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باعتبــار أّن العائلــة هــي املؤسســة التــي تســّر حيــاة األفــراد 
وتضمــن اســتمرارية املجتمــع، حيــث القيـَـم واألحكام والســلوكيات 
ــا  ــة بصفته ــرُبز العائل ــة، ت ــال الالحق ــل لألجي ــكلها وتُنَق ــذ ش تتّخ

ــامع. ــم اإلجت ــال عل ــاث يف مج ــاً لألبح ــاً جوهري موضوع

ــم تركيبــة األرسة عــن كثــب باعتبارهــا مؤسســة إجتامعيــة  إّن فْه
هــو أمــٌر أســايس يف فْهــم أمنــاط عيــش املجتمــع واألفــراد. يف كافــة 
ــوالدة إىل  ــن ال ــوالدة، م ــى ال ــل وحت ــذ الحْم ــاة، من ــل الحي مراح
ــراد  ن األف ــوِّ ــوغ إىل الشــيخوخة، يك ــن البل ــوغ، وم ــة والبل الطفول
ــط  ــرب الرواب ــي ع ــم اإلجتامع ــن يف محيطه ــع اآلخري ــم م عالقاته
األرَسيّــة. يف اإلطــار نفســه، تَُعــّد العالقــات العائليــة الســليمة 

ــة. ــة متوازن ــاة اجتامعي ــق حي مهمــة بشــكٍل خــاص لخلْ

ــة  ــاً عــن اســتخدام مهاراتهــم الفطريّ يعجــز األفــراد واألرسة أحيان
يف حــّل املشــاكل نظــراً إىل التحــوُّالت االجتامعيــة املتســارِعة. 
وبهــدف حــّل املشــاكل الناشــئة بطريقــة أكــر فعاليــة، وال ســياّم 
يف أوقــات املَحــن والتحــّوالت االجتامعيــة املؤملــة، تُصبــح الحاجــة 
ــال األرسة  ــات حي ــاكل واإلنطباع ــد املش ــاٍث لتحدي ــراء أبح إىل إج
ولفْهــم املشــاكل التــي تواجههــا العائــالت واألفــراد حاجــًة ملِّحــة 

وواضحــة.

ــاد  ــة، ويُع ــة األرسة الرتكيّ ــول تركيب ــتطالع ح ــا اإلس ــرَت وزارتن أج
إجــراؤه كل خمــس ســنوات ضمــن برنامــج اإلحصــاءات الرســمي. 
ــي  ــة الت ــذه الدراس حــة له ــة املنقَّ ــم النســخة الثاني ــّرين تقدي وي
ــودة يف  ــرات املوج ــّد الثغ ــل س ــن أج ــام2011  م ــا يف الع كّررناه
ــك  ــة وذل ــا كاف ــات حــول األرسة يف أنحــاء تركي ــات واملعلوم البيان

ــى بهــذا املوضــوع. ــي تُعن ــدرة األبحــاث الت بســبب ن

آمــل أن تزيــد نســبة إجــراء دراســات مامثلــة لتصبــح أحــد 
مصادرنــا األساســية للمعلومــات ولنتمّكــن مــن اإلســتناد إليهــا يف 
سياســاتنا اإلجتامعيــة؛ وأوّد هنــا أن أتقــّدم بجزيــل الشــكر لــكّل 

ــن شــارك يف هــذه الدراســة. َم

 أيشينور إسالم
الوزير



كراملقدمة الشُّ

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

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

ميكــن القــول إّن أحــد النقــاط املشــرتكة األكــر أهميــة التــي 
تتشــاركها العلــوم االجتامعيــة هــي محاولــة تحديــد األســس وفْهــم 
العنــارص التــي تســبّب التحــّول االجتامعــي، باإلضافــة إىل التغيرات 
الهيكليــة التــي واجههــا األطــراف نتيجــة هــذا التغيــر اإلجتامعــي. 
األرسة هــي أحــد املؤسســات القليلــة التــي تَُعــّد املحــرِّض واملتلّقــي 
للتغيــر يف آٍن واحــد. تتميّــز األرسة برتكيبــة ديناميكيــة جــداً ألنهــا 
د اإلنطباعــات الثابتــة التــي تطبــع حيــاة الفــرد وألنهــا متلــك  تحــدِّ
أيضــاً القــدرة عــى حاميــة نفســها وأفرادهــا يف أوقــات التحــّوالت 

االجتامعيــة واألزمــات.

ــرات يف األدوار ويف  ــواع األرَس باإلضافــة إىل التغي ــم أن أظــّن أّن فْه
ــرب  ــة، يُعت ــات األرَسيّ ــن العالق ــا ضم ــّم اختباره ــي يت ــاالت الت الح
ــى  ــة ع ــرد والعائل ــدرة الف ــم ق ــالق لفْه ــاط اإلنط ــم نق ــد أه أح

ــر.  ــع التغي ــف م ــة والتكيُّ املقاوم

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

صياغــة السياســات االجتامعيــة وتطبيقهــا.

ــا العامــة اإلســتطالع  ــاً مــن هــذه النقطــة، أجــرَت مديريّتن إنطالق
األّول حــول تركيبــة األرسة الرتكيّــة يف العــام 2006، وقــد تقــرَّر 
أُعيــد إجــراء  تكــرار هــذا اإلســتطالع عــى فــرتات منتظمــة. 
الدراســة للمــرّة الثانيــة يف 2011. وأثنــاء تحليــل نتائــج الدراســتني 
يف العــام 2013، تــّم إدراج جــداول جديــدة يف تقريــر دراســة 
العــام2011 ، وبالتــايل بــرزت الحاجــة إىل إصــدار طبعــة منّقحــة. 
ويف هــذا الســياق، أود أن أشــكر جميــع الذيــن ســاهموا يف تنقيــح 

ــة.  ــى اإلدارات املعنيّ ــا ع ــرْض نتائجه ــة وع ــذه الدراس ه

ــكاٍر  ــام أف ــق أم ــد هــذه الدراســة الطري ــل أّن متّه ــام، آم ويف الخت
جديــدة لألبحــاث املســتقبليّة وأن تكــون ذات منفعــٍة للمســؤولني 

عــن صياغــة السياســات اإلجتامعيــة...

 عمر بوزوغلو
مدير عام

ــارشًة عــى موضــوع األرسة عــرب  ــز مب ــي تركّ إّن عــدد الدراســات الت
ــة  ــإّن الحاج ــايل ف ــا؛ وبالت ــل جــداً يف تركي ــة هــو ضئي ــات متثيلي عيّن
ــذا  ــداً. ويف ه ــرة ج ــّد كب ــامر تَُع ــذا املض ــة يف ه ــات علميّ إىل بيان
ــذه  ــارك يف ه ــن ش ــكر كّل َم ــا أن نش ــن واجبن ــرى أّن م ــياق، ن الس

ــة. ــذه الحاج ــة ه ــدف تلبي ــة به الدراس

ــني،  ــدراء قيّم ــل م ــاً بفض ــة ممكن ــة الهام ــذه الدراس ــذ ه كان تنفي
خــرباء وموظفــني يف املديريــة العامــة لألبحــاث العائليــة واإلجتامعية. 
م بالشــكر إىل املوظفــني كافــة املشــاركني يف إعــداد  ونــوّد التقــدُّ

ــر، ــداد التقري ــة وإع ــواد األدبي ــح امل ــتبيانات، مْس االس

إىل موظّفــي معهــد اإلحصــاء الــرتيك الذيــن حــّددوا العيّنــة، قّدمــوا 
الدعــم مــن خــالل تحديــد الثقــل واملعايَــرة، وحّســنوا جــودة 
ــم يف املراحــل  ــا مــن خــالل حضورهــم وخربته ــات ومصداقيّته البيان

ــة، ــة للدراس ــة كاف اإلعداديّ

إىل موظفــي وزارة التنميــة الذيــن دعمــوا األبحــاث اإلجتامعيــة مــن 
ــة تنقيــح الطبعــة الثانيــة أمــراً  خــالل متويــل البحــث، وجعلــوا عمليّ

ممكنــاً، 

ــاعدانا يف  ــن س ــو اللذي ــن بوزل ــليغيل ومزيّ ــو ديكش ــة بغل إىل فاطم
ــر هــذه الدراســة، ــن تقري ــة م إعــداد النســخة األوليّ

إىل موظفــي مديريــة األبحــاث والسياســات، وبخاصــٍة درســون أيــان، 
أمــري أرتيكــني، نورتــن أصــالن، نرميــان كايــا، أركان أوشــبينار، رسدال 
ألتــون، يســمني أســني، ديريــا أفــيس وأبــرو دوغــان عــى جهودهــم 

املبذولــة خــالل مرحلــة تقييــم الدراســة،

ــور،  ــت أون ــو، موفي ــميحة فايزوغل ــٍة س ــوس وبخاص ــة إبس إىل رشك
سلتشــوك أكبــاش، نايــر زيــراي، توتكــو كوتلــو، أوزليــم بــورا، أوزغول 
إريــش، باإلضافــة إىل أوبــن ألــرب، هاشــم أكــامن وعمــر أريــن عــى 

ــة، ــح الدراس مســاهمتهم يف تنقي

وإىل هانــدي أكغــون الــذي اهتــّم بالتصميــم الغرافيــي وتنفيــذ 
التقريــر،

وبخاصــٍة رؤوف  املحرتمــني  أســاتذتنا  إىل  أيضــاً  مدينــون  ونحــن 
نيشــال، فرهونــدي أوزبــاي، عصمــت كوتــش، مصطفــى أوتــرار، 
فاطمــة أومــوت بشــبينار وإيديــل أيبــارز عــى وقتهــم القيّــم وعــى 

ــا. ــم معن ــم وآرائه ــاركة أفكاره مش

 مصطفى ترغوت
مديرية األبحاث والسياسات
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اإلستطالع تصميم 



162011 تايا 

1.1. املوضوع والغرض 

األساســية  الوحــدات  إحــدى  هــي  العائلــة  مؤسســة  أّن  مبــا 

للمجتمــع، يُعتــرب جْمــع البيانــات الراهنــة حــول العائلة ومشــاكلها 

ــكيل  ــّول الهي ــني التح ــث تعي ــن حي ــة م ــن األهمي ــة م ــى درج ع

ــة.  ــداد سياســات إجتامعي ــي وإع ــر اإلجتامع ــة التغي خــالل عملي

يرمــي اإلســتطالع حــول تركيبــة األرسة الرتكيــة، الــذي نُظّــم مرّتــني 

ــّم  ــذي ت ــام 2011 – وال ــة يف الع ــام 2006 والثاني – األوىل يف الع

ــة األرسة  ــد تركيب ــه يف برنامــج اإلحصــاء الرســمي، إىل تحدي تضمين

الرتكيــة، وأمنــاط حيــاة أفــراد العائلــة املســتقلني والقيــم املتعلقــة 

بالحيــاة العائليــة. ويظهــر البحــث الوضــع الراهــن لــألرس الرتكيــة، 

وجمــع املعلومــات حــول تركيبــات األرس، والــزواج، والعالقــات 

األرسيــة، وصــالت القرابــة، والقيــم حيــال األطفــال واملســّنني والقيم 

اإلجتامعيــة األخــرى إىل جانــب مشــاكل األرس؛ وتحليــل هــذه 

العوامــل مــن حيــث متغــرات مختلفــة، والحصــول عــى بيانــات 

ــي تحــدث مــع مــرور الزمــن. ــد التغــّرات الت ــح تحدي تتي

1.2. األدب

دخلــت الدراســات عــى مســتوى األمــة بشــأن الســكان والعائلــة 

ــاَل  ــة، مج ــع مامثل ــاة ومواضي ــعادة يف الحي ــدى الس ــة وم والصح

تخّصصــات علــم اإلجتــامع وعلــم النفــس والسياســة اإلجتامعية، يف 

الغالــب مــع مســاعدٍة مــن علــم اإلحصاء. للدراســات عى مســتوى 

ــوص  ــه الخص ــى وج ــة ع ــتقلني والعائل ــراد املس ــأن األف ــة بش األّم

ثالثــُة مصــادر رئيســية. تكمــن أوىل املصــادر املذكــورة يف الســجالت 

الوطنيــة التــي ميكــن جمعهــا مــن الســكان، والعناويــن، والتأمــني، 

ــة، وأنظمــة الرعايــة  والســيارات، وتســجيل األرايض، ونظــم العدال

اإلجتامعيــة والصحــة. يتجّســد املصــدر الثــاين يف مــا يتعلــق باألفراد 

وبأرسهــم يف التعــداد الســكاين الــذي يتكــّرر مــرّة كّل خمــس إىل 

عــرش ســنوات. أّمــا املصــدر الثالــث فهــو اإلســتطالع الــدورّي 

ــون  ــراً إىل ك ــة. ونظ ــات وطني ــار عيّن ــار اختي ــري يف إط ــذي يج ال

املصــادر مــن النــوع األول تســتخدم الســجالت اإللكرتونيــة وتجمع 

ــات،  ــن املعلوم ــواها م ــن دون س ــة م ــة ومادي ــات ملموس معلوم

ال ميكــن أن تُعتمــد املصــادر املذكــورة لتحديــد املشــاعر واألفــكار 

ــة. ويف  الخاصــة باألفــراد املســتقلني يف مــا يتعلــق مبؤسســة العائل

حــني ميكــن أن يوفّــر النــوع الثــاين مــن املصــادر معلومــات يُعــّول 

عليهــا يف مــا يتّصــل باألفــراد واألرس، فــإّن التكلفة املرتفعــة والتواتر 

املنخفــض لهــذه الدراســات، فضــالً عــن رضورة اعتــامد اســتبيانات 

ــّد  ــع، تع ــق. ويف الواق ــات ضمــن إطــار ضيّ ــّدم معلوم قصــرة، تق

الدراســات الخاصــة باختيــار عينــات وطنيــة والتــي تشــكل مصــادر 

ــن،  ــادر اآلخري ــي املص ــًة بنوع ــدًة مقارن ــر فائ ــث أك ــوع الثال الن

ــواع متعــددة ومختلفــة  حيــث أنهــا متلــك القــدرة عــى جمــع أن

ــراد واألرس. ينضــوي اإلســتطالع حــول  مــن املعلومــات بشــأن األف

ــث مــن املصــادر  ــوع الثال ــة الن ــة ضمــن خان ــة األرسة الرتكي تركيب

التــي تجمــع البيانــات بشــكل دوري عــى أســاس وطنــي. يف 

ــة ودراســات السياســة  ــد الدراســات اإلجتامعي ــا هــذا، تعتم يومن

اإلجتامعيــة التــي تجــري عــى الســكان والعائلــة نوعــني مــن 

ــَع الدراســات مــن املنحنــى  ــة األوىل طاب ــذ املقارب ــات. تتّخ املقارب

اإلجتامعــي الــكيّل أو الدراســات اإلجتامعيــة التــي تهــدف إىل 

تحديــد وظيفــة األفــراد املســتقلني والعائــالت والتحــّول الهيــكيل يف 

هــذا الســياق، وذلــك عــى مســتوى إجتامعــي أوســع. أمــا املقاربــة 

األخــرى فتســعى إىل فهــم األفــراد والعائــالت عــى املســتوى 

الهيــكيل الخــاص  اإلجتامعــي الجــزيّئ بغيــة تحديــد التحــّول 

باألفــراد واألرس يف إطــار الحيــاة الخاصــة والعامــة مــن خــالل 

الرتكيــز عــى األدوار والعالقــات. ومنــذ الثامنينــات بشــكل خــاص، 

ــى  ــة ع ــة القامئ ــات الكّمي ــة األوىل والدراس ــتبدال املقارب ــّم اس ت

ــات  ــة، أي بالدراس ــة الثاني ــا، باملقارب ــة عنه ــة الناتج ــتوى األم مس

ــك املتعلقــة  ــزال الدراســات ال ســيام تل ــك، ال ت ــة. ومــع ذل النوعي

ــار  ــتهالك واإلدخ ــة واإلس ــر والعامل ــوص بالفق ــه الخص ــى وج ع

بوصفهــا  تُجــرى  الحيــاة،  وتحقيــق  الوقــت  مــن  واإلســتفادة 

ــذه  ــا له ــل احتكاره ــة وتواص ــتوى األم ــى مس ــة ع ــات كمي دراس

البيانــات. مبســاعدة علــم النفــس وعلــم اإلجتــامع وعلــم اإلنســان، 

ــة  ــة العائل ــة وتركيب ــكان والصح ــأن الس ــات بش ــدو أّن الدراس يب

ــزيئ  ــي الج ــتوى اإلجتامع ــى املس ــة ع ــة نوعي ــن مقارب ــد م تفي

ومــن مقاربــة كميــة عــى املســتوى الوطنــي. مــن الجهــة األخــرى، 

ــة، ونظــراً إىل الحاجــة إىل  ويف إطــار دراســات السياســة اإلجتامعي

ــتخدام  ــزال اس ــّي، ال ي ــاس كيّل وإقليم ــى أس ــاكل ع ــد املش تحدي

الدراســات الكميــة الكليــة التــي تدعمهــا اإلحصــاءات شــائعاً. 

ســواء أنوعيــة كانــت أم كّميــة، تعمــد كلتــا املقاربتــني إىل التحقــق 

مــن املعلومــات املتوفــرة. إذ تقــوم نتائــج اإلســتطالع القائــم عــى 

املســتوى الجــزيئ بتحويــل مواضيــع الدراســات واإلســتبيانات 

املجــراة عــى املســتوى الــكيل، حتــى لــو مل تقــم يف الواقــع بتحويــل 

األدوات يف حــّد ذاتهــا. عــى ســبيل املثــال، ارتفــع مســتوى اســتبيان 

اإلســتطالع حــول تركيبــة األرسة الرتكيــة عــن اســتبيانات عــدد مــن 

الدراســات الكميــة عــى املســتوى الــكيل التــي أقيمــت مســبقاً يف 

تركيــا ) تيمــور، 1972؛ املســح الدميغــرايف والصحــي الــرتيك، 1973؛ 

 ، TDASAواإلســتطالع الدميغــرايف حــول صحــة األرسة الرتكيــة

TDA- 1978؛ واإلســتطالع الدميغــرايف حــول صحــة األرسة الرتكيــة
ــة  ــة األرسة الرتكي ــول صح ــرايف ح ــتطالع الدميغ SA، 1983؛ واإلس

 TNSA ،ــرتيك ــي ال ــرايف والصح ــح الدميغ TDASA، 1988؛ واملس

1993؛ واملســح الدميغــرايف والصحــي TNSA، 1998؛ واملســح 
الدميغــرايف والصحــي الــرتيك، TNSA 2003؛ وهيئــة تخطيــط 

الدولــة DPT  1992؛ معهــد اإلحصــاء الــرتيك، 2006( ومــن 

دراســات املدينــة اإلقليميــة عــى املســتوى الجــزيئ )ياســا 1966؛ 

ياســا، 1969؛ كــراي، 1964؛ كونغــر، 1978(، ومــن دراســات 

ــرى. ــدات والق أقيمــت يف البل



17 الوصفي اإلطار 

 ،2006 مــع اإلســتطالع حــول تركيبــة األرسة الرتكيــة  ومتاشــياً 

مثــة العديــد مــن الدراســات الدوليــة األخــرى التــي درســت 

تركيبــة األرسة عــى الصعيــد الوطنــي. ونذكــر 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 
يف  لــألرس  املعيشــية  )الدراســة  وأندونيســيا   ،)1997  ،EGSF(

أندونيســيا، 1994(؛ وتهــدف دراســة املــوارد األرسيــة التــي قامــت 

ــة، 2002(  ــذ العــام 1992 )دراســة املــوارد األرسي ــرتا من بهــا إنكل

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

ــة  ــة برتكيب ــم املتعلق ــد القي ــس، 2008( إىل تحدي ــال والجن األجي

األرسة والــزواج والخصوبــة والصحــة والدخــل واإلدخــار والعائلــة. 

ــة 2006  ــة األرسة الرتكي ــول تركيب ــتطالع ح ــة اإلس ــت مراجع ومت

ــل اإلســتبيانات الخاصــة بالدراســات الواســعة النطــاق  بعــد تحلي

 ،2008 ،HÜNEE( ــن ــل الوط ــة متثُّ ــع عين ــا م ــابقة يف تركي الس

 ،1983  ،1990  ،1991  ،1993  ،1998  ،2002  ،2003  ،2006
 ،1994  ،1997  ،1998  ،2005  ،2008  ،AAK 1958؛   ،1978
1993، 1992، 1991(، يف ســبيل فهــم اســتخدام اإلنرتنــت، وقيــم 
ــكل األرسة،  ــية لهي ــات الرئيس ــالق، واملقوم ــباب الط ــة، وأس العائل

ــن  ــالً ع ــرأة، فض ــد امل ــف ض ــباب العن ــر، وأس ــل والتغي والعوام

ــم. ــراد يف حياته ــعادة األف ــدى س م

1.3. تصميم اإلستطالع

تــم تصميــم اإلســتطالع حــول تركيبــة األرسة الرتكيــة يف العــام 

ــة للبحــوث  ــوزراء العام ــة رئاســة ال 2011 بالتعــاون مــع ومديري
العائليــة واإلجتامعيــة؛ أمــا عينــة التصميــم فهــي مــن قبــل معهــد 

ــه  ــام ب ــداين فق ــق املي ــا التطبي ــرتيك TURKSTAT؛ أم اإلحصــاء ال

 IPSOS مركــز أنقــرة للدراســات اإلجتامعيــة؛ بينــام تولّــت رشكــة

ــاق  ــل االتس ــف، وتحلي ــات، والتنظي ــم بالبيان KGM A.Ş. التحّك
الداخــيل، والتبويــب، والرتجيــح، وحســابات املعايــرة، وكتابــة 

ــر. التقاري

1.3.1 أدوات جمع البيانات

بــدأ التحضــر للدراســة يف العــام 2010. وجــرت صياغــة اإلســتبيان 

عــن طريــق تعــاون قام بــني مديرية رئاســة الــوزراء العامــة للبحوث 

اإلجتامعيــة، ومعهــد اإلحصــاء الــرتيك وهيئــة تخطيــط الدولــة 

ــني يف  ــن الخــرباء واألكادميي ــة م ــل مجموع ــن قب ــام 2006 م يف الع

مجــال دراســات العائلــة. تــم تطبيــق املــرشوع التجريبــي يف 3 أحياء 

مختلفــة يف أنقــرة يف مايــو 2011، ووضــع اللمســات األخــرة عــى 

اإلســتبيان وفقــا للنتائــج التــي تــم الخــروج بهــا.

ــراد  ــى األف ــا ع ــن تطبيقه ــة ميك ــئلة مغلق ــتبيان أس ــمل اإلس وش

ــتخدام  ــم اس ــال، ت ــذا املج ــم الـــ18. يف ه ــاوز عمره ــن يتج الذي

إســتبيانني منفصلــني، أحدهــام لــألرسة واآلخــر لألفــراد، فضــالً عــن 

قامئــة ألفــراد العائلــة حيــث يتــم اإلحتفــاظ بالبيانــات الدميغرافيــة 

األساســية حــول األفــراد املســتقلني مّمــن هــم دون الـــ18.

ــع  ــة، طرحــت عــى الشــخص املرجــع لجم ــراد العائل ــة أف يف قامئ

ــق  ــئلة تتعل ــة أس ــراد العائل ــول أف ــا ح ــة كله ــات الدميغرافي البيان

ــراد  ــيل ألف ــر، واملســتوى العلمــي، والوضــع العائ ــس، والعم بالجن

العائلــة وعالقتــه مــع رّب األرسة وذلــك ألفــراد العائلــة كلهــا الذيــن 

ــزل. يعيشــون يف املن

ــه  ــم تطبيق ــٍة أخــرى، اســتبياناً يت ــرب اســتبيان األرسة، مــن جه يعت

عــى أي مــن األفــراد املســتقلني فــوق )املرجــع(  الذيــن يبلغــون 

مــن العمــر 18 ســنة ومــا فــوق ويســتطيعون اإلجابــة عــى 

ــذا  ــي ه ــرة. يغط ــذه األخ ــارة ه ــالل زي ــول األرسة خ ــئلة ح أس

ــكن  ــألرسة، واملس ــية ل ــات األساس ــل الصف ــع مث ــتبيان مواضي اإلس

املأهــول، والســلع، وامللكيــة، ودخــل األرسة، والتنشــئة اإلجتامعيــة 

ــة،  ــام املنزلي ــع امله ــنني، وتوزي ــال واملس ــة باألطف ــألرسة، والرعاي ل

وصّنــاع القــرار يف مــا يتعلــق بقضايــا العائلــة االساســية، والقــروض، 

ــرات. واملدخ

أمــا اإلســتبيان الخــاص باألفــراد املســتقلني، فهــو اإلســتبيان املعتمــد 

ــر 18  ــن العم ــون م ــن يبلغ ــراد يف األرسة الذي ــق باألف ــا يتعل يف م

ــارة املنــزل.  ــاء زي ســنة ومــا فــوق والذيــن يكونــون حارضيــن أثن

ــة  ــص الدميغرافي ــول الخصائ ــع ح ــتبيان مواضي ــذا اإلس ــي ه يغط

للفــرد ، والدخــل الفــردي، وملكيــة العقــارات/ املركبــات، وإنجــاب 

ــاذ  ــة يف اتخ ــزواج، والرغب ــع ال ــيل، ووض ــع العائ ــال، والوض األطف

صفــة العائلــة الحاضنــة، والطــالق، وعمــل املــرأة، وعــدد األطفــال 

املرغــوب يف إنجابــه، والعالقــة بــني األوالد وبــني األهــل، والعالقــات 

ــات  ــف األرسي، والعالق ــني، والعن ــني الزوج ــات ب ــة، والعالق األرسي

مــع الجــران واألقــارب، واإلنتــامء الدينــي، والتدخــني، وتنــاول 

ــار  ــازات، وكب ــون، واإلج ــة، والتلفزي ــطة الرتفيهي ــول، واألنش الكح

ــاة. ــدى الســعادة يف الحي الســن يف األرسة، وم

ميكــن تقســيم األســئلة يف اإلســتبيانني الخاصــني بــاألرسة وباألفــراد 

املســتقلني إىل مجموعتــني فرعيتــني. تتألّــف املجموعــة األوىل مــن 

ــة، والوضــع  ــالً حــول العمــر، والجنــس، واملهن أســئلة تتمحــور مث

ــا،  ــن مالحظته ــة/ ميك ــمة ملموس ــد س ــدف إىل تحدي ــيل، ته العائ

حقيقــة أو حــدث متعلــق بالفــرد. أمــا املجموعــة الثانيــة فتتكــّون 

ــة  ــتقل الذاتي ــرد املس ــورات الف ــاس تص ــي إىل قي ــئلة ترم ــن أس م

يف مواجهــة حــدث أو ظــرف عــى غــرار أســباب الطــالق أو اآلراء 

حــول التقــدم يف الســّن.
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1.3.2 العّينات

تــّم إعــداد تصميــم العيّنــات للدراســة مــن جانــب معهــد اإلحصــاء 

الــرتيك عــى أســاس نظــام تســجيل الســكان املســتند إىل العنــوان 

للعــام 2010. وتشــمل الدراســة األرس داخــل الجمهوريــة الرتكيــة. 

ــدد  ــوايئ متع ــلوب عش ــاً ألس ــات وفق ــرف إىل العين ــم التع ــد ت وق

ــربز الفــروق  ــات بحيــث ت ــم إنشــاء العين املراحــل والطبقــات. وت

بــني املناطــق الســكنية )املــدن/ الريــف( واألقاليــم. لهــذا الغــرض، 

تــم اختيــار العينــات عــى نحــو ميثّــل تركيــا مــن حيــث املناطــق 

الريفيــة واملــدن؛ واســطنبول وأنقــرة وإزمــر، وعــى املســتوى األول 

مــن تصنيــف الوحــدات اإلقليميــة لإلحصــاء. 

ــة  ــكنية الحرضي ــق الس ــف املناط ــم تعري ــات، ت ــم العين يف تصمي

ــغ عــدد ســكانها 20.001 ومــا فــوق،  ــا مســتوطنات يبل عــى أنه

يف حــني تــم تعريــف املناطــق الســكنية الريفيــة عــى أنهــا األماكــن 

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

ونظــراً إىل أّن املناطــق الســكنية ذات الكثافــة الســكانية التــي تقــّل 

ــرّباً،  ــّد مع ــذي يع ــات ال ــدد العين ــغ ع ــن أن تبل ــن 200 ال ميك ع

فقــد تــم اســتثناء دور العجــزة، ودور اإلســتجامم، والســجون، 

والثكنــات العســكرية، واملستشــفيات، والفنــادق، وريــاض األطفــال 

التــي تشــّكل 3% مــن املجتمــع وتُعــرّف عــى أنهــا مجموعــة 

الســكان األساســيني، كــام ملــى يتــم إدراج الســكان الرّحــل ضمــن 

إطــار الدراســة. 

واألفــراد  األرس  العيّنــات،  الختيــار  النهائيــة  الوحــدة  تشــمل 

املســتقلني الذيــن يتجــاوزون الثامنــة عــرشة مــن عمرهــم ضمــن 

إطــار هــذه األرس. تــم اختيــار عينــات يبلــغ حجمهــا 16500 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 تــم 

الحصــول عليهــا مــن قبــل اإلتحــاد األورويب، تــم تعريــف تصنيــف 

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

اإلقليميــة لإلحصــاء، وهــو تصنيــف لإلتحــاد األورويب. نتيجــة 

لتصنيــف املــدن التــي متلــك أوجــه شــبه يف مــا يتعلــق بالنواحــي 

اإلقتصاديــة واإلجتامعيــة والثقافيــة والجغرافيــة، مــع أخــذ حجــم 

ســكانها بعــني اإلعتبــار، تــم تعريــف 12 وحــدة عــى أنهــا وحــدات 

إقليميــة مــن املســتوى األول. يشــمل هــذا التصنيــف قامئــة 

ملــدن اســطنبول: إســطنبول؛ غــرب مرمــرة: باليكســر وتشــاناكايل 

ــزيل  ــن ودني ــون وأيدي ــيل وتيكــرداغ؛ إيجــه: أفي ــة وكركالري وأدرن

وإزمــر وكوتاهيــا ومانيســا وموغــال وأوشــاك؛ رشق مرمــرة: بورصــة 

وإسكيشــهر وبيلجيــك وكــوكايل وســاكاريا ودوزجي وبولــو ويالوفا؛ 

غــرب األناضــول: أنقــرة وقونيــا وكارامــان؛ البحــر األبيض املتوســط: 

ــان  ــني وقهرم ــربطة ومرس ــاي وإس ــوردور وهات ــا وب ــة وأنطالي أضن

وعثامنيــة؛ وســط األناضــول: كريــكال وأكســاراي ونجدي ونفســهر 

وكرســيهر وقيــري و ســيواس ويوزغــات؛ غــرب البحــر األســود: 

ــني وكاســتامونو وكانكــري وســينوب  ــوك وبارت ــداك وكاراب زونجول

األســود:  البحــر  وأماســيا؛ رشق  وكوريــم  وتــوكات  وسامســون 

طرابــزون وأوردو وجايرصــن ريــزي وآرتفــني وجومــو هــني؛ شــال 

رشق األناضــول: أررضوم وإرزينجــان وبايبــورت وآغــري وكارس 

ــج،  ــة وإيالزي ــول: مالطي ــط رشق األناض ــان؛ وس ــر وأرداه وإجدي

بينغــول وتونجــيل وفــان ومــوش وبتليــس وهــكاري؛ جنــوب رشق 

األناضــول: غــازي عنتــاب وآدييامــان وكيليــس وســانليورافا وديــار 

ــن وباطــامن وســرناك وســرت. بكــر وماردي

1.3.3 التطبيق

وتدريبهــم،  مقابلتهــم،  الذيــن جــرت  األشــخاص  اختيــار  تــّم 

وتطبيــق الخطــة املتعلقــة باألســلوب املعتمــد، والعمــل امليــداين، 

واإلرشاف والرتميــز مــن قبــل مركــز أنقــرة للدراســات اإلجتامعيــة 

ANAR. نُّفــذ العمــل امليــداين يف مــا بــني 23 أغســطس – أكتوبــر 

ــه.  ــاً لوج ــت وجه ــالت أجري ــق مقاب ــن طري ــام 2011 ع ــن الع م

وعنــد نهايــة العمــل امليــداين، كانــت املقابــالت قــد أجريــت مــع 

12056 مــن أصــل 16500 أرسة. ويف هــذا الســياق، بلــغ مجمــوع 
األفــراد املســتقلني الذيــن متــت مقابلتهــم 23279 مّمــن يتجاوزون 

الثامنــة عــرشة مــن عمرهــم، وُجمعــت بيانــات دميوغرافيــة مــن 

ــراد األرس. 44117 فــرداً مــن أف

ومل تتــم مقابــالت مــع 4444 أرسة ألســباب كتزامــن الدراســة 

ــن  ــر العناوي ــان، واغي ــهر رمض ــف وش ــهر الصي ــع اش ــة م امليداني

يف بعــض املناطــق بســبب التحــول املــدين، ورفــض بعــذ األرس 

املشــاركة يف البحــث أو الفشــل يف إيجــاد مجيــب مؤهــل يف األرسة. 

ــة عــى اســتبيانات مــن أجــل  ــم تســجيل أســباب عــدم اإلجاب وت

ــرة. ــوزن واملعاي ال

ــل  ــن قب ــا م ــت مراجعته ــتبيانات مت ــن اإلس ــار إىل أّن 5% م ويش

املرشفــني امليدانيــني ميدانيــاً خــالل فــرتة الدراســة امليدانيــة، ومتــت 

مراجعــة 5% عــرب الهاتــف يف مركــز اإلدارة عنــد اإلنتهــاء مــن 

ــة. ــة امليداني الدراس

1.3.4 تعريفات ومفاهيم

ــف مــن شــخص واحــد أو أكــر مــن  األرسة: املجموعــة التــي تتألّ
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ــف  ــزء مختل ــه أو يف ج ــكن عين ــكان الس ــون يف م ــخص يعيش ش

ــن يشــاركون يف إدارة األرسة ويف  ــه، والذي ــكان الســكن عين ــن م م

ــات. الخدم

الفــرد املســتقّل: فــرد مــن أفــراد األرسة يتجــاوز الثامنــة عــرشة مــن 

عمــره وكان متواجــداً يف املنــزل خــالل املقابلــة.

ــرب  ــوق ويعت ــا ف ــنة وم ــر 18 س ــن العم ــغ م ــخص يبل ــع: ش املرج

مســؤوالً عــن دعــم دخــل األرسة ومتــت مقابلتــه وجهــاً لوجــه مــن 

أجــل مــلء اإلســتبيان.

فــرد األرسة: يعــرّف كل فــرد مــن أفــراد األرسة يف هــذه الدراســة، 

وبغــّض النظــر عــن عمــره.

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

ــكنهم. س

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

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

العائلــة املمتــّدة: هــي األرسة التــي تضــّم إىل جانــب الــزوج 

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

املتزوجــني(، أقربــاء آخريــن يعيشــون ســوياً. وتعتــرب مشــاركة 

قريــب واحــد يف العائلــة النــواة كافيــة العتبــار تلــك العائلــة عائلــة 

ــا معــاً  ــي تعيــش فيه ــك، ويف الحــاالت الت ــّدة. فضــالً عــن ذل ممت

عائــالت متعــددة ذات صــالت قرابــة، تعتــرب تلــك العائــالت أيضــاً 

ــدة. ــة املمت عائل

ــث  ــدة حي ــالت املمت ــوع العائ ــي ن ــة: ه ــّدة املؤقت ــة املمت العائل

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

ــة النــواة  ــة ســوف تتخــذ مجــدداً صفــة العائل اإلفــرتاض إّن العائل

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

ــة. ــع العائل ــاً م يعيشــون حالي

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

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

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

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

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

وغرهــم مــن األقربــاء خاضعــني لــرّب األرسة.

ــح يُســتخدم لوصــف األرس التــي ال  ــة املفّككــة: هــو مصطل العائل

تضــّم ثنائيــاً متزّوجــاً. وتتألـّـف هــذه األرس مــن أشــخاص يعيشــون 

مبفردهــم، أو عائــالت الوالــد األعــزب، واألقربــاء الذيــن يعيشــون 

ــوياً  ــون س ــل يعيش ــة ب ــة قراب ــم صل ــم بينه ــو مل تق ــى ل ــاً حت مع

وليــس إاّل.

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

يعيــش شــخص واحــد مبفــرده.

الوالــد األعــزب: تُعتــرب العائــالت املؤلفــة مــن والــد أعــزب وولــد 

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

تتشــّكل هــذه األرس عندمــا يتــّم الطــالق بــني الوالديــن أو عندمــا 

ال يعيــش الوالــدان معــاً، أو مــع فقــدان أحــد الوالديــن.

العائــات املفكّكــة األخــرى: هــي نــوع األرس حيــث يعيــش 

ــل واألوالد  ــني األه ــة ب ــة قراب ــن صل ــا م ــن م ــوياً ولك ــاء س األقرب

ــة  ــة/ خال ــقاء، عّم ــن األش ــان م ــا، إثن ــا/ أحفاده ــّدة وحفيده )ج

ــخ.( ــا، إل ــا/ أخته ــات( أخيه ــة )بن وابن

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

األرسة الذيــن يعيشــون معــاً صلــة الرحــم أو القرابــة. باإلضافــة إىل 

نوعــي تصنيــف األرسة 3 و8، تــّم كذلــك إعــداد تصنيــف آخــر مــع 

13 عنــر. ويتــم حســاب نــوع االرسة هــذا مــن خــالل النظــر يف 
ســّن الوالــد وعــدد األوالد.

عائلــة نــواة بــدون أ أوالد طفــال )العمــر> 45(: هــو نــوع األرسة 

ــاً وال أوالد  ــن الـــ45 عام ــام ع ــّل عمره ــني يق ــن زوج ــة م املؤلّف

ــام. لديه

عائلــة نــواة بــدون أوالد )العمــر ≤ 45(: هــو نــوع األرسة املؤلّفــة 

مــن زوجــني يفــوق عمرهــام الـــ45 عامــاً وال أوالد لديهــام.

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

تتألـّـف هــذه العائلــة مــن األم، واألب، وولــد واحــد، أإو ولديــن، أو 

ثالثــة أوالد أو أكــر مــن غــر املتزوجــني.

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

العائليــة  العالقــات  حيــث  مــن  بعــض  مــن  بعضهــم  األرسة 

ــاألرس  ــة ب ــف الخاص ــتندت التعاري ــاء. إس ــع األقرب ــات م والعالق

إىل التعاريــف املســتخدمة يف املســح الدميغــرايف والصحــي الــرتيك. 

واعتــربت أنــواع األرس متجســدًة يف مجموعــات ثــالث: العائلــة 

النــواة والعائلــة املمتــدة، والعائلــة املفككــة، وذلــك خــالل إعــداد 

ــتطالع. ــاص باالس ــاب الخ الكت
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1.3.5 ترجيح الحجم

جــرى حســاب ترجيــح الحجــم يف إطــار االســتطالع حــول تركيبــة 

ــي وفرهــا معهــد اإلحصــاء  ــة الت ــة عــى أســاس العين األرسة الرتكي

الــرتيك، وشــمل عناويــن 16500 أرسة بحيــث يتــّم متثيــل األرس يف 

املــدن واملناطــق الريفيــة، و12 منطقــة، ومدينتتــي إزمــر وأنقــرة. 

وبلــغ املجمــوع 768 منــزالً، مــع 1266 منــزل مــن 100 كتلــة يف 

املــدن و 768 منــزل مــن 50 كتلــة يف املناطــق الريفيــة.

ــن  ــارة 12056 أرسة إذ مل يك ــت زي ــداين، مت ــل املي ــًة للعم ونتيج

يف املســتطاع إدراك 16500 عائلــة نظــراً إىل أســباب مختلفــة. 

وأجريــت تصحيحــات عــدم اإلســتجابة يف مــا يتعلــق باملجموعــة 

ــدت  ــك. واعتم ــازل 12056 تل ــد املن ــى صعي ــالت ع ــن العائ 2 م
تصحيحــات متعلقــة باملجموعــة األوىل يف مــا يتّصــل بالكتــل التــي 

ــي  ــي تنتم ــل الت ــأّن الكت ــرتاض ب ــق االف ــن طري ــا ع ــّذر إدراكه تع

إىل مناطــق املســتوى األول مــن تصنيــف الوحــدات اإلقليميــة 

املجموعــة صفــر  قيــم  احتســاب  وتــم  متجانســة.  لإلحصــاء، 

باســتخدام التصحيحــات املعتمــدة عــى صعيــد املجموعتــني األوىل 

والثانيــة، وبلــوغ العــدد التقريبــي لــألرس الرتكيــة. يف وقــت الحــق، 

تــم ترجيــح عــدد األرس املحتســبة يف كل منطقــة ريفيــة وحرضيــة 

يف كل منطقــة وفقــاً للتــوزّع عــدد األرس يف التقديــرات التــي قــام 

بهــا معهــد اإلحصــاء الــرتيك يف منتصــف العــام 2011 وتــم ترجيــح 

عــدد األرس عــى هــذا األســاس. بغيــة حســاب حجــم األفــراد 

ــم  ــاً، وت ــام األرس مرجع ــربت أحج ــة، اعت ــراد العائل ــتقلني وأف املس

ترجيــح العــدد باإلســتناد إىل تــوزع الجنســني يف املناطــق الحرضيــة 

ــرات الســكانية الخاصــة مبعهــد  ــاً ملــا ورد يف التقدي ــة وفق والريفي

اإلحصــاء الــرتيك، التــي أجريــت يف منتصــف العــام 2006، وذلــك 

ــة  ــن يقــل عمرهــم عــن الثامن ــة الذي ــراد العائل ــد عــدد أف لتحدي

عــرشة واألفــراد املســتقلني الذيــن يتجــاوزون الثامنــة عــرشة مــن 

عمرهــم.

1.3.6 املتغريات املولّدة يف إطار مجموعة البيانات

ــاألرس وباألفــراد املســتقلني  متغــريات قاعــدة العوامــل الخاصــة ب

التحليــالت  إجــراء  مــن  التمّكــن  أجــل  مــن  األرس:  وبأفــراد 

اإلحصائيــة )تحليــل التبايــن، إختبــار-يت، إختبــار كاي تربيــع، إلــخ( 

عــى مجموعــة البيانــات، تــم إعــداد قاعــدات للعوامــل الخاصــة 

ــراد األرس. ــتقلني وبأف ــراد املس ــاألرس وباألف ب

قاعــدة العوامــل الخاصــة بأفــراد األرس: تــم رضب متغــّر العوامــل 

  0.000594390440995397 بالعــدد  األرس  بأفــراد  الخاصــة 

ــات. ــدد العيّن ــع ع ــة م ــه اإلجاملي ــم قيمت لتنظي

رضب  تــم  املســتقلني:  باألفــراد  الخاصــة  العوامــل  قاعــدة 

بالعــدد  املســتقلني  باألفــراد  الخاصــة  العوامــل  متغــّر 

0.000453803637621807  لتنظيــم قيمتــه اإلجامليــة مــع 
العينــات. عــدد 

ــال  ــارة إىل املق ــادي: يف إش ــي- اإلقتص ــتوى اإلجتامع ــّر املس متغ

ــاس  ــر أداة لقي ــة “تطوي ــة البحــوث اإلجتامعي ــرش يف مجل ــذي نُ ال

املســتوى اإلجتامعــي- اإلقتصــادي مــن عينــة ممثّلــة: قضيــة ســيتي 

ــذي  ــع 2010( وال ــدد: 1 – ربي ــخة 13، الع ــرة” )النس ــنرت أنق س

 ،Kezban Çelik و ،Sibel Kalaycıoğlu تــم إعــداده مــن قبــل

و Ümit Çelen، و Sinan Türkyılmaz، تــم حســاب تصنيــف 

املســتوى اإلجتامعــي- اإلقتصــادي لــألرس. وتــم اســتخدام املتغرات 

التاليــة لحســاب نتائــج املســتوى اإلجتامعــي- اإلقتصــادي: املدرســة 

ــكل فــرد مــن أفــراد  ــم التخــرج منهــا، والدخــل ل األخــرة التــي ت

األرسة، وملكيــة مــكان الســكن، ونظــام التدفئــة يف املنــزل، وملكيــة 

الســيارة، وملكيــة الغســالة، وملكيــة التلفزيــون الثاين وجهــاز الدي 

يف دي، واإلتصــال باإلنرتنــت. وباإلســتناد إىل النتائــج املحتســبة، 

ــة  ــة- اإلقتصادي ــات اإلجتامعي ــن الطبق ــدة م ــألرس واح ــي ل أُعط

التاليــة: أعــى الطبقــة العليــا، والطبقــة العليــا، والطبقــة الوســطى 

ــا. ــا، والطبقــة الدني ــا، والطبقــة الوســطى الدني العلي

مــن أجــل املقاربــة بــني دخــل الفــرد يف األرسة، ومعــدل املســتوى 

العلمــي لــألرسة، وملكيــة الســيارات واملســاكن، ونظــام التدفئــة يف 

ــاز  ــة جه ــاٍن، وملكي ــون ث ــة تلفزي ــة غســالة، وملكي ــزل، وملكي املن

دي يف دي، واإلتصــال باإلنرتنــت، وقيــم نتائــج املوظفــني يف األارسة 

عــى املســتوى ذاتــه، تــم تطبيــق تحويــل Z، وبالتــايل تــّم تحويــل 

كل قيمــة إىل نقــاط مبتوســط   صفــر ومــع انحــراف معيــاري يبلــغ 

ــد واحــد عــن طريــق  1. ثــم تــم تقليــص هــذه املتغــرات إىل بُع
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. ويف هــذا اإلطــار، تــم إيجــاد معادلــة املســتوى اإلجتامعي- 

اإلقتصــادي = 30.978 + )قيمــة الســنة التعليميــة املتوســطة  ( 

 +     0.003 X )0.775 + )متوســط   دخــل الفــرد يف األرسة ×

 1.975 X )ملكيــة الســيارة ( + 1.975 X )ملكيــة مــكان الســكن(

 X )اإلتصــال باإلنرتنــت( + 1.775 X )نظــام التدفئــة يف املنــزل( +

.6.446 X )1.775 + )نتيجــة وضــع عمــل األرسة

املســتوى اإلجتامعــي-  تــم تصنيــف طبقــات  لذلــك،  نتيجــة 

ــذ  ــع أخ ــغ 1، م ــاري يبل ــراف معي ــرتات انح ــى ف ــادي ع اإلقتص

متغــر املســتوى اإلجتامعــي- اإلقتصــادي يف االعتبــار مبتوســط   50 
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ــج  ــف نتائ ــم تعري ــك، ت ــاً لذل ــغ 10. ووفق ــاري يبل وانحــراف معي

ــني 30 و39.99(  ــيل: )ب ــام ي ــي- اإلقتصــادي ك املســتوى اإلجتامع

أعــى الطبقــة العليــا، )بــني 40 و49.99( الطبقــة العليــا، )بــني 50 

ــة  ــني 60 و69.99( الطبق ــا، )ب ــطى العلي ــة الوس و59.99( الطبق

الوســطى الدنيــا، )70 ومــا فــوق( الطبقــة الدنيــا.

مالحظــة هامــة: يف بعــض الجــداول يف الكتــاب، ومبــا أّن األعــداد 

احتســبت تقريبيــاً يف األســئلة ذات اإلجابــة الواحــدة، فــإن مجموع 

النســب يف األســئلة ذات األجوبــة املتعــددة قــد ال يبلــغ %100.

18 تايا

مالحظــة هامــة: هامــش الخطــأ يف الدراســة، مــع أهميــة إحصائيــة 

تصــل إىل 95%، هــو 0,6% لألفــراد و 0,9% لــألرَس.



2 الفصل 

األرسة   خصائص 



خصائص األرسة 

 املنزل املأهول 

حالة األرس االقتصادية

املنطقة السكنّية ومّدة اإلقامة فيها
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ــراد  ــة ألف ــص االجتامعية-الدميوغرافي ــل الخصائ ــل يحلّ ــذا الفص ه
األرُس كــام يحلّــل أحجــام وأنــواع األرس. يحلّــل هــذا الفصــل 
الخصائــص الســكانية والوضــع اإلقتصــادي لــألرَس ضمــن اســتطالع 
ــق مــن مســائل  تركيبــة األرسة الرتكيــة. يف هــذا اإلطــار، تــّم التحقُّ
ــوع األرسة، خصائــص  ــال عــدد األشــخاص املقيمــني يف األرسة، ن مث
املنــزل املأهــول،  إذا كانــت األرسة قــادرة عــى تلبيــة احتياجاتهــا 
األساســية أم ال، امتــالك األفــراد للعقــارات، وســلوك اإلقــرتاض 

ــار. واالّدخ

2.1. خصائص أفراد األرسة

يف تركيــا، يشــمل املعــّدل األرسي 3.6 أفــراد. معــّدل الحجــم األرسي 
ــني  ــن ب ــة. م ــة والريفي ــكنية الحرضيّ ــق الس ــه يف املناط ــو نفس ه
ــع  ــف األول م ــطنبول يف الص ــالث، تقــع اس ــدن الرئيســية الث امل
ــر يف  ــع إزم ــام تق ــراد(، في ــّدل )3.5 أف ــرب مبع ــم األرسي األك الحج

ــدول 1(.  ــّدل )3.1( ) ج ــر مبع ــف األخ الص

ــوع األرسة، واملســتوى  ــة لإلحصــاء، ون ــا كافــة، والحجــم األرسي بحســب املنطقــة الســكنية، واملــدن الرئيســية الثــالث، وتصنيــف الوحــدات اإلقليمي جــدول 1. الحجــم األرسي يف أنحــاء تركي
ــادي اإلجتامعي-اإلقتص

عدد أفراد األرسة

3,57تركيا

املنطقة السكنية

3,56املدينة

3,52الريف

املدن الرئيسية الثالث

3,53اسطنبول

3,30أنقرة

3,11إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

3,53اسطنبول

2,70غرب مرمرة

3,19رشق مرمرة

3,19  ايجه

3,53  البحر األبيض املتوسط

3,55غرب األناضول

3,61وسط األناضول

3,27غرب البحر األسود

3,28رشق البحر األسود

4,54شامل رشق األناضول

4,74وسط رشق األناضول

5,35جنوب رشق األناضول

نوع األرسة

3,65نواة

5,61ممتدة

1,87  مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

3,12الطبقة العليا األوىل

3,29الطبقة العليا

3,62الطبقة الوسطى العليا

3,73الطبقة الوسطى الدنيا

4,31الطبقة الدنيا
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تشــر املقارنــة بــني املناطــق اىل أّن منطقــة جنــوب رشق األناضــول 
ــا منطقــة وســط  ــراد(. تتبعه تضــّم الحجــم األرسي األكــرب )5.4 أف
رشق األناضــول ب )4.7( ومنطقــة شــامل رشق األناضــول ب )4.5(. 
ــي  ــا فه ــر يف تركي ــم األرسي األصغ ــي تضاملحج ــة الت ــا املنطق أّم

غــرب مرمــرة )2.7 أفــراد(.

كــام هــو متوقّــع، العائــالت املمتــّدة هــي األكربمبعــّدل 5.6 أفــراد 
ــالت  ــراد والعائ ــّدل 3.6 أف ــواة مبع ــالت الن ــا العائ ــألرسة. تتبعه ل
ــا مســتوى املســتوى اإلجتامعــي- ــراد. أّم ــّدل 1.9 أف ــة مبع املفّكك

ــيس. يف  ــكل عك ــبان بش ــام متناس ــم األرسي فه ــادي والحج اإلقتص
العائــالت ذات املســتوى األدىن للحالــة االجتامعية-االقتصاديــة، 
ــض اىل 3.1  يف األرس  ــام ينخف ــراد في ــم األرسي 4.3 أف ــغ الحج يبل
ذات املســتوى األعــى للحالــة االجتامعية-االقتصاديــة )جــدول 2 (.

الجدول 2. عدد األفراد يف األرسة 

% عدد األفراد يف األرسة

9,2 1

21,5 2

20,6 3

24,7 4

12,7 5

5,9 6

2,6 7

1,1 8

0,7 9

1,1 10 أو أكر

2.1.1. أنواع األرس

إّن النــوع األكــر انتشــاراً لــألرس يف تركيــا هــو العائلــة النــواة 
ــظ  ــت تحاف ــا زال ــّدة م ــالت املمت ــن أّن العائ ــم م )%70(. وبالرغ
عــى وجودهــا حتــى اليــوم، فهــي متثـّـل قســامً صغــراً مــن املجتمع 
ــدول .)3 ــغ %18( ج ــة فتبل ــالت املفكك ــة العائ ــا حص )%12(. أّم

تســود العائلــة النــواة يف املناطــق الســكنية الحرضيّــة )71%(، 
ــة)16%(.  ــن الريفي ــر يف األماك ــائعة أك ــدة ش ــة املمت ــام العائل في
ــول )19%(،  ــط األناض ــص يف وس ــدة باألخ ــالت املمت ــتقر العائ تس

وجنــوب رشق األناضــول )%19(، وشــامل رشق األناضــول )19%(، 
ــول )18%(.   ــط رشق األناض ووس

ــة  ــة االجتامعية-االقتصادي ــا للحال ــال مــن املســتويات الدني باالنتق
اىل املســتويات العليــا، ترتفــع حصــة العائلــة النــواة، فيــام تنخفــض 
حصــة العائلــة املمتــدة. تتألّــف %70 مــن الطبقــة الدنيــا للحالــة 
االجتامعية-االقتصاديــة مــن العائــالت النــواة فيــام يرتفــع املعــدل 
ــدل  ــغ مع ــرى، يبل ــة أخ ــن ناحي ــا. وم ــة العلي اىل %82 يف الطبق
العائلــة املمتــدة يف الطبقــة العلياللحالــة االجتامعية-االقتصاديــة 

ــا. %7 فيــام يرتفــع اىل %14 يف الطبقــة الدني
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 جدول 3. 3 أنواع لألرس يف أنحاء تركيا كافةبحسب املنطقة السكنية، واملدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء، واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي
مفككةممتدةنواة

70,012,317,7تركيا

املنطقة السكنية

71,211,017,8املدينة

66,815,817,4الريف

املدن الرئيسية الثالث

69,311,419,3اسطنبول

70,49,919,7أنقرة

69,78,222,1إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

69,311,419,3اسطنبول

70,86,222,9غرب مرمرة

68,311,520,2رشق مرمرة

72,89,218,0  ايجه

73,09,018,0  البحر األبيض املتوسط

70,312,816,9غرب األناضول

68,319,412,3وسط األناضول

66,415,118,6غرب البحر األسود

68,013,318,7رشق البحر األسود

63,618,817,6شامل رشق األناضول

71,717,710,5وسط رشق األناضول

69,118,912,0جنوب رشق األناضول

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

81,76,811,5الطبقة العليا األوىل

77,68,314,1الطبقة العليا

75,712,811,5الطبقة الوسطى العليا

73,915,210,9الطبقة الوسطى الدنيا

70,013,716,2الطبقة الدنيا

تتجــاوز العائــالت النــواة مــع أوالد تلــك التــي بــدون أوالد بـــ53%. 
ــكنية يف  ــة الس ــب املنطق ــق بحس ــى للتفري ــتوى األع ــر املس يظه
نــوع العائلــة النــواة. متثّــل العائــالت النــواة مــع أوالد حصــة 
أكــرب يف املناطــق الســكنية الحرضيـّـة )%56( مقارنــًة مــع املناطــق 
الريفيــة. مــن ناحيــة أخــرى، تظهــر العائلــة النــواة بــدون أوالد أكر 
يف املناطــق الريفيــة )%24(. وتُظهــر املقارنــة بــني أنــواع األرس بنــاًء 
ــدون  ــواة ب ــالت الن ــدد العائ ــة أّن ع ــية الثالث ــدن الرئيس ــى امل ع
أوالد يف إزمــر )%18( هــو أعــى بالنســبة اىل املدينتــني الرئيســيتني 
األخرتــني. يف وســط رشق األناضــول وجنــوب رشق األناضــول، يظهــر 
معــّدل أدىن للعائــالت النوويــة بــدون أوالد )%9(، ومعــّدل أعــى 

للعائــالت النوويــة مــع أوالد ) جــدول .4(

أّمــا بالنســبة اىل العائلــة املمتــّدة، فتمثّــل العائــالت املمتــدة 

ــول )10%(،  ــط األناض ــط يف وس ــى )%7(. فق ــة أع ــة حص املؤقت
ــول )9%(،  ــوب رشق األناض ــول )%10(، وجن ــط رشق األناض ووس
ــة  ــر، حص ــى آخ ــة، أو مبعن ــدة األبوي ــة املمت ــة العائل ــون حص تك
األرس حيــث متثّــل األجيــال األكــرب رأس األرسة، أقــرب لحصــة 

ــة. ــدة املؤقت ــة املمت العائل

ــد  ــع وال ــن شــخص واحــد %9، م ــة م ــة املؤلّف ــل األرس املفكك متثّ
عــازب %5، والعائــالت األخــرى املفككــة %3 مــن املجتمــع. 
ــق  ــد %11 يف املناط ــخص واح ــن ش ــة م ــة األرسةاملؤلّف ــغ حص تبل
الريفيــة، و%10 يف الطبقــة الدنيــا للحالــة االجتامعية-االقتصاديــة، 
ــوع  ــل هــذا الن ــة أخــرى، يتمث و%16 يف غــرب مرمــرة. مــن ناحي
األرسي مبعــّدل أدىن يف جنــوب رشق األناضــول )%3( ووســط رشق 

ــول )4%(.  األناض
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جدول 4. 8 أنواع لألرس يف أنحاء تركيا كافة بحسب املنطقة السكنية، واملدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء، واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

عائلة نواة 
بدون أوالد

عائلة نواة مع 
أوالد

عائلة ممتّدة 
أبويّة

عائلة ممتّدة 
موّقتة

ارسة مؤلّفة من 
شخٍص واحد

والد عازب
عائلة مفكّكة 

أخرى
أرَس ال تضّم 

أقرباء

17,152,95,17,29,24,63,10,8تركيا

املنطقة السكنية

14,956,34,46,78,45,13,40,9املدينة

23,543,27,28,611,33,42,40,3الريف

املدن الرئيسية الثالث

12,257,14,17,38,96,13,50,8اسطنبول

14,855,63,96,09,55,93,40,9أنقرة

18,251,52,95,211,36,23,90,7إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

12,257,14,17,38,96,13,50,8اسطنبول

28,742,21,84,516,23,52,70,6غرب مرمرة

17,450,93,58,012,04,72,60,9رشق مرمرة

21,051,84,25,09,14,43,70,8  ايجه

16,856,23,85,29,54,43,20,8  البحر األبيض املتوسط

15,155,26,16,78,34,73,20,6غرب األناضول

22,745,69,69,96,62,81,81,1وسط األناضول

23,842,56,19,011,04,03,30,2غرب البحر األسود

26,141,94,68,711,82,63,60,7رشق البحر األسود

8,954,76,512,37,36,12,51,6شامل رشق األناضول

9,162,69,68,13,63,82,11,0وسط رشق األناضول

8,660,59,19,83,45,12,80,7جنوب رشق األناضول

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

19,362,41,94,95,93,31,60,7الطبقة العليا األوىل

16,461,33,05,46,94,11,91,3الطبقة العليا

14,761,05,96,94,73,33,00,5الطبقة الوسطى العليا

21,452,56,38,94,63,82,40,1الطبقة الوسطى الدنيا

13,956,15,68,110,13,92,30,0الطبقة الدنيا

2.2. املنزل املأهول 

يتضمــن هــذا القســم معلومــات عــن نــوع املنــزل الســكني، 
وحالــة امللكيــة، وإذا كان مثــة منــازل ســكنية أخرىكاملنــزل الصيفــي 
أو الريفــي، وعــدد الغــرف،وإذا كان هنــاك غــرف منفصلــة لــألوالد 

ــة املنــزل، ونظــام التدفئــة. وأفــراد مســّنة يف األرسة، ومــواد ترب

2.2.1. مواد تربة املنزل السكني

مــن إحــدى املواضيــع التــي يُبحــث فيهــا هــي مــواد تربــة املنــزل 
ــة  ــال، واملنطق ــر امل ــة بحســب توفّ ــواد الرتب ــف م الســكني. تختل
الســكنية، والظــروف املناخيــة، كذلــك املوقــع الســكني ســواء كان 
ــواد  ــد م ــن أح ــو م ــمنت ه ــة. اإلس ــة أو حرضيّ ــة ريفي يف منطق
ــراً يف األرس يف أنحــاء تركيــا كافــة )%23(. يليــه  الرتبــة األكــر توفّ
الباركيــه )%19( ثــم األرضيــات الخشــبية )%15(. %23 مــن األرُس 

الحرضيــة هــي مجّهــزة بالباركيــه فيــام ينخفــض هــذا املعــّدل اىل 
ــبية  ــات الخش ــى األرضي ــل، تحظ ــياق مامث ــف. ويف س %6 يف الري
ــاف.  ــي %6 يف األري ــام ه ــة في ــق الحرضيّ ــة %18 يف املناط بحص
يف املناطــق الريفيــة، %18 مــن األرضيــات ملبّســة بالخشــب 
فيــام يبلــغ معــّدل الخشــب يف املنــازل الحرضيــة %8. مــع ذلــك، 
ــق  ــتخداماً يف املناط ــر اس ــة األك ــواد الرتب ــن م ــو م ــمنت ه اإلس
الريفيــة )%39(، فيــام متثّــل حصــة األرس الحرضيــة مــن أرضيــات 

ــدول 5( ــام  )ج ــوع الع ــن املجم ــمنت %18 م اإلس

ــطنبول  ــتخداماً يف اس ــر اس ــة األك ــواد الرتب ــن م ــو م ــه ه الباركي
)%31( وأنقــرة )%45(. تليــه األرضيــات الخشــبية )%29( والفينيل 
أنقــرة،  يف  األخرتــني،  الرئيســيتني  عناملدينتــني  وخالفــاً   .)16%(
يُســتخدم الســجاد بشــكل أكــرب )%12(. يف إزمــر، يُســتخدم بــالط 
ــة )%23( مرتــني أكــر مــن املدينتــني الرئيســيتني األخرتــني  األرضي

ــة يف هــذه املقاطعــة. ــة املفّضل ــرب مــن أكــر مــواد الرتب ويُعت
تختلــف مــواد الرتبــة يف املنــازل الســكنية عــرب املناطــق/ تصنيــف 
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الوحــدات اإلقليميــة لإلحصــاء. يُســتخدم اإلســمنت بشــكل أكــرب يف 
ــول )36%(،  ــط رشق األناض ــول )%54(، ووس ــوب رشق األناض جن
ووســط األناضــول )%34(، والبحــر األبيــض املتوســط )35%(، 
وغــرب مرمــرة )%31(، وإيجــه )%24(. ويبلــغ اســتخدام الباركيــه 
مســتوى أعــى يف غــرب األناضــول )%36( واســطنبول )%31(، فيام 
تلبيــس األرض بخشــب هــو األكــر شــيوعاً يف رشق البحــر األســود 
ــق  ــن كل املناط ــاً ع ــود )%28(. خالف ــر األس ــرب البح )%35( وغ
ــّدل األعــى الســتخدام  ــغ شــامل رشق األناضــول املع األخــرى، يبل

ــس األرض)جــدول 5.( ــة )%29( لتلبي الرتب

وعــى الرغــم مــن أنــه مل يظهــر أي اختــالف كبــر بنــاًء عــى تركيبــة 
ــات  ــزة بأرضيّ ــدة  مجّه ــالت املمت ــازل العائ ــة، %32 مــن من العائل
مــن اإلســمنت. أّمــا يف العائــالت النــواة والعائــالت املفككــة، 
فحّصــة األرس يف الباركيــه هــي أيضــاً عاليــة نســبياً )%22(. يف 
ــام  ــه %19، في ــة الباركي ــواد ترب ــّدل م ــغ مع ــواة، يبل ــة الن العائل

ــة.     ــة املفكك ــغ %20 يف العائل يبل

ــتوى  ــوع األرسة، واملس ــاء، ون ــة لإلحص ــدات اإلقليمي ــف الوح ــالث، وتصني ــية الث ــدن الرئيس ــكنية، وامل ــة الس ــب املنطق ــة بحس ــا كاف ــاء تركي ــكنية يف أنح ــازل الس ــة املن ــواد ترب ــدول 5. م ج
اإلجتامعي-اإلقتصــادي

إسمنت 
باركيه أرضية 

خشبية

األرضية 

الخشبية
آخرالفسيفساءالرتبةالفينيلالسجادالخشبالقرميد

23,118,915,010,410,48,85,73,62,41,8تركيا

املنطقة السكنية

17,723,418,411,97,78,27,00,92,82,1املدينة

38,75,95,66,117,810,22,111,41,30,8الريف

املدن الرئيسية الثالث

9,031,028,63,63,53,915,70,22,12,4اسطنبول

11,044,815,35,73,011,94,20,52,61,1أنقرة

16,420,020,022,65,26,12,01,63,22,7إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

9,031,028,63,63,53,915,70,22,12,4اسطنبول

30,611,115,511,03,09,510,34,71,82,5غرب مرمرة

10,121,218,12,99,426,27,11,70,13,2رشق مرمرة

23,814,919,414,515,53,52,01,43,41,6  ايجه

34,910,41,930,512,22,30,91,93,91,1  البحر األبيض املتوسط

11,735,511,36,39,216,93,03,51,80,9غرب األناضول

33,813,715,03,96,99,43,38,54,01,5وسط األناضول

24,78,817,42,527,68,24,33,31,31,9غرب البحر األسود

25,414,08,87,634,77,20,21,10,10,7رشق البحر األسود

20,09,77,71,116,415,50,129,20,20,0شامل رشق األناضول

36,316,16,15,21,816,37,77,32,01,2وسط رشق األناضول

53,76,60,220,10,41,90,010,84,71,6جنوب رشق األناضول

نوع األرسة

22,019,316,211,29,98,45,73,22,31,8نواة

31,614,411,47,411,010,35,24,92,21,7ممتدة

22,020,212,79,111,59,36,34,52,71,7  مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

6,543,628,97,21,45,44,60,01,60,8الطبقة العليا األوىل

6,436,328,610,15,76,03,30,01,91,8الطبقة العليا

11,328,022,411,89,17,15,40,42,81,8الطبقة الوسطى العليا

28,012,311,610,012,110,37,53,82,51,9الطبقة الوسطى الدنيا

48,43,42,19,911,29,72,99,71,80,9الطبقة الدنيا
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مــع تطــّور املســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي، يرتفــع اســتخدام 
الباركيــه واألرضيــات الخشــبية تبعــاً، فيــام تنخفــض حصــة املنــازل 
ــا  ــة العلي ــات. يف الطبق ــجاد األرضي ــمنت أو س ــب، واإلس يف الخش
للحالــة االجتامعية-االقتصاديــة، يُســتخدم الباركيــه مبعــّدل 3% 
ــة  ــا للحال ــات الخشــبية مبعــدل %2. أمــا يف الطبقــة الدني واألرضي
االجتامعية-االقتصاديــة، فاملــادة األكــر اســتخداماً هــي اإلســمنت 
وبــالط   ،)10%( والســجاد   ،)11%( الخشــب  ويتبعهــا   ،)48%(
األرضيــة والرتبــة. ال يوجــد منــازل مــع تربــة لألرضيــة يف الطبقــة 
العليــا األوىل، الطبقــة العليــا وأعــى الطبقــة الوســطى)جدول 5.(.

2.2.2. املنزل املأهول

ــاً نصــف األرس )%49( يف شــقة، و%25 يف  ــا، يســكن تقريب يف تركي
بيــوت مســتقلة، و%15 يف مســتقطنات مســتقلة.( جــدول )6

ــى آخــر، يف شــقة  يســكن %3 مــن األرس يف مجتمــع مســّور، مبعن
ــاين مــع نظــام أمنــي؛ و%1 يف بيــت منفصــل  ــع للمب داخــل مجّم
ــاين مــع نظــام أمنــي. وضمــن تلــك املســاكن  ــع للمب داخــل مجّم
الشــعبية، يســكن %4 مــن األرس يف مجتمــع مســّور.ومبا أّن معــّدل 
الرفــض أعــى نســبياً يف املجتمعــات املســّورة خــالل املامرســة 
ــازل  ــن املن ــوع م ــذا الن ــة ه ــتنتاج أّن حص ــن االس ــة، ميك امليداني

بشــكل إجــاميل هــي أعــى.

ــق  ــام يتعلّ ــازل خاصــًة في ــوع املن ــة يف ن ــات الفارق ــر االختالف تظه
بالتميّــز املدين-الريفــي. إّن نــوع املنــازل األكــر شــيوعاً يف املناطــق 
الحرضيــة هــي الشــقق مبعــدل %62، فيــام يبلــغ معــدل البيــوت 
مجمــوع  وبخصــوص  الريفيــة.  املناطــق  يف   53% املســتقلة 
املســتقطنات املســتقلة والبيــوت املســتقلة، %81 مــن املنــازل 
ــازل يف  ــن املن ــام %72 م ــة، في ــي منفصل ــة ه ــق الريفي يف املناط
املناطــق الريفيــة هــي داخــل مبــاين متعــددة الطوابــق، مبــا 

يشماللشــقق داخــل املجتمعــات املســّورة وداخــل املســتقطنات.
ــالت  ــن العائ ــالث أّن %76 م ــية الث ــدن الرئيس ــٌم للم ــر تقيي يُظه
يف اســطنبول يســكنون يف شــقق فيــام تشــّكل %77 يف أنقــرة. 
املدينتــني  عــن  املعــّدل اىل %59. وخالفــاً  يف إزمــر، ينخفــض 
الرئيســيتني األخرتــني، يف إزمــر، هنــاك عــدد ســكان أكــرب يعيشــون 

يف بيــوت مســتقلة )%17( ومســتقطنات مســتقلة )12%(.

يقيــم يف اســطنبول )%76( وغــرب األناضــول )%64( العــدد األكــرب 
ــة اىل شــامل رشق  ــن يعيشــون يف شــقق. وباإلضاف ــن األرس الذي م
األناضــول، ووســط رشقهــا، وجنــوب رشقهــا؛ تقــع الشــقق يف 
ــن  ــازل الســكنية. م ــر شــيوعاً للمن ــوع األك ــن الن الصــف األول م
ناحيــة أخــرى، يف شــامل غــرب األناضــول، هنــاك عــدد أكــرب مــن 
األرس الذيــن يعيشــون يف املســتقطنات املســتقلة )%46(، فيــام يف 
ــوب غــرب األناضــول )%63(،  وســط رشق األناضــول )44%( وجن
ــك،  ــى. كذل ــو أع ــتقلة ه ــوت مس ــون يف بي ــن يعيش ــّدل الذي مع
ــو  ــتقلة ه ــتقطنات املس ــون يف املس ــن يعيش ــكان الذي ــدد الس ع
األناضــول )29%(، والبحــر  مرتفــع يف مناطــق جنــوب غــرب 

األبيــض املتوســط )26%(، ورشق البحــر األســود  )%21(.

هنــاك عــدد أكــرب مــن العائــالت املمتدةيعيشــون يف بيــوت 
مســتقلة )%35( املقارنــًة مــع أنــواع أخــرى مــن األرس )%24 مــن 
العائــالت النــواة و%22 مــن العائــالت املفككــة(. يســكن نصــف 
ــقق. ــة )%50( يف ش ــالت املفكك ــواة )%51( والعائ ــالت الن العائ

يختلــف نــوع املنــازل الســكنية عــرب طبقــات املســتوى اإلجتامعي-
اإلقتصــادي أيضــاً. يســكن %37 مــن الطبقــة الدنيــا لــألرس يف بيوت 
مســتقلة و%37 آخــرون يف مســتقطنات مســتقلة، فيــام يف الطبقــة 
ــازل يف  ــغ حصــة الشــقق يف الشــقق %70 وحصــة املن ــا، تبل العلي

املجّمــع املســّور 15%.
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جــدول 6. نــوع املنــازل الســكنيةيف أنحــاء تركيــا كافــة بحســب املنطقــة الســكنية، واملــدن الرئيســية الثــالث، وتصنيــف الوحــدات اإلقليميــة لإلحصــاء، ونــوع األرسة، واملســتوى اإلجتامعــي-
اإلقتصادي

بيت مستقلشقة
مستقطنة 

مستقلة
شقة منزل 

مستقل
مجتمع مسور

بيت مستقل 
يف مجمع 

مسور.

 السكن 
العام/السكن 

الجامعي
آخرفيال/قرص

49,125,115,25,82,51,10,60,20,3تركيا

املنطقة السكنية

61,615,510,66,93,11,30,60,20,2املدينة

13,852,528,32,60,90,50,900,4الريف

املدن الرئيسية الثالث

75,85,44,26,75,51,40,40,30,1اسطنبول

76,84,39,83,52,10,81,50,60,6أنقرة

58,716,711,68,52,21,40,70,10إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

75,85,44,26,75,51,40,40,30,1اسطنبول

52,92415,43,42,50,70,40,50,3غرب مرمرة

45,728,812,46,93,51,90,50,10,2رشق مرمرة

43,631,414,26,31,92,30,30,20  ايجه

3526,226,310,31,30,40,500,1  البحر األبيض املتوسط

63,617,89,92,821,51,20,50,7غرب األناضول

42,434,517,54,50,500,50,10,1وسط األناضول

4444,38,61,10,400,401,3غرب البحر األسود

43,726,221,41,84,302,600رشق البحر األسود

27,323,846,21,700,20,900شامل رشق األناضول

24,844,117,77,43,40,71,30,40,2وسط رشق األناضول

26,336,229,36,40,50,50,800جنوب رشق األناضول

نوع األرسة

51,124,214,05,92,71,10,70,20,2نواة

36,634,918,56,62,10,70,10,10,5ممتدة

50,222,117,84,92,41,60,60,10,3  مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

70,34,51,02,114,64,21,51,70,0الطبقة العليا األوىل

74,79,21,41,77,32,32,70,60,2الطبقة العليا

67,517,14,34,73,61,60,80,20,2الطبقة الوسطى العليا

41,331,418,17,40,70,50,30,00,3الطبقة الوسطى الدنيا

16,937,336,68,40,10,10,00,00,6الطبقة الدنيا

2.2.3. عدد الغرف 

ــزل  ــون يف املن ــع الصال ــرف م ــدد الغ ــن ع ــتطالع ع ــف االس كش
للمنــازل هيتلــك  األكــر شــيوعاً  الحجــم  تركيــا،  الســكني. يف 
املجّهــزة بثــالث غــرف )2+1( مبعــّدل %43، يتبعهــا تلــك املجّهــزة 
ــرب  ــف ع ــع يختل ــدل %41. إالّ أّن التوزي ــرف )3+1( مبع ــع غ بأرب
ــن  ــة، %87 م ــق الحرضي ــة. يف املناط ــة والحرضي ــق الريفي املناط
املنــازل مجّهــزة بثــالث )2+1( أو أربــع )3+1( غــرف. فيــام عــدد 
املنــازل األصغــر أو األكــرب هــو أقــل نســبياً. أّمــا يف املناطــق الريفية، 

فتنتــرش املنــازل الصغــرة جــداً )%14 مــع غرفتــني( والكبــرة جــداً 
)%10 مــع خمــس غــرف أو أكــر( بشــكل أكــرب مقارنــًة مــع 
املناطــق الحرضيــة؛ مبعنــى آخــر، تُظهــر أحجــام املنــازل يف املناطــق 

ــاً أكــرب (جــدول )7 ــة تنّوع الريفي

ــم األرس يف  ــا، تقي ــة يف تركي ــة العام ــع املناظــر الطبيعي ــوازاة م بامل
املــدن الرئيســية الثــالث يف منــازل  2+1أو 3+1. يف اســطنبول، 
ــدل  ــا مع ــّوق عليه ــام يتف ــّدل %53، في ــازل 2+1 مبع ــود املن تس
املنــازل 3+1 يف أنقــرة )%65(. ويتبــنّي أّن معــدل املنــازل املجهــزة 
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بغرفتني )1+1( يف أنقرة هو متدنٍّ بشكل ملحوظ )4%(. 

فيــام يتعلــق بتوزيــع املناطــق/ تصنيــف الوحــدات اإلقليميــة 
لإلحصــاء، تُعتمــد املنــازل 2+1 أو 3+1 يف جميــع املناطــق. يف 
ــر يف  ــائعة أك ــي ش ــني )1+1( ه ــزة بغرفت ــازل املجه ــل، املن املقاب
شــامل رشق األناضــول )%26(، ويتبعهــا جنــوب غــرب األناضــول 
ــر  ــارق آخ ــاك اختالفف ــود )%12(. وهن ــر األس )%17( ورشق البح
ــر  ــرف أو أك ــس غ ــزة بخم ــازل املجه ــو أّن املن ــق وه ــرب املناط ع
ــول  ــط األناض ــود )%11(، ووس ــر األس ــرب البح ــر يف غ ــود أك تس
)%11(، ورشق البحــر األســود )%10(، وغــرب األناضــول )9%(.

ــة املمتــدة هــي النــوع  كــام ورد ســابقاً، يف جميــع املنــازل، العائل

األكــر شــيوعاً مــن األرس. مثــالً، يف املنــازل املجهــزة بخمــس غــرف 
)4+1( أو أكــر، تبلــغ حصــة العائلــة املمتــدة %14، فيــام هــي 6% 
ــة أخــرى،  ــة املفككــة. مــن ناحي ــواة و%4 يف العائل ــة الن يف العائل
تبلــغ حصــة العائلــة املفككــة يف املنــازل الصغــرة املجهــزة بغرفتــني 

1+1 )%16( معــّدالً أعــى مقارنــًة مــع أنــواع األرس األخــرى.

مــن حيــث املســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي، والطبقــة الدنيــا 
)%49(، والطبقــة الوســطى األدىن )%47(، يقيــم األرس بشــكل 
ســائد يف منــازل مجهــزة بثــالث غــرف )2+1(، فيــام تظهــر املنــازل 

ــألرس )53%(. ــا ل ــة العلي ــرف يف الطبق ــع غ ــزة بأرب املجه

جــدول 7. عــدد الغــرف يف املنــازل الســكنية يف أنحــاء تركيــا كافــة بحســب املنطقــة الســكنية، واملــدن الرئيســية الثــالث، وتصنيــف الوحــدات اإلقليميــة لإلحصــاء، ونــوع األرسة، واملســتوى 
ــادي اإلجتامعي-اإلقتص

 123456789+10
1,08,742,840,95,20,90,40,10,00,1تركيا

املنطقة السكنية

0,66,942,744,24,20,80,30,10,00,0املدينة

2,313,642,831,47,91,10,50,10,10,1الريف

املدن الرئيسية الثالث

0,48,452,933,93,10,60,40,10,00,0اسطنبول

0,53,823,464,75,21,40,60,10,00,2أنقرة

0,89,241,444,93,70,10,00,00,00,0إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

0,48,452,933,93,10,60,40,10,00,0اسطنبول

1,98,248,337,14,40,00,00,10,00,0غرب مرمرة

0,56,641,744,34,81,11,00,10,00,0رشق مرمرة

0,88,140,844,35,30,30,20,00,00,1  ايجه

1,09,445,738,24,40,90,40,00,00,0  البحر األبيض املتوسط

0,43,929,357,46,01,80,70,30,00,4غرب األناضول

0,65,530,452,88,71,50,20,20,00,0وسط األناضول

0,97,340,340,58,41,60,30,70,10,0غرب البحر األسود

1,411,739,537,78,41,00,30,10,00,0رشق البحر األسود

3,625,543,025,22,20,40,10,00,00,0شامل رشق األناضول

1,28,141,841,06,01,60,30,00,00,0وسط رشق األناضول

3,716,544,929,34,90,40,10,00,00,1جنوب رشق األناضول

نوع األرسة

0,87,543,042,65,00,70,30,10,00,1نواة

0,15,336,045,19,92,00,80,50,00,2ممتدة

2,515,746,831,32,50,90,20,00,10,0  مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

0,42,422,953,415,63,21,90,20,00,0الطبقة العليا األوىل

0,22,329,260,55,51,10,90,20,10,0الطبقة العليا

0,23,240,049,65,50,80,30,20,00,1الطبقة الوسطى العليا

0,68,747,336,75,40,90,20,10,00,1الطبقة الوسطى الدنيا

3,920,249,323,42,40,40,20,00,10,1الطبقة الدنيا
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2.2.4 نوع نظام التدفئة يف املنازل السكنية

تــّم اســتجواب األرس عــن نــوع نظــام التدفئــة املســتخَدم يف املنــزل 
الســكني وتَظهــر األجوبــة يف الجــدول 8. يســتخدم %50 مــن األرس 
يف تركيــا موقــد الحطب/الجمــر للتدفئــة. ويتبعــه كومبــي املرجــل 
بالغــاز الطبيعــي )%23(، والتدفئــة املركزيــة بالغــاز الطبيعــي 

.)9%(

بالتزامــن مــع ميّــزات أخــرى، يختلــف نظــام التدفئــة عــرب املناطــق 
الريفيــة والحرضيــة اىل حــدٍّ كبــر. إّن نظــام التدفئــة األكــر انتشــاراً 

يف املناطــق الريفيــة هــي مواقــد الحطب/الجمــر )%83(، يتبعهــا 
ــريف  ــد الحطب/الجم ــود مواق ــام تس ــروق )%6(. في ــروث املح ال
املناطــق الريفيــة، هنــاك اختــالف ملحــوظ يف املناطــق الحرضيــة. 
ــد الحطب/الجمــر  ــة األكــر شــيوعاً هــي أيضــاً مواق نظــام التدفئ
)%38(. يتبعــه كومبــي املرجــل بالغــاز الطبيعــي لتدفئــة الغــرف 

)%31(والتدفئــة املركزيــة بالغــاز الطبيعــي )12%(.

يشــر التوزيــع بــني املــدن الرئيســية الثــالث اىل االختــالف أيضــاً. يف 
اســطنبول وأنقــرة، نظــام كومبــي املرجــل بالغــاز الطبيعــي لتدفئــة 
ــر  ــام األك ــي ه ــاز الطبيع ــة بالغ ــة املركزي ــام التدفئ ــرف ونظ الغ

جدول 8. نوع نظام التدفئة يف املنازل السكنيةيف أنحاء تركيا كافة بحسب املنطقة السكنية، واملدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء، ونوع األرسة، واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

موقدالحطب/الفحم 
مدفئة/كومبي مرجل/

الغاز الطبيعي
التدفئة املركزية/الغاز 

الطبيعي
التدفئة املركزية/

الحطبوالفحم
مكيف هوايئ

 موقد/
غاز طبيعي

مدفئة /الوقودمدفئة /آخرموقد/الروثموقد/ كهرباء.
التدفئة املركزية 

وقود
التدفئةاملركزية/

آخر
موقد/

سخانتحفيزي
آخر

2,01,81,70,70,40,30,20,5تركيا49,922,98,74,33,82,8تركيا

املنطقة السكنيةاملنطقة السكنية

2,40,31,60,80,50,30,30,6املدينة38,130,511,54,84,83,5املدينة

0,86,21,90,40,20,30,10,2الريف83,41,20,52,90,91,1الريف

املدن الرئيسية الثالثاملدن الرئيسية الثالث

1,60,00,30,70,50,20,00,1اسطنبول16,454,717,60,60,17,3اسطنبول

0,20,10,10,20,20,10,00,0أنقرة19,154,023,41,50,01,0أنقرة

6,70,01,51,10,51,00,62,1إزمر48,28,95,53,020,40,7إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاءتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

1,60,00,30,70,50,20,00,1اسطنبول16,454,717,60,60,17,3اسطنبول

0,20,01,41,50,41,40,00,5غرب مرمرة60,516,15,110,30,82,0غرب مرمرة

0,00,41,00,61,00,30,00,0رشق مرمرة42,631,811,43,50,17,4رشق مرمرة

4,00,32,01,10,40,51,21,8  ايجه59,510,03,33,512,00,4  ايجه

7,10,42,30,70,50,20,30,3  البحر األبيض املتوسط70,00,61,21,315,20,0  البحر األبيض املتوسط

0,20,10,90,40,10,20,00,0غرب األناضول33,942,119,11,70,01,1غرب األناضول

0,42,61,30,50,30,10,01,5وسط األناضول55,516,39,89,90,01,8وسط األناضول

0,60,82,30,40,10,20,00,2غرب البحر األسود70,611,63,57,20,52,1غرب البحر األسود

1,00,01,21,50,10,80,00,7رشق البحر األسود74,81,31,514,20,02,8رشق البحر األسود

0,332,50,91,00,30,00,20,0شامل رشق األناضول41,59,12,710,80,00,7شامل رشق األناضول

0,42,62,60,00,20,30,00,0وسط رشق األناضول72,96,66,57,40,00,5وسط رشق األناضول

1,19,95,40,30,20,00,00,0جنوب رشق األناضول67,94,52,46,70,60,9جنوب رشق األناضول

نوع األرسةنوع األرسة

1,61,72,00,70,40,30,10,5نواة49,223,49,04,53,72,7نواة

0,93,11,20,50,20,30,30,1ممتدة59,420,65,63,22,32,2ممتدة

4,21,60,60,80,50,30,40,4  مفككة46,022,29,44,45,14,1  مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادياملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

1,10,02,41,20,81,30,00,0الطبقة العليا األوىل3,050,025,06,96,91,2الطبقة العليا األوىل

1,40,03,91,70,90,90,00,5الطبقة العليا8,740,819,711,38,61,4الطبقة العليا

2,00,02,51,30,50,40,30,5الطبقة الوسطى العليا26,837,212,36,57,02,7الطبقة الوسطى العليا

2,01,41,10,40,30,20,20,5الطبقة الوسطى الدنيا65,915,34,82,41,83,7الطبقة الوسطى الدنيا

1,88,20,40,00,10,00,20,2الطبقة الدنيا85,71,20,60,00,21,4الطبقة الدنيا



33 األرسة خصائص 

انتشــاراً مقارنــًة مــع إزمــر، حيــث تختــار األرس مواقــد الحطــب/
الجمــر )%48( واملكيّفــات الهوائيــة )%20( مــن أجــل التدفئــة. يف 
ــل  ــة بالغــاز الطبيعــي هــو ضئي ــة املركزي إزمــر، اســتخدام التدفئ
مبعــّدل %6 و%9 لنظــام كومبــي املرجــل بالغــاز الطبيعــي  لتدفئــة 

الغــرف.

إّن كومبــي املرجــل بالغــاز الطبيعيلتدفئــة الغــرف هــو نظــام 
التدفئــة األكــر اســتخداماً يف اســطنبول )%55( وغــرب األناضــول 
)%42(. ورغــم أّن نظــام كومبــي هوأيضــاً منتــرش يف رشق مرمــرة 
)%32(، فــإّن نظــام التدفئــة األكــر اســتخداماً هي مواقــد الحطب/

الجمــر )%43(. يف اســطنبول، إّن اســتخدام مواقــد الحطب/الجمــر 
هــو أقــل بكثــر مقارنــًة مــع مناطــق أخــرى )%16(. عــى عكــس 
مناطــق أخرى،نظــام التدفئــة املركزيــة بالغــاز الطبيعــي هــو األكــر 
اســتخداماً يف اســطنبول )%18(. وهنــاك مناطــق أخــرى حيثنظــام 
التدفئــة املركزيــة بالغــاز الطبيعــي هــو شــائع يف غــرب األناضــول 
ــق  ــع املناط ــن جمي ــة ع ــدة املختلف ــة الوحي ــا املنطق )%19(. أّم
ــب/ ــد الحط ــع أّن مواق ــول. م ــامل رشق األناض ــي ش ــرى فه األخ

الجمــر هــي الوســيلة األكــر انتشــاراً للتدفئــة )%42(، يبقــى معّدل 
اســتخدام مواقــد الــروث األعــى بــني جميــع املناطــق )33%(.

جدول 8. نوع نظام التدفئة يف املنازل السكنيةيف أنحاء تركيا كافة بحسب املنطقة السكنية، واملدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء، ونوع األرسة، واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

موقدالحطب/الفحم 
مدفئة/كومبي مرجل/

الغاز الطبيعي
التدفئة املركزية/الغاز 

الطبيعي
التدفئة املركزية/

الحطبوالفحم
مكيف هوايئ

 موقد/
غاز طبيعي

مدفئة /الوقودمدفئة /آخرموقد/الروثموقد/ كهرباء.
التدفئة املركزية 

وقود
التدفئةاملركزية/

آخر
موقد/

سخانتحفيزي
آخر

2,01,81,70,70,40,30,20,5تركيا49,922,98,74,33,82,8تركيا

املنطقة السكنيةاملنطقة السكنية

2,40,31,60,80,50,30,30,6املدينة38,130,511,54,84,83,5املدينة

0,86,21,90,40,20,30,10,2الريف83,41,20,52,90,91,1الريف

املدن الرئيسية الثالثاملدن الرئيسية الثالث

1,60,00,30,70,50,20,00,1اسطنبول16,454,717,60,60,17,3اسطنبول

0,20,10,10,20,20,10,00,0أنقرة19,154,023,41,50,01,0أنقرة

6,70,01,51,10,51,00,62,1إزمر48,28,95,53,020,40,7إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاءتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

1,60,00,30,70,50,20,00,1اسطنبول16,454,717,60,60,17,3اسطنبول

0,20,01,41,50,41,40,00,5غرب مرمرة60,516,15,110,30,82,0غرب مرمرة

0,00,41,00,61,00,30,00,0رشق مرمرة42,631,811,43,50,17,4رشق مرمرة

4,00,32,01,10,40,51,21,8  ايجه59,510,03,33,512,00,4  ايجه

7,10,42,30,70,50,20,30,3  البحر األبيض املتوسط70,00,61,21,315,20,0  البحر األبيض املتوسط

0,20,10,90,40,10,20,00,0غرب األناضول33,942,119,11,70,01,1غرب األناضول

0,42,61,30,50,30,10,01,5وسط األناضول55,516,39,89,90,01,8وسط األناضول

0,60,82,30,40,10,20,00,2غرب البحر األسود70,611,63,57,20,52,1غرب البحر األسود

1,00,01,21,50,10,80,00,7رشق البحر األسود74,81,31,514,20,02,8رشق البحر األسود

0,332,50,91,00,30,00,20,0شامل رشق األناضول41,59,12,710,80,00,7شامل رشق األناضول

0,42,62,60,00,20,30,00,0وسط رشق األناضول72,96,66,57,40,00,5وسط رشق األناضول

1,19,95,40,30,20,00,00,0جنوب رشق األناضول67,94,52,46,70,60,9جنوب رشق األناضول

نوع األرسةنوع األرسة

1,61,72,00,70,40,30,10,5نواة49,223,49,04,53,72,7نواة

0,93,11,20,50,20,30,30,1ممتدة59,420,65,63,22,32,2ممتدة

4,21,60,60,80,50,30,40,4  مفككة46,022,29,44,45,14,1  مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادياملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

1,10,02,41,20,81,30,00,0الطبقة العليا األوىل3,050,025,06,96,91,2الطبقة العليا األوىل

1,40,03,91,70,90,90,00,5الطبقة العليا8,740,819,711,38,61,4الطبقة العليا

2,00,02,51,30,50,40,30,5الطبقة الوسطى العليا26,837,212,36,57,02,7الطبقة الوسطى العليا

2,01,41,10,40,30,20,20,5الطبقة الوسطى الدنيا65,915,34,82,41,83,7الطبقة الوسطى الدنيا

1,88,20,40,00,10,00,20,2الطبقة الدنيا85,71,20,60,00,21,4الطبقة الدنيا



342006 للعام  تايا 

ــكنية  ــازل الس ــتخدم يف املن ــة املس ــام التدفئ ــداً نظ ــف ج .ال يختل
ــوع األرسة، إالّ أّن اســتخداممواقد الحطب/الجمــر هــو  بحســب ن
أعــى عنــد العائــالت املمتــدة )%59( مقارنــًة مــع العائــالت النــواة 

ــالت املفككــة )%46()جــدول 8(. )%49( والعائ

املســتوى  عــى  بنــاًء  التوزيــع  يف  امللحــوظ  االختــالف  يَظهــر 
الدنيــا  الطبقــة  مــن   86% اإلجتامعي-اإلقتصادي.يســتخدم 
لألرسمواقــد الحطب/الجمــر للتدفئــة فيــام ينخفــض هــذا املعــدل 

ــطى  ــة الوس ــطى األدىن، و%27 يف الطبق ــة الوس اىل %66 يف الطبق
األعــى، و%9 يف الطبقــة األعــى، اىل أن يصــل اىل %3 يف الطبقــات 
ــا. يســتخدم %50 مــن الطبقــة األعــى لألرسكومبــي املرجــل  العلي
بالغــاز الطبيعيلتدفئــة الغــرف فيــام %37 مــن الطبقــة الوســطى 
ــة  ــيوعاً يف الطبق ــر ش ــاين األك ــة الث ــام التدفئ ــألرس. ونظ ــى ل األع
األعــى للحالــة االجتامعية-االقتصاديــة هــو التدفئــة املركزيــة 
بالغــاز الطبيعــي )%25(، فيــام يســتخدم فقــط %1 مــن الطبقــة 

ــة. ــن نظــام التدفئ ــوع م ــألرس هــذا الن ــا ل الدني

الجــدول 9. توفــر غرفةمســتقلة لــألوالد يف املنــازل الســكنية يف أنحــاء تركيــا كافــة، بحســب املنطقــة الســكنية، واملــدن الرئيســية الثــالث، وتصنيــف الوحــدات اإلقليميــة لإلحصــاء، ونــوع األرس، 

واملســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي.

عدم توفرتوفر

56,643,4تركيا

املنطقة السكنية

60,639,4املدينة

43,656,4الريف

املدن الرئيسية الثالث

63,236,8اسطنبول

76,923,1أنقرة

63,136,9إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

63,236,8اسطنبول

70,129,9غرب مرمرة

66,833,2رشق مرمرة

57,142,9  ايجه

52,147,9  البحر األبيض املتوسط

70,629,4غرب األناضول

58,341,7وسط األناضول

62,237,8غرب البحر األسود

60,839,2رشق البحر األسود

36,663,4شامل رشق األناضول

39,760,3وسط رشق األناضول

26,973,1جنوب رشق األناضول

نوع األرسة

60,139,9نواة

39,560,5ممتدة

58,941,1  مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

94,35,7الطبقة العليا األوىل

87,412,6الطبقة العليا

76,024,0الطبقة الوسطى العليا

48,551,5الطبقة الوسطى الدنيا

21,378,7الطبقة الدنيا
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2.2.5. غرفة مستقلة لألوالد وكبار السّن يف املنزل 

ــرشة  ــابعة ع ــن أوالد يف الس ــف م ــي تتأل ــتجواب األرُس الت ــم اس ت
مــن العمــر وأقــّل حــول إمكانيــة توفــر غرفــة مســتقلة لــألوالد يف 
املنــزل. تظهــر اإلجابــات يف الجــدول 9. يف حــال كان هنالــك أكــر 
مــن ولــد واحــد يف األرسة، فحتــى لــو توفــرت غرفــة مســتقلة لولــد 
واحــد أو حتــى لــو بقــي كل األوالد يف الغرفــة نفســها، هــذا يعنــي 
غرفــة مســتقلة لــألوالد يف املنــزل. تســتوعب نســبة %57 مــن األرس 
يف أنحــاء تركيــا كافــة توفــر غرفــة نــوم منفصلــة واحــدة لــألوالد. 
ــّدر  ــة الســكنية فتُق ــة بحســب املنطق ــا نســبة الغــرف املنفصل أم

بـــ%61 يف املناطــق الحرضيــة و%44 يف املناطــق الريفيــة.

تُقــّدر نســبة األرس التــي متتلــك غرفة مســتقلةمعّدة لــألوالد بـ77% 
يف أنقــرة، أمــا يف اســطنبول وإزمــر فتنخفــض هــذه النســبة لتصــل 
إىل %63. يكشــف تحليــل أُجــري عــى أســاس تصنيــف الوحــدات 
ــتقلة  ــة مس ــك غرف ــي متتل ــدد األرس الت ــاء أّن ع ــة لإلحص اإلقليمي
لــألوالد أكــرب يف غــرب األناضــول وهــي تبلــغ %71 و%70 يف غــرب 
ــي  ــن األرس الت ــبة أدىن م ــة نس ــرة. مث ــرة و%67 يف رشق مرم مرم
تتوفــر فيهــا غرفــة مســتقلة لــألوالد يف جنــوب رشق األناضولبنســبة 
%27 ويف شــامل رشق األناضــول بنســبة %37 ويف وســط رشق 

األناضــول بنســبة 40%.

يف العائلــة املمتــدة، تبلــغ نســبة توفــر غرفــة مســتقلة لــألوالد يف 
األرسة %40، وهــي نســبة قليلــة مقارنــًة بأنــواع أخــرى مــن األرس 
ــة املفككــة(. مــع تطــور  ــة النــواة و%59 يف العائل )%60 يف العائل
ــر  ــي تتوف ــدد األرس الت ــزداد ع املســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي، ي
فيهــا غرفــة مســتقلة لــألوالد.%94 هــي نســبة أرس الطبقــات العليا 

التــي تتوفــر فيهــا غرفــة مســتقلة لــألوالد مقارنــًة بنســبة ضئيلــة 
وهــي %21 مــن أرس الطبقــات الدنيــا التــي تحــوي غرفــة مســتقلة 

لــألوالد.

ــت  ــاّم إذا كان ــع ع ــتجواب املراج ــم اس ــة، ت ــاق الدراس ــن نط ضم
تتوفــر لديهــم غرفــة مســتقلة لكبــار الســن يف املنــزل، يف حــال مل 
يكــن هنالــك رّب لــألرسة ويف حــال تواجــد أفــراد يف األرسة يبلغــون 

الســتني مــن العمــر وأكــر )الجــدول 10.(

يف أنحــاء تركيــا كافــة بشــكل عــام، تخصــص األرس غرفــة مســتقلة 
لكبــار الســن بنســبة %64. وتبلــغ هــذه النسبةبحســب املنطقــة 
الســكنية %66 يف املناطــق الحرضيــة و%60 يف املناطــق الريفيــة. 
ــل نســبة  ــّل اســطنبول أق ــالث الرئيســية، تحت ــني املــدن الث مــن ب
ــي  ــن، وه ــار الس ــة لكب ــا غرف ــر فيه ــي تتوف ــث األرس الت ــن حي م
ــوع مــن األرس  ــرة، يتعــدى هــذا الن ــّدر بـــ%60. يف إزمــر وأنق تُق
نســبة %70. وفقــاً لتصنيــف الوحــدات اإلقليميــة لإلحصــاء، فــإّن 
نســبة األرس التــي تتوفــر فيهــا غرفــة مســتقلة لكبــار الســن أعــى 
ــث  ــول حي ــرب األناض ــغ %79 ويف غ ــث تبل ــرة حي ــرب مرم يف غ
ــغ %76 ويف رشق  ــغ %77 ويف غــرب البحــر األســود حيــث تبل تبل
ــول ويف  ــط رشق األناض ــايف وس ــّدر بـــ%75، أم ــث تُق ــرة حي مرم
جنــوب رشق األناضــول ويف شــامل رشق األناضــول، فتكــون هــذه 

ــاً %33 و%38 و50%. ــي تباع ــة وه ــبة عالي النس

ــن  ــبة %88 م ــظ نس ــة، تحتف ــة االجتامعية-االقتصادي ــاً للحال وفق
أرس الطبقــة العليــا األوىل بغرفــة مســتقلة لكبــار الســن يف املنــزل. 
ــل إىل 39%  ــذه األرس لتص ــب ه ــض نس ــرى، تنخف ــة أخ ــن جه م

ــا. ــدى أرس الطبقــات الدني ل
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الجدول 10. توفر غرفة مستقلة لكبار السن يف املنازل السكنيةيف أنحاء تركيا كافةبحسب املنطقة السكنية، واملدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء، ونوع األرس، واملستوى 
 اإلجتامعي-اإلقتصادي.

عدم توفرتوفر 

64,335,7تركيا

املنطقة السكنية

66,433,6املدينة

60,839,2الريف

املدن الرئيسية الثالث

60,239,8اسطنبول

74,425,6أنقرة

71,728,3إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

60,239,8اسطنبول

77,922,1غرب مرمرة

74,325,7رشق مرمرة

68,131,9  ايجه

56,643,4  البحر األبيض املتوسط

76,923,1غرب األناضول

74,725,3وسط األناضول

76,823,2غرب البحر األسود

74,825,2رشق البحر األسود

49,750,3شامل رشق األناضول

33,466,6وسط رشق األناضول

38,361,7جنوب رشق األناضول

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

87,612,4الطبقة العليا األوىل

96,73,3الطبقة العليا

73,526,5الطبقة الوسطى العليا

60,439,6الطبقة الوسطى الدنيا

38,961,1الطبقة الدنيا

2.2.6ملكية املنزل

تــم اســتجواب األرس حــول ملكيــة املنــازل العائــدة إليهــا. يف 61% 
ــد  ــكن إىل أح ــود ملكيةاملس ــة، تع ــا كاف ــاء تركي ــن األرس يف أنح م
أفــراد األرسة، وليــس هنالــك مــن دفــع لإليجــار أو مــا شــابه. تُقــّدر 

نســبة املســتأجرين يف أنحــاء تركيــا كافــة بـ%26)الجــدول 11( 

تعــود ملكيــة %72 مــن املنــازل يف املناطــق الريفيــة إىل أحــد أفراد 
ــة %56 يف  ــن امللكي ــوع م ــذا الن ــبة ه ــغ نس ــني تبل األرسة، يف ح
املناطــق الحرضيــة. وتصــل نســبة مســتأجري املنــازل يف املناطــق 
ــبة  ــة. إّن نس ــق الريفي ــل %12 يف املناط ــة إىل %31 مقاب  الحرضي

ملكيــة املنــازل متوازيــة يف املــدن الثــالث الرئيســية.وفقاً لتصنيــف 
ــة لإلحصــاء، متتلــك اســطنبول أكــرب عــدد مــن  الوحــدات اإلقليمي
األرس املســتأجرة وهــي تُقــّدر بـــ%34. إّن نســبة األرس التــي تعيــش 
يف منــازل ميلكهــا أحــد أفــراد األرسة أعــى يف وســط األناضــول 

ــّل يف اســطنبول بنســبة 56%. بنســبة %71 وأق

يُظهــر تقييــم أُجــري عــى أســاس نــوع األرس أّن العائلــة املفككــة 
متتلــك أعــى نســبة مــن املســتأجرين وهــي %32. إّن نســبة 26% 
ــن  ــي م ــدة ه ــالت املمت ــن العائ ــواة و%17 م ــالت الن ــن العائ م
ــدة  ــالت املمت ــش العائ ــث تعي ــة األرس حي ــتأجرين. يف غالبي املس

ــراد األرسة. ــزل إىل أحــد أف ــة املن بنســبة %74، تعــود ملكي
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تختلــف امللكيــة بشــكٍل كبــر وفقاًللحالــة االجتامعية-االقتصاديــة. 
تنخفــض نســبة  املســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي،  مــع تطــور 
املســتأجرين. يشــكل املســتأجرون نســبة %33 مــن أرس الطبقــات 
ــات  ــن أرس الطبق ــتأجرين م ــبة املس ــكل نس ــني تش ــا، يف ح الدني

العليــا %25. مــن جهــة أخــرى، تســكن نســبة %70 مــن أرس 
الطبقــات الدنيــا يف منــازل تعــود ملكيتهــا إىل أحــد أفــراد األرسة. 

ــا. ــات الدني ــدى الطبق ــبة %43 ل ــي نس وه

الجدول 11. ملكية املنازل السكنيةيف أنحاء تركيا كافةبحسب املنطقة السكنية،واملدن  الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء، ونوع األرس، واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي.

مملوكة من قبل 
أفراد األرسة

ملكية مشرتكة 
مع شخص من 

خارج األرسة

مملوكة من قبل أقرباء 
أفراد األرسة لكن 
االيجار غري مدفوع

مملوكة من قبل أقرباء 
أفراد األرسة لكن يدفع 

االيجار
اإلسكان العاممستأجر

الشقة ملدبرة 
املنزل

آخر

60,72,28,21,026,30,80,40,3تركيا

املنطقة السكنية

56,61,87,71,231,20,60,60,3املدينة

72,43,59,60,312,21,60,10,3الريف

املدن الرئيسية الثالث

55,61,17,31,233,60,40,50,3اسطنبول

58,01,45,41,530,31,71,40,3أنقرة

58,61,88,41,328,00,90,50,4إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

55,61,17,31,233,60,40,50,3اسطنبول

67,02,45,70,422,91,40,00,3غرب مرمرة

55,92,412,42,025,10,90,50,8رشق مرمرة

59,23,89,20,726,00,40,40,3  ايجه

59,71,59,41,027,30,30,80,2  البحر األبيض املتوسط

61,61,25,31,328,21,21,00,2غرب األناضول

71,23,15,20,818,80,40,40,0وسط األناضول

63,54,09,40,621,01,20,30,0غرب البحر األسود

69,41,25,80,220,22,80,00,4رشق البحر األسود

65,41,76,40,623,60,70,01,6شامل رشق األناضول

67,74,05,31,218,92,90,00,0وسط رشق األناضول

60,32,011,40,824,20,90,10,4جنوب رشق األناضول

نوع األرسة

60,21,98,61,126,41,00,60,2نواة

73,72,75,40,317,30,20,10,3ممتدة

53,53,38,61,032,10,70,10,7  مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

70,20,62,50,225,11,40,00,0الطبقة العليا االوىل

65,40,83,60,625,63,20,10,6الطبقة العليا

67,41,25,70,723,31,50,10,1الطبقة الوسطى العليا

60,22,38,30,927,00,20,70,3الطبقة الوسطى الدنيا

42,73,916,02,233,30,10,90,9الطبقة الدنيا
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2.2.7. استخدام مسكن آخر باإلضافة إىل املنزل املأهول 

ــال  ــم اســتجواب األرس حــول اســتخدامهم ملســاكن أخرىعــى مث ت
ــة،  ــة أو الجبلي ــازل القروي ــرم واملن ــازل الك ــة ومن ــازل الصيفي املن
ــازل الســكنية. تســتخدم نســبة %22 مــن األرس يف  ــًة إىل املن إضاف
ــة نوعــاً آخــر  ــة ونســبة %11 يف املناطــق الريفي املناطــق الحرضي
مــن املســاكن باإلضافــة إىل املنــازل الســكنية. يتــم اســتخدام هــذا 
املســكن اآلخــر خــالل فــرتات محــددة يف الســنة للعطــالت أو 

ــدول .)12  ــارة ( الج ــداف الزي أله

مــن بــني املــدن الثــالث الرئيســية، تُعتــرب نســبة اســتخدام مســكن 
ــبة  ــطنبول بنس ــى يف اس ــكني األع ــزل الس ــة إىل املن ــر باإلضاف آخ
ــر.  ــي %21 و%16 يف إزم ــرة فه ــبة يف أنق ــا النس ــغ %33. أم تبل

يُظهــر تحليــل عــى أســاس تصنيــف الوحــدات اإلقليميــة لإلحصــاء 
ــبة  ــداً بنس ــطنبول تحدي ــائع يف اس ــر ش ــكن آخ ــتخدام مس أّن اس
تبلــغ %33 و%31 يف رشق البحــر األســود. مــن جهــة أخــرى، تُعتــرب 
نســبة اســتخدام مســكن آخــر متدنيــة نســبياً يف شــامل رشق 

األناضــول وهــي تتمثــل بـــ%4 و%6 يف جنــوب رشق األناضــول.

ال اختــالف يُذكــر يف نــوع األرس. مــع تطــور املســتوى اإلجتامعــي-
ــن  ــداد م ــع أع ــنة، ترتف ــن الس ــة م ــرتات معين ــادي، ويف ف اإلقتص
يســكنون يف مســاكن أخــرى كاملنــازل الصيفيــة أو املنــازل الريفيــة. 
ــكناً  ــن األرس مس ــبة %37 م ــتخدم نس ــا، تس ــة العلي ــدى الطبق ل
آخــر خــالل فــرتة معينــة مــن الســنة، يف حــني تســتخدم الطبقــة 

ــا نســبة 8%. الدني

الجدول 12. استخدام مسكن آخر إىل جانب املنازل السكنيةيف أنحاء تركيا كافةبحسب املنطقة السكنية، واملدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء، ونوع األرس، واملستوى 
اإلجتامعي-اإلقتصادي.

النعم 

19,580,5تركيا

املنطقة السكنية

22,277,8املدينة

11,688,4الريف

املدن الرئيسية الثالث

33,366,7اسطنبول

21,478,6أنقرة

15,984,1إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

33,366,7اسطنبول

20,279,8غرب مرمرة

19,480,6رشق مرمرة

16,783,3  ايجه

16,183,9  البحر األبيض املتوسط

18,381,7غرب األناضول

11,488,6وسط األناضول

14,086,0غرب البحر األسود

30,969,1رشق البحر األسود

3,996,1شامل رشق األناضول

16,883,2وسط رشق األناضول

6,393,7جنوب رشق األناضول

نوع األرسة

20,179,9نواة

17,782,3ممتدة

18,281,8  مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

37,262,8الطبقة العليا االوىل

29,970,1الطبقة العليا

24,575,5الطبقة الوسطى العليا

16,183,9الطبقة الوسطى الدنيا
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2.3. حالة األرس االقتصادية

يــرشح هــذا القســم أحــوال األرس االقتصاديــة. يعطــي هــذا القســم 
رشحــاً مفصــالً عــن الســلع االســتهالكية املتوفــرة لهــذه األرس، 
باإلضافــة إىل مدخولهــا ومســتويات إنفاقهــا واحتــامل اقرتاضهــا أو 

ــا أي مســاعدات. تلقيه

2.3.1. ملكية املواد االستهالكية يف األرسة

تــم الكشــف عــن بعــض الســلع االســتهالكة واألجهــزة املنزليــة يف 
ــة  ــدول ملكي ــر ج ــزل. يُظه ــاء يف املن ــتوى الرخ ــة مس األرس ملعرف
ــة التــي متتلكهــا األرسة.  الســلع االســتهالكيةاملواد واألجهــزة املنزلي

ــرباد  ــة اســتعامالً يف األرس هــي ال إّن أكــر الســلع واألجهــزة املنزلي
ــول بنســبة  ــف املحم بنســبة %98 والغســالة بنســبة %94 والهات
%91 والتلفزيــون بنســبة %89 واملكــواة بنســبة %89. أّمــا الســلع 
واألجهــزة املنزليــة  األقــل اســتخداماً هــي ســلة النفايــات بنســبة 
ــة بنســبة  ــس بنســبة %4 والتاكــيس أو الحافل %2 ومجفــف املالب
%4 والرتاكتــور بنســبة %5 والدراجــة الناريــة بنســبة %5 واألجهزة 
الرياضيــة بنســبة %5. إّن نســبة األرس التــي متتلــك هواتــف ثابتــة 
والتــي تبلــغ %53 أدىن بكثــر مــن نســبة األرس التــي متتلــك هواتف 
ــر،  ــة الكمبيوت ــبة إىل ملكي ــا بالنس ــغ %91. أم ــي تبل ــة وه خليوي
ــبة  ــن نس ــر م ــى بكث ــادي أع ــر الع ــة الكمبيوت ــبة ملكي ــإّن نس ف

ملكيــة الكمبيوتــر املحمــول التــي تبلــغ %22.) الجــدول 13(

الجدول 13. السلع االستهالكية واألجهزة املنزلية املتوفرة لدى األرس يف أنحاء تركيا كافة

غري متوفرمتوفر

98,41,6الرباد

93,76,3الغسالة

90,59,5الهاتف املحمول

89,210,8املكواة

88,711,3التلفزيون

8713املكنسة الكهربائية

75,424,6فرن الغاز / الفرن الكهربايئ

68,331,7طبق األقامر الصناعية

53,346,7الهاتف

48,751,3غسالة األواين

47,552,5الخالط

33,566,5الكامرا

32,467,6العب األقراص املدمجة

31,168,9سيارة خاصة

30,369,7الكمبيوتر

22,177,9الكمبيوتر املحمول

21,178,9املايكرويف

20,979,1تلفزيون السيدي / بالزما

1684املكيف الهوايئ

12,787,3القنوات التلفزيونية املدفوعة

11,788,3كامرا الفيديو

5,394,7املعدات املنزلية الرياضية

4,995,1الجرار

4,995,1الدراجة النارية

4,395,7مجفف املالبس

4,295,8سيارات األجرة/ املينى باص / الحافلة

2,197,9جهاز التخلص من القاممة
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ــة العامــة للســلع الســبع األكــر اســتخداماً يف  ــة امللكي تظهــر حال
ــكانية)الجدول 14(. ال  ــة الس ــى الرتكيب ــز ع ــذي يرتك ــدول ال الج
اختــالف يُذكــر يف مــا يتعلــق مبلكيــة الــربادات. كــام كان متوقعــاً، 
مثــة نســبة أعــى يف املــدن مبلكيــة الســلع الســبع الرئيســيةيف أنحاء 
تركيــا كافــة باســتثناء التلفزيــون. متتلــك نســبة %88 مــن األرس يف 
ــع  ــة، فرتتف ــا يف املناطــق الريفي ــون، أم ــة التلفزي املناطــق الحرضي
ــربادات، ال  ــة ال ــق مبلكي ــا يتعل ــغ %91. ويف م ــبة لتبل ــذه النس ه

اختــالف يُذكــر بــني املناطــق الحرضيــة )%99( واملناطــق الريفيــة 
.)97%(

مثــة مصــدر اختــالف واحدبــني املــدن الثــالث الرئيســية، أال وهــو 
ــك  ــرة، هنال ــايئ. يف أنق ــرن الكهرب ــاز أو الف ــرن الغ ــون وف التلفزي
نســبة أعــى مــن األرس التــي متتلــك التلفزيــون وهــي بنســبة 92% 

ونســبة %89 للفــرن الكهربــايئ أو فــرن الغــاز.

الجدول 14. السلع االستهالكية واألجهزة املنزلية املستأثرة بأعى مستويات امللكية يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنية، واملدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء، 
ونوع األرس، واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي )السلع السبع الرئيسية(

الرباد
فرن الغاز / الفرن 

الكهربايئ
التلفزيوناملكنسة الكهربائيةاملكواةالغسالة

الهاتف 
املحمول

98,475,493,789,287,088,790,5تركيا

املنطقة السكنية

99,081,596,394,492,687,993,2املدينة

96,658,386,174,571,290,982,8الريف

املدن الرئيسية الثالث

99,483,097,797,195,182,995,2اسطنبول

99,389,297,095,195,492,493,9أنقرة

99,283,495,893,792,385,391,6إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

99,483,097,797,195,182,995,2اسطنبول

98,684,194,288,687,091,081,6غرب مرمرة

98,879,195,992,993,988,589,3رشق مرمرة

98,877,494,487,285,087,289,3  ايجه

99,369,294,189,283,291,792,4  البحر األبيض املتوسط

99,186,696,693,393,792,893,7غرب األناضول

99,468,592,884,286,991,487,3وسط األناضول

97,272,593,685,883,492,487,9غرب البحر األسود

98,063,590,683,582,187,687,4رشق البحر األسود

91,752,772,379,077,287,679,9شامل رشق األناضول

95,169,588,285,780,792,689,2وسط رشق األناضول

95,757,584,075,668,288,290,9جنوب رشق األناضول

نوع األرسة

98,978,695,592,089,888,993,3نواة

98,772,994,389,084,991,994,8ممتدة

96,164,985,978,377,385,976,4  مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

100,097,799,199,598,773,499,4الطبقة العليا االوىل

99,994,099,299,299,280,598,6الطبقة العليا

99,790,898,398,797,887,797,9الطبقة الوسطى العليا

99,273,396,091,688,492,291,0الطبقة الوسطى الدنيا

94,643,680,264,857,492,279,1الطبقة الدنيا
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الوحــدات  تصنيــف  أســاس  عــى  الصــورة  يف  التدقيــق  بعــد 
اإلقليميــة لإلحصــاء، يتبــني أّن شــامل رشق األناضــول هــي املنطقــة 
التــي حــازت أدىن نســب امللكيــة يف مــا يتعلــق بالــربادات )92%( 
ــة )%53( والغســاالت )72%(  ــران الكهربائي ــاز أو األف ــران الغ وأف
منطقــة  أمــا  املحمــول )80%(.  والهاتــف  والتلفزيــون )80%( 
جنــوب رشق األناضــول، فيتبــني أنهــا حــازت أدىن النســب يف ملكيــة 

ــة )68%(. ــس الكهربائي ــكاوي )%76( واملكان امل

ــق  ــا يتعل ــة يف م ــن امللكي ــب م ــة أدىن نس ــة املفكك ــك العائل متتل
بالســلع الســبع املذكــورة آنفاً.إنّالهاتــف املجمــول هــو املنتــج 
الــذي يســتأثر بأعــى مســتويات االختــالف بــني األرس. ففــي 
ــول  ــف املحم ــالك الهات ــغ نســبة امت ــالً، تبل ــدة مث ــالت املمت العائ
ــني  ــواة %93، إذاً، يتب ــالت الن ــبة يف العائ ــذه النس ــغ ه %95 وتبل
أّن نســب ملكيــة الهاتــف املحمــول مرتفعــة. تبلــغ هــذه النســبة 

%76 يف العائــالت املفككــة.

مــع تطــور املســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي، ترتفــع نســب ملكيــة 
هــذه الســلع الســبع. إّن فــرن الغــاز أو الفــرن الكهربــايئ هــو الــذي 
يســتأثر عــى درجــات اإلختــالف بــني الطبقــات االجتامعية.متتلــك 
نســبة %98 مــن الطبقــة العليــا هــذه الســلعة، يف حــني تنخفــض 
هــذه النســبة لتصــل إىل %44 لــدى الطبقــة الدنيــا. يظهــر اختالف 
كبــر يف األرس مــن حيــث اســتخدام املكانــس الكهربائيــة واملــكاوي. 
تتوفــر املــكاوي واملكانــس الكهربائيــة يف كل أرس الطبقــات العليــا 
ــة. يف  ــس الكهربائي ــك بنســبة %100 للمــكاوي و%99 للمكان وذل
ــا، تبلــغ نســبة ملكيــة املــكاوي %65 يف حــني تبلــغ  الطبقــة الدني

نســبة ملكيــة املكانــس الكهربائيــة 57%.

2.3.2.املساعدات املقدمة لألرس من قبل املنظامت أو األفراد

تــم اســتجواب األرس عــاّم إذا تلقــت أي مســاعدات يف الســنة 
املاضيــة. %10 هــي نســبة األرس التــي تلقــت مســاعدات يف الســنة 
ــة.  ــق الريفي ــى يف املناط ــة أع ــبة األرس املقرتض ــا نس ــة. أم املاضي
%14 هــي نســبة األرس يف املناطــق الريفيــة التــي اقرتضــت األمــوال 
أو القــروض يف الســنة املاضيــة، يف حــني تبلــغ نســبة األرس املقرتضــة 

ــة %8)) جــدول 15(. يف املناطــق الحرضي

مــن بــني املــدن الثــالث الرئيســية، تبلــغ نســبة األرس التــي تلقــت 
املســاعدات %13 يف أنقــرة، وهــي أعــى مــن نســبةإزمرالتي تبلــغ 
%7 ومــن نســبة اســطنبول التــي تبلــغ %6. تظهــر أعــى نســبمن 
املاضيــة يف شــامل  الســنة  املســاعدات يف  تلقــت  التــي  األرس 
ــر أدىن  ــرة فتظه ــرب مرم ــا يف غ ــبة %28، أم ــول بنس رشق األناض

ــا. املســتويات منه
-

تــم إجــراء تقييــم عــى أســاس نــوع األرس أظهــر أّن العائلــة 
املفككــة تتلقــى أعــى مســتويات مــن املســاعدات بنســبة 15%. 
أمــا العائلــة املمتــدة فتتلقــى املســاعدات بنســبة %11 و8% 
للعائلــة النــواة. مــع تراجــع املســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي، 
ترتفــع نســبة األرس التــي تتلقــى املســاعدات. عــى ســبيل املثــال، 
ــني  ــبة %25، يف ح ــاعدات بنس ــا املس ــات الدني ــى أرس الطبق تتلق
ــاعدات. دىن  ــن املس ــبة %1 م ــا نس ــات العلي ــى أرس الطبق تتلق
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جدول 15. الّدعم املقّدم لألرس يف أنحاء تركياكافةبحسب املنطقة السكنّية،واملدن  الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمّية لإلحصاء، ونوع األرسة، واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي. 

نعمال 

90,59,5تركيا

املنطقة السكنية

92,08,0املدينة

86,113,9الريف

املدن الرئيسية الثالث

93,76,3اسطنبول

86,913,1أنقرة

93,36,7إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

93,76,3اسطنبول

94,75,3غرب مرمرة

93,26,8رشق مرمرة

92,37,7  ايجه

91,88,2  البحر األبيض املتوسط

89,011,0غرب األناضول

90,19,9وسط األناضول

92,37,7غرب البحر األسود

91,09,0رشق البحر األسود

72,028,0شامل رشق األناضول

83,516,5وسط رشق األناضول

78,022,0جنوب رشق األناضول

نوع األرسة

92,17,9نواة

89,110,9ممتدة

85,114,9  مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

99,50,5الطبقة العليا االوىل

98,31,7الطبقة العليا

97,42,6الطبقة الوسطى العليا

91,58,5الطبقة الوسطى الدنيا

74,725,3الطبقة الدنيا

ــامت أو  ــوا الّدعــم املــادّي يف العــام املــايض عــن املنظّ ُســئل الذيــن تلّق

األفــراد الذيــن قّدمــوا لهــم هــذا الّدعــم. ففــي تركيــا، %39 مــن الّدعــم 

تقّدمــه املديريـّـة العاّمــة للمســاعدات اإلجتامعيّة والتّضامــن، يليها دعم 

البلديـّـات بنســبة %24. ففــي املناطــق الحرضيّة، تُظهر البلديـّـات أهميّة 

ــربز دعــم  ــة، في ــا يف املناطــق الّريفيّ ــم الّدعــم )%32(. أّم ــرب يف تقدي أك

املديريّة العاّمة للمســاعدات اإلجتامعيّة والتّضامن واضحاً بنســبة 55%) 

جــدول 16( . 

تختلــف نســبة األرس الّتــي تتلّقــى الّدعم مــن البلديـّـات باختــالف املدن 

الرّئيســة الثـّـالث. ففــي أنقــرة، تبلــغ حّصــة البلديـّـات الّتــي تقــّدم الّدعم 

ــبة  ــر، إّن نس ــر %26. يف إزم ــطنبول %40 ويف إزم ــبة %75، ويف اس نس

أولئــك الذيــن يتلّقــون الّدعم مــن املديريّة العاّمة للمســاعدة اإلجتامعيّة 

ــون الّدعــم مــن  والتّضامــن )%27( تضاهــي نســبة أولئــك الذيــن يتلّق

البلديـّـات )%26(. وتبلــغ نســبة أولئــك الذيــن يحصلــون عــى دعــٍم مــن 

املديريـّـة العاّمــة للمســاعدات اإلجتامعيّــة والتّضامــن %17 يف اســطنبول 

و%14 يف أنقــرة. وتغــدو إزمــر هــي املقاطعــة الّتــي، مــن بني هــذه املدن 

الرّئيســة الثـّـالث، يكــون فيهــا الّدعــم املقــّدم مــن األقــارب الّنــوع األكــر 

شــيوعاً )%20(. تصــل هــذه الّنســبة إىل %15 يف اســطنبول و%6 يف أنقرة. 

ــن  ــم م ــون الّدع ــن يتلّق ــك الذي ــدو نســبة أولئ ــّدة، تب ــة املمت يف العائل

املديريّة العاّمة للمســاعدة اإلجتامعيّة والتّضامن )%48( مرتفعة نســبيّاً، 

واألمــر ســيّان ألولئــك الذيــن يتلّقون بــدل استشــفاء وإعاقة بحيث تصل 

نســبتهم إىل %15. يف املقابل، نجد يف العائلة الّنواة نســبًة عاليًة من األرس 

الّتــي تتلّقــى الّدعــم من األقــارب مقارنًة مــع أنــواع األرس األخــرى )13%(. 
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2.3.3. وضع العائالت بالّنسبة إىل اقرتاض الّديون أو القروض 

ُســئلت األرس عــاّم إذا اقرتضــت أّي ديــن أو أّي قــرض يف العــاّم 

املــايض. فجــاءت نســبة أولئــك الذيــن اقرتضــوا الّديــون أو القــروض 

ــّجلت املناطــق  ــدد، س ــذا الّص ــة %35. ويف ه ــا كاف ــاء تركي يف أنح

الســكنيّة الّريفيّــة نســبة %32 واملناطــق الســكنيّة الحرضيـّـة نســبة 

%36) جــدول 17(. 

ــي  ــالث. فف ــة الثّ ــدن الرّئيس ــني امل ــالف ب ــن اخت ــاك م ــس هن لي

ــون/  ــرتاض الّدي ــبة اق ــارب نس ــى أو تق ــالث تتخطّ املحافظــات الثّ

القــروض ال %35 . وبالّرغــم مــن أنـّـه مل يالَحظ وجــود أّي اختالفات 

فيــام يخــّص تصنيــف الوحــدات اإلقليميّــة لإلحصــاء، فتبقــى 

اســطنبول، وإيجــه، وغــرب األناضــول املناطــق الّتــي يســّجل فيهــا 

ــّدل  ــنّي أّن أدىن مع ــروض أعــى نســبة. ويتب ــون والق ــرتاض الّدي اق

ــرتاض هــو يف غــرب البحــر األســود بنســبة 27%.  اق

يف العائلــة املفّككــة، تصــل نســبة اقــرتاض الّديــون/ القــروض 

ــواع  ــّجلها أن ــي تس ــبة الّت ــن الّنس ــّل م ــبة أق ــي نس إىل %20 وه

ــي- اإلقتصــادي، إّن  ــث الوضــع اإلجتامع ــن حي األرس األخــرى. فم

ــا، و%42 يف  ــة الّدني ــي %25 يف الطّبق ــون ه ــن يقرتض ــبة الذي نس

الطّبقــة املتوّســطة العليــا، و%40 يف الطبقــة العليــا األوىل. تســّجل 

مجموعــة الطبقــة العليــا األوىل أعــى معــّدل اقــرتاض بنســبة 47%. 

جدول 17. وضع العائالت بالّنسبة إىل اقرتاض الّديون/القروض يف أنحاء تركيا كافةبحسب املنطقة السكنّية، واملدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمّية لإلحصاء، ونوع األرسة، 
واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي.  

النعم 

34,965,1تركيا

املنطقة السكنية

36,064,0املدينة

31,768,3الريف

املدن الرئيسية الثالث

36,963,1اسطنبول

39,260,8أنقرة

36,863,2إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

36,963,1اسطنبول

35,264,8غرب مرمرة

35,864,2رشق مرمرة

37,362,7  ايجه

34,265,8  البحر األبيض املتوسط

37,262,8غرب األناضول

31,069,0وسط األناضول

27,372,7غرب البحر األسود

30,369,7رشق البحر األسود

31,368,7شامل رشق األناضول

30,669,4وسط رشق األناضول

35,964,1جنوب رشق األناضول

نوع األرسة

37,962,1نواة

38,661,4ممتدة

20,379,7  مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

39,660,4الطبقة العليا االوىل

46,753,3الطبقة العليا

41,958,1الطبقة الوسطى العليا

34,565,5الطبقة الوسطى الدنيا

24,775,3الطبقة الدنيا
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ُســئلت العائــالت الّتــي اقرتضــت مبالغ نقديـّـة أو قــروض يف العاّم 
املــايض عــن الّســبب األســايس للقيــام مبثــل هكــذا اقــرتاض. وقــد 
أجــاب %17 مــن املدينــني أنّهــم اقرتضــوا مــن أجــل رشاء منــزٍل. 
والّســبب الثـّـاين البــارز لهــذا اإلقــرتاض هــو مــن أجــل رشاء ســيّارة 

خاّصــة وفــق %13 مــن املدينني)جــدول 18(. 

باإلضافــة إىل اإلقــرتاض مــن أجــل رشاء منــزٍل، ذكــرت %14 مــن 
العائــالت الّتــي تعيــش يف املناطــق الحرضيـّـة أنّهــا اقرتضــت مــن 
ــة، 9%  أجــل رشاء ســيّارة خاّصــة يف حــني أنّــه يف املناطــق الّريفيّ
ــة رّي  ــرّارة وأنظم ــل رشاء ج ــن أج ــت م ــالت اقرتض ــن العائ م

ــن ودواب.  ــوايش ودواج وم
ــة، تســتدين األرس يف  ــا كاف ــائد يف أنحــاء تركي نظــراً للوضــع الّس

ــزٍل يف الّدرجــة األوىل.  ــالث قروضــاً لــرشاء من املــدن الرّئيســة الثّ
إّن أســباب اإلقــرتاض يف هــذه املــدن تتشــابهأيضاً يف نــواحٍ أخــرى. 
فنســبة اإلقــرتاض لتســديد الّديــون التّجاريـّـة قليلة فقــط يف أنقرة 

)%3( مقارنــًة باســطنبول )%12( وإزمــر )8%(.  

ــو » رشاء  ــق ه ــع املناط ــرتاض يف جمي ــيس لإلق ــبب الرّئي إّن الّس
منــزل «. ولكــن مــع ذلــك، فــإّن هنــاك نســبة عاليــة مــن األرس 
ــل  ــن أج ــرتض م ــول )%15(  تق ــوب رشق األناض ــق جن يف مناط
ــم، وأرس أخــرى يف إيجــه )%16( تقــرتض مــن أجــل رشاء  التّعلي
الســيّارات الخاّصــة، وأرس أخــرى أيضــاً يف البحــر األبيض املتوّســط 
)%17( ووســط رشق األناضــول )%20( تقــرتض مــن أجل تســديد 

الّديــون التّجاريّــة، وذلــك باملقارنــة مــع أنحــاء تركيــا كافــة.  

جدول 18. أسباب اقرتاض مبالغ نقديّة أو قروض يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنّية،واملدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمّية لإلحصاء، ونوع األرسة، واملستوى 

اإلجتامعي-اإلقتصادي. 

رشاء منزل
رشاء سيارة 

خاصة
التعليم

ديون بطاقات 
االئتامن

رشاء جرار/نظام ري/
املاشية

رشاء حقل/
أرض

تصفية الدين 
التجاري

آخرعطلة

16,612,76,510,52,41,211,10,241,7تركيا

املنطقة السكنية

17,913,96,912,00,50,711,00,339,8املدينة

12,78,65,05,88,52,711,40,047,6الريف

املدن الرئيسية الثالث

17,813,66,912,20,10,212,30,240,1اسطنبول

21,914,84,215,80,40,33,20,642,2أنقرة

20,715,95,316,20,80,27,60,837,5إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

17,813,66,912,20,10,212,30,240,1اسطنبول

10,89,26,99,87,40,16,20,050,8غرمبرمرة

15,412,54,77,52,61,910,40,946,1رشقمرمرة

16,716,04,510,11,82,510,00,343,1  ايجه

16,311,47,712,81,72,717,20,032,2  البحر األبيض املتوسط

19,812,84,413,91,10,24,20,446,0غرب األناضول

18,314,63,29,97,51,514,30,431,2وسط األناضول

11,012,37,37,66,72,09,50,045,6غرب البحر األسود

16,57,54,97,34,60,08,50,054,4رشق البحر األسود

12,012,43,79,95,10,06,90,051,2شامل رشق األناضول

23,86,28,68,10,41,220,20,034,3وسط رشق األناضول

16,111,615,16,92,10,311,90,038,0جنوب رشق األناضول

نوع األرسة

17,914,06,110,72,41,311,20,239,4نواة

14,99,75,89,14,01,513,00,243,7ممتدة

9,76,710,210,80,40,47,40,555,5  مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

39,937,03,63,50,01,45,00,018,8الطبقة العليا االوىل

24,623,54,59,40,01,78,00,031,0الطبقة العليا

21,515,37,013,21,81,211,60,431,1الطبقة الوسطى العليا

11,18,25,711,73,71,211,50,249,9الطبقة الوسطى الدنيا

8,43,58,96,23,42,211,90,055,8الطبقة الدنيا
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ــني  ــروض ب ــة أو ق ــغ نقديّ ــرتاض مبال ــباب اق ــراً أس ــف كث ال تختل

ــإّن نســبة اإلقــرتاض مــن أجــل  ــك، ف ــواع األرس. بالّرغــم مــن ذل أن

ــّدة )%13(، ونســبة  ــالت املمت ــة يف العائ ــون التّجاريّ تســديد الّدي

اإلقــرتاض مــن أجــل تســديد ديــون بطاقــات اإلئتــامن )%11( ومــن 

أجــل التّعليــم ) %10( يف العائــالت املفّككــة هــي نســب مرتفعــة 

كــام نســبة اإلقــرتاض مــن أجــل رشاء منزٍل)جــدول 18(.  

ــة )37%(  ــيّارة خاّص ــزٍل ) %40( أو س ــرشاء من ــرتاض ل ــّل اإلق يحت

ــة  ــون بطاق ــديد دي ــرتاض لتس ــا األوىل، واإلق ــة العلي يف أرس الطبق

اإلئتــامن يف أرس الطّبقــة الوســطى العليــا )%13( ويف أرس الطّبقــة 

ــات  ــة مجموع ــًة بحال ــًة أعــى مقارن ــا )%12(، رتب الوســطى الّدني

الذيــن  أولئــك  نســبة  وتكــون  أخــرى.  اقتصاديّــة  إجتامعيّــة 

ــة أعــى يف الطّبقــة  يقرتضــون مــن أجــل تصفيــة ديونهــم التّجاريّ

ــا )12%(.  ــطى والّدني ــة الوس ــة اإلقتصاديّ اإلجتامعيّ

ُســئلت األرس الّتــي اقرتضــت مبالــغ نقديّــة أو قــروض عــن الجّهــة 

املُقرضــة أفــراداً أو مؤّسســات. فاحتلّــت املصــارف املركــز األّول يف 

ــبة  ــاء بنس ــا األقرب ــبة %79، يليه ــراض بنس ــات اإلق ــة مؤّسس قامئ

اقــرتاض  معــّدل  أدىن  ل  ويســجَّ بنســبة 9%.  %10، واألصدقــاء 

عنــد فئــة األطفــال الذيــن تجــاوزوا عمــر ال 18 بنســبة %2 وعنــد 

ــدول 19(.  ــبة %1) ج ــني بنس املراب

إّن املصــارف هــي املصــدر الرّئيــيس لإلقــراض يف كّل مــن املناطــق 

ــن  ــون م ــن يقرتض ــبة الذي ــظ أّن نس ــة. فيالَح ــة والّريفيّ الحرضيّ

املصــارف هــي األعــى يف املناطــق الحرضيّــة )%80(، يف حــني أنّــه 

ــن يقرتضــون مــن الجــران هــي  ــة، نســبة الذي يف املناطــق الّريفيّ

ــى )9%(.   األع

ــدن  ــة يف امل ــارف مرتفع ــن املص ــرتض م ــي تق ــبة األرس الّت إّن نس

الرّئيســة الثـّـالث. تحتــّل اســطنبول املرتبــة األدىن بــني املــدن الثـّـالث 

بنســبة %79. غــر أّن نســبة الذيــن يقرتضــون مــن األقــارب هــي 

األعــى فيهــا )11%(. 

ــث  ــة األدىن مــن حي ــوب رشق األناضــول املرتب ــة جن ــّل منطق تحت

ــى  ــة األع ــارف )%44( واملرتب ــن املص ــروض م ــرتاض الق ــبة اق نس

ــط رشق  ــا وس ــارب )%30(، يليه ــن األق ــرتاض م ــث اإلق ــن حي م

األناضــول مــن حيــث اإلقــرتاض مــن األقــارب )%20(. أّمــا اإلقــرتاض 

مــن األصدقــاء فهــو أكــر شــيوعاً يف جنــوب رشق األناضــول بنســبة

 %20 ، ويف وســط رشق األناضــول بنســبة %19، ويف شــامل رشق 

ــًة مــع املناطــق األخــرى. وبالّنســبة  األناضــول بنســبة %16 مقارن

إىل اإلقــرتاض مــن الجــران، فهــو أقــّل شــيوعاً يف شــامل رشق 

األناضــول )26%(. 

ينخفــض امليــل لإلقــرتاض مــن املصــارف مــع تحّســن الوضــع 

اإلجتامعــي اإلقتصــادي. فمــن بــني املقرتضــني، تقــرتض تقريبــاً كّل 

األرس الّتــي تنتمــي إىل الطبقــة العليــا األوىل )%98( مــن املصــارف، 

وتنخفــض هــذه الّنســبة يف الطّبقــة الّدنيــا لتصــل إىل %39. يف 

املقابــل، تتجــّى يف املجموعــة اإلجتامعيّــة اإلقتصاديّــة الّدنيــا، 

نســبة عاليــة مــن اإلقــرتاض مــن األقــارب )%26(، أو مــن اإلخــوة 

واألشــّقاء )%16(، أو اآلبــاء )11%(.

ُســئلت األرس املشــاركة يف هــذه الّدراســة عــن الجّهــة الّتــي 

يفّضلــون اإلقــرتاض منهــا. واحتلـّـت املصــارف أعــى مرتبــة يف قامئــة 

ــبة  ــّقاء بنس ــوة واألش ــا اإلخ ــبة %53، فيليه ــل بنس ــرِض املفضَّ املُق

ــدول 20(.  ــراد األرسة )ج ــار أف ــاء وكب %34، واآلب

اســتناداً إىل املنطقــة الســكنيّة، يتبــنّي أّن الذيــن يعيشــون يف 

املناطــق الحرضيّــة يفّضلــون اإلقــرتاض مــن والديهــم وكبــار أفــراد 

األرسة )%34( ومــن املصــارف أيضــاً)%56(. يف حــني أنـّـه يف املناطق 

الّريفيّــة، كبــار املقرتضــني هــم مــن األطفــال الذيــن تجــاوزوا عمــر 

ــران )22%(.  ــارب )%26( والج ال 18 )%27( واألق

إّن نســبة الذيــن يفّضلــون اإلقــرتاض مــن املصــارف يف املــدن 

الرّئيســة الثـّـالث ) اســطنبول %58، أنقــرة %65، إزمــر %66( هــي 

األعــى مقارنــًة مــع اإلتّجــاه الّســائد يف تركيــا بشــكل عــاّم )53%(. 

جــاء تحليــل هــذه الّنتائــج عــى أســاس تصنيــف الوحــدات 

اإلقليميّــة لإلحصــاء وقــد لوحظــت اختالفــات بــني املناطــق. ففــي 

أنحــاء تركيــا، إّن الذيــن يفّضلــون اإلقــرتاض مــن أشــّقائهم ميثّلــون 

34 % يف أنحــاء تركيــا، يف حــني أّن نســبة هــؤالء يف إيجــه ويف غــرب 

ــا  ــول. أّم ــط رشق األناض ــي %25 و%49 يف وس ــود ه ــر األس البح

ــي 14%  ــم فه ــرتاض منه ــم لإلق ــأون إىل جرانه ــن يلج نســبة الذي

يف أنحــاء تركيــا، يف حــني أّن هــذه الّنســبة تــزداد لتصــل إىل 29% 

ــود، و24%  ــر األس ــول، و%26 يف رشق البح ــامل رشق األناض يف ش

ــون  ــن يفّضل ــل، إّن نســبة الذي يف وســط رشق األناضــول. يف املقاب

اقــرتاض القــروض / مبالــغ نقديّــة مــن املصــارف هــي مرتفعــة يف 

وســط األناضــول )%62( ومنخفضــة يف جنــوب رشق األناضــول 

 .)28%(



47 األرسة خصائص 

ــوع األرسة،  ــة لإلحصــاء، ون ــف الوحــدات اإلقليمّي ــالث، وتصني ــة الســكنّية،واملدن الرئيســية الث ــة، بحســب املنطق ــا كاف ــون يف أنحــاء تركي ــراد املُقرِض ــراض أو األف ــامت اإلق  جــدول 19. منظّ
ــادي.  ــتوى اإلجتامعي-اإلقتص واملس

 
الوالدان )كبار 

السن من 
أفراد األرسة(

األشقاء
األطفال األكرب 

سنامن 18
آخراملرابوناملصارفالجرياناألصدقاءأقرباء آخرون

5,76,41,910,28,64,978,60,63,4تركيا

املنطقة السكنية

5,96,61,79,98,43,779,90,32,8املدينة

5,36,12,7119,48,874,11,55,6الريف

املدن الرئيسية الثالث

6,48,11,511,09,03,679,30,12,8اسطنبول

6,14,61,56,662,885,40,40,8أنقرة

3,43,70,466,72,586,30,81,9إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

6,48,11,511,09,03,679,30,12,8اسطنبول

5,93,10,86,66,54,483,30,04,8غرب مرمرة

4,67,13,56,67,04,584,50,82,3رشق مرمرة

4,24,22,18,08,14,083,81,02,5ايجه

5,54,22,07,35,21,383,80,44,3  البحر األبيض املتوسط

6,56,21,67,77,53,285,70,32,1غرب األناضول

3,84,01,53,24,03,887,50,93,2وسط األناضول

3,93,92,27,44,46,182,20,04,9غرب البحر األسود

5,15,11,012,88,08,270,11,84,1رشق البحر األسود

7,19,44,812,115,526,350,61,96,8شامل رشق األناضول

8,312,52,019,819,08,559,50,33,2وسط رشق األناضول

9,213,11,929,519,811,044,00,96,6جنوب رشق األناضول

نوع األرسة

6,36,81,710,18,54,278,80,63,4نواة

4,76,61,712,99,78,377,20,53,8ممتدة

2,74,04,17,08,05,578,30,33,0  مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

2,91,10,00,00,90,797,50,41,9الطبقة العليا االوىل

4,03,21,36,84,21,289,41,11,8الطبقة العليا

4,13,41,36,64,72,189,00,11,8الطبقة الوسطى العليا

6,38,12,111,710,05,176,60,43,9الطبقة الوسطى الدنيا

10,716,22,426,420,517,239,21,67,8الطبقة الدنيا

يف األرس املفّككــة، تنخفــض نســبة اإلقــرتاض مــن جميــع املصــادر 

ــني ال 18  ــم ب ــن عمره ــال الذي ــن األطف ــر ع ــّض الّنظ ــرى بغ األخ

وأكــر. يف املقابــل، إّن نســبة الذيــن يفّضلــون اإلقــرتاض مــن 

الجــران هــي مرتفعــة يف األرس املمتــّدة )20%(. 

مــع تحّســن الوضــع اإلجتامعــي اإلقتصــادي، ترتفــع نســبة أولئــك 

الذيــن يفّضلــون اإلقــرتاض مــن والديهم/كبــار أفــراد األرسة أو مــن 

املصــارف يف حــني أّن نســبة اإلقــرتاض مــن الجــران واألقــارب 

تنخفــض. فيتبــنّي أّن  االختــالف األبــرز يف الوضــع اإلجتامعــي 

اإلقتصــادي ناتــج عــن اإلقــرتاض مــن املصــارف بحيــث %80 مــن 

ــن املصــارف  ــا األوىل يقرتضــون م ــة العلي ــة إىل الطبق األرس املنتمي

ــا.  ــة الّدني ــن الطّبق ــل %26 م مقاب
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جدول 20. الجّهات املفّضلة القرتاض الّديون / القروض يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنّية،واملدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمّية لإلحصاء، ونوع األرسة، واملستوى 

اإلجتامعي-اإلقتصادي. 

الوالدان )كبار 
السن من 

أفراد األرسة(
األشقاء

األطفال األكرب 
سنامن 18

آخراملرابوناملصارفالجرياناألصدقاءأقرباء آخرون

32,533,719,721,320,714,352,94,1,4تركيا

املنطقة السكنية

34,334,117,219,519,611,655,63,1,4املدينة

27,232,726,726,424,022,045,55,1,3الريف

املدن الرئيسية الثالث

38,937,312,120,523,013,958,13,1,8اسطنبول

34,031,317,116,520,410,965,25,1,0أنقرة

,30,030,518,915,616,39,866,23,9إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

38,937,312,120,523,013,958,13,1,8اسطنبول

29,931,424,622,514,611,750,61,1,6غرب مرمرة

32,130,820,519,819,810,657,45,1,5رشق مرمرة

,26,325,416,317,315,812,660,63,6  ايجه

31,836,219,518,216,210,051,15,1,9  البحر األبيض املتوسط

36,235,821,919,523,914,358,64,1,2غرب األناضول

35,537,027,617,323,214,562,12,1,9وسط األناضول

,26,425,325,019,916,414,951,11,6غرب البحر األسود

33,539,534,732,727,925,539,65,1,2رشق البحر األسود

29,233,422,022,930,729,031,51,62,2شامل رشق األناضول

39,249,333,734,832,023,939,33,1,2وسط رشق األناضول

27,234,713,933,224,318,327,96,1,4جنوب رشق األناضول

نوع األرسة

34,935,218,522,521,614,056,04,1,4نواة

29,935,121,525,423,320,153,16,1,2ممتدة

24,626,723,113,815,611,640,63,1,6  مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

,40,737,011,616,120,96,180,30,5الطبقة العليا االوىل

,38,133,512,916,720,18,977,68,7الطبقة العليا

34,334,217,319,621,411,366,43,1,4الطبقة الوسطى العليا

31,433,822,023,221,415,950,93,1,4الطبقة الوسطى الدنيا

31,137,219,427,021,523,026,04,2,1الطبقة الدنيا

2.4. املنطقة السكنّية ومّدة اإلقامة فيها 

يحتــوي هــذا القســم عــى بيانــات حول مــكان إقامــة أفــراد األرسة 

حتـّـى بلوغهــم ســّن ال 18 ومــّدة إقامتهــم يف منطقتهــم الحاليّة. 

2.4.1 أماكن السكن حّتى بلوغ سّن ال 18
 

ــكان ســكنهم  ــن م ــراد املشــاركون يف هــذه الّدراســة ع ــئل األف ُس

ــع  ــاً جمي ــه تقريب ــج أنّ ــم ســّن ال18. فكشــفت الّنتائ ــى بلوغه حتّ

ــى ســّن ال18. فقــد عــاش  األفــراد )%99( قــد عاشــوا يف تركيــا حتّ

%37 مــن األفــراد يف املحافظــة الخاّصــة بهــم حتّــى بلوغهــم ســّن 

ــن  ــة %35 م ــة أو يف املدين ــوا يف القري ــن عاش ال18. ويشــّكل الذي

ــن  ــد عاشــوا يف املحافظــة. و%40 م املجمــوع يف حــني أّن %27 ق

الذيــن عاشــوا يف املناطــق الحرضيّــة كانــوا يعيشــون يف املقاطعــة 

حتّــى بلوغهــم ســّن ال18 يف حــني أّن %35 كانــوا يعيشــون يف 

املحافظــة، و%23 كانــوا يعيشــون يف القريــة أو املدينــة. إّن 64% 
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مــن الذيــن يعيشــون يف املناطــق الّريفيّــة كانــوا يعيشــون يف 

القرية/املدينــة حتـّـى بلوغهــم ســّن ال18 و%6 يف املحافظــة و29% 

يف املقاطعة)جــدول 21(. 

يُظهــر تحليــل الوضــع يف املــدن الرّئيســة الثّــالث أّن نســبة الذيــن 

ــى يف  ــي األع ــّن ال18 ه ــم س ــى بلوغه ــة حتّ ــون يف املقاطع يعيش

جميــع املــدن الثـّـالث. فتســّجل %37 يف أنحــاء تركيــا كافــة، و45% 

يف اســطنبول، و%46 يف أنقــرة، و%47 يف إزمــر. 

وفقــاً لتصنيــف الوحــدات اإلقليميّــة لإلحصــاء، كانــت نســبة 

ــى يف  ــّن ال18 األع ــم س ــى بلوغه ــة حتّ ــوا يف املحافظ ــن عاش الذي

وســط األناضــول ) %35( وجنــوب رشق األناضــول )%34(، يف حــني 

أّن نســبة الذيــن عاشــوا يف القريــة أو املدينــة هــي األعــى يف غــرب 

ل  ــر األســود )%48(. وتســجَّ ــر األســود )%49( ويف رشق البح البح

ــه  ــة إيج ــة، يف منطق ــوا يف املقاطع ــن عاش ــن الذي ــبة م ــى نس أع

)%46( ويف اســطنبول )45%(. 

جدول 21. الوحدة السكنّية حتى سّن الثامنة عرش يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنية، واملدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء. 

يف الخارجالقرية أوالبلدةالقضاءاملحافظة

27,137,034,71,2تركيا

املنطقة السكنية

35,340,023,11,6املدينة

6,029,264,30,4الريف

املدن الرئيسية الثالث

29,344,724,11,9اسطنبول

31,145,622,40,8أنقرة

30,046,821,91,4إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

29,344,724,11,9اسطنبول

18,839,837,83,6غرب مرمرة

23,138,534,93,5رشق مرمرة

21,945,831,11,2  ايجه

29,935,534,10,5  البحر األبيض املتوسط

28,843,227,30,6غرب األناضول

34,622,042,90,5وسط األناضول

21,029,449,30,3غرب البحر األسود

21,430,747,80,1رشق البحر األسود

28,028,643,40,1شامل رشق األناضول

31,123,844,70,4وسط رشق األناضول

34,323,742,00,0جنوب رشق األناضول

ــن  ــق بأماك ــام يتعلّ ــني في ــني الجنس ــالف ب ــاك أّي اخت ــس هن لي

ســكن األفــراد حتّــى بلوغهــم ســّن ال18. فمــع ارتفــاع عمــر 

املشــاركني، انخفــض معــّدل أولئــك الذيــن يعيشــون يف املحافظــة 

ــرتاوح  ــن ت ــن الذي ــال، %38 م ــبيل املث ــى س ــة. فع أو يف املقاطع

ــن تجــاوزوا الـــ65  ــني 18 و24 ســنة، و%13 مــن الذي أعامرهــم ب

ســنة قــد عاشــوا يف املحافظــة. يف املقابــل، لقــد لوحــظ أّن نســبة 

ــم ســّن ال18  ــى بلوغه ــة حتّ ــة أو يف املدين ــن عاشــوا يف القري الذي

هــي مرتفعــة بــني كبــار أفــراد األرسة. وقــد عــاش %21 مــن األفــراد 

الذيــن تــرتاوح أعامرهــم بــني 18 و24 ســنة يف القريــة أو يف املدينــة 

ــبة إىل 55%  ــذه الّنس ــل ه ــني تص ــّن ال18 يف ح ــم س ــى بلوغه حتّ

ــق بأولئــك الذيــن تــرتاوح أعامرهــم بــني 65 ســنة ومــا  فيــام يتعلّ

فــوق )%55( )جــدول 22(.

ــك  ــاس الوضــع العائــيل أّن نســبة أولئ ــامً عــى أس  يُظهــر تقيي

الذيــن عاشــوا يف املحافظــة حتـّـى بلوغهــم ســّن ال18 هــي مرتفعــة 

بــني األفــراد املطلّقــني أو غــر املتزّوجــني )%41( يف حــني أّن نســبة 

الذيــن عاشــوا يف القرية/املدينــة هــي مرتفعــة بني األرامــل )51%(. 
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مــع ارتفــاع مســتوى التّعليــم، ترتفــع أيضــاً نســبة أولئــك الذيــن 

يعيشــون يف املحافظــات واملقاطعــات حتّــى بلوغهــم ســّن ال18 يف 

ــض.  ــة تنخف ــة أو املدين ــن يعيشــون يف القري حــني أّن نســبة الذي

فمــن بــني األفــراد العيّنــة الذيــن مل يذهبوا أبــداً إىل املدرســة، 11% 

منهــم عاشــوا يف املحافظــة حتـّـى بلوغهــم ســّن ال18 و%26 منهــم 

ــات،  ــي الجامع ــبة إىل خّريج ــا بالّنس ــة. أّم ــوا يف املقاطع ــد عاش ق

ف %47 منهــم قــد عاشــوا يف املحافظــة حتّــى بلوغهــم ســّن ال18 

و%42 منهم قد عاشوا يف املقاطعة.

لقــد عــاش مــا يقــارب نصــف األفــراد )%45( الذيــن ينتمــون إىل 

أرسة ممتــّدة، يف القريــة أو املدينــة حتّــى بلوغهــم ســّن ال18. أّمــا 

بالّنســبة إىل األفــراد الذيــن ينتمــون إىل أرس نــواة أو أرس مفّككــة، 

فنســبة الذيــن عاشــوا يف املحافظــة أو يف املقاطعــة هــي مرتفعة إذ 

إّن %38 مــن افــراد األرس الّنــواة و%40 مــن أفــراد األرس املفّككــة 

قــد عاشــوا يف املقاطعــة حتّــى بلوغهــم ســّن ال18.

جدول 22. مدة اإلقامة يف املحافظة التي يقطنها حالياً بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، الوضع العائيل، نوع األرسة، واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي. 

يف الخارجالقرية أوالبلدةالقضاءاملحافظة

الجنس

28,237,633,30,9ذكر

26,036,536,01,5أنثى

الفئة العمرية

24 - 1838,040,820,50,6

34 - 2532,940,925,50,7

44 - 3526,738,633,31,4

54 - 4521,534,542,81,2

64 - 5519,631,547,21,8

65+ 13,428,555,32,7

املستوى العلمي

10,925,562,61,0مل يلتحقوا باملدارس

18,133,048,30,7مدرسة إبتدائية

28,041,429,51,2املرحلة التكميلية /املدرسة الثانوية العادية  و املهنية

40,244,712,92,3مدرسة ثانوية

47,142,39,21,4الدراسات الجامعية/الدراسات العليا

الوضع العائيل

41,441,516,60,5أعزب

23,836,138,81,2متزّوج

ً 24,747,824,23,4منفصل/يعيش بعيدا

14,831,051,13,1أرمل

41,038,918,02,2مطلّق

نوع األرسة

27,538,033,41,1نواة

22,431,045,31,2ممتدة

31,540,226,42,0  مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

54,137,56,81,7الطبقة العليا االوىل

44,642,810,71,8الطبقة العليا

33,443,521,41,7الطبقة الوسطى العليا

21,334,243,90,7الطبقة الوسطى الدنيا

12,227,260,40,3الطبقة الدنيا

مــع تحّســن الوضــع اإلجتامعــي اإلقتصــادي، ارتفعــت نســبة 

الذيــن عاشــوا يف املحافظــة يف حــني أّن معــّدل أولئــك الذيــن 

ــة تراجعــت. فقــد عــاش %60 مــن  ــة أو يف املدين عاشــوا يف القري

ــة  ــة / املدين ــا يف القري ــة الّدني ــون إىل الطّبق ــن ينتم ــراد الذي األف
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حتـّـى بلوغهــم ســّن ال 18. يف املقابــل، إّن %54 مــن األفــراد الذيــن 

ينتمــون إىل حالــة إجتامعيّــة إقتصاديّــة أعــى قــد عاشــوا يف 

ــّن ال 18.  ــم س ــى بلوغه ــة حتّ املحافظ

2.4.2 مّدة إقامتهم يف محافظتهم الحالّية

ــراد املشــاركون يف هــذا البحــث عــن مــّدة إقامتهــم يف  ــئل األف ُس

ــم يعيشــون يف املحافظــة  ــة. فنســبة %56 منه ــم الحاليّ محافظته

نفســها منــذ والدتهــم، و9 % منهــم يعيشــون يف مكانهــم الحــايل 

ــم  ــون يف مكانه ــني أّن 9 % يعيش ــاً يف ح ــن 30 عاّم ــر م ــذ أك من

ــذ 5 ســنوات كحــّد أقــى.  الحــايل من

منــذ  الحــايل  مكانهــم  يقيمــون يف  الذيــن  أولئــك  معــّدل  إّن 

ــع املناطــق  ــًة م ــة )%80( مقارن ــى يف املناطــق الّريفيّ ــوالدة أع ال

الحرضيّــة )%46(. فمــن بــني املــدن الرّئيســة الثّــالث، تحتــّل 

ــون  ــن يقيم ــن الذي ــبة م ــى نس ــّجلًة أع ــة األوىل مس ــر املرتب إزم

ــرة )37%(  ــا أنق ــوالدة )%48( تليه ــذ ال ــها من يف املحافظــة نفس

ــق  ــج وف ــذه الّنتائ ــت ه ــد ُحلّل ــطنبول )%27(. لق ــّم اس ــن ث وم

تصنيــف الوحــدات اإلقليميّــة لإلحصــاء ولوحــظ أّن %81 مــن 

ــوا  ــد عاش ــول ق ــامل رشق األناض ــة ش ــكنون يف منطق ــن يس الذي

يف املحافظــة نفســها منــذ الــوالدة. وتســّجل أيضــاً منطقتــا وســط 

رشق األناضــول )%76( وغــرب البحــر األســود )%76( أعــى نســبة 

ــم.   ــوال حياته ــها ط ــة نفس ــوا يف املحافظ ــن عاش ــن الذي م

جدول 23. اإلقامة يف املحافظة التي يقطنها حالياً يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنية، واملدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء. 

منذ الوالدة +31 سنة    30-21 سنة    20-11 سنة  10-6 سنوات 0 – 5 سنوات 

9,46,212,18,18,555,7تركيا

املنطقة السكنية

10,87,515,110,010,646,1املدينة

5,92,84,63,43,180,1الريف

املدن الرئيسية الثالث

9,79,522,915,115,327,4اسطنبول

12,38,914,112,315,037,4أنقرة

9,25,514,010,113,747,6إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

9,79,522,915,115,327,4اسطنبول

9,44,68,38,67,062,0غرب مرمرة

11,39,016,010,99,743,1رشق مرمرة

10,45,210,77,09,157,6  ايجه

10,64,99,75,95,163,9  البحر األبيض املتوسط

11,08,212,19,912,146,7غرب األناضول

7,85,36,23,55,871,4وسط األناضول

6,43,45,44,14,676,2غرب البحر األسود

7,92,56,84,25,473,2رشق البحر األسود

5,33,45,52,51,981,4شامل رشق األناضول

7,34,06,63,22,576,3وسط رشق األناضول

7,33,97,94,43,473,0جنوب رشق األناضول
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إّن نســبة الذيــن عاشــوا يف املحافظــة نفســها ملــّدة 0- 5 ســنوات 

ــني 18 و24  ــا ب ــرتاوح أعامره ــي ت ــات الّت ــني الفئ ــة ب ــي مرتفع ه

ســنة )%17( وبــني 25 و 34 ســنة )%15(. أّمــا نســبة الذيــن عاشــوا 

ــات  ــني الفئ ــة ب ــي مرتفع ــم، فه ــذ والدته يف املحافظــة نفســها من

ــا  ــنة )%64( و65 ســنة وم ــني 1 و 24 س ــا ب ــرتاوح أعامره ــي ت الّت

فــوق )%64(. وياُلحــظ أّن نســبة الذيــن عاشــوا يف املحافظــة 

ــوا  ــم أن تزّوج ــبق له ــن مل يس ــراد الذي ــني األف ــة ب ــها مرتفع نفس

)%64() جــدول 24(.

بالّرغــم مــن تحّســن املســتوى العلمــي، إّن نســبة الذيــن عاشــوا 

ــبة  ــني أّن نس ــة يف ح ــوالدة منخفض ــذ ال ــها من ــة نفس يف املحافظ

الذيــن يعيشــون يف محافظتهــم الحاليّــة منــذ 0 – 5 ســنوات ومنــذ 

ــن مل  ــراد الذي ــد عــاش %63 مــن األف 5- 10 ســنوات مرتفعــة. وق

ــم يف حــني أّن  ــذ والدته ــوا املدرســة يف املحافظــة نفســها من يدخل

هــذه الّنســبة تنخفــض لتصــل إىل %42 بــني خّريجــي الجامعــات 

ــا.  / دراســات علي

جــدول 24. مــّدة اإلقامــة يف املحافظــة الحالّيــة يف أنحــاء تركيــا كافــة، بحســب املنطقــة الســكنّية،واملدن الرئيســية الثــالث، وتصنيــف الوحــدات اإلقليمّيــة لإلحصــاء، والجنــس، والفئــة   العمريّــة، 

واملســتوى العلمــي، والوضــع العائــيل، ونــوع األرسة، واملســتوى اإلجتامعي-اإلقتصادي. 

منذ الوالدة +31 سنة    30-21 سنة    20-11 سنة  10-6 سنوات 0 – 5 سنوات 

الجنس

9,46,111,58,38,156,6ذكر

9,46,312,88,08,854,7أنثى

الفئة العمرية

24 - 1817,46,010,81,90,63,9

34 - 2514,811,313,66,49,53,1

44 - 357,46,619,011,05,550,6

54 - 453,93,510,815,314,052,5

64 - 553,62,97,57,723,554,7

65+ 2,71,45,16,120,564,2

املستوى العلمي

5,13,88,76,612,663,1مل يلتحقوا باملدارس

5,24,812,99,910,956,3مدرسة إبتدائية

8,86,811,87,05,959,6املرحلة التكميلية/املدرسة الثانوية العادية و املهنية

13,27,012,97,14,855,0مدرسة ثانوية

20,610,512,68,06,641,9الدراسات الجامعية/الدراسات العليا

الوضع العائيل

14,46,110,73,81,064,0أعزب

8,66,612,99,49,353,2متزّوج

11,84,510,911,99,251,8منفصل/يعيش منفصال

3,61,86,76,521,859,5أرمل

7,17,214,19,810,751,1مطلّق

نوع األرسة

8,16,813,08,98,155,0نواة

8,14,711,66,77,561,4ممتدة

18,45,07,85,911,851,0  مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

20,613,916,29,59,030,8الطبقة العليا االوىل

17,29,511,98,89,742,9الطبقة العليا

9,85,613,610,910,449,7الطبقة الوسطى العليا

6,15,712,27,88,459,9الطبقة الوسطى الدنيا

6,37,310,73,83,968,1الطبقة الدنيا
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إّن نســبة األفــراد الذيــن عاشــوا يف محافظتهــم الحاليّــة فقــط ملــّدة 

ــل،  ــة. يف املقاب ــراد األرسة املفّكك ــني أف ــة ب ــنوات مرتفع 0 – 5 س

إّن نســبة الذيــن عاشــوا يف املحافظــة نفســها مرتفعــة بــني أفــراد 

ــّدة.  األرسة املمت

كلّــام تدنّــت الحالــة اإلجتامعيّــة اإلقتصاديّــة، ارتفعــت نســبة 

األفــراد الذيــن عاشــوا يف املحافظــة نفســها منــذ والدتهــم. فعــى 

ســبيل املثــال، إّن نســبة الذيــن عاشــوا يف املحافظــة نفســها منــذ 

ــا ترتفــع  والدتهــم هــي %31 يف الطبقــة العليــا األوىل يف حــني أنّه

ــا.  ــة الّدني إىل %68 يف الطّبق



3 الفصل 

والطاّلق الّزواج 



العمر عند الزواج للمرة األوىل

سّن الزواج املناسب

تعّدد الزيجات

كيفية تعرّف األفراد إىل الرشيك

قرار الزواج

نوع مراسم الزفاف

املهر

صلة القرابة بني الرشيكني

املوافقة عىل زواج األقرباء املبارشين

مراسم الزواج

املؤّهالت اإلجتاعية التي يبحثون عنها يف الرشيك املستقبيل

املؤّهالت الشخصية التي يبحثون عنها يف الرشيك املستقبيل

وْضع الزواج

أسباب الطالق

األسباب املحتَملة للطالق
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إّن املواضيــع التــي تعالجهــا هــذه الدراســة بالتفصيل حــول مفهوم 

الــزواج تعنــى بســّن الفــرد عنــد عقــد زواجــه االول، وســّن الــزواج 

املناســب، كيــف تــم اللّقــاء االول للزوج/للزوجــة، كيفيــة التوصــل 

اىل اتخــاذ القــرار بالــزواج، كيفيــة عقــد القــران، االحتفــال بالــزواج، 

مهــر العــروس، امكانيــة وجــود صلــة قــرىب بــني العروســني، نظــرة 

ــزوج/ ــا ال ــي يطمــح اليه ــزات الت ــزواج واملميّ ــاء ورأيهــم بال االقرب

الزوجــة يف الرشيــك. أمــا يف مــا يتعلـّـق بالطــالق، فتعالــج الدراســة 

وجهــة نظــر املجتمــع مــن خــالل عــرض األســباب التــي تــؤدي اىل 

الطــالق. ســّن الفــرد عنــد عقــد زواجــه األّول.       

الجدول 25. سّن األفراد عند زواجهم األول بحسب عامل الجنس يف تركيا

35 +30 – 2534 - 1829  - 1724  سنة و أقل
17,657,019,84,31,3تركيا

الجنس

5,754,031,66,81,8الذكور

28,059,79,42,00,8اإلناث

3.1. العمر عند الزواج للمرة األوىل

ُســئل كافــة األفــراد املتزوجــني عــن عمرهــم عنــد عقــد زواجهــم 

األول. بالتــايل، تبــني أن أكــر مــن نصــف عــدد املتزوجــني يف تركيــا 

تــراوح عمرهــم عنــد زواجهــم األول بــني 18 – 24 عامــاً )57%(. 

كــام إن نســبة عــدد الــزواج لألفــراد الذيــن بلغــوا دون 18 عامــاً 

ــن  ــراد الذي ــر أن األف ــغ %17. غ ــا تبل ــني أنه ــل اذ تب ــس بقلي لي

بلغــوا 35 مــن العمــر ومــا فــوق، فســّجلت نســبة عقــد زواجهــم 

األول %1 وحســب)جدول 25(. 

كذلــك، جــرت دراســة أخــرى بحســب جنــس األفــراد الذيــن 

عقــدوا زواجهــم األول. وتبــني أن كالًّ مــن الرجــال )%60( والنســاء 

ــاً.  ــني 18- 24 عام ــرتاوح ب ــر ي ــرة األوىل بعم ــوا للم )%54( تزوج

وال بــّد مــن االشــارة اىل معــدل النســاء املهــّم اللــوايت بلغــن دون 

18 مــن العمــر عنــد زواجهــّن األول. ولوحــظ أن أكــر مــن ربــع 
ــن 18  ــل م ــر أق ــد تزوجــن بعم ــا ق ــدد النســاء )%28( يف تركي ع

ــة نفســها هــي  ــة العمري ــام أن نســبة الرجــال مــن الفئ ــاً، في عام

أقــل بكثــر )%6(. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن نســبة الرجــال الذيــن 

ــر )32%(.  ــى بكث ــي أع ــر ه ــن العم ــني 25 – 29 م ــوا ب تزوج

يبقــى ذكــر أن نســبة الــزواج ملــن يبلــغ 35 عامــاً ومــا فــوق مــن 

الرجــال والنســاء عــى حــد ســواء فهــي ضئيلــة جدا)جــدول 25(.       

ــكنية،  ــة الس ــل املنطق ــتناد اىل عام ــت باالس ــة أجري ــر دراس تش

ــة الرجــال يتزوجــون بــني 18 – 24 عامــاً يف املناطــق  اىل أن أكري

الريفيــة واملــدن عــى حــّد ســواء. والجديــر بالذكــر هنــا، أن نســبة 

الــزواج لهــذه الفئــة العمريــة هــي أكــر شــيوعاً يف املناطــق الريفية 

)حيــث تبلــغ %60(. ومــن ناحيــة أخــرى، إن نســبة الرجــال الذيــن 

يتزوجــون بــني ســّن الـــ 25 – 29 يف املــدن هــي أعــى )%35( مــن 

ــدد زواج  ــام إن ع ــة )%25(. ك ــق الريفي ــائعة يف املناط ــك الش تل

األفــراد الذيــن يبلغــون أقــل مــن 18 عامــاً هــو أكــر انتشــاراً بــني 

النســاء يف املناطــق الريفيــة. وتبــنّي أيضــاً أن ثلــث النســاء )33%( 

يف املناطــق الريفيــة وربــع أولئــك يف املــدن )%26( تزوجــن للمــرة 

األوىل قبــل بلوغهــّن 18 عاماً)جــدول 26-27(. 

وتشــر مقارنــة أجريــت عــى ثــالث مــدن رئيســية، أن نســبة 

ــل  ــاً هــي أق ــني 18 – 24 عام ــذي يتزوجــون ب ــة ال الرجــال املئوي

مــن النســبة التــي ســّجلتها املدينتــني الرئيســيتني األخريــني )45%(، 

فيــام تتجاوزهــا نســبة األفــراد الذيــن يتزوجــون بــني ســّن الـــ 25 

ــوايت  ــاء الل ــبة النس ــك، إن نس ــيط )%37(. كذل ــارق بس – 29 بف

يتزّوجــن قبــل ســن الـــ18 هــي أعــى نســبياً يف أنقــرة )28%(.

وباإلنتقــال مــن الغــرب اىل الــرشق، نشــر اىل أن اإلقبــال عــى 

ــل. اذ  ــن ذي قب ــر م ــاً أك ــح ملحوظ ــر أصب ــّن مبك ــزواج يف س ال

تبلــغ نســبة النســاء اللــوايت يتزوجــن قبــل 18 عامــاً %21 يف غــرب 

مرمــرة، فيــام تبلــغ أكــر يف جنــوب رشق األناضــول وينطبــق هــذا 

الوضــع أيضــاً عــى الرجــال الذيــن يتزوجــون قبــل 18 عامــاً. لكــن، 

تســّجل هــذه النســبة %4 يف إســطنبول، وغــرب ورشق مرمــرة 

ــوب رشق األناضــول.  ــة جن ــام تصــل اىل %10 يف منطق في
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الجــدول 26. ســّن الرجــل عنــد زواجــه األول يف أنحــاء تركيــا كافــة، بحســب املنطقــة الســكنية، واملــدن الرئيســية الثــالث، وتصنيــف الوحــدات االقليميــة لإلحصــاء، والجنــس، والفئــة العمريــة، 
واملســتوى العلمــي، ونــوع األرسة، واملســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي.  

35 +30 – 2534 - 1829  - 1724  سنة و أقل 
5,754,031,66,81,8تركيا

املنطقة السكنية

4,351,334,57,92,0املدينة

8,960,125,14,51,3 الريف

املدن الرئيسية الثالث 

3,551,633,18,92,8اسطنبول

5,553,431,19,00,9 أنقرة

5,144,837,010,72,4إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

3,551,633,18,92,8اسطنبول

4,054,135,64,81,5غرب مرمرة

4,053,932,57,42,3 رشق مرمرة

5,552,633,86,81,3   ايجه

4,548,437,27,12,7   البحر األبيض املتوسط 

5,959,426,77,50,6 غرب األناضول

8,062,624,94,00,5 وسط األناضول

8,659,124,85,81,7 غرب البحر األسود

6,152,831,67,12,4 رشق البحر األسود

5,951,036,05,91,2 شامل رشق األناضول

9,356,128,45,41,0وسط رشق األناضول

10,254,928,05,61,3 جنوب رشق األناضول

الفئة العمرية

24 - 184,495,60,00,00,0

34 - 252,350,841,65,30,0

44 - 353,849,534,610,02,2

54 - 456,454,828,67,13,1

64 - 557,660,424,15,92,0

65+ 13,453,725,45,12,3

املستوى العلمي

14,359,719,63,72,6مل يلتحقوا باملدارس

8,361,024,74,71,2املدرسة اإلبتدائية

4,561,428,84,60,7املرحلة التكميلية /املدرسة الثانوية 

1,646,442,07,32,7املدرسة الثانوية

0,231,148,816,63,4اإلجازة / الدراسات العليا

نوع األرسة

5,252,533,37,21,8نواة

8,061,025,14,51,4 ممتدة

7,153,526,110,33,0   مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي  

0,020,852,321,85,1الطبقة العليا األوىل

1,136,844,414,43,3الطبقة العليا

3,752,235,96,61,6الطبقة الوسطى العليا

6,859,727,44,71,4الطبقة الوسطى املنخفضة

10,560,623,43,71,8الطبقة الدنيا
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إّن نســبة مــن يتــزوج قبــل ســّن 18 هــي أكــر شــيوعاً عنــد األفــراد 

الذيــن يبلغــون 65 عامــاً ومــا فــوق، فســّجلت هــذه النســبة 48% 

عنــد النســاء مقابــل %13 عنــد الرجــال. إن ظاهــرة الــزواج عنــد 

هــذه الرشيحــة مــن األعــامر، أي بــني 25 – 34 عامــاً هــي األقــل 

حدوثا)جــدول 26-28(ً. 

ــزواج يف  ــود ال ــبة عق ــت نس ــي، تدن ــتوى العلم ــاع املس ــع ارتف م

صفــوف الرجــال والنســاء معــاً. ففــي الواقــع، %14 مــن الرجــال 

وتقريبــاً نصــف عــدد النســاء )أي %48( الذيــن مل يدخلــوا املدارس 

ــل  ــوايت تزوجــن قب ــل الســن 18. إن نســبة النســاء الل تزوجــوا قب

ــات  ــة أو دراس ــازة جامعي ــزن اج ــد ُح ــوايت ق ــاً والل ــوغ 18 عام بل

عليــا بلغــت %1 فقــط. وهكــذا، فــإن نصــف عــدد النســــاء 

)%52( اللــوايت تابعــن دراســاتهّن الجامعيــة أو قبــل أن يتخرجــن، 

تزوجــن بــني ســّن الـــ 18 – 24، فيــام تــزوج أكر من ثلثهــّن )37%( 

تزوجــن بــني الـــ25 – 29 مــن العمــر. كذلــك، مــع ارتفــاع املســتوى 

ــن  ــزواج مل ــود ال ــبة عق ــا نس ــور، ازدادت أيض ــدى الذك ــي ل العلم

ــة  ــن جه ــة، و30 – 34 م ــن جه ــني 25 – 29 م ــرتاوح عمرهــم ب ي

أخــرى. لوحــــــظ زواج نسبـــــة %20 مــن الرجـــــــــال الذيــن مل 

يدخلــوا املــدارس بــني الـــــــ 25 – 29، فيــام تــزوج %4 مــن أولئــك 

الذيــن يبلغــون بــني 30 – 34 عامــاً. وعليــه، تكــون نســبة الرجــال 

ــن حــازوا  ــاً والذي ــني الـــ 25 – 29 عام ــرتاوح أعامرهــم ب ــن ت الذي

اجــازة جامعيــة أو دراســات عليــا، %49 مقابــل %17 ملــن تــرتاوح 

ــاً.  ــني 30 – 34 عام ــم ب أعامره

ومــع تقــّدم املســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي، يرتفــع عــدد األفــراد 

ــاث. ويف الطبقــة  ــدى اإلن الذيــن يتزوجــون بعمــر أكــرب، الســيّام ل

العليــا األوىل، ســجلت نســبة %4 ملــن تــزوج قبــل بلوغــه 18 عامــاً، 

ــة  ــن جه ــة. وم ــن جه ــا م ــة الدني ــجلت %37 يف الطبق ــام س في

أخــرى، ســجلت نســبة %8 للنســاء اللــوايت تزوجــن بــني العــام 25 

ــا األوىل.       ــا مقابــل %31 لــدى الطبقــة العلي – 29 يف الطبقــة الدني

الجدول 27. عمر اإلناث عند الزواج للمرة األوىل يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنية، واملدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء.

35 +30 – 2534 - 1829  - 1724  سنة و أقل 
28,059,79,42,00,8تركيا

املنطقة السكنية

25,860,710,42,20,9املدينة

33,457,47,01,50,7 الريف

املدن الرئيسية الثالث 

22,762,510,93,00,9اسطنبول

27,858,010,72,41,2 أنقرة

24,060,012,52,90,6إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

22,762,510,93,00,9اسطنبول

21,466,39,31,61,4غرب مرمرة

25,162,59,52,00,9 رشق مرمرة

27,360,79,72,10,2   ايجه

27,757,710,42,31,9   البحر األبيض املتوسط 

28,058,810,02,30,8 غرب األناضول

36,356,16,01,20,4 وسط األناضول

28,759,810,00,60,9 غرب البحر األسود

29,461,27,60,91,0 رشق البحر األسود

32,460,54,32,50,4 شامل رشق األناضول

35,355,08,21,20,3وسط رشق األناضول

38,751,88,01,10,4 جنوب رشق األناضول



59 والطاّلق الّزواج 

الجدول 28. عمر اإلناث عند الزواج للمرة األوىل بحسب العمر، املستوى العلمي، الوضع العائيل، نوع األرسة، واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي.

35 +30 – 2534 - 1829  - 1724  سنة و أقل 
الفئة العمرية

24 - 1824,775,30,00,00,0

34 - 2517,865,015,81,40,0

44 - 3522,761,412,03,10,8

54 - 4528,658,48,03,11,9

64 - 5536,854,65,41,71,4

65+ 47,745,64,91,00,8

املستوى العلمي

47,945,74,61,20,5مل يلتحقوا باملدارس

29,960,86,91,50,9املدرسة اإلبتدائية

23,570,05,21,20,1املرحلة التكميلية /املدرسة الثانوية 

6,575,214,52,81,0املدرسة الثانوية

1,352,137,36,72,6إجازة / دراسات عليا

نوع األرسة

23,962,310,72,20,9نواة

35,656,66,31,10,4ممتدة

39,050,66,72,41,3مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي  

4,152,131,19,53,3الطبقة العليا األوىل

10,364,021,33,21,3الطبقة العليا

23,166,08,51,60,7الطبقة الوسطى العليا

31,759,36,81,50,7الطبقة الوسطى املنخفضة

37,452,08,01,51,0الطبقة الدنيا

3.2. سّن الزواج املناسب

ســئل األفــراد املشــاركون يف هــذا البحــث ســؤال عــن ســّن الــزواج 

ــاء  ــن النس ــبة %28 م ــنّي أن نس ــاء. وتب ــال والنس ــب للرج املناس

ــر،  ــن العم ــوغ 18 م ــل بل ــرة األوىل قب ــن للم ــد تزوج ــا ق يف تركي

غــر أن %1 فقــط مــن النســاء يف تركيــا، اعتقــدن أن ســّن للــزواج 

املناســب للنســاء هــو أقــل مــن 18 عامــاً. أمــا %64 مــن ســكان 

ــزواج املناســب للنســاء يــرتاوح بــني 18  ــا فربأيهــم أن ســّن ال تركي

– 24 عامــاً. لكــن، يــرى ثلــث النســاء )أي %32( أن ســّن الــزواج 

االنســب لهــّن يــرتاوح بــني 25 – 29 عامــاً. وبــرأي %3 فقــط أن 

ســّن الــزواج املثــايل للنســاء هــو بــني 30 – 34 عاماً)جــدول 29(.

ويعتقــد ســّكان املناطــق الريفيــة أنــه كلـّـام كانــت اإلمــرأة صغــرة 

ــرى  ــك، ي ــى ذل ــاالً ع ــا. ومث ــب له ــزواج أنس ــام كان ال ــن كلّ الس

حــواىل ثالثــة أربــاع ســّكان املناطــق الريفيــة )%76( أن ســّن 

الــزواج املناســب للنســاء هــو بــني 18 – 24 عامــاً، فيــام نالحــظ 

أن نســبة ســكان املدينــة الذيــن يعتقــدون بنفــس هــذا الــرأي هــو 

ــا )59%(.  أقــل مــن املعــّدل يف تركي

ويف هــذا الســياق، أجريــت دراســة تحليليــة لإلجابــات عــن ســّن 

ــد يف  ــالث. فُوج ــية الث ــدن الرئيس ــاء يف امل ــب للنس ــزواج املناس ال

املــدن الثــالث، أن نســبة مــن يعتقــد بــأن ســّن الــزواج املناســب 

ــام  ــا، بين ــّدل يف تركي ــن املع ــل م ــي أق ــني 18 – 24، ه ــرتاوح ب ي

ــب  ــب يج ــزواج املناس ــّن ال ــأن س ــرى ب ــن ي ــبة م ــظ أن نس ياُلح

ــدن  ــا. ويف امل ــّدل يف تركي ــوق املع ــني 25 – 29،  تف ــرتاوح ب أن ي

ــزواج  ــّن ال ــن أن س ــن يظ ــبة م ــد أن نس ــالث، ُوج ــية الث الرئيس

املناســب للنســاء يــرتاوح بــني 18 – 24 هــي أعــى بفــارق بســيط 

يف إســطنبول )56%(. 

ــزواج املناســب  ــرى ســّكانها أن ســّن ال ــي ي املناطــق الرئيســية الت

ــامل رشق  ــي ش ــاً ه ــني 18 – 24 عام ــون ب ــب أن يك ــاء يج للنس

ــطنبول  ــر أن اس ــول )%75(، غ ــط األناض ــول )%76( ووس األناض

ــغ 56%. ــث تبل تســّجل النســبة األقــل بحي



602011 تايا 

الجدول 29. سن الزواج التي تعّد مناسبة للمرأة يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنية، واملدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

+3540- 3039 - 2534 - 1829  - 1724  سنة أو أقل 
1,064,032,12,80,10,0تركيا

املنطقة السكنية

0,759,236,43,40,20,0املدينة

1,676,221,11,10,10,0 الريف

املدن الرئيسية الثالث

0,456,338,05,00,20,0اسطنبول

0,251,643,34,60,30,0 أنقرة

0,749,544,05,50,10,2إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

0,456,338,05,00,20,0اسطنبول

0,559,138,61,50,10,1غرب مرمرة

0,761,435,12,60,10,1 رشق مرمرة

0,861,035,13,00,00,1   ايجه

1,067,528,82,60,00,0   البحر األبيض املتوسط 

0,460,835,13,40,30,0 غرب األناضول

1,175,022,81,00,10,1 وسط األناضول

0,967,629,81,60,10,0 غرب البحر األسود

0,362,835,31,60,10,0 رشق البحر األسود

2,776,020,31,00,00,0 شامل رشق األناضول

2,169,026,71,90,40,0وسط رشق األناضول

3,075,020,61,20,10,0 جنوب رشق األناضول

ــاء  ــب للنس ــزواج املناس ــّن ال ــأن س ــال ب ــن الرج ــد %69 م يعتق

يــرتاوح بــني 18 – 24 عامــاً، االّ أن نســبة رأي النســاء يف هــذا 

ــربن  ــوايت يعت ــبة النســاء الل ــظ أن نس ــغ %59. وياُلح ــأن فتبل الش

ــاً  ــني 25 – 29 عام ــرتاوح ب ــزواج املناســب يجــب أن ي ــّن ال أن س

ــي ســّجلها الرجــال يف هــذا  ــك الت ــوق تل ــا تف ــث أنه )%37( بحي

ــدول 30(.  ــغ )%28() ج ــدد اذ تبل الص

ــم  ــن فيه ــة مب ــات العمري ــة الفئ ــن كاف ــخاص م ــّدة أش ــرى ع ي

ــه يجــدر بالنســاء أن يتزوجــن  مــن يبلــغ 65 عامــاً ومــا فــوق، أن

ــد  ــام تعتق ــاً. ك ــني 18 – 24 عام ــيّام ب ــر ال س ــن العم ــد 18 م بع

ــه  ــن يبلغــون 65 عامــاً ومــا فــوق )%75( أن ــراد الذي ــة األف أغلبي

يجــدر بالنســاء أن يتزوجــن بــني 18 – 24 عامــاً، فيــام يــرى 21% 

ــر أن  ــاً. غ ــني 25 – 29 عام ــرتاوح ب ــب ي ــزواج األنس ــّن ال أن س

مجموعــة أكــرب مــن األفــراد األصغــر ســّناً أعتــربوا أن ســّن الــزواج 

ــاالً  ــاً. مث ــني 25 – 29 عام ــرتاوح ب ــب أن ي ــاء يج ــب للنس املناس

ــاً  ــني 18 – 24 عام ــرتاوح عمرهــم ب ــن ي ــك، إن نســبة م عــى ذل

الذيــن يــرون أنــه يجــدر بالنســاء أن يتزوجــن بــني 25 – 29 عامــاً 

ســّجلت %34، فيــام بلغــت نســبة مــن يــرتاوح عمرهــم بــني 25 – 

29 عامــاً %38. لكــن، ال أحــد يعتقــد بــأن ســّن الــزواج املناســب 
ــاً.  ــى 34 عام ــب أن يتخط ــاء يج للنس

مــع تقــّدم املســتوى العلمــي، نالحــظ أن نســبة مــن يؤمــن بــأن 

ــني 18 – 24  ــرتاوح ب ــب أن ي ــاء يج ــب للنس ــزواج األنس ــّن ال س

ــب  ــزواج األنس ــّن ال ــرب أن س ــن يعت ــبة م ــع نس ــام ترتف ــاً، في عام

يجــب أن يــرتاوح بــني 25 – 29. وبحســب %17 مّمــن مل يدخلــوا 

املدرســة، إن ســّن الــزواج األنســب االنســاء يجــب أن يــرتاوح بــني 

25-29، فيــام تعلــو هــذه النســبة لتبلــغ %53 ملــن يحمــل 
اجــازة جامعيــة أو دراســات عليــا. يعــرب %8 فقــط مــن حامــيل 

اجــازة جامعيــة أو دراســات عليــا، عــن أن ســّن الــزواج املناســب 

ــاً.    ــني 30-34 عام ــرتاوح ب للنســاء يجــب أن ي

وياُلحــظ مــن خــالل مقاربــة تســتند اىل عامــل الحالــة االجتامعيــة، 

أن نســبة مــن يعتقــد أنــه يجــدر بالنســاء الــزواج بــني 18 – 24 

مــن العمــر، هــي أعــى لــدى املتزوجــني واألرامــل، واألمــر ســيّان 

لــدى األفــراد العازبــني، املنفصلــني عــن الرشيــك أو حتــى املطّلقــني. 

ــزواج  ــرى أن ســّن ال ومــن جهــة أخــرى، ياُلحــظ أن نســبة مــن ي

ــى  ــي أع ــر ه ــن العم ــني 25 – 29 م ــرتاوح ب ــاء ي ــب للنس املناس

لــدى   )49%( ســّجلت  فيــام   )43%( العازبــني  األفــراد  لــدى 

ــدول 30(.  املطّلقني)ج
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الجدول 30. الزواج التي تعّد مناسبة للمرأة بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، الوضع العائيل، نوع األرسة، واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي.

+3540- 3039 - 2534 - 1829  - 1724  سنة أو أقل 
الجنس

1,268,827,62,10,10,1ذكر

0,759,236,53,40,20,0أنثى

الفئة العمرية

24 - 180,564,133,61,70,20,0

34 - 250,957,437,54,00,20,0

44 - 350,862,033,83,20,20,1

54 - 451,066,230,42,20,10,0

64 - 551,267,828,12,90,10,1

65+ 2,275,320,91,50,00,0

املستوى العلمي

2,979,316,61,10,10,0مل يلتحقوا باملدارس

0,972,325,11,50,10,1املدرسة اإلبتدائية

0,668,029,61,70,10,0املرحلة التكميلية /املدرسة الثانوية 

0,751,843,73,70,10,1املدرسة الثانوية

0,338,852,58,10,30,0إجازة/ دراسات عليا

الوضع العائيل

0,452,142,54,60,30,1أعزب

1,167,529,22,10,10,0متزّوج

0,444,549,05,70,40,0منفصل / يعيش بعيدا

2,270,924,62,20,10,0أرمل

0,242,748,88,20,20,0مطلّق

نوع األرسة

0,864,132,42,50,10,0نواة

1,772,524,21,50,20,0 ممتدة

0,850,942,06,00,20,0   مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

0,428,059,212,30,10,0الطبقة العليا األوىل

0,241,152,26,00,30,2الطبقة العليا

0,558,238,13,10,20,0الطبقة الوسطى العليا

1,272,025,21,50,10,0الطبقة الوسطى املنخفضة

2,480,515,91,20,00,0الطبقة الدنيا

كشــفت دراســة تســتند اىل عامــل نــوع األرسة أن أغلبيــة األفــراد 

الذيــن ينتمــون اىل العائــالت املمتــّدة )%73( تعتقــد أن ســّن 

ــاً.  ــني 18 – 24 عام ــون ب ــب أن يك ــاء يج ــب للنس ــزواج املناس ال

ــواة  ــة الن ــدى العائل ــو: %64 ل ــذا النح ــى ه ــب ع ــت النس توزّع

مقابــل %51 لــدى العائلــة املفّككــة. يف الحقيقــة، تبــنّي أن العائلــة 

ــأن  ــرى ب ــي ت ــني األرس الت ــرز ب ــوع األب ــي الن ــة )%42( ه املفّكك

ــني 25 – 29  ــرتاوح ب ــب أن ي ــاء يج ــب للنس ــزواج املناس ــّن ال س

عامــاً.  غــر أن هــذه النســبة ترتاجــع لتســّجل %32 لــدى العائلــة 

ــّددة.   ــة املمت ــدى العائل ــواة و%24 ل الن

ومــع تقــّدم املســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي، ياُلحــظ أن ســّن 

ــبيل  ــى س ــاً. فع ــّدالً مرتفع ــّجل مع ــاء س ــب للنس ــزواج املناس ال

املثــال، إّن نســبة مــن يــرى أّن ســّن الــزواج املثــايل للنســاء يــرتاوح 

بــني 18 – 24 عامــاً تبلــغ %81 لــدى الطبقــة الدنيــا فيــام ترتاجــع 

ــا األوىل. ســّجل  ــة العلي ــدى الطبق هــذه النســبة لتســّجل %28 ل

معــّدل األفــراد الذيــن يعتقــدون بــأن ســّن الــزواج املثــايل يجــب 

أن يــرتاوح بــني 25 – 29 عامــاً رقــامً مرتفعــاً إذ بلــغ )%59( لــدى 

ــا.  ــدى الطبقــة العلي ــغ )%52( ل ــام بل ــا األوىل، في الطبقــة العلي
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أمــا يف مــا يخــّص ســّن الــزواج املثــايل للرجــال، فخلصــت اآلراء إىل 
ــة  ــر بعــض الــيء باملقارن ــزواج يف ســّن متأّخ ــه يجــدر بهــم ال أن
مــع ســّن الــزواج املثــايل للنســاء يف أنحــاء تركيــا كافــة. فــرى 64% 
مــن األتــراك أنــه يجــدر بالنســاء الــزواج بــني 18 – 24 مــن العمــر، 
يف حــني أن هــذه النســبة تبلــغ %29 يف مــا يتعلّــق بالرجــال. 
إن نســبة مــن يعتقــد بــأن ســّن الــزواج املثــايل للنســاء يجــب أن 
ــن  ــل %19 مل ــط، مقاب ــغ %3 فق ــاً تبل ــني 30 – 34 عام ــرتاوح ب ي
يــرى أنــه ســّن الــزواج املثــايل للرجــال. كــام يعتقــد نصــف عــدد 
الســكان )%50( أن ســّن الــزواج املناســب للرجــال يجــب أن يرتاوح 
بــني 25 – 29 عامــاً. فيــام أقليــة )%2( تعتــرب أن ســّن الــزواج 
املناســب للرجــال يجــب أن يكــون 35 عامــاً ومــا فوق)جــدول 31(. 

غــر أنــه ليــس مثــة فــارق كبــر يذكــر بــني املناطــق الريفيــة واملدن 
يف مــا يخــص ســّن الــزواج املناســب للرجــال، باســتثناء فئــة األعــامر 
ــّن  ــرى أن س ــن ي ــبة م ــاً. إن نس ــني 18 – 24 عام ــرتاوح ب ــي ت الت
ــا  ــني 18 – 24 عام ــرتاوح ب ــب أن ي ــال يج ــب للرج ــزواج املناس ال

تبلــغ %24 يف املــدن فيــام تســّجل %42 يف املناطــق الريفيــة. 

وأظهــرت الدراســات التحليليــة يف املــدن الرئيســية الثــالث، أن 
إزمــر ســّجلت النســبة األقــل )%16( ملــن رّصح بــأن ســّن الــزواج 

ــاً.   ــني 18 – 24 عام ــرتاوح ب املناســب للرجــال يجــب أن ي

ــزواج املثــايل للرجــال  كذلــك، أجريــت دراســات تحليليــة لســّن ال
باالســتناد اىل عامــل تصنيــف الوحــدات االقليميــة لإلحصــاء. وتبــنّي 
أن املــدن األكــر اختالفــاً عــن معــّدل تركيــا )%29( تتمثّــل يف 
ــق  اســطنبول )%20( وجنــوب رشق األناضــول )%39( يف مــا يتعلّ
ــب أن  ــال يج ــايل للرج ــزواج املث ــّن ال ــأن س ــد ب ــي تفي ــاألراء الت ب
ــد  ــن يعتق ــبة مل ــى نس ــّجلت أع ــاً. وس ــني 18 – 24 عام ــرتاوح ب ي
ــني 30 – 34  ــرتاوح ب ــب أن ي ــال يج ــايل للرج ــزواج املث ــّن ال أن س
عامــاً يف اســطنبول )%27( يف حــني أن وســط األناضــول ســّجل أدىن 
نســبة يف هــذا الشــأن )%11( عــى غــرار جنــوب رشق األناضــول 

  .)12%(

ــي ســّجلت ملــن  ــا اىل النســبة األعــى الت ــن اإلشــارة هن ــّد م وال ب
ــاء  ــال والنس ــايل للرج ــزواج املث ــّن ال ــأن س ــني ب ــن الجنس ــرى م ي
عــى حــّد ســواء يجــب أن يــرتاوح بــني 25 – 29 عامــاً. لكــن، مــن 
الناحيــة األخــرى، ياُلحــظ أن نســبة مــن يعتقــد بــأن ســّن الــزواج 
املثــايل للرجــال هــي األعــى بالنســبة اىل الرجــال )%34(، غــر أن 
ــايل  ــزواج املث ــأن ســّن ال ــرى ب ــن النســاء )%23( ت نســبة أعــى م

ــدول 32(ً.  ــني 30 – 34 عاما)ج ــرتاوح ب ــب أن ي ــال يج للرج

الجدول 31. سن الزواج التي تعّد مناسبة للرجل يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنية، واملدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء.

+3540- 3039 - 2534 - 1829  - 1724  سنة أو أقل 
0,228,749,919,21,90,2تركيا

املنطقة السكنية

0,223,751,422,22,30,2املدينة

0,341,545,811,50,80,1 الريف

املدن الرئيسية الثالث

0,119,550,126,83,20,1اسطنبول

0,123,148,625,72,60,0 أنقرة

0,215,852,128,43,00,4إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

0,119,550,126,83,20,1اسطنبول

0,022,353,522,71,30,2غرب مرمرة

0,124,352,420,91,80,4 رشق مرمرة

0,126,550,221,11,90,3   ايجه

0,130,251,915,91,90,1   البحر األبيض املتوسط 

0,229,448,020,02,30,1 غرب األناضول

0,238,249,811,20,40,1 وسط األناضول

0,237,947,513,11,20,0 غرب البحر األسود

0,227,647,722,42,00,0 رشق البحر األسود

0,535,849,014,20,50,0 شامل رشق األناضول

0,837,148,013,01,00,1وسط رشق األناضول

0,639,346,712,01,30,1 جنوب رشق األناضول
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ــبة  ــل نس ــض باملقاب ــة، تنخف ــامر متقّدم ــات أع ــجيل فئ ــع تس وم
ــرتاوح بــني  ــايل للرجــال يجــب أن ي ــزواج املث ــرى أن ســّن ال مــن ي
25 – 29 عامــاً. وعــرّب أكــر مــن نصــف )%57( املشــاركني يف 
اإلحصــاءات الذيــن يبلغــون 18 – 24 عامــاً أن فئــة عمرهــم هــذه 
هــي األنســب لعقــد الــزواج، فيــام تنخفــض هــذه النســبة لتســّجل 
%41 ملــن يبلــغ 65 عامــاً ومــا فــوق. أمــا النســبة األعــى )24%( 
فُســّجلت لألفــراد البالغــني 25 – 34 مــن العمــر الذيــن يعتقــدون 
ــني 30 – 34  ــرتاوح ب ــب أن ي ــال يج ــايل للرج ــزواج املث ــّن ال أن س

عامــاً.   

تشــّكل نســبة مــن يــرى أنــه مــن األنســب للرجــال عقــد زواجهــم 
يف ســّن مبكــر تطابقــا عكســياً مــع املســتوى العلمــي. يــرى 46% 
مّمــن مل يدخلــوا املدرســة أن ســّن الــزواج املناســب للرجــال 
يــرتاوح بــني 18 – 24 عامــاً، فيــام تســّجل نســبة %12 مــن حامــيل 
االجــازات الجامعيــة أو الدراســات العليــا الــرأي ذاتــه. ومــن 
ــة أو  ــة أخــرى، يعتقــد %50 مــن حامــيل اإلجــازات الجامعي ناحي
الدراســات العليــا أنــه يجــدر بالرجــال الــزواج بــني 25 – 29 مــن 
ــزواج  ــراد )%34( يعتقــد أن ســّن ال العمــر، يف حــني أن ثلــث األف

ــاً.   ــني 30 – 34 عام ــرتاوح ب األنســب للرجــال ي

الجدول 32. الزواج التي تعّد مناسبة للرجل بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، نوع األرسة، واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

+3540- 3039 - 2534 - 1829  - 1724  سنة أو أقل 
الجنس

0,334,248,715,31,40,1ذكر

0,123,251,023,12,40,2أنثى

الفئة العمرية

24 - 180,026,557,415,10,90,1

34 - 250,222,849,924,22,80,2

44 - 350,226,550,120,72,30,3

54 - 450,231,549,217,21,80,1

64 - 550,331,447,619,31,30,1

65+ 0,442,840,814,41,40,1

املستوى العلمي

0,545,742,011,00,80,1مل يلتحقوا باملدارس

0,233,949,714,81,20,2املدرسة اإلبتدائية

0,228,852,316,91,60,1املرحلة التكميلية /املدرسة الثانوية 

0,119,053,125,02,60,2املدرسة الثانوية

0,111,550,033,94,40,1إجازة/ دراسات عليا

الوضع العائيل

0,019,754,222,63,20,2أعزب

0,331,049,517,61,50,1متزّوج

ً 0,418,048,429,14,00,0منفصل / يعيش بعيدا

0,235,543,818,91,40,1أرمل

0,014,740,140,64,60,1مطلّق

نوع األرسة

0,227,651,618,91,70,2نواة

0,438,046,713,41,40,1 ممتدة

0,121,444,729,73,90,2   مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

0,26,844,442,75,90,0الطبقة العليا األوىل

0,112,250,933,23,30,3الطبقة العليا

0,121,054,022,42,40,1الطبقة الوسطى العليا

0,233,450,814,41,10,2الطبقة الوسطى املنخفضة

0,647,041,310,20,80,0الطبقة الدنيا
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ــرى أن  ــن ي ــى مل ــبة األع ــجيل النس ــظ تس ــار، ياُلح ــذا اإلط ويف ه
ســّن الــزواج املثــايل للرجــال يجــب أن يــرتاوح بــني 25 – 29 عامــاً 
ــني،  ــتثناء املطلّق ــة باس ــة االجتامعي ــات الحال ــة فئ ــني كاف ــن ب م
تليهــا نســبة )%23( ســّجلها األفــراد العازبــون مقابــل )30%( 
للمنفصلــني عــن الرشيــك. أمــا نســبة املتزوجــني )%31( واألرامــل 
)%36( الذيــن يعتقــدون بــأن ســّن الــزواج املثــايل للرجــال يجــب 

ــدول 32(.  ــي أعى)ج ــني 18 – 24 فه ــرتاوح ب أن ي

ــّن  ــرون أن س ــن ي ــّدة الذي ــة املمت ــاء العائل ــّجل أعض ــك، س كذل
الــزواج املثــايل للرجــال يجــب أن يكــون بــني 18 – 24 عامــاً نســبة 
ــواة  ــة الن ــواع األرسة  كالعائل ــة أن ــع بقي ــة م أعــى )%38( باملقارن
ــبة  ــجيل نس ــظ تس ــام ياُلح ــة )%21(. ك ــة املفّكك )%28(؛ العائل
أعــى ألعضــاء العائلــة املفّككــة )%30( الذيــن يعتــربون أنــه يجــدر 
بالرجــال الــزواج يف ســّن متأّخــر بعــض الــيء أي مــا يعنــي بــني 
30 – 34 مــن العمــر، باملقارنــة مــع نســبة رأي أفــراد العائلــة 

ــّدة )13%(.  ــة املمت ــواة )%19( والعائل الن

ــبة  ــظ أن نس ــادي، ياُلح ــتوى اإلجتامعي-اإلقتص ــّدم املس ــع تق وم
مــن يــرى أنــه يجــدر بالرجــال الــزواج يف ســّن مبكــر قــد تراجعــت. 

ــزواج  ــّن ال ــرى أن س ــن ي ــبة م ــّكل نس ــال، تش ــبيل املث ــى س فع
املثــايل يــرتاوح بــني 18 – 24 عامــاً %47 بالنســبة اىل الطبقــة 
الدنيــا فيــام ترتاجــع هــذه النســبة لتســّجل %7 يف الطبقــة العليــا 
ــدر  ــه يج ــا األوىل أن ــة العلي ــي اىل الطبق ــن ينتم ــد م األوىل. يعتق

ــني 25 – 34 مــن العمــر.  ــزواج ب بالرجــال ال

3.3. تعّدد الزيجات

ــرّة  ــم م ــون ك ــراد املتأهل ــئل األف ــد اجــراء هــذه الدراســة، ُس وعن
عقــدوا زواجــاً ســواء أكان مدنيــاً أو دينيــاً. بالتــايل، كشــفت 
ــا  ــدة. أم ــرّة واح ــوا م ــراد )%96( تزوج ــة األف ــات أن غالبي اإلجاب
ــام %3 مــن  ــا، في ــني فبلغــت %4 يف تركي نســبة مــن تزوجــوا مرت

ــدول 33(.  ــرّات أو أكر)ج ــالث م ــوا ث ــد تزوج ــكان ق الس

يف الواقــع، ليــس مثــة فــارق كبــر عــى صعيــد تعــّدد الزيجــات يف 
املــدن الرئيســية الثــالث. وباالســتناد اىل عامــل تصنيــف الوحــدات 
االقليميــة لإلحصــاء، شــهدت منطقتــي غــرب مرمــرة وإيجــه أعــى 
نســبة مــن عقــد الــزواج مرّتــني اذ ســّجلت %5. أمــا منطقــة شــامل 

رشق األناضــول فســّجلت النســبة األقــل بحيــث بلغــت 2%.

الجدول 33. عدد الزيجات يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنية، واملدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء.

      12+3
95,64,00,3تركيا

املنطقة السكنية

95,83,80,3املدينة

95,14,60,3 الريف

املدن الرئيسية الثالث

96,13,60,3اسطنبول

95,54,20,3 أنقرة

95,24,40,5إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

96,13,60,3اسطنبول

94,55,20,3غرب مرمرة

95,74,00,3 رشق مرمرة

94,74,90,5   ايجه

95,74,00,3   البحر األبيض املتوسط 

95,64,20,2 غرب األناضول

94,24,51,3 وسط األناضول

96,23,60,2 غرب البحر األسود

96,93,00,2 رشق البحر األسود

97,52,30,2 شامل رشق األناضول

95,14,50,4وسط رشق األناضول

96,43,50,1 جنوب رشق األناضول
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وتجــدر اإلشــارة اىل الفــرق يف النتائــج القامئــة عــى أســاس الفئــة 
العمريــة. فمــع تقــّدم الفئــة العمرية، كان مــن الطبيعي أن نشــهد 
ارتفــاع نســبة الــزواج. غــر أنــه مثــة عالقــة عكســية بــني املســتوى 
العلمــي، واملســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي وعقــد الــزواج مرّتــني. 
ــا  ــة العلي ــهادات الدراس ــيل ش ــظ أن حام ــار، ياُلح ــذا اإلط ويف ه
وذوي الطبقــة العليــا ســّجلوا أدىن نســبة مــن عقــد الــزواج مرّتــني. 

ــن مل يلتحقــوا باملدرســة ســّجلوا النســبة األعــى  ــت أن الذي والالّف
لعقــد لــزواج مرّتــني )%6(. وبالرغــم مــن الفــارق البســيط، تســّجل 
ــث  ــني بحي ــزواج مرّت ــد ال ــا النســبة األعــى مــن عق ــة الدني الطبق
بلغــت %5. ومــن حيــث نــوع األرسة، ياُلحــظ أن العائلــة املفّككــة 
ــة  ــني باملقارن ــزواج مرّت ــد ال ســّجلت أعــى نســبة )%10( مــن عق

مــع أنــواع األرس األخــرى )جــدول 34 (

الجدول 34. عدد الزيجات بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، نوع األرسة، واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي.

      12+3
الجنس

94,74,80,5ذكر

96,43,40,2أنثى

الفئة العمرية

24 - 1899,20,60,2

34 - 2598,01,90,0

44 - 3596,63,10,2

54 - 4595,24,50,3

64 - 5593,26,30,5

65+ 91,17,81,1

املستوى العلمي

93,75,70,6مل يلتحقوا باملدارس

95,24,40,3املدرسة اإلبتدائية

96,33,40,3املرحلة التكميلية /املدرسة 

96,93,10,0املدرسة الثانوية

97,22,40,4إجازة/ دراسات عليا

نوع األرسة

96,13,70,2نواة

96,13,30,5 ممتدة

90,08,91,1   مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

96,43,60,0الطبقة العليا األوىل

97,62,40,0الطبقة العليا

96,63,10,3الطبقة الوسطى العليا

95,44,10,5الطبقة الوسطى املنخفضة

94,35,20,5الطبقة الدنيا
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3.4. كيفية تعرّف األفراد إىل الرشيك

ــة تعرّفهــم  ــزواج عــن كيفي ــة ال ــن مــّروا بتجرب ــراد الذي ــئل األف ُس
ــوا إىل  ــم تعرّف ــم بأنّه ــاد %39 منه ــزواج األول(. وأف ــك )ال بالرشي
الرشيــك األول مــن خــالل العائلــة واألقربــاء، و%39 آخــرون مــن 
خــالل الحــي الســكني، و%8 مــن خــالل األصدقــاء. وال ياُلحــظ أي 
فــرق يف مــا يتعلـّـق بكيفيــة تعــرّف األفــراد إىل رشيكهــم األول بــني 
ــن خــالل  ــة “م ــة. إال أّن نســبة إجاب ــني املناطــق الريفي ــدن وب امل
الحــي الســكني” أعــى )%48( يف املناطــق الريفيــة، بينــام نســبة 
إجابــة “مــن خــالل العمــل” )%8( وإجابــة “مــن خــالل األصدقــاء” 

)%9( أعــى يف املدن)الجــدول 35(.

وتظهــر املقارنــة بــني املــدن الرئيســية الثــالث بــأّن نســبة املجيبــني 

ــرة )45%(  ــى يف أنق ــي أع ــاء” ه ــة واألقرب ــالل العائل ــن خ بـ”م
باملقارنــة مــع املدينتــني الرئيســيتني األخريــني، يف حني أّن اســطنبول 
وإزمــر تســّجالن نســبًة مــن املجيبــني بـ”مــن خــالل الحــي 

ــرة )31%(. ــّجلة يف أنق ــك املس ــن تل ــى م ــكني” )%37( أع الس

ويظهــر تحليــل املناطــق أّن نســبة املجيبــني بـ”مــن خــالل العائلــة 
واألقربــاء” هــي أدىن بكثــر يف غــرب مرمــرة باملقارنــة مــع معــّدل 
ــن  ــى م ــي أع ــبة ه ــذه النس ــق )%23(. وه ــي املناط ــا وباق تركي
%55 يف جنــوب رشق األناضــول وشــامل رشقــه. ففــي شــامل رشق 
األناضــول، أفــاد األفــراد بتعرّفهــم إىل الرشيــك عمومــاً مــن خــالل 
الحــي الســكني )%53(. أمــا يف غــرب مرمــرة )%16(، ورشق مرمرة 
)%12(، فنســبة املجيبــني بـ”مــن خــالل األصدقــاء” أعــى باملقارنــة 

مــع املناطــق األخــرى.

الجدول 35. طريقة التعرُّف إىل الزوج/الزوجة يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنية، املدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء )الزواج األول(

 

من خالل العائلة 

واألقرباء

من خالل 

الحّي 

السكني

من خالل املدرسة/ 

املعاھد التعلیمیة
من خالل العمل

من خالل األصدقاء 

(خارج إطار 

املدرسة والعمل)

اإلنرتنت

وكاالت 

متخصصة بتدبیر 

الزیجات

غیر ذلك

39,439,04,46,18,10,10,03,0تركيا

املنطقة السكنّية

39,935,05,07,69,30,10,03,0املدينة

38,248,13,02,65,10,20,12,8 الريف

املدن الرئيسية الثالث

38,137,05,08,98,80,00,02,3اسطنبول

45,130,84,88,39,10,20,01,7 أنقرة

35,437,14,511,38,20,00,03,5إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

38,137,05,08,98,80,00,02,3اسطنبول

22,747,04,67,116,10,10,02,5غرب مرمرة

31,441,54,98,311,50,10,02,2 رشق مرمرة

34,242,35,68,96,00,00,02,9   ايجه

38,735,65,34,99,30,20,15,9   البحر األبيض املتوسط 

45,632,64,26,68,90,10,02,0 غرب األناضول

38,348,33,82,85,00,10,11,6 وسط األناضول

42,241,43,24,45,70,00,03,0 غرب البحر األسود

44,939,94,33,25,50,00,02,1 رشق البحر األسود

38,153,43,51,41,50,00,02,2 شامل رشق األناضول

55,233,61,41,47,70,00,00,8وسط رشق األناضول

55,030,81,91,75,00,50,15,1 جنوب رشق األناضول

الذكــور  أّن  إىل  فيشــر  الجنــس  حيــث  مــن  التحليــل  أمــا 
ــا  ــن خــالل الشــبكات ذاته ــم األّول م ــوا إىل رشيكه ــاث تعرّف واإلن

.)36 نســبياً)الجدول 

ومــع ارتفــاع الفئــة العمريـّـة، ترتفــع نســبة املجيبــني بـ”مــن خــالل 
ــوا  ــن تعرّف ــراد الذي ــب األف ــض نس ــام تنخف ــكني”، بين ــي الس الح

إىل الرشيــك مــن خــالل املدرســة\املعاهد التعليميــة، والــدروس، 
ــة 18- ــة العمريّ ــن الفئ ــراد م ــن األف ــاب %28 م ــاء. إذ أج واألصدق

24 بـ”مــن خــالل الحــي الســكني”. وهــذه نســبة أعــى لــدى الذيــن 
يبلغــون مــن العمــر 65 ســنة ومــا فــوق )%53(. كــام أّن %12 مــن 
األفــراد مــن الفئــة العمريـّـة 18-24 أجابــوا بـ”مــن خــالل األصدقــاء”، 

ــة 34-25. ــة العمريّ ــدى الفئ ــغ هــذه النســبة %13 ل ــام تبل بين
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الذيــن  مــن  تعــرّف 47%  العلمــي،  املســتوى  إىل  وباإلســتناد 
مل يلتحقــوا باملــدارس إىل رشيكهــم األّول مــن خــالل العائلــة 
ــكني”.  ــي الس ــالل الح ــن خ ــاب %46 بـ”م ــام أج ــاء، بين واألقرب
وهــذه النســبة هــي أدىن لــدى خّريجــي الجامعــة؛ ذلــك أّن 25% 
منهــم أجابــوا بـ”مــن خــالل العائلــة واألقربــاء”، بينــام أجــاب 18% 
ــك، أجــاب  منهــم بـ”مــن خــالل الحــي الســكني”. فضــالً عــن ذل
%22 مــن خّريجــي الجامعــة بـ”مــن خــالل املدرســة\املعاهد 
التعليميــة”، وبلغــت نســبة املجيبــني بـ”مــن خــالل العمــل” 17%.

وتعــرّف نصــف األفــراد تقريبــاً )%45( مــن العائــالت املمتــّدة إىل 
رشيكهــم األول مــن خــالل العائلــة واألقربــاء، وتبلــغ هــذه النســبة 
%39 لــدى العائــالت النــواة و%35 لــدى العائــالت املفّككــة. 

ــم  ــة إىل رشيكه ــالت املفّكك ــن العائ ــراد م ــن األف ــرّف %43 م وتع
األول مــن خــالل الحــي الســكني، باملقارنــة مــع %38 لــدى 

ــّدة. ــالت املمت ــدى العائ ــواة و%39 ل ــالت الن العائ

ويظهــر التحليــل مــن حيــث املســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي بــأّن 
ــوا إىل رشيكهــم األول  %90 مــن األفــراد مــن الطبقــة الدنيــا تعرّف
ــدى  ــبة %74 ل ــذه النس ــغ ه ــاء. وتبل ــة واألقرب ــالل العائل ــن خ م
ــا. ويف  ــدى أعــى الطبقــة العلي ــا، و%37 ل الطبقــة الوســطى العلي
هــذه األخــرة، تعتــرب نســبة إجابــة “مــن خــالل املدرســة\املعاهد 
ــة  ــن خــالل العمــل” )%21( عالي ــة “م ــة” )%27( وإجاب التعليمي

جــداً باملقارنــة مــع النســب املســّجلة يف الطبقــات األخــرى.

الجدول 36. طريقة التعرُّف إىل الزوج/الزوجة بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، نوع األرسة، واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي )الزواج األول(

 

من خالل 

العائلة 

واألقرباء

من خالل 

الحّي 

السكني

من خالل املدرسة/ 

املعاھد التعلیمیة

من خالل 

العمل

من خالل األصدقاء 

(خارج إطار 

املدرسة والعمل)

اإلنرتنت

وكاالت 

متخصصة 

بتدبیر الزیجات

غیر ذلك

الجنس

38,839,24,76,38,10,10,02,7ذكر

39,938,84,15,98,00,10,03,2أنثى

الفئة العمريّة

24 - 1843,327,87,16,511,70,50,22,9

34 - 2537,029,27,710,312,50,30,03,1

44 - 3539,736,74,27,98,70,10,12,6

54 - 4542,242,32,83,66,10,00,03,0

64 - 5540,446,22,63,04,80,00,03,0

65+ 36,452,91,82,03,70,00,03,3

املستوى العلمي

46,745,80,60,92,70,10,03,2مل يدخل املدرسة

41,745,51,13,05,60,00,03,0املرحلة اإلبتدائية

41,037,72,46,09,60,20,13,1املرحلة التكميلية / املرحلة الثانوية 

33,929,76,912,913,60,10,03,0املدرسة الثانوية

25,317,622,116,815,60,30,02,3شهادة إجازة/ دراسات عليا

نوع األرسة

38,538,44,86,98,50,10,02,8نواة

45,039,42,83,26,10,10,03,4 ممتدة

35,442,73,95,48,80,10,03,6   مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

22,614,026,621,114,40,00,01,3أعى الطبقة العليا

28,725,013,415,415,20,30,01,9الطبقة العليا

38,835,45,18,09,40,10,13,1الطبقة الوسطى العليا

41,743,71,63,76,30,00,03,0الطبقة الوسطى املنخفضة

46,943,00,51,44,80,20,03,1الطبقة الدنيا
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مثــة فــارق بــارز بــني األفــراد الذيــن تزّوجــوا أكــر مــن مــرة مــن 
ــن  ــة “م ــم األول. فنســبة أجوب ــم إىل رشيكه ــة تعرّفه ــث كيفي حي
خــالل العائلــة واألقربــاء” تنخفــض، بينمــت ترتفــع نســبتا أجوبــة 
“مــن  خــالل العمــل” و”مــن خــالل األصدقــاء”. وحتــى يف املناطــق 

الريفيــة حيــث تؤثــر العائلــة بالنســبة األكــرب عــى عمليــة الــزواج، 
تنخفــض نســبة أجوبــة “مــن خــالل العائلــة واألقربــاء” لتصــل إىل 
%29، وهــي تبلــغ %38 بالنســبة إىل الرشيــك األول )الــزواج األول( 

)الجــدول 37(.

الجدول 37. كيفية تعرّف األفراد إىل الرشيك يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنية )الزواج األخري(

 

من خالل العائلة 

واألقرباء

من خالل الحّي 

السكني

من خالل 

املدرسة/ املعاھد 

التعلیمیة

من خالل 

العمل

من خالل األصدقاء (

خارج إطار املدرسة 

والعمل)

اإلنرتنت

وكاالت 

متخصصة بتدبیر 

الزیجات

غیر ذلك

31,035,91,211,515,30,304,7تركيا

املنطقة السكنّية

32,432,71,313,715,70,503,8املدينة

28,541,91,27,314,80,006,4 الريف

ومتــت مقارنــة نتائــج األفــراد الذيــن تزّوجــوا أكــر مــن مــرة 
ملعرفــة كيفيــة تعرفهــم إىل الرشيــك. وُوجــد أّن %63 مــن الذيــن 
ــوا  ــوا إىل الرشيــك األخــر مــن خــالل العائلــة واألقربــاء تعرّف تعرّف
إىل الرشيــك األول بالطريقــة ذاتهــا. ومــن جهــٍة أخــرى، 27% 
منهــم تعرّفــوا إىل الرشيــك األول مــن خــالل الحــي الســكني. كــام 
أّن %64 مــن الذيــن تعرّفــوا إىل الرشيــك األخــر مــن خــالل الحــي 
الســكني تعرّفــوا إىل الرشيــك األول بالطريقــة ذاتهــا، بينــام تعــرّف 

ــاء. ــة واألقرب ــك األول مــن خــالل العائل ــم إىل الرشي %29 منه
 ومبعنــى آخــر، فــإن الذيــن تعرّفــوا إىل الرشيــك األول مــن خــالل 
العائلــة واألقربــاء قــد تعرّفــوا إىل الرشيــك األخــر بالطريقــة ذاتهــا.

ومــن جهــٍة أخــرى، ال تنطبــق هــذه النتيجــة عــى الذيــن تعرّفــوا 

إىل الرشيــك األخــر مــن خــالل العمــل. ذلــك أّن %31 مــن هــؤالء 
ــاء،  ــة واألقرب ــن خــالل العائل ــك األول م ــوا إىل الرشي ــراد تعرّف األف
بينــام تعــرّف %30 مــن األفــراد إىل الرشيــك األول مــن خــالل 
ــوا إىل الرشيكــني األول واألخــر  ــن تعرّف ــا الذي الحــي الســكني. أم

ــة بنســبة 23%. ــة الثالث ــون املرتب مــن خــالل العمــل فيحتل

ــر  ــك األخ ــوا إىل الرشي ــن تعرّف ــث )%34( الذي ــار إىل أّن ثل ويش
ــة  ــك األول بالطريق ــوا إىل الرشي ــد تعرّف ــاء ق ــالل األصدق ــن خ م
ذاتهــا. كــام أّن ثلــث هــؤالء )%33( تعرّفــوا إىل الرشيــك مــن خــالل 
ــم  ــراد إىل رشيكه ــن األف ــرّف %26 م ــام تع ــاء بين ــة واألقرب العائل

ــكني)الجدول 38(. ــي الس ــالل الح ــن خ األول م

الجدول 38. كيفية تعرّف األفراد إىل الرشيك يف أنحاء تركيا كافة)مقارنة بني الزوج األول وبني الزواج األخري(

الزواج األخیر

من خالل العائلة 

واألقرباء

من خالل الحّي 

السكني
من خالل العمل

من خالل األصدقاء (

خارج إطار املدرسة 

والعمل)

غیر ذلك

ول
األ

ج 
زوا

ال
62,928,531,333,316,7من خالل العائلة واألقرباء

26,764,429,826,036,8من خالل الحّي السكني

1,80,34,70,37,2من خالل املدرسة/ املعاھد التعلیمیة

1,11,422,64,213,4من خالل العمل

4,04,78,734,32,0من خالل األصدقاء (خارج إطار املدرسة والعمل)

3,30,83,22,022,8 غیر ذلك

3.5. قرار الزواج

ــة تعرّفهــم  ــزواج عــن كيفي ــة ال ــن مــّروا بتجرب ــراد الذي ــئل األف ُس
بالرشيــك األول واألخــر، ومــن اختــار الرشيــك، وعــام إذا كان 

ــزواج. ــرار ال ــال ق ــتقبيل رأي حي ــك املس للرشي

ــأن نصــف الزيجــات األوىل  ــة ب ــا كاف ــاء تركي ــم ألنح ــر تقيي ويظه
ــرار  ــتند إىل ق ــر فاس ــف اآلخ ــا النص ــرة )%51(. أم ــت مدبّ كان

ــة  ــة العائل ــه فضــالً عــن موافق ــزواج من ــذي ســيتم ال الشــخص ال
.)39 )%41()الجــدول 

ــدن  ــة وامل ــق الريفي ــث املناط ــن حي ــل م ــبة إىل التحلي ــا بالنس أم
للــزواج األول، فياُلحــظ أّن الــزواج املدبــر يســّجل نســبًة أعــى يف 
املنطقــة الريفيــة. فنســبة الذيــن يجيبــون بـــ”زواج مدبـّـر” أو “أنــا 
ــام تنخفــض لتصــل إىل  ــغ %41 يف مــدن، بين اتخــذت القــرار” تبل

ــة. %46 يف املناطــق الريفي
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ــاً  ــون زواج ــن يتزّوج ــراد الذي ــدى األف ــة ل ــة مامثل ــظ حال  وتاُلح
ــة القــرار بــدون أخــذ رأيهــم. إذ تبلــغ  ــراً حيــث تتخــذ العائل مدبّ
هــذه النســبة %8 يف املــدن، وترتفــع لتصــل إىل %12 يف املناطــق 
ــة مــن  ــني املناطــق الريفي ــني املــدن وب ــالف ب ــا اإلخت ــة. أم الريفي
حيــث اتخــاذ قــرار الــزواج األول فياُلحــظ يف أجوبــة “الخطيفــة”. 
ــدن و%6 يف  ــة بلغــت %4 يف امل ــك أن نســبة الزيجــات املامثل ذل
املناطــق الريفيــة. ومــن جهــٍة أخــرى، تعتــرب نســبة املجيبــني بـ”أنــا 

ــي” أعــى يف املــدن )44%(. ــذت القــرار مبوافقــة عائلت اتّخ

ــالث، تعتــرب النســب مامثلــة نســبياً يف  ويف املــدن الرئيســية الث
اســطنبول وإزمــر يف مــا يتعلـّـق بخيــار الــزواج. أمــا يف أنقــرة فتُعــد 
نســبة املجيبــني بـــ”زواج مدبـّـر” )%47( ونســبة املجيبــني بـــ”زواج 

ــر، عائلتــي اتّخــذت القــرار بــدون أخــذ رأیــي” )%10( أعــى  مدبَّ
باملقارنــة مــع النســب التــي ســّجلتها كل مــن اســطنبول وإزمــر.

ــث  ــان حي ــام املنطقت ــرة ه ــرب مرم ــطنبول وغ ــار إىل أّن اس ويش
ــا اتّخــذت القــرار مبوافقــة عائلتــي” )55%(.  يجيــب األفــراد بـ”أن
ــبة األدىن  ــا النس ــه )%45(. أم ــرة )%49( وإيج ــام رشق مرم ويليه
مــن الزيجــات املامثلــة فتُســّجل يف وســط األناضــول )23%(. 
ويســّجل جــواب “زواج مدبَّــر، عائلتــي اتّخــذت القــرار بــدون أخــذ 
رأیــي” النســبة األعــى يف وســط األناضــول )%60(. وال تــزال ظاهرة 
تبــادل العرائــس متواجــدًة يف جنــوب رشق األناضــول. فـــ%3 مــن 

الزيجــات يف املنطقــة تحصــل مــن خــالل تبــادل العرائــس.

الجدول 39. قرار الزواج يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنية، املدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء )الزواج األول(

أنا اتّخذت القرار 

مبوافقة عائلتي

أنا اتّخذت القرار 

بدون موافقة 

عائيل

زواج مدبَّر، لكن 

مبوافقتي

زواج مدبَّر، عائلتي 

اتّخذت القرار بدون 

أخذ رأیي

خطیفة ( فرار 

للزواج بدون 

رضا األھل)

غیر ذلكتباُدل العرائس

41,02,942,48,94,40,30,1تركيا

املنطقة السكنّية  

44,43,240,77,83,70,30,1املدينة

33,22,346,411,56,10,50,0 الريف

املدن الرئيسية الثالث

55,24,330,95,73,60,10,2اسطنبول

36,73,147,110,42,50,20,0 أنقرة

50,82,035,37,04,60,10,1إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

55,24,330,95,73,60,10,2اسطنبول

54,96,31,34,88,40,10,0غرب مرمرة

49,21,633,78,66,90,00,0 رشق مرمرة

45,43,238,78,34,20,10,0   ايجه

34,44,049,37,05,00,20,1   البحر األبيض املتوسط 

34,72,549,410,62,50,10,1 غرب األناضول

22,72,559,611,23,80,20,1 وسط األناضول

31,81,250,211,94,70,10,0 غرب البحر األسود

29,92,242,417,18,40,00,0 رشق البحر األسود

33,35,046,912,12,60,00,1 شامل رشق األناضول

37,72,146,810,82,40,30,0وسط رشق األناضول

30,13,051,210,81,63,30,1 جنوب رشق األناضول
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ــن  ــأن نســبة الذكــور الذي ويظهــر التحليــل مــن حيــث الجنــس ب
ــي  ــي” )%45( ه ــة عائلت ــرار مبوافق ــذت الق ــا اتّخ ــون بـ”أن يجيب
ــوايت يتزّوجــن يف الظــروف  ــاث الل ــة مــع نســبة اإلن أعــى باملقارن

ذاتهــا )%37()الجــدول 40(.

ــع  ــه م ــر إىل أنّ ــة فيش ــات العمريّ ــث الفئ ــن حي ــل م ــا التحلي أم
ــم  ــاس قراره ــى أس ــراد ع ــزّوج األف ــة، يت ــة العمريّ ــاض الفئ انخف
الــذايت إال أنهــم يحصلــون عــى موافقــة أهلهــم. فبــني الفئــة 
العمريـّـة 18-24 وبــني الفئــة العمريـّـة 25-34، تعتــرب نســبة الذيــن 
يجيبــون بـ”أنــا اتّخــذت القــرار مبوافقــة عائلتــي” أعــى باملقارنــة 
مــع الفئــات العمريّــة األخــرى. إذ تســّجل الفئــة العمريّــة 24-18 
ــبة 54%  ــة 25-34 نس ــة العمريّ ــّجل الفئ ــام تس ــبة %52، بين نس

ــدى  ــل إىل %23 ل ــبة لتص ــذه النس ــض ه ــدد. وتنخف ــذا الص يف ه
ــدم  ــع تق ــوق. وم ــا ف ــنة وم ــر 65 س ــن العم ــون م ــن يبلغ الذي
الفئــات العمريّــة، ترتفــع نســبة الزيجــات املدبّــرة والزيجــات 
الزيجــات  نســبة  تبلــغ  إذ  األفــراد.  رأي  أخــذ  بــدون  املدبّــرة 
ــا  ــنة وم ــر 65 س ــن العم ــون م ــن يبلغ ــدى الذي ــرة %23 ل املدبّ
ــل إىل 2%  ــابة لتص ــة الش ــات العمريّ ــدى الفئ ــض ل ــوق، وتنخف ف
لــدى الفئــة العمريـّـة 18-24. أّمــا نســبة الذيــن يجيبــون بـــ”زواج 
مدبـّـر، لكــن مبوافقتــي” فهــي أدىن لــدى الفئــات العمريـّـة الشــابة، 
ــة 18-24 و%35 لــدى الفئــة  إذ تســّجل %34 لــدى الفئــة العمريّ
ــون  ــن يبلغ ــاً الذي ــراد تقريب ــام أّن نصــف األف ــة 25-34. ك العمريّ
مــن العمــر 45 ســنة ومــا فــوق يســّجلون نســبًة تــرتاوح بــني 47 

ــروف. ــذه الظ ــل ه ــزواج يف مث ــث ال ــن حي و%49 م

الجدول 40. قرار الزواج بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، نوع األرسة، واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي )الزواج األول(

أنا اتّخذت القرار 

مبوافقة عائلتي

أنا اتّخذت القرار 

بدون موافقة 

عائيل

زواج مدبَّر، 

لكن مبوافقتي

زواج مدبَّر، عائلتي 

اتّخذت القرار بدون 

أخذ رأیي

خطیفة ( فرار 

للزواج بدون رضا 

األھل)

غیر ذلكتباُدل العرائس

الجنس

45,22,741,85,64,30,30,1ذكر

37,33,142,911,74,50,40,1أنثى

الفئة العمريّة

24 - 1852,25,333,82,26,20,20,0

34 - 2553,73,434,63,34,70,30,0

44 - 3546,02,841,35,73,70,40,1

54 - 4534,82,848,59,34,20,40,2

64 - 5532,02,647,413,14,60,30,0

65+ 23,31,647,622,54,50,40,0

املستوى العلمي

21,22,347,922,74,51,30,0مل يدخل املدرسة

32,02,850,29,65,10,20,1املرحلة اإلبتدائية

43,53,642,14,66,00,20,0املرحلة التكميلية / املرحلة الثانوية 

58,83,432,12,33,20,00,1املدرسة الثانوية

78,12,417,70,90,70,00,1شهادة إجازة/ دراسات عليا

نوع األرسة

44,12,841,37,24,30,30,1نواة

33,52,647,810,94,50,60,1 ممتدة

30,74,540,318,65,30,40,2   مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

84,82,211,70,60,40,00,1أعى الطبقة العليا

67,82,325,62,51,60,00,1الطبقة العليا

48,92,339,55,93,30,00,1الطبقة الوسطى العليا

33,62,947,110,65,50,30,0الطبقة الوسطى املنخفضة

27,83,649,812,65,11,00,0الطبقة الدنيا
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ومــع ارتفــاع املســتوى العلمــي، ترتفــع أيضــاً نســبة الذيــن يجيبون 
ــام تنخفــض نســبة  ــي”، بين ــة عائلت ــرار مبوافق ــذت الق ــا اتّخ بـ”أن
الزيجــات املدبّــرة. إذ إّن %78 مــن خّريجــي الجامعــة و59% 
ــة  ــرار مبوافق ــذت الق ــا اتّخ ــون بـ”أن ــة يجيب ــي الثانوي ــن خّريج م
ــر،  عائلتــي”. ومــن جهــٍة أخــرى، تعتــرب نســبة أجوبــة “زواج مدبَّ
عائلتــي اتّخــذت القــرار بــدون أخــذ رأیــي”  أعــى لــدى خّريجــي 
ــغ  ــة وذوي املســتوى العلمــي املنخفــض. إذ تبل املدرســة اإلبتدائي
ــرة %23 لــدى الذيــن مل يلتحقــوا باملــدارس  نســبة الزيجــات املدبّ

ــدول 40(. ــي الجامعة)الج ــدى خّريج و%1 ل

ــني  ــبة املجيب ــغ نس ــدارس، تبل ــوا بامل ــن مل يلتحق ــني الذي ــن ب  وم
ــر، لكــن مبوافقتــي” %48، وتنخفــض هــذه النســبة  بـــ”زواج مدبّ

ــدى خّريجــي الجامعــة. لتصــل إىل %18 ل

وتجــدر اإلشــارة إىل أّن نســبة الذيــن يجيبــون بـ”أنــا اتّخــذت القرار 
ــغ  ــام تبل ــواة، بين ــة الن ــدى العائل ــغ %44 ل ــي” تبل ــة عائلت مبوافق
ــدون  ــرار ب ــذت الق ــي اتّخ ــر، عائلت ــني بـــ”زواج مدبَّ نســبة املجيب
ــالت  ــدى العائ ــا ل ــالت املفّككــة. أم ــدى العائ ــي” %19 ل أخــذ رأی
ــر،  ــاً )%48( بـــ”زواج مدبّ ــراد تقريب ــّدة، فأجــاب نصــف األف املمت

لكــن مبوافقتــي”.

ومــع ارتفــاع املســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي، ترتفــع أيضــاً نســبة 
ــبيل  ــى س ــردي”. وع ــرار مبف ــذت الق ــا اتخ ــون بـ”أن ــن يجيب الذي

املثــال، %28 فقــط مــن األفــراد يف الطبقــة الدنيــا يجيبــون بـ”أنــا 
اتّخــذت القــرار مبوافقــة عائلتــي”، بينــام تبلــغ هــذه النســبة 85% 
ــبة  ــع نس ــرى، ترتف ــٍة أخ ــن جه ــا. وم ــة العلي ــى الطبق ــدى أع ل
الزيجــات املدبّــرة مــع انخفــاض املســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي. 
مثــالً، %12 فقــط مــن األفــراد مــن أعــى الطبقــة العليــا يجيبــون 
بـــ”زواج مدبـّـر، لكــن مبوافقتــي”، بينــام تبلــغ هــذه النســبة 50% 
ــر،  يف الطبقــة الدنيــا. كذلــك، ترتفــع نســبة اإلجابــة بـــ”زواج مدبَّ
عائلتــي اتّخــذت القــرار بــدون أخــذ رأیــي” مــع انخفاض املســتوى 
اإلجتامعي-اإلقتصــادي. فنســبة %1 مــن األفــراد مــن أعــى الطبقــة 
العليــا يــوردون هــذه اإلجابــة، وترتفــع هــذه النســبة لتبلــغ 13% 

يف الطبقــة الدنيــا.

ــم  ــن كان له ــراد الذي ــأّن األف ــة ب ــا كاف ــاء تركي ــٌم ألنح ــر تقيي يظه
ــزواج األول بأنفســهم،  أكــر مــن زواج واحــد قــد اتخــذوا قــرار ال
ــان.  ــة األحي ــم يف غالبي ــة أهله ــاء مبوافق ــك ج ــن أن ذل ــم م بالرغ
ــزواج  ــزواج األول و%48 لل ــة %41 لل ــذه األجوب ــبة ه ــغ نس وتبل
األخــر. وتعتــرب نســبة جــواب “أنــا اتّخــذت القــرار بــدون موافقــة 
أهــيل” أعــى )%6( باملقارنــة مــع الــزواج األول )%3(. ففــي 
ــر، لكــن  ــة “زواج مدبّ ــرب إجاب ــزواج األول، تعت ــق بال ــرار املتعل الق
ــن  ــر م ــوا أك ــن تزّوج ــدى الذي ــيوعاً ل ــل ش ــي”)%42( أق مبوافقت
ــه  ــر ذات ــق األم ــة. وينطب ــة الثاني ــل املرتب ــرة )%35( وهــي تحت م

ــدول 41(. ــكان الريف)الج ــدن وس ــكان امل ــى س ع

الجدول 41. اتخاذ قرار الزواج يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنية )الزواج األخري(

أنا اتّخذت القرار 

مبوافقة عائلتي

أنا اتّخذت القرار 

بدون موافقة عائيل

زواج مدبَّر، لكن 

مبوافقتي

زواج مدبَّر، عائلتي 

اتّخذت القرار بدون 

أخذ رأیي

خطیفة ( فرار 

للزواج بدون رضا 

األھل)

غیر ذلكتباُدل العرائس

48,46,334,66,23,20,40,9تركيا

املنطقة السكنّية

50,37,433,25,52,70,30,6املدينة

44,74,237,27,54,20,51,6 الريف

ــذت  ــا اتّخ ــني “أن ــراد املجيب ــن األف ــارة إىل أّن %58 م ــدر اإلش تج
ــأن  ــادوا ب ــر أف ــزواج األخ ــبة إىل ال ــيل” بالنس ــة أه ــرار مبوافق الق
ــاد  ــٍة أخــرى، أف ــن جه ــا. وم ــم األول كان يف الظــروف ذاته زواجه
%36 مــن هــؤالء األفــراد بــأّن زواجهــم األّول كان مدبّراً)الجــدول 

.)42

أمــا األفــراد الذيــن أجابــوا بـــ”زواج مدبّــر، لكــن مبوافقتــي” 
ــأن هــذه كانــت هــي  ــزواج األخــر، فقــد أفــادوا ب بالنســبة إىل ال
الحالــة أيضــاً بالنســبة إىل الــزواج األول )%68(. ومــن جهــٍة أخــرى، 
ــم األّول كان قرارهــم  ــأّن زواجه ــراد ب ــن هــؤالء األف ــاد %15 م أف

ــخيص. الش
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الجدول 42. قرار الزواج يف أنحاء تركيا كافة )مقارنة بني الزواج األول وبني الزواج األخري(

الزواج األخیر

أنا اتّخذت القرار بدون 

موافقة عائيل
زواج مدبَّر، لكن مبوافقتي

أنا اتّخذت القرار مبوافقة 

عائلتي

زواج مدبَّر، عائلتي اتّخذت 

القرار بدون أخذ رأیي

ول
األ

ج 
زوا

ال

57,921,510,84,5أنا اتّخذت القرار مبوافقة عائلتي

3,319,04,01,0أنا اتّخذت القرار بدون موافقة عائيل

22,319,867,618,4زواج مدبَّر، لكن مبوافقتي

13,431,714,364,3زواج مدبَّر، عائلتي اتّخذت القرار بدون أخذ رأیي

3,08,72,810,1خطیفة ( فرار للزواج بدون رضا األھل)

0,00,00,22,5تباُدل العرائس

0,00,00,30,0غیر ذلك

3.6. نوع مراسم الزفاف

ُســئل األفــراد عــن نــوع مراســم الزفــاف التــي أّدوهــا يف زواجهــم 
ــة  ــأن غالبي ــزواج األول ب ــج ال ــم نتائ ــر تقيي ــر. وأظه األول واألخ
ــا  ــاً”. أم ــي مع ــدين ودين ــون بـــ”زواج م ــني )%94( يجيب املتزّوج
ــي  ــزواج الدين ــغ %3 ويســّجل ال ــزواج املــدين فقــط فتبل نســبة ال

ــدول 43(. ــا كافة)الج ــاء تركي ــط %3 يف أنح فق

ــم  ــوع مراس ــني ن ــكنية وب ــة الس ــني املنطق ــة ب ــر العالق ــام تظه ك

الزفــاف بــأّن غالبيــة ســكان املــدن )%93( وســكان الريــف )96%( 
يجيبــون بـــ”زواج مــدين ودينــي معــاً”. ومــن جهــٍة أخــرى، تبلــغ 
ــاً فقــط %4 مقابــل  نســبة ســكان املــدن الذيــن أدوا زواجــاً مدني

ــة. %2 يف املناطــق الريفي

ــراد يف  ــا األف ــي يؤديه ــم الت ــوع املراس ــالف يف ن ــة اخت ــس مث ولي
املــدن الرئيســية الثــالث. إال أنـّـه ياُلحــظ أّن األفــراد يــؤدون أنواعــاً 

ــة مــن املراســم بحســب املناطــق. مختلف

الجدول 43. نوع مراسم الزواج يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنية، املدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء )الزواج 

مدين ودیني معاًزواج دیني فقطزواج رسمي/ مدين فقط 

3,42,693,9تركيا

املنطقة السكنّية  

4,22,593,3املدينة

1,72,895,5 الريف

املدن الرئيسية الثالث

8,11,990,0اسطنبول

4,91,493,7 أنقرة

6,22,391,5إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

8,11,990,0اسطنبول

2,30,797,0غرب مرمرة

1,51,996,7 رشق مرمرة

3,21,495,5   ايجه

1,63,594,9   البحر األبيض املتوسط 

3,61,495,0 غرب األناضول

1,02,596,5 وسط األناضول

5,13,191,9 غرب البحر األسود

0,62,197,2 رشق البحر األسود

0,63,396,1 شامل رشق األناضول

6,25,388,5وسط رشق األناضول

0,87,591,8 جنوب رشق األناضول
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 فاســطنبول هــي املنطقــة التــي تســّجل النســبة األعــى مــن إجابــة 
ــا وســط رشق األناضــول )6%(.  ــدين فقــط” )%8(، ويليه “زواج م
ــوب رشق  ــزون يف جن ــي فقــط” فيرتكّ ــون بـــ”زواج دين ــا املجيب أم

األناضــول ويســّجلون نســبة 8%.

كــام ليــس مثــة أي فــارق بــارز مــن حيــث الجنــس والفئــة 
ــغ 6%  ــة 18-24 تســّجل نســبًة تبل ــة العمريّ ــة. لكــن الفئ العمريّ
ــة  ــالً باملقارن ــي فقــط”، وهــي نســبة أعــى قلي ــة “زواج دين إلجاب

مــع الفئــة العمريّــة 25-64. )الجــدول 44(.

ــبة  ــرب نس ــى، تعت ــي األع ــتوى العلم ــراد ذوي املس ــني األف ــن ب وم

ــد نســبة  ــام تًع ــدين فقــط” )%9( أعــى، بين ــني بـــ”زواج م املجيب
املجيبــني بـــ”زواج دينــي فقــط” األعــى لــدى األفراد ذوي املســتوى 
ــة  ــبة إىل الطبق ــه بالنس ــر ذات ــق األم ــي األدىن )%7(. وينطب العلم
العليــا: ذلــك أّن %13 مــن األفــراد يف أعــى الطبقــة العليــا يجيبــون 
بـــ”زواج مــدين فقــط”، بينــام تبلــغ هــذه النســبة %1 لــدى الطبقة 

الدنيــا.

وبالرغــم مــن عــدم وجــود أي اختــالف مــن حيــث نــوع األرس، غــر 
أّن نســبة األفــراد املجيــن بـــ”زواج دينــي ومــدين” أدىن قليــالً لــدى 

العائــالت املفّككــة )%89( باملقارنــة مــع أنــواع األرس األخــرى.

الجدول 44. نوع مراسم الزواج بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، نوع األرسة، واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي )الزواج األول(

مدين ودیني معاًزواج دیني فقطزواج رسمي/ مدين فقط 

الجنس

3,62,494,0ذكر

3,32,993,8أنثى

الفئة العمريّة

24 - 181,45,593,1

34 - 253,52,094,6

44 - 353,01,795,2

54 - 453,72,593,8

64 - 554,53,092,5

65+ 3,44,292,4

املستوى العلمي

1,66,591,9مل يدخل املدرسة

2,52,395,2املرحلة اإلبتدائية

3,12,294,7املرحلة التكميلية / املرحلة الثانوية 

4,31,494,3املدرسة الثانوية

9,20,690,2شهادة إجازة/ دراسات عليا

الوضع العائيل

3,22,394,5متزّوج

ً 6,08,585,5منفصل / يعيش بعيدا

3,75,291,0أرمل

9,94,485,7مطلّق

نوع األرسة

3,32,094,8نواة

3,04,192,9 ممتدة

6,15,388,6   مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

13,11,285,7أعى الطبقة العليا

5,80,693,6الطبقة العليا

3,51,994,7الطبقة الوسطى العليا

2,72,794,7الطبقة الوسطى املنخفضة

1,34,194,6الطبقة الدنيا
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يظهــر تقييــم نــوع مراســم الزفــاف يف الــزواج األخــر أّن نســبة إجابة 
ــة  ــي ومــدين” )%80( تنخفــض بشــكل ملحــوظ باملقارن “زواج دين
مــع الــزواج األول )%94(. باإلضافــة إىل ذلــك، ترتفــع نســبة الــزواج 
الدينــي فقــط مــن %3 إىل %13 يف الــزواج األخــر، وبشــكٍل مامثــل، 

ترتفــع نســبة الــزواج املــدين فقــط مــن %4 إىل 7%.
أمــا التحليــل مــن حيــث املنطقــة الســكنية فيشــر إىل أنّــه، 
ــاراً يف  ــر انتش ــط أك ــي فق ــزواج الدين ــرب ال ــر، يعت ــزواج األخ ولل
املناطــق الريفيــة )%18( مقابــل املــدن )%10()الجــدول 45(.

الجدول 45. نوع مراسم الزفاف يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنية )الزواج األخري(

مدين ودیني معاًزواج دیني فقطزواج رسمي/ مدين فقط 

7,012,680,4تركيا

املنطقة السكنّية

6,99,983,2املدينة

7,117,775,2 الريف

قــام غالبيــة الذيــن أّدوا حفــل زفــاف دينيــا ومدنيــاً معــاً يف الــزواج 
األخــر )%86( باألمــر ذاتــه خــالل زواجهــم األول، بينــام %11 أّدوا 

حفــل زفــاف دينــي فقــط يف الــزواج األول)الجــدول 46(.

ــي  ــوا بـــ”زواج دين ــن أجاب ــن الذي وتجــدر اإلشــارة إىل أّن %78 م
فقــط” للــزواج األخــر تزّوجــوا دينيــاً ومدنيــاً يف املــرة األوىل، بينــام 

ــاً فقــط يف املــرة األوىل. ــد %18 منهــم بأنهــم تزّوجــوا ديني يفي

الجدول 46. نوع مراسم الزفاف يف أنحاء تركيا كافة )مقارنة بني الزواج األول وبني الزواج األخري(

الزواج األخیر

مدين ودیني معاًزواج دیني فقطزواج رسمي/ مدين فقط

ول
األ

ج 
زوا

ال

64,34,31,9زواج رسمي/ مدين فقط

1,417,910,6زواج دیني فقط

33,778,187,5مدين ودیني معاً

3.7. املهر

ــروا  ــن م ــراد الذي ــئل األف ــة، ُس ــكل العائل ــار بحــث هي ــن إط ضم
بتجربــة الــزواج عــام إذا كانــوا دفعــوا مهــراً خــالل زواجهــم األول 
ــزواج  ــراً يف ال ــوا مه ــراد دفع ــن األف ــظ أّن %16 م ــر. وياُلح واألخ
ــة. إذ  ــق الريفي ــيوعاً يف املناط ــر ش ــر أك ــذا األم ــرب ه األول. ويعت
أفــاد %13 مــن األفــراد يف املــدن بأنهــم دفعــوا مهــراً، بينــام بلغــت 

ــدول 47(. ــق الريفية)الج ــبة %23 يف املناط ــذه النس ه

ويظهــر تحليــٌل مــن حيــث املناطــق بــأّن دفــع املهــر هــو األكــر 
شــيوعاً يف شــامل رشق األناضــول ووســط رشقــه بنســبة %40، ويف 
جنــوب رشق األناضــول بنســبة %39. وهــذا األمــر هــو األقــل 
ــة، ويف  ــذه النتيج ــع ه ــاً م ــبة %5. وتوازي ــه بنس ــيوعاً يف إيج ش
املــدن الرئيســية الثــالث كلهــا، تعتــرب إزمــر املدينــة التــي تســّجل 

ــر )6%(. ــع امله ــث دف النســبة األدىن مــن حي

وعــى أســاس الفئــات العمريـّـة، يرتكّــز دفــع املهــر بالشــكل األكــرب 
لــدى الفئــة العمريـّـة 55 ســنة ومــا فــوق. إذ إّن %25 مــن الذيــن 
ينتمــون إىل الفئــة العمريـّـة 55-64، و%26 مــن الذيــن ينتمــون إىل 

الفئــة العمريّــة 65 ســنة ومــا فــوق دفعــوا مهــراً عندمــا تزّوجــوا. 
ومــع انخفــاض الفئــة العمريـّـة، تنخفــض نســبة دفــع املهــر. ففــي 
الفئــة العمريّــة 25-30، %9 فقــط مــن األفــراد دفعــوا مهــراً. 
واملفاجــئ أّن عــادة دفــع املهــر ترتفــع لــدى الفئــة العمريّــة 18-

.)13%( 24

وتتناســب عــادة دفــع املهــر عكســياً مــع املســتوى العلمــي 
واملســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي. ذلــك أّن %2 فقــط مــن خّريجي 
الجامعــة دفعــوا مهــراً أثنــاء زواجهــم. وتبلــغ هــذه النســبة 38% 
ــا،  ــة العلي ــا يف أعــى الطبق ــوا باملــدارس. أم ــن مل يلتحق ــدى الذي ل
فتبلــغ نســبة الذيــن دفعــوا مهــراً %2 فقــط، باملقارنــة مــع نســبة 

%30 املســّجلة لــدى الطبقــة الدنيــا.

ويشــار إىل أّن هــذه العــادة أكــر انتشــاراً لــدى العائــالت املمتــّدة 
باملقارنــة مــع أنــواع األرس األخــرى. إذ دفــع %24 مــن األفــراد مــن 
ــدى  ــبة %15 ل ــذه النس ــغ ه ــام تبل ــراً، بين ــّدة مه ــالت املمت العائ

العائــالت املفّككــة و%14 لــدى العائــالت النــواة.
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الجدول 47. دفع املهر يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنية، واملدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات االقليمية لإلحصاء، والجنس، والفئة العمريّة، واملستوى العلمي، ونوع األرسة، 
واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي )الزواج األول(

ال نعم 

15,684,4تركيا

املنطقة السكنّية  

12,687,4املدينة

22,877,2 الريف

املدن الرئيسية الثالث

12,987,1اسطنبول

12,887,2 أنقرة

6,193,9إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

12,987,1اسطنبول

8,391,7غرب مرمرة

11,188,9 رشق مرمرة

5,194,9   ايجه

9,890,2   البحر األبيض املتوسط 

10,689,4 غرب األناضول

23,876,2 وسط األناضول

21,378,7 غرب البحر األسود

11,388,7 رشق البحر األسود

39,760,3 شامل رشق األناضول

39,660,4وسط رشق األناضول

38,861,2 جنوب رشق األناضول

الفئة العمريّة

24 - 1813,386,7

34 - 259,490,6

44 - 3510,789,3

54 - 4516,383,7

64 - 5524,975,1

65+ 26,273,8

املستوى العلمي

37,662,4مل يدخل املدرسة

1783املرحلة اإلبتدائية

9,390,7املرحلة التكميلية / املرحلة الثانوية 

4,595,5املدرسة الثانوية

2,297,8شهادة إجازة/ دراسات عليا

نوع األرسة

13,686,4نواة

23,876,2 ممتدة

14,985,1   مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

1,798,3أعى الطبقة العليا

4,096,0الطبقة العليا

9,390,7الطبقة الوسطى العليا

18,181,9الطبقة الوسطى املنخفضة

29,970,1الطبقة الدنيا
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ــى  ــوا ع ــرّة حافظ ــن م ــر م ــوا أك ــن تزّوج ــراد الذي ــام أن األف ك
ــا  ــاء تركي ــي أنح ــاً. فف ــر أيض ــم األخ ــر يف زواجه ــع امله ــادة دف ع
كافــة، تبلــغ نســبة دفــع املهــر %16 للــزواج األول، ويُحافــظ عــى 
ــالً )12%(.  ــبة أدىن قلي ــو بنس ــر ول ــزواج األخ ــادة يف ال ــذه الع ه
وباإلســتناد إىل املنطقــة الســكنية، تبلــغ نســبة ســكان املــدن 

ــاين،  ــزواج الث ــزواج األول و%8 لل ــراً %13 لل ــون مه ــن يدفع الذي
بينــام يســّجل ســكان املناطــق الريفيــة نســبة %23 للــزواج األول 
ــزواج األخر)الجــدول  وتنخفــض هــذه النســبة لتصــل إىل %19 لل

.)48

الجدول 48. دفع املهر يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنية )الزواج األخري(

النعم

11,688,4تركيا

املنطقة السكنّية

7,992,1املدينة

18,781,3 الريف

ــراً يف  ــوا مه ــن دفع ــراد الذي ــن األف ــإّن %70 م ــر، ف ــى آخ ومبعن
ــم األّول.  ــد زواجه ــاً عن ــه أيض ــر ذات ــوا باألم ــر قام ــم األخ زواجه

أمــا الذيــن دفعــوا مهــراً عنــد زواجهــم األّول ومل يدفعــوا مهــراً يف 
زواجهــم األخــر فيســّجلون نســبة %10)الجــدول 49(.

الجدول 49. مهر العروس يف أنحاء تركيا كافة )مقارنة بني الزواج األول والزواج األخري(

الزواج األخیر

النعم

ج 
زوا

ال

ول
70,39,7 نعماأل

30,290,2ال

3.8. صلة القرابة بين الشريكين

ُســئل األفــراد املتزّوجــون عــاّم إذا كان مثــة صلــة قرابــة بينهــم وبني 
الرشيــك يف الــزواج األول والزيجــات التاليــة إن ُوجدت. وباإلســتناد 
إىل نتائــج البحــث، ُوجــد أّن %21 مــن األفــراد املتزّوجــني يف تركيــا 
كانــت تربطهــم صلــة قرابــة بالرشيــك األول. وتبلــغ هــذه النســبة 

%20 يف املــدن و%25 يف املناطــق الريفية)الجــدول 50(.

ــّجل  ــي تس ــة الت ــرة املدين ــد أنق ــالث، تُع ــية الث ــدن الرئيس ويف امل

النســبة األعــى مــن الــزواج بــني األقربــاء )%23(. وتنخفــض هــذه 
النســبة لتصــل إىل %17 يف اســطنبول. أمــا إزمــر فتســّجل النســبة 

األدىن يف هــذا الصــدد وهــي 12%.

ويشــر التحليــل مــن حيــث املناطــق إىل أّن الــزواج بــني األقربــاء 
هــو األكــر شــيوعاً يف جنــوب رشق األناضــول حيــث يســّجل 44% 
للــزواج األول. ويليــه وســط رشق األناضــول بنســبة %36. أمــا 
النســبة األدىن يف هــذا الصــدد فتُســّجل يف غــرب مرمــرة وهــي 7%.
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الجدول 50. الزواج بني األقرباء بالدم يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنية، املدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء )الزواج األول( 

األفراد الذين مل يتزّوجوا من أقرباءاألفراد الذين تزّوجوا من أقرباء

21,378,7تركيا

املنطقة السكنّية

19,880,2املدينة

24,675,4 الريف

املدن الرئيسية الثالث

17,182,9اسطنبول

23,077,0 أنقرة

11,588,5إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

17,182,9اسطنبول

6,893,2غرب مرمرة

13,586,5 رشق مرمرة

15,384,7   ايجه

23,176,9   البحر األبيض املتوسط 

24,575,5 غرب األناضول

25,174,9 وسط األناضول

19,480,6 غرب البحر األسود

25,674,4 رشق البحر األسود

22,877,2 شامل رشق األناضول

35,564,5وسط رشق األناضول

43,656,4 جنوب رشق األناضول

ــم  ــن تربطه ــبة الذي ــرتاوح نس ــة، ت ــات العمريّ ــث الفئ ــن حي وم
صلــة قرابــة بالرشيــك مــا بــني %19 وبــني %24، إال أنــه مــا مــن 
ميــٍل متــواٍز باإلســتناد إىل الفئــات العمريّــة. فنســبة صلــة القرابــة 
ــة 64-45  ــة العمريّ ــدى الفئ ــاً ل ــا تقريب ــرب ذاته ــك تعت ــع الرشي م

)%23( والفئــة العمريّــة 18-24 )%24()الجــدول 51(.

وخالفــاً للفئــات العمريـّـة، مثــة صلــة وثيقــة بــني املســتوى العلمــي 
وبــني صلــة القرابــة مــع الرشيــك. فمــع ارتفــاع املســتوى العلمــي، 
تنخفــض نســبة صلــة القرابــة مــع الرشيــك. إذ إّن %31 مــن الذيــن 
مل يلتحقــوا باملــدارس، و%14 مــن خّريجــي الثانويــة، و%12 مــن 

خّريجــي الجامعــة تربطهــم صلــة قرابــة بالرشيــك. 

املســتوى اإلجتامعــي- ذاتهــا عــى  الوثيقــة  الصلــة  وتنطبــق 
اإلقتصــادي وصلــة القرابــة مــع الرشيــك. فمــع انخفــاض مســتوى 
املســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي، ترتفــع نســبة وصلــة القرابــة مــع 
الرشيــك. وتبلــغ نســبة صلــة القرابــة مــع الرشيــك %8 لــدى أعــى 

ــا. ــدى الطبقــة الدني ــا، مقابــل %32 ل الطبقــة العلي

أمــا النســبة األعــى مــن صلــة القرابــة مــع الرشيــك فتُســّجل لــدى 
العائــالت املمتــّدة وهــي 26%.
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الجدول 51. صلة القرابة بني الرشيكني يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنية، واملدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات االقليمية لإلحصاء، والجنس، والفئة العمريّة، واملستوى 
العلمي، ونوع األرسة، واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي )الزواج األول(

األفراد الذين مل يتزّوجوا من أقرباءاألفراد الذين تزّوجوا من أقرباء

الجنس

21,278,8ذكر

21,378,7أنثى

الفئة العمريّة

24 - 1823,676,4

34 - 2519,480,6

44 - 3520,379,7

54 - 4523,476,6

64 - 5522,877,2

65+ 20,779,3

املستوى العلمي

30,569,5مل يدخل املدرسة

22,877,2املرحلة اإلبتدائية

21,478,6املرحلة التكميلية / املرحلة الثانوية 

14,086,0املدرسة الثانوية

11,788,3شهادة إجازة/ دراسات عليا

نوع األرسة

20,479,6نواة

26,473,6 ممتدة

17,882,2   مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

8,491,6أعى الطبقة العليا

11,788,3الطبقة العليا

19,280,8الطبقة الوسطى العليا

22,977,1الطبقة الوسطى املنخفضة

32,467,6الطبقة الدنيا

ــغ نســبة  ــن تزّوجــوا أكــر مــن مــرة، تبل بالنســبة إىل األفــراد الذي
ــع  ــة م ــك األخــر %8. وباملقارن ــني الرشي ــم وب ــة بينه ــة القراب صل
الــزواج األول )حيــث تُســّجل نســبة %21(، مثــة انخفــاض ملحــوظ 
يف نســبة الذيــن يفّضلــون أن تربطهــم صلــة قرابــة بالرشيــك 
ــة يف  ــب قريب ــزواج األخــر مــن قري األخــر. فالنســبة املســّجلة لل

ــدول 52(. ــق الريفية)الج ــدن ويف املناط امل

ــة بالرشيــك  ــة قراب ــة األفــراد الذيــن ال تربطهــم صل كــام أن غالبي
األخــر )%85( مل تكــن تربطهــم صلــة قرابــة بالرشيــك األول أيضــاً. 
أمــا نســبة الذيــن تربطهــم صلــة قرابــة بالرشيــك األخــر ومل تكــن 
تربطهــم صلــة قرابــة بالرشيــك األّول فتبلــغ %16)الجــدول 53( 

الجدول 52. صلة القرابة بني الرشيكني يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنية )الزواج األخري(

األفراد الذين مل يتزّوجوا من أقرباءاألفراد الذين تزّوجوا من أقرباء

7,592,5تركيا

املنطقة السكنّية

7,892,2املدينة

6,993,1 الريف

.
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الجدول 53. صلة القرابة بني الرشيكني يف أنحاء تركيا كافة )مقارنة بني الزواج األول وبني الزواج األخري(

الزواج األخیر

األفراد الذين مل يتزّوجوا من أقرباءاألفراد الذين تزّوجوا من أقرباء

ج 
زوا

ال

ول
40,115,5األفراد الذين تزّوجوا من أقرباءاأل

60,184,5األفراد الذين مل يتزّوجوا من أقرباء

ــن  ــك األّول ع ــة بالرشي ــة قراب ــم صل ــت تربطه ــن كان ــئل الذي ُس
ــة  ــت يف غالبي ــذه كان ــة ه ــة القراب ــد أّن صل ــرة. وُوج ــذه األخ ه
األحيــان )%59( مــن جهــة األب. إذ إّن %18 مــن صــالت القرابــة 
كانــت “ابن\ابنــة العــم”، و%12 منهــا “ابن\ابنــة العمــة”، و29% 
ــة أخــرى مــن جهــة األب”. ويف املناطــق  ــة قراب منهــا كانــت “صل
الريفيــة، تعتــرب نســبة صلــة القرابــة مــن جهــة األب أعــى )61%(

ــدول 54(. )الج

أمــا يف أنقــرة، فــإّن نســبة “صلــة القرابــة مــن جهــة األم” )25%( 
هــي أعــى باملقارنــة مــع النســبة يف كل مــن إزمــر واســطنبول.

وتبلــغ نســبة صلــة القرابــة مــن جهــة األب ذروتهــا يف وســط رشق 
األناضــول )%67( وجنــوب رشق األناضــول )%66(، بينــام تســّجل 
ــه )49%(،  ــى يف إيج ــبتها األع ــة األب نس ــن جه ــة م ــة القراب صل
وشــامل رشق األناضــول )%47(، ورشق البحــر األســود )46%(، 

وغــرب البحــر األســود )45%(.

الجدول 54. درجة القرابة بني الزوجني يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنية، املدن الرئيسية الثالث، تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء )الزواج األول(

 
إبن/ إبنة الخالةإبن/ إبنة الخالإبن/ إبنة العّمةإبن/ إبنة العّم

صلة قرابة أخرى من 

جھة األب

صلة قرابة أخرى من 

جھة األّم

18,411,811,711,828,717,5تركيا

املنطقة السكنّية

17,312,111,812,928,517,4املدينة

20,511,211,59,829,117,9 الريف

املدن الرئيسية الثالث

14,913,112,211,730,617,5اسطنبول

15,210,612,59,527,225,1 أنقرة

15,18,712,112,833,617,7إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

14,913,112,211,730,617,5اسطنبول

13,014,27,34,836,424,3غرب مرمرة

10,410,410,910,534,823,0 رشق مرمرة

10,37,78,914,832,925,4   ايجه

16,213,712,511,128,617,9   البحر األبيض املتوسط 

17,611,612,011,428,219,1 غرب األناضول

24,413,612,012,924,013,2 وسط األناضول

14,412,411,111,928,222,0 غرب البحر األسود

20,110,211,013,423,721,6 رشق البحر األسود

21,218,823,69,313,114,0 شامل رشق األناضول

23,69,811,012,833,19,7وسط رشق األناضول

29,211,311,411,225,711,1 جنوب رشق األناضول
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ــن  ــراد م ــأن األف ــة ب ــات العمريّ ــث الفئ ــن حي ــم م ــر التقيي ويظه
ــة  ــك صل ــم بالرشي ــت تربطه ــن كان ــة 18-24 الذي ــة العمريّ الفئ
قرابــة مــن جهــة األب يســّجلون نســبًة أعــى )%66( بينــام تعتــرب 
ــة  ــة العمريّ ــدى الفئ ــر شــيوعاً ل ــة األم أك ــة مــن جه ــة القراب صل

45-54 )%45()الجــدول 55(..

ومــع انخفــاض املســتوى العلمــي،  ترتفــع نســبة صلــة القرابــة مــن 
جهــة األب. فـــ%64 مــن الذيــن مل يلتحقــوا باملــدارس واملتزّوجــني 
ــة  ــن جه ــي م ــذه ه ــة ه ــة القراب ــأن صل ــدون ب ــب يفي ــن قري م
األب، بينــام تنخفــض هــذه النســبة لتصــل إىل %48 لــدى خّريجــي 
الجامعــة، وترتفــع نســبة الذيــن يفيــدون بوجــود صلــة قرابــة مــن 

جهــة األم.

وليــس مثــة اختــالف بــارز مــن حيــث نــوع األرس. فمــن بــني األفراد 
ــك/  ــة بالرشي ــة قراب ــم صل ــن تربطه ــة الذي ــالت املفّكك ــن العائ م
تعتــرب نســبة الذيــن يفيــدون بــأّن صلــة القرابــة هــذه هــي مــن 
جهــة األب )%62( أعــى قليــالً باملقارنــة مــع أنــواع األرس األخــرى.

ويف الزيجــات مــن األقربــاء، تســّجل أعــى الطبقــة العليــا وحدهــا 
نســبًة أعــى مــن صلــة القرابــة مــن جهــة األم باملقارنــة مــع 
ــة أي  ــس مث ــرة، لي ــذه األخ ــي ه ــرى )%63(. فف ــات األخ الطبق
ــة األم أو مــن  ــاء مــن جه ــني الزيجــات مــن أقرب ــر ب ــالف كب اخت

ــة األب. جه

الجدول 55. القرابة بني الزوجني بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، نوع األرسة، واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي )الزواج األول(

 
إبن/ إبنة الخالةإبن/ إبنة الخالإبن/ إبنة العّمةإبن/ إبنة العّم

صلة قرابة أخرى من 

جھة األب

صلة قرابة أخرى من 

جھة األّم

الجنس

18,410,412,112,629,217,3ذكر

18,513,011,311,228,317,7أنثى

الفئة العمريّة

24 - 1819,312,85,412,533,716,3

34 - 2514,211,710,912,531,519,3

44 - 3519,712,512,411,926,117,4

54 - 4517,412,013,614,326,016,7

64 - 5521,010,010,210,330,517,9

65+ 22,211,913,17,928,616,4

املستوى العلمي

25,113,012,79,425,514,3مل يدخل املدرسة

18,312,011,310,629,818,1املرحلة اإلبتدائية

14,112,910,514,231,217,1املرحلة التكميلية / املرحلة الثانوية 

14,09,312,715,427,820,9املدرسة الثانوية

13,07,112,519,127,520,9شهادة إجازة/ دراسات عليا

نوع األرسة

16,411,511,712,429,918,0نواة

23,812,812,010,325,715,4 ممتدة

21,511,010,410,826,719,7   مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

8,35,317,321,423,723,9أعى الطبقة العليا

13,414,314,18,526,223,5الطبقة العليا

17,110,89,915,128,818,3الطبقة الوسطى العليا

18,710,911,710,630,617,5الطبقة الوسطى املنخفضة

18,813,513,810,528,315,1الطبقة الدنيا
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3.9 املوافقة عى زواج األقرباء املبارشين

ُســئل املشــاركون يف اإلســتبيان عــام إذا كانــوا يوافقــون عــى زواج 
ــن. وأجــاب %13 منهــم بـ”نعــم”، بينــام أجــاب  ــاء املبارشي األقرب
%87 بـــ”ال”. وليــس مثــة أي اختــالف ياُلحــظ بــني املناطــق الريفية 

ــدول 56(. ــدن )%13()الج ــني امل )%14( وب

ويظهــر التحليــل بــني املــدن الرئيســية الثــالث أّن إزمــر هــي 
املدينــة التــي تســّجل النســبة األكــرب مــن إجابــة “ال” )%5 إلجابــة 

ــة “نعــم” يف اســطنبول وأنقــرة  ــغ نســبة إجاب ــام تبل “نعــم”(، بين
.11%

ويشــار إىل أن زواج األقربــاء املبارشيــن يحصــل عــى النســبة 
األعــى مــن املوافقــة يف جنــوب رشق األناضــول بنســبة %34.  ويف 
وســط رشق األناضــول، يعتــرب زواج األقربــاء موافقــاً عليــه بنســبٍة 
عاليــة باملقارنــة مــع املناطــق األخــرى )%27(. أمــا النســبة األدىن 
مــن املوافقــة فتُســّجل يف غــرب مرمــرة )%2(، ورشق مرمــرة )6%( 

وإيجــه )7%(.

الجدول 56. مدى اعتبار الزواج بني األقرباء الئقاً يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنية، املدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

النعم

12,987,1تركيا

املنطقة السكنيّة

12,587,5املدينة

14,086,0 الريف

املدن الرئيسية الثالث

11,188,9اسطنبول

10,989,1 أنقرة

5,294,8إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

11,188,9اسطنبول

1,898,2غرب مرمرة

6,193,9 رشق مرمرة

6,693,4   ايجه

13,686,4   البحر األبيض املتوسط 

13,786,3 غرب األناضول

15,085,0 وسط األناضول

9,690,4 غرب البحر األسود

11,388,7 رشق البحر األسود

16,283,8 شامل رشق األناضول

26,673,4وسط رشق األناضول

34,265,8 جنوب رشق األناضول

وليــس مثــة فــرق مــن حيــث الجنــس. وبالنســبة إىل الفئــات 
ــة، تعتــرب نســبة املوافقــة موازيــًة نســبياً يف الفئــات كلهــا.  العمريّ
وتبلــغ النســبة األعــى %14 وتســّجلها الفئــة العمريّــة 34-25 
والفئــة العمريـّـة 35-44. أمــا الفئــة العمريـّـة التــي تســّجل النســبة 
ــي 24-18  ــن فه ــاء املبارشي ــى زواج األقرب ــة ع ــن املوافق األدىن م

)%11()الجــدول 57(.

ــى  ــة ع ــبة املوافق ــض نس ــي، تنخف ــتوى العلم ــاع املس ــع ارتف وم
زواج األقربــاء املبارشيــن. ذلــك أّن %24 مــن األفــراد الذيــن مل 
يلتحقــوا باملــدارس يوافقــون عــى مثــل هــذا الــزواج، بينــام تبلــغ 

ــى. ــي األع ــتوى العلم ــدى ذوي املس ــبة %8 ل ــذه النس ه

كــام أّن نســبة املوافقــة عــى زواج األقربــاء املبارشيــن هــي 
األعــى لــدى املتزّوجــني )%14( واألرامــل )%13(، وهــي أدىن 
ــوع األرس،  ــث ن ــن حي ــني )%7(. وم ــني )%8( والعازب ــدى املطلّق ل
تســّجل العائــالت املمتــّدة النســبة األعــى مــن املوافقــة عــى زواج 
ــة  ــالت املفّكك ــتحوذ العائ ــام تس ــن )%18(، بين ــاء املبارشي األقرب

ــبة األدىن )8%(. ــى النس ع

ومــع ارتفــاع املســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي، تنخفــض نســبة 
املوافقــة عــى زواج األقربــاء املبارشيــن. وعــل ســبيل املثــال، 23% 
مــن األفــراد مــن الطبقــة الدنيــا يوافقــون عــى مثــل هــذا الــزواج، 

بينــام تبلــغ هــذه النســبة %6 لــدى أعــى الطبقــة العليــا.
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الجدول 57. مدى اعتبار الزواج بني األقرباء الئقاً بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، نوع األرسة، واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي 

النعم

الجنس

13,286,8ذكر

12,687,4أنثى

الفئة العمريّة

24 – 1810,989,1

34 – 2513,586,5

44 – 3514,185,9

54 – 4513,186,9

64 – 5512,387,7

65+ 13,286,8

املستوى العلمي

23,676,4مل يدخل املدرسة

13,186,9املرحلة اإلبتدائية

12,287,8املرحلة التكميلية / املرحلة الثانوية 

9,390,7املدرسة الثانوية

8,092,0شهادة إجازة/ دراسات عليا

الوضع العائيل

8,391,7أعزب

14,485,6متزّوج

ً 9,890,2منفصل / يعيش بعيدا

12,687,4أرمل

6,593,5مطلّق

نوع األرسة

12,587,5نواة

17,982,1 ممتدة

8,491,6   مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

5,694,4أعى الطبقة العليا

8,791,3الطبقة العليا

10,889,2الطبقة الوسطى العليا

13,986,1الطبقة الوسطى املنخفضة

22,677,4الطبقة الدنيا

مــن جهــٍة أخــرى، ُســئل الذيــن يوافقــون عــى زواج األقربــاء 
املبارشيــن عــن الســبب وراء ذلــك. وأجــاب %37 بـ”ألننــا نعــرف 
أصــل العائلــة جیــداً ونحافــظ عــى جــذور العائلــة”. وأجــاب 22% 
ــاب  ــاً”. وأج ــم بعض ــع بعضه ــر م ــون أك ــاء یتّفق بـــ”أوالد األقرب
%3 )وهــي النســبة األدىن( بـ”لئــال یتــم تقســیم األمــالك والــروة” 

ــدول 58(. )الج

ويف الفئــات العمريـّـة كلهــا، واملســتويات العلميــة، وفئــات الحالــة 
ــرب الســبب الرئيــيس للموافقــة عــى  ــة، يُعت ــة اإلقتصاديّ اإلجتامعيّ

ــا نعــرف  ــن هــو “ألنن ــاء املبارشي زواج األقرب

أصــل العائلــة جیــداً ونحافــظ عــى جــذور العائلــة”. ومثــة ســبب 
بــارز آخــر وهــو “أوالد األقربــاء یتّفقــون أكــر مــع بعضهــم بعضاً”. 
واحتلــت املرتبــة الثالثــة إجابــة “یّكنــون احرتامــاً أكــرب للمســّنین يف 

ــات األقرباء” زیج

ومتاشــياً مــع املشــهد العــام لرتكيــا، فــإن الســببني الرئيســيني 
ــاء املبارشيــن يف املناطــق الريفيــة ويف  للموافقــة عــى زواج األقرب
ــى  ــظ ع ــداً ونحاف ــة جی ــل العائل ــرف أص ــا نع ــام “ألنن ــدن ه امل
جــذور العائلــة” و”أوالد األقربــاء یتّفقــون أكــر مــع بعضهــم 

ــدد. ــذا الص ــارز يف ه ــالف ب ــة اخت ــس مث ــاً”. ولي بعض
كــام مل يتــم تســجيل أي اختــالف بــارز بــني املــدن الرئيســية 
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الثــالث، إال أّن إجابــة “یّكنــون احرتامــاً أكــرب للمســّنین يف زیجــات 
األقربــاء” تســّجل نســبة %15 يف أنقــرة وإزمــر بينــام تبلــغ 
هــذه النســبة %9 يف اســطنبول. ويف هــذه األخــرة، تعتــرب إجابــة 
“الحفــاظ عــى العــادات والتقاليــد” ســبباً أكــر شــيوعاً للموافقــة 

ــن )20%(. ــاء املبارشي ــى زواج األقرب ع

وياُلحــظ اختــالف واضــح بــني املناطــق كلهــا. ففــي جنــوب رشق 
ــاء  األناضــول، يعتــرب الســبب الرئيــيس للموافقــة عــى زواج األقرب
املبارشيــن “ألننــا نعــرف أصــل العائلــة جیــداً ونحافــظ عــى 

جــذور العائلــة” وبنســبة %54. ويليــه شــامل رشق األناضــول 
)%44( ورشق البحــر األســود )%42(. وعــى العمــوم، تحتــل إجابــة 
“أوالد األقربــاء یتّفقــون أكــر مــع بعضهــم بعضــاً” املرتبــة األوىل يف 
غــرب مرمــرة ووســط األناضــول بنســبة %36. ومثــة اختــالف هــام 
آخــر وهــو أّن إجابــة “الحفــاظ عــى العــادات والتقاليــد” تســّجل 
ــة  ــول )%30( باملقارن ــوب رشق األناض ــر يف جن ــى بكث ــبًة أع نس

مــع املناطــق األخــرى كافــة.

الجدول 58. أسباب اعتبار الزواج بني األقرباء الئقاً يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنية، املدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

 
لئال یتم تقسیم 

األمالك والرثوة

ألننا نعرف أصل 

العائلة جیداً ونحافظ 

عى جذور العائلة

أوالد األقرباء 

یّتفقون أكرث مع 

بعضھم بعضاً

یكّنون احرتاماً أكرب 

للمسّنین يف زیجات 

األقرباء

الحفاظ عى 

العادات والتقالید
سبب آخر

2,537,321,513,313,112,3تركيا

املنطقة السكنّية

2,336,420,712,713,214,7املدينة

2,939,423,314,712,86,8 الريف

املدن الرئيسية الثالث

2,237,516,39,019,515,4اسطنبول

2,132,511,515,413,724,8 أنقرة

3,233,513,715,216,717,8إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

2,237,516,39,019,515,4اسطنبول

6,119,636,44,218,914,9غرب مرمرة

2,219,824,19,310,634,1 رشق مرمرة

9,829,325,37,711,516,5   ايجه

1,732,426,013,813,013,0   البحر األبيض املتوسط 

1,532,616,114,714,620,4 غرب األناضول

3,529,435,915,410,25,6 وسط األناضول

3,136,312,010,515,222,9 غرب البحر األسود

2,942,022,85,014,113,3 رشق البحر األسود

5,744,29,15,330,15,8 شامل رشق األناضول

0,725,930,523,813,35,8وسط رشق األناضول

0,954,019,116,46,23,2 جنوب رشق األناضول

وليــس مثــة أي فــرق ملحــوظ مــن حيــث الجنــس والفئــات 
ــظ  ــداً ونحاف ــة جی ــل العائل ــرف أص ــا نع ــرب “ألنن ــة. ويعت العمريّ
ــراد  ــه األف ــاد ب ــذي أف ــيس ال ــبب الرئي ــة” الس ــذور العائل ــى ج ع
مــن املســتويات العلميــة كلّهــا. أمــا اإلختــالف األكــرب عــى أســاس 
املســتوى العلمــي فهــو إلجابــة “أوالد األقربــاء یتّفقــون أكــر مــع 
بعضهــم بعضــاً”. فهــذا الســبب يســّجل نســبًة أعــى لــدى خّريجــي 
املرحلــة اإلبتدائيــة )%25( وخّريجــي املرحلــة األساســية\التكميلية 
)%24(، ونســبًة أدىن لــدى خّريجــي الجامعــة )%11()الجــدول 

.)59

وال تختلــف املراتــب مــن حيــث أنــواع األرس، إال أّن إجابــة “ألننــا 
نعــرف أصــل العائلــة جیــداً ونحافــظ عــى جــذور العائلــة” تــربز 

كســبٍب أكــرب لــدى العائــالت املفّككــة )43%(. 
أمــا يف العائــالت املمتــّدة، فتســّجل كل مــن إجابــة “أوالد األقربــاء 
یتّفقــون أكــر مــع بعضهــم بعضــاً” )%24( وإجابــة “یّكنــون 
احرتامــاً أكــرب للمســّنین يف زیجــات األقربــاء” )%17( نســبًة أعــى 

ــواع األرس األخــرى. ــع أن ــة م باملقارن
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ويظهــر التقييــم مــن حيــث املســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي بــأن 
إجابــة “یّكنــون احرتامــاً أكــرب للمســّنین يف زیجــات األقربــاء” 
الدنيــا )14%(  تســّجل نســبًة أعــى لــدى الطبقــة الوســطى 
والطبقــة الدنيــا )%16(. ومــن جهــٍة أخــرى،  تســّجل إجابــة “ألننــا 

نعــرف أصــل العائلــة جیــداً ونحافــظ عــى جــذور العائلــة”، وهــي 
التــي تحتــل مراتــب عاليــة لــدى الفئــات كلهــا، نســبًة أدىن لــدى 

ــا )23%(. ــة العلي ــى الطبق أع

الجدول 59. أسباب اعتبار الزواج بني األقرباء الئقاً بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، نوع األرسة، واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

 
لئال یتم تقسیم 

األمالك والرثوة

ألننا نعرف أصل 

العائلة جیداً ونحافظ 

عى جذور العائلة

أوالد األقرباء یّتفقون 

أكرث مع بعضھم 

بعضاً

یكّنون احرتاماً أكرب 

للمسّنین يف زیجات 

األقرباء

الحفاظ عى العادات 

والتقالید
سبب آخر

الجنس

2,137,820,813,113,312,9ذكر

2,936,822,213,512,911,7أنثى

الفئة العمريّة

24 - 181,743,820,411,910,312,0

34 - 252,435,320,612,612,416,7

44 - 352,437,120,313,214,212,8

54 - 453,034,624,113,114,211,1

64 - 552,536,124,115,910,610,7

65+ 3,039,320,714,817,15,0

املستوى العلمي

2,041,720,416,614,25,1مل يدخل املدرسة

2,535,025,013,112,511,8املرحلة اإلبتدائية

2,735,223,613,613,111,8املرحلة التكميلية / املرحلة الثانوية 

3,537,417,59,112,519,9املدرسة الثانوية

1,738,511,311,213,523,9شهادة إجازة/ دراسات عليا

الوضع العائيل

2,942,819,910,213,211,1أعزب

2,436,222,013,712,812,9متزّوج

ً 0,031,649,712,85,80,0منفصل / يعيش بعيدا

3,043,615,014,517,36,6أرمل

2,725,522,014,417,817,5مطلّق

نوع األرسة

2,336,821,012,014,014,0نواة

2,836,924,317,110,78,3 ممتدة

3,243,116,812,713,211,2   مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

1,723,120,06,36,042,9أعى الطبقة العليا

3,436,513,610,016,420,2الطبقة العليا

3,232,924,610,412,616,2الطبقة الوسطى العليا

1,738,021,614,214,310,1الطبقة الوسطى املنخفضة

2,741,222,415,911,56,3الطبقة الدنيا

.
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3.10 مراسم الزواج

ــي  ــم عــن املراســم الت ــزواج جميعه ــة ال ــراد ذوي تجرب ــئل األف ُس
ــيوعاً يف  ــر ش ــم األك ــوع املراس ــاء ن ــم. وج ــبة زواجه ــرت مبناس ج
أنحــاء تركيــا كافــة “حفــل الزفــاف” )%89( و”كتــب كتاب\طلــب 
يــد الفتــاة للــزواج”. أمــا النــوع األقــل شــيوعاً فهــو الخطبــة. مــع 
ذلــك، جــرى هــذا النــوع لــدى %82 مــن األفــراد يف زواجهــم األول. 
ــات  ــث الدميغرافي ــن حي ــارز م ــارق ب ــة أي ف ــس مث ــايل، لي وبالت
ــي جــرت مبناســبة  ــوع املراســم الت ــق بن ــا يتعل ــراد يف م ــا لألف كله

زواجهم)الجــدول 60(.

ــني  ــاف ب ــم الزف ــظ يف مراس ــام ياُلح ــارق ه ــة أي ف ــس مث ــام لي ك
املناطــق الريفيــة وبــني املــدن، لكــن، وباســتثناء “حفــل الزفــاف”، 

ــه يف  ــي علي ــام ه ــدن م ــالً يف امل ــى قلي ــم أع ــبة املراس ــرب نس تعت
ــة. ــق الريفي املناط

ــية  ــدن الئيس ــائعة يف امل ــا ش ــاف كله ــم الزف ــواع مراس ــرب أن وتعت
الثــالث. ونالحــظ أن مثــل هــذه املراســم تجــري بنســبة أعــى يف 

ــر. ــع إزم ــة م ــرة باملقارن أنق

وال ياُلحــظ اختــالف بــارز بــني املناطــق يف مــا يتعلــق بنــوع 
املراســم. فالفــارق البــارز الوحيــد يُستشــف مــن أّن الــزواج املــدين 
ــط،  ــبًة أدىن بكثــر يف منطقــة املتوس ــّجل نس ــاً يس والدينــي مع
ــع  ــة م ــول، باملقارن ــوب رشق األناض ــول، وجن ــط رشق األناض ووس
ــني  ــني %47 وب ــزواج املــدين ب ــرتاوح نســبة ال املناطــق األخــرى )ت

%63؛ وتــرتاوح نســبة الــزواج الدينــي بــني %56 و69%(.

الجدول 60. املراسم واإلحتفاالت الخاصة بالزواج يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنية، املدن الرئيسية الثالث، تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء )الزواج األول(

كتب كتاب/ طلَب ید  

الفتاة للزواج
إحتفال بالزواج املدينحفل زفافلیلة الحّنةخطبة

إحتفال بالزواج 

الدیني

88,281,684,989,484,284,6تركيا

املنطقة السكنّية

88,882,986,089,685,785,0املدينة

87,078,682,388,980,883,7 الريف

املدن الرئيسية الثالث

85,282,485,286,791,887,6اسطنبول

92,686,088,590,192,390,6 أنقرة

86,578,878,585,989,487,2إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

85,282,485,286,791,887,6اسطنبول

87,481,086,591,693,392,0غرب مرمرة

88,183,187,591,994,395,0 رشق مرمرة

88,982,884,289,993,792,1   ايجه

86,875,782,990,863,261,4   البحر األبيض املتوسط 

93,186,388,891,092,591,9 غرب األناضول

90,884,385,889,394,495,6 وسط األناضول

90,781,687,090,789,189,2 غرب البحر األسود

83,069,869,483,994,495,6 رشق البحر األسود

86,183,083,991,785,694,9 شامل رشق األناضول

92,689,791,392,847,156,0وسط رشق األناضول

87,278,881,484,157,068,5 جنوب رشق األناضول

ومبــا أّن أنــواع مراســم الزفــاف كلهــا شــائعة جــداً عــى العمــوم، 
ــه  ــة. إال أن ــات العمريّ ــث الفئ ــارز مــن حي ــارق ب ــس مثــة أي ف لي
ــب  ــار كت ــة 25-34 تخت ــة العمريّ ــأّن الفئ ــد ب ــن التأكي ــن املمك م
ــاف بنســبٍة أعــى  ــل الزف ــة، وحف ــة الحّن ــة، وليل ــاب، والخطب الكت
باملقارنــة مــع الفئــة العمريـّـة 18-24 والذيــن يبلغــون مــن العمــر 

ــا فوق)الجــدول 61(. ــنة وم 44 س

ــواع  ــن أن ــوع م ــبة أي ن ــرب نس ــي، تعت ــزواج الدين ــب ال وإىل جان
املراســم أدىن نســبياً لــدى الذيــن مل يلتحقــوا باملــدارس. أمــا نســبة 
“كتــب كتاب\طلــب يــد الفتــاة للــزواج”، و”الخطبــة”، و”الــزواج 
ــي  ــة وخّريج ــي الثانوي ــدى خّريج ــبياً ل ــى نس ــي أع ــدين” فه امل

ــة. الجامع
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وتجــري العائــالت النــواة أنــواع املراســم كلهــا بنســبٍة أعــى 
ــوم  ــرى، تق ــٍة أخ ــن جه ــرى. وم ــواع األرس األخ ــع أن ــة م باملقارن
ــزواج  ــا عــدا ال ــا م ــواع املراســم كله ــالت املفّككــة بإجــراء أن العائ

الدينــي بنســبٍة أدىن.

ــإن  ــا، ف ــات كله ــرايف للفئ ــل الدميغ ــع التحلي ــال م ــام هــي الح وك

نســبة املراســم عاليــة لــدى الفئــات اإلجتامعيّة-اإلقتصاديّــة كلهــا. 
ــا  ــراد مــن الطبقــة العلي ــرى، تعتــرب نســبة األف ــٍة أخ ــن جه وم
والطبقــة الوســطى الدنيــا الذيــن يجــرون املراســم أعــى باملقارنــة 
ــبة  ــغ نس ــال، تبل ــى ســبيل املث ــا. وع ــة الدني ــبة الطبق ــع نس م
الخطبــة %88 لــدى الطبقــة العليــا و%86 لــدى الطبقــة الوســطى 

ــا. ــة الدني ــدى الطبق ــام هــي %74 ل ــا، بين العلي

الجدول 61. املراسم واإلحتفاالت الخاصة بالزواج بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي )الزواج األول(

كتب كتاب/ طلَب  

ید الفتاة للزواج
حفل زفافلیلة الحّنةخطبة

إحتفال بالزواج 

املدين

إحتفال بالزواج 

الدیني

الجنس

88,482,885,490,084,885,2ذكر

88,080,584,588,983,784,1أنثى

الفئة العمريّة

24 - 1884,980,986,691,081,585,4

34 - 2590,585,190,392,385,185,6

44 - 3589,583,286,590,084,384,2

54 - 4588,481,584,288,784,384,9

64 - 5587,280,881,187,285,784,5

65+ 83,773,376,585,681,982,9

املستوى العلمي

83,873,577,784,675,082,1مل يدخل املدرسة

88,481,185,489,884,085,3املرحلة اإلبتدائية

86,982,587,291,185,184,6املرحلة التكميلية / املرحلة الثانوية 

90,786,488,291,489,387,5املدرسة الثانوية

92,387,485,589,590,181,3شهادة إجازة/ دراسات عليا

نوع األرسة

89,683,386,390,585,385,2نواة

86,879,584,489,081,783,9 ممتدة

79,571,273,780,280,680,9   مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

89,985,480,887,293,077,9أعى الطبقة العليا

93,088,488,789,590,186,1الطبقة العليا

90,985,988,291,288,886,9الطبقة الوسطى العليا

87,880,285,090,282,884,4الطبقة الوسطى املنخفضة

84,974,179,585,275,681,7الطبقة الدنيا

متـّـت دراســة أنــواع املراســم التــي أجريت يف الــزواج األخــر لألفراد. 
وجــاءت النتيجــة األبــرز أّن أنــواع املراســم كلهــا ســّجلت نســباً أدىن 
ــزواج األّول.  ــع ال ــة م ــر باملقارن ــزواج األخ ــوظ يف ال ــكل ملح بش
وعنــد املقارنــة بــني الــزواج األّول وبــني الــزواج األخــر، لوحــظ أّن 
نســبة إجابــة “كتــب كتاب\طلــب يــد الفتــاة للــزواج” انخفضــت 
ــن  ــبتها م ــت نس ــة” انخفض ــة “خطب ــن %88 إىل %50، وإجاب م
ــن  ــبتها م ــت نس ــة” انخفض ــة الحّن ــة “ليل %82 إىل %39، وإجاب
ــن  ــبتها م ــت نس ــاف” انخفض ــل زف ــة “حف %85 إىل %34، وإجاب

ــا انخفاضــاً أقــل نســبياً  ــان أبرزت %89 إىل %40.أمــا النســبتان اللت
ــي”  ــزواج الدين ــزواج املــدين” )مــن %84 إىل %79( و”ال فهــام “ال

ــدول 62(. ــن %85 إىل %79()الج )م

ويف املــدن، لوحــظ أّن إجابــة “كتــب كتاب\طلــب يــد الفتــاة 
للــزواج” )%53(، وإجابــة “خطبــة” )%42(، وإجابــة “الــزواج 
ــة  ــزواج األخــر باملقارن ــدين” )%82( ســّجلت نســباً أعــى يف ال امل

ــة. ــق الريفي ــّجلتها املناط ــي س ــب الت ــع النس م
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الجدول 62. أنواع مراسم الزواج يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنية )الزواج األخري(

إحتفال بالزواج الدینيإحتفال بالزواج املدينحفل زفافلیلة الحّنةخطبةكتب كتاب/ طلَب ید الفتاة للزواج

49,539,033,939,878,678,6تركيا

املنطقة السكنّية

53,041,934,742,181,876,9املدينة

42,433,232,235,172,282,0 الريف

وتجــدر اإلشــارة إىل أّن غالبيــة األفــراد يجــرون نــوع املراســم ذاتــه 
يف الــزواج األخــر كــام يف الــزواج األول. فالذيــن أجــروا زواجــاً دينياً 
يف املــرة األخــرة قامــوا باألمــر ذاتــه يف الــزواج األّول دامئــاً تقريبــاً 
)%94(. ويف حالــة تعــدد مراســم الــزواج، يُشــاهد اإلنخفــاض 

األكــرب يف نســبة الذيــن يجــرون خطبــة، ذلــك أّن %84 مــن الذيــن 
أجــروا خطبــًة يف الــزواج األخــر قامــوا باألمــر ذاتــه يف الــزواج األّول 

أيضاً)الجــدول 63(.

الجدول 63. أنواع مراسم الزواج يف أنحاء تركيا كافة )مقارنة بني الزواج األول وبني الزواج األخري(

الزواج األخیر

كتب كتاب/ طلَب 

ید الفتاة للزواج
حفل زفافلیلة الحّنةخطبة

إحتفال بالزواج 

املدين

إحتفال بالزواج 

الدیني

ّول
األ

ج 
زوا

ال

89,0كتب كتاب/ طلَب ید الفتاة للزواج

84,0خطبة

85,0لیلة الحّنة

88,8 حفل زفاف

88,8إحتفال بالزواج املدين

94,4إحتفال بالزواج الدیني

ــك  ــا يف الرشي ــون عنه ــي يبحث ــة الت ــالت اإلجتامعي 3.11 املؤّه
ــتقبيل املس

املؤهــالت  يصّنفــوا  أن  اإلســتطالع  خــالل  األفــراد  مــن  طلبنــا 
ــه  ــزواج ب ــوّدون ال ــذي ي ــة التــي يتحــّى بهــا الشــخص ال اإلجتامعي
ــبة إىل  ــة”. بالنس ــر مهم ــّم” و”غ ــة”، “ال يه ــموها إىل “مهم ويقّس
ــن  ــة م ــون متزّوج ــي “أال تك ــم ه ــالت األه ــت املؤّه ــال، كان الرج
ــة األرستــني” )%75( و”أن تكــون  ــل” )%85(. أمــا “تشــابُه تركيب قب
متديّنــة” )%73(، فقــد حــاّل يف املرتبــة الثانية والثالثة)الجــدول 64(.

ــة أكــر مــن الرجــال. عندمــا  اعتــربت النســاء املؤّهــالت كلهــا مهّم

طرحنــا الســؤال نفســه عــى النســاء، %92 منهــّن قُلــَن “أن يكــون 
لديــه وظيفــة” هــو أهــّم املؤهــالت. هــذه هــي أهــّم ميــزة تبحــث 
ــل “أال يكــون متزّوجاً  عنهــا النســاء يف زوجهــّن املســتقبيل. أمــا املؤهِّ
مــن قبــل” فيــأيت يف املرتبــة الثانيــة بنســبة %83. وحــّل يف املرتبــة 
الثالثــة الجــواب “تشــابُه تركيبــة األرستــني” مــع نســبٍة وصلــت إىل 
%82. أمــا “أن يكــون متديّنــاً”، فاعتُــرب مــن أحــد املؤّهــالت املهمــة 

األخــرى وجَمــع نســبة 79%.

ــل “أن يكــون  لــكلٍّ مــن اإلنــاث )%45( والذكــور )%29(، حــّل املؤهِّ
مدخولــه مرتفعــاً” يف أســفل الالئحــة.

الجدول 64. املؤهالت اإلجتامعية التي يبحث عنها الرجل واملرأة يف الرشيك املستقبيل يف أنحاء تركيا كافية

أنثىذكر 

مهمةال يهّمغري مهمةمهمةال يهّمغري مهمة 

16,724,958,511,021,567,5أن تكون مثّقفة

ً 31,739,029,318,936,244,8أن يكون مدخولها مرتفعا

22,924,552,72,16,191,7أن يكون لديها وظيفة

22,431,446,311,634,553,9أاّل تعمل لساعات طويلة

6,39,084,76,110,583,4أال تكون متزّوجة من قبل

8,416,475,34,813,781,5تشابُه تركيبة األرستني

9,317,473,36,314,479,3أن تكون متديّنة

14,627,857,610,222,067,8أن تكون من الطائفة نفسها

25,438,536,121,737,141,2أن تكون من املدينة نفسها

19,133,747,215,031,953,0أن تكون من املحيط اإلجتامعي نفسه

19,731,049,314,828,856,4أن تنتمي إىل اإلثنية نفسها



882011 تايا 

يفّصــل الجــدول 65 املؤّهــالت التــي اعتربهــا الرجــال “مهمــة” يف 
كافــة أنحــاء تركيــا وبحســب مختلــف املواصفــات الدميوغرافيــة.

ــة” و”أال  ــا وظيف ــون لديه ــة”، “أن يك ــون مثّقف ــتثناء “أن تك باس
تعمــل لســاعات طويلــة”، إّن نســبة الرجــال الذيــن يــرون أّن مــن 
املهــم أن تتحــّى املــرأة بكافــة املؤهــالت اإلجتامعيــة األخــرى 
هــي أعــى يف األريــاف. وياُلَحــظ أّن االختــالف األبــرز بــني املــدن 
واألريــاف مــن حيــث املؤهــالت اإلجتامعيــة التــي يبحثــون عنهــا 
ــة نفســها”. فنســبة الرجــال  ــن املدين ــرأة هــو “أن تكــون م يف امل
الذيــن يفتّشــون عــن هــذه امليــزة يف املــرأة تبلــغ %47 يف الريــف 

ــدن. و%32 يف امل

ــرب  ــالف األك ــظ اإلخت ــية، لوِح ــالث الرئيس ــدن الث ــث امل ــن حي وم
ــل  ــة”، و”أال تعم ــون متديّن ــني”، “أن تك ــة األرست يف “تشــابُه تركيب
لســاعات طويلــة”. فــإّن الذكــور الذيــن يظّنــون أّن تركيبــة األرستــني 
يجــب أن تتشــابه كانــت نســبتهم أعــى يف أنقــرة )%77(، ووصلت 
النســبة إىل أدىن مســتوياتها يف إزمــر )%52(. أمــا الجــواب “أال 
تعمــل لســاعات طويلــة”، فاعتــربه الرجــال مؤهــالً اجتامعيــاً مهــامً 

جــداً يف اســطنبول )51%(.

لوِحــظ تفــاوت شــديد بــني املناطــق مــن حيــث املؤهــالت التــي 
ــد  ــا. وق ــزواج به ــد ال ــي يري ــرأة الت ــل يف امل ــا الرج ــث عنه يبح
ــها” و”أن  ــة نفس ــن الطائف ــون م ــرب يف “أن تك ــن األك ــر التبايُ ظه

الجــدول 65. املؤهــالت اإلجتامعيــة التــي يبحــث عنهــا الرجــل يف زوجــة املســتقبل يف أنحــاء تركيــا كافــة، بحســب املنطقــة الســكنية، املــدن الرئيســية الثــالث، وتصنيــف الوحــدات اإلقليميــة 
لإلحصــاء، نــوع األرسة واملســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي )“مهمــة”(

أن تكون متديّنةتشابُه تركيبة األرستنيأال تكون متزّوجة من قبلأال تعمل لساعات طويلةأن تكون لديها وظيفةأن يكون مدخولها مرتفعاًأن تكون مثّقفة 
أن تكون من الطائفة 

نفسها

أن تكون من املدينة 

نفسها

أن تكون من املحيط 

اإلجتامعي نفسه

أن تنتمي إىل اإلثنّية 

نفسها

75,373,357,636,147,249,3تركيا58,529,352,746,384,7تركيا

املنطقة السكنيةاملنطقة السكنية

73,970,154,432,145,045,9املدينة 59,928,353,348,183,5املدينة 

78,881,665,846,553,058,1الريف54,831,950,941,687,7الريف

ثالث مدن رئيسيةثالث مدن رئيسية 

70,063,951,532,245,243,6إسطنبول 59,627,356,250,781,0إسطنبول 

76,664,349,324,442,841,7أنقرة 60,525,554,242,880,0أنقرة 

64,752,242,624,035,437,5إزمر 52,427,550,438,377,3إزمر 

املناطق/ تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاءاملناطق/ تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء 

70,063,951,532,245,243,6إسطنبول 59,627,356,250,781,0إسطنبول 

81,171,462,540,853,254,4غرب مرمرة 58,433,655,152,385,6غرب مرمرة 

80,180,156,726,847,344,9إيجه 59,929,750,548,584,7إيجه 

69,265,249,828,336,745,9رشق مرمرة  50,125,854,236,978,2رشق مرمرة  

76,774,766,940,349,856,0غرب األناضول 60,930,150,854,187,9غرب األناضول 

77,671,057,531,948,449,6البحر األبيض املتوسط 57,825,949,340,682,5البحر األبيض املتوسط 

81,485,975,051,161,365,1وسط األناضول 62,945,757,651,288,0وسط األناضول 

82,781,569,145,759,060,1غرب البحر األسود50,920,943,637,491,2غرب البحر األسود

80,785,162,137,147,154,4رشق البحر األسود61,931,357,844,592,3رشق البحر األسود

72,384,751,138,439,241,6شامل رشق األناضول 59,635,552,843,384,7شامل رشق األناضول 

71,867,344,833,838,435,1وسط رشق األناضول 57,326,742,946,386,8وسط رشق األناضول 

74,381,754,547,249,048,6جنوب رشق األناضول  67,034,656,345,889,8جنوب رشق األناضول  

نوع األرسة نوع األرسة  

76,274,057,835,947,449,6نواة 58,929,853,546,585,5نواة 

77,179,064,741,550,053,6ممتّدة  54,528,849,845,388,1ممتّدة  

65,358,443,728,241,239,9مفّككة  62,226,751,446,273,3مفّككة  

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي  

58,936,229,219,133,825,3أعى الطبقة العليا74,820,954,145,366,8أعى الطبقة العليا

73,355,942,324,140,835,7الطبقة العليا69,227,453,149,878,8الطبقة العليا

75,670,455,731,146,246,7الطبقة الوسطى العليا60,426,151,047,685,6الطبقة الوسطى العليا

76,980,664,041,149,955,1الطبقة الوسطى الدنيا54,630,753,445,687,1الطبقة الوسطى الدنيا

76,283,563,546,353,157,3الطبقة الدنيا50,033,852,641,285,8الطبقة الدنيا



89 والطاّلق الّزواج 

ــى  ــالن ع ــد حصــل هــذان املؤّه ــة نفســها”. وق ــي إىل اإلثنيّ تنتم
النســبة األعــى يف وســط األناضــول، والنســبة األدىن يف وســط رشق 
ــه  ــربون أن ــول يعت ــط األناض ــال يف وس ــن الرج ــول. %75 م األناض
ــون  ــة نفســها، و%65 يظن ــم أن تنتمــي إىل الطائف يجــدر بزوجته
ــا إىل اإلثنيــة نفســها. وقــد حصــل اإلنتــامء  أنهــام يجــب أن ينتمي
الطائفــي عــى نســبة %45 يف وســط رشق األناضــول، كــام حصــل 

اإلنتــامء اإلثنــي عــى 35%.

وعنــد املقارنــة مــن حيــث أنــواع األرَس، الحظنــا أّن نســبة الرجــال 
الذيــن اعتــربوا املؤهــالت اإلجتامعيــة التــي يبحثــون عنهــا يف 

ــالت  ــل يف العائ ــب أق ــت يف األغل ــة” كان ــتقبل “مهم ــة املس زوج
املفككــة. ظهــر التبايـُـن األكــرب يف مــا يتعلــق بـــ “أن تكــون متديّنة” 
و”أن تكــون مــن الطائفــة نفســها”. فــإّن الرجــال الذيــن يتوقّعــون 
ــغ نســبتهم %58 يف  ــة تبل مــن زوجــة املســتقبل أن تكــون متديّن
العائلــة املفككــة. إال أّن هــذه النســبة تصــل إىل %74 لــدى الرجال 
ــا  ــّدة. أم ــة املمت ــدى الرجــال يف العائل ــواة، و%79 ل ــة الن يف العائل
نســبة الرجــال الذيــن يؤمنــون أنــه يجــدر باملــرأة أن تكــون مــن 
الطائفــة نفســها فتبلــغ %44 يف العائلــة املفككــة، %58 يف العائلــة 

النــواة و%65 يف العائلــة املمتــّدة.

الجــدول 65. املؤهــالت اإلجتامعيــة التــي يبحــث عنهــا الرجــل يف زوجــة املســتقبل يف أنحــاء تركيــا كافــة، بحســب املنطقــة الســكنية، املــدن الرئيســية الثــالث، وتصنيــف الوحــدات اإلقليميــة 
لإلحصــاء، نــوع األرسة واملســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي )“مهمــة”(

أن تكون متديّنةتشابُه تركيبة األرستنيأال تكون متزّوجة من قبلأال تعمل لساعات طويلةأن تكون لديها وظيفةأن يكون مدخولها مرتفعاًأن تكون مثّقفة 
أن تكون من الطائفة 

نفسها

أن تكون من املدينة 

نفسها

أن تكون من املحيط 

اإلجتامعي نفسه

أن تنتمي إىل اإلثنّية 

نفسها

75,373,357,636,147,249,3تركيا58,529,352,746,384,7تركيا

املنطقة السكنيةاملنطقة السكنية

73,970,154,432,145,045,9املدينة 59,928,353,348,183,5املدينة 

78,881,665,846,553,058,1الريف54,831,950,941,687,7الريف

ثالث مدن رئيسيةثالث مدن رئيسية 

70,063,951,532,245,243,6إسطنبول 59,627,356,250,781,0إسطنبول 

76,664,349,324,442,841,7أنقرة 60,525,554,242,880,0أنقرة 

64,752,242,624,035,437,5إزمر 52,427,550,438,377,3إزمر 

املناطق/ تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاءاملناطق/ تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء 

70,063,951,532,245,243,6إسطنبول 59,627,356,250,781,0إسطنبول 

81,171,462,540,853,254,4غرب مرمرة 58,433,655,152,385,6غرب مرمرة 

80,180,156,726,847,344,9إيجه 59,929,750,548,584,7إيجه 

69,265,249,828,336,745,9رشق مرمرة  50,125,854,236,978,2رشق مرمرة  

76,774,766,940,349,856,0غرب األناضول 60,930,150,854,187,9غرب األناضول 

77,671,057,531,948,449,6البحر األبيض املتوسط 57,825,949,340,682,5البحر األبيض املتوسط 

81,485,975,051,161,365,1وسط األناضول 62,945,757,651,288,0وسط األناضول 

82,781,569,145,759,060,1غرب البحر األسود50,920,943,637,491,2غرب البحر األسود

80,785,162,137,147,154,4رشق البحر األسود61,931,357,844,592,3رشق البحر األسود

72,384,751,138,439,241,6شامل رشق األناضول 59,635,552,843,384,7شامل رشق األناضول 

71,867,344,833,838,435,1وسط رشق األناضول 57,326,742,946,386,8وسط رشق األناضول 

74,381,754,547,249,048,6جنوب رشق األناضول  67,034,656,345,889,8جنوب رشق األناضول  

نوع األرسة نوع األرسة  

76,274,057,835,947,449,6نواة 58,929,853,546,585,5نواة 

77,179,064,741,550,053,6ممتّدة  54,528,849,845,388,1ممتّدة  

65,358,443,728,241,239,9مفّككة  62,226,751,446,273,3مفّككة  

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي  

58,936,229,219,133,825,3أعى الطبقة العليا74,820,954,145,366,8أعى الطبقة العليا

73,355,942,324,140,835,7الطبقة العليا69,227,453,149,878,8الطبقة العليا

75,670,455,731,146,246,7الطبقة الوسطى العليا60,426,151,047,685,6الطبقة الوسطى العليا

76,980,664,041,149,955,1الطبقة الوسطى الدنيا54,630,753,445,687,1الطبقة الوسطى الدنيا

76,283,563,546,353,157,3الطبقة الدنيا50,033,852,641,285,8الطبقة الدنيا



902011 تايا 

يُشــر تحليــل البيانــات وفــق املســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي إىل 
أّن كالً مــن “أن تكــون متديّنــة”، “أن تكــون مــن الطائفــة نفســها”، 
“أن تكــون مــن املدينــة نفســها”، “أن تنتمــي إىل اإلثنيّــة نفســها”، 
“أن يكــون مدخولهــا مرتفعــاً” و”أن تكــون مــن املحيــط اإلجتامعي 
نفســه”، هــي مؤهــالت قلـّـام يفتّشــون عنهــا مــع ارتفــاع املســتوى 
اإلجتامعي-اإلقتصــادي. ومــن جهــة أخــرى، مــع ارتفــاع املســتوى 
اإلجتامعي-اإلقتصــادي، ترتفــع نســبة الرجــال الذيــن يعتــربون أنــه 
ــرب  ــن األك ــظ التبايُ ــد لوِح ــة”. وق ــون مثّقف ــرأة “أن تك ــدر بامل يج
ــل “أن  بــني الطبقــات اإلجتامعية-اإلقتصاديــة يف مــا يتعلّــق باملؤهِّ

ــة”. فــإّن نســبة الرجــال الذيــن يفتّشــون عــن هــذا  تكــون متديّن
املؤّهــل يف زوجتهــم املســتقبليّة تبلــغ %84 يف الطبقــة الدنيــا 

و%36 يف أعــى الطبقــة العليا)الجــدول 65(

يعــرض الجــدول 66 اإلجابــات املتعلقــة باملؤهــالت التــي تعتربهــا 
النســاء “مهمــة” يف كافــة أنحــاء تركيــا، ولــدى املنتميــات إىل 

ــة. ــات الدميوغرافي ــف الفئ مختل

كان مــن الواضــح أّن تقييــم الرجــال والنســاء متشــابه مــن حيــث 

ــة  ــف الوحــدات اإلقليمي ــالث، وتصني ــة الســكنية، املــدن الرئيســية الث ــة، بحســب املنطق ــا كاف ــرأة يف زوج املســتقبل يف أنحــاء تركي ــا امل ــي تبحــث عنه ــة الت الجــدول 66. املؤهــالت اإلجتامعي
ــة”( ــادي )“مهم ــتوى اإلجتامعي-اإلقتص ــوع األرسة واملس ــاء، ن لإلحص

 
أن يكون متديّناًتشابُه تركيبة األرستنيأال يكون متزّوجاً من قبلأال يعمل لساعات طويلةأن يكون لديه وظيفةأن يكون مدخوله مرتفعاًأن يكون مثّقفاً

أن يكون من الطائفة 

نفسها

أن يكون من املدينة 

نفسها

أن يكون من املحيط 

اإلجتامعي نفسه

أن ينتمي إىل اإلثنّية 

نفسها

81,579,367,841,253,056,4تركيا67,544,891,753,983,4تركيا

املنطقة السكنّيةاملنطقة السكنّية

80,776,565,637,451,053,6املدينة 69,744,993,154,982,2املدينة 

83,386,373,351,058,163,6الريف61,944,888,151,286,6الريف

ثالث مدن رئيسيةثالث مدن رئيسية 

79,772,462,438,153,551,9إسطنبول 70,443,293,758,280,8إسطنبول 

82,768,159,126,348,146,8أنقرة 70,840,393,745,876,0أنقرة 

71,658,749,326,138,040,1إزمر 63,242,088,944,871,5إزمر 

املناطق/ تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاءاملناطق/ تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء 

79,772,462,438,153,551,9إسطنبول 70,443,293,758,280,8إسطنبول 

84,180,575,349,259,561,0غرب مرمرة 66,949,394,361,287,4غرب مرمرة 

86,683,271,335,555,557,2إيجه 69,342,993,849,582,8إيجه 

77,771,658,631,841,652,2رشق مرمرة  62,241,190,443,576,5رشق مرمرة  

82,981,173,246,657,162,3غرب األناضول 67,148,390,563,985,3غرب األناضول 

84,076,467,531,550,852,8البحر األبيض املتوسط 69,440,694,546,479,6البحر األبيض املتوسط 

89,590,985,756,266,474,8وسط األناضول 76,665,190,960,791,0وسط األناضول 

82,884,676,249,158,963,8غرب البحر األسود54,632,692,246,385,8غرب البحر األسود

88,189,872,148,158,066,6رشق البحر األسود71,744,492,355,591,6رشق البحر األسود

75,886,962,845,147,250,1شامل رشق األناضول 64,045,380,148,983,1شامل رشق األناضول 

75,477,960,541,645,045,1وسط رشق األناضول 62,846,691,058,786,3وسط رشق األناضول 

75,185,766,151,353,553,0جنوب رشق األناضول  73,350,888,357,390,1جنوب رشق األناضول  

نوع األرسة نوع األرسة  

81,779,167,740,052,456,0نواة 67,544,892,254,784,7نواة 

82,885,073,347,756,160,7ممتّدة  65,745,390,053,886,7ممتّدة  

78,572,661,638,851,852,9مفّككة  69,944,591,950,573,5مفّككة  

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي  

76,741,535,315,240,531,5أعى الطبقة العليا85,639,495,341,462,7أعى الطبقة العليا

80,963,155,626,246,545,6الطبقة العليا76,538,594,350,276,3الطبقة العليا

82,576,467,035,850,954,0الطبقة الوسطى العليا70,742,693,652,882,0الطبقة الوسطى العليا

82,184,972,546,155,360,6الطبقة الوسطى الدنيا63,645,691,356,087,1الطبقة الوسطى الدنيا

78,788,971,950,656,461,7الطبقة الدنيا60,850,689,155,686,3الطبقة الدنيا



91 والطاّلق الّزواج 

املنطقــة الســكنيّة. فكــام هــو حــال الرجــال، باســتثناء “أن يكــون 
مثقفــاً”، “أن يكــون لديــه وظيفــة”، “أن يكــون مدخولــه مرتفعــاً” 
و”أال يعمــل لســاعات طويلــة”، إّن النســاء اللــوايت يعتــرِبن أّن مــن 
ــة األخــرى كافــة يف الرجــل،  ــر املؤهــالت اإلجتامعي املهــم أن تتوفّ
كانــت نســبتهّن أعــى يف األريــاف. وقــد ظهــر التبايُــن األكــرب بــني 
ــق األمــر بـــ “أن يكــون مــن املدينــة  األريــاف واملــدن عندمــا تعلّ
نفســها”؛ فالنســاء اللــوايت يفتّشــن عــن هــذه الصفــة يف زوج 

ــدن. ــاف و%37 يف امل ــغ نســبتهّن %51 يف األري املســتقبل تبل

ــالت  ــرب يف املؤه ــن األك ــظ التبايُ ــالث، لوِح ــية الث ــدن الرئيس يف امل
“أن يكــون متديّنــاً، “أن يكــون مــن الطائفــة نفســها” و”أال يعمــل 
لســاعات طويلــة”. فالنســاء اللــوايت اعتــربَن أّن املؤهــالت “أن 
يكــون متديّنــاً” و”أن يكــون مــن الطائفــة نفســها” مهّمــة، كانــت 
ـن و%62 لإلنتــامء  نســبتهّن األعــى يف اســطنبول )%72 للتديُـّ
املذهبــي(. وعــى غــرار الرجــال، عــربّت النســاء يف اســطنبول 
تحديــداً )%58( عــن أهميــة أال يعمــل الرجــل لســاعات طويلــة.

ــة  ــف الوحــدات اإلقليمي ــالث، وتصني ــة الســكنية، املــدن الرئيســية الث ــة، بحســب املنطق ــا كاف ــرأة يف زوج املســتقبل يف أنحــاء تركي ــا امل ــي تبحــث عنه ــة الت الجــدول 66. املؤهــالت اإلجتامعي
ــة”( ــادي )“مهم ــتوى اإلجتامعي-اإلقتص ــوع األرسة واملس ــاء، ن لإلحص

 
أن يكون متديّناًتشابُه تركيبة األرستنيأال يكون متزّوجاً من قبلأال يعمل لساعات طويلةأن يكون لديه وظيفةأن يكون مدخوله مرتفعاًأن يكون مثّقفاً

أن يكون من الطائفة 

نفسها

أن يكون من املدينة 

نفسها

أن يكون من املحيط 

اإلجتامعي نفسه

أن ينتمي إىل اإلثنّية 

نفسها

81,579,367,841,253,056,4تركيا67,544,891,753,983,4تركيا

املنطقة السكنّيةاملنطقة السكنّية

80,776,565,637,451,053,6املدينة 69,744,993,154,982,2املدينة 

83,386,373,351,058,163,6الريف61,944,888,151,286,6الريف

ثالث مدن رئيسيةثالث مدن رئيسية 

79,772,462,438,153,551,9إسطنبول 70,443,293,758,280,8إسطنبول 

82,768,159,126,348,146,8أنقرة 70,840,393,745,876,0أنقرة 

71,658,749,326,138,040,1إزمر 63,242,088,944,871,5إزمر 

املناطق/ تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاءاملناطق/ تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء 

79,772,462,438,153,551,9إسطنبول 70,443,293,758,280,8إسطنبول 

84,180,575,349,259,561,0غرب مرمرة 66,949,394,361,287,4غرب مرمرة 

86,683,271,335,555,557,2إيجه 69,342,993,849,582,8إيجه 

77,771,658,631,841,652,2رشق مرمرة  62,241,190,443,576,5رشق مرمرة  

82,981,173,246,657,162,3غرب األناضول 67,148,390,563,985,3غرب األناضول 

84,076,467,531,550,852,8البحر األبيض املتوسط 69,440,694,546,479,6البحر األبيض املتوسط 

89,590,985,756,266,474,8وسط األناضول 76,665,190,960,791,0وسط األناضول 

82,884,676,249,158,963,8غرب البحر األسود54,632,692,246,385,8غرب البحر األسود

88,189,872,148,158,066,6رشق البحر األسود71,744,492,355,591,6رشق البحر األسود

75,886,962,845,147,250,1شامل رشق األناضول 64,045,380,148,983,1شامل رشق األناضول 

75,477,960,541,645,045,1وسط رشق األناضول 62,846,691,058,786,3وسط رشق األناضول 

75,185,766,151,353,553,0جنوب رشق األناضول  73,350,888,357,390,1جنوب رشق األناضول  

نوع األرسة نوع األرسة  

81,779,167,740,052,456,0نواة 67,544,892,254,784,7نواة 

82,885,073,347,756,160,7ممتّدة  65,745,390,053,886,7ممتّدة  

78,572,661,638,851,852,9مفّككة  69,944,591,950,573,5مفّككة  

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي  

76,741,535,315,240,531,5أعى الطبقة العليا85,639,495,341,462,7أعى الطبقة العليا

80,963,155,626,246,545,6الطبقة العليا76,538,594,350,276,3الطبقة العليا

82,576,467,035,850,954,0الطبقة الوسطى العليا70,742,693,652,882,0الطبقة الوسطى العليا

82,184,972,546,155,360,6الطبقة الوسطى الدنيا63,645,691,356,087,1الطبقة الوسطى الدنيا

78,788,971,950,656,461,7الطبقة الدنيا60,850,689,155,686,3الطبقة الدنيا



922011 تايا 

كــام هــو حــال الرجــال، الحظنــا تفاُوتــاً كبــراً يف إجابــات النســاء 
بــني مختلــف املناطــق يف مــا يتعلـّـق باملؤهــالت التــي يبحــَن عنهــا 
يف الــزوج املســتقبيل. ومــن جديــد، تشــابَهت املؤهــالت التــي 
ظهــَر فيهــا التبايـُـن األكــرب؛ “أن يكــون مــن الطائفــة نفســها”، و”أن 
ــن.  ــن التبايُ ــبة م ــى نس ــا أع ــها”، حصَدت ــة نفس ــي إىل اإلثنيّ ينتم
ــى  ــب ع ــه يج ــربَن أن ــول يعت ــط األناض ــاء يف وس ــن النس %86 م
ــربَن  ــني أّن %75 يعت ــه، يف ح ــب ذات ــي إىل املذه ــل أن ينتم الرج
ــت هــذه  ــد وصل ــة نفســها”. وق ــه يجــب “أن ينتمــي إىل اإلثني أن
ــل  النَســب إىل أدىن مســتوياتها يف إيجــه )%59( مــن حيــث املؤهِّ
ــن  ــول م ــط رشق األناض ــها”، ووس ــة نفس ــن الطائف ــون م “أن يك
ــة نفســها” )%45()الجــدول  ــل “أن ينتمــي إىل اإلثنيّ ــث املؤهِّ حي

.)66

أظهــرَت املقارنــة بــني أنــواع األرَس منطــاً مشــابهاً مــن التبايـُـن. فقــد 
ــالت “أن يكــون متديّنــاً” )%85( و”أن يكــون مــن  لوِحــظ أّن املؤهِّ
ــة بالنســبة إىل النســاء  الطائفــة نفســها” )%73( هــام أكــر أهمي
ــاً  ــون متزّوج ــني أّن “أال يك ــّدة. يف ح ــالت ممت ــات إىل عائ املنتمي
ــواة  ــة ن ــات إىل عائل ــة للنســاء املنتمي ــل” هــو أكــر أهمي مــن قب
)%85( وعائلــة ممتــّدة )%87(. وتصــل هــذه النســبة إىل %74 يف 

العائــالت املفّككــة.

يُشــر تحليــل النتائــج وفــق املســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي إىل أّن 
- باســتثناء “أن يكــون مثّقفــاً” و”أن يكــون لديــه وظيفــة جيــدة” 
ــة  ــربَن كل هــذه املؤهــالت اإلجتامعي ــوايت يعت - نســبة النســاء الل
مهمــة تنخفــض مــع ارتفــاع املســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي. 
ــاً؛ إذ أّن 89%  ــون متديّن ــرب يف “أن يك ــاُوت األك ــظ التف ــد لوِح وق
مــن النســاء مــن الطبقــة الدنيــا يعتــربَن أنــه يجــب عــى زوجهــّن 
املســتقبيل أن يكــون متديّنــاً، يف حــني أّن هــذه النســبة تنخفــض إىل 

ــا. ــة العلي ــى الطبق %42 يف أع

3.12 املؤّهــالت الشــخصية التــي يبحثــون عنهــا يف الرشيــك 
املســتقبيل

يف هــذه املرحلــة مــن البحــث، ســألنا األفــراد عــن املؤهــالت 
الشــخصية التــي يبحثــون عنهــا يف الشــخص الــذي يريــدون 
ــف هــذه املؤهــالت وتقســيمها  ــم تصني ــا منه ــه، وطلبن ــزواج ب ال
إىل “مهمــة”، “ال يهــم” و”غــر مهمــة”. ولوِحــظ هنــا أّن املؤهــالت 
الشــخصية أكــر أهميــة لــكلٍّ مــن الرجــال والنســاء مقارنــًة 

باملؤهــالت اإلجتامعيــة. 

الجدول 67. الصفات الشخصية التي يبحثون عنها يف الرشيك املستقبيل يف أنحاء تركيا كافة بحسب الجنس

أنثىذكر 

مهمةال يهّمغري مهمةمهمةال يهّمغري مهمة

5,811,682,66,013,081,1أن تكون مغرمة بك

14,730,255,018,933,148,0أن تكون جميلة

2,56,291,41,55,892,7أن تعتني بنفسها )تهتم بنظافتها الشخصية(

0,41,598,10,31,798,0أن تكون وفيّة للرشيك

0,83,196,10,52,796,9أن تستمتع بإمضاء الوقت مع عائلتها

0,31,498,30,21,498,4أن تكون شخصاً جديراً بالثقة/ ال تكذب

0,31,997,80,21,898,0أن تويل أهمية ملشاعر الرشيك

0,63,595,90,63,495,9أن تكون مقتِصدة

0,84,295,00,43,596,1أن تكون كرمية

0,31,897,90,21,398,5أن تكون صبورة ومتساِمحة

0,82,596,70,31,798,0أن تحمي الرشيك من عائلتها 

0,31,598,30,11,498,4أن تترّف بشكٍل الئق يف املجتمع
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النســاء والرجــال عــى حــدٍّ ســواء اعتــربوا الجــامل أو الوســامة أقــّل 
ــامل  ــون الج ــال يول ــرى. إال أّن الرج ــالت األخ ــن املؤه ــة م أهمي

ــدول 67(.   ــاء )%48()الج ــن النس ــرب )%55( م ــة أك أهمي

ــا الرجــال  ــي يعتربه ــر الجــدول 68 املؤهــالت الشــخصية الت يُظه
“مهمــة” يف كافــة أنحــاء تركيــا، بحســب مختلــف املواصفــات 

الدميوغرافيــة.

مــا مــن تفــاُوت ملحــوظ بــني املؤهــالت الشــخصية املهّمــة 
الســكنيّة. املناطــق  بحســب 

لوِحــظ التفــاُوت األكــرب بــني املــدن الثــالث الرئيســية مــن حيــث 
ــاروا  ــن اخت ــال الذي ــبة الرج ــك”؛ إذ أّن نس ــة ب ــون مغرم “أن تك
هــذا التوقُّــع قــد بلغــت أدىن مســتوياتها يف إزمــر )%76( مقارنــًة 

ــطنبول )89%(. ــرة )%83( واس ــة أنق مبدين

مثــة تبايـُـن ملحــوظ بــني املناطــق يف ثالثــة مواضيــع؛ يعتــرب الرجــل 
أّن مــن املهــم أن تكــون املــرأة التــي ســيتزّوجها “مغرمــة 

ــة”  ــي بنفســها” )%98( و”أن تكــون جميل ــه” )%90(، “أن تعتن ب
)%65(. وقــد وصلــت هــذه النَســب إىل أدىن مســتوياتها يف شــامل 
ــون  ــة “أن تك ــت أهمي ــة، متثّل ــك املنطق ــي تل رشق األناضــول. فف
ــاء املــرأة بنفســها  ــرِب اعتن ــه” بنســبة %60، يف حــني اعتُ ــة ب مغرم

مهــامً بنســبة %74، والجــامل مهــامً بنســبة 45%.

إال أننــا مل نلَحــظ أّي تبايـُـن ملحــوظ بــني مختلــف أنــواع األرَس مــن 
حيــث املؤهــالت الشــخصية التــي يبحــث عنهــا الرجــل يف الزوجــة.

ــني  ــرز ب ــن األب ــل التبايُ ــة، متثَّ ــات اإلجتامعي ــتوى الطبق ــى مس ع
ــة  ــون مغرم ــة” و”أن تك ــون جميل ــات يف “أن تك ــف الطبق مختل
ــتوى  ــاع املس ــع ارتف ــالت م ــذه املؤه ــة ه ــازدادت أهمي ــك”. ف ب
اإلجتامعي-اإلقتصــادي. إذ أّن الرجــال الذيــن يعتــربون أّن مــن 
املهــم لزوجتهــم املســتقبلية أن تكــون جميلــة تبلــغ نســبتهم 50% 
يف الطبقــة الدنيــا و%64 يف أعــى الطبقــة العليــا. أمــا أهميــة 
ــا  ــة الدني ــغ %74 يف الطبق ــة بالرجــل فتبل ــرأة مغرم ــون امل أن تك

ــا. ــة العلي ــى الطبق و%88 يف أع
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الجــدول 68. الصفــات الشــخصية التــي يبحــث عنهــا الرجــل يف زوجــة املســتقبل يف أنحــاء تركيــا كافيــة بحســب املنطقــة الســكنية، املــدن الرئيســية الثــالث، تصنيــف الوحــدات اإلقليميــة 
ــوع األرسة واملســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي )“مهمــة”( لإلحصــاء، ن

أن تعتني بنفسها أن تكون جميلةأن تكون مغرمة بك

)تهتم بنظافتها 

الشخصية(

أن تكون وفّية 

للرشيك

أن تستمتع بإمضاء 

الوقت مع عائلتها

أن تكون شخصاً 

جديراً بالثقة/ ال 

تكذب

أن تويل أهمية ملشاعر 

الرشيك
أن تكون كرميةأن تكون مقتِصدة

أن تكون صبورة 

ومتساِمحة

أن تحمي الرشيك من 

عائلتها

أن تترصّف بشكٍل الئق 

يف املجتمع

97,895,995,097,996,798,3تركيا82,655,091,498,196,198,3تركيا

املنطقة السكنّيةاملنطقة السكنّية

97,895,694,497,996,698,3املدينة 83,754,191,998,295,998,4املدينة 

97,696,796,597,897,098,2الريف79,757,689,997,896,898,0الريف

ثالث مدن رئيسيةثالث مدن رئيسية 

96,693,591,897,195,598,0إسطنبول 89,054,594,297,594,897,5إسطنبول 

98,795,795,499,297,098,9أنقرة 83,351,791,398,997,098,9أنقرة 

96,993,993,597,095,997,4إزمر 76,454,188,497,894,697,5إزمر 

املناطق/ تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاءاملناطق/ تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء 

96,693,591,897,195,598,0إسطنبول 89,054,594,297,594,897,5إسطنبول 

99,598,097,599,598,598,8غرب مرمرة 89,864,698,399,998,899,7غرب مرمرة 

98,998,197,399,197,899,5إيجه 82,355,494,799,396,799,6إيجه 

97,295,694,997,195,997,7رشق مرمرة  80,352,091,097,795,398,1رشق مرمرة  

98,497,396,298,397,998,6غرب األناضول 86,652,490,098,897,898,7غرب األناضول 

98,696,095,598,396,798,7البحر األبيض املتوسط 83,552,091,898,896,199,0البحر األبيض املتوسط 

95,994,993,697,295,397,3وسط األناضول 72,457,482,997,294,797,4وسط األناضول 

98,497,396,598,297,898,9غرب البحر األسود75,756,392,598,396,898,9غرب البحر األسود

98,996,794,598,697,999,0رشق البحر األسود83,555,293,697,196,898,4رشق البحر األسود

96,994,595,997,495,395,8شامل رشق األناضول 59,844,874,496,693,997,8شامل رشق األناضول 

97,795,694,298,594,797,9وسط رشق األناضول 72,352,590,597,796,198,1وسط رشق األناضول 

97,895,896,697,297,497,8جنوب رشق األناضول  84,164,888,797,196,697,4جنوب رشق األناضول  

نوع األرسة نوع األرسة  

97,996,295,298,096,898,2نواة 83,255,291,698,296,198,4نواة 

97,596,295,597,997,198,7ممتّدة  79,753,890,297,997,798,2ممتّدة  

97,293,093,197,195,197,8مفّككة  82,855,991,797,493,897,6مفّككة  

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي  

95,688,586,396,791,896,8أعى الطبقة العليا88,364,494,198,891,398,6أعى الطبقة العليا

97,895,093,398,096,198,7الطبقة العليا87,758,593,897,895,198,5الطبقة العليا

98,496,595,998,696,898,7الطبقة الوسطى العليا83,854,393,498,696,898,9الطبقة الوسطى العليا

97,696,595,597,997,098,2الطبقة الوسطى الدنيا82,055,190,598,296,598,1الطبقة الوسطى الدنيا

98,096,696,797,997,798,1الطبقة الدنيا74,449,685,997,697,198,0الطبقة الدنيا
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الجــدول 68. الصفــات الشــخصية التــي يبحــث عنهــا الرجــل يف زوجــة املســتقبل يف أنحــاء تركيــا كافيــة بحســب املنطقــة الســكنية، املــدن الرئيســية الثــالث، تصنيــف الوحــدات اإلقليميــة 
ــوع األرسة واملســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي )“مهمــة”( لإلحصــاء، ن

أن تعتني بنفسها أن تكون جميلةأن تكون مغرمة بك

)تهتم بنظافتها 

الشخصية(

أن تكون وفّية 

للرشيك

أن تستمتع بإمضاء 

الوقت مع عائلتها

أن تكون شخصاً 

جديراً بالثقة/ ال 

تكذب

أن تويل أهمية ملشاعر 

الرشيك
أن تكون كرميةأن تكون مقتِصدة

أن تكون صبورة 

ومتساِمحة

أن تحمي الرشيك من 

عائلتها

أن تترصّف بشكٍل الئق 

يف املجتمع

97,895,995,097,996,798,3تركيا82,655,091,498,196,198,3تركيا

املنطقة السكنّيةاملنطقة السكنّية

97,895,694,497,996,698,3املدينة 83,754,191,998,295,998,4املدينة 

97,696,796,597,897,098,2الريف79,757,689,997,896,898,0الريف

ثالث مدن رئيسيةثالث مدن رئيسية 

96,693,591,897,195,598,0إسطنبول 89,054,594,297,594,897,5إسطنبول 

98,795,795,499,297,098,9أنقرة 83,351,791,398,997,098,9أنقرة 

96,993,993,597,095,997,4إزمر 76,454,188,497,894,697,5إزمر 

املناطق/ تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاءاملناطق/ تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء 

96,693,591,897,195,598,0إسطنبول 89,054,594,297,594,897,5إسطنبول 

99,598,097,599,598,598,8غرب مرمرة 89,864,698,399,998,899,7غرب مرمرة 

98,998,197,399,197,899,5إيجه 82,355,494,799,396,799,6إيجه 

97,295,694,997,195,997,7رشق مرمرة  80,352,091,097,795,398,1رشق مرمرة  

98,497,396,298,397,998,6غرب األناضول 86,652,490,098,897,898,7غرب األناضول 

98,696,095,598,396,798,7البحر األبيض املتوسط 83,552,091,898,896,199,0البحر األبيض املتوسط 

95,994,993,697,295,397,3وسط األناضول 72,457,482,997,294,797,4وسط األناضول 

98,497,396,598,297,898,9غرب البحر األسود75,756,392,598,396,898,9غرب البحر األسود

98,996,794,598,697,999,0رشق البحر األسود83,555,293,697,196,898,4رشق البحر األسود

96,994,595,997,495,395,8شامل رشق األناضول 59,844,874,496,693,997,8شامل رشق األناضول 

97,795,694,298,594,797,9وسط رشق األناضول 72,352,590,597,796,198,1وسط رشق األناضول 

97,895,896,697,297,497,8جنوب رشق األناضول  84,164,888,797,196,697,4جنوب رشق األناضول  

نوع األرسة نوع األرسة  

97,996,295,298,096,898,2نواة 83,255,291,698,296,198,4نواة 

97,596,295,597,997,198,7ممتّدة  79,753,890,297,997,798,2ممتّدة  

97,293,093,197,195,197,8مفّككة  82,855,991,797,493,897,6مفّككة  

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي  

95,688,586,396,791,896,8أعى الطبقة العليا88,364,494,198,891,398,6أعى الطبقة العليا

97,895,093,398,096,198,7الطبقة العليا87,758,593,897,895,198,5الطبقة العليا

98,496,595,998,696,898,7الطبقة الوسطى العليا83,854,393,498,696,898,9الطبقة الوسطى العليا

97,696,595,597,997,098,2الطبقة الوسطى الدنيا82,055,190,598,296,598,1الطبقة الوسطى الدنيا

98,096,696,797,997,798,1الطبقة الدنيا74,449,685,997,697,198,0الطبقة الدنيا
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ــاء  ــا النس ــي تعتربه ــخصية الت ــالت الش ــدول 69 املؤه ــر الج يُظه
“مهمــة” يف كافــة أنحــاء تركيــا، بحســب مختلــف املواصفــات 

الدميوغرافيــة.

بــرز التفــاُوت األكــرب بــني املناطــق الســكنيّة مــن حيــث “أن يكــون 
ــزة الشــخصية  ــربَن هــذه املي ــك”. فالنســاء يف املــدن يعت ــاً ب مغرم

أكــر أهميــة )83%(.

أظهــرَت امليــزة نفســها التفــاُوت األكــرب أيضــاً بــني املــدن الرئيســية 
الثــالث. فنســبة النســاء اللــوايت اعتــربَن أّن مــن املهــم للرجــل أن 

يكــون مغرمــاً بهــّن بلغــت أدىن مســتوياتها يف إزمــر )77%(.

لوِحــظ تفــاُوت ملحــوظ بــني ميزتــني يف كافــة املناطــق: يف غــرب 
مرمــرة، %89 مــن النســاء يتوقّعــَن مــن الرجــل الــذي ســيتزّوجَنه 
ــبة إىل 60%  ــذه النس ــض ه ــام تنخف ــّن، بين ــاً به ــون مغرم أن يك
يف شــامل رشق األناضــول. أمــا النســاء اللــوايت يعتــربَن املظهــر 
الخارجــي للرجــل الــذي ســيتزّوجنه مهــامً فتِصــل نســبتهّن إىل أعى 
مســتوياتها يف جنــوب رشق األناضــول )%60(، وأدىن مســتوياتها يف 

وســط رشق األناضــول )43%(.

الجــدول 69. املؤهــالت الشــخصية التــي تفّتــش عنهــا املــرأة يف زوج املســتقبل يف كافــة أنحــاء تركيــا، بحســب املنطقــة الســكنّية، ثــالث مــدن رئيســية، تصنيــف الوحــدات اإلقليميــة لإلحصــاء، 
الجنــس، العمــر، املســتوى العلمــي، نــوع األرسة واملســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي )“مهمــة”(

 
أن يكون وسيامًأن يكون مغرماً بك

أن يعتني بنفسه 

)يهتم بنظافته 

الشخصية(

أن يكون وفّياً 

للرشيك

أن يستمتع بإمضاء 

الوقت مع عائلته

أن يكون شخصاً 

جديراً بالثقة/ ال 

يكذب

أن يويل أهمية ملشاعر 

الرشيك
أن يكون كرمياًأن يكون مقتِصداً

أن يكون صبوراً 

ومتساِمحاً

أن يحمي الرشيك من 

عائلته

أن يترصّف بشكٍل الئق 

يف املجتمع

98,095,996,198,598,098,4تركيا81,148,092,798,096,998,4تركيا

املنطقة السكنّيةاملنطقة السكنّية

98,195,595,998,598,198,5املدينة 82,947,693,898,197,198,6املدينة 

97,797,096,598,497,998,2الريف76,449,189,897,796,398,0الريف

ثالث مدن رئيسيةثالث مدن رئيسية 

97,495,194,897,997,298,0إسطنبول 87,447,394,697,196,698,1إسطنبول 

98,193,795,598,697,398,7أنقرة 84,043,595,198,196,898,4أنقرة 

96,693,293,597,196,697,2إزمر 76,843,590,897,895,496,9إزمر 

املناطق/ تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاءاملناطق/ تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء 

97,495,194,897,997,298,0إسطنبول 87,447,394,697,196,698,1إسطنبول 

99,498,099,099,899,499,3غرب مرمرة 89,258,098,299,699,199,8غرب مرمرة 

99,397,797,799,298,799,2إيجه 80,347,296,899,398,099,5إيجه 

97,595,595,797,997,197,6رشق مرمرة  79,343,792,797,595,797,5رشق مرمرة  

98,397,497,699,399,499,3غرب األناضول 86,248,690,798,797,198,9غرب األناضول 

98,794,395,799,098,099,0البحر األبيض املتوسط 83,144,495,698,597,098,9البحر األبيض املتوسط 

97,294,593,197,698,198,7وسط األناضول 72,251,684,198,096,197,3وسط األناضول 

98,097,097,498,498,098,5غرب البحر األسود70,946,190,798,197,398,7غرب البحر األسود

99,395,694,599,099,299,2رشق البحر األسود80,547,491,798,697,499,4رشق البحر األسود

97,294,994,198,296,095,3شامل رشق األناضول 59,644,075,895,995,597,8شامل رشق األناضول 

98,094,595,198,498,198,8وسط رشق األناضول 70,442,993,098,297,398,2وسط رشق األناضول 

97,096,596,697,797,797,9جنوب رشق األناضول  82,360,092,496,596,497,8جنوب رشق األناضول  

نوع األرسة نوع األرسة  

98,396,296,498,698,398,6نواة 83,248,893,298,297,198,6نواة 

97,796,295,898,397,898,4ممتّدة  78,048,091,697,997,098,3ممتّدة  

97,394,494,797,997,097,6مفّككة  75,244,891,797,295,798,0مفّككة  

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي  

98,490,095,099,397,699,1أعى الطبقة العليا92,146,597,198,996,198,9أعى الطبقة العليا

98,794,295,298,798,399,4الطبقة العليا85,247,196,598,597,699,0الطبقة العليا

98,696,596,699,198,899,1الطبقة الوسطى العليا84,746,995,398,697,699,0الطبقة الوسطى العليا

97,996,596,298,398,098,3الطبقة الوسطى الدنيا80,049,191,498,096,698,4الطبقة الوسطى الدنيا

98,097,096,898,298,198,2الطبقة الدنيا78,250,888,697,596,997,9الطبقة الدنيا
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ــرأة يف  ــا امل ــي تبحــث عنه وبالنســبة إىل املؤهــالت الشــخصية الت
الرجــل، ظهــر التبايـُـن األكــرب بــني مختلف أنــواع األرَس واملســتويات 
اإلجتامعية-اإلقتصاديــة يف مــا يتعلّــق مبيــزة “أن يكــون مغرمــاً 
ــواة  ــة الن ــاء يف العائل ــة للنس ــزة مهم ــذه املي ــرِبت ه ــك”. فاعتُ ب

ــواع األرَس األخــرى. ــن أن ــر م )%83( أك

نســبة  ترتفــع  اإلجتامعي-اإلقتصــادي،  املســتوى  ارتفــاع  ومــع 
ــزة  ــّن هــو مي ــاً به ــْون الرجــل مغرم ــربَن أّن ك ــوايت يعت النســاء الل
مهمــة. %78 مــن النســاء يف الطبقــة الدنيــا يعتــربَن هــذه امليــزة 
ــق هــذه النســبة لتبلــغ %92 يف أعــى الطبقــة  مهمــة، بينــام تحلّ

ــا. العلي

الجــدول 69. املؤهــالت الشــخصية التــي تفّتــش عنهــا املــرأة يف زوج املســتقبل يف كافــة أنحــاء تركيــا، بحســب املنطقــة الســكنّية، ثــالث مــدن رئيســية، تصنيــف الوحــدات اإلقليميــة لإلحصــاء، 
الجنــس، العمــر، املســتوى العلمــي، نــوع األرسة واملســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي )“مهمــة”(

 
أن يكون وسيامًأن يكون مغرماً بك

أن يعتني بنفسه 

)يهتم بنظافته 

الشخصية(

أن يكون وفّياً 

للرشيك

أن يستمتع بإمضاء 

الوقت مع عائلته

أن يكون شخصاً 

جديراً بالثقة/ ال 

يكذب

أن يويل أهمية ملشاعر 

الرشيك
أن يكون كرمياًأن يكون مقتِصداً

أن يكون صبوراً 

ومتساِمحاً

أن يحمي الرشيك من 

عائلته

أن يترصّف بشكٍل الئق 

يف املجتمع

98,095,996,198,598,098,4تركيا81,148,092,798,096,998,4تركيا

املنطقة السكنّيةاملنطقة السكنّية

98,195,595,998,598,198,5املدينة 82,947,693,898,197,198,6املدينة 

97,797,096,598,497,998,2الريف76,449,189,897,796,398,0الريف

ثالث مدن رئيسيةثالث مدن رئيسية 

97,495,194,897,997,298,0إسطنبول 87,447,394,697,196,698,1إسطنبول 

98,193,795,598,697,398,7أنقرة 84,043,595,198,196,898,4أنقرة 

96,693,293,597,196,697,2إزمر 76,843,590,897,895,496,9إزمر 

املناطق/ تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاءاملناطق/ تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء 

97,495,194,897,997,298,0إسطنبول 87,447,394,697,196,698,1إسطنبول 

99,498,099,099,899,499,3غرب مرمرة 89,258,098,299,699,199,8غرب مرمرة 

99,397,797,799,298,799,2إيجه 80,347,296,899,398,099,5إيجه 

97,595,595,797,997,197,6رشق مرمرة  79,343,792,797,595,797,5رشق مرمرة  

98,397,497,699,399,499,3غرب األناضول 86,248,690,798,797,198,9غرب األناضول 

98,794,395,799,098,099,0البحر األبيض املتوسط 83,144,495,698,597,098,9البحر األبيض املتوسط 

97,294,593,197,698,198,7وسط األناضول 72,251,684,198,096,197,3وسط األناضول 

98,097,097,498,498,098,5غرب البحر األسود70,946,190,798,197,398,7غرب البحر األسود

99,395,694,599,099,299,2رشق البحر األسود80,547,491,798,697,499,4رشق البحر األسود

97,294,994,198,296,095,3شامل رشق األناضول 59,644,075,895,995,597,8شامل رشق األناضول 

98,094,595,198,498,198,8وسط رشق األناضول 70,442,993,098,297,398,2وسط رشق األناضول 

97,096,596,697,797,797,9جنوب رشق األناضول  82,360,092,496,596,497,8جنوب رشق األناضول  

نوع األرسة نوع األرسة  

98,396,296,498,698,398,6نواة 83,248,893,298,297,198,6نواة 

97,796,295,898,397,898,4ممتّدة  78,048,091,697,997,098,3ممتّدة  

97,394,494,797,997,097,6مفّككة  75,244,891,797,295,798,0مفّككة  

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي  

98,490,095,099,397,699,1أعى الطبقة العليا92,146,597,198,996,198,9أعى الطبقة العليا

98,794,295,298,798,399,4الطبقة العليا85,247,196,598,597,699,0الطبقة العليا

98,696,596,699,198,899,1الطبقة الوسطى العليا84,746,995,398,697,699,0الطبقة الوسطى العليا

97,996,596,298,398,098,3الطبقة الوسطى الدنيا80,049,191,498,096,698,4الطبقة الوسطى الدنيا

98,097,096,898,298,198,2الطبقة الدنيا78,250,888,697,596,997,9الطبقة الدنيا
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3.13. وْضع الزواج

ســألنا الذيــن ســبق لهــم أن تزّوجــوا عــن وْضعهــم الزوجــّي، 
وفّصلنــا النتائــج يف الجــدول 70. الحظنــا أّن %86 مــن األفــراد 
ال يزالــون مســتمّرين بزواجهــم األّول، %8 فقــدوا رشيكهــم و5% 

ــالق. ــى الط ــوا ع حصل

ــجيلها يف  ــّم تس ــي ت ــج الت ــني النتائ ــوظ ب ــالف ملح ــد اخت ال يوج

َ رشيكهــم وصلــت إىل  األريــاف واملــدن، إال أّن نســبة الذيــن تُــويفِّ
ــت  ــالق كان ــى الط ــوا ع ــن حصل ــبة الذي ــاف، ونس %11 يف األري

ــدن. ــيء )%6( يف امل ــض ال ــى بع أع

عنــد تقييــم النتائــج بحســب املناطــق، اكتشــفنا أّن نســبة الزيجات 
 َ املســتمرّة مرتفعــة جــداً يف املناطــق كافــة. أمــا نســبة الذيــن تــُويفِّ
رشيكهــم فكانــت أعــى يف غــرب مرمــرة )%13( وشــامل رشق 

األناضــول )12%(.

الجدول 70. وضع الزواج يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنية، املدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء 

منفصل/ يعيش بعيداًمطلّقتُويفِّ الرشيكمستمّر 

85,88,35,30,6تركيا

املنطقة السكنّية

86,37,25,90,6املدينة 

84,510,94,00,6الريف

ثالث مدن رئيسية 

85,96,96,60,6إسطنبول 

84,37,86,91,0أنقرة 

83,08,97,50,5إزمر 

املناطق/ تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء 

85,96,96,60,6إسطنبول 

81,613,14,80,5غرب مرمرة 

85,08,95,50,6إيجه 

85,27,66,70,5رشق مرمرة  

85,68,55,10,8غرب األناضول 

85,17,66,30,9البحر األبيض املتوسط 

86,58,05,30,3وسط األناضول 

86,18,94,80,2غرب البحر األسود

86,310,92,00,7رشق البحر األسود

86,112,01,60,3شامل رشق األناضول 

89,26,63,80,5وسط رشق األناضول 

88,97,23,30,6جنوب رشق األناضول  

كــام هــو متوقَّــع، ارتفعــت نســبة األزواج الذيــن فقــدوا الرشيــك 
بــني املجيبــني املتقّدمــني يف الســّن. فعــى ســبيل املثــال، 38% 
مــن املجيبــني الذيــن تخطّــت أعامرهــم 65 ســنة قــد فقــدوا 

.)71 رشيكهم)الجــدول 

ــع أيضــاً نســبة الزيجــات  ــاع املســتوى التعليمــي، ترتف ــع ارتف وم
املســتمرّة. %69 مــن األفــراد غــر املتعلِّمــني ال يــزال زواجهــم 
مســتمراً، بينــام %26 مــن األفــراد غــر املتعلِّمــني قــد فقــدوا 
رشيكهــم. أمــا لــدى الخّريجــني الجامعيــني، فالحظنــا أّن 91% 

ــتمرّاً. ــم مس ــزال زواجه ــم ال ي منه

ويف الوقــت نفســه، وجدنــا يف العائــالت املفككــة أّن نســبة األفــراد 
املطلّقــني )%28( أو األفــراد الذيــن فقــدوا الرشيــك )%65( أعــى 

ــواع األرَس األخــرى. مــن أن

ــا  ــة الدني ــّجلَت الطبق ــة، س ــات اإلجتامعي ــتوى الطبق ــى مس وع
َ رشيكهــم مقارنــًة بالطبقات  نســبة أعــى مــن املجيبــني الذيــن تـُـويفِّ
ــن  ــبة الذي ــت نس ــال، بلغ ــبيل املث ــى س ــرى. فع ــة األخ اإلجتامعي
ــت  ــني وصل ــا %2، يف ح ــة العلي ــى الطبق ــك يف أع ــدوا الرشي فق
هــذه النســبة إىل %7 يف الطبقــة الوســطى و%10 يف الطبقــة 

ــا. الدني
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الجدول 71. وضع الزواج بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي 

منفصل/ يعيش بعيداًمطلّقتُويفِّ الرشيكمستمّر 

الجنس

90,73,85,10,4ذكر

81,512,25,60,7أنثى

العمر

18-2496,90,22,40,5

25-3494,20,64,80,4

35-4491,41,76,00,9

45-5488,24,46,90,5

55-6480,613,45,30,7

65+57,338,34,10,4

املستوى العلمي 

69,225,64,50,7مل يدخل املدرسة 

87,57,34,60,6املرحلة اإلبتدائية

90,33,75,60,4املرحلة التكميلية / املرحلة الثانوية 

89,82,37,10,7املدرسة الثانوية

91,31,56,60,5اإلجازة/ الدراسات العليا

نوع األرسة  

96,11,32,50,1نواة 

83,010,06,20,8ممتّدة  

2,565,128,04,4مفّككة  

املستوى اإلجتامعي- اإلقتصادي  

91,81,76,50,0أعى الطبقة العليا

91,73,44,20,7الطبقة العليا

90,04,05,80,3الطبقة الوسطى العليا

87,87,14,70,5الطبقة الوسطى الدنيا

84,79,84,70,7الطبقة الدنيا

3.14. أسباب الطالق 

ــى  ــدة ع ــرّة واح ــالق م ــى الط ــوا ع ــن حصل ــراد الذي ــألنا األف س
األقــل عــن أبــرز ثالثــة أســباب تســبّبَت بالطــالق، وفّصلنــا النتائــج 
يف الجــدول 72. تبــنيَّ أّن الســبب األكــر شــيوعاً للطــالق يف أنحــاء 

ــاالة وســلوك غــر مســؤول” )27%(. ــًة كان “المب ــا كاف تركي

الســبب األهــم بحســب الجنســني الــذي أّدى إىل الطــالق كان 
“المبــاالة وســلوك غــر مســؤول” )%27(، وقــد ردَّده الرجــال 

ــا. ــط تركي ــوازي متوّس ــذا ي ــواء. وه ــدٍّ س ــى ح ــاء ع والنس

بالنســبة إىل النســاء، تــى هــذا الســبب ســبباً آخــر وهــو “الــرضب/ 
ــر  ــة” بنســبة %16. وجدي ــة” بنســبة %21 و”الخيان ســوء املعامل
ــى  ــان ع ــة األرسة” و”اإلدم ــى إعال ــدرة ع ــدم الق ــر أّن “ع بالذك
الكحــول والقــامر” )%14( هــام أيضــاً ســببان مهــاّمن آخــران 

ــالق. ــان إىل الط ــاء ويؤّدي ــبة إىل النس بالنس

أمــا مــن ناحيــة الرجــال، فــكان الســبب الثــاين مــن حيــث األهميــة 
والــذي أّدى إىل الطــالق هــو “عــدم احــرتام عائلــة الــزوج” )11%( 

ــل عائلــة الحمــو باملســائل العائليّــة” )8%(. و”تدخُّ
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الجدول 72. أسباب الطالق يف كافة أنحاء تركيا بحسب الجنس

 اإلناث الذكورتركيا

26,826,527,1المباالة وسلوك غر مسؤول

11,70,720,7الرضب/ سوء املعاملة

11,07,114,1عدم القدرة عى إعالة األرسة

11,04,916الخيانة

8,31,114,2اإلدمان عى الكحول والقامر

7,911,35,1عدم احرتام عائلة الزوج)ة(

ل عائلة الحمو باملسائل العائلية 6,57,65,7تدخُّ

6,36,76,0هْجر/ التعرُّض للهجر

2,71,63,6عدم القدرة عى اإلنجاب

1,81,42,2سوء معاملة األوالد يف العائلة

1,71,71,6إصابة الزوج)ة( مبرٍض ُعضال

0,91,10,7جرمية مشينة )رسقة، احتيال، استيالء، إلخ.(

0,601,1تحرُّش جنيس داخل املنزل

31,842,723,0سبب آخر

3.15. األسباب املحتَملة للطالق

قرأنــا لألفــراد املشــاركني يف الدراســة مجموعــة عبــارات وســألناهم 
إن كانــت تلــك العبــارات تشــكِّل وحدهــا ســبباً جوهريـّـاً للطــالق. 
ــالق  ــة لط ــباب املحتَمل ــم يف األس ــذا القس ــق يف ه ــاء التدقي وأثن
الذكــور واإلنــاث، لوِحــظ أّن بعــض الســلوكيّات تشــّكل ســبباً مهــامً 

ــان عــى الكحــول  ــالً، اإلدم ــة مث ــكال الجنســني، كالخيان للطــالق ل
والقــامر، ســوء املعاملــة )الــرضب، اإلهانــة، إلــخ.( وبعــض الجرائــم 
ــكاب  ــنيَّ أّن “ارت ــات يف الجــدول، تب ــم اإلجاب ــد تقيي املشــينة. وعن
املــرأة الخيانــة” هــو ســبب أســايس للطــالق لــدى %93 مــن 

ــدول 73(. الرجال)الج

الجدول 73. أسباب الطالق يف كافة أنحاء تركيا

ال أعرفالنعم 

93,34,22,6خيانة الزوجة لزوجها حتى لو ملرّة واحدة

88,28,63,3خيانة الرجل لزوجته حتى لو ملرّة واحدة

84,510,74,8ارتكاب الرجل جرمية مشينة )رسقة، احتيال، استيالء، إلخ.(

84,410,84,8ارتكاب املرأة جرمية مشينة )رسقة، احتيال، استيالء، إلخ.(

80,315,64,1عادات الرجل السيّئة )مثال اإلدمان عى الكحول والقامر(

80,215,34,5العادات السيّئة للمرأة )مثال اإلدمان عى الكحول والقامر(

78,117,54,3املرأة تيُسء معاملة زوجها )ترضبه، تُهينه، إلخ.(

77,918,43,7الزوج ييُسء معاملة زوجته )يرضبها، يُهينها، إلخ.(

58,635,26,2سلوك الرجل الالمبايل والالمسؤول تجاه الزوجة واألولاد

58,235,56,3سلوك املرأة الالمبايل والالمسؤول تجاه الزوج واألوالد

31,364,04,7عْجز الزوج عن إعالة األسرة

ل عائلة املرأة يف املسائل العائلية 22,770,46,8تدخُّ

ل عائلة الرجل يف املسائل العائلية 2271,26,8تدخُّ

16,178,25,7عدم تفاُهم الزوجة مع عائلة الزوج

15,578,85,7عدم تفاُهم الزوج مع عائلة الزوجة

14,181,84,1عْجز الزوجة عن تأدية األعامل املنزلية كام يجب

7,887,64,5عْقم الزوجة

7,587,94,6عْقم الزوج

3,793,82,6إصابة الرجل مبرٍض ُعضال

3,594,02,4إصابة املرأة مبرٍض ُعضال
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مــن جهــة أخــرى، شــّكل “ارتــكاب الرجــل الخيانــة” ســبباً للطــالق 
لــدى %88 مــن النســاء. وجديــر بالذكــر أّن الرقــة وغرهــا مــن 
الجرائــم املامثلــة )%84 لــكلٍّ مــن الذكــور واإلنــاث( هــي الســبب 
ــدى الرجــال والنســاء عــى حــدٍّ ســواء. وأيضــاً،  ــرز للطــالق ل األب
اعتــرب %80 مــن املجيبــني أّن اإلدمــان عــى الكحــول والقــامر هــو 
ــرب  ــام اعت ــس. ك ــن الجن ــر ع ــّض النظ ــالق، بع ــّي للط ــبب حتم س
ــني  ــال الــرضب/ الشــتْم ب ــة مث ــراد أّن ســوء املعامل %78 مــن األف

ــّد أيضــاً ســبباً للطــالق.  الزوجــني يَُع

ــالق  ــبباً للط ــا س ــى كونه ــامٍع ع ــَظ بإج ــي مل تح ــائل الت ــا املس أم
ــدرة  ــدم الق ــال” )%3( و”ع ــرٍض ُعض ــزوج)ة( مب ــة ال ــي “إصاب فه

ــاب” )8%(. ــى اإلنج ع

يوِضــح الجــدول 74 اإلجابــات التــي أيـّـدت الطــالق وفــق مختلــف 
املواصفــات الدميوغرافيــة. لــدى تحليــل البيانــات بحســب املناطــق 
الســكنيّة، تبــنّي لنــا لــكل العبــارات التــي ســألنا عنهــا يف الدراســة 
أّن نســبة الذيــن يعتربونهــا ســبباً للطــالق كانــت أعــى يف املــدن. 
ــن األكــرب بــني األريــاف واملــدن يف مســألة “ســلوك  ولوِحــظ التبايُ
“ســلوك  واألوالد”،  الــزوج  تجــاه  والالمســؤول  املُهــني  املــرأة 
الرجــل املُهــني والالمســؤول تجــاه الزوجــة واألوالد”، و”ســوء 
معاملــة الــزوج لزوجتــه )يرضبهــا، يُهينهــا، إلــخ.(”.  82% 
مــن املجيبــني املقيمــني يف املــدن و%69 مــن أولئــك املقيمــني يف 
األريــاف يعتربون”ســوء معاملــة الــزوج لزوجتــه )يرضبهــا، يُهينهــا، 
ــال  ــن الرج ــرب كّل م ــام اعت ــالق. ك ــاً للط ــبباً جوهريّ ــخ.(” س إل
والنســاء عــى حــدٍّ ســواء أّن “الســلوك الالمبــايل والالمســؤول تجــاه 
ــن  ــالق لـــ%62 م ــّي للط ــبب حتم ــو س ــزوج)ة( واألوالد” ه ال

األفــراد املقيمــني يف املــدن و%49 مــن املقيمــني يف األريــاف.

تُشــر املقارنــة بــني مختلــف املناطــق إىل أّن نســبة الذيــن اعتــربوا 
أّن املســائل املطروحــة هــي ســبب محتمــل للطــالق كانــت أقــل يف 
شــامل رشق األناضــول. فعــى ســبيل املثال، اعتـُـرِب ارتــكاب الزوجة 
جرائــم مشــينة مثــال الرقــة واإلحتيــال ســبباً للطــالق لــدى 62% 
ــذه  ــت ه ــني وصل ــول، يف ح ــامل رشق األناض ــني يف ش ــن املجيب م

النســبة إىل %90 يف غــرب مرمــرة.

مل نِجــد تبايُنــاً ملحوظــاً بــني الجنســني مــن حيــث األســباب 
ــوء  ــؤول، س ــايل والالمس ــلوك الالمب ــالق. إال أّن الس ــة للط املحتمل
ــل عائلــة الــزوج يف املســائل العائليــة اعتُــرِبت  املعاملــة وتدخُّ

ــدى للنســاء للحصــول عــى الطالق)الجــدول 75(. أســباباً أهــم ل

ومــع ارتفــاع الفئــة العمريّــة، تنخفــض نســبة األفــراد الذيــن 
يعتــربون الحــاالت املذكــورة ســبباً للطــالق. وقــد لوِحــظ التبايُــن 
ــاه  ــايل والالمســؤول تج ــرأة الالمب ــلوك الرجــل أو امل ــرب يف “س األك
الــزوج)ة( واألوالد”. ففــي الفئــة العمريــة التــي تــرتاوح بــني 18 
و24 ســنة، حصــل هــذا الســبب عــى تأييــد %69 مــن املجيبــني 
ــام انخفصــت هــذه النســبة إىل 48%  ــاره ســبباً للطــالق، في باعتب

لــدى الذيــن تفــوق أعامرهــم 65 ســنة.

مــن جهــة أخــرى، ومــع ارتفــاع املســتوى العلمــي، ترتفــع أيضــاً 
نســبة الذيــن يعتــربون الحــاالت املطروحــة ســبباً للطــالق. وقــد 
ــؤول  ــايل والالمس ــل الالمب ــلوك الرج ــرب يف “س ــن األك ــر التبايُ ظه
تجــاه الزوجــة واألوالد” و”ســوء معاملتــه لزوجتــه )يرضبهــا، 
ــوا  ــن مل يلتحق ــراد الذي ــن األف ــرب %44 م ــخ.(”. اعت ــا، إل يُهينه
باملدرســة أّن الســلوك الالمســؤول للرجــل هــو ســبب حتمــّي 
للطــالق، يف حــني ارتفعــت هــذه النســبة إىل %69 بــني الخّريجــني 
الجامعيــني. كــام أّن %63 مــن املجيبــني الذيــن مل يلتحقــوا 
ــوء  ــربوا س ــد اعت ــني ق ــني الجامعي ــن الخّريج ــة و%88 م باملدرس

ــالق. ــبباً للط ــه س ــل لزوجت ــة الرج معامل

يعتــرب املطلّقــون أّن معظــم الحــاالت املطروحــة تشــّكل ســبباً 
للطــالق، وكانــت نســبتهم أعــى مقارنــًة باألوضــاع العائليــة 
األخــرى. “عجــز الــزوج عــن إعالــة األرسة” أو “ســلوك الرجــل/ 
ــّم  ــد ت ــزوج)ة( واألوالد” ق ــايل والالمســؤول تجــاه ال املــرأة الالمب
ترديدهــام أكــر بــني املطلّقــني مقارنــًة باألوضــاع العائليــة األخــرى. 
ومــن جهــة أخــرى، تدنـّـت نســبة املتزّوجني الذيــن اعتــربوا الحاالت 

نفســها ســبباً للطــالق.

لــدى تحليــل البيانــات بحســب املســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي، 
تبــنيَّ أّن األفــراد املنتمــني إىل الطبقــة الدنيــا الذيــن يعتــربون 
ــّل. فعــى  ــت نســبتهم أق الحــاالت املطروحــة ســبباً للطــالق كان
ســبيل املثــال، %46 مــن األفــراد املنتمــني إىل الطبقــة الدنيــا 
ــزوج  ــاه ال ــؤول تج ــايل والالمس ــرأة الالمب ــلوك امل ــربون أّن “س يعت
ــام ارتفعــت هــذه النســبة إىل  واألوالد” ســيؤّدي إىل الطــالق، بين
%66 يف أعــى الطبقــة العليــا. ومثــال آخــر عــى ذلــك هــو ســوء 
معاملــة الــزوج؛ فقــد اعتُــرب ذلــك ســبباً للطــالق لــدى %87 مــن 

ــا.   ــة الدني ــا و%62 مــن الطبق ــني يف أعــى الطبقــة العلي املجيب



1022011 تايا 

ت(
س )أبرز 10 عبارا

صاء، والجن
ت اإلقليمية لإلح

ف الوحدا
صني

ث، ت
سية الثال

سكنية، املدن الرئي
ب املنطقة ال

س
يف أنحاء تركيا كافية بح

ق 
ب املحتملة للطال

  الجدول 74. األسبا
خيانة الزوجة لزوجها 

ى لو ملرّة واحدة
حت

خيانة الرجل لزوجته 

ى لو ملرّة واحدة
حت

ب الرجل جرمية 
ارتكا

رسقة، 
شينة )

م

احتيال، استيالء، 

خ.(
إل

ب املرأة جرمية 
ارتكا

رسقة، 
شينة )

م

احتيال، استيالء، 

خ.(
إل

سّيئة 
ت الرجل ال

عادا

ى 
)مثال اإلدمان ع

امر(
الكحول والق

سّيئة 
ت ال

العادا

للمرأة )مثال 

ى الكحول 
اإلدمان ع

امر(
والق

يسء معاملة 
ُ الزوج ي

رضبها، 
زوجته )ي

خ.(
يُهينها، إل

يسء معاملة 
املرأة ت

رضبه، 
زوجها )ت

خ.(
تُهينه، إل

سلوك الرجل 

سؤول 
يل والالم

الالمبا

تجاه الزوجة واألوالد

يل 
ك املرأة الالمبا

سلو

سؤول تجاه 
والالم

الزوج واألوالد

تركيا
93,3

88,2
84,5

84,4
80,3

80,2
77,9

78,1
58,6

58,2

سكنّية
املنطقة ال

املدينة 
93,5

89,3
86,2

85,7
81,4

81,1
81,5

81,3
62,3

61,8

ف
الري

92,6
85,4

80,2
80,8

77,4
77,7

68,8
69,9

49
49,1

سية 
ث مدن رئي

ثال

إسطنبول 
92,2

88,5
85,7

84,8
83,6

82,3
85,3

84,8
65,2

64,6

أنقرة 
92,5

88
87,8

87,7
81,6

81,7
83,7

83,4
66,3

65,6

إزمر 
94,8

90,8
87,5

87,3
82,9

82,8
85,9

85,5
65,5

64,9

صاء 
ت اإلقليمية لإلح

ف الوحدا
صني

ق/ ت
املناط

إسطنبول 
92,2

88,5
85,7

84,8
83,6

82,3
85,3

84,8
65,2

64,6

ب مرمرة 
غر

94,4
91,8

89,6
88,9

76,3
75,5

80,6
80,9

62,6
61,9

إيجه 
94

92,5
88,1

88,1
81,7

81,1
82,6

81,4
62,5

62,3

رشق مرمرة  
91,9

88
84,4

84
79,1

79,4
78,5

78,5
57,2

57

ضول 
ب األنا

غر
94,9

89,1
86,5

86,2
82,6

82,6
77

77,9
58,9

58,5

ط 
ض املتوس

البحر األبي
92,9

86,7
86,1

86,2
81

81,4
81,1

80,6
63,8

63,4

ضول 
ط األنا

وس
97,6

86,6
89,6

89,2
78,9

79
70,7

71,9
53

53,3

ب البحر األسود
غر

95,9
91,7

84,1
84,9

81,7
83

79,3
79,6

59,9
58,9

رشق البحر األسود
92,6

86,2
86,4

86,3
78

77,4
75,1

75,1
41,3

41

ضول 
رشق األنا

امل 
ش

90,4
86,4

61,9
62,2

73,5
69,4

61,1
61,8

38,8
37,8

ضول 
رشق األنا

ط 
وس

89,7
81,1

74,4
75,4

72,9
75,9

65,2
66,3

47,8
48,4

ضول  
رشق األنا

ب 
جنو

92,8
84,4

78,3
79,8

77,7
78,4

67,4
70

54,4
54,2

س
الجن

ذكر
94,4

88,7
84,9

84,8
78,9

79
76

76,7
57,1

57,3

ى
أنث

92,2
87,7

84,1
83,9

81,7
81,4

79,9
79,6

60
59,2

ت(
ي )أبرز 10 عبارا

صاد
ي-اإلقت

امع
ى اإلجت

ستو
رسة وامل

ي، نوع األ
ى العلم

ستو
ب العمر، امل

س
ق بح

ب املحتملة للطال
 الجدول 75. األسبا

خيانة الزوجة 

ى لو 
لزوجها حت

ملرّة واحدة

خيانة الرجل 

ى لو 
لزوجته حت

ملرّة واحدة

ب الرجل 
ارتكا

شينة 
جرمية م

رسقة، احتيال، 
(

خ.(
استيالء، إل

ب املرأة 
ارتكا

شينة 
جرمية م

رسقة، احتيال، 
(

خ.(
استيالء، إل

سّيئة 
ت الرجل ال

عادا

ى 
)مثال اإلدمان ع

امر(
الكحول والق

سّيئة 
ت ال

العادا

للمرأة )مثال 

ى الكحول 
اإلدمان ع

امر(
والق

يسء 
ُ الزوج ي

معاملة زوجته 

رضبها، يُهينها، 
)ي

خ.(
إل

يسء معاملة 
املرأة ت

رضبه، 
زوجها )ت

خ.(
تُهينه، إل

يل 
سلوك الرجل الالمبا

سؤول تجاه 
والالم

الزوجة واألوالد

سلوك املرأة 

يل 
الالمبا

سؤول تجاه 
والالم

الزوج واألوالد

العمر

18-24
94,3

90,2
86,4

86,5
81,3

80,4
83,3

82,5
69,1

68,6

25-34
94

89
84,8

84,7
80,4

80,5
80,1

80,1
63,1

62,6

35-44
93,7

88,7
85,3

85
81,1

80,9
79,2

79,1
59,2

58,6

45-54
93,8

88,6
84

84,2
79,8

79,8
75,9

77
52,9

52,6

55-64
92,9

87,1
84,4

83,7
80

80
74,3

75,3
50,2

50,1

65+
88,7

82,8
79,9

80
77,7

78,3
68,7

69,6
48

48,1

ي 
ى العلم

ستو
امل

مل يدخل املدرسة
87,6

79,3
75,2

75,9
73,9

75,3
62,5

64,4
44,1

44,6

املرحلة اإلبتدائية
93,3

87,9
83,8

83,6
80,4

80,3
75,1

75,7
53,6

53,1

املرحلة التكميلية / املرحلة الثانوية 
94,8

89,6
86,7

86,9
81,6

81,4
79,9

79,9
61,8

61,2

املدرسة الثانوية
95,2

91,2
88

87,7
82,8

82,3
85

84,1
67,6

67,4

ت عليا
شهادة إجازة/ دراسا

94
91,2

87,4
86,7

80,7
79,9

87,8
87,2

68,9
68,2

يل
ضع العائ

الو

ب 
أعز

93,5
89,5

87,6
87,4

81,4
80,6

86,1
85,2

71,1
70,6

متزّوج 
93,7

88,2
83,8

83,7
79,9

80
75,6

76,1
55

54,7

ش بعيداً
صل/ يعي

منف
93,4

90,7
87,2

85,6
78,7

78,9
85,1

86,6
67,4

65,7

أرمل
87,4

81,5
80,4

80,4
78,3

78,3
72,5

73,9
52,5

52,4

ّق
مطل

94,8
92,3

89,5
89,6

87,5
87,2

92
91,2

79,1
78,9

رسة  
نوع األ

نواة 
93,9

88,9
84,7

84,6
80,3

80,2
78

78,1
57,9

57,4

ممتّدة  
92,7

86,2
83,2

82,9
79,5

79,5
73,5

74,7
55,7

55,8

مفّككة  
90,9

87,1
85,2

85,1
81,1

80,7
83,7

83,1
66,7

66,3

ي  
صاد

ي- اإلقت
امع

ى اإلجت
ستو

امل

ى الطبقة العليا
أع

92,4
90,4

83,2
81,8

79,9
75,8

87,2
85,8

66
65,8

الطبقة العليا
95

92,1
87,9

87,4
80,8

80,7
87,4

87,4
67,4

66,7

ى العليا
الطبقة الوسط

95
91

88,4
88,1

82,3
82,5

82,8
82,4

63,5
63

ى الدنيا
الطبقة الوسط

93,3
87,7

84,6
84,4

81,1
81

76,3
76,7

56,5
56,3

الطبقة الدنيا
90,5

81,2
74,7

76,5
73,4

74,8
62,1

64,8
46,5

46,2
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ت(
س )أبرز 10 عبارا

صاء، والجن
ت اإلقليمية لإلح

ف الوحدا
صني

ث، ت
سية الثال

سكنية، املدن الرئي
ب املنطقة ال

س
يف أنحاء تركيا كافية بح

ق 
ب املحتملة للطال

  الجدول 74. األسبا
خيانة الزوجة لزوجها 

ى لو ملرّة واحدة
حت

خيانة الرجل لزوجته 

ى لو ملرّة واحدة
حت

ب الرجل جرمية 
ارتكا

رسقة، 
شينة )

م

احتيال، استيالء، 

خ.(
إل

ب املرأة جرمية 
ارتكا

رسقة، 
شينة )

م

احتيال، استيالء، 

خ.(
إل

سّيئة 
ت الرجل ال

عادا

ى 
)مثال اإلدمان ع

امر(
الكحول والق

سّيئة 
ت ال

العادا

للمرأة )مثال 

ى الكحول 
اإلدمان ع

امر(
والق

يسء معاملة 
ُ الزوج ي

رضبها، 
زوجته )ي

خ.(
يُهينها، إل

يسء معاملة 
املرأة ت

رضبه، 
زوجها )ت

خ.(
تُهينه، إل

سلوك الرجل 

سؤول 
يل والالم

الالمبا

تجاه الزوجة واألوالد

يل 
ك املرأة الالمبا

سلو

سؤول تجاه 
والالم

الزوج واألوالد

تركيا
93,3

88,2
84,5

84,4
80,3

80,2
77,9

78,1
58,6

58,2

سكنّية
املنطقة ال

املدينة 
93,5

89,3
86,2

85,7
81,4

81,1
81,5

81,3
62,3

61,8

ف
الري

92,6
85,4

80,2
80,8

77,4
77,7

68,8
69,9

49
49,1

سية 
ث مدن رئي

ثال

إسطنبول 
92,2

88,5
85,7

84,8
83,6

82,3
85,3

84,8
65,2

64,6

أنقرة 
92,5

88
87,8

87,7
81,6

81,7
83,7

83,4
66,3

65,6

إزمر 
94,8

90,8
87,5

87,3
82,9

82,8
85,9

85,5
65,5

64,9

صاء 
ت اإلقليمية لإلح

ف الوحدا
صني

ق/ ت
املناط

إسطنبول 
92,2

88,5
85,7

84,8
83,6

82,3
85,3

84,8
65,2

64,6

ب مرمرة 
غر

94,4
91,8

89,6
88,9

76,3
75,5

80,6
80,9

62,6
61,9

إيجه 
94

92,5
88,1

88,1
81,7

81,1
82,6

81,4
62,5

62,3

رشق مرمرة  
91,9

88
84,4

84
79,1

79,4
78,5

78,5
57,2

57

ضول 
ب األنا

غر
94,9

89,1
86,5

86,2
82,6

82,6
77

77,9
58,9

58,5

ط 
ض املتوس

البحر األبي
92,9

86,7
86,1

86,2
81

81,4
81,1

80,6
63,8

63,4

ضول 
ط األنا

وس
97,6

86,6
89,6

89,2
78,9

79
70,7

71,9
53

53,3

ب البحر األسود
غر

95,9
91,7

84,1
84,9

81,7
83

79,3
79,6

59,9
58,9

رشق البحر األسود
92,6

86,2
86,4

86,3
78

77,4
75,1

75,1
41,3

41

ضول 
رشق األنا

امل 
ش

90,4
86,4

61,9
62,2

73,5
69,4

61,1
61,8

38,8
37,8

ضول 
رشق األنا

ط 
وس

89,7
81,1

74,4
75,4

72,9
75,9

65,2
66,3

47,8
48,4

ضول  
رشق األنا

ب 
جنو

92,8
84,4

78,3
79,8

77,7
78,4

67,4
70

54,4
54,2

س
الجن

ذكر
94,4

88,7
84,9

84,8
78,9

79
76

76,7
57,1

57,3

ى
أنث

92,2
87,7

84,1
83,9

81,7
81,4

79,9
79,6

60
59,2

ت(
ي )أبرز 10 عبارا

صاد
ي-اإلقت

امع
ى اإلجت

ستو
رسة وامل

ي، نوع األ
ى العلم

ستو
ب العمر، امل

س
ق بح

ب املحتملة للطال
 الجدول 75. األسبا

خيانة الزوجة 

ى لو 
لزوجها حت

ملرّة واحدة

خيانة الرجل 

ى لو 
لزوجته حت

ملرّة واحدة

ب الرجل 
ارتكا

شينة 
جرمية م

رسقة، احتيال، 
(

خ.(
استيالء، إل

ب املرأة 
ارتكا

شينة 
جرمية م

رسقة، احتيال، 
(

خ.(
استيالء، إل

سّيئة 
ت الرجل ال

عادا

ى 
)مثال اإلدمان ع

امر(
الكحول والق

سّيئة 
ت ال

العادا

للمرأة )مثال 

ى الكحول 
اإلدمان ع

امر(
والق

يسء 
ُ الزوج ي

معاملة زوجته 

رضبها، يُهينها، 
)ي

خ.(
إل

يسء معاملة 
املرأة ت

رضبه، 
زوجها )ت

خ.(
تُهينه، إل

يل 
سلوك الرجل الالمبا

سؤول تجاه 
والالم

الزوجة واألوالد

سلوك املرأة 

يل 
الالمبا

سؤول تجاه 
والالم

الزوج واألوالد

العمر

18-24
94,3

90,2
86,4

86,5
81,3

80,4
83,3

82,5
69,1

68,6

25-34
94

89
84,8

84,7
80,4

80,5
80,1

80,1
63,1

62,6

35-44
93,7

88,7
85,3

85
81,1

80,9
79,2

79,1
59,2

58,6

45-54
93,8

88,6
84

84,2
79,8

79,8
75,9

77
52,9

52,6

55-64
92,9

87,1
84,4

83,7
80

80
74,3

75,3
50,2

50,1

65+
88,7

82,8
79,9

80
77,7

78,3
68,7

69,6
48

48,1

ي 
ى العلم

ستو
امل

مل يدخل املدرسة
87,6

79,3
75,2

75,9
73,9

75,3
62,5

64,4
44,1

44,6

املرحلة اإلبتدائية
93,3

87,9
83,8

83,6
80,4

80,3
75,1

75,7
53,6

53,1

املرحلة التكميلية / املرحلة الثانوية 
94,8

89,6
86,7

86,9
81,6

81,4
79,9

79,9
61,8

61,2

املدرسة الثانوية
95,2

91,2
88

87,7
82,8

82,3
85

84,1
67,6

67,4

ت عليا
شهادة إجازة/ دراسا

94
91,2

87,4
86,7

80,7
79,9

87,8
87,2

68,9
68,2

يل
ضع العائ

الو

ب 
أعز

93,5
89,5

87,6
87,4

81,4
80,6

86,1
85,2

71,1
70,6

متزّوج 
93,7

88,2
83,8

83,7
79,9

80
75,6

76,1
55

54,7

ش بعيداً
صل/ يعي

منف
93,4

90,7
87,2

85,6
78,7

78,9
85,1

86,6
67,4

65,7

أرمل
87,4

81,5
80,4

80,4
78,3

78,3
72,5

73,9
52,5

52,4

ّق
مطل

94,8
92,3

89,5
89,6

87,5
87,2

92
91,2

79,1
78,9

رسة  
نوع األ

نواة 
93,9

88,9
84,7

84,6
80,3

80,2
78

78,1
57,9

57,4

ممتّدة  
92,7

86,2
83,2

82,9
79,5

79,5
73,5

74,7
55,7

55,8

مفّككة  
90,9

87,1
85,2

85,1
81,1

80,7
83,7

83,1
66,7

66,3

ي  
صاد

ي- اإلقت
امع

ى اإلجت
ستو

امل

ى الطبقة العليا
أع

92,4
90,4

83,2
81,8

79,9
75,8

87,2
85,8

66
65,8

الطبقة العليا
95

92,1
87,9

87,4
80,8

80,7
87,4

87,4
67,4

66,7

ى العليا
الطبقة الوسط

95
91

88,4
88,1

82,3
82,5

82,8
82,4

63,5
63

ى الدنيا
الطبقة الوسط

93,3
87,7

84,6
84,4

81,1
81

76,3
76,7

56,5
56,3

الطبقة الدنيا
90,5

81,2
74,7

76,5
73,4

74,8
62,1

64,8
46,5

46,2



4 الفصل 

العائليّة العالقات 



األفراد أو املؤّسسات التي يتم اللجوء -إليها للمساعدة يف حّل الخالفات بني األزواج

رّد فعل الرشيك عند نشوء خالف

مسائل الجدال بني الزوجني

مستوى العالقة مع الرشيك

صاحب القرار يف األرس

االعتناء باملرىض الذين يحتاجون إىل الرعاية داخل األرسة

رعاية املعوقني يف األرس

ذهاب األطفال الصغار إىل الروضة

رعاية األطفال الصغار يف األرسة يف خالل النهار

األفراد املسؤولون عن األعال املنزلية

النشاطات التي تقوم بها األرسة معاً

األوقات التي يجتمع فيها أفراد األرسة
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ــة تســاعد عــى فهــم تركيبــة  يقــّدم هــذا القســم معلومــات هاّم
ــي  ــاطات الت ــاً، النش ــت مع ــاء الوق ــادات إمض ــا. ع األرسة يف تركي
ميارســونها معــاً، توزيــع املهــام املنزليّــة اليوميــة، كيــف يتــم 
اإلعتنــاء بأفــراد األرسة الذيــن يحتاجــون إىل رعايــة )طفــل، معــّوق، 
مريــض(، كيــف تتّخــذ العائلــة مختلــف القــرارات، مــا نــوع 
ــد  ــل األزواج عن ــف يتفاع ــة، وكي ــا العائل ــي تواجهه ــاكل الت املش

ــاكل. ــوع مش وق

4.1. األوقات التي يجتمع فيها أفراد األرسة

ــق إن كان أفــراد األرسة يجتمعــون ســوياً لتنــاول  أردنــا التحقُّ
الفطــور، العشــاء وإمضــاء عطلــة نهايــة األســبوع ســوياً. ولّخصنــا 
النتائــج يف الجــدول 60. يجتمــع أفــراد األرسة بانتظــام خــالل عطلة 
نهايــة األســبوع )80%( وعــى العشــاء )81%(. أمــا نســبة العائــالت 
التــي تجتمــع عــادًة لتنــاول الفطــور فتبلــغ %64) الجــدول 76(. 

الجدول 76. تواتُر اللقاءات لتناول الفطور، العشاء وخالل عطالت نهاية األسبوع يف أنحاء تركيا كافية بحسب املنطقة السكنية، املدن الرئيسية الثالث، تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء، نوع 
األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي  

عطلة نهاية األسبوعالعشاءالفطور 

غالباًأحياناًأبداًغالباًأحياناًأبداًغالباًأحياناًأبداً 

6,728,964,42,416,481,22,817,879,5تركيا

املنطقة السكنيّة

8,133,258,72,918,079,13,219,077,8املدينة 

2,616,281,11,211,787,21,514,184,4الريف

ثالث مدن رئيسية

10,739,449,93,617,878,63,119,077,9إسطنبول 

12,131,356,63,916,579,63,615,880,6أنقرة 

7,633,958,51,820,477,81,719,578,8إزمر 

املناطق/ تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

10,739,449,93,617,878,63,119,077,9إسطنبول 

4,620,375,12,312,085,72,49,987,7غرب مرمرة 

6,428,265,42,116,681,33,115,581,5إيجه 

6,024,569,51,915,382,82,117,080,9رشق مرمرة  

4,927,667,62,416,081,62,719,977,4غرب األناضول 

10,027,762,32,914,582,53,614,681,8البحر األبيض املتوسط 

7,025,967,02,717,280,13,518,677,9وسط األناضول 

4,321,174,60,812,586,71,716,581,8غرب البحر األسود

5,127,767,22,215,981,94,016,879,1رشق البحر األسود

3,827,668,62,322,575,22,924,472,7شامل رشق األناضول 

2,233,564,32,120,277,81,521,277,3وسط رشق األناضول 

3,828,767,51,620,677,82,822,374,9جنوب رشق األناضول  

نوع األرسة

7,028,564,52,415,682,02,816,980,3نواة 

3,931,664,51,618,479,92,220,277,7ممتّدة  

8,328,663,13,819,976,33,621,874,6مفّككة  

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

11,127,661,32,411,086,60,512,387,2أعى الطبقة العليا

7,730,162,11,614,983,51,314,784,0الطبقة العليا

8,132,959,02,417,380,22,417,779,8الطبقة الوسطى العليا

6,227,466,42,715,781,63,517,479,1الطبقة الوسطى الدنيا

5,126,768,22,819,078,23,322,674,1الطبقة الدنيا
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ــع  ــون م ــن يجتمع ــاف الذي ــني يف األري ــراد املقيم ــظ أّن األف لوِح
العائلــة لتنــاول الفطــور كانــت نســبتهم أعــى )81%(، وتنخفــض 
ــاء الريــف بانتظــاٍم  هــذه النســبة إىل %59 يف املــدن. يجتمــع أبن
أكــر لتنــاول العشــاء وإمضــاء عطلــة األســبوع معــاً مقارنــًة بأهــل 
املــدن. أمــا بالنســبة إىل اللقــاءات يف عطلــة نهايــة األســبوع، فتصل 

هــذه النســبة إىل %84 يف األريــاف وإىل %78 يف املــدن.

بالنســبة إىل املــدن الرئيســية الثــالث، مثــة متاثُــل مــع املــدن مــن 
ــة عــى الفطــور، وبخاصــٍة يف أنقــرة )%57(  ــامع العائل ــث اجت حي
ــبة إىل  ــض هــذه النس ــطنبول،  فتنخف ــا يف اس وإزمــر )59%(. أم
ــدن الرئيســية  ــني امل ــالف ب ــن اخت ــا م ــر أّن م ــر بالذك 50%. وجدي
الثــالث مــن حيــث اإلجتــامع عــى العشــاء أو خــالل عطلــة نهايــة 
األســبوع.  املــدن التــي تجتمــع فيهــا العائــالت يف األغلــب لتنــاول 
الفطــور هــي، بالرتتيــب نفســه، غــرب مرمــرة )75%(، غــرب البحــر 
األســود )75%( وإيجــه )70%(. وبالنســبة إىل عــادات تنــاول العشــاء 
أو إمضــاء عطلــة نهايــة األســبوع معــاً، تــربز هــذه املناطــق الثــالث 
ــي  ــرى الت ــق األخ ــا املناط ــن 80%. أم ــى م ــبة أع ــدت نس إذ حص
ــي  ــاً فه ــاء مع ــاُول العش ــث تن ــن حي ــبتها الـــ80% م ــت نس تخطّ
منطقــة البحــر األبيــض املتوســط )82%(، رشق البحــر األســود 
)82%( ورشق مرمــرة )81%(. مــن حيــث عطــالت نهايــة األســبوع، 
ــرة )82%(  ــإّن رشق مرم ــالث، ف ــق الث ــذه املناط ــة إىل ه وباإلضاف

وغــرب األناضــول )%82( قــد حصدتــا أيضــاً نســباً عاليــة.

ال تختلــف نَســب اجتــامع العائلــة لتنــاول الفطــور بحســب نــوع 
األرسة. وبالرغــم مــن عــدم وجــود اختــالف ملحــوظ يف مــا يتعلـّـق 
بالعشــاء وعطلــة نهايــة األســبوع، إال أّن هــذه النســب ترتفــع كثراً 
يف العائلــة النــواة مقارنــًة بأنــواع األرَس األخــرى. 82% مــن العائــالت 
النــواة تتنــاول العشــاء معــاً و80% منهــا متــي عطلــة نهايــة 
األســبوع ســوياً. إال أّن هــذه النســب تنخفــض يف العائلــة املفككــة 
حيــث بلغــت نســبة العائــالت التــي تتنــاول العشــاء ســوياً %76، 

والعائــالت التــي متــي عطلــة نهايــة األســبوع معــاً %75.

يُظهــر تحليــل البيانــات بحســب املســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي 
أّن تنــاول الفطــور ســوياً يف الطبقــة الدنيــا )68%( هــو أعــى مقارنًة 
ــاول العشــاء وإمضــاء  ــا. أمــا تن بعائــالت الطبقــة الوســطى والعلي
عطلــة نهايــة األســبوع ســوياً فتبلــغ نســبته حــواىل 74% إىل 87%  يف 
كافــة الطبقــات اإلجتامعيــة، إال أّن النســبة األعــى التــي حصدتهــا 

هاتــان املناســبتان كانــت يف الطبقــة العليــا فســّجلت نســبة %87.

4.2. النشاطات التي تقوم بها األرسة معاً

ــم  ــبة قيامه ــن نس ــث، ع ــذا البح ــار ه ــراد األرسة، يف إط ــئل أف ُس
بنشــاطات اجتامعيــة معــاً، وطُلــب منهــم اختيــار أحــد االحتامالت 

التاليــة لتحديــد التواتُــر: “إطالقــاً” أو “أحيانــاً” أو “غالبــاً”.

ــه  ــام ب ــراد األرسة يف القي ــا يتشــارك أف ــر م ــر الجــدول أّن أك يظه
ــاء أو  ــارة األقرب ــه زي ــاز )60%(،تلي ــاهدة التلف ــو مش ــا ه يف تركي
ــاء )26%(. وهــذان النشــاطان هــام يف الوقــت  الجــران أو األصدق
عينــه أكــر نشــاطنْي يجتمــع أفــراد األرسة ألجلهــام يف معظــم 
ــاّم، يجمــع هــذان النشــاطان األرسة  ــاً.” بشــكل ع ــان “أحيان األحي
مبعــّدل يفــوق الـــ9٠%. ال تختلــف نســب مشــاهدة أفــراد األرسة 
ــدن، عــى خــالف النشــاطات  ــاف وامل ــني األري ــا ب ــاز م ــاً للتلف مع
ــق  ــا يف املناط ــة فيه ــاركة العائلي ــبة املش ــر نس ــي تك ــرى الت األخ

ــدول 77(. ــة) الج الريفي

ــو  ــّل ه ــبة األق ــراد األرسة بالنس ــه أف ــارك في ــذي يتش ــاط ال النش
ــّط  ــع ق ــي مل تجتم ــبة األرس الت ــرح، ونس ــينام أو امل ــاد الس ارتي
للذهــاب إىل الســينام هــي 78%، مقابــل 19% مــن األرس التــي 
تذهــب معــاً إىل الســينام أو املــرح أحيانــاً. أّمــا األرس التــي قالــت 
إنهــا تقــوم غالبــاً بأحــد هذيــن النشــاطني معــاً، فتســاوي نســبتها 

.%3

وقــد ذكــرت 56% مــن األرس أنّهــا مل تخــرج معــاً قــّط لتنــاول 
الطعــام. نســبة األرس التــي تتشــارك يف هــذا النشــاط أحيانــاً هــي 
ــام  ــاول الطع ــاً لتن ــرج غالب ــي تخ ــن األرس الت ــل 7% م 38%، مقاب
معــاً. أشــارت 4٥% مــن األرس أنهــا مل تذهــب معــاً يف نزهــة تنــاول 
طعــام يف الهــواء الطلــق قــّط، بينــام ذكــرت 49% منهــا أنهــا تقــوم 

ــاً. ــا متارســه مجتمعــًة غالب ــاً و6% منه بهــذا النشــاط أحيان

ــا معــاً هــو  ــام به ــي تجتمــع األرس للقي أحــد أهــّم النشــاطات الت
التّســّوق، وتقــوم بــه 23% مــن األرس غالبــاً و7٥% أحيانــاً، بينــام مل 

تخــرج 20% منهــا قــّط للتســّوق معــاً.

61% مــن األرس مل تذهــب يف عطلــة معــاً قــًط و31% منهــا تذهــب 
ــراد  ــع أف ــة م ــا نســبة الذهــاب يف عطل ــاً. أم ــاً أحيان يف عطــٍل مع

ــة )%8(. األرسة متدنّي
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الجدول 77. النشاطات التي يقوم بها أفراد األرسة سوياً يف أنحاء تركيا كافة وبحسب املنطقة السكنية

غالباًأحياناًأبداً

مشاھدة التلفزیون

5,633,960,5املدينة

6,436,657,0 الريف

5,834,659,6تركيا

زیارة األقرباء/الجیران/ األصدقاء

9,864,825,4املدينة

6,965,827,3 الريف

9,065,025,9تركيا

الذھاب للتسّوق

16,257,526,2املدينة

32,153,314,6 الريف

20,356,523,3تركيا

الذھاب يف إجازات

54,935,99,2املدينة

79,716,24,1 الريف

61,230,97,9تركيا

الخروج لتناول العشاء

50,042,67,4املدينة

72,722,54,8 الريف

55,837,56,7تركيا

تناُول الطعام يف الھواء الطلق

40,453,36,3املدينة

58,336,75,1 الريف

44,949,16,0تركيا

الذھاب إىل السینام واملرسح

73,722,53,7املدينة

89,77,92,5 الريف

77,818,83,4تركيا

يظهــر الجــدول 78 النشــاطات املشــرتكة التــي تقــوم بهــا األرس يف 
تركيــا بشــكٍل عــام، وأيضــاً بحســب عوامــل دميغرافيــة عــّدة. متثـّـل 
النســب املبيّنــة يف الجــدول مجمــوع اإلجابــات التــي ارتكــزت عــى 

احتــاميل “أحيانــاً” و”غالبــاً.”

عنــد املقارنــة بــني مناطــق الســكن، نجد أّن نســب األريــاف واملدن 
تختلــف يف كّل النشــاطات، إال نشــاطْي “زيــارة األقربــاء أو الجــران 
ــاز معــاً.” تتفــاوت النســب أكــر  ــاء” و”مشــاهدة التلف أو األصدق
مــا تتفــاوت متــى يتعلـّـق النشــاط بـ”الذهــاب يف عطلــة” و”تنــاول 
الطعــام خــارج املنــزل.” أشــارت 45% مــن أرس املــدن أنهــا تذهــب 
ــق  ــبة يف املناط ــذه النس ــض ه ــام تنخف ــل، بين ــاء العط ــاً لقض مع
الريفيــة إىل 20%. كــام أّن نصــف أرس املــدن )50%( تتنــاول الطعــام 
معــاً خــارج املنــزل أحيانــاً أو غالبــاً، بينــام تنخفــض النســبة هــذه 

إىل 27% يف املناطــق الريفيــة.

مــا مــن اختــالف يُذكــر بــني نســب املــدن الرئيســية الثــالث. يظهــر 
ــواء  ــام يف اله ــاول الطع ــروج لتن ــاط “الخ ــرب يف نش ــالف األك االخت
ــوم  ــا تق ــطنبول أنه ــن األرس يف اس ــارت 64% م ــد أش ــق.” وق الطل
ــرة  ــبة إىل 6٠% يف أنق ــت النس ــام انخفض ــاً، بين ــاط مع ــذا النش به

ــر. و59% يف إزم

ــألرس  ــاض ل ــذة يف االنخف ــبة آخ ــق نس ــة للمناط ــرٌة عام ــنّي نظ تب
نشــاطْي  باســتثناء   - النشــاطات  كّل  يف  معــاً  تتشــارك  التــي 
ــاز”  ــاهدة التلف ــاء” و”مش ــران أو األصدق ــاء أو الج ــارة األقرب “زي

- يف املناطــق الغربيــة. أّمــا النشــاطني اللّذيــن أظهــرا أعــى نســبة 
ــاول  اختــالف عــرب املناطــق فهــام “الذهــاب يف عطــل معــاً” و”تن
الطعــام خــارج املنــزل.” ذكــرت أكــر مــن نصــف أرس اســطمبول 
ــف  ــّن اســطنبول تختل ــاً يف عطــل، ولك ــون مع ــم يذهب )55%( أنه
عــن املناطــق األخــرى مــن هــذه الناحيــة. وســّجلت جنــوب رشق 
األناضــول أدىن املســتويات بالنســبة إىل ذهــاب األرسة يف عطــل معاً 
ــث  ــن حي ــب م ــى النس ــّجلتا أع ــني س ــني اللت ــا املنطقت )16%(. أم
ــاً،  ــة أو غالب ــرتات متقطع ــزل بف ــارج املن ــام خ ــاول األرس الطع تن
ــت  ــام انخفض ــطنبول )54%(، بين ــرة )56%( واس ــا رشق مرم فكانت

ــول. ــوب رشق األناض ــبة إىل 21% يف جن ــذه النس ه

ــنّي أّن األرس  ــوع األرسة، تب ــب ن ــج بحس ــذه النتائ ــل ه ــد تحلي عن
ــزل”  ــارج املن ــام خ ــاول الطع ــاطات “تن ــارك يف نش ــّدة تتش املمت
ــاب يف  ــرح” )13%( و”الذه ــينام وامل ــاب إىل الس )30%( و”الذه
عطــل” )28%(، أقــّل مــن أنــواع األرس األخــرى، بينــام األرس املفّككــة 
تتشــارك يف نشــاط “زيــارة األقربــاء أو الجــران أو األصدقــاء” أقــّل 
ــي  ــواة الت ــبة األرس الن ــا نس ــرى )79%(. أم ــواع األرس األخ ــن أن م
ــق” )%58(  ــواء الطل ــام يف اله ــاول الطع ــاب لتن ــارك يف “الذه تتش

ــا. ــت أعــى إىل حــّد م ــّوق” )81%( فكان و”التّس

أظهــر تقييــم يســتند عــى األوضــاع اإلقتصاديــة واإلجتامعيــة 
نســب متزايــدة مــن األرس التــي تتشــارك يف النشــاطات كلّهــا، 
باســتثناء “الذهــاب لتنــاول الطعــام يف الهــواء الطلــق،” كلــام 
تحّســن وضعهــا اإلقتصــادي واإلجتامعــي. ويظهــر االختــالف األكــرب 
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يف فئــة “الذهــاب يف عطــٍل” معــاً. كّل أرس الطبقــة العليــا تقريبــاً 
)94%( تذهــب معــاً يف عطــل إمــا بفــرتات متقطعــة أو غالبــاً، 
ولكــّن هــذه النســبة تنخفــض إىل 7% عــى مســتوى الطبقــة الدنيــا. 
ــام  ــاول الطع ــاط “تن ــب نش ــاً يف نس ــر أيض ــاوت كب ــر تف ويظه
خــارج املنــزل،” إذ أّن النســبة تبلــغ 96% يف أرس الطبقــة العليــا وال 

تتعــّدى 12% يف أرس الطبقــة الدنيــا. أّمــا نشــاطْي “زيــارة األقربــاء 
ــران  ــاً،” فيظه ــاز مع ــاهدة التلف ــاء” و”مش ــران أو األصدق أو الج
نســباً متقاربــة يف مختلــف الطبقــات اإلجتامعيــة واإلقتصاديــة 

ــني 88% و%99(. ــب ب ــرتاوح النس )ت

الجدول 78. النشاطات التي تتشارك فيها األرس يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنية، واملدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء، ونوع األرسة، واملستوى اإلجتامعي-
اإلقتصادي )أحياناً وغالباً(

 

زیارة األقرباء /

الجیران/ األصدقاء

الخروج لتناول 

العشاء

تناُول الطعام يف 

الهواء الطلق

الذھاب إىل 

السینام واملرسح
الذھاب للتسّوق

مشاھدة 

التلفزیون

الذھاب يف 

إجازات

91,044,255,122,279,794,238,8تركيا

املنطقة السكنّية

90,250,059,626,383,894,445,1املدينة

93,127,341,710,367,993,620,3 الريف

املدن الرئيسية الثالث

89,754,264,434,085,694,755,2اسطنبول

90,556,760,031,686,895,955,3 أنقرة

91,555,358,830,287,395,251,1إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

89,754,264,434,085,694,755,2اسطنبول

92,642,049,919,385,994,236,2غرب مرمرة

90,955,563,924,085,493,645,3 رشق مرمرة

92,447,659,122,588,495,341,3   ايجه

90,442,754,020,175,495,034,7   البحر األبيض املتوسط 

91,347,760,124,485,996,047,7 غرب األناضول

92,829,454,212,876,395,122,9 وسط األناضول

91,239,149,619,878,594,531,0 غرب البحر األسود

92,437,535,514,165,395,723,8 رشق البحر األسود

94,435,150,820,665,188,326,5 شامل رشق األناضول

90,936,343,113,667,592,923,0وسط رشق األناضول

87,321,031,28,855,088,515,9 جنوب رشق األناضول

نوع األرسة

92,446,558,423,081,294,741,5نواة

91,330,046,412,976,094,427,9 ممتدة

78,646,239,529,572,989,332,7   مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

96,495,976,274,098,998,894,1أعى الطبقة العليا

94,887,981,056,595,296,681,4الطبقة العليا

92,961,471,530,389,794,954,4الطبقة الوسطى العليا

90,829,348,59,577,694,324,6الطبقة الوسطى املنخفضة

88,212,224,23,454,291,07,2الطبقة الدنيا
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4.3.األفراد املسؤولون عن األعامل املنزلية

يف إطــار هــذا البحــث، ُســئل املشــاركون عّمــن يتــوىل عــادًة أداء 
ــامل  ــر األع ــال أم ــوىل اآلباء/الرج ــم. يت ــة يف أرسه ــامل املنزلي األع
املنزليــة التــي تســتوجب معرفــة ومهــارات تقنيّــة )كالّصيانــة 
ــام  ــر، بين ــع الفوات ــبيهة بدف ــامل الش ــالء( أو األع ــح والطّ والتّصلي
األخــرى.  األعــامل  معظــم  البنــات  أو  األّمهات/النســاء  تتــوىّل 
ــن  ــّل م ــة أق ــة بدرج ــامل املنزلي ــان باألع ــاء الصبي ــاهم األبن ويس

البنــات) الجــدول 79(.

مــن جهــة أخــرى، تتــوىّل األّمهات/النســاء املهــام واألعــامل اليوميــة 
اإلبــرة  وأشــغال  والجــيل  والغســيل  والــّي  الطعــام  كتحضــر 

األساســية وتقديــم الشــاي يف املســاء وترتيــب املنــزل اليومــي 
والتنظيــف األســبوعي أو الشــهري بنســبة تــرتاوح بــني 89% و%95. 
و ال تتعــّدى نســبة اهتــامم الرجــال بهــذه األعــامل 5%، باســتثناء 
تقديــم الشــاي يف املســاء )7%( ووضــع أواين الطاولــة ورفعهــا 
ــني 11  ــرتاوح ب ــبة ت ــامل بنس ــذه األع ــات به ــم الفتي )1٠%(. وتهت

ــاء. ــبة األّمهات/النس ــف نس و18%، خل

تقــع مســؤوليّة التســّوق اليومــي عامــة عــى عاتــق املــرأة بنســبة 
74%، بينــام يتــوىّل الرجــال هــذه املهّمــة يف األرس بنســبة %42. 
الفواتــر  التصليــح والصيانــة ودفــع  بأعــامل  الرجــال  ويقــوم 

ــني 47% و%74. ــرتاوح ب ــى ت ــب أع ــالء بنس والط

الجدول 79. األفراد املسؤولون عن األعامل املنزلية يف أنحاء تركيا كافة )بشكٍل عام(

 
اإلبناإلبنةاملرأة/ األمالرجل/ األب

قریب ال یسكن 

يف املنزل

شخص آخر 

مقابل أجر

ال یتم إنجازھا يف 

منزلنا

5,095,111,00,61,30,40,1الطبخ

41,674,08,64,30,70,30,4التسّوق الیومي لرشاء الطعام واملرشوبات

74,226,33,66,61,00,40,4تسدید الفواتیر الشھریة

70,311,61,46,42,315,80,7الصیانة وأعامل التصلیح البسیطة

46,913,71,75,33,238,41,6طالء املنزل

3,789,012,90,81,20,83,1الي

2,694,311,20,61,10,50,1الغسیل(حتى باستخدام الغسالة(

3,393,512,70,61,10,50,2غسل األطباق(حتى باستخدام الجالیة(

2,293,410,00,51,00,60,6الخیاطة البسیطة )خیاطة األزرار، إلخ(

7,489,916,51,71,00,30,9تقدیم الشاي يف املساء

9,791,718,12,71,00,30,1تحضیر املائدة وأزالتھا

ً 4,492,815,21,11,20,80,1ترتیب/تنظیف املنزل یومیا

ً 4,691,015,20,91,53,10,1ترتیب/تنظیف املنزل أسبوعیاً/ شهریا

ــا النســاء يف  ــوم به ــي تق ــة الت ــر الجــدول 80 األعــامل املنزلي يظه
ــع النســب الدميغــرايف. ــة وأيضــاً توزي ــا كاف أنحــاء تركي

يظهــر التفــاوت األبــرز لناحيــة املنطقــة الّســكنية يف نســب النســاء 
ــوايت يقمــن بالتســّوق اليومــي للغــذاء، إذ أّن 78% مــن النســاء  اللّ
ــام ال تتعــّدى النســبة  يف املــدن مســؤولة عــن هــذا التســوق، بين
ــوايت يدفعــن  ــة. كــام أّن نســبة النســاء اللّ 63% يف املناطــق الريفي

الفواتــر الشــهرية أعــى يف املــدن )%30(.

ــالث يف  ــية الث ــدن الرئيس ــب امل ــني نس ــاّد ب ــالف ح ــن اخت ــا م م
ــرأة،  ــق امل ــع مســؤوليتها عــى عات ــي تق ــامل الت ــق باألع ــا يتعلّ م
ــر  ــع الفوات ــة دف ــال يف فئ ــذا املج ــرب يف ه ــاوت األك ــر التف ويظه
الشــهرية. تهتــّم 35% مــن النســاء يف أنقــرة بهــذه املهّمــة و34% يف 
اســطنبول و3٠% يف إزمــر. ظهــر التفــاوت األكــرب بــني املناطــق يف 
نســب التســّوق اليومــي للغــذاء ودفــع الفواتــر الّشــهرية، فنســبة 
األرس التــي تقــوم فيهــا املــرأة بهــذا التّســوق هــي 83% يف غــرب 
مرمــرة و82% يف اســطنبول، بينــام تنخفــض إىل 50% يف وســط 

األناضــول و47% يف شــامل رشق األناضــول. ونســبة النســاء اللّــوايت 
ــطنبول و12% يف  ــي 34% يف أرس اس ــهرية ه ــر الش ــن الفوات يدفع

ــول. ــامل رشق األناض ش

تقــع مســؤوليّة معظــم املهــام عــى عاتــق املــرأة بنســبة أكــرب يف 
األرس النــواة منــا يف األرس املمتــّدة. وبعكــس ذلــك، يبــدو أّن نســبة 
ــهرية”  ــر الش ــع الفوات ــل “دف ــام مث ــن ببمه ــوايت يقم ــاء اللّ النس
و”أعــامل الصيانــة والتصليــح الصغــرة” و”طــالء املنــزل” – التــي 
يقــوم بهــا الرجــال عــادة – ترتفــع عــرب أنحــاء تركيــا كافــة يف األرس 
ــغ  ــة، تبل ــي األرس املفّكك ــع األرس األخــرى. فف ــًة م ــة مقارن املفّكك
نســبة األرس التــي تتــوىل فيهــا النســاء دفــع الفواتــر الشــهرية %56 

وأعــامل الصيانــة والتصليــح الصغــرة 27% وطــالء املنــزل %20.

ــات  ــف الطبق ــني مختل ــة ب ــباً متفاوت ــر نس ــي تظه ــام الت ــا املّه أّم
اإلجتامعيــة واإلقتصاديــة فهــي “تنظيــف املنــزل األســبوعي أو 
للغــذاء.” يف  اليومــي  و”التســّوق  املنــزل”  الشــهري” و”طــالء 
ــف  ــوىّل النســاء مســؤوليّة “تنظي ــطة، تت ــا واملتوّس ــني الدني الطبقت
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ــني %89  ــبتها ب ــرتاوح نس ــهري” يف أرس ت ــبوعي أو الش ــزل األس املن
و94%، بينــام ال تتعــّدى هــذه النســبة 71% يف الطبقــة العليــا. 
ــبة  ــادي، ازدادت نس ــي واإلقتص ــع اإلجتامع ــن الوض ــام تحّس وكلّ
النســاء اللّــوايت يقمــن بالتســوق اليومــي للغــذاء وانخفضــت 
ــوق  ــاء بالتس ــم النس ــزل. وتهت ــالء املن ــن بط ــوايت يقم ــبة اللّ نس

اليومــي للغــذاء يف 69% مــن أرس الطبقــة الدنيــا مقابــل 8٠% مــن 
أرس الطبقــة العليــا، بينــام تهتــم النســاء بطــالء املنــزل يف 19% مــن 
ــض هــذه النســبة إىل 5% يف أرس  ــام تنخف ــا، بين ــة الدني أرس الطبق

ــا. ــة العلي الطبق
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الجدول 80. مسؤوليات النساء/األمهات يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنية، واملدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء، ونوع األرسة، واملستوى اإلجتامعي-
اإلقتصادي

الطبخ 
الغسیل (حتى باستخدام 

الغسالة(

غسل األطباق(حتى 

باستخدام الجالیة(

الخیاطة البسیطة )خیاطة 

األزرار، إلخ(
ترتیب/ تنظیف املنزل یومیاً

تحضیر املائدة 

وأزالتها

ترتیب/ تنظیف 

املنزل أسبوعیاً/ 

شهریاً

تقدیم الشاي يف 

املساء
اليك

التسّوق الیومي 

لرشاء الطعام 

واملرشوبات

تسدید الفواتیر 

الشھریة
طالء املنزل

الصیانة وأعامل 

التصلیح 

البسیطة

91,79189,989,07426,313,76,11تركيا95,194,393,593,492,8تركيا

املنطقة السكنّيةاملنطقة السكنّية

91,690,689,790,977,93012,612,3املدينة95,294,593,693,592,8املدينة

91,892,290,583,762,615,716,69,5 الريف94,893,693,19392,7 الريف

املدن الرئيسية الثالثاملدن الرئيسية الثالث

90,889,688,79182,134,21113,9اسطنبول95,894,793,193,493,2اسطنبول

94,391,992,591,782,3358,119,11 أنقرة96,495,995,594,594,1 أنقرة

949189,991,679,229,813,11,11إزمر9695,995,594,794,2إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاءتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

90,889,688,79182,134,21113,9اسطنبول95,894,793,193,493,2اسطنبول

9593,592,891,582,827,420,213,4غرب مرمرة96,995,896,29694,8غرب مرمرة

93,89292,9937229,115,110,2 رشق مرمرة96,095,695,295,494,6 رشق مرمرة

94,992,292,389,58025,816,26,11 إيجه95,99695,494,794,8 إيجه

92,792,291,391,279,127,110,97,11 البحر األبيض املتوسط 95,594,293,893,492,9 البحر األبيض املتوسط 

91,891,589,890,174,229,815,86,11 غرب األناضول95,094,69493,492,9 غرب األناضول

89,691,287,684,750,114,313,65,2 وسط األناضول94,293,29392,891,8 وسط األناضول

92,591,5918967,321,712,79,6 غرب البحر األسود95,09494,192,993,5 غرب البحر األسود

94,794,292,888,57322,19,16,11 رشق البحر األسود96,094,995,494,394,5 رشق البحر األسود

90,388,989,188,446,912,114,210,7 شامل رشق األناضول93,691,29091,491,7 شامل رشق األناضول

87,288,183,681,161,318,813,69,8وسط رشق األناضول93,391,889,490,288,4وسط رشق األناضول

83,186,782,278,466,619,313,313,4 جنوب رشق األناضول90,789,987,788,785,9 جنوب رشق األناضول

نوع األرسةنوع األرسة

94,693,692,99275,924,21310,3نواة97,49796,395,795,5نواة

86,5898584,467,120,513,59,3 ممتدة92,690,589,490,488,8 ممتدة

73,170,369,768,467,355,920,327,3 مفككة77,875,374,27673,9 مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادياملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

93,671,489,89080,130,74,56,11أعى الطبقة العليا94,893,994,191,191,2أعى الطبقة العليا

93,889,492,894,178,727,76,48,9الطبقة العليا97,397,195,795,695,8الطبقة العليا

93,193,89193,176,725,89,811الطبقة الوسطى العليا96,69695,49594,8الطبقة الوسطى العليا

91,492,689,78972,524,416,22,11الطبقة الوسطى املنخفضة94,893,993,393,592,7الطبقة الوسطى املنخفضة

90,391,488,880,869,123,619,19,11الطبقة الدنيا94,693,592,592,191,3الطبقة الدنيا
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الجدول 80. مسؤوليات النساء/األمهات يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنية، واملدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء، ونوع األرسة، واملستوى اإلجتامعي-
اإلقتصادي

الطبخ 
الغسیل (حتى باستخدام 

الغسالة(

غسل األطباق(حتى 

باستخدام الجالیة(

الخیاطة البسیطة )خیاطة 

األزرار، إلخ(
ترتیب/ تنظیف املنزل یومیاً

تحضیر املائدة 

وأزالتها

ترتیب/ تنظیف 

املنزل أسبوعیاً/ 

شهریاً

تقدیم الشاي يف 

املساء
اليك

التسّوق الیومي 

لرشاء الطعام 

واملرشوبات

تسدید الفواتیر 

الشھریة
طالء املنزل

الصیانة وأعامل 

التصلیح 

البسیطة

91,79189,989,07426,313,76,11تركيا95,194,393,593,492,8تركيا

املنطقة السكنّيةاملنطقة السكنّية

91,690,689,790,977,93012,612,3املدينة95,294,593,693,592,8املدينة

91,892,290,583,762,615,716,69,5 الريف94,893,693,19392,7 الريف

املدن الرئيسية الثالثاملدن الرئيسية الثالث

90,889,688,79182,134,21113,9اسطنبول95,894,793,193,493,2اسطنبول

94,391,992,591,782,3358,119,11 أنقرة96,495,995,594,594,1 أنقرة

949189,991,679,229,813,11,11إزمر9695,995,594,794,2إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاءتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

90,889,688,79182,134,21113,9اسطنبول95,894,793,193,493,2اسطنبول

9593,592,891,582,827,420,213,4غرب مرمرة96,995,896,29694,8غرب مرمرة

93,89292,9937229,115,110,2 رشق مرمرة96,095,695,295,494,6 رشق مرمرة

94,992,292,389,58025,816,26,11 إيجه95,99695,494,794,8 إيجه

92,792,291,391,279,127,110,97,11 البحر األبيض املتوسط 95,594,293,893,492,9 البحر األبيض املتوسط 

91,891,589,890,174,229,815,86,11 غرب األناضول95,094,69493,492,9 غرب األناضول

89,691,287,684,750,114,313,65,2 وسط األناضول94,293,29392,891,8 وسط األناضول

92,591,5918967,321,712,79,6 غرب البحر األسود95,09494,192,993,5 غرب البحر األسود

94,794,292,888,57322,19,16,11 رشق البحر األسود96,094,995,494,394,5 رشق البحر األسود

90,388,989,188,446,912,114,210,7 شامل رشق األناضول93,691,29091,491,7 شامل رشق األناضول

87,288,183,681,161,318,813,69,8وسط رشق األناضول93,391,889,490,288,4وسط رشق األناضول

83,186,782,278,466,619,313,313,4 جنوب رشق األناضول90,789,987,788,785,9 جنوب رشق األناضول

نوع األرسةنوع األرسة

94,693,692,99275,924,21310,3نواة97,49796,395,795,5نواة

86,5898584,467,120,513,59,3 ممتدة92,690,589,490,488,8 ممتدة

73,170,369,768,467,355,920,327,3 مفككة77,875,374,27673,9 مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادياملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

93,671,489,89080,130,74,56,11أعى الطبقة العليا94,893,994,191,191,2أعى الطبقة العليا

93,889,492,894,178,727,76,48,9الطبقة العليا97,397,195,795,695,8الطبقة العليا

93,193,89193,176,725,89,811الطبقة الوسطى العليا96,69695,49594,8الطبقة الوسطى العليا

91,492,689,78972,524,416,22,11الطبقة الوسطى املنخفضة94,893,993,393,592,7الطبقة الوسطى املنخفضة

90,391,488,880,869,123,619,19,11الطبقة الدنيا94,693,592,592,191,3الطبقة الدنيا
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4.4.رعاية األطفال الصغار يف األرسة يف خالل النهار

ــنوات  ــس س ــر الخم ــى عم ــال حتّ ــا أطف ــي لديه ــئلت األرس الت ُس
ــار. ــالل النه ــال يف خ ــّم باألطف ــن يهت عّم

تهتــّم األّمهــات باألطفــال يف 88% مــن األرس التــي لديهــا أوالد 
صغــار يحتاجــون إىل اهتــامم، بينــام تتــوىّل الجــّدة والــدة األم هــذه 
ــن  ــن األرس. وتؤّم ــدة األب يف 5% م ــن األرس ووال ــة يف 4% م املهّم

الحضانــات الّرعايــة النهاريــة لألطفــال لـــ3% مــن األرس، واملربّــون 
لـــ1% منهــا. وتهتــّم األّمهــات باألطفــال يف املــدن يف 87% مــن األرس 
وترتفــع هــذه النســبة إىل 92% يف املناطــق الريفيــة. وهذه النســب 

ــة يف املــدن الرئيســية الثالث)الجــدول 81(. مامثل

ــع نســبة  ــام ترتف ــع املناطــق، بين ــني يف جمي تنخفــض نســبة املربّ
ــامل رشق  ــى 97% يف ش ــم حت ــن بأوالده ــوايت يهتمم ــات اللّ األّمه

ــول ــط رشق األناض ووس

الجدول 81. رعاية األطفال الصغار النهار يف األرس يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنية، واملدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء، ونوع األرسة، واملستوى 
اإلجتامعي-اإلقتصادي

جّدهأخوه األكربأخته الكربىوالدهوالدته 
جّدته من ناحیة 

األّم

جّدته من ناحیة 

األب
غیرهروضة األطفالأحد الجیرانحاضنتھأقرباء مبارشین

3,95,30,51,40,02,80,3تركيا88,31,60,90,10,4تركيا

املنطقة السكنّيةاملنطقة السكنّية

4,75,00,51,60,12,90,4املدينة86,91,50,80,10,4املدينة

1,56,30,30,90,02,60,0 الريف92,41,81,40,00,4 الريف

املدن الرئيسية الثالثاملدن الرئيسية الثالث

4,74,50,71,70,02,00,6اسطنبول85,21,80,70,20,5اسطنبول

7,86,20,31,30,77,10,0 أنقرة80,90,40,30,00,0 أنقرة

5,45,60,40,90,04,10,3إزمر88,01,60,00,00,0إزمر

املدن الرئيسية الثالثتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

4,74,50,71,70,02,00,6اسطنبول85,21,80,70,20,5اسطنبول

6,05,30,82,80,04,80,0غرب مرمرة82,22,50,00,00,0غرب مرمرة

3,16,20,53,40,05,20,0 رشق مرمرة86,20,90,00,01,4 رشق مرمرة

6,19,40,10,90,06,20,1   ايجه83,40,61,40,00,5   ايجه

4,85,80,01,80,01,10,9   البحر األبيض املتوسط 88,21,61,90,00,0   البحر األبيض املتوسط 

5,57,11,11,20,44,50,0 غرب األناضول85,90,90,20,00,0 غرب األناضول

2,94,30,40,90,01,10,0 وسط األناضول89,91,81,90,00,0 وسط األناضول

3,14,21,02,20,02,10,0 غرب البحر األسود93,41,40,00,00,0 غرب البحر األسود

2,85,80,51,60,05,10,0 رشق البحر األسود89,20,80,50,01,0 رشق البحر األسود

0,01,30,00,40,00,50,0 شامل رشق األناضول97,30,41,40,00,0 شامل رشق األناضول

2,33,30,40,80,00,00,0وسط رشق األناضول96,96,50,80,02,1وسط رشق األناضول

1,01,90,50,20,01,10,8 جنوب رشق األناضول93,91,41,20,30,0 جنوب رشق األناضول

نوع األرسةنوع األرسة

3,73,40,31,50,13,10,4نواة88,81,50,90,10,2نواة

3,813,31,10,00,01,20,1 ممتدة89,21,50,60,01,3 ممتدة

15,60,80,011,80,011,00,0   مفككة58,85,85,00,00,0   مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادياملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

18,07,51,313,00,018,10,0أعى الطبقة العليا44,72,00,00,00,0أعى الطبقة العليا

10,312,81,43,50,210,61,9الطبقة العليا66,91,80,00,01,2الطبقة العليا

4,46,10,10,60,12,80,0الطبقة الوسطى العليا89,11,90,20,20,3الطبقة الوسطى العليا

2,14,30,50,40,00,40,3الطبقة الوسطى املنخفضة94,71,30,90,00,5الطبقة الوسطى املنخفضة

1,11,30,40,00,00,00,0الطبقة الدنيا96,91,02,10,20,2الطبقة الدنيا
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أّمــا يف األرس املفّككــة، فنســبة األّمهــات اللّــوايت يهتممــن بالّصغــار 
ــواع األرس  ــي أن ــًة بباق ــة مقارن ــّن منخفض ــون إليه ــن يحتاج الذي
)59%(. ومــن جهــة أخــرى، تبلــغ رعايــة الجــّدات لألطفــال نســبة 
ــوع  ــة 11% يف هــذا الن ــة الحضان ــني 12% ورعاي ــة املربّ 16% ورعاي
مــن األرس. ويف هــذه األرس املفّككــة، مــن املالحــظ أّن الشــقيقات 

الكبــرات يهتممــن أيضــاً بالصغــار.

مــن ناحيــة الطبقــات اإلجتامعيــة اإلقتصاديــة، ترتفــع نســبة رعايــة 
األّمهــات للّصغــار يف الطبقتــني الدنيــا والعليــا، وتبلــغ 97% يف 
الطبقــة الدنيــا و89% يف الطبقــة الوســطى العليــا، بينــام تنخفــض 
ــّدات  ــة الج ــبة رعاي ــع نس ــا، لرتتف ــة العلي ــى الطبق إىل 45% يف أع

)18%( واملربّــني )13%( والحضانــات )18%( لألطفــال.

الجدول 81. رعاية األطفال الصغار النهار يف األرس يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنية، واملدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء، ونوع األرسة، واملستوى 
اإلجتامعي-اإلقتصادي

جّدهأخوه األكربأخته الكربىوالدهوالدته 
جّدته من ناحیة 

األّم

جّدته من ناحیة 

األب
غیرهروضة األطفالأحد الجیرانحاضنتھأقرباء مبارشین

3,95,30,51,40,02,80,3تركيا88,31,60,90,10,4تركيا

املنطقة السكنّيةاملنطقة السكنّية

4,75,00,51,60,12,90,4املدينة86,91,50,80,10,4املدينة

1,56,30,30,90,02,60,0 الريف92,41,81,40,00,4 الريف

املدن الرئيسية الثالثاملدن الرئيسية الثالث

4,74,50,71,70,02,00,6اسطنبول85,21,80,70,20,5اسطنبول

7,86,20,31,30,77,10,0 أنقرة80,90,40,30,00,0 أنقرة

5,45,60,40,90,04,10,3إزمر88,01,60,00,00,0إزمر

املدن الرئيسية الثالثتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

4,74,50,71,70,02,00,6اسطنبول85,21,80,70,20,5اسطنبول

6,05,30,82,80,04,80,0غرب مرمرة82,22,50,00,00,0غرب مرمرة

3,16,20,53,40,05,20,0 رشق مرمرة86,20,90,00,01,4 رشق مرمرة

6,19,40,10,90,06,20,1   ايجه83,40,61,40,00,5   ايجه

4,85,80,01,80,01,10,9   البحر األبيض املتوسط 88,21,61,90,00,0   البحر األبيض املتوسط 

5,57,11,11,20,44,50,0 غرب األناضول85,90,90,20,00,0 غرب األناضول

2,94,30,40,90,01,10,0 وسط األناضول89,91,81,90,00,0 وسط األناضول

3,14,21,02,20,02,10,0 غرب البحر األسود93,41,40,00,00,0 غرب البحر األسود

2,85,80,51,60,05,10,0 رشق البحر األسود89,20,80,50,01,0 رشق البحر األسود

0,01,30,00,40,00,50,0 شامل رشق األناضول97,30,41,40,00,0 شامل رشق األناضول

2,33,30,40,80,00,00,0وسط رشق األناضول96,96,50,80,02,1وسط رشق األناضول

1,01,90,50,20,01,10,8 جنوب رشق األناضول93,91,41,20,30,0 جنوب رشق األناضول

نوع األرسةنوع األرسة

3,73,40,31,50,13,10,4نواة88,81,50,90,10,2نواة

3,813,31,10,00,01,20,1 ممتدة89,21,50,60,01,3 ممتدة

15,60,80,011,80,011,00,0   مفككة58,85,85,00,00,0   مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادياملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

18,07,51,313,00,018,10,0أعى الطبقة العليا44,72,00,00,00,0أعى الطبقة العليا

10,312,81,43,50,210,61,9الطبقة العليا66,91,80,00,01,2الطبقة العليا

4,46,10,10,60,12,80,0الطبقة الوسطى العليا89,11,90,20,20,3الطبقة الوسطى العليا

2,14,30,50,40,00,40,3الطبقة الوسطى املنخفضة94,71,30,90,00,5الطبقة الوسطى املنخفضة

1,11,30,40,00,00,00,0الطبقة الدنيا96,91,02,10,20,2الطبقة الدنيا
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4.5. ذهاب األطفال الصغار إىل الروضة

ُســئلت األرس التــي فيهــا أوالد بــني عمــر 3 و6 الســنوات عــام 
إذا كان األطفــال يذهبــون إىل الروضــة. وأظهــرت النتائــج أّن %25 
فقــط مــن األوالد بــني بــني عمر 3 و6 الســنوات يرتادونها. وســّجلت 

إزمــر النســبة األعــى بــني املــدن الرئيســية الثــالث )%30(.

ــن يرســلون أوالدهــم إىل الروضــة  ــدو أّن نســبة املشــرتكني الذي يب
ــع،  ــة. يف الواق ــة إىل الغربي ــن املناطــق الرشقي ــال م ــع باالنتق ترتف
رشق  شــامل  يف  الروضــة  إىل  أطفالهــا  األرس  مــن   %16 ترســل 
وســط  يف  و%33  األناضــول،  جنــوب رشق  يف  و%2٠  األناضــول، 
األناضــول، و31% يف غــرب مرمــرة، و3٠% يف رشق مرمــرة، و29% يف 

ــه. ــر ايج ــة بح منطق

ــادون الروضــة  ــن يرت ــا يف األرس املفّككــة، فنســبة األطفــال الّذي أّم
ملحوظــة، إذ ترســل 41% مــن هــذه األرس أطفالهــا إىل الروضــة، يف 

حــني تنخفــض هــذه النســبة إىل 21% يف األرس املمتــّدة.

عنــد أخــذ الطبقــات اإلقتصاديــة اإلجتامعيــة بعــني االعتبــار، 
ــن  ــاً م ــة تدريجيّ ــادون الحضان ــن يرت ــال الذي ــبة األطف ــع نس ترتف
ــة  ــبة األرس 18% يف الطبق ــغ نس ــا، وتبل ــا إىل العلي ــات الدني الطبق
األعــى و48% يف  الطبقــة  الدنيــا، و46% يف  الدنيــا واملتوّســطة 

العليــا. الطبقــة 

الجدول 82. ارتياد األوالد الروضة يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنية، واملدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء، ونوع األرسة، واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

ال یرتاد حالیاً روضة األطفالیرتاد حالیاً روضة األطفال

24,575,5تركيا

املنطقة السكنّية

23,976,1املدينة

24,675,4 الريف

املدن الرئيسية الثالث

23,077,0اسطنبول

24,275,8 أنقرة

29,770,3إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

23,077,0اسطنبول

31,268,8غرب مرمرة

29,970,1 رشق مرمرة

29,071,0   ايجه

24,575,5   البحر األبيض املتوسط 

23,376,7 غرب األناضول

32,567,5 وسط األناضول

20,080,0 غرب البحر األسود

25,374,7 رشق البحر األسود

16,283,8 شامل رشق األناضول

24,076,0وسط رشق األناضول

20,279,8 جنوب رشق األناضول

نوع األرسة

24,975,1نواة

20,779,3 ممتدة

41,358,7   مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

45,854,2أعى الطبقة العليا

48,251,8الطبقة العليا

30,469,6الطبقة الوسطى العليا

18,281,8الطبقة الوسطى املنخفضة

18,481,6الطبقة الدنيا
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 4.6. رعاية املعوقني يف األرس

ــخص  ــة ش ــام إذا كان مث ــئلت األرس ع ــث، ُس ــذا البح ــار ه يف إط
ــواب  ــال كان الج ــاه يف ح ــن يرع ــئلت عّم ــزل، وُس ــوق يف املن مع

ــم. نع

ــة.  ــاج إىل رعاي ــاً يحت ــخصاً معوق ــا ش ــن األرس يف تركي ــّم 5% م تض
النســبة مامثلــة بــني أرس املــدن، وترتفــع إىل 8% يف املناطــق 
الريفيــة. ال تختلــف النســبة بــني املــدن الرئيســية الثــالث، وهــي 

ــرة  ــوب رشق األناضــول )12%( واألدىن يف غــرب مرم األعــى يف جن
.)%3(

ــو  ــني فه ــن املعوق ــى م ــذي يضــّم النســبة األع ــوع األرس ال ــا ن أم
األرس  4% يف  إىل  النســبة  تنخفــض  فيــام   ،)%14( املمتــّدة  األرس 
النــواة و5% يف األرس املفّككــة. وتبلــغ نســبة األرس التــي فيهــا 
ــض  ــبة تنخف ــذه النس ــا، وه ــة الدني ــوق01% يف الطبق ــخص مع ش
مــع تحّســن الوضــع اإلقتصــادي واإلجتامعــي لتبلــغ 3% يف الطبقــة 

ــا. ــة العلي ــى الطبق ــا و1% يف أع ــطى العلي الوس

الجــدول 83. األرس التــي تضــّم شــخصاً معوقــاً يف أنحــاء تركيــا كافــة، بحســب املنطقــة الســكنية، واملــدن الرئيســية الثــالث، وتصنيــف الوحــدات اإلقليميــة لإلحصــاء، ونــوع األرسة، واملســتوى 
اإلجتامعي-اإلقتصــادي

نعم، يوجدال، ال يوجد

95,25,3تركيا

املنطقة السكنّية

95,94,5املدينة

93,27,6 الريف

املدن الرئيسية الثالث

96,34,0اسطنبول

96,93,5 أنقرة

96,24,1إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

96,34,0اسطنبول

97,32,7غرب مرمرة

96,24,3 رشق مرمرة

96,24,4   ايجه

94,16,4   البحر األبيض املتوسط 

96,53,9 غرب األناضول

95,74,5 وسط األناضول

93,77,4 غرب البحر األسود

94,55,5 رشق البحر األسود

92,97,5 شامل رشق األناضول

94,56,4وسط رشق األناضول

88,97,11 جنوب رشق األناضول

نوع األرسة

96,34,0نواة

88,113,5 ممتدة

95,54,6   مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

99,60,4أعى الطبقة العليا

98,93,1الطبقة العليا

97,32,8الطبقة الوسطى العليا

94,95,7الطبقة الوسطى املنخفضة

90,310,4الطبقة الدنيا
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ــم  ــر، إذ يهت ــدٍّ كب ــني إىل ح ــة املعوق ــا برعاي ــوم األرس يف تركي تق
الزوج/الزوجــة بهــذه املهّمــة يف 28% مــن األرس واألّم يف 27% واإلبن 

ــة )الجــدول 84(. ــا كاف ــة يف 11% يف أنحــاء تركي يف 14% واإلبن

ــني،  ــة للمعوق ــة اإلبن/اإلبن ــر يف نســب رعاي ــاوت الكب ــر التف يظه
إذ يقــوم األبنــاء بهــذه املهمــة يف املــدن بنســبة 18% والبنــات 
بنســبة 13%. وتنخفــض هــذه النســب يف املناطــق الريفيــة إىل %8 

ــاء و7% للبنــات. ومــن ناحيــة أخــرى، نســبة اهتــامم األزواج  لألبن
ــة. ــني أعــى يف املناطــق الريفي باملعوق

ــبة %24  ــني بنس ــي األزواج باملعوق ــواع األرس، يعتن ــث أن ــن حي م
وزوجــة اإلبــن بنســبة 25% يف األرس املمتــّدة. أّمــا يف األرس املفّككــة، 
فتهتــّم األمهــات باملعوقــني بنســبة 27% والبنــات بنســبة %22 

ــن. ــْي األرس اآلخريْ ــاً لنوع خالف

الجدول 84. رعاية الشخص املعوق يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنية ونوع األرسة

الحفیداألخ/ األختالكّنةاإلبنةاإلبناألباألمالزوج)ة(

28,427,25,214,410,87,86,21,8تركيا

املنطقة السكنّية

24,527,24,318,113,16,05,11,8املدينة

35,027,16,98,16,9118,11,8 الريف

نوع األرسة

39,132,65,914,68,80,23,20,2نواة

23,517,83,912,68,625,19,03,4 ممتدة

2,426,55,517,421,50,910,64,3   مفككة

أحد الجیرانالجّدقریب آخرقریبة أخرى
الجّدة من ناحیة 

األب

شخص مستخَدم 

لتوفیر الرعایة له

الجّدة من ناحیة 

األّم
غیر ذلك

0,80,80,60,40,30,20,14,6تركيا

املنطقة السكنّية

0,80,81,00,60,50,30,24,0املدينة

0,80,7000005,5 الريف

نوع األرسة

00,10,60,50,60,203,3نواة

2,22,4000005 ممتدة

101,90,600,50,88,1   مفككة

4.7. االعتناء باملرىض الذين يحتاجون إىل الرعاية داخل األرسة

يف إطــار هــذا البحــث، ُســئلت األرس عــام إذا كانــت تضــّم مريضــاً 
يحتــاج إىل رعايــة، ويف حــال رّدت باإليجــاب، ُســئلت عّمــن يتــّوىل 

رعايته)الجــدول 85(.

ــرداً  ــّم ف ــا تض ــن األرس يف تركي ــث أّن 8% م ــات البح ــرت بيان أظه
ــدن  ــبة 7% يف امل ــذه النس ــت ه ــة، وبلغ ــاج إىل رعاي ــاً يحت مريض
النســبة يف املــدن  الريفيــة. وبلغــت هــذه  و11% يف املناطــق 
ــة بــني 15% يف شــامل رشق األناضــول  الرئيســية الثــالث 6%، موزّع
ــود.  ــر األس ــول ورشق البح ــوب رشق األناض ــن جن و11% يف كّل م
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وســّجلت اســطمبول أدىن نســبة أرس فيهــا مــرىض بحاجــة إىل 
.)%6( رعايــة 

كانــت نســبة املــرىض الذيــن يحتاجــون إىل رعايــة األعــى يف األرس 

املمتــّدة. ضّمــت 22% مــن األرس املمتــّدة مــرىض بحاجــة إىل رعاية، 
ــة و5% يف  ــبة إىل 9% يف األرس املفّكك ــذه النس ــت ه ــام انخفض بين
األرس النــواة. وبلغــت هــذه النســبة 12% يف الطبقــة الدنيــا، فيــام 

تنخفــض يف الطبقــة أعــى العليــا إىل حــدود %1.

الجــدول 85. األرس التــي تضــّم مــرىض بحاجــة إىل رعايــة يف أنحــاء تركيــا كافــة، بحســب املنطقــة الســكنية، واملــدن الرئيســية الثــالث، وتصنيــف الوحــدات اإلقليميــة لإلحصــاء، ونــوع األرسة، 
واملســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي

نعم، يوجدال، ال يوجد

92,87,9تركيا

املنطقة السكنّية

94,16,6املدينة

89,24,11 الريف

املدن الرئيسية الثالث

94,75,7اسطنبول

95,15,7 أنقرة

94,26,3إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

94,75,7اسطنبول

93,57,1غرب مرمرة

93,67,1 رشق مرمرة

93,27,3   ايجه

93,27,3   البحر األبيض املتوسط 

94,17,4 غرب األناضول

91,19,1 وسط األناضول

91,89,7 غرب البحر األسود

89,610,8 رشق البحر األسود

85,915,1 شامل رشق األناضول

91,59,6وسط رشق األناضول

89,32,11 جنوب رشق األناضول

نوع األرسة

95,25,1نواة

80,722,3 ممتدة

92,08,6   مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

98,74,1أعى الطبقة العليا

98,32,0الطبقة العليا

96,14,3الطبقة الوسطى العليا

91,79,1الطبقة الوسطى املنخفضة

91,79,1الطبقة الدنيا
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يف األرس التــي تضــّم مــرىض بحاجــة إىل رعايــة، يؤّمــن األزواج 
ــن  ــن )16%( أو األّم )15%(. م ــة اإلب ــم )36%( أو زوج ــة له الرعاي
ــة )%16(  ــّن الرعاي ــوايت يؤّم ــن الل الواضــح أّن نســبة زوجــات اإلب
ــاوت  ــا التف ــاء )14%(. أّم ــات )14%( واألبن ــبة البن ــن نس ــى م أع
األكــرب، فيظهــر عــى صعيــد املناطــق الســكنية ونســبة البنــات أو 
زوجــات األبنــاء اللــوايت يعتنــني باملريــض. يف 18% مــن أرس املــدن، 
ــام تنخفــض هــذه النســبة إىل 7% يف  ــات باملــرىض، بين ــم بالبن تهت

املناطــق الريفيــة. وتبلــغ نســبة املــرىض الذيــن ترعاهــم زوجــات 
ــدن. ــّدى 13% يف امل ــة وال تتع ــق الريفي ــم 20% يف املناط أبنائه

ــواة يف أغلــب الحــاالت )%62(.  ــّم األزواج باملــرىض يف األرس الن يهت
ويف األرس املمتــّدة، تقــع هــذه املهمــة عــى عاتــق زوجــات األبنــاء 
)41%(، ويف األرس املفّككــة عــى عاتــق البنــات )35%( واألبنــاء 

.)%21(

الجدول 86. االهتامم باملرىض الذين بحاجة إىل رعاية يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنية ونوع األرسة

األخ/ األختالحفیداألباإلبنةاإلبناألمالكّنةالزوج)ة(

35,715,814,713,813,53,32,32,1تركيا

املنطقة السكنّية

34,813,415,813,417,62,42,32املدينة

37,219,513,114,57,14,72,32,3 الريف

نوع األرسة

62,31,617,29,373,70,11,1نواة

19,141,112,316,29,63,34,91,7 ممتدة

0,37,11320,735,32,53,15,1   مفككة

قریب آخرقریبة أخرى
شخص مستخَدم 

لتوفیر الرعایة له

الجّدة من ناحیة 

األب
الجّدالّصهرأحد الجیران

1,2110,60,40,20,1تركيا

املنطقة

1,11,21,60,50,40,10,2املدينة

1,30,600,70,50,30 الريف

نوع األرسة

00,40,30,90,400نواة

2,72,400,50,20,50,4 ممتدة

1,404,400,900   مفككة

 4.8. صاحب القرار يف األرس

ُســئلت األرس عّمــن يأخــذ القراراتفيهــا يف مــا يتعلـّـق باختيــار املنزل 
ــاء والجــران  ــاألوالد والتســّوق والعالقــات مــع األقرب وتنظيمــه وب
والعطــل والرتفيــه. وتبــنّي مــن خــالل هــذا البحــث أّن دور املــرأة/

األّم هــو الغالــب عنــد اتخــاذ القــرارات املتعلّقــة بــاألرسة.

يبــدو أّن اتّخــاذ القــرارات باملشــاركة بــني املــرأة/األم والرّجــل/األب 
أمــر شــائع يف تركيــا. ميكــن أن يتخــذ األب واألم قــرارات مشــرتكة يف 
مــا يتعلـّـق باختيــار املنــزل والعطــل والرتفيــه، بينــام تعطــى للمــرأة 
أولويّــة اتّخــاذ القــرارات التــي تتعلّــق بتنظيــم املنــزل )%09( 
ــّوق  ــران )86%( والتّس ــع الج ــات م ــا األوالد )86%( والعالق وقضاي
ــاركون  ــام أّن األوالد يش ــاء )84%(. ك ــع األقرب ــات م )83%( والعالق

ويؤثّــرون عــى قــرارات األرسة أكــر مــن كبــار الســّن.

الجدول 87. صاحب القرار يف األرس يف أنحاء تركيا كافة

الكبار يف السّناألوالداملرأة/ األمالرجل/ األب

75,874,410,71,8اختیار املنزل/ الشقة

47,889,610,01,1النظام العام للمنزل

69,886,37,31,1مسائل متعلقة باألوالد

70,083,19,51,0قرارات التسّوق لألرسة

77,083,77,81,7العالقة مع األقرباء

71,586,27,61,6العالقة مع الجیران

80,076,314,01,5اإلجازات والرتفيه
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يظهــر الجــدول 88 املســائل التــي يتــوىّل فيهــا الرّجــل/األب اتّخــاد 
القــرارت عــى صعيــد تركيــا بشــكل عــاّم، وأيضــاً بحســب التــوزّع 
ــل/األب القــرارات  ــنّي أّن أهــّم مســألة يأخــذ الرّج الّدميغــرايف. وتب
بشــأنها هــي العطــل والرتفيــه )80%(. ونســبة الرّجــال الذيــن 
يتخــذون القــرارات النهائيــة بشــأن كّل املســائل أعــى يف املناطــق 
ــاف  ــني األري ــرب ب ــاوت األك ــر التف ــدن، ويظه ــا يف امل ــة منه الريفي
واملــدن يف مســألة اتخــاذ القــرارات بشــأن العالقــات مــع الجــران 

ــّوق. والتّس

يف هــذا اإلطــار، وبــني املــدن الرئيســية الثــالث، تختلــف النســب 
املســّجلة يف اســطنبول كثــراً عــن تلــك املســّجلة يف كّل مــن إزمــر 
وأنقــرة. ففــي مختلــف القضايــا التــي طــرح البحــث أُســئلة 
بشــأنها، تبــنّي أّن الرجــل/األب يأخــذ القــرارات بشــأنها بنســبة أقــّل 
يف اســطنبول، وال ســيّام يف مــا يتعلّــق بقــرارات تنظيــم املنــزل. وال 
ــرارات 35% يف  ــا الرجــال الق ــي يأخــذ فيه تتعــّدى نســبة األرس الت

ــام ترتفــع إىل 50% يف كّل مــن أنقــرة وإزمــر. اســطمبول، بين

الجــدول 88. املســائل التــي يتخــذ فيهــا الرجــل/األب القــرار يف أنحــاء تركيــا كافــة، بحســب املنطقــة الســكنية، واملــدن الرئيســية الثــالث، وتصنيــف الوحــدات اإلقليميــة لإلحصــاء، ونــوع األرسة، 
ــتوى اإلجتامعي-اإلقتصادي واملس

 

اختیار املنزل/ 

الشقة

النظام العام 

للمنزل

مسائل متعلقة 

باألوالد

قرارات التسّوق 

لألرسة

العالقة مع 

األقرباء

العالقة مع 

الجیران
اإلجازات والرتفيه

75,847,869,870,077,071,580,0تركيا

املنطقة السكنّية

74,145,967,366,874,468,277,7املدينة

80,653,377,379,284,380,986,7 الريف

املدن الرئيسية الثالث

67,335,257,854,565,956,969,2اسطنبول

75,149,574,071,379,672,381,6 أنقرة

77,253,070,470,974,771,280,0إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

67,335,257,854,565,956,969,2اسطنبول

84,757,377,579,282,579,286,5غرب مرمرة

75,852,178,272,982,277,782,6 رشق مرمرة

80,056,872,073,878,175,283,4   ايجه

76,654,868,368,774,970,878,3   البحر األبيض املتوسط 

76,447,974,873,681,174,182,9 غرب األناضول

74,246,975,480,085,480,685,1 وسط األناضول

74,837,375,474,982,176,984,3 غرب البحر األسود

72,953,470,870,178,577,680,3 رشق البحر األسود

73,055,667,775,781,475,677,7 شامل رشق األناضول

83,340,370,778,681,377,283,0وسط رشق األناضول

81,145,768,071,675,166,783,9 جنوب رشق األناضول

نوع األرسة

82,051,675,575,983,477,486,6نواة

76,647,170,270,277,172,280,9 ممتدة

15,37,1112,213,314,713,414,7   مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

75,950,773,371,579,972,482,1أعى الطبقة العليا

75,852,374,972,079,174,681,6الطبقة العليا

76,546,471,169,777,670,781,7الطبقة الوسطى العليا

78,149,071,372,279,273,682,0الطبقة الوسطى املنخفضة

80,048,370,372,579,274,982,5الطبقة الدنيا

ــط  ــرة ووس ــرب مرم ــة غ ــف منطق ــق، تختل ــال إىل املناط وباالنتق
التــي يتّخــذ فيهــا  األناضــول عــن غرهــا، إذ أّن نســبة األرس 

الرجــال القــرارات أعــى منهــا يف املناطــق األخــرى، يف حــني تســّجل 
ــة. ــبًة منخفض ــطنبول نس اس
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ــق بنــوع األرس، فنجــد أّن األرس املفّككــة تختلــف  ــا يف مــا يتعلّ أّم
ــن  ــاء الذي ــّدل الرجال/اآلب ــّدة، فمع ــواة واألرس املمت ــن األرس الن ع
يتخــذون القــرار يف جميــع املواضيــع املُتناولــة يف هــذا البحــث أقــّل 
يف األرس املفّككــة. ويظهــر التفــاوت األكــرب يف مــا يتعلّــق بقــرارات 
العطــل والرتفيــه. ويعــود اتّخــاذ القــرارات يف هاتــنْي املســألتنْي إىل 
الرّجال/اآلبــاء يف 87% مــن األرس النــواة و81% مــن األرس املمتــّدة، 
بينــام تنخفــض هــذه النســبة إىل 15% يف األرس املفّككــة. مل يالحــظ 
أّي اختــالف يف هــذا املجــال بــني الطبقــات اإلقتصاديــة اإلجتامعيــة 

املختلفــة.

4.9. مستوى العالقة مع الرشيك

ُســئل املتزّوجــون عــن عالقاتهــم مــع الرشيــك، فذكــر 62% منهم أّن 
لديهــم عالقــة “جيــدة جــداً” مــع الرشيــك وأشــار 33% إىل عالقــة 

“جيّــدة” إىل حــّد بعيــد، بينــام أجــاب 5% بـ”ســيئة” و1% بـ”ســيئة 
ــني  ــن املتزّوج ــرة م ــبة كب ــف نس ــدول 89(. إذاً، تصّن ــداً” )الج ج

ــدة. العالقــة الزوجيــة بالعالقــة الجيّ

تبــنّي عنــد تحليــل إيجابــات املتزّوجــني بحســب املناطــق الّســكنية 
أّن نســبة إجابــة “العالقــة جيــدة” كانــت منتــرشة كثــراً يف املــدن، 
ــراً يف  ــرشة كث ــداً” منت ــدة ج ــات جي ــات “عالق ــت إجاب ــام كان بين

املناطــق الريفيــة.

ــدة  ــك بـ”جي ــم بالرشي ــون عالقته ــن يصف ــني الذي ــبة املتزّوج نس
ــط  ــول )86%( ووس ــامل رشق األناض ــي ش ــى يف منطقت ــداً” أع ج
رشق األناضــول )80%(، كــام تســّجل إزمــر نســبة أعــى إىل حــّد مــا 

ــني )%71(. ــيتني األخري ــني الرئيس ــة باملدينت مقارن

الجدول 89. مستوى العالقة بني الزوجني يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنية، املدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

سیئة جداًسیئةعادیةجیدةجیدة جداً 

62,232,64,60,40,2تركيا

املنطقة السكنّية

60,034,25,20,40,2املدينة

67,628,83,30,30,1 الريف

املدن الرئيسية الثالث 

62,432,15,10,40,0اسطنبول

60,333,85,00,80,1 أنقرة

71,123,44,90,40,2إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

62,432,15,10,40,0اسطنبول

76,521,81,60,00,1غرب مرمرة

43,252,83,50,30,1 رشق مرمرة

66,229,14,10,40,1   ايجه

61,330,67,20,50,4   البحر األبيض املتوسط 

58,135,85,50,60,1 غرب األناضول

57,636,45,20,80,0 وسط األناضول

60,235,73,80,20,1 غرب البحر األسود

67,429,23,30,10,0 رشق البحر األسود

85,712,12,00,20,0 شامل رشق األناضول

79,817,92,10,10,1وسط رشق األناضول

61,032,36,00,30,4 جنوب رشق األناضول

ــدة  ــة جي ــة “العالق ــس إىل أّن إجاب ــب الجن ــع بحس ــر التوزي يش
ــا  ــني الرجــال )48%(،يف حــني ســّجلت إجابت ــل ب جــداً” أعــى بقلي
“جيّــدة” و”عاديــة” نســباً أعــى بقليــل بــني النســاء. واســتناداً إىل 
ــة  ــم عالق ــن لديه ــال الّذي ــبة الرج ــتنتاج أّن نس ــن االس ــك، ميك ذل
ــوايت  ــاء اللّ ــبة النس ــن نس ــل م ــى بقلي ــم أع ــع زوجاته ــدة م جي
يفيــدون بذلــك، بالرغــم مــن عــدم اختــالف اإلجابــات كثــراً بــني 

ــال. النســاء والرّج

بالنظــر إىل الفئــات العمريــة، ال تفــاوت يذكــر بــني اإلجابــات 
“عاديــة” و”ســيّئة” و”ســيئة جــّداً.” ويجــدر الذكــر أّن نســبة 
ــدة جــّداً”  األفــراد الذيــن يفيــدون أّن عالقتهــم مــع الرشيــك “جيّ
ترتفــع يف الفئتــني العمريتــني بــني 18 و24 ســنة وأكــر من 65 ســنة 

)67%()الجــدول 90(.

ــدة جــداً” هــي  ــك “جيّ ــم بالرشي ــروا أن عالقته ــن ذك نســبة الذي
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األعى بني خّريجي املدارس االبتدائية والثانويّات والجامعات.

ــّجل  ــادي، تُس ــي واإلقتص ــراد اإلجتامع ــع األف ــل وض ــد تحلي  وعن
ــبة  ــة”، فنس ــداً” و”عادي ــدة ج ــايتْ “جيّ ــني إجاب ــوارق ب ــض الف بع

الذيــن اختــاروا هاتــني اإلجابتــني أعــى لــدى أعــى الطبقــة العليــا 
والطبقــة العليــا )67%(، بينــام تنخفــض نســبة مــن أفــادوا أّن 
عالقتهــم “جيــدة جــداً” يف الطبقــة الدنيــا مقارنــًة بالطبقــات 

األخــرى )%57(.

الجــدول 90. مســتوى العالقــات مــع الزوج/الزوجــة يف أنحــاء تركيــا كافــة، بحســب املنطقــة الســكنية، واملــدن الرئيســية الثــالث، وتصنيــف الوحــدات اإلقليميــة لإلحصــاء، والجنــس، والفئــة 
العمريــة، ونــوع األرسة، واملســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي

سیئة جداًسیئةعادیةجیدةجیدة جداً 

الجنس

65,930,63,10,30,1ذكر

58,534,66,10,50,3أنثى

الفئة العمرية

24 - 1867,228,93,50,20,3

34 - 2563,731,84,10,30,1

44 - 3561,033,25,20,40,2

54 - 4560,233,95,20,60,1

64 - 5559,535,14,90,40,1

65+ 67,029,13,50,20,2

املستوى العلمي

59,834,35,00,50,3مل يلتحقوا باملدارس

59,934,05,40,40,2مدرسة إبتدائية

64,231,04,30,30,2املرحلة التكميلية /املدرسة الثانوية 

64,731,04,00,30,0مدرسة ثانوية

67,929,62,30,20,0دراسات عليا / شهادة إجازة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

67,231,21,60,00,0أعى الطبقة العليا

67,028,93,80,40,0الطبقة العليا

62,732,14,80,40,0الطبقة الوسطى العليا

61,633,54,60,30,1الطبقة الوسطى املنخفضة

56,935,46,70,70,3الطبقة الدنيا
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4.10. مسائل الجدال بني الزوجني

ُســئل املتزّوجــون، يف خــالل هــذا البحث، عــام إذا كانوا يتشــاجرون 
مــع أزواجهــم حــول أمــور عــّدة وعــن تواتـُـر هــذه الشــجارات، إن 

وجدت.

ــنّي أّن  ــني األزواج، وتب ــة ب ــائل الخالفي ــاه املس ــدول أدن ــر الج يظه
نســبة تــرتاوح بــني 56% و96% ذكــرت عــدم وقوع الخالفات بســبب 
هــذه املواضيــع. وظهــر أّن الســبب األهــّم لوقــوع الخالفــات، 
ــة  ــؤوليّات املتعلق ــو “املس ــة، فه ــّدالت مختلف ــر مبع ــذي يظه وال

باملنــزل.” وذكــر 35% مــن املتزّوجــني أنهــم يواجهــون جــداالً مــع 
الرشيــك بهــذا الخصــوص أحيانــاً، بينــام أشــار 3% إىل أنّهــم غالبــاً 
مــا يواجهــون جــداالً يف هــذا الخصــوص. وكان الســبب الثــاين 
األكــر انتشــاراً “املســؤوليّات املتعلّقــة بــاألوالد،” ويواجــه 31% مــن 
املتزوجــني جــداالً بســببه. أمــا الســبب الثالــث، فهــو “النفقــات،” 
ــاً لهــذا الســبب.  وذكــر 5% مــن املتزوجــني أنهــم يتجادلــون أحيان
ــول  ــت “املدخ ــجارات كان ــبب بالش ــي تتس ــرى الت ــائل األخ واملس
غــر الــكايف” )6%( و”اإلدمــان عــى القــامر” )2%( و”اختــالف اآلراء 
الّسياســيّة”  الدينيــة” )3%( و”األمــور الجنســية” )3%( و”اآلراء 

.)%3(

الجدول 91. مسائل الجدال بني الزوجني يف أنحاء تركيا كافة

ال ینطبقغالباًأحیاناًإطالقاً 

62,035,42,50,1املسؤولیات املتعلقة باملنزل

60,730,92,75,7املسؤولیات املتعلقة باألوالد

78,718,02,80,5بسبب عدم متضیة الوقت معاً كعائلة

67,927,44,50,1النفقات

89,49,01,30,4أسلوب اللباس

89,42,40,37,9اإلختالفات يف اآلراء الدینیة

89,48,01,21,4العالقة مع أھل الزوج)ة(

58,43,00,837,8إرسافه يف رشب الكحول

60,611,33,524,6عاداته املرتبطة بالتدخین

56,01,30,242,5إدمانه عى القامر

83,410,50,95,2بسبب إحضار مشاكل العمل إىل املنزل

ً 68,025,16,00,9مدخوله/مدخولها لیس كافیا

91,27,60,70,5األشخاص الذین یتم التواصل معهم/ األصدقاء

90,87,30,91,0عدم اإلعتناء بنفسه/ مبظهره

70,13,90,725,4استخدامه اإلنرتنت

84,412,01,91,7بسبب الغیرة

92,83,50,53,2اإلختالفات الثقافیة

90,67,40,81,3اإلختالف يف الشخصیات

92,44,60,72,4عاداته املرتبطة بالرتفيه والتسلیة

95,52,80,41,3األمور الجنسیة

95,12,50,42,0اآلراء السیاسیة
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صاء )أحياناً وغالباً(
ت اإلقليمية لإلح

ف الوحدا
صني

ث، وت
سية الثال

سكنية، املدن الرئي
ب املنطقة ال

س
يف أنحاء تركيا كافة بح

ني 
ني الزوج

ب جداالً ب
ِّ سب

ي ت
سائل الت

الجدول 92. امل

ت 
سؤولیا

امل

املتعلقة باملنزل

ت 
سؤولیا

امل

املتعلقة 

باألوالد

ت
النفقا

مدخوله/ 

س 
مدخولها لی

كافیاً

ب عدم 
سب

ب

ت 
ضیة الوق

مت

معاً كعائلة

عاداته املرتبطة 

ن
بالتدخی

ب الغیرة
سب

ب

ضار 
ب إح

سب
ب

شاكل العمل 
م

ىل املنزل
إ

س
ب اللبا

أسلو
العالقة مع 

أھل الزوج)ة(

ن یتم 
ص الذی

األشخا

صل معهم/ األصدقاء
التوا

سه/ 
عدم اإلعتناء بنف

مبظھره

تركيا
37,9

33,6
32,0

31,1
20,8

14,8
14,0

11,4
10,2

9,2
8,3

8,2

سكنّية
املنطقة ال

املدينة
40,3

36,8
33,7

31,6
23,6

15,4
15,1

12,7
11,9

10,6
9,3

9,3

ف
 الري

32,3
26,0

27,9
29,8

14,4
13,3

11,4
8,4

6,2
5,9

6,0
5,4

ث
سية الثال

املدن الرئي

اسطنبول
45,4

43,7
39,4

33,0
27,8

15,6
14,2

16,7
12,3

13,5
8,8

9,8

 أنقرة
38,8

33,1
28,0

28,4
23,5

15,5
14,3

10,2
12,4

11,8
11,5

10,6

إزمر
41,0

34,4
34,0

30,2
24,5

16,5
15,7

10,9
11,6

12,2
10,2

11,8

صاء
ت اإلقليمية لإلح

ف الوحدا
صني

ت

اسطنبول
45,4

43,7
39,4

33,0
27,8

15,6
14,2

16,7
12,3

13,5
8,8

9,8

ب مرمرة
غر

32,8
23,8

29,5
26,9

15,8
13,8

6,7
5,8

5,8
4,0

3,6
4,6

رشق مرمرة
 

32,3
29,0

23,4
26,6

20,1
13,2

10,7
10,9

9,0
9,8

7,4
7,6

   ايجه
36,9

32,8
32,7

30,7
19,0

16,2
17,0

9,0
9,3

9,2
7,5

8,3

ط 
ض املتوس

   البحر األبي
36,0

33,6
31,2

35,4
22,6

13,0
16,1

15,8
12,2

9,7
11,5

10,6

ضول
ب األنا

 غر
36,2

30,5
26,5

29,0
20,6

17,8
14,3

9,6
10,6

10,3
9,9

9,4

ضول
ط األنا

 وس
36,0

31,0
30,8

26,4
19,2

14,9
17,8

9,7
10,0

7,6
7,8

7,8

ب البحر األسود
 غر

41,5
29,9

26,5
29,2

10,9
11,7

10,2
7,2

5,5
4,8

5,1
3,4

رشق البحر األسود
 

33,5
28,5

27,3
24,0

17,3
12,8

9,6
9,1

8,0
6,8

5,3
3,9

ضول
رشق األنا

امل 
 ش

56,2
50,0

43,5
32,9

32,5
15,4

23,7
14,7

15,0
14,1

19,6
12,2

ضول
رشق األنا

ط 
وس

34,2
30,1

28,8
30,2

19,5
15,4

12,0
7,0

11,1
6,1

8,1
8,1

ضول
رشق األنا

ب 
 جنو

35,4
32,7

40,2
39,8

18,9
15,3

13,3
11,0

11,4
5,9

6,3
6,8
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ي)أحياناً وغالباً(
صاد

ي-اإلقت
امع

ى اإلجت
ستو

رسة وامل
ي، نوع األ

ى العلم
ستو

س، العمر، امل
ب الجن

س
ني بح

ني الزوج
ب جداالً ب

ِّ سب
ي ت

سائل الت
الجدول 93. امل

ت 
سؤولیا

امل

املتعلقة 

باملنزل

ت 
سؤولیا

امل

املتعلقة 

باألوالد

ت
النفقا

مدخوله/ 

س 
مدخولها لی

كافیاً

ب عدم 
سب

ب

ت 
ضیة الوق

مت

معاً كعائلة

عاداته 

املرتبطة 

ن
بالتدخی

ب الغیرة
سب

ب

ضار 
ب إح

سب
ب

شاكل العمل 
م

ىل املنزل
إ

ب 
أسلو

س
اللبا

العالقة 

مع أھل 

الزوج)ة(

ن 
ص الذی

األشخا

صل معهم/ 
یتم التوا

األصدقاء

سه/ 
عدم اإلعتناء بنف

مبظھره

س
الجن

ذكر
35,4

31,1
30,1

29,4
19,6

13,6
13,5

10,6
9,7

7,3
7,9

6,9

ى
أنث

40,5
36,1

33,9
32,8

22,1
16,0

14,4
12,2

10,8
11,0

8,7
9,4

الفئة العمرية

24 - 18
32,4

20,3
28,2

28,0
21,9

17,5
29,1

13,2
17,9

12,6
10,8

9,1

34 - 25
43,8

38,1
36,3

32,4
29,1

16,2
21,7

15,2
15,0

13,0
11,0

10,5

44 - 35
43,9

44,9
38,5

36,1
26,7

17,4
14,4

15,0
12,3

10,8
10,0

8,9

54 - 45
36,7

33,1
30,8

33,1
16,3

15,2
8,7

9,5
7,3

6,9
6,3

7,9

64 - 55
28,8

22,5
24,2

26,5
9,8

11,8
5,8

5,6
3,6

4,8
5,4

5,3

65+
 

24,1
15,4

18,0
17,7

6,8
5,8

5,2
2,7

2,8
3,1

3,2
3,6

ي
ى العلم

ستو
امل

س
مل يلتحقوا باملدار

33,9
27,6

31,2
35,1

14,9
12,8

8,9
8,4

7,6
6,3

5,8
7,3

مدرسة إبتدائية
37,0

33,1
33,2

35,2
18,6

15,4
11,6

10,7
8,0

7,3
7,1

7,6

املرحلة التكميلية /املدرسة الثانوية 
38,8

34,0
32,0

31,6
23,0

16,2
19,2

12,6
12,3

10,5
9,4

8,0

مدرسة ثانوية
40,8

38,4
32,3

26,9
26,4

13,7
18,6

13,2
13,7

12,7
11,5

10,1

ت عليا
شهادة إجازة / دراسا

40,9
35,0

27,6
15,8

25,7
14,4

15,3
13,9

14,3
13,2

9,8
8,9

رسة
نوع األ

نواة
38,7

34,4
32,6

31,0
21,4

14,7
13,9

11,9
10,4

9,7
8,4

8,3

 ممتدة
34,7

29,9
29,0

31,6
18,0

15,2
14,1

9,4
9,6

6,8
7,8

7,7

   مفككة
5,2

14,4
26,0

20,4
46,8

13,5
36,4

4,6
8,7

0,0
21,8

7,5

ي
صاد

ي-اإلقت
امع

ى اإلجت
ستو

امل

ى الطبقة العليا
أع

41,7
35,5

27,2
6,3

26,6
14,5

13,2
16,6

15,2
14,3

10,1
8,2

الطبقة العليا
43,2

36,7
30,9

17,4
24,7

13,5
16,1

14,3
14,1

13,4
11,1

10,0

ى العليا
الطبقة الوسط

37,8
36,4

28,5
24,4

23,2
14,5

14,3
10,9

10,1
9,8

8,7
8,5

ضة
ى املنخف

الطبقة الوسط
36,8

31,6
32,5

34,5
18,7

14,7
13,3

10,3
8,8

7,9
7,4

7,5

الطبقة الدنيا
40,3

35,6
41,3

52,4
23,6

18,7
15,5

14,4
11,9

8,5
8,9

9,7
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4.11. رّد فعل الرشيك عند نشوء خالف

ُســئل املتزّوجــون يف هــذا البحــث عــن رّد فعــل الرشيــك يف حــال 
ــايل أقــوال النســاء عــن رّد  نشــوء الخالفــات. ويظهــر الجــدول الت

فعــل أزواجهــّن عنــد نشــوء خالف)الجــدول 94(.

ذكــرت 65% مــن النســاء أّن أزواجهــّن يرفعــون أصواتهــم يف حــال 
نشــوء خــالف، وكان رّد الفعــل “رفــع الصــوت أو الــّراخ” األكــر 

انتشــاراً عــادًة )12%(. وذكــرت 43% مــن النســاء أّن رّد فعــل 
ــن  ــت 36% م ــت.” وقال ــل بصم ــت\ يتحّم ــو “الصم ــّن ه أزواجه
النســاء أّن أزواجهــّن يوبّخونهــّن “أحيانــاً” مقابــل 6% قلــن إّن هــذا 
يحصــل “عــادًة.” وبحســب آراء النســاء، كان رّد الفعــل األقّــل 
ــة”  ــوم يف غرفــة منفصل نســبة هــو “مغــادرة الغرفــة” )5%( و”الن
)5%( و”تحطيــم األشــياء مــن حولــه” )6%(. ومل تتعــّد نســبة 
ــد نشــوء  ــف الجســدي(” عن ــّوة )العن ــرن “الق ــوايت ذك النســاء اللّ

ــالف %5. خ

الجدول 94. رّد فعل الرشيك عند نشوء خالف بحسب النساء يف أنحاء تركيا كافة

إطالقاًأحیاناًعادًة 

12,052,835,1یرفع صوته، یرخ

5,935,558,5یوبّخني

5,026,868,2یستاء مّني

2,18,789,3یُهینني

2,814,982,3یغادر الغرفة

1,03,995,1یغادر املكان/ املنزل

0,94,594,5یحطّم األشیاء من حوله

0,73,895,5یستخدم القوة )العنف الجسدي(

9,034,256,8یبقى صامتاً/ یتحّمل بصمت

0,83,995,2ینام يف غرفة منفصلة

الجــدول 95. رّد ردود فعــل الزوجــني إزاء الخالفــات بحســب رأي النســاء يف أنحــاء تركيــا كافــة، بحســب املنطقــة الســكنية، املــدن الرئيســية الثــالث، وتصنيــف الوحــدات اإلقليميــة لإلحصــاء 
)أحيانــاً وغالبــاً(

یرفع صوته، 
یرصخ

یُهیننيیستاء مّنيیوبّخني
یغادر 
الغرفة

یغادر 
املكان/ 
املنزل

یحطّم 
األشیاء من 

حوله

یستخدم 
القوة)العنف 

الجسدي(

یبقى صامتاً/ 
یتحّمل 
بصمت

ینام يف غرفة 
منفصلة

64,941,531,810,717,74,95,54,543,24,8تركيا

املنطقة السكنّية

65,541,433,811,420,15,56,04,943,65,6املدينة

63,341,726,99,112,03,54,03,742,32,6 الريف

املدن الرئيسية الثالث

62,043,333,212,120,84,76,15,438,76,5اسطنبول

70,845,139,213,425,15,86,04,348,36,8 أنقرة

61,739,133,513,323,87,47,64,343,96,6إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

62,043,333,212,120,84,76,15,438,76,5اسطنبول

68,031,927,94,317,44,05,62,336,72,5غرب مرمرة

63,133,828,69,518,04,84,22,445,74,7 رشق مرمرة

63,541,929,211,120,36,47,24,740,94,1   ايجه

65,448,236,511,817,55,35,95,751,26,4   البحر األبيض املتوسط 

70,446,634,411,422,15,06,54,247,96,3 غرب األناضول

67,348,937,912,413,83,95,15,940,73,3 وسط األناضول

64,335,223,09,214,74,52,31,839,71,1 غرب البحر األسود

63,532,729,86,59,93,63,01,346,63,6 رشق البحر األسود

82,746,849,610,67,32,83,88,449,82,3 شامل رشق األناضول

63,632,228,310,715,43,03,43,946,63,3وسط رشق األناضول

60,242,529,112,414,06,45,86,838,35,0 جنوب رشق األناضول
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الجدول 96. ردود فعل الزوجني إزاء الخالفات بحسب رأي النساء من حيث العمر، املستوى العلمي، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي)أحياناً وغالباً(

یرفع صوته، 

یرصخ
یوبّخني

یستاء 

مّني
یُهینني

یغادر 

الغرفة

یغادر 

املكان/ 

املنزل

یحطّم 

األشیاء من 

حوله

یستخدم 

القوة)العنف 

الجسدي(

یبقى صامتاً/ 

یتحّمل 

بصمت

ینام يف 

غرفة 

منفصلة

الفئة العمرية

24 - 1861,638,530,98,116,83,44,43,844,82,4

34 - 2567,241,435,411,422,45,47,15,546,45,8

44 - 3567,543,934,212,020,75,86,54,845,65,8

54 - 4565,243,529,811,415,65,05,24,439,34,6

64 - 5562,840,430,69,212,04,93,33,842,03,8

65+ 54,233,918,38,16,42,31,52,433,22,4

املستوى العلمي

61,744,126,111,210,33,93,95,640,63,5مل يلتحقوا باملدارس

67,643,431,211,915,74,95,74,442,84,8مدرسة إبتدائية

63,841,433,99,118,94,66,24,343,04,4املرحلة التكميلية /املدرسة الثانوية 

63,637,734,49,728,27,05,94,546,46,6مدرسة ثانوية

61,230,040,67,927,64,75,72,947,05,4دراسات عليا / شهادة إجازة

نوع األرسة

65,341,232,910,818,75,15,64,643,55,0نواة

63,242,626,810,413,54,24,94,342,03,5 ممتدة

75,864,637,527,10,00,00,00,048,70,0   مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

65,326,739,29,327,93,42,82,144,06,9أعى الطبقة العليا

65,135,336,18,627,15,66,22,644,45,2الطبقة العليا

65,440,733,39,720,94,95,03,543,55,0الطبقة الوسطى العليا

65,343,830,311,514,54,85,75,043,64,5الطبقة الوسطى املنخفضة

67,948,330,113,613,35,36,57,843,05,1الطبقة الدنيا

ــم يف  ــل زوجاته ــن رّد فع ــال ع ــايل آراء الرّج ــدول الت ــر الج ويظه
ــال )%55(  ــف الرج ــن نص ــر م ــر أك ــات. وذك ــوب خالف ــال نش ح
أن زوجاتهــم يلتزمــن “الصمــت \ يتحملــن بصمــت،” وقــد كانــت 
نســبة رّد الفعــل هــذا األعــى بشــكٍل عــام، وبلغــت 16%. وذكــر 
39% مــن الرجــال أّن زوجاتهــم يرفعــن أصواتهّن أو يرخــن أحياناً، 
مقابــل 5% قالــوا إنهــّن يقمــن بذلــك عــادًة. بالّنســبة إىل الرجــال، 

متّــت مالحظــة رّد فعــل أخــرى منتــرشة، وهــي “املقاطعــة.” قــال 
33% مــن الرجــال إّن زوجاتهــّن يقاطعنهــم أحيانــاً، بينــام أشــار %6 
إىل أنهــّن يفعلــن ذلــك عــادًة. وذكــر الرّجــال بعــض ردود الفعــل 
النــادرة كـ”اســتخدام القــوة )العنــف الجســدي(” )1%( و”مغــادرة 

الغرفــة” )2%( و”تكســر األشــياء مــن حولهــا” )%2(.
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الجدول 97. رّد فعل الزوجات يف حال نشوء خالف بحسب الرجال يف أنحاء تركيا كافة

إطالقاًأحیاناًعادًة 

4,939,255,9أرفع صويت؛ أرصخ

1,417,481,1أوبّخه

6,132,761,1أستاء منه

0,64,195,3أھینه

1,714,384,0 أغادر الغرفة

0,21,798,1أغادر املكان/املنزل

0,22,197,7أحطّم األشیاء من حويل

0,21,098,8أستخدم القوة)العنف الجسدي(

16,338,844,9أبقى صامتاً/ أتحّمل بصمت

0,54,095,5أنام يف غرفة منفصلة

4.12. األفــراد أو املؤّسســات التــي يلجــأ األزواج إليهم للمســاعدة 
يف حــّل الخالفات

ُســئل املتزّوجــون إىل مــن يلجــؤون أوالً للدعــم واملســاعدة يف 
حــال واجهــوا أّي مشــكلة كبــرة مــع الرشيــك، الستكشــاف ســلوك 
ــدول 98-99(.  ــاه )الج ــدول أدن ــات يف الج ــر اإلجاب األزواج، وتظه
ــا ال  ــني يف تركي ــن املتزّوج ــاء أّن 62% م ــالل اإلحص ــن خ ــنّي م وتب
يلجــؤون إىل أّي مســاعدة لحــّل الخالفــات، بينــام يتوّجــه %23 
ــر ســوى %3  ــار الســّن يف األرسة للمســاعدة. ومل يذك ــم إىل كب منه
منهــم أنهــم يلجــؤون إىل خــرباء، مؤّسســات كانــوا أم أفراد.نســبة 
مــن ال يلجــؤون إىل مســاعدة أحــد أعــى يف املناطــق الريفيــة 
)67%( مقارنــة باملــدن )60%(. كــام ذكــرت نســبة أعــى مــن 
ــاعدة  ــرباء للمس ــون إىل خ ــم يتوجه ــة أنه ــق الريفي ــكان املناط س

ــدن. ــكان امل ــة بس )4%( مقارن

ــن  ــت نســبة م ــالث، كان ــدن الرئيســية الث ــني امل ــة ب ــد املقارن وعن
ــر  ــرة )61%( وإزم ــة يف أنق ــبه مامثل ــاعدة ش ــؤون إىل املس ال يلج
)62%(، ولكنهــا كانــت أعــى مــن نســبة اســطنبول، حيــث تنخفــض 
إىل 48%، ليحصــد طلــب مســاعدة كبــار ســّن األرسة النســبة 
ــاً  ــّدالً مختلف ــرى، مع ــرّة أخ ــطنبول، م ــّجل اس ــرب )31%(. وتس األك
ــة نســبة أعــى ممــن يلجــؤون إىل  عــن املدينتــني األخريــني لناحي
مســاعدة الخــرباء األفــراد واملؤّسســات )8%(. وعنــد تحليــل النتائــج 
ــن ال يلجــؤون  بحســب املناطــق، يظهــر أّن نســبة املشــاركني الذي
ــر  ــرب البح ــة غ ــكان منطق ــني س ــوق 70% ب ــاعدة تف إىل أّي مس
األســود ومنطقــة جنــوب رشق األناضــول ووســط األناضــول. وتصــل 
ــطنبول  ــاعدة إىل 8% يف اس ــرباء للمس ــؤون إىل خ ــن يلج ــبة م نس
فقــط، يف حــني تســّجل معــّدالت منخفضــة يف املناطــق األخــرى.

ويظهــر التحليــل املســتند عــى الجنــس أّن نســبة الرّجــال الّذيــن 
ــوايت ال  ــاء الل ــبة النس ــوق نس ــاعدة )66%( تف ــؤون إىل مس ال يلج

يلجــأن إىل مســاعدة )58%()الجــدول )99.

ذكــر 42% مــن املشــاركني مــن الفئــة العمريــة بــني 18 و24 ســنة 
ــام  ــه كلّ ــار الســن يف األرسة، إاّل أنّ ــم يلجــؤون إىل مســاعدة كب أنّه
تقّدمــت الفئــة العمريــة، قــّل اللجــوء إىل مســاعدة كبــار الســّن. 
عــى ســبيل املثــال، تنخفــض هــذه النســبة عنــد الفئــة العمريــة 
بــني 35 و44 ســنة إىل 26%. وترتفــع نســبة الذيــن ال يلجــؤون إىل 
ــد  ــغ 49% عن ــة، لتبل ــة املتقّدم ــات العمريّ ــد يف الفئ ــاعدة أح مس
ــع إىل %59  ــنة، وترتف ــني 18 و2244 س ــرتاوح أعامرهــم ب ــن ت الذي
ــة إىل  ــنة. باإلضاف ــني 35 و44 س ــم ب ــرتاوح أعامره ــن ت ــد الذي عن
ــاً  ــن تتعــّدى أعامرهــم 45 عام ــراد الذي ــر 10% مــن األف ــك، ذك ذل

ــم يلجــؤون إىل طلــب املســاعدة مــن أوالدهــم. أنّه

ترتفــع نســبة اللّجــوء إىل الخــرباء، مؤّسســات كانــوا أم أفــراد، 
بحســب املســتوى العلمــي، فــال تتعــّدى 0.3% بــني الذيــن ال 
يحملــون شــهادة مدرســيّة وترتفــع إىل 6% بــني خّريجــي الجامعات.

باالنتقــال إىل أنــواع األرس، تلجــأ نســبة أعــى مــن األرس املفّككــة إىل 
مســاعدة الخــرباء، األفــراد أو املؤّسســات )8%( ومســاعدة األصدقاء 

)10%( لحــّل الخالفــات بــني الرّشيكني.

ويف الطبقــة اإلجتامعيــة اإلقتصاديــة الدنيــا، مثــة نســبة منخفضــة 
تلجــأ إىل مســاعدة الخــرباء األفــراد أو املؤّسســات، ويالحــظ ارتفــاع 
بســيط يف الطبقــة الوســطى العليــا، بينــام ترتفــع النســبة إىل %10 

يف أعــى الطبقــة العليــا.
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س
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ت الت
سا

 الجدول 98. األفراد أو املؤّس
رسة 

أفراد األ

ّن
س

يف ال
الكبار 

األقرباء
إخويت

ي
أوالد

صة 
ص

ت املتخ
سا

الخرباء واملؤس

يس،
ب نف

)طبی

خ(
ج، إل

ت والزوا
شار للعائال

ست
م

يئ
صدقا

أ
ين

جیرا
ن

رجال الدی
ال أحد

ك
غیر ذل

تركيا
23,1

2,3
2,2

5,5
2,7

1,6
0,4

0,2
61,9

1,4

سكنّية
املنطقة ال

املدينة
24,1

2,0
2,6

5,4
3,6

2,0
0,4

0,2
59,7

1,4

ف
 الري

20,7
2,9

1,2
5,9

0,6
0,7

0,5
0,2

67,3
1,2

ث
سية الثال

املدن الرئي

اسطنبول
31,1

2,2
2,9

4,6
8,0

1,9
0,3

0,1
48,1

1,8

 أنقرة
22,5

1,0
2,3

4,9
2,6

2,9
0,9

0,0
62,0

2,0

إزمر
22,1

4,6
3,8

5,3
3,1

3,5
1,1

0,1
60,9

1,5

صاء
ت اإلقليمية لإلح

ف الوحدا
صني

ت

اسطنبول
31,1

2,2
2,9

4,6
8,0

1,9
0,3

0,1
48,1

1,8

ب مرمرة
غر

15,7
1,5

2,1
11,3

1,7
1,7

0,7
0,1

66,2
1,0

رشق مرمرة
 

24,4
1,7

3,5
9,1

2,5
1,5

0,3
0,3

57,5
0,7

   ايجه
22,2

3,2
2,5

6,7
2,2

2,4
0,8

0,3
61,6

1,4

ط 
ض املتوس

   البحر األبي
23,3

1,9
1,4

4,6
1,4

1,4
0,5

0,2
65,7

0,2

ضول
ب األنا

 غر
22,5

0,7
2,7

5,3
2,3

2,5
0,8

0,0
62,4

1,8

ضول
ط األنا

 وس
17,5

1,0
1,5

5,1
1,3

1,0
0,2

0,4
71,9

0,7

ب البحر األسود
 غر

15,1
2,4

1,6
6,0

0,8
0,8

0,0
0,0

73,9
0,8

رشق البحر األسود
 

20,5
2,6

1,6
3,1

1,0
1,3

0,3
0,2

69,3
0,6

ضول
رشق األنا

امل 
 ش

35,9
3,5

0,3
2,9

0,3
0,3

0,3
1,0

55,1
0,9

ضول
رشق األنا

ط 
وس

22,6
6,2

0,9
2,8

0,7
0,8

0,7
0,2

58,5
7,7

ضول
رشق األنا

ب 
 جنو

18,8
2,6

1,5
2,4

0,7
1,2

0,0
0,1

72,7
0,5

ي
صاد

ي-اإلقت
امع

ى اإلجت
ستو

رسة وامل
ي، نوع األ

ى العلم
ستو

س، العمر، امل
ب الجن

س
ج بح

ني األزوا
ت ب

يف حّل الخالفا
ساعدة 

ي يتم اللجوء إليها للم
ت الت

سا
 الجدول 99. األفراد أو املؤّس

رسة 
أفراد األ

ّن
س

يف ال
الكبار 

األقرباء

إخويت
ي

أوالد
صة 

ص
ت املتخ

سا
الخرباء واملؤس

يس،
ب نف

)طبی

خ(
ج، إل

ت والزوا
شار للعائال

ست
م

يئ
صدقا

أ
ين

جیرا
ن

رجال الدی
ال أحد

ك
غیر ذل

س
الجن

ذكر
21,9

2,2
1,1

4,4
2,6

1,3
0,2

0,3
65,6

1,5

ى
أنث

24,4
2,3

3,3
6,6

2,8
1,9

0,7
0,1

58,2
1,2

الفئة العمرية

24 - 18
42,4

2,6
2,1

0,1
2,1

1,7
0,1

0,4
49,4

1,0

34 - 25
34,8

2,6
3,1

0,1
3,6

2,4
0,5

0,2
53,7

1,0

44 - 35
26,2

2,4
3,1

3,2
3,5

2,3
0,5

0,2
58,9

1,3

54 - 45
17,4

2,4
1,4

10,1
2,2

0,9
0,4

0,2
64,6

1,5

64 - 55
7,9

1,6
0,9

11,5
1,8

0,7
0,4

0,3
73,7

1,8

65+
 

4,5
1,7

0,5
11,6

0,7
0,4

0,5
0,2

78,1
2,0

ي
ى العلم

ستو
امل

س
مل يلتحقوا باملدار

16,9
3,0

1,2
9,0

0,3
0,4

0,4
0,1

68,5
1,0

مدرسة إبتدائية
21,2

2,1
2,1

6,9
1,3

1,0
0,6

0,2
64,2

1,5

املرحلة التكميلية /املدرسة الثانوية 
29,5

2,5
2,1

3,7
4,5

0,9
0,4

0,2
56,2

1,3

مدرسة ثانوية
27,0

2,3
2,9

2,8
4,1

2,6
0,3

0,2
58,1

1,2

ت عليا
شهادة إجازة/ دراسا

23,5
1,8

2,7
2,6

6,3
5,1

0,1
0,5

58,9
1,6

رسة
نوع األ

نواة
22,4

2,3
2,4

5,7
2,9

1,8
0,5

0,2
61,9

1,3

 ممتدة
26,6

2,1
1,2

4,9
1,5

0,5
0,2

0,3
62,1

1,6

   مفككة
28,7

0,0
0,0

8,4
8,1

10,7
0,0

0,0
44,1

0,0

ي
صاد

ي-اإلقت
امع

ى اإلجت
ستو

امل

ى الطبقة العليا
أع

18,6
3,9

4,2
2,2

9,7
8,1

0,0
0,0

58,0
1,9

الطبقة العليا
23,2

1,4
3,0

5,1
5,9

3,2
0,3

0,4
57,8

1,6

ى العليا
الطبقة الوسط

22,2
2,0

2,4
6,9

3,8
1,9

0,3
0,3

60,0
1,5

ضة
ى املنخف

الطبقة الوسط
23,0

2,4
1,9

5,6
1,5

1,0
0,5

0,1
63,9

1,2

الطبقة الدنيا
26,8

2,9
1,9

3,4
0,6

0,8
0,8

0,1
62,7

0,8
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صاء
ت اإلقليمية لإلح

ف الوحدا
صني

ث، وت
سية الثال

سكنية، املدن الرئي
ب املنطقة ال

س
يف أنحاء تركيا كافة، بح

ج 
ني األزوا

ت ب
يف حّل الخالفا

ساعدة 
ي يتم اللجوء إليها للم

ت الت
سا

 الجدول 98. األفراد أو املؤّس
رسة 

أفراد األ

ّن
س

يف ال
الكبار 

األقرباء
إخويت

ي
أوالد

صة 
ص

ت املتخ
سا

الخرباء واملؤس

يس،
ب نف

)طبی

خ(
ج، إل

ت والزوا
شار للعائال

ست
م

يئ
صدقا

أ
ين

جیرا
ن

رجال الدی
ال أحد

ك
غیر ذل

تركيا
23,1

2,3
2,2

5,5
2,7

1,6
0,4

0,2
61,9

1,4

سكنّية
املنطقة ال

املدينة
24,1

2,0
2,6

5,4
3,6

2,0
0,4

0,2
59,7

1,4

ف
 الري

20,7
2,9

1,2
5,9

0,6
0,7

0,5
0,2

67,3
1,2

ث
سية الثال

املدن الرئي

اسطنبول
31,1

2,2
2,9

4,6
8,0

1,9
0,3

0,1
48,1

1,8

 أنقرة
22,5

1,0
2,3

4,9
2,6

2,9
0,9

0,0
62,0

2,0

إزمر
22,1

4,6
3,8

5,3
3,1

3,5
1,1

0,1
60,9

1,5

صاء
ت اإلقليمية لإلح

ف الوحدا
صني

ت

اسطنبول
31,1

2,2
2,9

4,6
8,0

1,9
0,3

0,1
48,1

1,8

ب مرمرة
غر

15,7
1,5

2,1
11,3

1,7
1,7

0,7
0,1

66,2
1,0

رشق مرمرة
 

24,4
1,7

3,5
9,1

2,5
1,5

0,3
0,3

57,5
0,7

   ايجه
22,2

3,2
2,5

6,7
2,2

2,4
0,8

0,3
61,6

1,4

ط 
ض املتوس

   البحر األبي
23,3

1,9
1,4

4,6
1,4

1,4
0,5

0,2
65,7

0,2

ضول
ب األنا

 غر
22,5

0,7
2,7

5,3
2,3

2,5
0,8

0,0
62,4

1,8

ضول
ط األنا

 وس
17,5

1,0
1,5

5,1
1,3

1,0
0,2

0,4
71,9

0,7

ب البحر األسود
 غر

15,1
2,4

1,6
6,0

0,8
0,8

0,0
0,0

73,9
0,8

رشق البحر األسود
 

20,5
2,6

1,6
3,1

1,0
1,3

0,3
0,2

69,3
0,6

ضول
رشق األنا

امل 
 ش

35,9
3,5

0,3
2,9

0,3
0,3

0,3
1,0

55,1
0,9

ضول
رشق األنا

ط 
وس

22,6
6,2

0,9
2,8

0,7
0,8

0,7
0,2

58,5
7,7

ضول
رشق األنا

ب 
 جنو

18,8
2,6

1,5
2,4

0,7
1,2

0,0
0,1

72,7
0,5

ي
صاد

ي-اإلقت
امع

ى اإلجت
ستو

رسة وامل
ي، نوع األ

ى العلم
ستو

س، العمر، امل
ب الجن

س
ج بح

ني األزوا
ت ب

يف حّل الخالفا
ساعدة 

ي يتم اللجوء إليها للم
ت الت

سا
 الجدول 99. األفراد أو املؤّس

رسة 
أفراد األ

ّن
س

يف ال
الكبار 

األقرباء

إخويت
ي

أوالد
صة 

ص
ت املتخ

سا
الخرباء واملؤس

يس،
ب نف

)طبی

خ(
ج، إل

ت والزوا
شار للعائال

ست
م

يئ
صدقا

أ
ين

جیرا
ن

رجال الدی
ال أحد

ك
غیر ذل

س
الجن

ذكر
21,9

2,2
1,1

4,4
2,6

1,3
0,2

0,3
65,6

1,5

ى
أنث

24,4
2,3

3,3
6,6

2,8
1,9

0,7
0,1

58,2
1,2

الفئة العمرية

24 - 18
42,4

2,6
2,1

0,1
2,1

1,7
0,1

0,4
49,4

1,0

34 - 25
34,8

2,6
3,1

0,1
3,6

2,4
0,5

0,2
53,7

1,0

44 - 35
26,2

2,4
3,1

3,2
3,5

2,3
0,5

0,2
58,9

1,3

54 - 45
17,4

2,4
1,4

10,1
2,2

0,9
0,4

0,2
64,6

1,5

64 - 55
7,9

1,6
0,9

11,5
1,8

0,7
0,4

0,3
73,7

1,8

65+
 

4,5
1,7

0,5
11,6

0,7
0,4

0,5
0,2

78,1
2,0

ي
ى العلم

ستو
امل

س
مل يلتحقوا باملدار

16,9
3,0

1,2
9,0

0,3
0,4

0,4
0,1

68,5
1,0

مدرسة إبتدائية
21,2

2,1
2,1

6,9
1,3

1,0
0,6

0,2
64,2

1,5

املرحلة التكميلية /املدرسة الثانوية 
29,5

2,5
2,1

3,7
4,5

0,9
0,4

0,2
56,2

1,3

مدرسة ثانوية
27,0

2,3
2,9

2,8
4,1

2,6
0,3

0,2
58,1

1,2

ت عليا
شهادة إجازة/ دراسا

23,5
1,8

2,7
2,6

6,3
5,1

0,1
0,5

58,9
1,6

رسة
نوع األ

نواة
22,4

2,3
2,4

5,7
2,9

1,8
0,5

0,2
61,9

1,3

 ممتدة
26,6

2,1
1,2

4,9
1,5

0,5
0,2

0,3
62,1

1,6

   مفككة
28,7

0,0
0,0

8,4
8,1

10,7
0,0

0,0
44,1

0,0

ي
صاد

ي-اإلقت
امع

ى اإلجت
ستو

امل

ى الطبقة العليا
أع

18,6
3,9

4,2
2,2

9,7
8,1

0,0
0,0

58,0
1,9

الطبقة العليا
23,2

1,4
3,0

5,1
5,9

3,2
0,3

0,4
57,8

1,6

ى العليا
الطبقة الوسط

22,2
2,0

2,4
6,9

3,8
1,9

0,3
0,3

60,0
1,5

ضة
ى املنخف

الطبقة الوسط
23,0

2,4
1,9

5,6
1,5

1,0
0,5

0,1
63,9

1,2

الطبقة الدنيا
26,8

2,9
1,9

3,4
0,6

0,8
0,8

0,1
62,7

0,8



5 الفصل 

األقرباء بني  العالقات 



تقييم صالت القرابة

قرب السكن من األقرباء

تواتُر اللقاء باألقرباء 

 التعبري عن املشاعر واألفكار ألفراد األرسة



1342011 تايا 

ــة  ــات املتعلق ــع كّل البيان ــّم توزي ــث، ت ــن البح ــزء م ــذا الج يف ه
بوجهــات النظــر حــول العالقــات مــع األقربــاء، وقــرب محــّل 
اإلقامــة منهــم، وتواتُــر اللقــاءات بهــم، وأنــواع العالقــات اســتناداً 
ــه ينبغــي أخــذ أنــواع عالقــات القــرىب بعــني االعتبــار  إىل فكــرة أنّ

ــا. ــة األرسة يف تركي ــم هيكل لفه

 5.1.تقييم صالت القرابة

طلــب مــن املشــاركني يف إطــار هــذا البحــث أن يقيّمــوا عالقاتهــم 
ــد  ــار أح ــة، باختي ــات قراب ــدة درج ــن ع ــم م ــم وأقربائه بوالديه
هــذه االحتــامالت: “جيّــدة جــّداً” أو “جيّــدة” أو “عاديــة” أو 
ــّدد  ــدول تع ــات يف الج ــر البيان ــّداً”. وتُظه ــيئة ج ــيئة” أو “س “س
ــة  ــة القراب ــتناد إىل صل ــاء باالس ــع األقرب ــات م ــول العالق اآلراء ح

)الجــدول 100(. ويف هــذا اإلطــار، كانــت “جيــدة جــداً” و”جيــدة” 
النســبتنْي األعــى بالنســبة إىل العالقــة مــع األوالد، فقــد اختــار %62 
ــة مــع  ــات و60% للعالق ــة مــع البن ــدة جــداً” للعالق ــامل “جي احت

األبنــاء. ومتــى يتعلـّـق األمــر بالعالقــات مــع الوالديــن، اختــار %54 
احتــامل “جيــدة جــداً” للعالقــة مــع األّمهــات و50% “جيــدة جــداً” 

للعالقــة مــع اآلبــاء.

ــة األعــى يف  ــدة جــداً” وجــداً” النســبة الثاني ــامال “جي وأخــذ احت
مــا يتعلّــق بالعالقــات مــع األشــّقاء، ووصــف 53% مــن املشــاركني 
العالقــة مــع األخــت الصغــرة أو الكبــرة بـ”جيّــدة” و40% بـ”جيدة 
جــداً.” كــام وصــف 54% مــن املشــاركني العالقــة مــع األخ الصغــر 
أو الكبــر بـ”جيّــدة” و37% بـ”جيدة جداً.” واشــتمل القســم الثالث 
ــال  ــّم والخ ــة والع ــل الزوج/الزوج ــل أه ــن مث ــاء آخري ــى أقرب ع

والعّمــة والخالــة.

أكــر الصــالت التــي نالــت احتــامل “ســيئة” و”ســيئة جــداً” كانــت 
غالبــاً العالقــات مــع الجديــن لجهــة األب، إذ وصــف 5% مــن 
املشــاركني عالقاتهــم بالجديــن لجهــة األب بـ”ســيئة جــداً” بينــام 

وصفهــا 3% بـ”ســيئة.”

الجدول 100. مستوى العالقات مع األقرباء يف أنحاء تركيا كافة

سیئة جداًسیئةعادیةجیدةجیدة جداً

53,541,63,30,90,7األّم

49,942,14,91,71,4األب

62,335,21,60,50,5اإلبنة

60,436,52,10,70,4اإلبن

39,852,85,51,30,5األخت األكرب/ األصغر

37,053,67,01,70,7األخ األكرب/ األصغر

20,054,718,04,52,9العّم

20,256,717,34,11,8الخال 

21,459,714,82,71,4الخالة 

19,558,016,73,52,3العّمة

27,360,09,31,81,6الحامة

27,359,79,02,11,8الحمو

31,355,09,11,53,1الجّدة من ناحیة األم

28,454,49,23,04,9الجّدة من ناحیة األب

28,855,08,42,85,0الجّد
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ــع  ــم م ــون عالقاته ــن يصف ــبة م ــدول 102-101 نس ــي الج يغط
ــيم  ــاً للتقس ــة وفق ــا كاف ــاء تركي ــّداً” يف أنح ــدة ج ــاء بـ”جيّ األقرب
الدميوغــرايف. ومل يالحــظ يف هــذا الّصــدد أّي فــارق هــاّم بــني 

املناطــق الّســكنية.

ــاع  ــر ارتف ــظ يف إزم ــالث، نالح ــية الث ــدن الرئيس ــة امل ــد مقارن عن
نســبة العالقــات “الجيّــدة جــّداً” مــع البنــات )74%( واألبنــاء 
ــدة جــّداً” مــع الحمــي )%37(  )72%(، مقابــل نســبة عالقــات “جيّ

ــرة. ــامة )36%( يف أنق والح

ويبــني تحليــل إقليمــي أّن االختــالف األكــرب بــني النســب يظهــر يف 
وصــف العالقــات مــع األوالد، فأكــر مــن 80% مــن ســّكان وســط 
األناضــول وشــامل رشق األناضــول يصفــون عالقاتهــم ببناتهــم 
وأبنائهــم بـ”جيّــدة جــّداً،” يف حــني ينخفــض هــذا املعــّدل إىل %39  

ــرة. يف رشق مرم

مــع أنـّـه مــا مــن فــارق كبــر بــني النســب بحســب الجنــس، ترتفــع 
نســبة النســاء اللــوايت يصفــن العالقــة باألخــت األكــرب أو األصغــر 
ــا  ــن يصفونه ــال الذي ــبة الرّج ــل نس ــداً” )43%( مقاب ــدة ج كـ”جي

ــك )%37(. كذل

تظهــر أعــى درجــات التبايــن بــني الفئــات العمريــة يف إطــار 
العالقــات مــع األشــقاء، ففــي الفئــة العمريــة بــني 18 و24 ســنة، 
ذكــر 56% أنهــم يتمتعــون بعالقــات جيّــدة جــّداً مــع األخــت األكرب 

ــض  ــني تنخف ــر، يف ح ــرب أو األصغ ــع األخ األك ــر و53% م أو األصغ
ــر  ــرب أو األصغ ــع األخــت األك ــة م هــذه املعــدالت إىل 31% للعالق
ــة  ــة العمري ــد الفئ ــر عن ــرب أو األصغ ــع األخ األك ــة م و29% للعالق

ــني 45 و54 ســنة. ب

وتُســّجل نســبة أعــى ممــن يتمتعــون بعالقــات “جيّــدة جــداً” مــع 
األقربــاء بــني املجموعــة ذات الوضــع التعليمــي العــايل، والعالقــة 
بــاألّم هــي العالقــة التــي تســّجل أهــّم الفروقــات بحســب 
ــة  ــدارس االبتدائي ــر %44 مــن خّريجــي امل الوضــع التعليمــي. ذك
أّن عالقــات “جيّــدة جــّداً” تجمعهــم بأّمهاتهــم، بينــام يرتفــع 
ــة و64% بــني  هــذا املعــّدل إىل 6٠% بــني خّريجــي املــدارس الثانويّ

ــني. ــني أو الخّريج ــالب الجامعيّ الطّ

ــنّي أّن  ــوع األرسة، يتب ــاس ن ــى أس ــج ع ــذه النتائ ــم ه ــد تقيي وعن
نســبة مــن يشــرون إىل عالقــات “جيّــدة جــداً” مــع الحــامة )%15( 
ــواع  ــة مــع أن ــّل يف األرس املفّككــة باملقارن ومــع الحمــي )12%( أق
األرس األخــرى. وبالعكــس، يشــر 67% مــن األفــراد يف األرس املفّككــة 
ــام  ــم، بين ــع والداته ــداً م ــدة ج ــات جي ــون بعالق ــم يتمتع إىل أنّه
ــواة. ــّدة و51% يف األرس الن ــغ هــذه النســبة 57% يف األرس املمت تبل

ــون  ــن يتمتع ــبة م ــع نس ــاً، ترتف ــا تقريب ــة كلّه ــات القراب ويف فئ
بعالقــات “جيّــدة جــّداً” مــع األقربــاء بحســب الطبقــة اإلجتامعيــة 

ــة. اإلقتصادي
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صاء )جيدة جداًً(
ت اإلقليمية لإلح

ف الوحدا
صني

ث، ت
سية الثال

سكنية، املدن الرئي
ب املنطقة ال

س
يف أنحاء تركيا كافة، بح

ى العالقة مع األقرباء 
ستو

 الجدول 101. م

األّم
ب

األ
اإلبنة

ن
اإلب

ت 
األخ

األكرب/ 

األصغر

األخ األكرب/ 

األصغر
العّم

الخال
الخالة

العّمة
امة

الح
الحمو

ن 
الجّدة م

ناحیة األم

ن 
الجّدة م

ب
ناحیة األ

الجّد

تركيا
53,5

49,9
62,3

60,4
39,8

37,0
20,0

20,2
21,4

19,5
27,3

27,3
31,3

28,4
28,8

سكنّية
املنطقة ال

املدينة
53,5

49,5
62,5

59,9
40,2

36,8
19,1

19,3
20,9

18,8
26,6

26,5
32,0

29,1
29,0

ف
الري

53,6
51,1

61,8
61,5

38,9
37,5

22,9
23,0

23,1
21,5

29,4
29,7

28,5
25,8

28,0

ث
سية الثال

املدن الرئي

اسطنبول
58,5

54,3
67,6

63,9
43,9

42,0
22,9

22,5
24,1

22,7
29,4

29,5
37,3

35,5
35,7

 أنقرة
57,3

52,5
66,4

61,6
47,0

43,9
23,0

24,1
27,0

24,8
36,5

37,0
42,2

34,6
35,5

إزمر
60,1

57,7
74,2

71,5
42,8

36,8
17,4

19,8
20,7

17,9
28,6

27,5
36,6

38,1
37,9

صاء
ت اإلقليمية لإلح

ف الوحدا
صني

ت

اسطنبول
58,5

54,3
67,6

63,9
43,9

42,0
22,9

22,5
24,1

22,7
29,4

29,5
37,3

35,5
35,7

ب مرمرة
غر

58,9
54,7

66,0
64,3

44,6
41,0

29,0
26,3

27,7
24,7

31,2
31,6

33,4
20,6

29,0

رشق مرمرة
 

36,3
31,1

39,1
39,5

24,6
19,2

8,0
9,4

11,1
9,0

13,2
14,3

15,9
13,1

15,4

 ايجه
50,0

47,7
67,1

65,9
33,5

28,9
12,5

14,5
15,4

13,5
23,0

21,4
24,8

21,9
21,7

ط 
ض املتوس

البحر األبي
53,3

49,7
68,9

66,1
42,2

38,8
20,2

20,7
21,2

18,5
28,3

27,7
36,2

28,5
29,6

ضول
ب األنا

 غر
51,5

48,4
61,7

57,6
42,0

39,2
20,2

20,0
22,9

21,4
30,7

30,9
34,7

30,4
29,7

ضول
ط األنا

 وس
45,7

44,5
47,9

48,4
30,7

29,6
13,6

13,9
15,7

12,7
25,2

26,2
26,5

28,9
31,6

ب البحر األسود
 غر

51,8
49,0

54,2
52,5

34,7
34,8

22,3
22,0

22,9
20,9

27,0
27,6

33,9
35,2

28,3

رشق البحر األسود
 

57,3
54,2

61,2
60,4

43,5
41,2

25,2
24,8

29,2
24,1

31,7
31,7

36,0
36,3

40,3

ضول
رشق األنا

امل 
 ش

74,1
71,8

84,8
86,0

41,0
38,7

19,3
18,6

18,6
18,0

31,4
27,4

26,8
29,7

22,7

ضول
رشق األنا

ط 
وس

77,3
71,4

84,4
82,0

66,6
62,7

35,4
35,4

36,6
34,2

46,1
46,8

37,3
42,4

34,2

ضول
رشق األنا

ب 
جنو

53,5
47,9

54,8
54,2

41,1
39,8

24,8
24,8

23,9
22,7

29,3
29,3

28,7
25,8

25,6

ي )جيدة جداً(
صاد

ي-اإلقت
امع

ى اإلجت
ستو

رسة وامل
ي، نوع األ

ى العلم
ستو

س، امل
ب الجن

س
ى العالقة مع األقرباء بح

ستو
 الجدول 102. م

األّم
ب

األ
اإلبنة

ن
اإلب

ت األكرب/ 
األخ

األصغر

األخ األكرب/ 

األصغر
العّم

الخال
الخالة

العّمة
امة

الح
الحمو

ن 
الجّدة م

ناحیة األم

ن 
الجّدة م

ب
ناحیة األ

الجّد

س
الجن

ذكر
54,8

50,9
61,3

59,4
36,8

37,1
20,7

20,5
21,1

19,4
27,0

27,1
33,1

30,3
30,8

ى
أنث

52,3
48,9

63,1
61,2

42,8
37,0

19,3
20,0

21,9
19,6

27,7
27,5

29,4
26,5

26,8

الفئة العمرية

24 - 18
64,3

57,8
70,5

72,6
55,8

52,9
23,9

25,4
28,3

23,7
34,4

36,4
35,7

32,3
31,5

34 - 25
54,8

49,9
67,6

66,5
43,9

40,9
19,8

20,1
22,0

19,0
28,3

27,8
30,0

25,6
27,7

44 - 35
48,8

45,1
64,4

62,1
36,7

32,5
17,3

18,3
18,3

17,7
26,0

25,7
22,7

24,1
24,1

54 - 45
43,7

41,1
59,4

57,2
31,4

29,1
18,3

16,9
16,2

17,2
24,3

23,7
20,5

15,4
12,5

64 - 55
44,3

40,5
57,1

54,8
32,4

30,4
18,4

16,6
18,5

17,4
28,5

26,9
12,2

19,8
14,2

65+
 

39,1
46,8

60,3
58,1

34,5
31,9

26,5
20,7

20,1
18,2

22,1
20,4

0,
0,

0,

ي
ى العلم

ستو
امل

س
مل يلتحقوا باملدار

46,5
42,9

58,0
57,1

34,7
32,3

19,6
20,4

18,9
19,0

28,0
28,0

23,6
23,0

18,3

مدرسة إبتدائية
44,0

41,2
59,6

57,6
32,8

30,8
17,4

16,1
16,2

16,0
22,8

22,7
19,7

16,8
18,8

املرحلة التكميلية /املدرسة الثانوية 
54,6

50,7
64,8

64,3
45,4

41,9
20,7

22,6
23,9

21,6
29,4

30,2
30,9

27,2
23,9

مدرسة ثانوية
60,0

55,0
68,4

64,7
46,2

42,7
21,9

22,1
25,1

21,2
30,0

28,2
35,5

33,9
34,7

ت عليا
شهادة إجازة / دراسا

63,5
57,8

73,3
70,4

49,7
45,5

21,6
23,0

25,3
21,3

33,8
33,5

36,6
29,9

33,3

رسة
نوع األ

نواة
51,0

48,9
62,8

60,5
39,0

35,6
19,3

19,5
20,7

19,2
26,1

26,4
30,4

27,2
27,7

 ممتدة
56,5

52,4
60,2

61,4
39,3

38,9
22,2

21,5
21,7

21,0
32,8

31,2
31,2

30,3
27,6

مفككة
66,5

53,5
62,6

57,5
45,8

43,3
21,3

23,2
26,2

18,9
44,7

42,5
37,1

33,0
36,6

ي
صاد

ي-اإلقت
امع

ى اإلجت
ستو

امل

ى الطبقة العليا
أع

62,7
56,3

75,1
71,6

48,8
45,7

19,0
21,7

24,7
20,3

36,0
36,9

32,5
25,4

26,6

الطبقة العليا
59,0

55,6
69,9

66,2
44,7

42,3
20,8

21,8
23,1

20,0
30,8

30,6
36,0

29,1
33,2

ى العليا
الطبقة الوسط

56,7
53,4

63,1
61,3

42,5
38,8

22,0
21,9

24,0
21,3

28,6
28,4

36,3
33,5

34,7

ضة
ى املنخف

الطبقة الوسط
49,1

46,2
60,7

59,0
36,7

34,3
17,9

18,2
18,9

17,7
24,9

25,2
25,6

25,2
22,3

الطبقة الدنيا
42,9

38,3
55,2

55,8
32,8

29,9
17,7

16,8
16,6

16,9
24,1

22,5
22,9

13,5
16,8

 



137 األقرباء بني  العالقات 

صاء )جيدة جداًً(
ت اإلقليمية لإلح

ف الوحدا
صني

ث، ت
سية الثال

سكنية، املدن الرئي
ب املنطقة ال

س
يف أنحاء تركيا كافة، بح

ى العالقة مع األقرباء 
ستو

 الجدول 101. م

األّم
ب

األ
اإلبنة

ن
اإلب

ت 
األخ

األكرب/ 

األصغر

األخ األكرب/ 

األصغر
العّم

الخال
الخالة

العّمة
امة

الح
الحمو

ن 
الجّدة م

ناحیة األم

ن 
الجّدة م

ب
ناحیة األ

الجّد

تركيا
53,5

49,9
62,3

60,4
39,8

37,0
20,0

20,2
21,4

19,5
27,3

27,3
31,3

28,4
28,8

سكنّية
املنطقة ال

املدينة
53,5

49,5
62,5

59,9
40,2

36,8
19,1

19,3
20,9

18,8
26,6

26,5
32,0

29,1
29,0

ف
الري

53,6
51,1

61,8
61,5

38,9
37,5

22,9
23,0

23,1
21,5

29,4
29,7

28,5
25,8

28,0

ث
سية الثال

املدن الرئي

اسطنبول
58,5

54,3
67,6

63,9
43,9

42,0
22,9

22,5
24,1

22,7
29,4

29,5
37,3

35,5
35,7

 أنقرة
57,3

52,5
66,4

61,6
47,0

43,9
23,0

24,1
27,0

24,8
36,5

37,0
42,2

34,6
35,5

إزمر
60,1

57,7
74,2

71,5
42,8

36,8
17,4

19,8
20,7

17,9
28,6

27,5
36,6

38,1
37,9

صاء
ت اإلقليمية لإلح

ف الوحدا
صني

ت

اسطنبول
58,5

54,3
67,6

63,9
43,9

42,0
22,9

22,5
24,1

22,7
29,4

29,5
37,3

35,5
35,7

ب مرمرة
غر

58,9
54,7

66,0
64,3

44,6
41,0

29,0
26,3

27,7
24,7

31,2
31,6

33,4
20,6

29,0

رشق مرمرة
 

36,3
31,1

39,1
39,5

24,6
19,2

8,0
9,4

11,1
9,0

13,2
14,3

15,9
13,1

15,4

 ايجه
50,0

47,7
67,1

65,9
33,5

28,9
12,5

14,5
15,4

13,5
23,0

21,4
24,8

21,9
21,7

ط 
ض املتوس

البحر األبي
53,3

49,7
68,9

66,1
42,2

38,8
20,2

20,7
21,2

18,5
28,3

27,7
36,2

28,5
29,6

ضول
ب األنا

 غر
51,5

48,4
61,7

57,6
42,0

39,2
20,2

20,0
22,9

21,4
30,7

30,9
34,7

30,4
29,7

ضول
ط األنا

 وس
45,7

44,5
47,9

48,4
30,7

29,6
13,6

13,9
15,7

12,7
25,2

26,2
26,5

28,9
31,6

ب البحر األسود
 غر

51,8
49,0

54,2
52,5

34,7
34,8

22,3
22,0

22,9
20,9

27,0
27,6

33,9
35,2

28,3

رشق البحر األسود
 

57,3
54,2

61,2
60,4

43,5
41,2

25,2
24,8

29,2
24,1

31,7
31,7

36,0
36,3

40,3

ضول
رشق األنا

امل 
 ش

74,1
71,8

84,8
86,0

41,0
38,7

19,3
18,6

18,6
18,0

31,4
27,4

26,8
29,7

22,7

ضول
رشق األنا

ط 
وس

77,3
71,4

84,4
82,0

66,6
62,7

35,4
35,4

36,6
34,2

46,1
46,8

37,3
42,4

34,2

ضول
رشق األنا

ب 
جنو

53,5
47,9

54,8
54,2

41,1
39,8

24,8
24,8

23,9
22,7

29,3
29,3

28,7
25,8

25,6

ي )جيدة جداً(
صاد

ي-اإلقت
امع

ى اإلجت
ستو

رسة وامل
ي، نوع األ

ى العلم
ستو

س، امل
ب الجن

س
ى العالقة مع األقرباء بح

ستو
 الجدول 102. م

األّم
ب

األ
اإلبنة

ن
اإلب

ت األكرب/ 
األخ

األصغر

األخ األكرب/ 

األصغر
العّم

الخال
الخالة

العّمة
امة

الح
الحمو

ن 
الجّدة م

ناحیة األم

ن 
الجّدة م

ب
ناحیة األ

الجّد

س
الجن

ذكر
54,8

50,9
61,3

59,4
36,8

37,1
20,7

20,5
21,1

19,4
27,0

27,1
33,1

30,3
30,8

ى
أنث

52,3
48,9

63,1
61,2

42,8
37,0

19,3
20,0

21,9
19,6

27,7
27,5

29,4
26,5

26,8

الفئة العمرية

24 - 18
64,3

57,8
70,5

72,6
55,8

52,9
23,9

25,4
28,3

23,7
34,4

36,4
35,7

32,3
31,5

34 - 25
54,8

49,9
67,6

66,5
43,9

40,9
19,8

20,1
22,0

19,0
28,3

27,8
30,0

25,6
27,7

44 - 35
48,8

45,1
64,4

62,1
36,7

32,5
17,3

18,3
18,3

17,7
26,0

25,7
22,7

24,1
24,1

54 - 45
43,7

41,1
59,4

57,2
31,4

29,1
18,3

16,9
16,2

17,2
24,3

23,7
20,5

15,4
12,5

64 - 55
44,3

40,5
57,1

54,8
32,4

30,4
18,4

16,6
18,5

17,4
28,5

26,9
12,2

19,8
14,2

65+
 

39,1
46,8

60,3
58,1

34,5
31,9

26,5
20,7

20,1
18,2

22,1
20,4

0,
0,

0,

ي
ى العلم

ستو
امل

س
مل يلتحقوا باملدار

46,5
42,9

58,0
57,1

34,7
32,3

19,6
20,4

18,9
19,0

28,0
28,0

23,6
23,0

18,3

مدرسة إبتدائية
44,0

41,2
59,6

57,6
32,8

30,8
17,4

16,1
16,2

16,0
22,8

22,7
19,7

16,8
18,8

املرحلة التكميلية /املدرسة الثانوية 
54,6

50,7
64,8

64,3
45,4

41,9
20,7

22,6
23,9

21,6
29,4

30,2
30,9

27,2
23,9

مدرسة ثانوية
60,0

55,0
68,4

64,7
46,2

42,7
21,9

22,1
25,1

21,2
30,0

28,2
35,5

33,9
34,7

ت عليا
شهادة إجازة / دراسا

63,5
57,8

73,3
70,4

49,7
45,5

21,6
23,0

25,3
21,3

33,8
33,5

36,6
29,9

33,3

رسة
نوع األ

نواة
51,0

48,9
62,8

60,5
39,0

35,6
19,3

19,5
20,7

19,2
26,1

26,4
30,4

27,2
27,7

 ممتدة
56,5

52,4
60,2

61,4
39,3

38,9
22,2

21,5
21,7

21,0
32,8

31,2
31,2

30,3
27,6

مفككة
66,5

53,5
62,6

57,5
45,8

43,3
21,3

23,2
26,2

18,9
44,7

42,5
37,1

33,0
36,6

ي
صاد

ي-اإلقت
امع

ى اإلجت
ستو

امل

ى الطبقة العليا
أع

62,7
56,3

75,1
71,6

48,8
45,7

19,0
21,7

24,7
20,3

36,0
36,9

32,5
25,4

26,6

الطبقة العليا
59,0

55,6
69,9

66,2
44,7

42,3
20,8

21,8
23,1

20,0
30,8

30,6
36,0

29,1
33,2

ى العليا
الطبقة الوسط

56,7
53,4

63,1
61,3

42,5
38,8

22,0
21,9

24,0
21,3

28,6
28,4

36,3
33,5

34,7

ضة
ى املنخف

الطبقة الوسط
49,1

46,2
60,7

59,0
36,7

34,3
17,9

18,2
18,9

17,7
24,9

25,2
25,6

25,2
22,3

الطبقة الدنيا
42,9

38,3
55,2

55,8
32,8

29,9
17,7

16,8
16,6

16,9
24,1

22,5
22,9

13,5
16,8
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5.2. قرب السكن من األقرباء

ُســئلت األرس عــن مــدى قــرب ســكنها مــن األقربــاء األحيــاء. 
ــع  ــبة 6٠% وم ــم بنس ــع بناته ــون م ــاركني يعيش ــح أّن املش واتض
أبنائهــم بنســبة 65%. أّمــا يف مــا يتعلّــق بقــرب املســافة بــني 
ــة  ــت اإلجاب ــاله، فكان ــن أع ــر املذكوري ــاء غ ــكن األرسة واألقرب س
األكــر انتشــاراً “مدينــة مختلفــة،” تليهــا “املدينــة نفســها\املنطقة 
نفســها” ثــم “املدينــة نفســها\ منطقــة مختلفــة.” )الجــدول 103(.

وبلغــت نســبة األرس التــي يعيــش فيهــا األفــراد مــع الحــامة %5، 
ــت  ــي 3%. وبلغ ــع الحم ــم م ــي تقي ــبة الت ــدّى نس ــام ال تتع بين
ــامة أو  ــع الح ــد م ــاء واح ــكن يف مبنى/فن ــي تس ــبة األرس الت نس
ــن لجهــة األم أو  الحمــي 6%، ويف الشــقة\الفناء نفســه مــع الجّدي
ــّن يف األرس يف  ــار الس ــش كب ــام، يعي ــكل ع ــني 1 و3%. وبش األب ب

ــني 47 و%49(. ــرتاوح ب ــب ت ــة )بنس ــة مختلف مدين

الجدول 103. قرب مكان السكن من األقرباء يف أنحاء تركيا كافة

 

يف املنزل نفسه
يف الشقة/ الفناء 

نفسه

يف الحّي/

املحافظة/البلدة 

نفسها

يف املدینة/ املنطقة 

نفسها

يف املدینة نفسها/ 

منطقة مختلفة
خارج البالديف مدینة مختلفة

13,85,714,620,415,029,60,9األّم

10,85,614,420,815,032,01,5األب

60,02,16,311,37,411,71,2اإلبنة

65,24,84,87,45,210,81,8اإلبن

3,82,316,326,618,930,12,0األخت األكرب/ األصغر

4,34,017,026,017,928,52,2األخ األكرب/ األصغر

0,31,815,024,918,337,72,0العّم

0,10,712,225,619,140,51,8الخال 

0,30,611,525,320,340,41,7الخالة 

0,30,911,825,119,440,61,8العّمة

4,76,216,126,017,229,00,8الحامة

2,66,415,526,417,330,41,3الحمو

0,91,89,920,517,147,42,5الجّدة من ناحیة األم

2,02,710,619,514,946,73,7الجّدة من ناحیة األب

1,91,110,018,515,848,54,3الجّد

ــزل  ــون يف املن ــن يعيش ــاء الّذي ــبة األقرب ــدول 104 نس ــر الج يظه
عينــه يف أنحــاء تركيــا كافــة وفقــاً للتقســيم الّدميغــرايف. ففــي %65 
ــم ويف 60% مــع  مــن األرس يف تركيــا، يعيــش األفــراد مــع أبنائه
ــغ %14  ــم، فتبل ــع أّمهاته ــون م ــن يعيش ــبة الّذي ــا نس ــم. أّم بناته
مقابــل 11% مــع آبائهــم و4% مــع أشــقائهم. وكانــت نســبة األرس 
التــي تعيــش مــع الحمــي )5%( ومــع الحــامة )3%( منخفضــة جــداً.

ــاء )%70(  ــع األبن ــات )65%( وم ــع البن ــم م ــي تقي نســبة األرس الت
أعــى يف املــدن منهــا يف املناطــق الريفيــة، التــي تنخفــض فيهــا إىل 

ــاء. ــع األبن ــات و54% م ــع البن 48% م

ــّم  ــالف األه ــر االخت ــق، يظه ــالث واملناط ــية الث ــدن الرئيس يف امل
بــني نســب األرس التــي تعيــش مــع األوالد. وتــرتاوح هــذه النســبة 
ــني 70  يف منطقــة شــامل رشق ووســط وجنــوب رشق األناضــول ب

ــع  ــم م ــي تقي ــبة األرس الت ــض نس ــرة، تنخف ــرب مرم و84%. يف غ
بناتهــا إىل 43% ومــع أبنائهــا إىل 44%. ويظهــر أّن إزمــر تســّجل بــني 
املــدن الرئيســية الثــالث معــّدالً منخفضــاً مــن األرس التــي تعيــش 
ــام تســّجل اســطنبول معــّدالً أعــى إىل حــّد مــا.  مــع أوالدهــا، في
ــع، نســبة اإلقامــة يف بيــت واحــد ترتفــع يف األرس  وكــام هــو متوقّ
ــة،  ــرى. ويف األرس املفّكك ــواع األرس األخ ــع أن ــة م ــّدة باملقارن املمت
ــاء  ــع األبن ــات )30%( وم ــع البن ــم م ــي تقي ــبة الت ــض النس تنخف

.)%31(

مــن حيــث الوضــع اإلقتصــادي واإلجتامعــي لــألرس، يظهــر التبايــن 
األكــرب يف نســبة األرس التــي تقيــم مــع أوالدهــا يف املنــزل عينــه، إذ 
تبلــغ نســبة األرس هــذه 80% يف أعــى الطبقــة العليــا، وتنخفــض إىل 
57% بالنســبة إىل اإلقامــة مــع البنــات و%63 لإلقامــة مــع األبنــاء 

يف الطبقــة الوســطى الدنيــا.
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ــا كافــة، بحســب املنطقــة الســكنية، واملــدن الرئيســية الثــالث، وتصنيــف الوحــدات اإلقليميــة لإلحصــاء، ونــوع األرسة، واملســتوى  ــاء يف أنحــاء تركي الجــدول 104. قــرب الســكن مــن األقرب
ــزل نفســه( اإلجتامعي-اإلقتصــادي )املن

 
اإلبناإلبنةاألباألّم

األخت األكرب/ 

األصغر

األخ األكرب/ 

األصغر
الحموالحامة

13,810,860,065,23,84,34,72,6تركيا

املنطقة السكنيّة

12,810,264,870,04,14,74,42,3املدينة

17,613,148,153,52,93,35,63,5الريف

املدن الرئيسية الثالث

13,511,171,277,04,65,54,42,3اسطنبول

12,610,264,768,03,63,94,23,8 أنقرة

12,28,057,861,82,93,62,71,4إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

13,511,171,277,04,65,54,42,3اسطنبول

11,98,042,743,81,12,32,60,7غرب مرمرة

11,35,956,663,62,32,95,22,4 رشق مرمرة

11,88,252,258,62,92,72,81,1  ايجه

11,39,461,763,33,54,04,31,7البحر األبيض املتوسط 

11,810,062,668,22,93,94,73,0 غرب األناضول

18,114,744,951,42,83,54,63,8 وسط األناضول

16,012,346,253,42,52,85,42,1 غرب البحر األسود

13,86,947,851,71,43,36,76,2 رشق البحر األسود

22,616,770,374,06,36,56,93,8 شامل رشق األناضول

23,021,572,978,28,08,38,07,6وسط رشق األناضول

18,916,279,484,48,18,27,23,3 جنوب رشق األناضول

نوع األرسة

6,88,265,068,72,73,00,50,4نواة

46,635,763,381,66,79,531,620,6ممتدة

23,34,930,430,76,36,66,62,0مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

6,97,183,482,75,64,72,21,0أعى الطبقة العليا

11,18,874,677,23,64,41,91,0الطبقة العليا

15,113,465,673,74,25,04,62,8الطبقة الوسطى العليا

14,211,556,862,53,44,35,63,0الطبقة الوسطى املنخفضة

9,76,465,070,62,32,84,92,9الطبقة الدنيا
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5.3. تواتُر اللقاء باألقرباء

ُســئل أفــراد األرس عــن تواتـُـر اللّقــاء وجهــاً لوجــه باألقربــاء الذيــن 
ــار أحــد  ــم اختي ــب منه ــه، وطل ــزل عين ــم يف املن ــون معه ال يقيم
االحتــامالت التاليــة: “ال نلتقــي أبــداً” أو “ مــرّات عــدة يف الســنة” 
أو “مــرّات عــدة يف الشــهر” أو “مــرّات عــدة يف األســبوع” أو 

“يومياً”)الجــدول 105(.

ــاركني  ــن املش ــاب 41% م ــات، أج ــاء األّمه ــر لق ــبة إىل تواتُ بالنس
بـ”يوميــاً” و22% بـــ” مــرّات عــدة يف األســبوع” و18% بـــ” مــرّات 
عــدة يف الّســنة” و18% بـ”مــرّات عــدة يف الشــهر”. أّمــا بالنســبة إىل 
لقــاء اآلبــاء، فأجــاب 39% مــن املشــاركني بـ”يوميــاً” و21% بـ”مرّات 
عــدة يف األســبوع” و19% بـ”مــرّات عــدة يف الّســنة” و19% بـ”مرّات 

عــدة يف الشــهر”.

أّمــا لقــاء األخــت األكــرب أو األصغــر، فأجــاب 30% مــن املشــاركني 
بـ”مــرّات عــدة يف الشــهر” و25% بـ” مرّات عدة يف األســبوع” و%24 
بـ”مــرّات عــدة يف الّســنة” و18% بـ”يوميــاً.” وبالنســبة إىل لقاء األخ 
األكــرب أو األصغــر، أجــاب 29% مــن املشــاركني بـ”مــرّات عــدة يف 
الشــهر” و23% بـ”مــرّات عدة يف األســبوع” و24% بـ”مــرّات عدة يف 

الســنة” و21% بـ”يومياً.”

ــق بتواتُــر اللّقــاءات مــع  تــّم تســجيل نســب مختلفــة يف مــا يتعلّ
األوالد، إذ ذكــر 96% مــن املشــاركني أنهــم يلتقــون ببناتهــم يوميــاً، 
و13% مــرّات عــدة يف األســبوع، و9% مــرّات عــدة يف الشــهر، و%8 
ــا بالنســبة إىل لقــاء األبنــاء، فقــال %74  مــرّات عــدة يف الســنة. أّم
إنهــم يرونهــم يوميــاً، و10% مــرّات عــدة يف األســبوع، و8% مــرّات 

عــدة يف الســنة، و7% مــرّات عــدة يف الشــهر.

ســّجل لقــاء الجّديــن لجهــة األب أو األم النســبة األعى مــع احتامل 
ــاء مــن  ــر اللقــاء باألقرب “مــرّات عــدة يف الســنة،” متامــاً كــام تواتُ
ــا بالنســبة  ــة. أّم ــة والخال ــّم والخــال والعّم ــة، كالع الدرجــة الثالث
إىل لقــاء الحــامة، فأجــاب 29% مــن املشــاركني بـ”مــرّات عــدة يف 
ــدة يف  ــرّات ع ــنة” و24% “م ــدة يف الس ــرّات ع ــهر” و27% “م الش
األســبوع” و17% “يوميــاً،” بينــام ســّجل اللقــاء بالحمــي نســبة %29 
لـ”مــرّات عــدة يف الشــهر” و28% لـ”مــرّات عــدة يف الســنة” و%24 

لـ”مــرّات عــدة يف األســبوع” و16% لـ”يوميــاً.”

ومــع ذلــك، أكــر األقربــاء الذيــن ال يلتقــي بهــم األفــراد أبــداً هــم 
العــم )7%( والخــال )7%( والعّمــة )7%( والجــدة لجهــة األب )%6( 

والجــّد )5%( والخالــة )%5(.

الجدول 105. تواتُر اللقاء باألقرباء يف أنحاء تركيا كافة

ال نلتقي أبداًمرات عدة يف السنةمرات عدة يف الشهرمرات عدة يف األسبوعیومیاً 

40,822,217,718,30,9األّم

39,121,118,919,21,8األب

68,713,39,28,30,6اإلبنة

74,210,17,27,90,6اإلبن

18,425,430,224,31,8األخت األكرب/ األصغر

21,023,229,424,02,4األخ األكرب/ األصغر

5,616,132,038,97,4العّم

3,314,733,042,66,5الخال 

2,814,834,242,85,3الخالة 

2,913,434,542,46,8العّمة

17,323,529,226,93,1الحامة

15,823,829,427,73,3الحمو

6,417,231,441,04,0الجّدة من ناحیة األم

10,518,328,636,76,0الجّدة من ناحیة األب

7,417,530,539,25,4الجّد
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ــاء  ــًم اإللتق ــن يت ــاء الّذي ــب األقرب ــدول 107-106 نس ــر الج يظه
ــا  ــاء تركي ــاً( يف أنح ــبوع أو يومي ــدة يف األس ــرّات ع ــاً )م ــم غالب به
كافــة ووفقــاً للتقســيم الدميغــرايف. أكــر مــن يتــّم االلتقــاء بهــم يف 
ــات )82%( واألّمهــات  ــاء )84%( والبن ــا كافــة هــم األبن أنحــاء تركي
ــن  ــاء م ــون بأقرب ــن يلتق ــرتاوح نســبة م ــاء )60%(. وت )63%( واآلب
ــني 16 و%22. ــة والخــال ب ــة والخال ــة كالعــّم والعّم الدرجــة الثاني

ونســبة الذيــن يلتقــون بأقربائهــم - باســتثناء األوالد – غالبــاً أعــى 
يف املناطــق الريفيــة.

وعنــد مقارنــة املــدن الرئيســية الثــالث، تســّجل إزمــر أعــى نســبة 
لــألرس التــي يلتقــي أفرادهــا بجميــع أقربائهــم – باســتثناء األوالد 
ــن  ــبة م ــع نس ــام ترتف ــاً، بين ــبوع أو يومي ــدة يف األس ــرّات ع – م

يلتقــون بأوالدهــم يف اســطنبول.

وتظهــر املقارنــة بــني املناطــق نســباً متفاوتــة لناحيــة تواتُــر لقــاء 
الجــد والجــدة لجهــة األب والحمــي والحــامة. ونســبة مــن يلتقــون 
هــؤالء األقربــاء يف وســط رشق األناضــول )تــرتاوح بــني 38 و%53( 
ــني 15  ــرتاوح ب ــطنبول )ت ــّل يف اس ــا أق ــا، ولكنه ــّد م ــى إىل ح أع

و%32(.

وترتفــع نســب مــن يلتقــون بالحــامة )49%( والحمــي )48%( بــني 
ــم  ــون بأّمهاته ــن يلتق ــال الذي ــبة الرج ــع نس ــام ترتف ــاء، بين النس

)70%( وآبائهــم )%66(.

وعنــد تقييــم النتائــج بحســب الفئــات العمريــة، يتبــنّي أنـّـه كّل مــا 
تقــّدم املشــرتكون يف الســن، تنخفــض نســبة لقاءاتهــم بأمهاتهــم أو 

آبائهــم أو أشــقائهم.

ــاً يف نســب  ــم يســتند عــى الوضــع التعليمــي ارتفاع ويجــد تقيي
ــاً بأقربائهــم مــن الدرجــة األوىل )األّم  األفــراد الذيــن يلتقــون غالب
واألب واألوالد واألشــقاء( بــني غــر املتعلّمــني، بينــام ظهــر انخفــاض 
لنســبة األفــراد الذيــن يلتقــون غالبــاً بأقربائهــم مــن الدرجــة 
الثانيــة )العــّم والخــال والعّمة والخالــة والجّدين لجهــة األب واألم( 
ــني والخّريجــني. كــام مثــة نســبة أعــى مــن  بــني الطــالب الجامعيّ
األفــراد الذيــن يلتقــون غالبــاً بأقربائهــم كلهــم يف أوســاط خّريجــي 
ــى  ــرب ع ــاوت األك ــر التف ــات. ويظه ــة والثانويّ ــدارس االبتدائيّ امل
ــن،  ــع الوالدي ــاء م ــر اللّق ــد الوضــع التعليمــي يف نســبة توات صعي
إذ يلتقــي 72% مــن خّريجــي املــدارس االبتدائيــة والثانويّــات 
ــاً، يف  ــبوع أو يوميّ ــرّات يف األس ــّدة م ــم ع ــم و69% بآبائه بأّمهاته
حــني تنخفــض هــذه النســبة بــني غــر املتعلّمــني إىل 50% لناحيــة 

لقــاء األّمهــات و46% لناحيــة لقــاء اآلبــاء.

ــّدة ســّجلت أعــى  ــنّي أّن األرس املمت ــوع األرس، تب ــل ن ــد تحلي وعن
نســبة لناحيــة لقــاء األقربــاء مــن جميــع الدرجــات، بينــام تســّجل 
ــرب،  ــاوت األك ــا التف األرس املفّككــة أدىن نســبة يف هــذا الصــدد. أّم
ــاء بــاألب، إذ يلتقــي 33% مــن أفــراد  فيظهــر يف نســبة تواتــر اللّق
األرس املفّككــة بآبائهــم مــرّات عــدة يف األســبوع أو يوميّــاً، يف 
حــني ترتفــع هــذه النســبة إىل 61% يف األرس النــواة و69% يف األرس 

ــّدة. املمت

ــة  ــن الدرج ــم م ــاً بأقربائه ــون غالب ــن يلتق ــبة الّذي ــض نس وتنخف
الثانيــة يف أعــى الطبقــة العليــا. ويظهــر التفــاوت األهــّم بحســب 
الطبقــات اإلجتامعيــة اإلقتصاديــة يف نســبة تواتــر اللّقــاء بالحمــي، 
فـــ27% مــن أفــراد أعــى الطبقــة العليــا يلتقــون بحميهــم مــرّات 
عــدة يف األســبوع أو يوميّــاً، بينــام ترتفــع هــذه النســبة إىل 43% يف 

الطبقــة الدنيــا.
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يف األسبوع(
ت عدة 

صاء )يومياً ومرا
ت اإلقليمية لإلح

ف الوحدا
صني

ث، ت
سية الثال

سكنية، املدن الرئي
ب املنطقة ال

س
يف أنحاء تركيا كافة، بح

ت مع األقرباء 
 الجدول 106. تواتُر اللقاءا

األّم
ب

األ
اإلبنة

ن
اإلب

ت 
األخ

األكرب/ 

األصغر

األخ األكرب/ 

األصغر
العّم

الخال
الخالة

العّمة
امة

الح
الحمو

ن 
الجّدة م

ناحیة األم

ن 
الجّدة م

ب
ناحیة األ

الجّد

تركيا
63,0

60,1
82,0

84,3
43,8

44,2
21,7

17,9
17,6

16,3
40,8

39,6
23,6

28,7
24,9

ّة سكني
املنطقة ال

املدينة
61,1

57,9
86,3

87,7
43,8

43,8
18,6

15,4
16,0

14,2
37,6

36,0
21,8

25,4
21,7

ف
 الري

69,4
67,6

72,8
77,1

43,7
45,1

31,5
25,6

22,7
23,0

49,9
50,4

30,9
43,2

38,9

ث
سية الثال

املدن الرئي

اسطنبول
57,0

53,7
89,3

91,4
43,7

44,5
17,8

13,7
13,9

11,2
31,7

29,5
18,7

18,5
15,3

 أنقرة
59,1

55,2
84,9

86,7
36,0

35,2
9,7

8,6
10,3

8,0
32,3

33,8
20,2

19,0
17,0

إزمر
68,0

65,0
84,6

86,0
49,2

46,6
22,7

19,4
21,1

19,1
44,2

45,4
33,4

37,0
27,7

صاء
ت اإلقليمية لإلح

ف الوحدا
صني

ت

اسطنبول
57,0

53,7
89,3

91,4
43,7

44,5
17,8

13,7
13,9

11,2
31,7

29,5
18,7

18,5
15,3

ب مرمرة
غر

60,2
56,9

74,9
71,2

41,7
41,4

24,3
20,1

22,4
18,6

39,6
38,6

21,9
23,9

27,1

رشق مرمرة
 

61,3
57,6

82,1
85,0

41,8
42,4

18,3
14,0

14,6
13,1

39,0
37,3

16,4
22,7

20,8

إيجه
66,3

62,6
82,1

83,8
46,9

43,7
21,8

21,1
20,0

18,6
45,3

43,7
31,9

37,9
30,1

ط 
ض املتوس

 البحر األبي
64,1

61,4
85,5

86,8
43,5

44,7
20,0

16,9
17,4

14,9
41,4

40,1
20,2

24,1
25,2

ضول
ب األنا

 غر
62,1

59,1
85,7

87,7
39,6

39,8
14,5

11,7
12,6

12,1
38,2

38,7
24,0

27,0
24,0

ضول
ط األنا

 وس
68,4

67,3
68,9

74,7
41,6

42,6
25,4

21,1
21,4

18,1
48,1

47,7
28,0

34,7
30,6

ب البحر األسود
 غر

63,7
60,2

67,7
71,6

37,6
37,7

24,5
19,6

16,6
19,6

42,6
43,0

23,8
37,4

31,7

رشق البحر األسود
 

65,0
61,3

64,8
69,2

40,9
41,1

29,0
23,1

19,0
19,7

43,1
39,8

25,1
35,9

30,2

ضول
رشق األنا

امل 
 ش

57,3
54,0

83,9
85,9

34,7
36,1

18,1
14,5

15,0
14,2

40,1
37,7

27,9
29,1

24,7

ضول
رشق األنا

ط 
وس

67,2
66,2

83,0
87,2

49,3
51,7

33,5
24,6

24,0
25,3

53,4
52,0

23,8
47,6

37,8

ضول
رشق األنا

ب 
 جنو

70,3
69,0

89,0
92,5

53,9
56,0

31,9
27,1

25,3
25,7

46,2
46,2

31,1
39,4

33,8

يف األسبوع(
ت عدة 

ي )يومياً ومرا
صاد

ي-اإلقت
امع

ى اإلجت
ستو

رسة وامل
ي، نوع األ

ى العلم
ستو

س، امل
ب الجن

س
ت مع األقرباء بح

 الجدول 107. تواتُر اللقاءا

األّم
ب

األ
اإلبنة

ن
اإلب

ت 
األخ

األكرب/ 

األصغر

األخ األكرب/ 

األصغر
العّم

الخال
الخالة

العّمة
امة

الح
الحمو

ن 
الجّدة م

ناحیة األم

ن 
الجّدة م

ب
ناحیة األ

الجّد

س
الجن

ذكر
69,5

66,3
82,5

84,2
45,6

49,9
25,5

20,8
18,5

17,7
33,8

32,1
24,6

32,0
28,3

ى
أنث

56,5
53,8

81,5
84,4

42,0
38,8

17,8
14,9

16,7
14,9

48,6
48,4

22,5
25,2

21,4

الفئة العمرية

24 - 18
80,1

75,6
95,1

94,7
69,8

70,4
29,1

23,7
23,9

22,2
57,3

56,9
29,4

34,7
31,7

34 - 25
60,5

57,8
97,3

96,7
45,3

46,7
20,0

16,5
16,7

15,0
41,5

40,3
18,3

23,3
17,9

44 - 35
54,2

50,3
93,4

93,4
40,6

39,3
17,6

15,2
15,5

13,7
38,4

36,5
18,6

21,1
18,1

54 - 45
56,9

51,2
80,1

83,9
34,4

35,2
19,5

16,3
14,4

14,6
36,9

35,4
29,2

25,2
14,4

64 - 55
57,6

45,4
67,1

72,0
35,2

34,2
21,1

17,4
16,4

14,7
39,0

32,5
17,2

5,6
7,0

65+
 

50,0
38,3

60,2
65,3

31,8
31,1

27,8
22,4

14,4
14,2

34,1
23,3

0,
0,

0,

ي
ى العلم

ستو
امل

س
مل يلتحقوا باملدار

50,0
45,9

71,9
77,8

33,5
35,8

22,6
18,0

16,5
17,2

49,5
46,3

19,1
29,0

24,4

مدرسة إبتدائية
54,7

51,7
80,9

84,2
38,9

39,0
20,4

16,5
15,7

15,4
40,1

38,2
18,5

26,0
18,4

املرحلة التكميلية /املدرسة الثانوية 
71,9

69,0
88,4

87,4
54,8

55,1
25,5

21,4
20,2

19,0
44,1

45,6
29,2

32,1
28,0

مدرسة ثانوية
70,1

66,1
89,6

89,0
50,9

52,1
23,3

18,8
20,0

17,2
41,0

39,7
25,8

31,7
29,7

ت عليا
شهادة إجازة / دراسا

62,4
58,4

88,8
87,4

43,3
40,8

15,9
15,1

15,4
12,7

33,6
32,3

17,3
20,6

17,5

رسة
نوع األ

نواة
61,7

61,2
83,5

84,2
42,8

43,5
21,7

17,7
17,3

16,1
38,2

37,5
23,3

28,2
25,6

ممتدة
71,4

68,7
82,4

91,5
47,2

49,2
26,4

21,0
19,3

19,5
54,3

51,3
26,2

39,7
30,3

 مفككة
58,1

32,7
68,0

69,9
44,4

40,6
13,9

14,3
17,2

12,5
24,5

18,0
20,9

15,1
15,5

ي
صاد

ي-اإلقت
امع

ى اإلجت
ستو

امل

ى الطبقة العليا
أع

55,3
50,1

90,5
88,6

40,7
36,2

12,1
8,8

12,5
8,2

34,2
26,7

21,3
17,8

19,5

الطبقة العليا
59,4

55,2
86,9

89,1
40,7

38,1
15,1

15,0
14,5

11,4
37,1

37,3
17,7

20,5
14,6

ى العليا
الطبقة الوسط

65,5
64,7

85,1
86,8

43,9
45,5

21,2
17,0

17,7
15,8

40,8
40,9

25,5
29,1

26,3

ضة
ى املنخف

الطبقة الوسط
64,7

61,5
80,9

83,2
45,1

45,7
23,4

19,4
18,3

18,0
41,7

40,1
26,1

33,1
29,4

الطبقة الدنيا
56,9

53,9
83,1

86,0
40,3

44,4
26,3

21,1
17,2

18,3
45,1

43,1
19,5

26,3
23,9
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يف األسبوع(
ت عدة 

صاء )يومياً ومرا
ت اإلقليمية لإلح

ف الوحدا
صني

ث، ت
سية الثال

سكنية، املدن الرئي
ب املنطقة ال

س
يف أنحاء تركيا كافة، بح

ت مع األقرباء 
 الجدول 106. تواتُر اللقاءا

األّم
ب

األ
اإلبنة

ن
اإلب

ت 
األخ

األكرب/ 

األصغر

األخ األكرب/ 

األصغر
العّم

الخال
الخالة

العّمة
امة

الح
الحمو

ن 
الجّدة م

ناحیة األم

ن 
الجّدة م

ب
ناحیة األ

الجّد

تركيا
63,0

60,1
82,0

84,3
43,8

44,2
21,7

17,9
17,6

16,3
40,8

39,6
23,6

28,7
24,9

ّة سكني
املنطقة ال

املدينة
61,1

57,9
86,3

87,7
43,8

43,8
18,6

15,4
16,0

14,2
37,6

36,0
21,8

25,4
21,7

ف
 الري

69,4
67,6

72,8
77,1

43,7
45,1

31,5
25,6

22,7
23,0

49,9
50,4

30,9
43,2

38,9

ث
سية الثال

املدن الرئي

اسطنبول
57,0

53,7
89,3

91,4
43,7

44,5
17,8

13,7
13,9

11,2
31,7

29,5
18,7

18,5
15,3

 أنقرة
59,1

55,2
84,9

86,7
36,0

35,2
9,7

8,6
10,3

8,0
32,3

33,8
20,2

19,0
17,0

إزمر
68,0

65,0
84,6

86,0
49,2

46,6
22,7

19,4
21,1

19,1
44,2

45,4
33,4

37,0
27,7

صاء
ت اإلقليمية لإلح

ف الوحدا
صني

ت

اسطنبول
57,0

53,7
89,3

91,4
43,7

44,5
17,8

13,7
13,9

11,2
31,7

29,5
18,7

18,5
15,3

ب مرمرة
غر

60,2
56,9

74,9
71,2

41,7
41,4

24,3
20,1

22,4
18,6

39,6
38,6

21,9
23,9

27,1

رشق مرمرة
 

61,3
57,6

82,1
85,0

41,8
42,4

18,3
14,0

14,6
13,1

39,0
37,3

16,4
22,7

20,8

إيجه
66,3

62,6
82,1

83,8
46,9

43,7
21,8

21,1
20,0

18,6
45,3

43,7
31,9

37,9
30,1

ط 
ض املتوس

 البحر األبي
64,1

61,4
85,5

86,8
43,5

44,7
20,0

16,9
17,4

14,9
41,4

40,1
20,2

24,1
25,2

ضول
ب األنا

 غر
62,1

59,1
85,7

87,7
39,6

39,8
14,5

11,7
12,6

12,1
38,2

38,7
24,0

27,0
24,0

ضول
ط األنا

 وس
68,4

67,3
68,9

74,7
41,6

42,6
25,4

21,1
21,4

18,1
48,1

47,7
28,0

34,7
30,6

ب البحر األسود
 غر

63,7
60,2

67,7
71,6

37,6
37,7

24,5
19,6

16,6
19,6

42,6
43,0

23,8
37,4

31,7

رشق البحر األسود
 

65,0
61,3

64,8
69,2

40,9
41,1

29,0
23,1

19,0
19,7

43,1
39,8

25,1
35,9

30,2

ضول
رشق األنا

امل 
 ش

57,3
54,0

83,9
85,9

34,7
36,1

18,1
14,5

15,0
14,2

40,1
37,7

27,9
29,1

24,7

ضول
رشق األنا

ط 
وس

67,2
66,2

83,0
87,2

49,3
51,7

33,5
24,6

24,0
25,3

53,4
52,0

23,8
47,6

37,8

ضول
رشق األنا

ب 
 جنو

70,3
69,0

89,0
92,5

53,9
56,0

31,9
27,1

25,3
25,7

46,2
46,2

31,1
39,4

33,8

يف األسبوع(
ت عدة 

ي )يومياً ومرا
صاد

ي-اإلقت
امع

ى اإلجت
ستو

رسة وامل
ي، نوع األ

ى العلم
ستو

س، امل
ب الجن

س
ت مع األقرباء بح
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األّم
ب

األ
اإلبنة

ن
اإلب

ت 
األخ

األكرب/ 

األصغر

األخ األكرب/ 

األصغر
العّم

الخال
الخالة

العّمة
امة

الح
الحمو

ن 
الجّدة م

ناحیة األم

ن 
الجّدة م

ب
ناحیة األ

الجّد

س
الجن

ذكر
69,5

66,3
82,5

84,2
45,6

49,9
25,5

20,8
18,5

17,7
33,8

32,1
24,6

32,0
28,3

ى
أنث

56,5
53,8

81,5
84,4

42,0
38,8

17,8
14,9

16,7
14,9

48,6
48,4

22,5
25,2

21,4

الفئة العمرية

24 - 18
80,1

75,6
95,1

94,7
69,8

70,4
29,1

23,7
23,9

22,2
57,3

56,9
29,4

34,7
31,7

34 - 25
60,5

57,8
97,3

96,7
45,3

46,7
20,0

16,5
16,7

15,0
41,5

40,3
18,3

23,3
17,9

44 - 35
54,2

50,3
93,4

93,4
40,6

39,3
17,6

15,2
15,5

13,7
38,4

36,5
18,6

21,1
18,1

54 - 45
56,9

51,2
80,1

83,9
34,4

35,2
19,5

16,3
14,4

14,6
36,9

35,4
29,2

25,2
14,4

64 - 55
57,6

45,4
67,1

72,0
35,2

34,2
21,1

17,4
16,4

14,7
39,0

32,5
17,2

5,6
7,0

65+
 

50,0
38,3

60,2
65,3

31,8
31,1

27,8
22,4

14,4
14,2

34,1
23,3

0,
0,

0,

ي
ى العلم

ستو
امل

س
مل يلتحقوا باملدار

50,0
45,9

71,9
77,8

33,5
35,8

22,6
18,0

16,5
17,2

49,5
46,3

19,1
29,0

24,4

مدرسة إبتدائية
54,7

51,7
80,9

84,2
38,9

39,0
20,4

16,5
15,7

15,4
40,1

38,2
18,5

26,0
18,4

املرحلة التكميلية /املدرسة الثانوية 
71,9

69,0
88,4

87,4
54,8

55,1
25,5

21,4
20,2

19,0
44,1

45,6
29,2

32,1
28,0

مدرسة ثانوية
70,1

66,1
89,6

89,0
50,9

52,1
23,3

18,8
20,0

17,2
41,0

39,7
25,8

31,7
29,7

ت عليا
شهادة إجازة / دراسا

62,4
58,4

88,8
87,4

43,3
40,8

15,9
15,1

15,4
12,7

33,6
32,3

17,3
20,6

17,5

رسة
نوع األ

نواة
61,7

61,2
83,5

84,2
42,8

43,5
21,7

17,7
17,3

16,1
38,2

37,5
23,3

28,2
25,6

ممتدة
71,4

68,7
82,4

91,5
47,2

49,2
26,4

21,0
19,3

19,5
54,3

51,3
26,2

39,7
30,3

 مفككة
58,1

32,7
68,0

69,9
44,4

40,6
13,9

14,3
17,2

12,5
24,5

18,0
20,9

15,1
15,5

ي
صاد

ي-اإلقت
امع

ى اإلجت
ستو

امل

ى الطبقة العليا
أع

55,3
50,1

90,5
88,6

40,7
36,2

12,1
8,8

12,5
8,2

34,2
26,7

21,3
17,8

19,5

الطبقة العليا
59,4

55,2
86,9

89,1
40,7

38,1
15,1

15,0
14,5

11,4
37,1

37,3
17,7

20,5
14,6

ى العليا
الطبقة الوسط

65,5
64,7

85,1
86,8

43,9
45,5

21,2
17,0

17,7
15,8

40,8
40,9

25,5
29,1

26,3

ضة
ى املنخف

الطبقة الوسط
64,7

61,5
80,9

83,2
45,1

45,7
23,4

19,4
18,3

18,0
41,7

40,1
26,1

33,1
29,4

الطبقة الدنيا
56,9

53,9
83,1

86,0
40,3

44,4
26,3

21,1
17,2

18,3
45,1

43,1
19,5

26,3
23,9
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5.4. التعبري عن املشاعر واألفكار ألفراد األرسة 

طرحــت عــى كّل األفــراد يف إطــار هــذا البحــث ســؤال “كــم غالبــاً 
مــا تعــرب عــن مشــاعرك وعواطفــك ألقربــاءك”.

يعــرّب معظــم األفــراد عــن مشــاعرهم وأفكارهــم ألوالدهــم، وتبلــغ 
ــم %60.  ــم 63% وألبنائه ــاً لبناته ــا دامئ ــربون عنه ــن يع ــبة الّذي نس
وعندمــا تــّم تحليــل إجابــات املشــاركني لناحيــة التعبــر عــن 
املشــاعر واألفــكار للوالديــن، ذكــر 52% منهــم يعــربون عنهــا 
ــن  ــراد الذي ــغ نســبة األف ــام تبل ــاً، بين ــاً و39% أحيان ــم دامئ ألّمهاته
يعــربون عــن مشــاعرهم وأفكارهــم آلبائهــم دامئــاً 42% و%43 
يفعلــون ذلــك أحيانــاً. أّمــا نســبة الّذيــن ال يعــربون أبــداً فتبلــغ %9 

.)108 ألمهاتهــم و15% آلبائهم)جــدول 

ــغ نســبة األفــراد الذيــن يعــربون عــن مشــاعرهم وأفكارهــم  وتبل
لشــقيقاتهم دامئــاً 34% مقابــل 51% يفعلــون ذلك أحيانــاً. وتنخفض 
هــذه النســبة إىل 28% لناحيــة التعبــر دامئــاً لــألخ األصغــر أو 

ــاً.” األكــرب لرتتفــع مجــدداً إىل 52% لناحيــة التعبــر “أحيان

عنــد تحليــل مــدى التعبــر هــم املشــاعر واألفــكار مــع الحمــي أو 
ــامة و%51  ــع الح ــاً م ــك دامئ ــون بذل ــنّي أّن 16% يقوم ــامة، تب الح
ــم  ــارك 14% بأفكاره ــداً. ويتش ــك أب ــون ذل ــاً و33% ال يفعل أحيان
ــاً  ــك أحيان ــوم 50% بذل ــام يق ــاً، بين ــي دامئ ــع الحم ومشــاعرهم م

ــّط. ــك ق ــون ذل و36% ال يفعل

ــن  ــة األم واألب م ــدان لجه ــة والج ــم والخال ــال والع ــة والخ العم
ــّط.  ــم ق ــكار معه ــّم مشــاركة املشــاعر واألف ــن ال تت ــاء الذي األقرب
ــم  ــاعرهم وأفكاره ــاركون مبش ــم ال يش ــاركون إىل أنّه ــر املش ويش

ــني 41 و%46. ــرتاوح ب ــٍب ت ــاء بنس ــؤالء األقرب ــع ه م

جدول  108. التعبري عن املشاعر واألفكار لألقرباء يف تركيا

إطالقاًأحیاناًدامئاً 

51,939,48,7األّم

41,543,215,3األب

62,525,811,7اإلبنة

60,227,612,3اإلبن

33,950,615,5األخت األكرب/ األصغر

27,951,920,3األخ األكرب/ األصغر

9,344,945,9العّم

8,746,744,7الخال 

9,949,041,1الخالة 

7,948,243,9العّمة

15,851,033,2الحامة

13,650,336,0الحمو

9,947,542,5الجّدة من ناحیة األم

9,745,744,6الجّدة من ناحیة األب

8,446,844,8الجّد

ــرّبون  ــب األشــخاص الذيــن يع ــدول 110-109 نس ــر يف الج تظه
عــن مشــاعرهم وأفكارهــم ألقربائهــم مــن خــالل عــّدة دراســات 
ــب  ــدول اىل نس ــذا الج ــرد يف ه ــي ت ــام الت ــر األرق ــة. وتش تحليلي
مشــاعرهم  عــن  يعــرّبون  بأنهــم  رصّحــوا  الذيــن  األشــخاص 

وأفكارهــم “دامئــاً”.  

ــق  ــض يف املناط ــا البع ــن بعضه ــب م ــارب النس ــن تق ــم م وبالرغ
الريفيــة واملــدن بحســب نتائــج الدراســات التحليليــة، إاّل أّن نســبة 
الســّكان الذيــن يعــرّبون عــن مشــاعرهم وأفكارهــم ألهلهــم هــي 
أعــى يف املناطــق الريفيــة. فتبلــغ نســبة األشــخاص الذيــن يعــرّبون 
عــن مشــاعرهم وأفكارهــم ألهلهــم %55 يف املناطــق الريفيــة 
ــرّب عــن  ــن يع ــام تســّجل %51 يف املــدن، يف حــني أّن نســبة م بين

مشــاعره وأفــكاره لوالــده هــي %45 يف املناطــق الريفيــة مقابــل 
%40 يف املــدن.

ــا  ــن بعضه ــب ع ــف النس ــالث، فتختل ــية الث ــدن الرئيس ــا يف امل أم
البعــض الســيّام تلــك املتعلقــة بتعبــر األشــخاص عــن مشــاعرهم 
وأفكارهــم ألهلهــم املبارشيــن )أي األم، األب، األوالد(. تســّجل 
ــا  ــرّبون دامئ ــن يع ــخاص الذي ــى لألش ــبة األع ــر النس ــة إزم مدين
عــن مشــاعرهم وأفكارهــم لــألم، األب واألوالد؛ فيــام تحتــل أنقــرة 

ــأن.  ــذا الش ــة األدىن يف ه املرتب

ويبــدو يف العمــوم أن نســبة األشــخاص الذيــن يعــرّبون عــن 
مشــاعرهم وأفكارهــم لكافــة األقربــاء تقريبــاً ســّجلت معــّدالً 
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ــوب رشق  ــاً يف جن ــن منخفض ــود لك ــر األس ــاً يف رشق البح مرتفع
األناضــول. والالّفــت يف هــذا املوضــوع الفــارق القائــم بــني النســب 
ــم  ــاعرهم وأفكاره ــن مش ــرّبون ع ــن يع ــخاص الذي ــّجلة لألش املس
ــول  ــط رشق األناض ــخاص يف وس ــن األش ــر %74 م ــم. ذك ألوالده
اىل جانــب %72 مــن الذيــن يف رشق البحــر األســود أنهــم يعــرّبون 
ــوب  ــّجل جن ــام تس ــم في ــم لبناته ــاعرهم وأفكاره ــن مش ــاً ع دامئ
ــام يســّجل وســط رشق األناضــول  رشق األناضــول نســبة %38. ك
نســبة %71 مــن األشــخاص الذيــن يعــرّبون عــن مشــاعرهم 
ــر  ــة رشق البح ــّجلتها منطق ــل %68 س ــم، مقاب ــم ألبنائه وأفكاره
األســود اذ تنخفــض هــذه النســبة لتســّجل %36 يف جنــوب رشق 

ــول.  األناض

ــّجلتها النســاء  ــي س ــة الت ــر أيضــاً النســب املرتفع ــر بالذك والجدي
لبناتهــن )67%(،  وأفكارهــن  عــن مشــاعرهن  يعــرّبن  اللــوايت 
ألخواتهــّن األكرب/األصغــر )%41(، لحمواتهــّن )%20( باملقارنــة 
مــع النســب التــي يســّجلها الذكــور. لكــن مــن جهــة أخــرى، يجــب 
اإلشــارة اىل النســبة العاليــة التــي ســّجلها الذكــور الذيــن يعــرّبون 

ــم )44%(.      ــم آلبائه ــاعرهم وأفكاره ــن مش ع

ــني 18 – 24 ســنة أعــى  ــرتاوح ب ــي ت ــة الت ــة العمري ســّجلت الفئ
ــة  ــٍم لكاف ــكٍل دائ ــكاره بش ــاعره وأف ــن مش ــرّب ع ــن يع ــب مل النس
األقربــاء تقريبــاً. لكــن، اتّضــح أن هــذه النســبة مــن التعبــر عــن 
املشــاعر واألفــكار تنخفــض عنــد األوالد نظــراً لصغــر ســّنهم. 
ــد  ــّجل عن ــا تُس ــاً م ــي غالب ــة الت ــب املرتفع ــا النس ــت هن والاّلف
األشــخاص الذيــن يبلغــون 65 عامــاً ومــا فــوق الذيــن يعــرّبون عــن 
مشــاعرهم وأفكارهــم ألقربائهــم مــن الدرجــة الثانيــة أي األعــامم، 

ــاّمت. ــاالت والع والخ

وبحســب دراســة أجريــت عــى أســاس عامــل الحالــة اإلجتامعيــة، 
تبــنّي الفــرق الشاســع بــني نســب األشــخاص الذيــن يعــرّبون 
ــن  ــع، %54 م ــي الواق ــقائهم. فف ــم ألش ــاعرهم وأفكاره ــن مش ع
األشــخاص العازبــني يعــرّبون عــن مشــاعرهم وأفكارهــم دامئــاً 
ــن يعــرّب عــن مشــاعره  ــل %49 مّم ألخواتهــم األكرب/األصغــر مقاب
ــخاص  ــع األش ــة م ــا باملقارن ــر. أم ــم األكرب/األصغ ــكاره إلخوته وأف
ــل، اذ بلغــت 29%  ــح أن هــذه النســبة هــي أق املتزوجــني، فاتّض
لألشــخاص الذيــن يعــرّبون عــن مشــاعرهم وأفكارهــم دامئــاً 

ــاعره  ــن مش ــرّب ع ــن يع ــل %23 مل ــر مقاب ــم األكرب/األصغ ألخواته
وأفــكاره إلخوتهــم األكرب/األصغــر. 

ــاع املســتوى العلمــي، ارتفعــت أيضــاً نســب األشــخاص  مــع ارتف
الذيــن يعــرّبون دامئــاً عــن مشــاعرهم وأفكارهــم ألمهاتهم/آبائهــم. 
ــا  ــدارس وإمن ــوا امل ــن مل يدخل ــخاص الذي ــق باألش ــا يتعلّ ــا يف م أم
يعــرّبون أحيانــاً عــن مشــاعرهم وأفكارهــم ألمهاتهــم فبلغــت 
ــكاره  ــاعره وأف ــن مش ــرّب ع ــن يع ــل %33 مل ــبتهم %44، مقاب نس
ــكاره  ــاعره وأف ــن مش ــرّب ع ــن يع ــبة م ــت نس ــام بلغ ــه، في آلبائ
ألخواتــه األكرب/األصغــر %28، مقابــل %22 ملــن يعــرّب عن مشــاعره 
وأفــكاره إلخوتــه األكرب/األصغــر. ومــن جهــة أخــرى، ارتفعــت هذه 
ــات  ــة/ الدراس ــازات الجامعي ــيل اإلج ــّجل %58 لحام ــبة لتس النس
العليــا الذيــن يعــرّبون عــن مشــاعرهم وأفكارهــم ألمهاتهــم، 
مقابــل %48 ملــن يعــرّب عــن مشــاعره وأفــكاره آلبائهــم، %41 ملــن 
ــن  ــه األكرب/األصغــر و%34 مل ــكاره ألخوات ــرّب عــن مشــاعره وأف يع

ــر. ــه األكرب/األصغ ــكاره اىل إخوت ــاعره وأق ــن مش ــرّب ع يع

ــن  ــوع األرسة، ع ــل ن ــاس عام ــى أس ــز ع ــة ترتك ــفت دراس وكش
ارتفــاع نســب األفــراد الذيــن ينتمــون اىل العائلــة املفّككــة الذيــن 
ــم  ــم )%63(، ولبناته ــم ألمهاته ــاعرهم وأفكاره ــن مش ــرّبون ع يع
 )46%( األكرب/األصغــر  وألخواتهــم   ،)65%( وألبنائهــم   ،)71%(
ــت  ــام أن الاّلف ــوايل، في ــى الت ــر )%38( ع ــم األكرب/األصغ وإلخوته
يف املوضــوع هــو النســب العاليــة التــي ســّجلها األشــخاص الذيــن 
ــن مشــاعرهم  ــرّبون ع ــن يع ــّدة والذي ــالت املمت ــون اىل العائ ينتم

وأفكارهــم لحمواتهــم )%24( وألحامئهــم )21%(. 

كذلــك، مــع تقــّدم املســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي، ارتفعــت 
نســب األشــخاص الذيــن يعــرّبون دامئــاً عــن مشــاعرهم وأفكارهــم 
ألوالدهــم وأشــقائهم. والجديــر بالذكــر هنــا، الفــارق الكبــر القائــم 
عــى أســاس عامــل املســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي بــني النســب 
التــي تــّدل عــى األشــخاص الذيــن يعــرّبون عــن مشــاعرهم 
وأفكارهــم ألخواتهــم األكرب/األصغــر. ففــي الطبقــة الدنيــا، هنــاك 
عــن مشــاعرهم  يعــرّبون دامئــاً  الذيــن  األشــخاص  %25 مــن 
ــبة  ــذه النس ــع ه ــام ترتف ــر في ــم األكرب/األصغ ــم ألخواته وأفكاره

ــا.  ــة العلي ــي اىل الطبق ــن ينتم ــّجل %42 مل لتس
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 جدول 109. تواتُر التعبري ع
األّم

ب
األ

اإلبنة
ن

اإلب
ت 

األخ
األكرب/ 
األصغر

األخ األكرب/ 
األصغر

العّم
الخال

الخالة
العّمة

امة
الح

الحمو
ن 

الجّدة م
ناحیة األم

ن 
الجّدة م

ب
ناحیة األ

الجّد

تركيا
51,9

41,5
62,5

60,2
33,9

27,9
9,3

8,7
9,9

7,9
15,8

13,6
9,9

9,7
8,4

سكنّية
املنطقة ال

املدينة
50,9

40,3
63,3

59,9
34,6

28,2
8,8

8,3
9,8

7,8
15,3

13,1
10,0

9,6
8,4

ف
 الري

55,0
45,4

60,9
60,6

32,2
27,1

10,8
9,7

10,5
8,2

17,3
15,3

9,6
10,0

8,7

ث
سية الثال

املدن الرئي

اسطنبول
52,8

43,1
68,2

65,2
37,9

32,8
13,3

11,5
11,6

9,5
17,0

14,4
11,5

10,7
7,1

 أنقرة
48,2

35,5
65,2

60,5
36,8

26,8
5,4

5,2
7,4

6,4
16,4

14,5
11,2

10,6
12,8

إزمر
58,7

50,6
73,7

71,6
37,0

29,7
7,3

7,6
9,7

7,5
16,2

13,4
11,5

14,2
8,4

صاء
ت اإلقليمية لإلح

ف الوحدا
صني

ت

اسطنبول
52,8

43,1
68,2

65,2
37,9

32,8
13,3

11,5
11,6

9,5
17,0

14,4
11,5

10,7
7,1

ب مرمرة
غر

53,4
44,0

63,7
63,1

32,1
24,2

5,4
6,5

9,4
5,9

17,2
14,6

7,7
5,2

3,4

رشق مرمرة
 

53,4
43,0

66,8
64,1

35,5
30,4

10,6
9,3

11,7
9,8

15,6
13,7

11,6
11,1

10,8

  ايجه
53,3

45,3
68,8

66,4
33,2

24,6
6,1

6,6
9,3

5,8
13,6

11,4
8,8

8,5
5,1

ط 
ض املتوس

 البحر األبي
48,2

37,6
62,3

61,9
30,5

26,1
5,7

7,0
7,5

5,0
13,6

12,5
10,5

7,2
10,6

ضول
ب األنا

 غر
43,2

31,8
63,2

59,6
33,8

25,4
5,2

5,1
7,0

5,9
15,1

12,8
9,0

8,9
10,7

ضول
ط األنا

 وس
50,3

39,7
50,2

48,2
29,0

24,8
11,2

7,9
7,7

7,3
16,6

15,4
6,8

7,2
6,9

ب البحر األسود
 غر

54,8
45,6

62,0
56,5

29,4
24,4

7,3
7,2

6,9
5,7

12,6
11,2

5,4
7,1

8,6

رشق البحر األسود
 

67,8
58,7

72,2
68,0

50,4
43,5

26,2
24,3

28,1
25,0

35,5
31,9

19,9
27,6

22,5

ضول
رشق األنا

امل 
 ش

50,7
39,7

52,4
51,7

24,9
20,7

7,4
6,7

7,9
6,9

11,1
12,7

6,0
13,8

11,4

ضول
رشق األنا

ط 
وس

63,7
49,1

73,7
70,5

48,3
38,3

14,4
12,4

16,6
14,8

25,3
21,8

14,9
21,3

15,1

ضول
رشق األنا

ب 
 جنو

48,3
35,9

38,0
36,4

26,3
21,6

6,3
6,1

6,0
5,0

11,5
8,1

6,7
5,5

3,4

صادية.
امعية- اإلقت

رسة، والحالة اإلجت
ي، ونوع األ

ستوى العلم
س، والفئة العمرية، وامل

صاء، والجن
ت االقليمية لإلح

ف الوحدا
صني

ث، وت
سية الثال

سكنية، واملدن الرئي
ب املنطقة ال

س
شاعرهم وأفكارهم ألقربائهم يف كافة أنحاء تركيا، بح

ن م
 جدول 110. كم غالباً ما يعرب األفراد ع

األّم
ب

األ
اإلبنة

ن
اإلب

ت األكرب/ األصغر
األخ

األخ األكرب/ األصغر
العّم

الخال
الخالة

العّمة
امة

الح
الحمو

ن ناحیة األم
الجّدة م

ب
ن ناحیة األ

الجّدة م
الجّد

س
الجن

ذكر
50,1

44,0
57,4

57,9
26,8

29,2
10,2

9,1
8,6

6,6
12,0

11,4
9,7

9,8
8,4

ى
أنث

53,7
38,9

67,0
62,1

40,9
26,6

8,3
8,1

11,4
9,2

20,0
16,3

10,2
9,6

8,5

الفئة العمرية

24 - 18
64,6

49,3
50,9

48,7
49,4

42,4
10,0

9,9
12,2

8,8
23,8

20,2
11,5

10,7
9,3

34 - 25
52,1

41,8
53,5

49,9
35,2

28,9
8,3

8,3
9,4

7,3
16,0

14,2
8,9

9,1
7,7

44 - 35
44,9

34,9
64,7

62,0
30,7

23,5
9,1

8,5
9,3

7,8
14,1

12,3
7,7

7,8
7,2

54 - 45
43,8

35,2
67,6

65,3
27,9

22,5
9,4

7,8
8,8

7,8
15,2

10,7
8,0

6,4
5,7

64 - 55
44,6

32,0
65,0

63,2
28,8

23,9
11,6

7,8
9,3

7,6
14,3

13,5
11,3

0,
0,

65+
 

47,6
46,1

62,9
61,6

30,3
25,5

12,7
14,4

11,9
13,1

16,0
12,6

0,
0,

0,

ي
ى العلم

ستو
امل

س
مل يلتحقوا باملدار

44,3
32,7

59,5
58,2

28,1
22,0

6,6
6,3

8,2
8,2

17,5
12,2

5,8
5,2

3,9

مدرسة إبتدائية
45,0

35,8
63,8

61,5
29,4

23,0
8,9

7,2
7,5

6,8
14,3

12,0
7,3

9,2
6,6

املرحلة التكميلية /املدرسة الثانوية 
55,3

42,8
62,5

57,9
38,9

33,3
12,0

11,1
11,9

9,6
19,0

17,3
11,0

10,1
8,4

مدرسة ثانوية
56,0

44,5
63,6

61,0
38,3

33,0
8,9

9,3
11,1

8,3
16,2

13,9
9,8

9,9
8,7

ت عليا
شهادة إجازة / دراسا

57,5
47,6

60,8
59,3

41,0
33,5

8,2
8,8

11,6
7,0

14,5
13,4

11,8
9,9

9,7

يل
ضع العائ

الو

ب
أعز

68,6
53,7

53,6
55,0

54,3
48,9

10,9
10,8

12,9
9,1

11,4
22,7

12,7
11,8

10,5

متزّوج
44,8

35,6
61,6

59,5
28,5

22,7
8,6

7,9
8,8

7,4
15,9

13,7
7,6

7,4
6,1

ش بعيداً
يعي صل / 

منف
66,8

50,5
61,8

63,1
50,8

45,3
13,4

11,9
10,5

10,2
6,1

5,3
0,

12,2
0,

أرمل
52,1

40,0
69,8

67,3
37,6

27,6
7,9

5,5
9,2

6,7
20,4

12,3
0,

0,
9,3

ّق
مطل

64,3
48,4

73,7
60,8

44,7
29,6

9,1
9,0

12,2
9,1

1,8
3,3

18,6
21,4

19,9

رسة
نوع األ

نواة
48,9

40,1
62,2

59,3
32,2

26,1
8,9

8,2
9,5

7,4
14,0

12,3
9,1

8,5
7,1

 ممتدة
57,2

46,5
59,7

61,3
33,8

29,3
10,6

9,1
9,8

8,7
24,2

20,5
9,5

13,4
10,9

مفككة
63,4

43,6
71,1

64,8
45,5

37,8
9,4

11,0
13,2

9,6
13,5

9,6
15,6

11,4
13,0

ي
صاد

ي-اإلقت
امع

ى اإلجت
ستو

امل

ى الطبقة العليا
أع

52,4
42,6

63,6
64,6

42,3
32,0

6,2
8,6

12,9
7,6

14,8
13,9

16,8
12,3

8,9

الطبقة العليا
54,0

45,7
66,0

63,0
38,0

30,5
9,3

8,7
11,6

7,7
17,6

15,4
11,4

8,0
8,7

ى العليا
الطبقة الوسط

53,9
43,4

66,3
62,1

37,1
29,6

10,1
8,7

10,5
8,4

17,1
14,2

9,7
10,5

9,2

ضة
ى املنخف

الطبقة الوسط
51,1

40,3
62,9

60,5
32,4

26,5
10,0

8,9
9,4

7,9
15,4

13,7
9,6

10,1
8,1

الطبقة الدنيا
44,0

34,2
51,3

51,0
25,0

22,2
5,4

5,4
6,0

6,3
14,5

11,7
4,6

5,4
1,6



147 األقرباء بني  العالقات 

صاء )دامئاً(
ت اإلقليمية لإلح

ف الوحدا
صني

ث، ت
سية الثال

سكنية، املدن الرئي
ب املنطقة ال

س
يف أنحاء تركيا كافة، بح

شاعر واألفكار لألقرباء 
ن امل

 جدول 109. تواتُر التعبري ع
األّم

ب
األ

اإلبنة
ن

اإلب
ت 

األخ
األكرب/ 
األصغر

األخ األكرب/ 
األصغر

العّم
الخال

الخالة
العّمة

امة
الح

الحمو
ن 

الجّدة م
ناحیة األم

ن 
الجّدة م

ب
ناحیة األ

الجّد

تركيا
51,9

41,5
62,5

60,2
33,9

27,9
9,3

8,7
9,9

7,9
15,8

13,6
9,9

9,7
8,4

سكنّية
املنطقة ال

املدينة
50,9

40,3
63,3

59,9
34,6

28,2
8,8

8,3
9,8

7,8
15,3

13,1
10,0

9,6
8,4

ف
 الري

55,0
45,4

60,9
60,6

32,2
27,1

10,8
9,7

10,5
8,2

17,3
15,3

9,6
10,0

8,7

ث
سية الثال

املدن الرئي

اسطنبول
52,8

43,1
68,2

65,2
37,9

32,8
13,3

11,5
11,6

9,5
17,0

14,4
11,5

10,7
7,1

 أنقرة
48,2

35,5
65,2

60,5
36,8

26,8
5,4

5,2
7,4

6,4
16,4

14,5
11,2

10,6
12,8

إزمر
58,7

50,6
73,7

71,6
37,0

29,7
7,3

7,6
9,7

7,5
16,2

13,4
11,5

14,2
8,4

صاء
ت اإلقليمية لإلح

ف الوحدا
صني

ت

اسطنبول
52,8

43,1
68,2

65,2
37,9

32,8
13,3

11,5
11,6

9,5
17,0

14,4
11,5

10,7
7,1

ب مرمرة
غر

53,4
44,0

63,7
63,1

32,1
24,2

5,4
6,5

9,4
5,9

17,2
14,6

7,7
5,2

3,4

رشق مرمرة
 

53,4
43,0

66,8
64,1

35,5
30,4

10,6
9,3

11,7
9,8

15,6
13,7

11,6
11,1

10,8

  ايجه
53,3

45,3
68,8

66,4
33,2

24,6
6,1

6,6
9,3

5,8
13,6

11,4
8,8

8,5
5,1

ط 
ض املتوس

 البحر األبي
48,2

37,6
62,3

61,9
30,5

26,1
5,7

7,0
7,5

5,0
13,6

12,5
10,5

7,2
10,6

ضول
ب األنا

 غر
43,2

31,8
63,2

59,6
33,8

25,4
5,2

5,1
7,0

5,9
15,1

12,8
9,0

8,9
10,7

ضول
ط األنا

 وس
50,3

39,7
50,2

48,2
29,0

24,8
11,2

7,9
7,7

7,3
16,6

15,4
6,8

7,2
6,9

ب البحر األسود
 غر

54,8
45,6

62,0
56,5

29,4
24,4

7,3
7,2

6,9
5,7

12,6
11,2

5,4
7,1

8,6

رشق البحر األسود
 

67,8
58,7

72,2
68,0

50,4
43,5

26,2
24,3

28,1
25,0

35,5
31,9

19,9
27,6

22,5

ضول
رشق األنا

امل 
 ش

50,7
39,7

52,4
51,7

24,9
20,7

7,4
6,7

7,9
6,9

11,1
12,7

6,0
13,8

11,4

ضول
رشق األنا

ط 
وس

63,7
49,1

73,7
70,5

48,3
38,3

14,4
12,4

16,6
14,8

25,3
21,8

14,9
21,3

15,1

ضول
رشق األنا

ب 
 جنو

48,3
35,9

38,0
36,4

26,3
21,6

6,3
6,1

6,0
5,0

11,5
8,1

6,7
5,5

3,4

صادية.
امعية- اإلقت

رسة، والحالة اإلجت
ي، ونوع األ

ستوى العلم
س، والفئة العمرية، وامل

صاء، والجن
ت االقليمية لإلح

ف الوحدا
صني

ث، وت
سية الثال

سكنية، واملدن الرئي
ب املنطقة ال

س
شاعرهم وأفكارهم ألقربائهم يف كافة أنحاء تركيا، بح

ن م
 جدول 110. كم غالباً ما يعرب األفراد ع

األّم
ب

األ
اإلبنة

ن
اإلب

ت األكرب/ األصغر
األخ

األخ األكرب/ األصغر
العّم

الخال
الخالة

العّمة
امة

الح
الحمو

ن ناحیة األم
الجّدة م

ب
ن ناحیة األ

الجّدة م
الجّد

س
الجن

ذكر
50,1

44,0
57,4

57,9
26,8

29,2
10,2

9,1
8,6

6,6
12,0

11,4
9,7

9,8
8,4

ى
أنث

53,7
38,9

67,0
62,1

40,9
26,6

8,3
8,1

11,4
9,2

20,0
16,3

10,2
9,6

8,5

الفئة العمرية

24 - 18
64,6

49,3
50,9

48,7
49,4

42,4
10,0

9,9
12,2

8,8
23,8

20,2
11,5

10,7
9,3

34 - 25
52,1

41,8
53,5

49,9
35,2

28,9
8,3

8,3
9,4

7,3
16,0

14,2
8,9

9,1
7,7

44 - 35
44,9

34,9
64,7

62,0
30,7

23,5
9,1

8,5
9,3

7,8
14,1

12,3
7,7

7,8
7,2

54 - 45
43,8

35,2
67,6

65,3
27,9

22,5
9,4

7,8
8,8

7,8
15,2

10,7
8,0

6,4
5,7

64 - 55
44,6

32,0
65,0

63,2
28,8

23,9
11,6

7,8
9,3

7,6
14,3

13,5
11,3

0,
0,

65+
 

47,6
46,1

62,9
61,6

30,3
25,5

12,7
14,4

11,9
13,1

16,0
12,6

0,
0,

0,

ي
ى العلم

ستو
امل

س
مل يلتحقوا باملدار

44,3
32,7

59,5
58,2

28,1
22,0

6,6
6,3

8,2
8,2

17,5
12,2

5,8
5,2

3,9

مدرسة إبتدائية
45,0

35,8
63,8

61,5
29,4

23,0
8,9

7,2
7,5

6,8
14,3

12,0
7,3

9,2
6,6

املرحلة التكميلية /املدرسة الثانوية 
55,3

42,8
62,5

57,9
38,9

33,3
12,0

11,1
11,9

9,6
19,0

17,3
11,0

10,1
8,4

مدرسة ثانوية
56,0

44,5
63,6

61,0
38,3

33,0
8,9

9,3
11,1

8,3
16,2

13,9
9,8

9,9
8,7

ت عليا
شهادة إجازة / دراسا

57,5
47,6

60,8
59,3

41,0
33,5

8,2
8,8

11,6
7,0

14,5
13,4

11,8
9,9

9,7

يل
ضع العائ

الو

ب
أعز

68,6
53,7

53,6
55,0

54,3
48,9

10,9
10,8

12,9
9,1

11,4
22,7

12,7
11,8

10,5

متزّوج
44,8

35,6
61,6

59,5
28,5

22,7
8,6

7,9
8,8

7,4
15,9

13,7
7,6

7,4
6,1

ش بعيداً
يعي صل / 

منف
66,8

50,5
61,8

63,1
50,8

45,3
13,4

11,9
10,5

10,2
6,1

5,3
0,

12,2
0,

أرمل
52,1

40,0
69,8

67,3
37,6

27,6
7,9

5,5
9,2

6,7
20,4

12,3
0,

0,
9,3

ّق
مطل

64,3
48,4

73,7
60,8

44,7
29,6

9,1
9,0

12,2
9,1

1,8
3,3

18,6
21,4

19,9

رسة
نوع األ

نواة
48,9

40,1
62,2

59,3
32,2

26,1
8,9

8,2
9,5

7,4
14,0

12,3
9,1

8,5
7,1

 ممتدة
57,2

46,5
59,7

61,3
33,8

29,3
10,6

9,1
9,8

8,7
24,2

20,5
9,5

13,4
10,9

مفككة
63,4

43,6
71,1

64,8
45,5

37,8
9,4

11,0
13,2

9,6
13,5

9,6
15,6

11,4
13,0

ي
صاد

ي-اإلقت
امع

ى اإلجت
ستو

امل

ى الطبقة العليا
أع

52,4
42,6

63,6
64,6

42,3
32,0

6,2
8,6

12,9
7,6

14,8
13,9

16,8
12,3

8,9

الطبقة العليا
54,0

45,7
66,0

63,0
38,0

30,5
9,3

8,7
11,6

7,7
17,6

15,4
11,4

8,0
8,7

ى العليا
الطبقة الوسط

53,9
43,4

66,3
62,1

37,1
29,6

10,1
8,7

10,5
8,4

17,1
14,2

9,7
10,5

9,2

ضة
ى املنخف

الطبقة الوسط
51,1

40,3
62,9

60,5
32,4

26,5
10,0

8,9
9,4

7,9
15,4

13,7
9,6

10,1
8,1

الطبقة الدنيا
44,0

34,2
51,3

51,0
25,0

22,2
5,4

5,4
6,0

6,3
14,5

11,7
4,6

5,4
1,6



6 الفصل 

وأسلوب العائلة  يف   األوالد 
معهم التعامل 



عدد األوالد

   عدد األوالداملرجّو

الجنس املرجّو لألوالد

األوالد املتبّنون وصلة القرابة بينهم وبني األهل

اآلراء حول ما يجب أن يفعله الثنايئ الذي عجز عن اإلنجاب بالطرق الطبيعية

آراء متعلّقة باألوالد

أسباب الجدال بني األهل واألوالد

كيفية عقاب األوالد

أسباب معاقبة األوالد

األفراد الذين ٌيفّكر األهل يف الحصول عىل الدعم منهم عند مواجهة مشكلة مع األوالد



1502011 تايا 

6.1. عدد األوالد

ــد  ــم أوالداً ق ــن لديه ــا الذي ــخاص يف تركي ــن األش ــنّي أن %32 م تب
أنجبــوا ولديــن. غــر أن نســبة األشــخاص الذيــن أنجبــوا ثالثــة أوالد 
تبلــغ %20؛ اذ يتّضــح مــن هــذه الحالــة أن عــدد األشــخاص الذيــن 
أنجبــوا ولديــن أو ثالثــة يفــوق عــدد نصــف أولئــك الذيــن أنجبــوا 
أوالداً بفــرق بســيط جــداً؛ فيــام إن نســبة األشــخاص الذيــن أنجبــوا 
ــة أوالداً،  ــوا خمس ــن أنجب ــل %5 مل ــغ %10، مقاب ــة أوالد تبل أربع

و%17 لألشــخاص الذيــن أنجبــوا ولــداً واحــداً )جــدول 111(. 

وعنــد إجــراء دراســة ترتكــز عــى عامــل املنطقــة الســكنية، ميكــن 
ــن  ــر مّم ــوا أوالداً أك ــة ينجب ــّكان املناطــق الريفي ــتنتاج أن س اإلس
يعيــش يف املــدن. ومثــاالً عــى ذلــك، إن نســبة األشــخاص الذيــن 
ــّجل  ــام تس ــدن في ــغ %18 يف امل ــر تبل ــة أوالد أو أك ــوا أربع أنجب
%34 لســّكان املناطــق الريفيــة. أمــا نســبة األشــخاص الذيــن 
أنجبــوا ولــداً واحــداً فتشــّكل %12 مــن ســّكان املناطــق الريفيــة 

ــل %19 مــن ســّكان املــدن.    مقاب

وباملقارنــة مــع املــدن الرئيســية الثــالث، تبــنّي أن عــدد األوالد 
ــر أن النســبة األعــى  ــم. غ ــا بينه ــالت هــو متشــابه يف م يف العائ

ــر.  ــّجلت يف إزم ــن س ــوا ولدي ــن أنجب ــخاص الذي لألش

وأظهــرت الدراســة التــي أجريــت عــى املناطــق أن عــدد األوالد قد 
ــن  تراجــع مــن الــرشق باتجــاه الغــرب. إن نســبة األشــخاص الذي
أنجبــوا ســتّة أوالداً أو أكــر بلغــت %8 يف كافــة أنحــاء تركيــا، 
لكّنهــا بلغــت %30 يف جنــوب رشق األناضــول. أمــا منطقــة غــرب 
ــوا  ــد أنجب ــن ق ــخاص الذي ــى لألش ــبة األع ــّجلت النس ــرة فس مرم
ــن يعيشــون يف هــذه  ــع األشــخاص )%23( الذي ــداً واحــداً. فرب ول
املنطقــة قــد أنجبــوا ولــداً واحــداً. إن نســبة األشــخاص الذيــن قــد 
ــق  ــا املناط ــا، أم ــاء تركي ــة أنح ــت %32يف كاف ــن بلغ ــوا ولدي أنجب
التــي تختلــف أكــر مــن غرهــا عــن بقيــة املناطــق يف تركيــا، فهــي 

ــول )17%(.   ــوب رشق األناض ــه )%41( وجن ــة إيج منطق

جدول 111. عدد األوالد يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنّية، املدن الرئيسية الثالث، تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء.

+6 أوالد5  أوالد4  أوالد3  أوالد2  أوالدولد واحدمن دون أوالد 

8,216,731,920,110,05,17,9تركيا

املنطقة السكنّية

8,718,834,319,88,84,05,5املدينة

6,911,726,420,812,97,813,4 الريف

املدن الرئيسية الثالث

9,819,936,519,37,93,03,6اسطنبول

8,619,538,019,37,84,02,8أنقرة

8,620,943,615,36,02,72,8إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

9,819,936,519,37,93,03,6اسطنبول

8,223,237,421,46,22,31,3غرب مرمرة

8,821,434,119,49,83,62,9 رشق مرمرة

6,820,640,719,36,83,32,6 إيجه

9,013,632,920,210,44,99,1 البحر األبيض املتوسط 

8,317,233,022,810,14,64,1 غرب األناضول

8,712,724,021,413,57,711,9 وسط األناضول

7,312,628,423,715,18,05,0 غرب البحر األسود

7,311,626,524,911,37,411,0 رشق البحر األسود

5,413,119,918,316,311,015,9 شامل رشق األناضول

5,610,919,918,712,410,721,8وسط رشق األناضول

8,29,717,115,012,28,229,5 جنوب رشق األناضول
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ــخاص  ــبة األش ــت نس ــة، تراجع ــة املتقّدم ــات العمري ــع الفئ  وم
الذيــن أنجبــوا ولــداً واحــداً أو الذيــن مل ينجبــوا األوالد حتــى. ومــن 
ناحيــة أخــرى، تجــدر االشــارة اىل نســبة األشــخاص الذيــن تــرتاوح 
ــداً أو مل  ــداً واح ــوا ول ــنة أنجب ــني 18 – 34 س ــة ب ــم العمري فئته
ــاً أعــى نســبياً. أمــا األشــخاص الذيــن ينتمــون  ينجبــوا األوالد بتات
ــّجلت  ــنة، فس ــني 35 – 44 س ــرتاوح ب ــي ت ــة الت ــة العمري اىل الفئ

أعــى النســب ملــن أنجــب ولدين)جــدول 112(. 

إن عــدد األوالد يف العائلــة املفّككــة أو املمتــّدة هــو أعــى باملقارنــة 
ــة  ــوا أربع ــن أنجب ــواة. وبلغــت نســبة األشــخاص الذي ــة الن العائل
أوالد أو أكــر %28 مــن العائلــة املمتــّدة، و%32 منــن العائــة 

ــواة.  ــة الن املفّككــة و%21 مــن العائل

مــع ارتفــاع املســتوى العلمــي، تراجــع عــدد األوالد. فمثــاالً عــى 

ــوا  ــدارس وأنجب ــوا امل ــن مل يدخل ــخاص الذي ــبة األش ــك، إن نس ذل
ــوا  ــن أنجب ــخاص الذي ــبة األش ــا نس ــت %6، أم ــدا بلغ ــداً واح ول
ــخاص  ــق باألش ــا يتعلّ ــت %57. ويف م ــر فبلغ ــة أوالد أو أك أربع
الحائزيــن اجــازات جامعيــة وأنجبــوا ولــداً واحــداً، بلغــت نســبتهم 

%30 مقابــل %3 ملــن أنجبــوا أربعــة أوالد أو أكــر.

كذلــك، كشــفت الدراســة عــن تشــابه هــذه النســب عنــد االســتناد 
اىل عامــل الحــاالت اإلجتامعية–اإلقتصاديــة. ومــع تقــّدم املســتوى 
اإلجتامعي-اإلقتصــادي، تراجــع عــدد األوالد، اذ ســّجلت نســبة 
%34 لألشــخاص الذيــن ينتمــون اىل أعــى الطبقــة العليــا وأنجبــوا 
ــّجل 11%  ــت لتس ــبة تراجع ــذه النس ــني أّن ه ــداً يف ح ــداً واح ول
ملــن ينتمــي اىل الطبقــة الدنيــا. أمــا يف مــا يتعلّق بنســبة األشــخاص 
ــوا أربعــة أوالد أو  ــا وأنجب ــن ينتمــون اىل أعــى الطبقــة العلي الذي
كــر، فبلغــت %3 فقــط مقابــل %38 ملــن ينتمي اىل الطبقــة الدنيا. 

جدول 112. عدد األوالد بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي.

+6 أوالد5  أوالد4  أوالد3  أوالد2  أوالدولد واحدمن دون أوالد 

الجنس

8,817,032,119,89,74,97,7ذكر

7,716,431,820,410,35,38,1أنثى

الفئة العمرية

24 - 1837,340,618,73,01,2,1,

34 - 2515,331,136,610,93,81,57,

44 - 354,215,140,324,48,53,44,2

54 - 453,69,933,526,312,45,68,6

64 - 552,96,425,924,916,89,513,5

65+ 3,55,017,121,417,311,823,9

املستوى العلمي

3,76,414,318,715,811,929,3مل يلتحقوا باملدارس

4,111,032,526,213,36,26,6مدرسة إبتدائية

12,425,134,317,46,92,21,6املرحلة التكميلية /املدرسة الثانوية 

12,626,341,414,13,79,1,0مدرسة ثانوية

,19,229,938,79,61,58,3شهادة إجازة / دراسات عليا

نوع األرسة

7,516,634,620,59,74,56,5نواة

10,517,325,218,510,56,011,9ممتدة

9,416,022,920,111,68,911,1 مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

,20,133,737,26,02,20,8أعى الطبقة العليا

15,223,740,414,53,51,01,7الطبقة العليا

8,419,136,622,18,22,72,8الطبقة الوسطى العليا

6,914,729,921,511,76,48,8الطبقة الوسطى املنخفضة

3,710,927,219,714,17,317,0الطبقة الدنيا
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6.2. عدد األوالداملرجّو   

ُســئل األشــخاص الذيــن شــاركوا يف هــذه الدراســة عــن عــدد األوالد 
الذيــن يرغبــون بإنجابهــم هــذا لــو توفّــر لهــم املــال. بالتــايل، عــرّب 
%38 مــن األشــخاص يف تركيــا عــن رغبتهــم بإنجــاب ولديــن مقابــل 
ــة أوالد. إاّل أّن نســبة مــن يرغــب  %32 ملــن يرغــب بإنجــاب ثالث
بإنجــاب ولــداً واحــداً فهــي ضئيلــة جــداّ اذ بلغــت %4 فقــط. أمــا 
ــون بإنجــاب ســتّة أوالد أو  ــن يرغب ــق باألشــخاص الذي ــا يتعلّ يف م

أكــر، فبلغــت نســبتهم %5 فقط)جــدول 113(. 

وبالرغــم مــن الفــارق البســيط القائــم بــني عــدد األوالد املرغــوب 
ــكنية،  ــة الس ــل املنطق ــتند اىل عام ــة تس ــب دراس ــم بحس بإنجابه
ــة  ــق الريفي ــون يف املناط ــن يعيش ــخاص الذي ــبة األش ــنّي أن نس تب
ــة أوالد أو أكــر، ســّجلت معــّدالت أعــى.  ــون بإنجــاب ثالث ويرغب
ــة  ــق الريفي ــون يف املناط ــن يعيش ــخاص الذي ــبة األش ــام إن نس ك
ــل %40 لألشــخاص  ــن بلغــت %33 مقاب ــون بإنجــاب ولدي ويرغب
الذيــن يعيشــون يف املــدن. ومــن جهــة أخــرى، بلغــت نســبة 
األشــخاص الذيــن يرغبــون بإنجــاب ثالثــة أوالد أو أكــر يف املــدن 
%55 مقابــل %64 لألشــخاص الذيــن يعيشــون يف املناطــق الريفية. 

ــا عــدد األوالد املرغــوب بإنجابهــم بحســب دراســة تســتند اىل  أم
ــه  ــنّي أن ــرب، فتب ــو الغ ــرشق نح ــن ال ــكنية م ــة الس ــل املنطق عام
ســّجل نســب منخفضــة. اذ إن نســبة األشــخاص الذين يعيشــون يف 
منطقــة جنــوب رشق األناضــول ويرغبــون بإنجــاب ولديــن بلغــت 
%19 مقابــل %26 لألشــخاص الذيــن يرغبــون بإنجــاب ثالثــة أوالد. 

كذلــك، تبــنّي يف هــذه املنطقــة نفســها، أن نســبة األشــخاص الذيــن 
ــون بإنجــاب أربعــة أوالد بلغــت %26 عــى عكــس منطقــة  يرغب
ــذا  ــاً يف األراء يف ه ــاً منعكس ــّجلت اتّجاه ــي س ــرة، الت ــرب مرم غ
الشــأن بالتحديــد. إن نســبة األشــخاص الذيــن يعيشــون يف منطقــة 
ــل  ــّجلت %52، مقاب ــن س ــاب ولدي ــون بإنج ــرة ويرغب ــرب مرم غ
%29 ملــن يرغــب بإنجــاب ثالثــة أوالد وأخــراً تتــدىن هــذه النســبة 
لتســّجل %7 لألشــخاص الذيــن يرغبــون بإنجــاب أربعــة أوالد. 
وباملقارنــة مــع املــدن الرئيســية الثــالث، بلغــت نســبة األشــخاص 
الذيــن يعيشــون يف إزمــر ويرغبــون بإنجــاب ولديــن %53، بذلــك 
تكــون النســبة األعــى مــن تلــك التــي ســّجلتها كّل مــن املدينتــني 
ــبة  ــّجلتا نس ــرة س ــطنبول وأنق ــر أن إس ــني. غ ــيّتني األخري الرئيس

أعــى لألشــخاص الذيــن يرغبــون بإنجــاب ثالثــة أوالد.

وبالرغــم مــن الفــارق القليــل الــذي أظهرتــه الدراســة القامئــة عــى 
أســاس عامــل الجنــس، إاّل أّن نســبة النســاء اللــوايت يرغــن بإنجــاب 
ولــد واحــداً أو اثنــني ســّجلت معــّدالً مرتفعــاً نســبيّاً مقابــل نســبة 
ــر. ــة أوالد أو أك ــاب خمس ــون بإنج ــن يرغب ــال الذي ــى للرج أع

كــام تبــنّي مــن خــالل دراســة ترتكــز عــى عامــل تحليــل الفئــات 
ــة، أن عــدد األوالد املرغــوب بإنجابهــم تراجــع مــع تقــّدم  العمري
األشــخاص يف الســّن. إن نســبة األشــخاص البالغــني 65 عامــاً أو مــا 
فــوق الذيــن يرغبــون بإنجــاب ولديــن بلغــت %27، مقابــل 37% 
ــن  ــنّي أن %52 م ــة أوالد. تب ــن ثالث ــر م ــاب أك ــب بإنج ــن يرغ مل
األشــخاص الذيــن تــرتاوح أعامرهــم بــني 18 – 24 ســنة، يرغبــون 
بإنجــاب ولديــن مقابــل %14 ملــن يرغــب بإنجــاب أكــر مــن ثالثــة 

أوالد)جــدول 114(. 

جدول 113. عدد األوالد املرجّو يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنّية، املدن الرئيسية الثالث وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء   

+6 أوالد5  أوالد4  أوالد3  أوالد2  أوالدولد واحدمن دون أوالد 

0,53,838,132,214,35,75,4تركيا

املنطقة السكنيّة

0,54,340,231,613,75,34,4املدينة

0,62,632,833,715,96,77,7 الريف

املدن الرئيسية الثالث 

0,44,545,131,111,94,52,5اسطنبول

0,85,344,930,111,64,23,1 أنقرة

0,45,952,324,310,33,53,3إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

0,44,545,131,111,94,52,5اسطنبول

0,87,851,728,66,43,21,5غرب مرمرة

0,64,541,536,210,03,73,5 رشق مرمرة

0,44,746,431,910,13,62,9ايجه

1,12,330,831,520,77,16,5 البحر األبيض املتوسط 

0,64,339,333,113,44,84,5 غرب األناضول

0,43,333,234,714,37,17,0 وسط األناضول

0,34,044,733,210,04,73,0 غرب البحر األسود

0,43,030,641,013,16,05,9 رشق البحر األسود

0,31,028,430,622,67,59,5 شامل رشق األناضول

0,21,522,933,619,910,211,6وسط رشق األناضول

0,21,718,825,926,411,515,5 جنوب رشق األناضول
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وعــى صعيــٍد آخــٍر، كشــفت الدراســة عــن تطابــٍق عكــيسٍّ للنســب 
بــني املســتوى العلمــي وعــدد األوالد املرغــوب بإنجابهــم.

ــوب  ــدد األوالد املرغ ــاءل ع ــي، تض ــتوى العلم ــاع املس ــع ارتف فم
ــع  ــم م ــوب بإنجابه ــدد األوالد املرغ ــع ع ــك تراج ــم، كذل بإنجابه
ــر أيضــاً،  ــر بالذك ــاع املســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي. والجدي ارتف
ــة )51%(  ــازات جامعي ــن اج ــخاص الحائزي ــدد األش ــف ع أن نص
ــض هــذه النســبة لتســّجل  ــام تنخف ــن في ــون بإنجــاب ولدي يرغب
%33 لألشــخاص املتّخرجــني يف املرحلــة البتدائيــة مقابــل 21% 
لألشــخاص الذيــن مل يدخلــوا املــدارس. غــر أن األشــخاص املنتمــني 
اىل العائلــة املفّككــة، يرغبــون بإنجــاب عــدد أوالد أقــل باملقارنــة 
مــع األشــخاص املنتمــني اىل أنــواع أخــرى مــن األرسة، لتعــود هــذه 
النســبة وترتفــع عنــد مــن ينتمــي اىل العائلــة املمتــّدة. كــام 
ــة  ــة املفّكك ــون اىل العائل ــن ينتم ــخاص الذي ــن األش ــرّب %51 م ع

ــام ســّجلت نســبة 53%  ــني، في ــٍد أو اثن ــم بإنجــاب ول عــن رغبته
لألشــخاص الذيــن ينتمــون اىل العائلــة النــواة و%36 ملــن ينتمــي 

ــه.  ــدد األوالد ذات ــاب ع ــب بإنج ــّدة ويرغ ــة املمت اىل العائل

كذلــك، يســّجل عــدد األوالد املرغــوب بإنجابهــم معــّدالت مرتفعــة 
مــع تراجــع املســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي. اذ تبــنّي أن %26 مــن 
األشــخاص الذيــن ينتمــون اىل الطبقــة الدنيــا، و%43 مّمــن ينتمــي 
اىل الطبقــة الوســطى العليــا، باإلضافــة اىل %54 مّمــن ينتمــي اىل 
ــاب  ــون بإنج ــوّدون/ يرغب ــم ي ــرّبون أنّه ــا يع ــة العلي ــى الطبق أع
ــة أخــرى، بلغــت  ــن ناحي ــن، م ــال. لك ــم امل ــر له ــو توفّ ــن ل ولدي
نســبة مــن يريــد إنجــاب أربعــة أوالد أو أكــر والذيــن ينتمــون اىل 
ــا %17 مقابــل %40 ملــن ينتمــي اىل الطبقــة  أعــى الطبقــة العلي

الدنيــا. 

جدول 114. عدد األوالد املرجّو بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي.  

+6 أوالد5  أوالد4  أوالد3  أوالد2  أوالدولد واحدمن دون أوالد 

الجنس

0,53,136,433,512,97,16,6ذكر

0,64,539,930,915,74,34,1أنثى

الفئة العمرية

24 - 180,45,651,728,59,52,61,7

34 - 250,44,041,833,313,14,52,8

44 - 350,33,334,134,316,26,15,7

54 - 450,53,133,932,816,56,56,7

64 - 550,93,033,631,016,17,77,7

65+ 1,13,027,031,615,89,512,0

املستوى العلمي

1,13,021,127,821,710,015,3مل يلتحقوا باملدارس

0,42,733,235,716,26,45,4مدرسة إبتدائية

0,24,241,435,012,53,73,1املرحلة التكميلية /املدرسة الثانوية 

0,55,447,129,510,74,22,6مدرسة ثانوية

0,64,650,827,39,74,42,5شهادة إجازة / دراسات عليا

الوضع العائيل

0,56,052,927,98,52,61,6أعزب

0,53,134,333,816,06,46,1متزّوج

ً 1,310,647,922,410,82,94,1منفصل / يعيش بعيدا

1,03,130,630,216,09,210,0أرمل

0,98,452,824,87,83,02,4مطلّق

نوع األرسة

0,53,638,132,814,45,65,0نواة

0,42,733,633,216,16,77,3 ممتدة

0,96,445,027,211,34,84,4مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

0,85,754,222,39,85,22,0أعى الطبقة العليا

0,54,247,028,812,24,33,1الطبقة العليا

0,34,343,332,212,24,53,2الطبقة الوسطى العليا

0,53,335,434,015,26,25,3الطبقة الوسطى املنخفضة

0,52,325,731,720,18,511,2الطبقة الدنيا
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6.3  الجنس املرجّو لألوالد

طُــرح عــى املجيبــني الســؤال التــايل: “لــو كان لدیــك طفــل واحــد 
ــاًة؟”. وبحســب  ــاً اأم فت ــده أن یكــون صبی فقــط، هــل كنــت تری
ــدون أن  ــم يري ــا إىل أنّه ــراد يف تركي ــن األف ــار %15 م ــج، أش النتائ
ينجبــوا صبيــاً يف حــني أّن %13 أرادوا إنجــاب فتــاة. وأجــاب 71% 

مــن األفــراد بــأن جنــس الطفــل ال يهم)جــدول 115(.

ومــن حيــث املنطقــة الســكنية، ال ياُلحــظ فــرق كبــر حيــال 
جنــس الطفــل الــذي يرغــب بإنجابــه األفــراد. وفقــط نســبة الذيــن 
يرغبــون بفتــاة يف املــدن )%15( هــي أعــى باملقارنــة مــع املناطــق 
ــراد )%74( يف  ــن األف ــبياً م ــى نس ــبًة أع ــني أّن نس ــة، يف ح الريفي
املناطــق الريفيــة يفيــدون بــأن جنــس الطفــل ال يهــم. وتختلــف 
اآلراء حــول جنــس الطفــل بــني بعــض املناطــق. إذ يتميــز جنــوب 
ــني )27%(  ــن املجيب ــى م ــبة األع ــجيله النس ــول بتس رشق األناض
ــة وســط رشق  ــيل هــذه املنطق ــي. وت ــوّدون إنجــاب صب ــن ي الذي
األناضــول بنســبة %20. أمــا املنطقتــان اللتــان تســّجالن النســبتني 
ــم  ــل ال يه ــس الطف ــون أّن جن ــن يظن ــني الذي ــن املجيب ــى م األع

ــرة وإيجــه. فهــام رشق مرم

ويظهــر التحليــل مــن حيــث املــدن الرئيســية الثــالث بــأّن أنقــرة 
تســّجل النســبة األعــى مــن األفــراد الذيــن يرغبــون بإنجــاب فتــاة 
ــس  ــأن جن ــر ب ــراد يف إزم ــن األف ــى م ــبة أع ــد نس )%19(. وتفي
الطفــل ال يهــم باملقارنــة مــع املدينتــني الرئيســيتني األخريــني. أمــا 
ــور  ــدى الذك ــى ل ــي أع ــي فه ــاب صب ــودون إنج ــن ي ــبة الذي نس
)%19(، بينــام تفيــد نســبٌة أعــى مــن اإلنــاث بأنّهــن يــردن إنجــاب 
ــرب  ــادت نســبة أك ــة، أف ــة العمري ــث الفئ ــن حي ــاة )%18(. وم فت
ــل ال  ــس الطف ــأن جن ــة 18-24 ب ــة العمري ــن الفئ ــراد م ــن األف م
يهــم. ووفقــاً لذلــك، تعتــرب هــذه هــي الفئــة العمريــة ذات النســبة 
ــم  ــل ال يه ــس الطف ــدون أن جن ــن يفي ــني الذي ــن املجيب األدىن م

)%65()جــدول 116(.

ــن  ــرب م ــبًة أك ــظ أن نس ــيل، ياُلح ــع العائ ــر إىل الوض ــد النظ وعن
األفــراد العازبــني يــوّدون إنجــاب صبــي )%20( باملقارنــة مــع 
األفــراد اآلخريــن. أمــا األفــراد املطلّقــون فيســّجلون نســبًة إلجابــة 
“فتــاة” )%22( أعــى مــن تلــك املســّجلة لــدى األفــراد اآلخريــن.

الجدول 115. جنس األوالد املرجّو يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنّية، املدن الرئيسية الثالث وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

ال يهمفتاةصبي  

15,413,471,2تركيا

املنطقة السكنّية

15,314,570,2املدينة

15,910,473,7 الريف

املدن الرئيسية الثالث 

13,415,471,2اسطنبول

14,819,366,0 أنقرة

11,212,876,0إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

13,415,471,2اسطنبول

14,114,671,3غرب مرمرة

12,89,877,4 رشق مرمرة

11,311,477,3 ايجه

14,712,472,9 البحر األبيض املتوسط 

16,117,966,1 غرب األناضول

18,213,168,7 وسط األناضول

15,513,371,1غرب البحر األسود

17,812,769,6 رشق البحر األسود

13,211,575,3 شامل رشق األناضول

19,814,066,2وسط رشق األناضول

27,012,660,5 جنوب رشق األناضول

ــه مــا مــن صلــة وثيقــة بــني املســتوى العلمــي وبــني  وياُلحــظ أنّ
ــن  ــك أّن %18 م ــي. ذل ــوّدون إنجــاب صب ــن ي ــراد الذي ــدد األف ع
األفــراد الذيــن مل يلتحقــوا باملــدارس يريــدون إنجــاب صبــي، بينــام 

تبلــغ هــذه النســبة %15 لــدى خّريجــي الجامعــة. إاّل أّن اختالفــاً 
ــاة. وميكــن  ــراد يف إنجــاب فت ــة األف أكــرب ياُلحــظ مــن حيــث رغب
اإلســتنتاج بــأّن عــدد األفــراد الذيــن يــوّدون إنجــاب فتــاة يرتفــع 
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ــراد يف  ــة األف ــبة رغب ــغ نس ــي. وتبل ــتوى العلم ــاع املس ــع ارتف م
إنجــاب فتــاة %12 لــدى الذيــن مل يلتحقــوا باملــدارس، إاّل أّن هــذه 

النســبة ترتفــع لتبلــغ %18 لــدى خّريجــي الجامعــة.

وتنطبــق نتيجــة مامثلــة عــى الصلــة بــني جنــس الطفــل املرغــوب 
ــن  ــبة الذي ــادي. فنس ــتوى اإلجتامعي-اإلقتص ــني املس ــه وب بإنجاب
يريــدون إنجــاب صبــي ال تختلــف كثــراً بــني الطبقــات املختلفــة 
ــة  ــى الطبق ــراد يف أع ــن األف ــال، %14 م ــبيل املث ــى س ــا. وع كلّه
ــبة 16%  ــذه النس ــغ ه ــام تبل ــي بين ــاب صب ــدون إنج ــا يري العلي
ــاة  ــاب فت ــدون إنج ــن يري ــبة الذي ــا نس ــا. أم ــة الدني ــدى الطبق ل

فرتتفــع مــع ارتفــاع الطبقــة. ذلــك أّن %21 مــن األفــراد يف أعــى 
الطبقــة العليــا يريــدون إنجــاب فتــاة، وتبلــغ هــذه النســبة 12% 

ــا. ــدى الطبقــة الدني ل

وتختلــف رغبــة األفــراد مــن حيــث جنــس الطفــل باختــالف نــوع 
ــي هــي أعــى  ــوّدون إنجــاب صب ــن ي ــراد الذي األرسة. فنســبة األف
)%18( لــدى العائــالت املمتــّدة، أمــا الذيــن يريــدون إنجــاب فتــاة 
فيســّجلون نســبًة أعــى لــدى العائــالت املفّككــة )%17(، كــام مثــة 
ــون أن  ــن يظن ــواة الذي ــالت الن ــراد يف العائ ــن األف ــرب م ــبة أك نس

جنــس الطفــل ال يهــم )72%(.

الجدول 116. جنس األوالد املرجّو بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

ال يهمفتاةصبي  

الجنس

19,28,572,3ذكر

11,718,270,1أنثى

الفئة العمرية

24 - 1819,715,564,9

34 - 2515,315,769,0

44 - 3515,112,272,7

54 - 4512,912,175,0

64 - 5514,011,075,0

65+ 15,111,373,6

املستوى العلمي

17,511,870,7مل يلتحقوا باملدارس

13,611,674,7مدرسة إبتدائية

16,012,571,5املرحلة التكميلية /املدرسة الثانوية 

17,015,467,6مدرسة ثانوية

15,217,767,1شهادة إجازة/ دراسات عليا

الوضع العائيل

19,515,564,9أعزب

14,612,572,9متزّوج

ً 8,417,973,8منفصل / يعيش بعيدا

13,612,673,9أرمل

13,022,364,7مطلّق

نوع األرسة

14,913,072,1نواة

18,112,269,8ممتدة

15,016,968,1 مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

14,321,464,2أعى الطبقة العليا

14,117,968,1الطبقة العليا

14,914,271,0الطبقة الوسطى العليا

15,411,772,9الطبقة الوسطى املنخفضة

16,212,271,6الطبقة الدنيا
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6.4 .األوالد املتبّنون وصلة القرابة بينهم وبني األهل

ضمــن إطــار البحــث، ُســئل األفــراد إذا كان لهــم أوالد بالحضانــة أم 
ال، وُســئل الذيــن أجابــوا بنعــم إذا قامــوا بتبّنــي هــؤالء األوالد أم 
ال. وبحســب النتائــج، ال يعتــرب األوالد بالحضانــة ظاهــرًة شــائعة يف 
تركيــا. ذلــك أّن %0.4 مــن األفــراد مــن أنحــاء تركيــا كافــة لديهــم 

أطفــال بالحضانــة، ونصــف هــذه النســبة مــن األفــراد فقــط قامــوا 
ــق  ــني املناط ــذه النتائــج ب ــف ه ــؤالء األوالد. وال تختل ــي ه بتبّن

الريفيــة وبــني املدن)جــدول 117(.

ــراد  ــني األف ــة ب ــة قراب ــه مثــة صل وضمــن إطــار البحــث، ُوجــد أنّ
وبــني أوالدهــم بالحضانــة )%57()جــدول 118(.

الجدول 117. تبّني األوالد يف أنحاء تركيا كافة بحسب املنطقة السكنية

النعم، لكنني مل أتبّناهنعم، لقد تبّنیت ولداً 

0,20,299,6تركيا

0,20,299,6املدينة 

0,20,299,6الريف 

الجدول 118. تبّني األوالد \ صلة القرابة بني األوالد بالحضانة وبني األهل

النعم 

57,043,0املجموع

ــذي عجــز عــن  ــايئ ال ــه الثن ــا يجــب أن يفعل 6.5. اآلراء حــول م
ــة اإلنجــاب بالطــرق الطبيعي

ضمــن إطــار البحــث، رُشح لألفــراد عــن الطــرق التــي ميكــن 
اســتخدامها يف حــال فشــل طــرق اإلنجــاب الطبيعية، وطُلــب منهم 
ــارات  ــار واحــد مــن بــني الخي اإلشــارة إىل رأيهــم مــن خــالل اختي
التاليــة: “نعــم”، و”كال”، و”ال أعــرف”. وكانــت الطريقــة غــر 
الطبيعيــة التــي حصلــت عــى النســبة األكــرب مــن أصــوات األفــراد 
ــة  ــت املرتب ــي احتل ــة الت ــا الطريق ــل )%83(. أم ــي طف ــي تبّن ه
الثانيــة فهــي اللقــاح اإلصطناعــي )%78(. ويــيل تبنــي األهــل 

لألطفــال الطريقتــني املذكورتــني  بنســبة %77 مــن األصــوات. 
ــاء هــي طريقــة أخــرى حصلــت  ــي طفــل أحــد األقرب كــام أّن تبّن
عــى نســبٍة أعــى مــن األجوبــة اإليجابيــة )%61(. وبالرغــم مــن 
أّن األصــوات للخيــارات كـ”تقديــم طلــب لبنــك الســائل املنــوي أو 
بنــك البويضــات” تعتــرب أقــل، إاّل أّن %16 مــن األفــراد منفتحــون 
ــه  ــون بأن ــن يظن ــبة الذي ــار إىل أن نس ــرة. ويش ــذه الفك ــى ه ع
ميكــن للفــرد الحصــول عــى الطــالق وتــزّوج شــخص آخــر يف حــال 
ــٍة أخــرى، مثــة نســبة أدىن  ــغ %12. ومــن جه فشــل اإلنجــاب تبل
مــن األشــخاص الذيــن يظنــون أنــه ال يجــدر بهــم تجربــة أي طــرق 

ــدول 119(. ــاً )%6()ج إطالق

الجدول 119. اآلراء حول ما يجب أن يفعله الثنايئ الذي عجز عن اإلنجاب بالطرق الطبيعية يف أنحاء تركيا كافة

ال أعرفالنعم

82,712,15,2التبّني )من دار األیتام(

60,732,56,9تبّني طفل أحد األقرباء

76,615,87,7حضانة طفل لفرتة من الزمن

78,415,06,6محولة التلقیح اإلصطناعي

6,188,15,8یجب أال یحاوال فعل يشء )مشیئة الرب(

11,782,06,3الحصول عى الطالق والزواج من شخص آخر

15,968,315,8اللجوء إىل بنك السائل املنوي

16,267,916,0اللجوء إىل بنك البویضات

يتــم تحليــل آراء األفــراد حــول مــا يجــب أن يفعلــه الثنــايئ الــذي 
ــات  ــث معطي ــن حي ــة م ــرق الطبيعي ــاب بالط ــن اإلنج ــز ع عج
مختلفــة. ووفقــاً لذلــك، مثــة نســبة مــن املجيبــني املنفتحــني لفكــرة 
تبنــي طفــل أحــد األقربــاء أكــرب يف املناطــق الريفيــة )68%( 
املقابــل،   121-120(. ويف  املــدن )%58()جــدول  مــام هــي يف 
يعتــرب إنجــاب األطفــال مــن خــالل بنــك الســائل املنــوي أو بنــك 
البويضــات فكــرًة تلقــى قبــوالً أوســع يف املــدن )%18( مــن نســبة 
قبولهــا يف املناطــق الريفيــة )%12(. كــام أن %81 مــن ســكان 

املــدن و%71 مــن ســكان الريــف هــم منفتحــون لفكــرة اللقــاح 
ــي. اإلصطناع

ــن  ــل م ــي طف ــرون بتبن ــن يفك ــراد الذي ويشــار إىل أن نســبة األف
دار االيتــام تبلــغ %83 يف أنحــاء تركيــا كافــة، بيــد أن املنطقــة ذات 
النســبة األدىن يف هــذا الصــدد هــي شــامل رشق األناضــول )69%(. 
وهــذه املنطقــة هــي يف الوقــت ذاتــه التــي تســّجل النســبة األدىن 
ــي )%51( إىل  ــاح اإلصطناع ــرة اللق ــني لفك ــني املنفتح ــن املجيب م
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جانــب النســبة األعــى مــن املجيبــني الذيــن يظنــون أنــه ال يجــدر 
ــاب  ــرق اإلنج ــل ط ــاً يف حــال فش ــرق إطالق ــم تجربــة أي ط به

الطبيعيــة )16%(.

ــاء   أمــا نســبة املجيبــني الذيــن يفكــرون بتبنــي طفــل أحــد األقرب
ــرب كل  ــدد، تعت ــذا الص ــة. ويف ه ــا كاف ــاء تركي ــغ %61 يف أنح فتبل
ــان  ــان اللت ــة املتوســط )%70( املنطقت ــن إيجــه )%55( ومنطق م

ــا األخــرى. تظهــران اإلختــالف األكــرب عــن مناطــق تركي

ــي األوالد يف أنحــاء  ــة تجــاه تبن ــراد بإيجابي وينظــر %71 مــن األف
تركيــا كافــة. وتبلــغ هــذه النســبة %86 يف رشق مرمــرة و%55 يف 

ــول. ــامل رشق األناض ش

كــام أن الذيــن ينظــرون بإيجابيــة حيــال تبنــي طفــل )89%( 

آخــر )19%(  شــخص  مــن  والتــزوج  طــالق  عــى  والحصــول 
ــاً  ــون طلب ــط يقّدم ــم ق ــون إنه ــن يقول ــا الذي ــون. أم ــم املطلّق ه
ــون  ــاً العازب ــم غالب ــك البويضــات فه ــوي أو بن ــك الســائل املن لبن

واملطلّقــون.

وتختلــف اآلراء يف هــذا الســياق باختــالف املســتوى اإلجتامعــي-
ــل أحــد  ــي طف ــرة تبن ــغ نســبة املنفتحــني لفك اإلقتصــادي. إذ تبل
األقربــاء %67 لــدى الطبقــة الدنيــا بينــام تنخفــض هــذه النســبة 
ــا عــدد األشــخاص  ــا. أم ــة العلي ــدى أعــى الطبق لصــل إىل %52 ل
الذيــن تعجبهــم فكــرة تبنــي طفــل مــن دار األيتــام وفكــرة اللقــاح 
ــة.  اإلصطناعــي فرتتفــع مــع ارتفــاع الطبقــة اإلجتامعية-اإلقتصادي
ــا، %66 مــن األفــراد منفتحــون لفكــرة تبنــي  ففــي الطبقــة الدني
طفــل مــن دار األيتــام، بينــام تبلــغ هــذه النســبة %89 لــدى أعــى 

الطبقــة العليــا.

الجدول 120. اآلراء حول ما يجب أن يفعله الثنايئ الذي عجز عن اإلنجاب بالطرق الطبيعية يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنّية، املدن الرئيسية الثالث وتصنيف الوحدات اإلقليمية 
لإلحصاء )نعم(

 
التبّني )من دار 

األیتام(

تبّني طفل أحد 

األقرباء

حضانة طفل 

لفرتة من الزمن

محولة التلقیح 

اإلصطناعي

یجب أال یحاوال 

فعل يشء 

)مشیئة الرب(

الحصول عى 

الطالق والزواج 

من شخص آخر

اللجوء إىل بنك 

السائل املنوي

اللجوء إىل بنك 

البویضات

82,760,776,678,46,111,715,916,2تركيا

املنطقة السكنّية

82,957,878,081,35,911,717,317,7املدينة

82,168,072,870,86,511,712,212,3 الريف

املدن الرئيسية الثالث

81,356,175,381,25,09,417,718,0اسطنبول

87,256,783,288,34,610,020,821,5أنقرة

88,055,684,886,94,49,024,924,9إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

81,356,175,381,25,09,417,718,0اسطنبول

84,662,478,577,99,010,515,315,2غرب مرمرة

87,062,485,682,65,914,212,012,4 رشق مرمرة

84,954,680,180,33,88,118,618,6 ايجه

88,069,779,883,56,017,619,019,0 البحر األبيض املتوسط 

83,957,781,984,55,410,819,920,8 غرب األناضول

88,962,284,078,98,619,516,416,9 وسط األناضول

79,157,774,779,24,25,37,57,8 غرب البحر األسود

78,165,577,577,84,67,97,67,5 رشق البحر األسود

68,558,554,751,316,013,014,114,8 شامل رشق األناضول

79,267,170,765,99,311,015,215,8وسط رشق األناضول

74,164,756,963,27,914,513,013,9 جنوب رشق األناضول

 وتتّضــح مقاربــة مامثلــة بشــكل أكــرب مــن حيــث خيــار “ اللقــاح 
اإلصطناعــي”. كــام أن اإلنجــاب مــن خــالل بنــك الســائل املنــوي أو 
بنــك البويضــات يعتــرب فكــرة مقبولــة بشــكل أكــرب لــدى الطبقــة 
العليــا مــام هــي لــدى الدبقــة الدنيــا. فنســبة28-%29 مــن األفــراد 
ــام  ــبة، بين ــرة مناس ــذه الفك ــدون ه ــا يج ــة العلي ــى الطبق يف أع

تســّجل نســبة %11 فقــط لــدى الطبقــة الدنيــا.

ــي طفــل  ــة إىل فكــرة تبن ــن ينظــرون بإيجابي وترتفــع نســب الذي
مــن دار األيتــام، وفكــرة اللقــاح اإلصطناعــي، وفكــرة بنــك الســائل 
ــك البويضــات مــع ارتفــاع املســتوى العلمــي. إاّل أّن  ــوي أو بن املن
ــع  ــاء تنخفــض م ــل أحــد األقرب ــي طف نســبة املنفتحــني عــى تبن

ترفــاع املســتوى العلمــي.
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الجدول 121. اآلراء حول ما يجب أن يفعله الثنايئ الذي عجز عن اإلنجاب بالطرق الطبيعية بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي )نعم(

 

التبّني )من 

دار األیتام(

تبّني طفل 

أحد األقرباء

حضانة طفل 

لفرتة من 

الزمن

محولة التلقیح 

اإلصطناعي

یجب أال 

یحاوال فعل 

يشء )مشیئة 

الرب(

الحصول 

عى الطالق 

والزواج من 

شخص آخر

اللجوء إىل 

بنك السائل 

املنوي

اللجوء إىل 

بنك البویضات

الجنس

82,663,176,375,77,013,016,617,0ذكر

82,858,376,881,05,210,415,215,4أنثى

الفئة العمرية

24 - 1882,451,975,380,26,312,418,219,0

34 - 2583,255,878,382,65,511,117,017,4

44 - 3583,361,977,981,35,910,815,215,5

54 - 4583,366,377,377,65,811,416,616,8

64 - 5583,368,977,776,16,513,315,515,6

65+ 79,566,269,763,77,612,310,110,0

املستوى العلمي

75,463,262,662,48,412,98,78,6مل يلتحقوا باملدارس

83,366,676,676,25,911,413,713,9مدرسة إبتدائية

82,858,876,178,66,811,216,416,7املرحلة التكميلية /املدرسة الثانوية 

84,754,680,584,15,411,618,619,3مدرسة ثانوية

85,653,685,291,44,612,324,324,9شهادة إجازة/ دراسات عليا

الوضع العائيل

83,253,978,181,56,212,820,120,8أعزب

82,762,376,478,06,011,115,015,2متزّوج

ً 84,960,683,881,36,812,915,216,0منفصل / يعيش بعيدا

79,163,570,368,97,012,910,710,4أرمل

89,259,881,586,35,618,822,423,5مطلّق

نوع األرسة

83,360,777,779,65,811,316,116,5نواة

78,661,270,573,07,011,313,513,8 ممتدة

85,259,978,879,06,514,517,918,1   مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

87,752,388,894,45,412,027,729,0أعى الطبقة العليا

84,754,483,388,44,710,621,722,0الطبقة العليا

84,257,980,684,44,610,817,217,4الطبقة الوسطى العليا

81,962,674,475,16,711,613,914,3الطبقة الوسطى املنخفضة

79,167,265,565,77,013,910,610,7الطبقة الدنيا

.
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6.6 آراء متعلّقة باألوالد

ــون أم  ــوا يوافق ــواء أكان ــراد س ــئل األف ــث، ُس ــار البح ــن إط ضم

ــا  ــي يعلمونه ــم الت ــن أجــل إنشــاء القي ــكار م ــى بعــض األف ال ع

ألوالدهــم. وتُعــرض التصــورات حــول مجــاالت البحــث يف الجــدول 

122. ويوافــق األفــراد بالنســبة األعــى عــى رأي “الطفــل يقــرّب 
بــني الزوجــني” )%87(. أمــا اآلراء األخــرى التــي تحظــى باملوافقــة 

بنســبة %80 أو أكــر مــن املشــاركني فهــي “اإلبنــة هــي أكــر قُربــاً 

مــن العائلــة” )%82( و”الطفــل یعتنــي بأهلــه عندمــا یتقّدمــون 

يف

الســن” )%80(. ويوافــق %56 مــن األفــراد عــى رأي “اإلبــن يعــّزز 
احــرتام األم”. ويشــار إىل أّن الــرأي الــذي يحظــى بالنســبة األدىن من 
ــه ضــامن اســتمرارية النســل”  ــن ميكن ــة هــو “وحــده اإلب املوافق

.)47%(
الجدول 122. آراء متعلّقة باألوالد يف أنحاء تركيا كافة

أعارضحائرأوافق 

46,76,347,0وحده اإلبن یمكنه ضامن استمراریة النسل

81,67,810,6اإلبنة هي أكر قُرباً من العائلة

55,613,231,3اإلبن یعزِّز احرتام األّم

86,76,37,0الطفل یقرّب بین الزوجین

ً 74,213,312,6عندما یكرب الطفل یجب أن یساعد أھله مادیّا

79,712,77,6الطفل یعتني بأھله عندما یتقّدمون يف السن

ــث  ــن حي ــاألوالد م ــة ب ــدول 124-123 اآلراء املتعلق ــي الج يغط
الفئــات اإلجتامعيــة والدميغرافيــة. وبالرغــم مــن أن نســبة األفــراد 
الذيــن يوافقــون عــى رأي “الطفــل يقــرّب بــني الزوجــني” عاليــة 
ــط رشق  ــّجل يف وس ــى تُس ــبة األع ــا، إاّل أّن النس ــق كلّه يف املناط
األناضــول )%93(. ويوافــق الرجــال عــى هــذا الــرأي بنســبة أكــرب 
)%90( مــن موافقــة النســاء عليــه )%83(. وياُلحــظ أن املوافقــة 
ــا  ــرأي أعــى لــدى العائــالت املمتــّدة )%89(، إاّل أنّه عــى هــذا ال
أدىن لــدى العائــالت املفّككــة )%80(. كــام أن التوقّعــات مــن 
األوالد لــدى العائــالت املمتــّدة تســّجل نســبة أعــى مــن النســبة 
ــا  ــاآلراء كلّه ــق ب ــا يتعلّ ــرى يف م ــواع األرس األخ ــدى أن ــّجلة ل املس
املطروحــة يف البحــث. فنســب األفــراد الذيــن يوافقــون عــى هــذا 
ــا  ــة العلي ــا )%78( والطبق ــة العلي ــى الطبق ــدى أع ــرأي أدىن ل ال
ــطى  ــا والوس ــان الدني ــّجلها الطبقت ــي تس ــبة الت ــن النس )%82( م
الدنيــا )%90(. كذلــك، ومــع انخفــاض املســتوى العلمــي، تنخفــض 

نســبة املوافقــة عــى هــذا الــرأي.

ــن  ــراد الذي ــن األف ــى م ــبة أع ــة نس ــه مث ــارة إىل أن ــدر اإلش وتج
يوافقــون عــى رأي “وحــده اإلبــن ميكنه ضامن اســتمرارية النســل” 
ــك أّن %44 مــن ســكان املــدن يوافقــون  ــة. ذل يف املناطــق الريفي
عــى هــذا الــرأي، إاّل أّن %55 مــن ســكان الريــف يوافقــون عليــه. 
ــى  ــة ع ــن املوافق ــى م ــبة األع ــّجل النس ــي تس ــة الت ــا املنطق أم
ــبة  ــذه النس ــغ ه ــول وتبل ــوب رشق األناض ــي جن ــرأي فه ــذا ال ه
%69. وعــى العكــس، فــإن املناطــق التــي تســّجل النســبة األدىن 
مــن املوافقــة هــي رشق مرمــرة )%35( وغــرب األناضــول )33%(. 
ومــن بــني املــدن الرئيســية الثالث، يســّجل ســكان اســطنبول نســبًة 
مــن املوافقــة )%46( أعــى مــن النســبتني املســّجلتني يف كل مــن 
ــا.  املدينتــني األخريــني، كــام يظهــرون ميــالً مامثــالً لعموميــة تركي
وعنــد مقارنــة أنــواع األرس، يهيمــن رأي “وحــده اإلبــن ميكنــه 

ــّدة  ضــامن اســتمرارية النســل” لــدى األفــراد مــن العائــالت املمت
)%54(. ومــع انخفــاض الطبقــة اإلجتامعية-اإلقتصاديــة واملســتوى 
ــبة  ــك أن نس ــن األوالد. ذل ــات م ــبة التوقع ــع نس ــي، ترتف العلم
املوافقــة عــى اآلراء املطروحــة كلّهــا ترتفــع مــع انخفاض املســتوى 
العلمــي والطبقــة اإلجتامعية-اإلقتصاديــة. ويظهــر هــذا األمــر 
ــتمرارية  ــامن اس ــه ض ــن ميكن ــده اإلب ــاص يف رأي “وح ــكل خ بش
النســل”. فعــى ســبيل املثــال، تبلــغ نســبة الذيــن يوافقــون عــى 
هــذا الــرأي %29 لــدى أعــى الطبقــة العليــا، إاّل أنّهــا تبلــغ 57% 
لــدى الطبقــة الدنيــا. كــام أن %31 مــن خّريجــي الجامعــة، و50% 
ــوا  ــن مل يلتحق ــن الذي ــة األساســية، و%63 م ــن خّريجــي املرحل م

باملــدارس يوافقــون عــى هــذا الــرأي.

ويوافــق %65 مــن ســكان الريــف، و%52 مــن ســكان املــدن عــى 
رأي “اإلبــن يعــّزز احــرتام األم”. وعنــد مقارنــة الجنســني، يالحــظ 
أن %59 مــن الذكــور يوافقــون عــى هــذا الــرأي يف حــني أّن 52% 
ــة  ــات العمري ــن الفئ ــراد م ــا األف ــه. أم ــون علي ــاث يوافق ــن اإلن م
ــذا  ــى ه ــة ع ــن املوافق ــى م ــتويات أع ــرون مس ــة فيظه املتقدم
الــرأي. وعــى ســبيل املثــال، يوافــق %63 مــن األفــراد مــن الفئــة 
ــغ نســبة موافقــة  ــرأي، يف حــني تبل ــة 55-64 عــى هــذا ال العمري
ــود يف  ــر يس ــٌط آخ ــة 25-29 %50. من ــة العمري ــن الفئ ــراد م األف
ــو  ــدن )%71( ه ــن امل ــرب م ــبة أك ــة )%82( بنس ــق الريفي املناط
بشــأن األوالد الذيــن يســاعدون أهلهــم ماديـّـاً عندمــا يتقّدمــون يف 
ــى  ــون ع ــن يوافق ــبة الذي ــت نس ــاً، كان ــطنبول أيض ــّن. يف اس الس
هــذه العبــارة )%77( أعــى مــن مدينتــّي أنقــرة وإزمــر. وترتفــع 
نســبة املوافقــة عــى هــذه العبــارة لــدى الذيــن تفــوق أعامرهــم 
الفئــات   ،)81%( املمتــّدة  العائــالت  لــدى   ،)81%( ســنة   65

ــديّن.  ــي املت ــة واملســتوى التعليم ــة املتدني اإلجتامعي
عندمــا  بأهلــه  یعتنــي  “الطفــل  رأي  أن  إىل  اإلشــارة  وتجــدر 
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ــق  ــة يف املناط ــن املوافق ــبة م ــى بنس ــن” يحظ ــون يف الس یتقّدم
الريفيــة )%84( أعــى مــن النســبة التــي تســّجلها املــدن )78%(. 
ل اســطنبول نســبة أعــى  ومــن بــني املــدن الرئيســية الثــالث، تســجِّ
مــن املوافقــة عــى هــذا الــرأي )%77(. أمــا جنــوب رشق األناضــول 
ــي  ــا. فه ــن املناطــق األخــرى يف اآلراء املطروحــة كلّه ــف ع فتختل
ــد  ــتثناء الوحي ــة. واإلس ــن املوافق ــى م ــبة األع ــة ذات النس املنطق
ــا  ــه عندم ــي بأهل ــل یعتن ــن يف رأي “الطف ــر يكم ــذا األم ــى ه ع

یتقّدمــون يف الســن”. أضــف إىل أّن النســبة األعــى مــن املوافقــة 
عــى هــذا الــرأي تُســّجل يف وســط األناضــول )%87(. ومــع ارتفــاع 
ــة. إذ إّن  ــبة املوافق ــض نس ــة، تنخف ــة اإلجتامعية-اإلقتصادي الطبق
%84 مــن األفــراد مــن الطبقــة الدنيــا يوافقــون عــى هــذا الــرأي، 
ــى  ــدى أع ــل إىل %62 ل ــض لتص ــبة تنخف ــذه النس ــني أّن ه يف ح

الطبقــة العليــا.
.

الجدول 123. اإلنطباعات حيال األوالد يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنّية، املدن الرئيسية الثالث، تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء )أوافق(

وحده اإلبن یمكنه  

ضامن استمراریة 

النسل

اإلبنة هي أكرث ُقرباً 

من العائلة

اإلبن یعزِّز احرتام 

األّم

الطفل یقرّب بین 

الزوجین

عندما یكرب الطفل یجب أن یساعد أھله 

مادیّاً

الطفل یعتني بأھله 

عندما یتقّدمون يف 

السن

46,781,655,686,774,279,7تركيا

املنطقة السكنّية

43,680,351,885,671,277,9املدينة

54,584,765,389,681,984,4 الريف

املدن الرئيسية الثالث

46,376,550,682,870,376,7اسطنبول

30,081,038,980,761,768,7أنقرة

37,876,943,081,262,170,9إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

46,376,550,682,870,376,7اسطنبول

59,686,163,988,375,284,2غرب مرمرة

35,380,247,087,074,381,7 رشق مرمرة

42,576,143,485,168,576,9 ايجه

48,982,761,088,978,483,8 البحر األبيض املتوسط 

33,382,044,583,967,473,1 غرب األناضول

55,989,670,593,383,386,8 وسط األناضول

46,783,962,089,580,584,3 غرب البحر األسود

45,486,265,086,675,079,7 رشق البحر األسود

53,678,562,381,572,572,8 شامل رشق األناضول

41,684,555,288,675,377,7وسط رشق األناضول

68,589,677,291,682,483,7 جنوب رشق األناضول

ــالت  ــدى العائ ــرأي أعــى ل ــة عــى هــذا ال ــام أن نســب املوافق ك
املمتــّدة، والطبقــات الدنيــا، واملســتويات العلميــة املنخفضــة. 
عندمــا  بأهلــه  یعتنــي  “الطفــل  رأي  أن  إىل  اإلشــارة  وتجــدر 
ــق  ــة يف املناط ــن املوافق ــبة م ــى بنس ــن” يحظ ــون يف الس یتقّدم
الريفيــة )%84( أعــى مــن النســبة التــي تســّجلها املــدن )78%(. 
ومــن بــني املــدن الرئيســية الثــالث، تســّجل اســطنبول نســبة أعــى 
مــن املوافقــة عــى هــذا الــرأي )%77(. أمــا جنــوب رشق األناضــول 
ــي  ــا. فه ــن املناطــق األخــرى يف اآلراء املطروحــة كلّه ــف ع فتختل
ــد  ــتثناء الوحي ــة. واإلس ــن املوافق ــى م ــبة األع ــة ذات النس املنطق
ــا  ــه عندم ــي بأهل ــل یعتن ــن يف رأي “الطف ــر يكم ــذا األم ــى ه ع

یتقّدمــون يف الســّن”. أضــف إىل أّن النســبة األعــى مــن املوافقــة 
عــى هــذا الــرأي تُســّجل يف وســط األناضــول )%87(. ومــع ارتفــاع 
ــة. إذ إّن  ــبة املوافق ــض نس ــة، تنخف ــة اإلجتامعية-اإلقتصادي الطبق
ــا يوافقــون عــى هــذا  ــة الدني ــراد مــن الطبق %84 مــن مــن األف
ــدى  ــرأي، يف حــني أّن هــذه النســبة تنخفــض لتصــل إىل %62 ل ال

ــا. أعــى الطبقــة العلي

ــى  ــة” يحظ ــن العائل ــاً م ــر قُرب ــي أك ــة ه ــظ أّن رأي “اإلبن وياُلح

ــرى  ــاً كاآلراء األخ ــا متام ــة كلّه ــق الريفي ــرب  يف املناط ــة أك مبوافق

)%85(. ومــن حيــث املناطــق، يســّجل كل مــن وســط األناضــول 

)%90( وجنــوب رشقــه )%90( النســب األعــى مــن املوافقــة. 
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ــاث بشــكل أكــرب )%85(. كــام  ــرأي مبوافقــة اإلن ويحظــى هــذا ال

أن نســبًة أعــى مــن األفــراد الذيــن يفــوق عمرهــم الـــ35 يوافقــون 

ــدى  ــرأي. كــام تاٌلحــظ نســبة أعــى مــن املوافقــة ل عــى هــذا ال

األفــراد ذوي املســتوى العلمــي املنخفــض. إذ تبلــغ هــذه النســبة 

ــي  ــدى خّريج ــدارس، و%75 ل ــوا بامل ــن مل يلتحق ــدى الذي %88 ل

ــاع  ــع ارتف ــك، وم ــة. كذل ــي الجامع ــدى خّريج ــة، و%72 ل الثانوي

ــى  ــة ع ــبة املوافق ــض نس ــة، تنخف ــة اإلجتامعية-اإلقتصادي الطبق

ــون  ــا يوافق ــة الدني ــراد الطبق ــن أف ــك أّن %88 م ــرأي. ذل هــذا ال

عليــه، وتنخفــض هــذه النســبة لتصــل إىل %73 لــدى أعــى 

ــا. ــة العلي الطبق

الجدول 124. اإلنطباعات حيال األوالد أنحاء تركيا كافة، بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي )أوافق(

وحده اإلبن  

یمكنه ضامن 

استمراریة النسل

اإلبنة هي أكرث 

ُقرباً من العائلة

اإلبن یعزِّز احرتام 

األّم

الطفل یقرّب بین 

الزوجین

عندما یكرب الطفل یجب أن یساعد 

أھله مادیّاً

الطفل یعتني 

بأھله عندما 

یتقّدمون يف السن

الجنس

52,378,358,990,074,781,1ذكر

41,184,852,383,473,678,4أنثى

الفئة العمرية

24 - 1844,172,652,186,177,383,6

34 - 2542,379,450,084,968,176,0

44 - 3545,083,752,886,471,377,1

54 - 4546,885,458,587,776,580,3

64 - 5550,986,163,188,678,482,9

65+ 59,786,066,688,880,583,0

املستوى العلمي

62,588,272,889,284,885,2مل يلتحقوا باملدارس

50,286,462,288,980,383,1مدرسة إبتدائية

46,981,459,287,276,080,8املرحلة التكميلية /املدرسة الثانوية 

40,375,044,383,667,776,4مدرسة ثانوية

30,671,832,482,254,068,6شهادة إجازة/ دراسات عليا

نوع األرسة

45,281,954,887,473,179,1نواة

53,583,463,188,881,084,6ممتدة

45,576,948,879,970,376,3   مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

28,873,031,578,042,561,9أعى الطبقة العليا

34,473,835,782,257,070,6الطبقة العليا

42,080,249,886,072,779,5الطبقة الوسطى العليا

50,383,661,988,779,882,7الطبقة الوسطى املنخفضة

57,287,870,989,781,983,5الطبقة الدنيا
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6.7 .أسباب الجدال بني األهل واألوالد

ــراد عــام إذا كان يحصــل جــدال  ضمــن إطــار البحــث، ســئل األف
ــرح هــذا الســؤال  ــني األهــل واألوالد ألســباب متعــددة. وقــد طُ ب
ــن  ــنة والذي ــني 25 س ــني 18 وب ــم ب ــرتاوح أعامره ــن ت ــى الذي ع
ــن يعيشــون  ــرح عــى األهــل الذي ــام طُ ــم، ك ــع أهله يعيشــون م
مــع أوالدهــم الذيــن تــرتاوح أعامرهــم بــني 13 وبــني 25 ســنة%(

.)125 )جدول 

وبحســب النتائــج، فــإن األســباب األكــرب للجــدال بــني األهــل 
 ،)32%( واإلســتهالك”  اإلنفــاق  عــادات  “حــول  هــي  واألوالد 
ــاس”  ــلوب اللب ــول أس ــاء” )%31(، و”ح ــار األصدق ــول اختي و”ح
)%28(. فهــذه األســباب الرئيســية يليهــا الجــدال “حــول العــادات 
املرتبطــة بــاألكل وترتيــب املنــزل” )%24(، و”حــول اســتخدام 
اإلنرتنت\ألعــاب الكمبيوتــر” )%20(، و”حــول الرتفيــه” )20%(. 
أمــا املوضــوع الــذي يســبب النســبة األدىن مــن الجــدال فهــو حــول 

السياســية” )5%(.  “اآلراء 

الجدول 125. أسباب الجدال بني األهل واألوالد يف أنحاء تركيا كافة

ال ینطبقغالباًأحیاناًإطالقاً 

71,725,22,90,2حول املالبس

68,528,13,10,3حول اختیار األصدقاء

79,317,41,81,5حول الرتفیھ

82,613,82,01,7حول اختیار املدرسة واملهنة

90,74,70,64,0حول اآلراء السیاسیة

89,28,81,20,8حول اآلراء/ املامرسات الدینیة

87,511,11,00,4حول اإللتزام بالتقالید

84,79,51,14,8حول اآلراء بشأن الزواج والحیاة العائلیة

75,520,83,40,3حول العادات املرتبطة باألكل وترتیب املنزل

68,227,24,40,2حول عادات اإلنفاق واإلستهالك

87,611,01,10,4حول العالقات مع األقرباء

85,513,11,20,3حول العالقات العائلیة

68,715,64,611,1حول استخدام اإلنرتنت/ ألعاب الكمبیوتر

78,713,43,34,6حول استخدام الهاتف الخلوي

83,39,92,04,7حول إقامة صداقات مع الجنس اآلخر

63,78,93,723,7حول التدخین
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يف الجــدول 127-126، تعــود نســب املواضيــع التــي تســبب 

الجــدال بــني األهــل واألوالد “أحيانــاً” و”غالبــاً” لعمــوم تركيــا 

املختلفــة. الدميغرافيــة  املقارنــات  وبحســب 

وتــم اســتطالع 16 موضــوع محتمــل يســبب الجــدال بــني األهــل 

ــا  ــر. أم ــاكل أك ــون مش ــدن يواجه ــكان امل ــد أن س واألوالد، وُوج

ــة  ــني املناطــق الريفي ــرب ب ــالف األك ــذي يســّجل اإلخت املوضــوع ال

وبــني املــدن فهــو “حــول اســتخدام اإلنرتنت\ألعــاب الكمبيوتــر”. 

ــادات املرتبطــة  ــاء، والع ــار األصدق ــاس، واختي ــه أســلوب اللب ويلي

ــّكل  ــالث، تش ــية الث ــدن الرئيس ــني امل ــزل. وب ــب املن ــاألكل وترتي ب

اســطنبول اختالفــاً حيــث إّن األهــل واألوالد يواجهــون مشــكالت يف 

معظــم املواضيــع املطروحــة أكــر مــن تلــك التــي يواجههــا األفــراد 

مــن املــدن األخــرى.

وتظهــر املقارنــة بــني املناطــق بــأن املناطــق التــي تســّجل النســبة 

األعــى مــن الجــدال بــني األهــل واألوالد يف اســطنبول وشــامل رشق 

ــة  ــا املنطق ــى أنه ــربز ع ــرة فت ــرب مرم ــا غ ــول )%40(. أم األناض

ــن  ــى م ــبة األع ــط النس ــدال. وترتب ــن الج ــل م ــبة األق ذات النس

اإلختــالف يف املناطــق كلّهــا مبوضــوع عــادات اإلنفــاق واإلســتهالك 

وموضــع أســلوب اللبــاس. فعــى ســبيل املثــال، يواجــه %40 مــن 

األفــراد الذيــن يعيشــون يف شــامل رشق األناضــول مشــكالت 

بســبب أســلوب اللبــاس، إاّل أّن هــذه النســبة تبلــغ %18 يف غــرب 

مرمــرة.

ــل واألوالد يف  ــا األه ــي يواجهه ــكالت الت ــواع املش ــف أن وال تختل

العائلــة مــن حيث نــوع االرسة. فالعــادات املرتبطة بــاألكل وترتيب 

املنــزل تعتــرب مشــكلًة أكــرب مــن قبــل العائــالت املفّككــة باملقارنــة 

مــع أنــواع األرس األخــرى )%28(. وتجــدر اإلشــارة إىل النســب 

املرتفعــة لألفــراد الذيــن يواجهــون مشــكالت خصوصــاً حــول 

ــب  ــاألكل وترتي ــة ب ــادات املرتبط ــية، والع ــه، واآلراء السياس الرتفي

املنــزل، والعالقــات مــع األقربــاء، والعالقــات العائليــة، واســتخدام 

ــك  ــوي، وذل ــر، واســتخدام الهاتــف الخل اإلنرتنت\ألعــاب الكمبيوت

ــادي. ــتوى اإلجتامعي-اإلقتص ــاع املس ــع ارتف م
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الجدول 126. أسباب الجدال بني األهل واألوالد يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنّية، املدن الرئيسية الثالث، تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء )غالباً وأحياناً(

حول املالبس
حول اختیار 

األصدقاء
حول الرتفیه

حول اختیار 

املدرسة واملھنة

حول اآلراء 

السیاسیة

حول اآلراء/ 

املامرسات 

الدینیة

حول اإللتزام 

بالتقالید

حول اآلراء 

بشأن الزواج 

والحیاة 

العائلیة

حول العادات 

املرتبطة باألكل 

وترتیب املنزل

حول عادات 

اإلنفاق 

واإلستھالك

حول العالقات 

مع أألقرباء

حول العالقات 

العائلیة

حول استخدام 

اإلنرتنت/ ألعاب 

الكمبیوتر

حول استخدام 

الھاتف الخلوي

حول إقامة 

صداقات مع 

الجنس اآلخر

حول التدخین

24,231,612,114,320,216,711,912,6تركيا28,131,219,215,75,310,012,110,5تركيا

املنطقة السكنّيةاملنطقة السكنّية

26,934,113,716,323,418,913,013,8املدينة30,733,920,916,35,710,313,311,8املدينة

16,724,67,58,511,210,59,09,2 الريف20,723,814,314,04,28,98,57,0 الريف

املدن الرئيسية الثالثاملدن الرئيسية الثالث

32,940,015,819,324,718,712,712,8اسطنبول36,739,224,017,86,912,616,713,8اسطنبول

27,531,817,818,628,123,614,517,9 أنقرة29,633,520,616,06,38,915,011,2 أنقرة

28,931,714,419,429,023,516,613,8إزمر24,630,421,215,94,76,59,110,9إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاءتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

32,940,015,819,324,718,712,712,8اسطنبول36,739,224,017,86,912,616,713,8اسطنبول

19,116,93,34,413,410,43,77,5غرب مرمرة18,019,78,17,93,33,23,53,7غرب مرمرة

23,523,69,911,123,016,09,513,1 رشق مرمرة22,527,716,713,02,68,59,99,6 رشق مرمرة

21,630,69,713,423,120,514,713,0 ايجه22,231,619,417,34,08,39,38,9 ايجه

25,033,514,713,321,317,816,413,2 البحر األبيض املتوسط 30,533,421,414,55,99,613,611,9 البحر األبيض املتوسط 

26,530,516,817,324,221,314,017,6 غرب األناضول29,533,322,016,37,011,014,910,9 غرب األناضول

19,527,710,511,813,612,311,49,8 وسط األناضول26,229,419,511,45,28,712,59,5 وسط األناضول

20,926,15,79,317,314,38,812,7 غرب البحر األسود26,827,712,411,22,56,47,46,2 غرب البحر األسود

23,934,79,811,020,914,67,88,6 رشق البحر األسود33,130,218,717,87,812,111,08,2 رشق البحر األسود

28,838,917,820,313,117,010,711,5 شامل رشق األناضول39,537,823,524,96,218,822,818,9 شامل رشق األناضول

19,625,311,014,815,315,911,312,1وسط رشق األناضول22,824,218,719,67,013,610,811,1وسط رشق األناضول

15,731,28,012,111,99,27,210,3 جنوب رشق األناضول22,222,312,414,33,97,27,08,1 جنوب رشق األناضول
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الجدول 126. أسباب الجدال بني األهل واألوالد يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنّية، املدن الرئيسية الثالث، تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء )غالباً وأحياناً(

حول املالبس
حول اختیار 

األصدقاء
حول الرتفیه

حول اختیار 

املدرسة واملھنة

حول اآلراء 

السیاسیة

حول اآلراء/ 

املامرسات 

الدینیة

حول اإللتزام 

بالتقالید

حول اآلراء 

بشأن الزواج 

والحیاة 

العائلیة

حول العادات 

املرتبطة باألكل 

وترتیب املنزل

حول عادات 

اإلنفاق 

واإلستھالك

حول العالقات 

مع أألقرباء

حول العالقات 

العائلیة

حول استخدام 

اإلنرتنت/ ألعاب 

الكمبیوتر

حول استخدام 

الھاتف الخلوي

حول إقامة 

صداقات مع 

الجنس اآلخر

حول التدخین

24,231,612,114,320,216,711,912,6تركيا28,131,219,215,75,310,012,110,5تركيا

املنطقة السكنّيةاملنطقة السكنّية

26,934,113,716,323,418,913,013,8املدينة30,733,920,916,35,710,313,311,8املدينة

16,724,67,58,511,210,59,09,2 الريف20,723,814,314,04,28,98,57,0 الريف

املدن الرئيسية الثالثاملدن الرئيسية الثالث

32,940,015,819,324,718,712,712,8اسطنبول36,739,224,017,86,912,616,713,8اسطنبول

27,531,817,818,628,123,614,517,9 أنقرة29,633,520,616,06,38,915,011,2 أنقرة

28,931,714,419,429,023,516,613,8إزمر24,630,421,215,94,76,59,110,9إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاءتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

32,940,015,819,324,718,712,712,8اسطنبول36,739,224,017,86,912,616,713,8اسطنبول

19,116,93,34,413,410,43,77,5غرب مرمرة18,019,78,17,93,33,23,53,7غرب مرمرة

23,523,69,911,123,016,09,513,1 رشق مرمرة22,527,716,713,02,68,59,99,6 رشق مرمرة

21,630,69,713,423,120,514,713,0 ايجه22,231,619,417,34,08,39,38,9 ايجه

25,033,514,713,321,317,816,413,2 البحر األبيض املتوسط 30,533,421,414,55,99,613,611,9 البحر األبيض املتوسط 

26,530,516,817,324,221,314,017,6 غرب األناضول29,533,322,016,37,011,014,910,9 غرب األناضول

19,527,710,511,813,612,311,49,8 وسط األناضول26,229,419,511,45,28,712,59,5 وسط األناضول

20,926,15,79,317,314,38,812,7 غرب البحر األسود26,827,712,411,22,56,47,46,2 غرب البحر األسود

23,934,79,811,020,914,67,88,6 رشق البحر األسود33,130,218,717,87,812,111,08,2 رشق البحر األسود

28,838,917,820,313,117,010,711,5 شامل رشق األناضول39,537,823,524,96,218,822,818,9 شامل رشق األناضول

19,625,311,014,815,315,911,312,1وسط رشق األناضول22,824,218,719,67,013,610,811,1وسط رشق األناضول

15,731,28,012,111,99,27,210,3 جنوب رشق األناضول22,222,312,414,33,97,27,08,1 جنوب رشق األناضول
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الجدول 127. أسباب الجدال بني األهل واألوالد بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي)غالباً وأحياناً(

حول املالبس
حول اختیار 

األصدقاء
حول الرتفیه

حول اختیار 

املدرسة واملھنة

حول اآلراء 

السیاسیة

حول اآلراء/ 

املامرسات 

الدینیة

حول اإللتزام 

بالتقالید

حول اآلراء 

بشأن الزواج 

والحیاة 

العائلیة

حول العادات 

املرتبطة باألكل 

وترتیب املنزل

حول عادات 

اإلنفاق 

واإلستھالك

حول العالقات 

مع أألقرباء

حول العالقات 

العائلیة

حول استخدام 

اإلنرتنت/ 

ألعاب 

الكمبیوتر

حول استخدام 

الھاتف الخلوي

حول إقامة 

صداقات مع 

الجنس اآلخر

حول التدخین

الجنسالجنس

22,631,911,913,319,815,910,613,6ذكر25,029,918,915,05,49,512,110,0ذكر

25,931,312,215,320,617,513,311,5أنثى31,332,619,416,55,210,512,011,1أنثى

الفئة العمريةالفئة العمرية

24 - 1824,926,122,013,87,810,913,815,224 - 1825,634,616,616,817,215,215,214,7

34 - 2526,930,914,613,75,79,011,18,934 - 2525,829,913,316,320,214,510,07,8

44 - 3534,338,521,519,74,19,811,88,044 - 3527,933,610,614,627,320,911,89,6

54 - 4527,831,217,315,54,99,611,59,454 - 4521,629,810,112,318,616,410,914,5

64 - 5519,124,012,511,32,89,910,59,164 - 5514,822,78,510,411,49,96,614,9

65+ 13,511,62,82,51,65,47,26,665+ 9,117,73,74,95,48,36,06,4

املستوى العلمياملستوى العلمي

16,527,27,910,28,78,98,611,3مل يلتحقوا باملدارس25,026,213,415,14,09,29,910,0مل يلتحقوا باملدارس

21,429,88,412,519,115,610,812,1مدرسة إبتدائية28,833,617,116,14,19,510,88,2مدرسة إبتدائية

25,235,213,315,720,416,614,114,1املرحلة التكميلية /املدرسة الثانوية 30,031,920,015,16,411,413,110,4املرحلة التكميلية /املدرسة الثانوية 

27,932,416,115,923,619,813,813,0مدرسة ثانوية27,730,523,515,87,19,512,913,1مدرسة ثانوية

32,834,318,418,328,622,410,812,0شهادة إجازة/ دراسات عليا25,827,721,515,95,010,715,413,8شهادة إجازة/ دراسات عليا

املستوى العلمينوع األرسة

24,632,112,214,421,617,712,412,5نواة29,132,319,715,75,49,812,010,2نواة

21,028,310,512,914,312,910,311,9 ممتدة23,827,717,016,35,010,012,010,9 ممتدة

28,334,514,516,419,015,310,915,9مفككة26,727,918,514,64,711,313,813,3مفككة

املستوى العلمياملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

34,634,720,420,830,224,814,213,5أعى الطبقة العليا32,126,929,719,010,014,917,014,5أعى الطبقة العليا

33,235,419,120,231,925,113,013,3الطبقة العليا32,833,924,722,87,012,917,212,4الطبقة العليا

24,929,813,213,824,017,411,212,7الطبقة الوسطى العليا26,731,519,914,35,48,812,210,1الطبقة الوسطى العليا

23,331,711,014,717,515,613,213,5الطبقة الوسطى املنخفضة28,632,118,215,35,010,211,810,8الطبقة الوسطى املنخفضة

20,833,87,811,710,710,611,210,0الطبقة الدنيا26,829,016,316,73,98,610,310,4الطبقة الدنيا
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الجدول 127. أسباب الجدال بني األهل واألوالد بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي)غالباً وأحياناً(

حول املالبس
حول اختیار 

األصدقاء
حول الرتفیه

حول اختیار 

املدرسة واملھنة

حول اآلراء 

السیاسیة

حول اآلراء/ 

املامرسات 

الدینیة

حول اإللتزام 

بالتقالید

حول اآلراء 

بشأن الزواج 

والحیاة 

العائلیة

حول العادات 

املرتبطة باألكل 

وترتیب املنزل

حول عادات 

اإلنفاق 

واإلستھالك

حول العالقات 

مع أألقرباء

حول العالقات 

العائلیة

حول استخدام 

اإلنرتنت/ 

ألعاب 

الكمبیوتر

حول استخدام 

الھاتف الخلوي

حول إقامة 

صداقات مع 

الجنس اآلخر

حول التدخین

الجنسالجنس

22,631,911,913,319,815,910,613,6ذكر25,029,918,915,05,49,512,110,0ذكر

25,931,312,215,320,617,513,311,5أنثى31,332,619,416,55,210,512,011,1أنثى

الفئة العمريةالفئة العمرية

24 - 1824,926,122,013,87,810,913,815,224 - 1825,634,616,616,817,215,215,214,7

34 - 2526,930,914,613,75,79,011,18,934 - 2525,829,913,316,320,214,510,07,8

44 - 3534,338,521,519,74,19,811,88,044 - 3527,933,610,614,627,320,911,89,6

54 - 4527,831,217,315,54,99,611,59,454 - 4521,629,810,112,318,616,410,914,5

64 - 5519,124,012,511,32,89,910,59,164 - 5514,822,78,510,411,49,96,614,9

65+ 13,511,62,82,51,65,47,26,665+ 9,117,73,74,95,48,36,06,4

املستوى العلمياملستوى العلمي

16,527,27,910,28,78,98,611,3مل يلتحقوا باملدارس25,026,213,415,14,09,29,910,0مل يلتحقوا باملدارس

21,429,88,412,519,115,610,812,1مدرسة إبتدائية28,833,617,116,14,19,510,88,2مدرسة إبتدائية

25,235,213,315,720,416,614,114,1املرحلة التكميلية /املدرسة الثانوية 30,031,920,015,16,411,413,110,4املرحلة التكميلية /املدرسة الثانوية 

27,932,416,115,923,619,813,813,0مدرسة ثانوية27,730,523,515,87,19,512,913,1مدرسة ثانوية

32,834,318,418,328,622,410,812,0شهادة إجازة/ دراسات عليا25,827,721,515,95,010,715,413,8شهادة إجازة/ دراسات عليا

املستوى العلمينوع األرسة

24,632,112,214,421,617,712,412,5نواة29,132,319,715,75,49,812,010,2نواة

21,028,310,512,914,312,910,311,9 ممتدة23,827,717,016,35,010,012,010,9 ممتدة

28,334,514,516,419,015,310,915,9مفككة26,727,918,514,64,711,313,813,3مفككة

املستوى العلمياملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

34,634,720,420,830,224,814,213,5أعى الطبقة العليا32,126,929,719,010,014,917,014,5أعى الطبقة العليا

33,235,419,120,231,925,113,013,3الطبقة العليا32,833,924,722,87,012,917,212,4الطبقة العليا

24,929,813,213,824,017,411,212,7الطبقة الوسطى العليا26,731,519,914,35,48,812,210,1الطبقة الوسطى العليا

23,331,711,014,717,515,613,213,5الطبقة الوسطى املنخفضة28,632,118,215,35,010,211,810,8الطبقة الوسطى املنخفضة

20,833,87,811,710,710,611,210,0الطبقة الدنيا26,829,016,316,73,98,610,310,4الطبقة الدنيا
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6.8 .كيفية عقاب األوالد

يف البحــث، ُســئل األهــل عــن كيفيــة عقابهــم أوالدهــم يف خــالل 

يعاقــن  األمهــات  ياُلحــظ أن  العمــوم،  املــايض. وعــى  العــام 

ــاء. ــن اآلب ــر م ــن أك أوالده

وكــام يبــنّي الجــدول، فــإّن %60 مــن األمهــات يوبّخــن أوالدهــن، 

ــون”  ــه مــن مشــاهدة التلفزي ــيل هــذا العقــاب جــواب “منعت وي

)%38( و”منعتــه مــن اللعــب” )%34(. أمــا نــوع العقــاب الــذي 

ــة.  ــز األوالد يف الغرف ــو حج ــرب فه ــبة األك ــات بالنس ــه األمه تتجنب

ــام  ــبة ه ــاين أدىن نس ــّجالن ث ــذان يس ــاب الل ــا العق ــام أن نوع ك

ــه”  ــة أصدقائ ــه برؤي ــمح ل ــروف” )%82( و”مل أس ــه امل “مل أعط

)%81()جــدول 128(.

وعنــد ســؤال اآلبــاؤ الســؤال ذاتــه حــول كيفيــة عقابهــم أوالدهــم 

يف خــالل العــام املــايض، لوِحــظ أنّــه، كــام هــي الحــال لــدى 

ــبة  ــتخدامه بالنس ــم اس ــذي يت ــاب ال ــوع العق ــرب ن ــات، يعت األمه

ــاب  ــوع العق ــني أّن ن ــة )%93(. يف ح ــز األوالد يف الغرف األدىن حج

ــخ  ــو التوبي ــاء ه ــل اآلب ــن قب ــرب م ــبة األك ــتخدم بالنس ــذي يُس ال

)%51(، ويليــه منــع األوالد مــن مشــاهدة التلفزيــون )33%(، 

ــب )28%(. ــن اللّع ــم م ومنعه

الجدول 128. أنواع العقاب التي يستخدمها كل من األمهات واآلباء يف أنحاء تركيا كافة

األماألب 

ال ینطبقغالباًأحیاناًإطالقاًال ینطبقغالباًأحیاناًإطالقاً 

93,45,80,20,689,19,80,20,8حجزته يف الغرفة

71,426,51,40,865,931,71,90,5منعته من اللعب

84,413,50,91,382,415,20,71,7مل أعِطه املروف

66,330,32,80,561,634,43,50,5منعته من مشاھدة التلفزیون

48,346,35,10,339,952,27,70,2وبّخته

85,313,60,60,674,723,01,90,4مل أكلّمه لفرتة

77,321,50,70,670,827,51,40,3مل أشرتِ ما یحبّه لفرتة

86,312,20,80,780,917,51,10,5مل أسمح له برؤیة أصدقائه

87,111,80,40,778,919,61,00,4رضبتھ

78,420,30,70,670,028,51,00,4صفعته عى وجھه

61,216,83,818,258,418,64,019,1حرمته من استخدام اإلنرتنت/ الكمبیوتر

67,67,41,323,765,38,11,425,2حرمته من استخدام الهاتف الخلوي

يف الجــدول 129، تظهــر نســب أنــواع العقــاب التــي يفرضهــا اآلبــاء 

“أحيانــاً” أو “غالبــاً” عــى أوالدهــم لعمــوم تركيــا وبحســب الفئات 

الدميغرافيــة. ومتاشــياً مــع النســبة األعــى مــن الجــدال بــني األهــل 

واألوالد يف املــدن، يســتخدم اآلبــاء يف املــدن أنــواع عقــاب أكــر من 

تلــك التــي يســتخدمها اآلبــاء يف املناطــق الريفيــة يف خــالل الســنة 

ــع  ــرضب والصف ــذا يف ال ــد له ــتثناء الوحي ــن اإلس ــة. ويكم املاضي

عــى الوجــه. ذلــك أن نســب اآلبــاء الذيــن يرضبــون أوالدهــم أو 

يصفعونهــم عــى وجههــم متســاوية يف املــدن واملناطــق الريفيــة.

ــدن  ــاء يف امل ــن اآلب ــتخدمة م ــاب املس ــواع العق ــل أن ــد تحلي وعن

الرئيســية الثــالث، يعتــرب عــدم رشاء مــا يحبّــه األوالد لفــرتٍة النــوع 

الــذي يتــم اســتخدامه بشــكل أوســع يف إزمــر مــام هــو يف املدينتني 

ــام  ــه فه ــى الوج ــع ع ــخ والصف ــا التوبي ــني. أم ــيتني األخري الرئيس

ــة  ــر باملقارن ــاب يف إزم ــن العق ــوان م ــر مألف ــان غ ــرى نوع باألح

ــرب كل  ــي اســطنبول، يعت ــني. فف ــني الرئيســيتني األخري ــع املدينت م

ــتخدمات  ــاب يس ــي عق ــه نوع ــى الوج ــع ع ــخ والصف ــن التوبي م

بنســبة أكــرب ، إاّل أّن عــدم التكلــم مــع األوالد لفــرتٍة أو منعهــم مــن 

ــتخدمان  ــاب يس ــي عق ــربان نوع ــوي يعت ــف الخل ــتخدام الهات اس

بشــكٍل أقــل.

كــام أن اآلبــاء الذيــن يرضبــون أوالدهــم  يف خــالل الســنة املاضيــة 

يســّجلون نســبة %12 يف أنحــاء تركيــا، بيــد أن هــذه النســبة 

ــة  ــار إىل أّن املنطق ــول. ويش ــط األناض ــغ %22 يف وس ــع لتبل ترتف

التــي تســّجل النســبة األدىن مــن رضب اآلبــاء ألوالدهــم هــي غــرب 

مرمــرة )%6(. ويســّجل عقــاب األوالد بالصفــع عــى الوجــه نســبة 

ــام  ــة. ك ــا كاف ــة يف أنحــاء تركي ــاء يف الســنة املاضي ــدى اآلب %21 ل

أن املناطــق التــي تســّجل النســبة األكــرب مــن اإلختــالف عــن أنحــاء 

تركيــا كافــة هــي وســط األناضــول وشــامل رشقــه )%29(، وجنــوب 

رشقــه )%28(، وغــرب مرمــرة )12%(.

باإلضافــة إىل ذلــك، يعتــرب كّل من منــع األوالد من اللعــب، ومنعهم 

مــن رؤيــة أصدقائهــم، ومنعهــم مــن اســتخدام اإلنرتنــت \ ألعــاب 

ــاء يف  ــل اآلب ــن قب ــتخدامها م ــل اس ــاب يق ــواع عق ــر أن الكمبيوت

العائــالت املمتــّدة. أمــا اآلبــاء يف العائــالت النــواة فيمنعــون األوالد 

مــن مشــاهدة التلفزيــون، وال يتحدثــون معهــم لفــرتٍة، وال يشــرتون 
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لهــم مــا يحبّونــه لفــرتٍة بنســبٍة أكــرب مــن تلــك التــي يســّجلها اآلبــاء 

ــاء مــن العائــالت املفّككــة  ــواع األرس األخــرى. كــام أن اآلب مــن أن

ــاهدة  ــن مش ــع األوالد م ــدة كمن ــاب عدي ــواع عق ــتخدمون أن يس

ــن  ــاء م ــّجلها اآلب ــي يس ــبة الت ــن النس ــل م ــبة أق ــون بنس التلفزي

ــواع األرس األخــرى. أن

ــا، يتــم اســتخدام أنــواع العقــاب  ــاء مــن الطبقــة العلي ولــدى اآلب

كحجــز األوالد يف الحــامم، ومنعهــم مــن مشــاهدة التلفزيــون، 

وتوبيخهــم، وعــدم التكلــم معهــم لفــرتٍة، ومنعهــم مــن اســتخدام 

اإلنرتنــت \ ألعــاب الكمبيوتــر والهاتــف الخلــوي بنســبة أكــرب مــن 

تلــك التــي يســّجلها اآلبــاء يف الطبقــة الدنيــا. أمــا الــرضب والصفــع 

عــى الوجــه فهــام نوعــا عقــاب يتــم اســتخدامهام بنســبة أقــل مــع 

ارتفــاع الطبقــة اإلجتامعية-اإلقتصاديــة.

وكــام هــو متوقـّـع، ومــع ارتفــاع املســتوى العلمــي، تنخفــض نســبة 

اآلبــاء الذيــن يرضبــون أوالدهــم أو يصفعونهــم عــى وجههــم. إاّل 

أّن أنــواع العقــاب األخــرى كلّهــا باســتثناء هذيــن النوعــني ومنعهــم 

مــن رؤيــة أصدقائهــم يتــم اســتخدامها بنســبة أكــرب مــع انخفــاض 

املســتوى العلمــي.
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الجــدول 129. أنــواع العقــاب التــي يســتخدمها اآلبــاء يف الســنة املاضيــة يف أنحــاء تركيــا كافــة بحســب املنطقــة الســكنية، واملــدن الرئيســية الثــالث، وتصنيــف الوحــدات اإلقليميــة لإلحصــاء، 
والجنــس، والفئــة العمريــة، واملســتوى العلمــي، ونــوع األرسة، واملســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي )غالبــاً وأحيانــاً(

 
مل أعِطه املرصوفمنعته من اللعبحجزته يف الغرفة

منعته من مشاھدة 

التلفزیون
مل أكلّمه لفرتةوبّخته

 
مل أشرتِ ما یحّبه لفرتة

مل أسمح له برؤیة 

أصدقائه
صفعته عى وجههرضبته

حرمته من استخدام 

اإلنرتنت/ الكمبیوتر

حرمته من استخدام 

الهاتف الخلوي

22,213,012,221,120,68,7تركيا6,027,814,433,251,414,1تركيا

املنطقة السكنّيةاملنطقة السكنّية

25,414,712,320,624,09,2املدينة6,630,015,034,953,415,6املدينة

14,28,912,022,112,27,4 الريف4,622,512,928,846,310,4 الريف

املدن الرئيسية الثالثاملدن الرئيسية الثالث

25,213,610,522,026,79,4اسطنبول6,632,116,834,058,414,1اسطنبول

27,417,410,218,525,913,5 أنقرة8,629,515,436,354,920,7 أنقرة

31,716,29,515,229,213,6إزمر5,329,115,438,151,519,5إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاءتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

25,213,610,522,026,79,4اسطنبول6,632,116,834,058,414,1اسطنبول

14,95,86,012,117,56,1غرب مرمرة6,126,911,125,744,712,5غرب مرمرة

30,214,77,713,627,09,9 رشق مرمرة5,836,115,437,248,717,2 رشق مرمرة

25,913,58,816,224,810,3ايجه6,227,116,134,751,015,4ايجه

21,414,615,924,021,410,3البحر األبيض املتوسط 7,029,717,141,051,612,6البحر األبيض املتوسط 

22,916,112,321,723,712,7 غرب األناضول7,928,812,634,754,920,4 غرب األناضول

26,816,322,228,916,17,7 وسط األناضول7,234,110,734,556,117,3 وسط األناضول

14,98,78,715,714,05,5 غرب البحر األسود3,021,38,027,047,210,9 غرب البحر األسود

18,78,79,910,817,58,3 رشق البحر األسود6,326,010,934,957,97,1 رشق البحر األسود

16,114,814,228,68,47,0 شامل رشق األناضول10,137,615,942,747,517,7 شامل رشق األناضول

16,711,714,826,215,17,1وسط رشق األناضول4,513,411,622,243,611,7وسط رشق األناضول

15,49,716,628,29,53,1 جنوب رشق األناضول1,615,313,420,543,89,5 جنوب رشق األناضول

الفئة العمريةالفئة العمرية

34 - 259,237,315,439,855,212,434 - 2526,113,317,528,014,43,7

44 - 356,532,716,138,656,416,444 - 3524,814,712,621,725,410,5

54 - 453,817,012,423,244,211,654 - 4517,011,19,016,518,79,6

64 - 552,110,06,013,833,411,064 - 5511,98,08,615,510,25,5

65+ 0,5,710,416,627,222,465+ 18,66,36,416,47,25,3

املستوى العلمياملستوى العلمي

7,18,416,222,78,66,5مل يلتحقوا باملدارس2,912,66,617,735,49,0مل يلتحقوا باملدارس

19,811,413,422,414,87,3مدرسة إبتدائية3,724,413,529,048,610,5مدرسة إبتدائية

20,615,011,719,917,98,6املرحلة التكميلية /املدرسة الثانوية 8,226,916,131,150,515,6املرحلة التكميلية /املدرسة الثانوية 

26,015,611,420,228,38,1مدرسة ثانوية7,733,713,338,655,114,8مدرسة ثانوية

33,114,58,418,238,615,7شهادة إجازة/ دراسات عليا10,038,820,148,763,426,2شهادة إجازة/ دراسات عليا

نوع األرسةنوع األرسة

23,313,612,721,421,79,2نواة6,229,015,034,352,014,9نواة

16,39,610,019,714,16,2ممتدة4,521,010,827,847,910,2ممتدة

12,016,34,414,520,95,5 مفككة6,427,811,813,253,37,8 مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادياملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

42,112,48,213,836,616,3أعى الطبقة العليا14,435,916,945,668,429,1أعى الطبقة العليا

29,713,39,418,543,415,8الطبقة العليا8,338,717,348,863,025,2الطبقة العليا

24,015,38,817,428,312,3الطبقة الوسطى العليا6,928,715,734,950,917,3الطبقة الوسطى العليا

21,713,712,922,217,96,9الطبقة الوسطى املنخفضة5,827,513,831,851,512,6الطبقة الوسطى املنخفضة

16,38,819,227,85,33,5الطبقة الدنيا3,325,414,227,948,78,4الطبقة الدنيا
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الجــدول 129. أنــواع العقــاب التــي يســتخدمها اآلبــاء يف الســنة املاضيــة يف أنحــاء تركيــا كافــة بحســب املنطقــة الســكنية، واملــدن الرئيســية الثــالث، وتصنيــف الوحــدات اإلقليميــة لإلحصــاء، 
والجنــس، والفئــة العمريــة، واملســتوى العلمــي، ونــوع األرسة، واملســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي )غالبــاً وأحيانــاً(

 
مل أعِطه املرصوفمنعته من اللعبحجزته يف الغرفة

منعته من مشاھدة 

التلفزیون
مل أكلّمه لفرتةوبّخته

 
مل أشرتِ ما یحّبه لفرتة

مل أسمح له برؤیة 

أصدقائه
صفعته عى وجههرضبته

حرمته من استخدام 

اإلنرتنت/ الكمبیوتر

حرمته من استخدام 

الهاتف الخلوي

22,213,012,221,120,68,7تركيا6,027,814,433,251,414,1تركيا

املنطقة السكنّيةاملنطقة السكنّية

25,414,712,320,624,09,2املدينة6,630,015,034,953,415,6املدينة

14,28,912,022,112,27,4 الريف4,622,512,928,846,310,4 الريف

املدن الرئيسية الثالثاملدن الرئيسية الثالث

25,213,610,522,026,79,4اسطنبول6,632,116,834,058,414,1اسطنبول

27,417,410,218,525,913,5 أنقرة8,629,515,436,354,920,7 أنقرة

31,716,29,515,229,213,6إزمر5,329,115,438,151,519,5إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاءتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

25,213,610,522,026,79,4اسطنبول6,632,116,834,058,414,1اسطنبول

14,95,86,012,117,56,1غرب مرمرة6,126,911,125,744,712,5غرب مرمرة

30,214,77,713,627,09,9 رشق مرمرة5,836,115,437,248,717,2 رشق مرمرة

25,913,58,816,224,810,3ايجه6,227,116,134,751,015,4ايجه

21,414,615,924,021,410,3البحر األبيض املتوسط 7,029,717,141,051,612,6البحر األبيض املتوسط 

22,916,112,321,723,712,7 غرب األناضول7,928,812,634,754,920,4 غرب األناضول

26,816,322,228,916,17,7 وسط األناضول7,234,110,734,556,117,3 وسط األناضول

14,98,78,715,714,05,5 غرب البحر األسود3,021,38,027,047,210,9 غرب البحر األسود

18,78,79,910,817,58,3 رشق البحر األسود6,326,010,934,957,97,1 رشق البحر األسود

16,114,814,228,68,47,0 شامل رشق األناضول10,137,615,942,747,517,7 شامل رشق األناضول

16,711,714,826,215,17,1وسط رشق األناضول4,513,411,622,243,611,7وسط رشق األناضول

15,49,716,628,29,53,1 جنوب رشق األناضول1,615,313,420,543,89,5 جنوب رشق األناضول

الفئة العمريةالفئة العمرية

34 - 259,237,315,439,855,212,434 - 2526,113,317,528,014,43,7

44 - 356,532,716,138,656,416,444 - 3524,814,712,621,725,410,5

54 - 453,817,012,423,244,211,654 - 4517,011,19,016,518,79,6

64 - 552,110,06,013,833,411,064 - 5511,98,08,615,510,25,5

65+ 0,5,710,416,627,222,465+ 18,66,36,416,47,25,3

املستوى العلمياملستوى العلمي

7,18,416,222,78,66,5مل يلتحقوا باملدارس2,912,66,617,735,49,0مل يلتحقوا باملدارس

19,811,413,422,414,87,3مدرسة إبتدائية3,724,413,529,048,610,5مدرسة إبتدائية

20,615,011,719,917,98,6املرحلة التكميلية /املدرسة الثانوية 8,226,916,131,150,515,6املرحلة التكميلية /املدرسة الثانوية 

26,015,611,420,228,38,1مدرسة ثانوية7,733,713,338,655,114,8مدرسة ثانوية

33,114,58,418,238,615,7شهادة إجازة/ دراسات عليا10,038,820,148,763,426,2شهادة إجازة/ دراسات عليا

نوع األرسةنوع األرسة

23,313,612,721,421,79,2نواة6,229,015,034,352,014,9نواة

16,39,610,019,714,16,2ممتدة4,521,010,827,847,910,2ممتدة

12,016,34,414,520,95,5 مفككة6,427,811,813,253,37,8 مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادياملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

42,112,48,213,836,616,3أعى الطبقة العليا14,435,916,945,668,429,1أعى الطبقة العليا

29,713,39,418,543,415,8الطبقة العليا8,338,717,348,863,025,2الطبقة العليا

24,015,38,817,428,312,3الطبقة الوسطى العليا6,928,715,734,950,917,3الطبقة الوسطى العليا

21,713,712,922,217,96,9الطبقة الوسطى املنخفضة5,827,513,831,851,512,6الطبقة الوسطى املنخفضة

16,38,819,227,85,33,5الطبقة الدنيا3,325,414,227,948,78,4الطبقة الدنيا
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ــي تســتخدمها  ــواع العقــاب الت يف الجــدول 130، تظهــر نســب أن

األمهــات “أحيانــاً” أو “غالبــاً” ألنحــاء تركيــا كافــة وبحســب الفئات 

ــني  ــدال ب ــن الج ــى م ــب األع ــع النس ــوازي م ــة. وبالت الدميغرافي

األهــل واألوالد يف املــدن، فــإن األمهــات يف املــدن عاقــن أوالدهــن 

بنســٍب أعــى مــن معاقبــة األمهــات يف الريــف ألوالدهــن يف الســنة 

املاضيــة.

كــام أّن األمهــات اللــوايت رضبــن أوالدهــن يف الســنة املاضيــة 

ســّجلن نســبة %21 يف أنحــاء تركيــا كافــة، وترتفــع هــذه النســبة 

لتبلــغ %29 يف وســط األناضــول ومنطقــة املتوســط. أمــا املنطقــة 

التــي ســّجلت النســبة األدىن مــن األمهــات اللــوايت رضبــن أوالدهــن 

فهــي رشق البحــر األســود )12%(.

الجــدول 130. أنــواع العقــاب املطبَّقــة عــى األوالد مــن ِقبــل األمهــات خــالل الســنة املاضيــة يف أنحــاء تركيــا كافــة، بحســب املنطقــة الســكنّية، املــدن الرئيســية الثــالث، تصنيــف الوحــدات 
اإلقليميــة لإلحصــاء )غالبــاً، وأحيانــاً(

 
مل أعِطه املرصوفمنعته من اللعبحجزته يف الغرفة

منعته من مشاھدة 

التلفزیون
مل أشرتِ ما یحّبه لفرتةمل أكلّمه لفرتةوبّخته

مل أسمح له برؤیة 

أصدقائه
صفعته عى وجههرضبته

حرمته من استخدام 

اإلنرتنت/ الكمبیوتر

حرمته من استخدام 

الهاتف الخلوي

28,918,620,629,522,69,5تركيا10,133,615,837,959,924,9تركيا

املنطقة السكنيّةاملنطقة السكنيّة

32,320,221,230,526,410,8املدينة10,835,416,839,661,927,8املدينة

19,314,018,926,711,65,7 الريف8,228,213,233,154,316,5 الريف

املدن الرئيسية الثالثاملدن الرئيسية الثالث 

36,221,718,430,731,613,0اسطنبول11,935,817,842,365,927,7اسطنبول

41,421,920,426,533,315,1 أنقرة11,935,819,539,068,345,1 أنقرة

39,523,415,124,133,416,1إزمر11,036,115,444,364,532,8إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاءتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

36,221,718,430,731,613,0اسطنبول11,935,817,842,365,927,7اسطنبول

18,911,413,819,421,64,9غرب مرمرة3,124,210,027,046,016,7غرب مرمرة

38,919,116,020,327,910,9 رشق مرمرة9,544,115,644,861,130,3 رشق مرمرة

31,515,814,820,525,513,8 ايجه11,432,113,239,061,628,2 ايجه

27,220,629,441,024,78,4 البحر األبيض املتوسط 13,543,322,346,967,222,1 البحر األبيض املتوسط 

37,723,623,130,729,912,8 غرب األناضول11,334,517,839,868,039,6 غرب األناضول

23,520,529,035,613,28,6 وسط األناضول7,638,715,040,860,525,4 وسط األناضول

22,619,015,924,414,34,8 غرب البحر األسود11,133,914,139,556,420,3 غرب البحر األسود

21,310,511,616,519,98,2 رشق البحر األسود4,327,412,729,057,217,5 رشق البحر األسود

21,121,220,428,95,22,7 شامل رشق األناضول13,735,314,141,041,417,4 شامل رشق األناضول

17,716,224,236,010,74,3وسط رشق األناضول5,920,58,422,051,117,5وسط رشق األناضول

16,111,924,334,78,43,5 جنوب رشق األناضول5,416,513,919,244,012,2 جنوب رشق األناضول
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الجــدول 130. أنــواع العقــاب املطبَّقــة عــى األوالد مــن ِقبــل األمهــات خــالل الســنة املاضيــة يف أنحــاء تركيــا كافــة، بحســب املنطقــة الســكنّية، املــدن الرئيســية الثــالث، تصنيــف الوحــدات 
اإلقليميــة لإلحصــاء )غالبــاً، وأحيانــاً(

 
مل أعِطه املرصوفمنعته من اللعبحجزته يف الغرفة

منعته من مشاھدة 

التلفزیون
مل أشرتِ ما یحّبه لفرتةمل أكلّمه لفرتةوبّخته

مل أسمح له برؤیة 

أصدقائه
صفعته عى وجههرضبته

حرمته من استخدام 

اإلنرتنت/ الكمبیوتر

حرمته من استخدام 

الهاتف الخلوي

28,918,620,629,522,69,5تركيا10,133,615,837,959,924,9تركيا

املنطقة السكنيّةاملنطقة السكنيّة

32,320,221,230,526,410,8املدينة10,835,416,839,661,927,8املدينة

19,314,018,926,711,65,7 الريف8,228,213,233,154,316,5 الريف

املدن الرئيسية الثالثاملدن الرئيسية الثالث 

36,221,718,430,731,613,0اسطنبول11,935,817,842,365,927,7اسطنبول

41,421,920,426,533,315,1 أنقرة11,935,819,539,068,345,1 أنقرة

39,523,415,124,133,416,1إزمر11,036,115,444,364,532,8إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاءتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

36,221,718,430,731,613,0اسطنبول11,935,817,842,365,927,7اسطنبول

18,911,413,819,421,64,9غرب مرمرة3,124,210,027,046,016,7غرب مرمرة

38,919,116,020,327,910,9 رشق مرمرة9,544,115,644,861,130,3 رشق مرمرة

31,515,814,820,525,513,8 ايجه11,432,113,239,061,628,2 ايجه

27,220,629,441,024,78,4 البحر األبيض املتوسط 13,543,322,346,967,222,1 البحر األبيض املتوسط 

37,723,623,130,729,912,8 غرب األناضول11,334,517,839,868,039,6 غرب األناضول

23,520,529,035,613,28,6 وسط األناضول7,638,715,040,860,525,4 وسط األناضول

22,619,015,924,414,34,8 غرب البحر األسود11,133,914,139,556,420,3 غرب البحر األسود

21,310,511,616,519,98,2 رشق البحر األسود4,327,412,729,057,217,5 رشق البحر األسود

21,121,220,428,95,22,7 شامل رشق األناضول13,735,314,141,041,417,4 شامل رشق األناضول

17,716,224,236,010,74,3وسط رشق األناضول5,920,58,422,051,117,5وسط رشق األناضول

16,111,924,334,78,43,5 جنوب رشق األناضول5,416,513,919,244,012,2 جنوب رشق األناضول

ــى الوجــه ســّجل نســبة  ــع ع ــاب األوالد بالصف ويشــار إىل أّن عق

ــياق،  ــذا الس ــة. ويف ه ــا كاف ــاء تركي ــات يف أنح ــدى األمه %30 ل

تعتــرب كل مــن منطقــة املتوســط )%40( ورشق البحــر األســود 

)%17( املنطقتــني اللتــني تــربزان اإلختــالف األكــرب عــن أنحــاء تركيــا 

كافــة.

وبــني األمهــات اللــوايت يعشــن يف املــدن الرئيســية الثــالث، تســّجل 

اللــوايت يعشــن يف إزمــر النســبة األدىن مــن معاقبــة األوالد بالــرضب 

ــم  ــدم التكل ــة األوالد بع ــام أن معاقب ــه. ك ــى الوج ــع ع أو الصف

معهــم لفــرتٍة يعتــرب نــوع عقــاب لــدى األمهــات اللــوايت يعشــن يف 

أنقــرة أكــر شــيوعاً مــام هــو عليــه لــدى األمهــات اللــوايت يعشــن  

يف املدينتــني الرئيســيتني األخريــني.
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وكــام هــي الحــال لــدى اآلبــاء، فــإن األمهــات أيضــاً يعاقــن األوالد 

ــالت  ــدى العائ ــبة األدىن ل ــه بالنس ــى الوج ــع ع ــرضب والصف بال

املفّككــة. ويف هــذه األخــرة، يتــم اســتخدام منــع األوالد مــن 

مشــاهدة التلفزيــون بشــكل أقــل مــن اســتخدامه يف أنــواع األرس 

.)131 األخرى)جــدول 

ــة  ــن الطبق ــات م ــي تســتخدمها األمه ــاب الت ــواع العق ــام أن أن ك

العليــا بنســبٍة أعــى مــن تلــك التــي ســّجلتها األمهــات مــن الطبقــة 

الدنيــا هــي حجــز األوالد يف الغرفــة، ومنعهــم مــن مشــاهدة 

التلفزيــون، وتوبيخهــم، وعــدم التكلــم معهــم لفــرتٍة، وعــدم رشاء 

مــا يحبّونــه لفــرتٍة، ومنعهــم مــن اســتخدام اإلنرتنــت \ الكمبيوتــر 

والهاتــف الخلــوي. يف حــني أّن الــرضب والصفــع عــى الوجــه هــام 

ــة. ــة اإلجتامعية-اإلقتصادي ــل شــيوعاً مــع انخفــاض الطبق أق

الجدول 131. أنواع العقاب املطبَّقة عى األوالد من ِقبل األمهات خالل السنة املاضية بحسب العمر، املستوى العلمي، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي )غالباً، وأحياناً(

 
مل أعِطه املرصوفمنعته من اللعبحجزته يف الغرفة

منعته من مشاھدة 

التلفزیون
مل أشرتِ ما یحّبه لفرتةمل أكلّمه لفرتةوبّخته

مل أسمح له برؤیة 

أصدقائه
صفعته عى وجههرضبته

حرمته من استخدام 

اإلنرتنت/ الكمبیوتر

حرمته من استخدام 

الهاتف الخلوي

الفئة العمريةالفئة العمرية

24 - 1816,135,111,434,468,225,024 - 1830,514,641,149,14,10,

34 - 2515,445,518,649,768,326,534 - 2535,421,427,537,421,06,2

44 - 358,531,516,535,758,926,144 - 3528,418,617,427,027,112,3

54 - 453,516,210,222,647,819,454 - 4518,813,714,119,417,69,7

64 - 552,717,76,112,330,718,264 - 5512,214,912,119,09,610,3

الفئة العمريةاملستوى العلمي

16,215,325,733,28,34,6مل يلتحقوا باملدارس4,619,712,523,145,011,2مل يلتحقوا باملدارس

27,320,120,530,019,48,3مدرسة إبتدائية9,632,616,437,459,923,1مدرسة إبتدائية

33,719,221,030,626,911,2املرحلة التكميلية /املدرسة 11,739,616,840,866,528,4املرحلة التكميلية /املدرسة 

37,817,821,127,436,314,4مدرسة ثانوية14,344,316,448,367,436,9مدرسة ثانوية

44,714,76,619,146,916,9شهادة إجازة/ دراسات عليا15,840,016,749,767,340,9شهادة إجازة/ دراسات عليا

نوع األرسةنوع األرسة

29,819,320,930,123,59,8نواة10,934,716,439,660,625,3نواة

24,716,021,230,016,97,1 ممتدة7,330,512,334,256,322,2 ممتدة

26,814,715,018,524,410,7 مفككة4,625,216,721,958,326,5 مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادياملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

49,719,78,718,952,023,7أعى الطبقة العليا21,838,521,048,669,050,1أعى الطبقة العليا

38,816,510,920,248,718,1الطبقة العليا10,442,317,049,063,732,5الطبقة العليا

30,817,116,224,630,510,6الطبقة الوسطى العليا9,031,814,737,761,732,4الطبقة الوسطى العليا

28,720,023,332,919,48,5الطبقة الوسطى املنخفضة10,934,617,238,261,123,4الطبقة الوسطى املنخفضة

22,222,128,138,96,82,7الطبقة الدنيا8,333,516,833,158,014,2الطبقة الدنيا
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الجدول 131. أنواع العقاب املطبَّقة عى األوالد من ِقبل األمهات خالل السنة املاضية بحسب العمر، املستوى العلمي، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي )غالباً، وأحياناً(

 
مل أعِطه املرصوفمنعته من اللعبحجزته يف الغرفة

منعته من مشاھدة 

التلفزیون
مل أشرتِ ما یحّبه لفرتةمل أكلّمه لفرتةوبّخته

مل أسمح له برؤیة 

أصدقائه
صفعته عى وجههرضبته

حرمته من استخدام 

اإلنرتنت/ الكمبیوتر

حرمته من استخدام 

الهاتف الخلوي

الفئة العمريةالفئة العمرية

24 - 1816,135,111,434,468,225,024 - 1830,514,641,149,14,10,

34 - 2515,445,518,649,768,326,534 - 2535,421,427,537,421,06,2

44 - 358,531,516,535,758,926,144 - 3528,418,617,427,027,112,3

54 - 453,516,210,222,647,819,454 - 4518,813,714,119,417,69,7

64 - 552,717,76,112,330,718,264 - 5512,214,912,119,09,610,3

الفئة العمريةاملستوى العلمي

16,215,325,733,28,34,6مل يلتحقوا باملدارس4,619,712,523,145,011,2مل يلتحقوا باملدارس

27,320,120,530,019,48,3مدرسة إبتدائية9,632,616,437,459,923,1مدرسة إبتدائية

33,719,221,030,626,911,2املرحلة التكميلية /املدرسة 11,739,616,840,866,528,4املرحلة التكميلية /املدرسة 

37,817,821,127,436,314,4مدرسة ثانوية14,344,316,448,367,436,9مدرسة ثانوية

44,714,76,619,146,916,9شهادة إجازة/ دراسات عليا15,840,016,749,767,340,9شهادة إجازة/ دراسات عليا

نوع األرسةنوع األرسة

29,819,320,930,123,59,8نواة10,934,716,439,660,625,3نواة

24,716,021,230,016,97,1 ممتدة7,330,512,334,256,322,2 ممتدة

26,814,715,018,524,410,7 مفككة4,625,216,721,958,326,5 مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادياملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

49,719,78,718,952,023,7أعى الطبقة العليا21,838,521,048,669,050,1أعى الطبقة العليا

38,816,510,920,248,718,1الطبقة العليا10,442,317,049,063,732,5الطبقة العليا

30,817,116,224,630,510,6الطبقة الوسطى العليا9,031,814,737,761,732,4الطبقة الوسطى العليا

28,720,023,332,919,48,5الطبقة الوسطى املنخفضة10,934,617,238,261,123,4الطبقة الوسطى املنخفضة

22,222,128,138,96,82,7الطبقة الدنيا8,333,516,833,158,014,2الطبقة الدنيا

وكــام هــو متوقّــع، فــإّن نســبة األمهــات اللــوايت يعاقــن أوالدهــن 

ــتوى  ــاع املس ــع ارتف ــض م ــه تنخف ــى الوج ــع ع ــرضب والصف بال

ــدم  ــن وع ــتثناء هذي ــرى باس ــاب األخ ــواع العق ــي. إاّل أّن أن العلم

الســامح لــألوالد برؤيــة أصدقائهــم يســتخدمان بشــكٍل أكــرب مــع 

ــي. ــاض املتســوى العلم انخف
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6.5 .أسباب معاقبة األوالد

%38 مــن اآلبــاء ذكــروا أنهــم ال يعاقبــون أوالدهــم إطالقــاً. وعنــد 

ــم  ــن األهــل بأنه ــد %40 م ــة األوالد، يفي ــباب معاقب ــة أس مراجع

يعاقبــون أوالدهــم بســبب إهــامل الدراســة. ويــيل هــذا الســبب 

الكــذب )%15(، وقلــة احــرتام كبــار الســن )%12(، وعــدم تأدیــة 

ــة بالنفــس وترتیــب الغرفــة )11%(. ــل العنای ــات مث الواجب

الجدول 132. األسباب التي تدفع األهل إىل معاقبة أوالدهم يف أنحاء تركيا كافة

39,6إھامل دراسته )ال یدرس، ال یؤّدي فروضه املنزلیة(

ً 38,1ال أعاقبه أبدا

15,0الكذب

ً 12,1عدم احرتام األكرب سّنا

11,3عدم تأدیة واجباته مثل العنایة بنفسه، ترتیب غرفته

7,8معاملة إخوته وأصدقائه بعنف

7,0إمضاء الكثیر من الوقت باللعب عرب اإلنرتنت

4,3معارشة رفاق السوء

2,5الرقة

2,1عدم املساعدة يف األعامل املنزلیة

1,6التدخین

1,4اإلرساف يف اإلنفاق

1,3بسبب مالبسه

0,8عدم تأدیة واجباته الدینیة

0,4رشب الكحول

0,4املواعدة

0,2تعاطي املخدرات

0,1عدم الطاعة

0,1سوء السلوك

2,9سبب آخر

ــث  ــن حي ــة األوالد م ــل األســباب الخمســة األوىل ملعاقب ــم تحلي ت

ــدول 133(. ــاالت الدميغرافية)ج ــف املج مختل

ففــي املــدن، تعتــرب نســب معاقبــة األهــل ألوالدهم بســبب إهامل 

الدراســة )%41(، والكــذب )%16(، وعــدم تأدیــة الواجبــات مثــل 

العنایــة بالنفــس )%12( أعــى باملقارنــة مــع النســب املســّجلة يف 

ــج املــدن الرئيســية الثــالث،  ــل نتائ ــد تحلي ــة. وعن املناطــق الريفي

ال يتــم  العثــور عــى أي فــارق بــارز. ويف أنحــاء تركيــا كافــة، 

تصــل نســبة األفــراد الذيــن يعاقبــون أوالدهــم بســبب الكــذب إىل 

%15 يف حــني أّن هــذه النســبة ترتفــع لتبلــغ %28 يف شــامل رشق 

األناضــول و%25 يف منطقــة املتوســط. أمــا املناطــق حيــث يعاقــب 

األهــل أوالدهــم بســبب معاملــة اإلخــوة واألصدقــاء بعنــف 

بالنســبة األكــرب فهــي جنــوب رشق األناضــول )%13( ووســط رشق 

ــم  ــون أوالده ــن يعاقب ــبة الذي ــغ نس ــام تبل ــول )%13(. ك األناض

ــام  ــة، بين ــا كاف ــاء تركي ــة احــرتام املســنني %12 يف أنح بســبب قل

ترتفــع هــذه النســبة لتبلــغ %21 يف وســط رشق األناضــول. ويشــار 

إىل أّن عــدد الذيــن يعاقبــون أوالدهــم بســبب عدمتأدیةالواجبــات 

ــة  ــاع الطبق ــع ارتف ــع م ــة يرتف ــب الغرف ــس وترتی مثاللعنایةبالنف

ــة واملســتوى العلمــي. اإلجتامعية-اإلقتصادي
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الجدول 133. أسباب معاقبة األوالد يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنّية، املدن الرئيسية الثالث، تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء )أبرز 5 أسباب(

 

إھامل دراسته )ال یدرس، ال 

یؤّدي فروضه املنزلیة(
عدم احرتام األكرب سّناًالكذب

عدم تأدیة واجباته مثل 

العنایة بنفسه، ترتیب غرفته

معاملة إخوته وأصدقائه 

بعنف

39,615,012,111,37,8تركيا

املنطقة السكنّية

41,015,511,912,47,7املدينة

35,913,612,78,47,9 الريف

املدن الرئيسية الثالث

40,414,712,915,25,4اسطنبول

43,313,812,414,95,2 أنقرة

41,914,88,514,96,2إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

40,414,712,915,25,4اسطنبول

36,712,66,512,92,7غرب مرمرة

46,99,18,59,96,3 رشق مرمرة

37,911,59,512,910,0  ايجه

46,425,314,710,110,0 البحر األبيض املتوسط 

40,012,011,312,05,3 غرب األناضول

45,621,215,48,87,7 وسط األناضول

43,88,98,511,85,5 غرب البحر األسود

39,014,410,85,74,1 رشق البحر األسود

38,327,915,813,24,9 شامل رشق األناضول

35,811,720,510,812,6وسط رشق األناضول

22,012,111,86,112,9 جنوب رشق األناضول

وتعاقــب النســاء أوالدهــن أكــر مــن اآلبــاء ألســباب إهــامل 

ــرتام  ــة اح ــات )%14( وقل ــة الواجب ــدم تأدي ــة )%42(، وع الدراس

املســنني )%13(. كــام أن األفــراد مــن الفئة العمريــة 25-44 مييلون 

ــرب نســب  ــة األوالد بســبب إهــامل الدراســة. وتعت أكــر إىل معاقب

ــاء  ــوة واألصدق ــة اإلخ ــبب معامل ــم بس ــون أوالده ــن يعاقب الذي

بعنــف وقلــة احــرتام املســنني أعــى لــدى الفئــة العمريــة 34-18. 

ــدول 134(. )ج

ــامل  ــبب إه ــم بس ــون أوالده ــن يعاقب ــب الذي ــار إىل أن نس ويش

الدراســة أعــى لــدى العائــال النــواة )%41( باملقارنــة مــع نســب 

حيــث  مــن  النســب  وتتســاوى   .)34%( املمتــّدة  العائــالت 

ــرى. ــباب األخ األس

ويعتــرب خريجــو الثانويــة أفــراد املســتوى العلمــي الذيــن يســّجل 

النســبة األعــى مــن املعاقبــة بســبب إهــامل الدراســة )%45(. أمــا 

الفئــات التــي تســّجل النســب األعــى مــن األفــراد الذيــن يعاقبــون 

أوالدهــم بســبب عــدم تأديــة الواجبــات فهــي األهــل الذيــن 

ــة )18%(.  ــن الجامع ــة )%14( وم ــة الثانوي ــن املدرس ــوا م تخرج

ــات  ــث املســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي، تســّجل الطبق ــن حي وم

األعــى نســباً أعــى مــن األهــل الذيــن يعاقبــون أوالدهــم بســبب 

ــباب  ــني االس ــر ب ــارق كب ــة ف ــس مث ــات. ولي ــة الواجب ــدم تأدي ع

ــة. ــات اإلجتامعية-اإلقتصادي ــدى الطبق ــرى ل األخ
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الجدول 134. أسباب معاقبة األوالد بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي )أبرز 5 أسباب(

 

إھامل دراسته )ال یدرس، ال 

یؤّدي فروضه املنزلیة(
عدم احرتام األكرب سّناًالكذب

عدم تأدیة واجباته مثل 

العنایة بنفسه، ترتیب غرفته

معاملة إخوته وأصدقائه 

بعنف

الجنس

37,315,111,38,77,3ذكر

41,814,912,913,88,2أنثى

الفئة العمرية

24 - 1815,419,922,217,112,5

34 - 2543,817,517,413,711,3

44 - 3541,915,611,112,17,9

54 - 4533,711,38,38,33,7

64 - 5523,410,27,62,43,7

65+ 17,82,07,05,50,

املستوى العلمي

27,912,713,66,98,6مل يلتحقوا باملدارس

40,214,811,510,07,1مدرسة إبتدائية

38,215,811,411,48,8املرحلة التكميلية /املدرسة 

44,714,711,914,48,0مدرسة ثانوية

42,617,615,218,18,6شهادة إجازة/ دراسات عليا

نوع األرسة

40,815,212,111,68,1نواة

33,914,311,59,87,0 ممتدة

34,511,516,011,74,0مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

43,617,615,224,610,7أعى الطبقة العليا

43,015,512,316,26,1الطبقة العليا

43,012,311,113,76,0الطبقة الوسطى العليا

38,914,611,69,87,8الطبقة الوسطى املنخفضة

36,516,615,410,212,4الطبقة الدنيا

6.10. األفــراد الذيــن يٌفكّــر األهــل يف الحصــول عــى الدعــم 
ــع األوالد ــكلة م ــة مش ــد مواجه ــم عن منه

ــول  ــرون يف الحص ــن يٌفّك ــراد الذي ــن األف ــل ع ــئل األه ــا ُس عندم

ــاب  ــع األوالد، أج ــكلة م ــة مش ــد مواجه ــم عن ــم منه ــى الدع ع

ــيل  ــك. وت ــن الرشي ــم م ــى الدع ــون ع ــم يحصل ــم بأنه %72 منه

هــذه اإلجابــة نســبة %15 للذيــن ال يحصلــون عــى الدعــم مــن 

أحــد، ثــم نســبة %7 للذيــن يحصلــون عــى الدعــم مــن الخــرباء 

واملؤسســات املتخصصــة، ويف األخــر نســبة %6  للذيــن يحصلــون 

ــن)جدول 135(. ــار يف الس ــراد األرسة الكب ــن أف ــم م ــى الدع ع

كــام أن %72 مــن األهــل يف املــدن و%73 مــن األهــل يف املناطــق 

الريفيــة يفيــدون بأنهــم يحصلــون عــى الدعــم مــن الرشيــك عنــد 

مواجهــة مشــكلة مــع األوالد. أمــا نســب األفــراد الذيــن يحصلــون 

عــى الدعــم مــن الخــرباء واملؤسســات املتخصصــة فتختلــف بــني 

ــة. ويشــار إىل أّن %8 مــن األهــل يف  ــني املناطــق الريفي املــدن وب

املــدن و%3 مــن األهــل يف املناطــق الريفيــة يحصلــون عــى الدعم 

مــن الخــرباء واملؤسســات املتخصصــة عنــد مواجهــة مشــكلة مــع 

األوالد.

ويف املناطــق كلّهــا، يعتــرب الرشيــك الشــخص الرئيــيس الــذي يحصل 

ــع األوالد. إذ  ــكلة م ــة مش ــد مواجه ــه عن ــم من ــى الدع ــل ع األه
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ــل  ــد تحلي ــا. وعن ــق كلّه ــبة الـــ%60 يف املناط ــذه النس ــوق ه تف

املناطــق، تتميــز كل مــن جنــوب رشق األناضــول ورشق البحــر 

األســود )%25( بتســجيلهام النســبة األعــى مــن األهــل الذيــن ال 

يحصلــون عــى الدعــم مــن أحــد. وتليهــام النســبة التــي ســّجلتها 

ــإن  ــام ياُلحــظ يف الجــدول أيضــاً، ف ــة املتوســط )%21(. وك منطق

ــن  ــم م ــى الدع ــون ع ــن يحصل ــراد الذي ــن األف ــى م النســبة األع

الخــرباء واملؤسســات املتخصصــة ســّجلت يف اســطنبول )%13(، يف 

ــن الدعــم ســّجلت يف  ــوع م ــن هــذا الن حــني أّن النســبة األدىن م

ــول )4‰(. ــامل رشق األناض ش

ــا كافــة، بحســب املنطقــة الســكنّية، املــدن الرئيســية الثــالث  ــد مواجهــة مشــكلة مــع األوالد يف أنحــاء تركي ــر األهــل يف الحصــول عــى الدعــم منهــم عن ــن يٌفكّ الجــدول 135. األفــراد الذي
ــة لإلحصــاء ــف الوحــدات اإلقليمي وتصني

 

الرشیكال أحد

أفراد األرسة 

الكبار يف 

السّن

إخويتأقربايئ

الخرباء واملؤسسات 

املتخصصة  (طبیب نفيس، 

مستشار، إلخ.)

غیر ذلكرجال الدینجیراينأصدقايئ

15,371,95,90,60,86,60,60,10,10,5تركيا

املنطقة السكنّية

14,671,56,00,50,97,90,50,10,10,5املدينة

17,073,15,50,70,53,20,90,00,10,4 الريف

املدن الرئيسية الثالث

9,370,87,10,60,612,80,40,20,00,7اسطنبول

13,070,16,90,51,111,80,40,30,10,4أنقرة

13,474,44,50,11,38,21,30,00,00,6إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

9,370,87,10,60,612,80,40,20,00,7اسطنبول

14,072,15,90,21,95,80,60,00,00,6غرب مرمرة

11,874,46,60,40,48,20,40,00,00,8 رشق مرمرة

9,377,85,10,31,46,80,90,00,30,6  ايجه

21,068,64,60,50,85,51,60,30,00,5 البحر األبيض املتوسط 

14,370,56,70,60,89,30,30,20,00,4 غرب األناضول

19,769,46,80,60,83,50,30,00,20,4 وسط األناضول

18,374,05,31,00,92,70,50,20,00,2 غرب البحر األسود

24,562,26,70,10,77,30,30,00,00,2 رشق البحر األسود

17,774,86,80,10,10,40,10,00,50,0 شامل رشق األناضول

11,181,35,71,90,50,80,20,00,00,3وسط رشق األناضول

25,368,04,20,80,90,80,30,00,20,1 جنوب رشق األناضول

ــراً  ــف كث ــالت ال تختل وتجــدر اإلشــارة إىل أن املــدن الرئيســية الث

عــن بعضهــا البعــض مــن حيــث الحصــول عــى الدعــم. فالحصــول 

ــة األوىل. إاّل أّن  ــدداً يف املرتب ــو مج ــك ه ــن الرشي ــم م ــى الدع ع

نســبة الذيــن يحصلــون عــى الدعــم مــن الخــرباء يســّجل نســبة 

ــي  ــف النســب الت ــام ال تختل ــا. ك ــام لرتكي ــدل الع ــن املع ــى م أع

ــم  ــى الدع ــول ع ــق بالحص ــا يتعلّ ــاث يف م ــور واإلن ــّجلها الذك س

عنــد مواجهــة مشــكلة مــع األوالد. إاّل أّن نســبة أعــى مــن اآلبــاء 

يفيــدون بأنهــم ال يحصلــون عــى الدعــم مــن أحــد )%17()جــدول 

.)136

ومــن حيــث الفئــات العمريــة، تعتــرب نســبة األفــراد الذيــن يبلــغ 

عمرعــم 55 ســنة ومــا فــوق والذيــن ال يحصلــون عــى الدعــم مــن 

ــة  ــات العمري أحــد أعــى نســبياً مــن النســب التــي تســّجلها الفئ

األخــرى )%35(. وياُلحــظ أن هــذه النســبة تنخفــض لــدى الفئــات 

العمريــة األصغــر.



1802011 تايا 

ــراد، ياُلحــظ يف الجــدول أن  ــل املســتوى العلمــي لألف ــد تحلي وعن

ــون عــى الدعــم مــن  ــن يحصل ــراد الذي النســبة األعــى هــي لألف

الرشيــك عنــد مواجهــة مشــكلة مــع األوالد. وتختلــف هــذه 

ــم  ــى الدع ــام أن نســبة الحصــول ع ــني %74 و%68. ك ــبة ب النس

مــن الخــرباء واملؤسســات املتخصصــة عنــد مواجهــة مشــكلة 

ــدارس.  ــوا بامل ــن مل يلتحق ــدى األهــل الذي ــغ %2 ل ــع األوالد تبل م

ــدى خّريجــي الجامعــة.  وترتفــع هــذه النســبة لتصــل إىل %12 ل

ــم  ــع نســبة حصوله ــاع املســتوى العلمــي لألهــل، ترتف ــع ارتف وم

عــى الدعــم مــن الخــرباء واملؤسســات املتخصصــة عنــد مواجهــة 

ــع األوالد. ــكلة م مش

الجــدول 136. األفــراد الذيــن يٌفكّــر األهــل يف الحصــول عــى الدعــم منهــم عنــد مواجهــة مشــكلة مــع األوالد بحســب الجنــس، العمــر، املســتوى العلمــي، نــوع األرسة واملســتوى اإلجتامعــي-
اإلقتصادي

 

الرشیكال أحد
أفراد األرسة 
الكبار يف 

السّن
إخويتأقربايئ

الخرباء واملؤسسات 
املتخصصة  (طبیب 
نفيس، مستشار، 

إلخ.)

غیر ذلكرجال الدینجیراينأصدقايئ

الجنس

17,071,85,90,40,55,70,50,00,10,2ذكر

13,672,15,80,71,17,40,70,20,00,7أنثى

الفئة العمرية

24 - 188,683,26,40,00,03,70,00,00,00,0

34 - 2511,373,97,70,60,76,80,70,20,20,5

44 - 3513,973,15,60,61,07,40,50,10,00,4

54 - 4521,368,14,40,50,65,30,60,00,10,7

64 - 5525,165,24,60,80,74,40,50,00,10,3

65+ 36,160,51,71,80,00,00,00,00,00,0

املستوى العلمي

20,071,75,31,30,91,70,20,10,10,8مل يلتحقوا باملدارس

15,773,45,50,60,74,80,60,10,10,5مدرسة إبتدائية

15,568,06,40,21,39,40,20,00,00,2املرحلة التكميلية /املدرسة 

12,770,17,20,40,89,61,10,10,00,5مدرسة ثانوية

12,273,84,80,50,611,71,00,00,50,1شهادة إجازة/ دراسات عليا

نوع األرسة

14,374,84,30,40,66,90,60,10,10,3نواة

15,870,110,40,70,73,60,20,10,10,3 ممتدة

38,05,425,74,66,613,23,00,50,04,6مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

7,978,53,71,01,316,21,90,00,00,0أعى الطبقة العليا

11,973,95,80,30,711,10,80,10,60,1الطبقة العليا

13,073,65,00,30,68,20,40,10,10,4الطبقة الوسطى العليا

16,271,95,70,41,05,90,30,10,00,5الطبقة الوسطى املنخفضة

17,272,26,10,90,52,61,70,30,20,1الطبقة الدنيا



181 معهم التعامل  وأسلوب  العائلة  يف  األوالد 

التوزيــع اإلجتامعــي- أيضــاً يف  وميكــن مالحظــة هــذا األمــر 

اإلقتصــادي. ذلــك أن نســبة األهــل الذيــن يحصلــون عــى الدعــم 

مــن الخــرباء واملؤسســات املتخصصــة عنــد مواجهــة مشــكلة 

ــة  ــدى الطبق ــا، و%8 ل ــة الدني ــدى الطبق ــغ %3 ل ــع األوالد تبل م

ــا. ــة العلي ــى الطبق ــدى أع ــا، و%16 ل ــطى العلي الوس

ــات  ــم مالحظــة اختالف ــوع األرس، تت ــث ن ــن حي ــم م ــد التقيي وعن

بــارزة. فنســبة األهــل الذيــن يحصلــون عــى الدعــم مــن الرشيــك 

منخفضــة جــداً لــدى العائــالت املفّككــة )%5(. ويف املقابــل، 

ــون عــى الدعــم مــن  ــن يحصل ــراد األهــل الذي ــرب نســب األف تعت

أفــراد العائلــة الكبــار يف الســن )%26( ومــن الخــرباء واملؤسســات 

املتخصصــة )%13( أعــى مــن النســب التــي تســّجلها أنــواع األرس 

األخــرى. ومثــة اختــالف مامثــل ياُلحــظ مــن حيــث عــدم الحصــول 

عــى دعــم مــن أحــد. أمــا نســبة األفــراد الذيــن ال يحصلــون عــى 

ــالت املفّككــة يف حــني  ــدى العائ ــغ %38 ل ــن أحــد فتبل الدعــم م

ــالت  ــدى العائ ــّدة و%14 ل ــالت املمت ــدى العائ ــغ %16 ل ــا تبل أنّه

النــواة.



7 الفصل 

والحياة العائلة  حول   آراء 
اإلجتامعية



ردود الفعل تجاه الزواج، والعيش سوياً خارج نطاق الزواج، وإنجاب األوالد خارج نطاق الزواج

اآلراء حيال حصول املرأة عىل وظيفة

آراء األفراد حيال سعادتهم وسعادة عائلتهم

الرأي الشخيص لألفراد حيال موقفهم الديني

 املصادر التي يحصل منها األفراد عىل املعلومات حول املسائل الدينية وتأثري اإلنتاء

الديني عىل الحياة اليومية



1842011 تايا 

يهــدف هــذا القســم إىل تصويــر األحــكام القيميــة لألفــراد يف مــا 
يتعلّــق بــاألرسة والحيــاة اإلجتامعيــة. ويف هــذا الصــدد، ُســئل 
األفــراد أُســئلة مختلفــة تتعلــق بالثنــايئ الــذي يعيــش ســوياً خــارج 
نطــاق الــزواج، وإنجــاب الثنــايئ األوالد خــارج نطــاق الــزواج، 
ــة،  ــراد العائل ــال أف ــراد حي ــرأة، وتصــورات ســعادة األف ــل امل وعم

ــراد. ــاة األف ــن يف حي ودور الدي

7.1.ردود الفعل تجاه الزواج، والعيش سوياً خارج نطاق 
الزواج، وإنجاب األوالد خارج نطاق الزواج

ضمــن إطــار البحــث، ُســئل األفــراد عــن رأيهــم مــن خــالل اإلختيار 
ــش  ــزواج، والعي ــق بال ــا يتعلّ ــق” يف م ــق” و”ال أواف ــني “أواف ــا ب م
ســوياً خــارج نطــاق الــزواج، وإنجــاب األوالد خــارج نطــاق الــزواج.

الجدول 137. ردود الفعل تجاه الزواج، والعيش سوياً خارج نطاق الزواج، وإنجاب األوالد خارج إطار الزواج

أوافقحائرأعارض 

47,28,844,0یمكن الرجل أن یتزّوج امرأة من إثنیة ودیانة مختلفة

49,611,239,2أن یكون الثنايئ من الطائفة نفسها لیس رشطاً مهامً للزواج

53,29,037,9یمكن املرأة أن تتزّوج رجالً من إثنیة ودیانة مختلفة

73,011,515,5یمكن اإلنسان أن یتزّوج شخصاً تعرّف به عرب اإلنرتنت

89,72,77,6یمكن الثنايئ أن یعیش سویاً خارج إطار الزواج(املدين أو الدیني)

91,13,05,9یمكن الثنايئ أن ینجب أوالداً بدون زواج

ــراد  ــه األف ــق علي ــذي يواف ــرأي ال ــإن ال ــدول، ف ــنّي الج ــام يب وك
بالنســبة األكــرب هــو “یمكــن الرجــل أن یتــزّوج امــرأة مــن إثنیــة 
ــن  ــالً م ــزّوج رج ــرأة أن تت ــن امل ــة” )38%( و”یمك ــة مختلف ودیان
إثنیــة ودیانــة مختلفــة” )44%(. كــام أن مســتويات املوافقــة عــى 
هذيــن الرأيــني مامثلــة مــن حيــث التحليــالت كلّهــا. أضــف إىل أّن 
ــن الرأيــني هــي بنســبٍة أعــى  يف املــدن مــام  املوافقــة عــى هذي
هــي عليــه يف املناطــق الريفيــة، ويف املناطــق الغربيــة وخصوصــاً 
يف إيجــه وغــرب األناضــول. ومــن حيــث املــدن الرئيســية الثــالث، 
تســّجل املوافقــة عــى هذيــن الرأيــني نســبًة أعــى لــدى الرجــال، 
ويف الطبقــة العليــا، ولــدى الرجــال العازبني املطلّقــني، واألفراد ذوي 
املســتوى العلمــي العــايل، واملنتمــني إىل الفئــات العمريــة األصغــر، 
ويف أنقــرة وإزمــر. فعــى ســبيل املثــال، تبلــغ نســبة املوافقــة عــى 
رأي “یمكــن املــرأة أن تتــزّوج رجــالً مــن إثنیــة ودیانــة مختلفــة” 
ــه،  ــة، و46% يف إيج ــق الريفي ــن 28% يف املناط ــدن، ولك 42% يف امل
و22% يف شــامل رشق األناضــول، و65% لــدى أعــى الطبقــة العليــا، 

ــدى الطبقــة الدنيا)الجــدول 137(. و22% ل

ــة  ــن الطائف ــايئ م ــون الثن ــى رأي “أن یك ــة ع ــبة املوافق ــا نس أم
نفســها لیــس رشطــاً مهــامً للــزواج” فتبلــغ 39%، أمــا الذيــن 
يوافقــون عــى الــرأي املخالــف فتبلــغ نســبتهم 50%. كذلــك، تعتــرب 
نســب الذيــن يوافقــون عــى هــذا الــرأي أعــى يف املــدن، وإيجــه، 
وغــرب األناضــول، وأنقــرة، وإزمــر، ولــدى الذكــور، واألفــراد مــن 
املرتفــع،  العلمــي  الشــابة، وذوي املســتوى  العمريــة  الفئــات 
ــواة،  ــدى العائــالت املفّككــة والن ــني، ول واألفــراد العازبــني واملطلّق

ــا. ــة العلي ــدى الطبق ول
ــق  ــي واف ــرب اآلراء الت ــا، تعت ــم جمعه ــي ت ــات الت ــب البيان وبحس
عليهــا األفــراد بالنســبة األدىن “ميكــن الثنــايئ أن ينجــب أوالداً بدون 
زواج” )6%( و”ميكــن الثنــايئ أن يعيــش ســوياً خــارج إطــار الــزواج 
)املــدين أو الدينــي(” )8%(. ذلــك أّن نســبة املوفقــة عــى رأي 

“ميكــن الثنــايئ أن ينجــب أوالداً بــدون زواج”  متدنّيــة جــداً وميكن 
رؤيــة مقاربــة مامثلــة يف الفئــات التحليليــة كلّهــا تقريبــاً يف هــذا 
الصــدد. ومتامــاً كــام هــي الحــال مــع اآلراء األخــرى، فــإن األفــراد 
ــايئ أن  ــن يعيشــون يف املــدن يوافقــون عــى رأي “ميكــن الثن الذي
ينجــب أوالداً بــدون زواج” بنســبة أعــى )7%(. أمــا املناطــق التــي 
تســّجل نســباً أعــى مــن املوافقــة عــى هــذا الــرأي فهــي اســطنبول 
)8%(، وإيجــه )7%(، وغــرب األناضــول )7%(، يف حــني أّن املناطــق 
الــذات النســبة األدىن مــن املوافقــة هــي رشق البحــر األســود )%3(، 
ــار إىل أّن رد  ــه )3%(. ويش ــوب رشق ــول وجن ــامل رشق األناض وش
ــا )%16(،  ــة العلي ــا وأعــى الطبق ــة العلي ــن الطبق ــراد م ــل األف فع
ــني )%12(  ــني واملطلّق ــراد العازب ــة )11%(، واألف ــي الجامع وخّريج

هــي أعــى مــام هــي عليــه لــدى األفــراد اآلخريــن.

ومثــة رأي آخــر حصــل عــى نســبٍة أدىن مــن املوافقــة وهــو “ميكــن 
الثنــايئ أن يعيــش ســوياً خــارج إطــار الــزواج )املــدين أو الدينــي(” 
ــك أن  ــل. ذل ــات التحلي ــني فئ ــه ب ــاس ب ــاً ال ب ــل اختالف ــو ميثّ وه
ــذا  ــى ه ــون ع ــدن يوافق ــون يف امل ــن يعيش ــراد الذي ــن األف 9% م
الــرأي يف حــني أّن هــذه النســبة تنخفــض لتصــل إىل 4% يف املناطــق 
الريفيــة. ومــن حيــث املناطــق، تســّجل كل مــن اســطنبول )%11(، 
وإيجــه وغــرب األناضــول )10%( النســب األعــى مــن املوافقــة عى 
ــرأي، بيــد أن رشق البحــر األســود وشــامل رشق األناضــول  هــذا ال
)2%( تســّجالن النســبة األدىن مــن املوافقــة. وبالرغــم مــن أّن نســبة 
املوافقــة تبــدو مامثلــة يف املــدن الرئيســية الثــالث، إاّل أّن األفــراد 
ــه  ــام يبدي ــرأي م ــذا ال ــاه ه ــى تج ــًة أع ــدون موافق ــر يب يف إزم
ــّجل  ــرى، يس ــبة إىل اآلراء األخ ــام بالنس ــطنبول. وك ــراد يف اس األف
ــى  ــبة أع ــة 18-24 نس ــة العمري ــن الفئ ــراد م ــال )9%( واألف الرج
مــن املوافقــة عــى هــذا الــرأي أيضــاً. أمــا اإلختــالف األبــرز فيظهــر 
يف تحليــل الوضــع العائــيل، ونــوع األرسة، واملســتوى اإلجتامعــي-

اإلقتصــادي، واملســتوى العلمــي.



185 اإلجتامعية والحياة  العائلة  حول  آراء 

 ذلــك أن نســبة املوافقــة عــى هــذا الــرأي تبلــغ 19% لــدى األفــراد 
املطلّقــني، و14% لــدى األفــراد العازبــني، و4% لــدى األرامل.أمــا يف 
العائــالت املفّككــة، فرتتفــع هــذه النســبة إىل 15%، وتنخفــض إىل 
5% لــدى العائــالت املمتــّدة. كــام أن 23% مــن األفــراد مــن أعــى 
ــون  ــا يوافق ــة العلي ــن الطبق ــراد م ــن األف ــا و15% م ــة العلي الطبق

عــى هــذا الــرأي يف حــني أّن 4% فقــط مــن األفــراد مــن الطبقــة 
ــا يتمتعــون بنظــرة إيجابيــة تجاهــه. وترتفــع هــذه النســبة  الدني
لتبلــغ 18% لــدى خّريجــي الجامعــة وهــي تــرتاوح مــا بــني 3 و%4 

لــدى األفــراد ذوي املســتوى العلمــي األدىن.

الجدول 138. اإلنطباعات حيال الزواج، املساكَنة وإنجاب األوالد خارج إطار الزواج يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنّية، املدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء 
)أوافق(

 
یمكن الثنايئ أن یعیش سویاً 

خارج إطار الزواج (املدين أو 

الدیني)

یمكن الرجل أن یتزّوج 

امرأة من إثنیة ودیانة 

مختلفة

یمكن املرأة أن 

تتزّوج رجالً من 

إثنیة ودیانة 

مختلفة

یمكن الثنايئ أن 

ینجب أوالداً بدون 

زواج

یمكن اإلنسان 

أن یتزّوج شخصاً 

تعرّف به عرب 

اإلنرتنت

أن یكون الثنايئ من 

الطائفة نفسها لیس رشطاً 

مهامً للزواج

7,644,037,95,915,539,2تركيا

املنطقة السكنّية

8,948,541,86,716,742,9املدينة

4,132,327,63,612,529,7 الريف

املدن الرئيسية الثالث

10,946,839,87,918,543,3اسطنبول

12,157,652,78,217,351,8 أنقرة

13,455,651,310,219,852,5إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

10,946,839,87,918,543,3اسطنبول

6,840,939,24,18,734,0غرب مرمرة

5,849,843,65,417,144,2 رشق مرمرة

9,850,546,47,019,046,5إيجه

7,341,735,06,116,037,2البحر األبيض املتوسط 

10,052,746,37,316,844,7 غرب األناضول

6,140,629,74,013,825,2وسط األناضول

5,935,330,24,913,729,0 غرب البحر األسود

2,333,126,52,610,134,8 رشق البحر األسود

2,424,921,63,38,227,5 شامل رشق األناضول

5,243,837,65,113,449,6وسط رشق األناضول

3,834,126,83,311,328,3جنوب رشق األناضول
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الجدول 139. اإلنطباعات حيال الزواج، املساكَنة وإنجاب األوالد خارج إطار الزواج بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي )أوافق(

 
یمكن الثنايئ أن یعیش سویاً 

خارج إطار الزواج (املدين أو 

الدیني)

یمكن الرجل أن یتزّوج 

امرأة من إثنیة ودیانة 

مختلفة

یمكن املرأة أن 

تتزّوج رجالً من 

إثنیة ودیانة 

مختلفة

یمكن الثنايئ أن 

ینجب أوالداً بدون 

زواج

یمكن اإلنسان 

أن یتزّوج شخصاً 

تعرّف به عرب 

اإلنرتنت

أن یكون الثنايئ من 

الطائفة نفسها لیس رشطاً 

مهامً للزواج

الجنس

9,349,041,87,518,944,2ذكر

5,939,033,94,312,234,3أنثى

الفئة العمرية

24 - 1810,552,946,37,623,144,9

34 - 258,750,443,95,720,444,8

44 - 357,245,138,36,014,239,2

54 - 457,240,635,26,412,037,5

64 - 555,936,231,04,79,834,3

65+ 3,325,920,83,66,324,7

املستوى العلمي

3,120,716,63,27,423,4مل يلتحقوا باملدارس

3,635,629,83,611,532,9مدرسة إبتدائية

6,445,539,75,717,040,4املرحلة التكميلية /املدرسة 

12,158,451,58,520,748,3مدرسة ثانوية

17,966,458,311,125,057,2شهادة إجازة/ دراسات عليا

الوضع العائيل

13,856,549,89,126,148,4أعزب

5,841,635,55,013,137,6متزّوج

ً 12,352,243,87,016,242,4منفصل / يعيش بعيدا

3,625,521,23,17,424,5أرمل

19,456,152,911,821,548,3مطلّق

نوع األرسة

7,045,038,75,615,040,2نواة

5,136,130,54,915,433,3ممتدة

14,649,343,78,618,642,0مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

23,370,664,615,629,562,8أعى الطبقة العليا

15,162,455,28,820,851,3الطبقة العليا

8,352,045,16,317,144,4الطبقة الوسطى العليا

4,637,531,64,513,434,4الطبقة الوسطى املنخفضة

4,326,722,43,611,830,8الطبقة الدنيا

7.2. اآلراء حيال حصول املرأة عى وظيفة

تبلــغ نســبة النســاء اللــوايت يوافقــن عــى أنــه يجــدر باملــرأة العمل 
يف وظيفــة تبلــغ 82% يف أنحــاء تركيــا كافــة. وميكــن اإلســتنتاج أّن 
نســباً مامثلــة تًســّجل مــن حيــث تحليــل املــدن واملناطــق الريفيــة. 
ذلــك أّن 84% مــن املجيبــني الذيــن يعيشــون يف املــدن و78% مــن 
ــه  ــة يوافقــون عــى أن ــن يعيشــون يف املناطــق الريفي ــك الذي أولئ

يجــدر باملــرأة العمــل يف وظيفة)الجــدول 140(.

ومــن حيــث املناطــق، تعتــرب تلــك التــي تحتــل املراتــب األوىل مــن 
حيــث املوافقــة غــرب مرمــرة )92%( وإيجــه ورشق مرمــرة )%87(. 
أمــا املنطقتــان اللتــان تســّجالن النســبتني األدىن مــن املجيبــني 
الذيــن يوافقــون عــى أنــه يجــدر باملــرأة العمــل يف وظيفــة فهــام 

شــامل رشق األناضــول )61%( وجنــوب رشق األناضــول )%64(.
ويشــار إىل أّن األفــراد مــن أنقــرة ومــن إزمــر يســّجلون نســبة مــن 
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املوافقــة يف هــذا الصــدد أعــى مــن املعــّدل الــذي ســّجلته املــدن 
يف تركيــا. ومــن جهــٍة أخــرى، تســجل اســطنبول توازيــاً أكــرب مــع 

ــة  ــن املوافق ــبة األدىن م ــة ذات النس ــرب املدين ــدن وتعت ــدل امل مع
.)%14(

الجدول 140. اإلنطباعات حيال حصول النساء عى وظائف لقاء أْجٍر يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنّية، املدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

النعم

82,217,8تركيا

املنطقة السكنّية

83,916,1املدينة

77,822,2 الريف

املدن الرئيسية الثالث

86,413,6اسطنبول

90,19,9 أنقرة

90,59,5إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

86,413,6اسطنبول

92,37,7غرب مرمرة

87,013,0 رشق مرمرة

87,312,7   ايجه

81,818,2   البحر األبيض املتوسط 

84,815,2 غرب األناضول

76,223,8 وسط األناضول

80,819,2 غرب البحر األسود

81,918,1 رشق البحر األسود

60,739,3 شامل رشق األناضول

77,322,7وسط رشق األناضول

64,036,0 جنوب رشق األناضول

ــذا  ــن ه ــاء )91%( يدعم ــظ أّن النس ــس، ياُلح ــث الجن ــن حي وم
الــرأي أكــر مــن الرجــال )74%(. وبالرغــم مــن أنــه ليــس مثــة أي 
ميــل ظاهــر ضمــن الفئــات العمريــة، إاّل أّن الفئــة التــي تســّجل 
النســبة األعــى مــن عــدم املوافقــة عــى عمــل املــرأة يف وظيفــة 
هــي لألفــراد الذيــن يفــوق عمرهــم الـــ65 )21%()الجــدول 141(.

ــاركون  ــي. فاملش ــتواهم العلم ــب مس ــراد بحس ــف آراء األف وتختل
الذيــن يدعمــون عمــل املــرأة يف وظيفــة بالنســبة األدىن هــم 
الذيــن مل يلتحقــوا باملدرســة )73%(. أمــا دعــم املجيبــني مــن 
ــو أعــى مــن دعــم  ــة وأعــى يف هــذا الصــدد فه خّريجــي الثانوي
املجيبــني الخريــن ذوي املســتويات العلميــة األخــرى. فنســبة %88 
مــن خّريجــي الثانويــة، و94% مــن خّريجــي الجامعــة يجــدون أّن 

ــٌر مناســب. ــة أم ــرأة يف وظيف ــل امل عم

ومــن حيــث املســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي، يــأيت الدعــم األكــرب 
ــا  ــا )98%(. أم ــة العلي ــى الطبق ــن أع ــة م ــرأة يف وظيف ــل امل لعم
النســبة األدىن مــن الدعــم فهــي التــي ســّجلها األفــراد مــن الطبقــة 

ــا )%66(. الدني

ــرأة يف  ــذي يدعــم عمــل امل ــوع األرسة ال وتجــدر اإلشــارة إىل أّن ن
وظيفــة هــو العائلــة املفّككــة )91%(. كــام أّن 82% مــن العائــالت 
النــواة و76% مــن العائــالت املمتــّدة تجــد عمــل املــرأة يف وظيفــة 

مناســباً.
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الجدول 141. اإلنطباعات حيال حصول النساء عى وظائف لقاء أْجٍر بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

النعم

الجنس

73,726,3ذكر

90,59,5أنثى

الفئة العمرية

24 - 1883,816,2

34 - 2582,217,8

44 - 3580,519,5

54 - 4582,617,4

64 - 5584,415,6

65+ 79,320,7

املستوى العلمي

73,226,8مل يلتحقوا باملدارس

79,920,1مدرسة إبتدائية

78,521,5املرحلة التكميلية /املدرسة 

87,612,4مدرسة ثانوية

93,86,2شهادة إجازة/ دراسات عليا

الوضع العائيل

86,813,2أعزب

80,419,6متزّوج

ً 87,812,2منفصل / يعيش بعيدا

84,315,7أرمل

91,58,5مطلّق

نوع األرسة

82,117,9نواة

76,323,7ممتدة

90,99,1مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

97,82,2أعى الطبقة العليا

93,16,9الطبقة العليا

87,412,6الطبقة الوسطى العليا

78,721,3الطبقة الوسطى املنخفضة

65,834,2الطبقة الدنيا

ضمــن إطــار البحــث، ُســئل األغــراد الذيــن افــادوا بأنــه ال يجــدر 
ــاء  ــذا. ويف أنح ــم ه ــباب رأيه ــن اس ــة ع ــل يف وظيف ــرأة العم بامل
تركيــا كافــة، رّصح 56% مــن األفــراد بأنــه ال يجــدر باملــرأة العمــل 
يف وظيفــة وذلــك عــى أســاس أّن واجبــات املــرأة األساســیة هــي 
ــوا  ــن رصّح ــن الذي ــام أّن 20% م ــاب األوالد. ك ــزل وإنج إدارة املن
بأنــه ال يجــدر باملــرأة العمــل يف وظيفــة يظنــون بــأن جــّو العمــل 
غــر آمــن للنســاء. ومــن بــني الذيــن ال يريــدون للمــرأة أن تعمــل، 
ــا، وأن  ــا وأعرافن ــايف تقاليدن ــك ين ــن أن ذل ــن يظ ــب م ــرب نس تعت
أوالد املــرأة العاملــة تُعســاء ومظلومــون، وأّن الوظيفــة تُنهــك 

ــن 10%)الجــدول 142(. ــرأة، أدىن م ــوى امل ق

ومــن بــني املجيبــني الذيــن يظنــون أنــه ال يجــدر باملــرأة العمــل يف 
وظيفــة، يعــزي 55% مــن ســكان املــدن ذلــك إىل أن واجبــات املــرأة 
األساســیة هــي إدارة املنــزل وإنجــاب األوالد، متامــاً كــام هــو األمــر 
ــا كافــة. أمــا نســبة ســكان الريــف فهــي  بالنســبة إىل أنحــاء تركي
أعــى يف هــذه الفئــة )59%(. ويشــار إىل أّن 22% مــن ســكان املــدن 
يجــدون أّن جــّو العمــل غــر آمــن للنســاء. وتعتــرب هــذه النســبة 

أدىن لــدى األفــراد الذيــن يعيشــون يف املناطــق الريفيــة )%16(.

وتعتــرب عاليــًة يف املناطــق كلّهــا نســب الذيــن يظنــون أنــه ال 
ــیة  ــرأة األساس ــات امل ــة ألّن واجب ــل يف وظيف ــرأة العم ــدر بامل يج
ــرب هــذه النســبة األعــى  ــزل وإنجــاب األوالد. وتعت هــي إدارة املن
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يف وســط رشق األناضــول )79%(. أمــا النســبة األجنــى فتُســّجل يف 
ــون أن  ــن يظن ــد النظــر إىل نســب الذي ــرة )35%(. وعن غــرب مرم
جــّو العمــل غــر آمــن للنســاء، يحتــل غــرب مرمــرة املرتبــة األوىل 
بنســبة 37%. أمــا املنطقــة النــي توافــق بالنســبة األدىن عــى هــذا 
الســبب فهــي وســط رشق األناضــول )11%(. كــام أن املنطقــة التــي 
ســّجلت النســبة األعــى مــن األفــراد الذيــن يفيــدون بأنــه ال يجــدر 
ــا يف  ــا وأعرافن ــايف تقاليدن ــك ين ــة ألّن ذل ــل يف وظيف ــرأة العم بامل

شــامل رشق األناضــول )%30(.

ويف املــدن الرئيســية الثــالث كلّهــا، ومــن بــني الذيــن ال يظنــون أنــه 
ــى  ــذي يحظ ــبب ال ــرب الس ــة، يُعت ــل يف وظيف ــرأة العم ــدر بامل يج
ــزل  ــیة هــي إدارة املن ــرأة األساس ــات امل ــرب أن واجب ــة األك باملوافق
ــبة أدىن  ــاره بنس ــم اختي ــبب يت ــذا الس ــاب األوالد. إاّل أّن ه وإنج
ــيتني  ــني الرئيس ــاره يف املدينت ــم اختي ــام يت ــطنبول )45%( م يف اس
األخريــني. ويشــار إىل أن الســبب أّن جــّو العمــل غــر آمــن للنســاء 
ــن  ــني الذي ــة. إاّل أّن نســب املجيب ــة الثاني ــل املرتب ــذي يحت هــو ال
يختــارون هــذا الجــواب يف اســطنبول )26%( ويف إزمــر )24%( هــي 

أعــى مــن النســبة املســّجلة يف أنقــرة )%19(.

الجدول 142. أسباب معارضة حصول النساء عى وظائف يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنّية، املدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

واجبات املرأة األساسیة  

هي إدارة املنزل 

وإنجاب األوالد

جّو العمل غیر آِمن 

للنساء

ھذا ینايف تقالیدنا 

وأعرافنا

أوالد املرأة العاملة 

تُعساء ومظلومون

الوظیفة تُنِهك قوى 

املرأة
سبب آخر

56,319,99,28,42,93,2تركيا

املنطقة السكنّية

54,722,27,69,22,73,7املدينة

59,415,712,27,03,32,5 الريف

املدن الرئيسية الثالث

46,225,89,610,22,75,5اسطنبول

54,518,87,910,25,43,2 أنقرة

55,923,42,78,14,35,6إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

46,225,89,610,22,75,5اسطنبول

34,837,29,812,02,83,4غرب مرمرة

58,124,03,17,73,43,8 رشق مرمرة

61,013,97,511,23,72,7ايجه

57,917,72,214,15,42,6البحر األبيض املتوسط 

47,729,89,25,83,73,8غرب األناضول

48,226,414,27,57,3,1وسط األناضول

56,916,26,412,75,42,4غرب البحر األسود

67,921,12,24,81,72,3 رشق البحر األسود

43,318,329,95,13,3,2شامل رشق األناضول

69,810,810,04,52,03,0وسط رشق األناضول

67,413,711,23,81,42,5 جنوب رشق األناضول

ــات عــى أســاس الجنــس، ياُلحــظ أن الرجــال  ــد تقييــم البيان وعن
ــني الرجــال والنســاء،  ــا. فمــن ب ــة ذاته ــون بالطريق والنســاء يجيب
ــة أّن  ــن املوافق ــى م ــبة األع ــى بالنس ــذي يحظ ــبب ال ــرب الس يعت
واجبــات املــرأة األساســیة هــي إدارة املنــزل وإنجــاب األوالد. ذلــك 
أّن 57% مــن النســاء و56% مــن الرجــال الذيــن ال يظنــون أنه يجدر 
باملــرأة العمــل يوافقــون عــى هــذا الســبب. كــام أن الســبب الــذي 
يحظــى بنســبة مامثلــة مــن املوافقــة مــن الجنســني كليهــام هــو 
أّن جــّو العمــل غــر آمــن للنســاء )الرجــال: 20% والنســاء: %19(. 
ويشــار إىل أن الســبب الــذي يحظــى بالنســبة األدىن مــن املوافقــة 
مــن الجنســني كليهــام هــو أّن الوظيفــة تنهــك قــوى املرأة)الجــدول 
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يســّجل الــرأي أّن واجبــات املــرأة األساســیة هــي إدارة املنــزل 
وإنجــاب األوالد النســبة األعــى لــدى الفئــات العمريــة كلّهــا. ومــن 
ــن  ــوق نســبة الذي ــرأة، تف ــل امل ــرة عم ــن يعارضــون فك ــني الذي ب
يوافقــون عــى هــذا الــرأي الـــ50% لــدى الفئــات العمريــة كلّهــا. 
أمــا لــدى الذيــن يفــوق عمرهــم الـــ65، فتبلــغ املوافقــة عــى هــذا 
الــرأي نســبتها األعــى )67%(. والجديــر بالذكــر أّن الفئــة العمريــة 
التــي توافــق عــى هــذا الــرأي بالنســبة األدىن هــي 24-18 )%51(. 
وبالرغــم مــن أّن رأي “جــّو العمــل غــر آمــن للنســاء” هــو الــذي 
يحتــل املرتبــة الثانيــة مــن حيــث موافقــة الفئــات العمريــة كلّهــا، 
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إاّل أنّــه ســّجل نســباً أعــى يف الفئــة العمريــة 18-24 و34-25. 
ــن  ــم يف س ــن ه ــراد الذي ــب األف ــرتاوح نس ــك، ت ــة إىل ذل باإلضاف
ــايف  ــة ين ــون أن عمــل املــرأة يف وظيف ــن يظن ــوق والذي ــا ف 45 وم

ــني 9 و%12. ــا ب ــا م ــا وأعرافن تقاليدن
ــات  ــرأة أّن “واجب ــل امل ــى عم ــة ع ــدم املوافق ــبب ع ــّجل س يس

املــرأة األساســیة هــي إدارة املنــزل وإنجــاب األوالد” النســب 
األعــى لــدى املســتويات العلميــة كافــة. غــر أنـّـه، ومــع انخفــاض 
املســتوى العلمــي، تنخفــض نســبة الذيــن يدعمــون هــذا التربيــر، 
ــون عــى هــذا  ــن يوافق ــة الذي وتنخفــض نســبة خّريجــي الجامع

ــغ %45. ــرأي لتبل ال

الجدول 143. أسباب معارضة حصول النساء عى وظائف بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

واجبات املرأة  

األساسیة هي إدارة 

املنزل وإنجاب األوالد

جّو العمل غیر آِمن 

للنساء

ھذا ینايف تقالیدنا 

وأعرافنا

أوالد املرأة العاملة 

تُعساء ومظلومون

الوظیفة تُنِهك قوى 

املرأة
سبب آخر

الجنس

56,220,49,08,42,73,3ذكر

56,618,79,78,63,43,0أنثى

الفئة العمرية

24 - 1851,228,07,76,14,72,3

34 - 2553,122,68,110,82,42,9

44 - 3554,017,09,611,72,75,0

54 - 4559,017,29,87,63,03,5

64 - 5559,720,39,24,43,13,4

65+ 67,312,911,84,91,81,4

املستوى العلمي

60,314,513,16,42,33,5مل يلتحقوا باملدارس

59,217,710,17,72,82,4مدرسة إبتدائية

53,625,16,76,83,64,2املرحلة التكميلية /املدرسة 

50,025,76,211,73,23,2مدرسة ثانوية

44,823,13,920,42,15,7شهادة إجازة/ دراسات عليا

الوضع العائيل

49,229,08,76,35,21,6أعزب

57,318,79,28,72,73,5متزّوج

ً 36,415,224,220,70,3,4منفصل / يعيش بعيدا

62,414,411,39,72,2,0أرمل

58,821,61,16,63,68,3مطلّق

نوع األرسة

55,620,68,58,53,43,5نواة

58,717,811,48,21,72,2ممتدة

56,020,68,78,51,84,5مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

40,027,76,210,214,01,9أعى الطبقة العليا

51,122,78,012,22,23,7الطبقة العليا

53,522,26,610,83,53,4الطبقة الوسطى العليا

55,820,79,27,43,53,4الطبقة الوسطى املنخفضة

63,015,411,86,21,32,4الطبقة الدنيا
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 وتجــدر اإلشــارة إىل أّن نســبة الذيــن يوافقــون عــى أّن جــّو العمل 
غــر آمــن للنســاء ترتفــع مــع ارتفــاع املســتوى العلمــي. وياُلحــظ 
ــن ال  ــة الذي ــي الجامع ــن خّريج ــو أّن 20% م ــر وه ــارٌز آخ ــٌر ب أم
يوافقــون عــى عمــل املــرأة يظنــون أّن أوالد املــرأة العاملــة تُعســاء 
ومظلومــون. كــام أّن 13% مــن الذيــن مل يلتحقــوا باملــدارس يعــزون 
عــدم موافقتهــم إىل أّن ذلــك ينــايف تقاليدنــا وأعرافنا)الجــدول 
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ويدعــم األفــراد املطلّقــون عمــل املــرأة بنســٍب أعــى )92%( بينــام 
ــٍة  ــن جه ــم )80%(. وم ــن الدع ــبًة أدىن م ــون نس ــّجل املتزّوج يس
أخــرى، وعنــد تقييــم املســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي وأنــواع 
االرسة، ال ياُلحــظ أي ميــل ظاهــر مــن حيــث تربيــر عــدم موافقــة 

األفــراد عــى عمــل املــرأة يف وظيفــة.

7.3.آراء األفراد حيال سعادتهم وسعادة عائلتهم

عندمــا ُســئل األفــراد عنــد مــدى ســعادة عائلتهــم برأيهــم، أجــاب 
18% منهــم بـ”ســعيدة جــداً”، و59% بـ”ســعيدة”. أمــا نســبة الذين 
ــه عائلتهــم غــر ســعيدة فبلغــت 3%. وال يختلــف رأي  ــادوا بأن أف
األفــراد حيــال ســعادة عائلتهــم بــني املــدن وبــني املناطــق الريفيــة. 
ــه ال ياُلحــظ اختــالف كبــر بــني املــدن الرئيســية  وبالرغــم مــن أنّ
الثــالث يف هــذا الصــدد، إاّل أّن نســبة الذيــن يفيــدون بــأن عائلتهــم 
ســعيدةجدداً أو ســعيدة هــي أعــى يف إزمــر )81%( مــن النســبتني 
اللتــني ســّجلتهام كل مــن املدينتــني األخريــني. ويشــر تحليــل 
املناطــق إىل أّن حــواىل 80% مــن األفــراد يظنــون أن عائلتهــم 
ســعيدة أو ســعيدة جــداً. ومــن جهــة أخــرى، تعتــرب هــذه النســبة 

ــول )%65(. ــوب رشق األناض األدىن يف جن

الجــدول 144. إنطباعــات األفــراد حيــال ســعادة عائالتهــم يف أنحــاء تركيــا كافــة، بحســب املنطقــة الســكنّية، املــدن الرئيســية الثــالث، وتصنيــف الوحــدات اإلقليميــة لإلحصــاء

تعيس جداًتعيسعاديسعيدسعيد جداً 

18,059,419,92,30,4تركيا

املنطقة السكنّية

18,858,120,22,50,4املدينة

16,162,718,91,70,5 الريف

املدن الرئيسية الثالث 

16,858,321,72,90,2اسطنبول

25,851,919,52,40,4 أنقرة

19,661,117,41,40,5إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

16,858,321,72,90,2اسطنبول

15,166,416,22,10,2غرب مرمرة

20,957,219,81,60,4 رشق مرمرة

18,362,317,21,70,5 ايجه

17,756,522,92,30,6 البحر األبيض املتوسط 

25,253,319,12,10,3 غرب األناضول

20,962,214,12,30,6 وسط األناضول

12,269,116,91,30,6 غرب البحر األسود

14,965,517,51,60,5 رشق البحر األسود

22,163,711,32,50,3 شامل رشق األناضول

26,354,816,91,60,5وسط رشق األناضول

9,056,029,94,60,6جنوب رشق األناضول
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ومــن حيــث الجنــس والفئــة العمريــة، ليــس مثــة أي فــارق بــارز 
بــني رأي األفــراد حيــال مــدى ســعادة عائلتهــم. فالفئــة العمريــة 
ــراد  ــن األف ــى م ــبًة أع ــّجل نس ــي تس ــدة الت ــي الوحي 18-24 ه

ــدول 145(. ــعيدة جداً)الج ــم س ــون أّن عائلته ــن يظن الذي

وميلــك املســتوى العلمــي لألفــراد تأثــراً عــى رأيهــم حيــال ســعادة 
ــع  ــع م ــون بـ”ســعيدة جــداً” ترتف ــن يجيب ــم. فنســبة الذي عائلته
ــن  ــد 11% م ــال، يفي ــبيل املث ــى س ــي. وع ــاع املســتوى العلم ارتف
الذيــن مل يلتحقــوا باملــدارس بــأن عائلتهــم ســعيدة جــداً يف حــني 
ــق  ــة. وينطب ــي الجامع ــدى خّريج ــغ 25% ل ــبة تبل ــذه النس أّن ه

ميــل مامثــل مــن حيــث املســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي. فالذيــن 
يجيبــون بـ”ســعيدة جــداً” تبلــغ نســبتهم 10% لــدى الطبقــة 
ــى  ــدى أع ــا، و28% ل ــطى الدني ــة الوس ــدى الطبق ــا، و22% ل الدني

ــا. الطبقــة العلي

ــى  ــي أع ــم ســعيدة فه ــن يشــرون إىل أّن عائلته ــا نســبة الذي أم
ــني واملتزوجــني. ومتاشــياً مــع هــذه النتيجــة،  ــراد العازب ــدى األف ل
يظــن األفــراد مــن العائــالت النــواة بــأن عائلتهــم أســعد )80%( يف 
حــني أّن هــذه النســبة أدىن لــدى األفــراد مــن العائــالت املفّككــة 

.)%65(

الجدول 145. إنطباعات األفراد حيال سعادة عائالتهم بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، نوع األرسة الوضع العائيل، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

تعيس جداًتعيسعاديسعيدسعيد جداً 

الجنس

19,359,119,32,00,3ذكر

16,859,720,42,60,5أنثى

الفئة العمرية

24 - 1820,158,618,82,20,3

34 - 2519,858,019,62,10,5

44 - 3519,158,619,92,00,4

54 - 4515,360,721,42,30,2

64 - 5515,762,019,42,30,6

65+ 15,260,420,23,50,7

املستوى العلمي

10,858,924,64,80,9مل يلتحقوا باملدارس

15,960,221,22,20,4مدرسة إبتدائية

19,357,620,52,10,4املرحلة التكميلية /املدرسة 

20,759,218,11,70,3مدرسة ثانوية

25,360,213,01,30,2شهادة إجازة/ دراسات عليا

الوضع العائيل

17,657,121,83,10,4أعزب

19,160,818,41,40,3متزّوج

ً 13,736,634,213,71,8منفصل / يعيش بعيدا

9,457,425,46,61,2أرمل

10,344,332,510,22,7مطلّق

نوع األرسة

19,060,818,41,50,3نواة

17,758,821,12,10,3 ممتدة

12,952,526,36,91,4 مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

28,462,78,40,50,1أعى الطبقة العليا

25,661,911,60,90,1الطبقة العليا

21,959,417,21,30,2الطبقة الوسطى العليا

15,561,020,82,30,3الطبقة الوسطى املنخفضة

9,555,429,84,30,9الطبقة الدنيا
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ُســئل األفــراد عــن رأيهــم حيــال مــدى ســعادتهم الشــخصية. 
وبحســب النتائــج، أجــاب 16% منهــم بـ”ســعيد جــداً”، و57% منهم 
ــون  ــن يصف ــبة الذي ــا نس ــادي”. أم ــم بـ”ع ــعيد”، و23% منه بـ”س
أنفســهم عــى أنهــم “غــر ســعداء أو تعســاء للغايــة” فتبلــغ 

.)146 4%)الجــدول 

ــم  ــف بأنه ــاد 17% مــن ســكان املــدن و15% مــن ســكان الري وأف
ــن  ــده و61% م ــن ســكان امل ــني أن 55% م ــداً يف ج ــعيدون ج س
ســكان الريــف أفــادوا بأنهــم غــر ســعداء. ومــن حيــث املناطــق، 
فــإن تلــك التــي ســّجلت النســبة األعــى مــن األفــراد الذيــن 

يجــدون أنفســهم ســعداء أو ســعداء جــداً هــي  ســامل رشق 
ــرب هــذه النســبة األدىن  األناضــول ووســط األناضــول )80%(. وتعت
يف جنــوب رشق األناضــول )60%(. ومبعنــى آخــر، 40% مــن األفــراد 

ــعادة. ــعرون بالس ــول ال يش ــوب رشق األناض يف جن

وتجــدر اإلشــارة إىل أّن رأي األفــراد حيــال مــدى ســعادتهم مامثــل 
يف املــدن الرئيســية الثــالث كلّهــا. ففــي أنقــرة وإزمــر، تعتــرب 
نســب الذيــن يظنــون أنهــم ســعداء أو ســعداء جــداً )74%( أعــى 

ــن النســبة املســّجلة يف اســطنبول)ا%70(. ــالً م قلي

الجدول 146. اإلنطباعات الشخصية حيال السعادة يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنّية، املدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

تعيس جداًتعيسعاديسعيدسعيد جداً 

16,356,622,83,31,0تركيا

املنطقة السكنّية

16,955,123,63,41,0املدينة

14,860,620,63,01,1 الريف

املدن الرئيسية الثالث 

14,855,625,73,50,4اسطنبول

24,949,421,62,91,2 أنقرة

17,556,521,62,91,4إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

14,855,625,73,50,4اسطنبول

14,064,618,32,40,7غرب مرمرة

18,355,522,33,10,9 رشق مرمرة

17,458,820,42,51,0   ايجه

16,551,726,04,11,8   البحر األبيض املتوسط 

23,651,520,82,91,2 غرب األناضول

19,959,915,63,31,4 وسط األناضول

11,065,920,22,20,8 غرب البحر األسود

14,063,818,33,00,8 رشق البحر األسود

15,864,016,43,20,6 شامل رشق األناضول

22,254,919,22,71,0وسط رشق األناضول

8,051,833,05,41,7 جنوب رشق األناضول
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كــام أن مســتويات الســعادة لــدى النســاء والرجــال مامثلــة؛ 
غــر أّن الرجــال يســّجلون نســبًة أعــى نســبياً مــن الشــعور 

.)147 بالســعادة)الجدول 

ــراد  ــة. فاألف ــات العمري ــني الفئ ــر ب ــارق كب ــة ف ــس مث ــك، لي كذل
ــن يســّجلون  ــدون الذي ــم الـــ65 هــم الوحي ــوق عمره ــن يف الذي

ــعادة )%6(. ــعور بالس ــدم الش ــن ع ــى م ــبًة أع نس
  

ــراد  ــبة األف ــاع نس ــظ ارتف ــي، ياُلح ــتوى العلم ــاع املس ــع ارتف وم
الذيــن يعتــربون أنفســهم ســعداء؛ ومــع انخفــاض املســتوى 
ــربون أنفســهم تعســاء. فعــى  ــن يعت العلمــي، ترتفــع نســبة الذي
ســبيل املثــال، 10% مــن األفــراد الذيــن مل يرتــادوا املــدارس يفيــدون 

بأنهــم ســعداء جــداً يف حــني تبلــغ هــذه النســبة 22% لــدى 
خّريجــي الجامعــة. أمــا نــوع األرسة التــي تســّجل النســبة األعــى 
ــم ســعداء أو ســعداء جــداً فهــو  ــون إنّه ــن يقول مــن األفــراد الذي
العائــالت النــواة )76%(؛ وتحتــل العائــالت املفّككــة املرتبــة األخــرة 

ــبة %59. ــّجل نس ــدد إذ تس ــذا الص يف ه

ومــع ارتفــاع املســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي، يعتــرب األفــراد 
ــة  ــعور بالتعاس ــح الش ــرى، يصب ــٍة أخ ــن جه ــعد. وم ــهم أس أنفس
أكــر شــيوعاً لــدى الطبقــات الدنيــا. وتبلــغ هــذه النســبة 6% لــدى 
ــدى  ــا، و1% ل ــطى العلي ــة الوس ــدى الطبق ــا، و2% ل ــة الدني الطبق

ــا. ــة العلي أعــى الطبق

الجدول 147. اإلنطباعات الشخصية حيال السعادة بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، الوضع العائيل، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

تعيس جداًتعيسعاديسعيدسعيد جداً 

الجنس

17,756,322,13,00,9ذكر

15,056,923,43,51,2أنثى

الفئة العمرية

24 - 1818,653,923,12,91,4

34 - 2517,555,523,12,91,0

44 - 3516,056,223,73,30,9

54 - 4514,857,523,63,30,8

64 - 5514,760,320,83,01,1

65+ 14,658,920,55,01,1

املستوى العلمي

9,856,925,36,21,8مل يلتحقوا باملدارس

14,756,724,33,21,0مدرسة إبتدائية

17,455,522,73,21,3املرحلة التكميلية /املدرسة 

18,756,022,22,50,7مدرسة ثانوية

22,358,416,81,90,5شهادة إجازة/ دراسات عليا

الوضع العائيل

16,152,725,64,21,4أعزب

17,458,721,12,10,7متزّوج

ً 10,932,532,714,69,3منفصل / يعيش بعيدا

7,653,628,18,72,0أرمل

9,238,434,415,32,8مطلّق

نوع األرسة

17,558,121,42,20,8نواة

15,156,923,33,71,0 ممتدة

11,447,729,88,62,6   مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

25,463,210,50,90,0أعى الطبقة العليا

23,458,616,21,50,3الطبقة العليا

20,056,820,52,00,8الطبقة الوسطى العليا

14,158,423,43,20,9الطبقة الوسطى املنخفضة

7,852,731,36,02,2الطبقة الدنيا
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7.4. الرأي الشخيص لألفراد حيال موقفهم الديني

متــت قــراءة تصاريــح عديــدة حــول املوقــف الدينــي عــى األفــراد 
ــبهم.  ــه يناس ــون أن ــذي يظن ــف ال ــار التعري ــم اختي ــب منه وطًل
ــون  ــم متديّن ــاً بأنّه ــم تقريب ــراد كله ــد األف ــج، أف ــب النتائ وبحس
)99%(. وأفــاد 49% مــن األفــراد بأنّهــم يحاولــون تأديــة واجباتهــم 
بعــٍض  تأديــة  ذكــروا  منهــم   %43 أّن  كافــة يف حــني  الدينيــة 

.)148 منها)الجــدول 

ــن  ــغ نســبة الذي ــة الســكنية، تبل ــل بحســب املنطق ــد التحلي وعن
ــي  ــدن، وه ــة 45% يف امل ــة كاف ــم الديني ــة واجباته ــون تأدي يحاول
ــي  ــق الت ــا املناط ــة. أم ــق الريفي ــل إىل 60% يف املناط ــع لتص ترتف
تســّجل النســب األعــى مــن األفــراد الذيــن يفيــدون بهــذا األمــر 
فهــي شــامل رشق األناضــول ورشق البحــر األســود )68%(. ويليهــام 

ــّجلها  ــبة األدىن تس ــار إىل أّن النس ــبة 60%. ويش ــرة بنس رشق مرم
منطقــة إيجــه )35%(. فنســبة ســكان إيجــه الذيــن يقومــون 
بتأديــة بعــٍض مــن واجباتهــم الدينيــة هــي أعــى مــن النســب يف 

املناطــق األخــرى.

ــن  ــراد الذي ــف األف ــالث، يختل ــية الث ــدن الرئيس ــل امل ــد تحلي وعن
يعيشــون يف إزمــر عــن أولئــك الذيــن يعيشــون يف اســطنبول 
ــا  ــهم يف م ــه ألنفس ــذي يختارون ــف ال ــث التعري ــن حي ــرة م وأنق
ــبًة  ــّجلون نس ــر يس ــون يف إزم ــي. فاملجيب ــم الدين ــق مبوقفه يتعلّ
أعــى مــن املوافقــة عــى الــرأي “أحــاول تأديــة بعــٍض مــن واجبــايت 
أنقــرة  يســكنون يف  الذيــن  األفــراد  أّن  بيــد   ،)%58( الدينيــة” 
واســطنبول يســّجلون نســبًة أعــى مــن املوافقــة عــى رأي “أحــاول 

ــة” )%43(. ــة كاف ــايت الديني ــة واجب تأدي

الجدول 148. الرأي الشخيص لألفراد حيال موقفهم الديني يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنّية، املدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

أنا إنسان متدیّن، أحاول تأدیة  

واجبايت الدینیة كافة

أنا إنسان متدیّن، أحاول تأدیة بعض  

واجبايت الدینیة

أنا إنسان متدیّن، لكنني ال أؤّدي 

واجبايت الدینیة
لست متدیّناً

48,744,65,90,9تركيا

املنطقة السكنّية

44,547,76,81,0املدينة

59,536,73,40,4الريف

املدن الرئيسية الثالث

43,048,07,31,8اسطنبول

43,347,18,41,2 أنقرة

30,357,710,21,9إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

43,048,07,31,8اسطنبول

49,041,59,20,3غرب مرمرة

60,136,13,20,6 رشق مرمرة

34,756,67,61,1 ايجه

43,947,37,90,9 البحر األبيض املتوسط 

48,943,66,70,8 غرب األناضول

53,941,93,90,3 وسط األناضول

55,340,23,90,6 غرب البحر األسود

68,129,32,60,0 رشق البحر األسود

68,230,51,20,1 شامل رشق األناضول

60,536,23,10,2وسط رشق األناضول

49,546,24,00,3 جنوب رشق األناضول
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ــايت  ــة واجب ــاول تأدي ــارون “أح ــن يخت ــبة الذي ــار إىل أّن نس ويش
ــال  ــع الرج ــة م ــاء باملقارن ــدى النس ــى ل ــي أع ــة” ه ــة كاف الديني
)53%(. ويف الفئــات العمريــة املتقّدمــة، تعتــرب نســبة الذيــن 
يختــارون “أحــاول تأديــة واجبــايت الدينيــة كافــة” أعــى مــن نســبة 
ــة”.  ــايت الديني ــن واجب ــٍض م ــة بع ــاول تأدي ــارون “أح ــن يخت الذي
فعــى ســبيل املثــال، تبلــغ نســبة الذيــن يختــارون “أحــاول تأديــة 
ــوق  ــا ف ــنة وم ــة 65 س ــة العمري ــة” يف الفئ ــة كاف ــايت الديني واجب
71%، إاّل أّن هــذه النســبة تبلــغ 37% لــدى الذيــن تــرتاوح أعامرهــن 

ــدول 149(. ــني 18 و24 عاماً)الج ــا ب م

ومــع ارتفــاع املســتوى العلمــي، تنخفــض نســبة الذيــن يختــارون 

“أحــاول تأديــة واجبــايت الدينيــة كافــة”. إذ تبلــغ 30% لــدى 
ــوا  ــن مل يلتحق ــراد الذي ــدى األف ــن 66% ل ــة، ولك ــي الجامع خّريج
باملــدارس. ويســّجل خريجــو الجامعــة والثانويــة نســباً أعــى 
مــن األفــراد الذيــن ال يقومــون بتأديــة واجباتهــم الدينيــة )%11( 
ــتويات  ــع املس ــة م ــني )3%( باملقارن ــوا متديّن ــن ليس ــك الذي وأولئ

ــرى. ــة األخ العلمي

أمــا األفــراد األرامــل فهــم الذيــن يســّجلون النســبة األعــى )%68( 
ــة”.  ــة كاف ــايت الديني ــة واجب ــاول تأدي ــارون “أح ــن يخت ــن الذي م
وتعتــرب هــذه النســبة األدىن لــدى العازبــني )34%( واملطلّقــني 

.)%34(

الجدول 149. الرأي الشخيص لألفراد حيال موقفهم الديني بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، الوضع العائيل، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

أنا إنسان متدیّن، أحاول تأدیة  

واجبايت الدینیة كافة

أنا إنسان متدیّن، أحاول تأدیة بعض  

واجبايت الدینیة

أنا إنسان متدیّن، لكنني ال أؤّدي 

واجبايت الدینیة
لست متدیّناً

الجنس

44,446,87,51,3ذكر

52,942,44,30,4أنثى

الفئة العمرية

24 - 1837,153,87,91,2

34 - 2540,751,46,51,3

44 - 3546,746,66,00,7

54 - 4552,741,45,30,6

64 - 5560,334,84,30,6

65+ 70,825,63,40,3

املستوى العلمي

65,731,12,90,4مل يلتحقوا باملدارس

57,039,13,70,2مدرسة إبتدائية

45,747,96,00,4املرحلة التكميلية /املدرسة 

37,153,38,41,2مدرسة ثانوية

30,055,911,13,0شهادة إجازة/ دراسات عليا

الوضع العائيل

34,154,99,31,7أعزب

51,442,95,10,6متزّوج

ً 50,741,07,30,9منفصل / يعيش بعيدا

68,229,02,30,4أرمل

34,352,911,21,7مطلّق

نوع األرسة

47,845,75,80,7نواة

55,739,84,10,3 ممتدة

43,845,28,82,2مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

22,859,612,84,8أعى الطبقة العليا

36,352,110,11,5الطبقة العليا

46,147,16,00,8الطبقة الوسطى العليا

53,441,94,50,3الطبقة الوسطى املنخفضة

55,540,13,80,6الطبقة الدنيا
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ــى  ــوع األرسة، ياُلحــظ أن نســبّة أع ــث ن ــن حي ــم م ــد التقيي وعن
)56%( مــن األفــراد مــن العائــالت املمتــّدة يصفــون أنفســهم 
ــة  ــم الديني ــة واجباته ــون تأدي ــم يحاول ــون إنه ــني ويقول باملتديّن
ــغ  ــهم تبل ــف ألنفس ــذا التعري ــارون ه ــن يخت ــبة الذي ــة. فنس كاف
48% لــدى العائــالت النــواة و44% لــدى العائــالت املفّككة)الجــدول 
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ــايت  ــن، أحــاول تأديــة واجب ــا إنســان متديّ وياُلحــظ أّن جــواب “أن
ــاه  ــا باتج ــات الدني ــن الطبق ــبته م ــض نس ــة” تنخف ــة كاف الديني
الطبقــات األعــى. فهــذه النســبة تبلــغ 56% لــدى الطبقــة الدنيــا 

ــا. ــة العلي ــدى أعــى الطبق و23% ل

.7.5.املصادر التي يحصل منها األفراد عى املعلومات حول 

املسائل الدينية وتأثر اإلنتامء الديني عى الحياة اليومية
ضمن إطار البحث، ُسئل األفراد عن املصادر الذي يحصلون 

ــة، وعــن  منهــا يف األغلــب عــى املعلومــات حــول املســائل الديني

ــة. ــاة اليومي ــر انتامئهــم الدينــي عــى مســائل الحي تأث

وياُلحــظ أّن األفــراد الذيــن يجيبــون بـ”العائلة\األقربــاء” يحتلــون 
للمعلومــات  الثــاين  املصــدر  أمــا   .%55 بنســبة  األوىل  املرتبــة 
القــادة الروحيــون )13%(. أمــا  حــول املســائل الدينيــة فهــو 
املصــدر الثالــث فهــو دروس القــرآن الكريــم )11%(. وتبلــغ نســبة 
ــن  ــة م ــائل الديني ــول املس ــات ح ــى املعلوم ــون ع ــن يحصل الذي
ــة  ــبة اإلجاملي ــار إىل أن النس ــة 9%. ويش ــب الديني ــدارس والكت امل
ــن  ــة م ــائل الديني ــول املس ــات ح ــى املعلوم ــون ع ــن يحصل للذي
األدوات اإلعالميــة كالصحــف، والراديــو، والتلفزيــون ال تتعــّدى 

ــدول 150(. الـ1%)الج

ومــن حيــث التحليــالت الدميغرافيــة كلّهــا، تعتــرب العائلــة واألقربــاء 
املصــدر األول للمعلومــات حــول املســائل الدينيــة. فالعائلــة 
واألقربــاء )56%(، والكتــب الدينيــة )10%(، وااملدرســة )9%( تعتــرب 
مصــادر املعلومــات األغلــب يف املــدن يف حــني أّن القــادة الروحيــني 
)21%( يحتلــون مراتــب أعــى يف املناطــق الريفيــة بصفتهــم مصدر 

للمعلومــات.

الجدول 150. مصادر املعلومات الدينية يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنّية، املدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

لیست لدّي 

معلومات 

دینیة

العائلة/ 

األقرباء

القادة 

الروحیین 

)اإلمام، 

املفتي، 

إلخ.(

دروس 

القرآن 

الكریم

املدرسة
الكتب 

الدینیة

املجتمع 

الدیني
أخرىالتلفزیوناألصدقاء

0,654,613,311,28,68,50,90,80,70,7تركيا

املنطقة السكنّية

0,655,610,510,89,29,70,90,90,80,9املدينة

0,552,020,512,37,15,40,70,60,50,4الريف

املدن الرئيسية الثالث

1,052,811,29,49,811,21,11,21,11,2اسطنبول

0,553,68,710,310,512,30,90,91,10,9 أنقرة

0,663,94,85,210,111,80,90,71,10,8إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

1,052,811,29,49,811,21,11,21,11,2اسطنبول

0,659,214,87,49,86,70,20,50,20,5غرب مرمرة

0,252,513,914,98,08,10,10,60,90,7 رشق مرمرة

0,458,97,99,411,19,01,40,50,90,6ايجه

0,851,216,513,66,27,51,11,70,31,2البحر األبيض املتوسط 

0,650,010,815,79,39,90,81,10,90,9 غرب األناضول

0,156,215,410,37,88,21,10,30,30,3 وسط األناضول

0,348,522,512,47,77,20,40,40,30,5 غرب البحر األسود

0,032,432,018,98,56,10,40,80,50,4 رشق البحر األسود

1,454,316,613,53,37,30,61,31,50,2 شامل رشق األناضول

0,761,410,34,69,110,81,60,20,70,6وسط رشق األناضول

0,571,77,36,47,54,30,60,60,70,4 جنوب رشق األناضول
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ــة ذات  ــأن املنطق ــر ب ــل عــى مســتوى املناطــق فيظه ــا التحلي أم
ــائل  ــول املس ــات ح ــى املعلوم ــول ع ــن الحص ــى م ــبة األع النس
الدينيــة مــن العائلــة واألقربــاء هــي جنــوب رشق األناضــول 
)72%(. وتعتــرب املناطــق ذات النســب األعــى مــن الحصــول عــى 
املعلومــات حــول املســائل الدينيــة مــن املدرســة رشق البحــر 
البحــر األســود )23%( تباعــاً. وتجــدر  األســود )32%(، وغــرب 
اإلشــارة إىل أن رشق البحــر األســود هــي يف الوقــت ذاتــه املنطقــة 
ذات النســبة األعــى مــن األفــراد الذيــن يحصلــون عــى املعلومــات 
حــول املســائل الدينيــة مــن دروس القــرآن الكريــم )19%()الجدول 
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وعنــد مقارنــة املــدن الرئيســية الثــالث، ياُلحــظ أن نســبة الذيــن 

ــة  ــن العائل ــة م ــات حــول املســائل الديني ــون عــى املعلوم يحصل
واألقربــاء تبلــغ 64% يف إزمــر، و54% يف أنقــرة، و53% يف اســطنبول. 
ــني ودروس  ــادة الروحي ــن يشــرون إىل الق ــراد الذي ــا نســبة األف أم
القــرآن الكريــم كمصــدر حصولهــم عــى املعلومــات حــول املســائل 
الدينيــة فهــي أعــى يف أنقــرة واســطنبول مــام هــي عليــه يف إزمــر.

ــة  ــاء املرتب ــة واألقرب ــل العائل ــاء، تحت ــال والنس ــن الرج ــكل م ول
األوىل كمصــدر املعلومــات. ومــن جهــٍة أخــرى، مثــة نســبة أعــى 
ــائل  ــول املس ــات ح ــى املعلوم ــن ع ــوايت يحصل ــاء الل ــن النس م
الدينيــة مــن العائلــة واألقربــاء ودروس القــرآن الكريــم. أمــا 
ــة  ــب الديني ــني، واملــدارس، والكت ــادة الروحي ــارون الق ــن يخت الذي

ــال. ــاً الرج ــم غالب ــات فه ــم للمعلوم كمصادره

الجدول 151. مصادر املعلومات الدينية بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

لیست لدّي 

معلومات دینیة

العائلة/ 

األقرباء

القادة الروحیین 

)اإلمام، املفتي، 

إلخ.(

دروس القرآن 

الكریم
املدرسة

الكتب 

الدینیة

املجتمع 

الدیني
أخرىالتلفزیوناألصدقاء

الجنس

0,748,916,69,611,09,61,20,90,50,9ذكر

0,460,210,012,86,27,40,60,80,90,6أنثى

الفئة العمرية

24 - 180,756,88,312,710,48,11,01,00,50,6

34 - 250,651,210,512,412,59,41,10,70,90,8

44 - 350,552,013,012,39,49,20,81,10,80,7

54 - 450,654,215,910,46,98,60,71,10,90,7

64 - 550,256,317,410,14,58,60,80,40,81,0

65+ 0,562,819,66,52,55,60,70,60,40,7

املستوى العلمي

0,770,115,77,10,72,80,60,80,80,6مل يلتحقوا باملدارس

0,453,018,114,04,46,90,80,70,90,6مدرسة إبتدائية

0,352,511,714,710,47,41,00,90,50,5املرحلة التكميلية /املدرسة 

0,652,29,18,714,711,30,91,00,70,6مدرسة ثانوية

1,149,65,66,816,716,00,90,80,61,7شهادة إجازة/ دراسات عليا

الوضع العائيل

0,953,98,410,812,69,51,21,10,70,8أعزب

0,553,814,511,78,08,40,80,80,70,7متزّوج

ً 1,558,45,014,97,37,71,43,00,60,0منفصل / يعيش بعيدا

0,465,917,07,52,15,00,30,60,60,5أرمل

1,155,38,98,110,911,60,10,91,61,5مطلّق

نوع األرسة

0,553,513,211,49,38,90,90,80,70,7نواة

0,456,914,712,65,96,40,71,00,60,6 ممتدة

1,357,611,47,99,09,20,60,91,01,2 مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

2,148,35,63,518,318,91,30,50,60,9أعى الطبقة العليا

0,552,87,17,413,114,90,90,90,81,5الطبقة العليا

0,453,210,811,710,79,61,00,90,70,7الطبقة الوسطى العليا

0,454,016,212,96,76,80,80,70,70,6الطبقة الوسطى املنخفضة

0,959,716,810,54,94,50,70,90,90,2الطبقة الدنيا
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ــدول  ــتوى العلمي)الج ــث املس ــن حي ــة م ــة مامثل ــق حال وتنطب
.)151

 فمــع انخفــاض هــذا األخــر، ترتفــع نســبة جــواب القــادة 
الروحيــني ودروس القــرآن الكريــم يف حــني أّن نســبة املــدارس 

والكتــب الدينيــة ترتفــع مــع ارتفــاع املســتوى العلمــي

وتعتــرب نســبة األفــراد األرامــل الذيــن يحصلــون عــى املعلومــات 
حــول املســائل الدينيــة مــن العائلــة واألقربــاء )66%( ومــن القــادة 
الروحيــني )17%( هــي أعــى مــن نســب األفــراد اآلخريــن. والجدير 
بالذكــر أّن األفــراد املتزوجــني يســّجلون نســبًة أعــى مــن الحصــول 

عــى املعلومــات مــن القــادة الروحيــني )%15(.

وبالرغــم مــن أن الفــارق مــن حيــث أنــواع األرسة ليــس كبــراً، إاّل 
أنـّـه مثــة نســبة أقــل مــن األفــراد الذيــن يحصلــون عــى املعلومــات 
مــن املــدارس ومــن الكتــب الدينيــة لــدى العائــالت املمتــّدة، ومثــة 
مجــدداً نســبة أقــل مــن أولئــك الذيــن يحصلــون عــى املعلومــات 
مــن القــادة الروحيــني ومــن دروس القــرآن الكريــم لــدى العائــالت 

املفّككــة.

ومــن حيــث املســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي، يُعــّد اإلختــالف 
ــات  ــدى الطبق ــا ل ــة العلي ــني املرتب ــادة الروحي ــالل الق ــرز احت األب
ــة  ــب الديني ــدارس والكت ــب امل ــا، والوســطى، واألدىن إىل جان الدني

التــي تتخــذ مراتــب عاليــة كمصــدر للمعلومــات لــدى أعــى 
ــا. ــة العلي ــا والطبق ــة العلي الطبق

ــر  ــك األم ــار الرشي ــرب اختي ــي طُرحــت، يُعت ــا الت ويف املســائل كلّه
الــذي يلعــب فيــه اإلنتــامء الدينــي دوراً حاســامً ومؤثــراً بالنســبة 
األعــى. ذلــك أّن 50% مــن األفــراد يرّحــون بــأن انتامءهــم 
ــر عــى اختيارهــم الرشيــك يف حــني أّن  الدينــي هــو حاســم ويؤث
26% مــن األفــراد يقولــون إن اإلنتــامء الدينــي هــو حاســم جــداً. 
أمــا يف مــا يتعلـّـق باختيــار املأكــوالت واملرشوبــات، فتحتــل املرتبــة 
ــي  ــم الدين ــأن انتامءه ــون ب ــن يرّح ــبة الذي ــة. إذ إّن نس الثاني
هــو حاســم ويؤثــر علىاختيــار املأكــوالت واملرشوبــات تبلــغ 
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 ويشــار إىل أن املســألتني األخريــني اللتــني تتأثــران باإلنتــامء الديني 
هــام اختيــار األصدقــاء )56%( واختيار املالبــس )%57(.

كــام أّن املجــال الــذي يســّجل النســبة األدىن مــن التأثّــر باإلنتــامء 
الدينــي هــو اختيــار املهنــة. فالنســبة اإلجامليــة للمجيبــني الذيــن 
يفيــدون بــأن انتامءهــم الدينــي هــو حاســم أو حاســم جــداً 
ويؤثــر عــى اختيــار املهنــة تبلــغ 42%. أمــا نســبة املجيبــني الذيــن 
يفيــدون بــأن انتامءهــم الدينــي هــو غــر حاســم وال يؤثــر عــى 

ــة فبلغــت %11. ــار املهن اختي

الجدول 152. تأثري اإلنتامء الديني عى الحياة اليومية

رفض اإلجابةحاسم جداًحاِسمشعور محایدغیر حاِسمغیر حاِسم إطالقاً 

4,811,96,749,526,20,9اختیار الرشیك

8,123,612,040,515,10,7اختیار األصدقاء

8,926,313,536,713,90,7العالقة مع الجیران

11,129,915,429,812,21,6اختیار املهنة

9,725,312,436,314,71,6التصویت يف اإلنتخابات 

7,823,211,840,216,30,7اختیار املالبس

6,015,79,147,321,30,7اختیار املأكوالت واملرشوبات

عنــد النظــر إىل تأثــر اإلنتــامء الدينــي عــى الحيــاة اليوميــة مــن 
حيــث التحليــالت املختلفــة، ُوجــد أن اإلنتــامء الدينــي هــو حاســم 
ــع  ــة م ــة باملقارن ــق الريفي ــت يف املناط ــألة طُرح ــر يف أي مس أك
املــدن. فاملســائل التــي تســّجل النســبة األكــرب مــن اإلختــالف هــي 
العالقــة مــع الجــران، واختيــار املالبــس، واختيــار املهنة)الجــدول 
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 ومــن بــني املــدن الرئيســية الثــالث، متثــل كل مــن أنقرة واســطنبول 

ميــالً مامثــالُ أكــر يف حــني أّن اإلنتــامء الدينــي يعتــرب حاســامً 
بنســبة أقــل يف إزمــر مــام هــو يف أنقــرة واســطنبول.

ومــن حيــث املناطــق، يعتــرب اإلنتــامء الدينــي أكــر تأثــراً يف وســط 
األناضــول، وغــرب البحــر األســود، وجنــوب رشق األناضــول، وهــو 
األكــر تأثــراً يف شــامل رشق األناضــول، ورشق البحــر األســود 
باملقارنــة مــع املناطــق األخــرى. فعــى ســبيل املثــال، تبلــغ نســبة 
الذيــن يــرون أن اإلنتــامء الدينــي هــو حاســم ويؤثــر عــى اختيــار 

ــاء 81% يف شــامل رشق األناضــول و44% يف إيجــه. األصدق
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الجــدول 153. التأثــريات الحاِســمة للديــن عــى الحيــاة اليوميــة يف أنحــاء تركيــا كافــة، بحســب املنطقــة الســكنّية، املــدن الرئيســية الثــالث، وتصنيــف الوحــدات اإلقليميــة لإلحصــاء )حاِســم 
وحاِســم جــداً(

 
اختیار األصدقاءاختیار الرشیك

العالقة مع 

الجیران
اختیار املهنة

التصویت يف 

اإلنتخابات 
اختیار املأكوالت واملرشوباتاختیار املالبس

75,755,650,642,051,056,568,6تركيا

املنطقة السكنّية

72,851,145,537,046,651,765,9املدينة

83,167,163,655,062,268,975,5 الريف

املدن الرئيسية الثالث

67,445,539,831,144,645,858,9اسطنبول

69,348,943,936,147,049,471,1 أنقرة

62,239,735,927,434,640,560,0إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

67,445,539,831,144,645,858,9اسطنبول

73,255,649,333,839,846,662,6غرب مرمرة

77,654,849,839,551,458,379,5 رشق مرمرة

64,944,039,329,837,946,959,9   ايجه

75,451,845,540,047,653,767,3   البحر األبيض املتوسط 

75,557,854,044,555,555,972,5 غرب األناضول

90,667,658,653,865,466,968,3 وسط األناضول

85,467,664,257,762,768,676,2 غرب البحر األسود

86,870,869,162,465,971,679,7 رشق البحر األسود

90,780,779,576,177,778,081,1 شامل رشق األناضول

74,460,555,846,559,665,870,5وسط رشق األناضول

86,768,363,453,455,470,977,3 جنوب رشق األناضول

ــراً بالنســبة إىل  ــر تأث ــي هــو أك ــامء الدين ــول إّن اإلنت وميكــن الق
النســاء مــام هــو بالنســبة إىل الرجــال. وهــذا ينطبــق عــى املســائل 
كافــة. وعنــد تحليــل الفئــات العمريــة، يســّجل األفــراد األكــرب ســناً 
ــر  ــم ويؤث ــي حاس ــامء الدين ــار اإلنت ــث اعتب ــن حي ــى م ــباً أع نس
ــاء،  ــار األصدق ــرب يف اختي ــكٍل أك ــرق بش ــربز الف ــم. وي ــى حياته ع
ــى  ــس. فع ــار املالب ــية، واختي ــات السياس ــت يف اإلنتخاب والتصوي
ســبيل املثــال، 46% مــن األفراد مــن الفئــة العمريــة 18-24 يقولون 
ــق بالتصويــت، بينــام  إن اإلنتــامء الدينــي هــو حاســم يف مــا يتعلّ
ــة 64-55،  ــة العمري ــدى الفئ ــغ 55% ل ــبة لتبل ــذه النس ــع ه ترتف

و65% لــدى الذيــن يفــوق عمرهــم الـــ65 ســنة)الجدول 154(.

ــه  ــى أنّ ــي ع ــامء الدين ــل إىل اإلنت ــن األرام ــرب م ــر نســبة أك وتنظ
ــني.  ــني واملطلّق ــة إىل العازب ــم باملقارن ــى حياته ــر ع ــم ويؤث حاس

ــدد. ــذا الص ــون يف ه ــل املتزّوج ــيل األرام وي

أمــا بالنســبة إىل األفــراد مــن العائــالت املمتــّدة، فــإن تأثــر 
اإلنتــامء الدينــي عــى الحيــاة اليوميــة هــو أكــرب مــام هــو عليــه 
بالنســبة إىل أنــواع األرس األخــرى. باإلضافــة إىل ذلــك، تعتــرب نســبة 

األرامــل واملتزوجــني الذيــن ينظــرون إىل اإلنتــامء الدينــي عــى أنــه 
حاســم يف حياتهــم أعــى مــن تلــك التــي يســّجلها كل مــن العازبــني 

ــني. واملطلّق

ويرتفــع تأثــر اإلنتــامء الدينــي عــى املســائل كلّهــا مــع انخفــاض 
املســتوى العلمــي. فـــ90% مــن األفــراد الذيــن مل يلتحقــوا باملدارس 
و82% مــن خّريجــي املدرســة األساســية يجــدون اإلنتــامء الدينــي 
ــار الرشيــك، بينــام تبلــغ هــذه النســبة  ــر عــى اختي حاســامً ويؤث
58% لــدى خّريجــي الجامعــة. وأفــاد 31% مــن خّريجــي الجامعــة 

بــأّن اإلنتــامء الدينــي غــر حاســم وال يؤثــر يف هــذا الصــدد.

ــي- ــتوى اإلجتامع ــل املس ــث تحلي ــن حي ــه م ــر ذات ــق األم وينطب
ــر  ــبة تأث ــض نس ــرة، تنخف ــذه األخ ــاع ه ــع ارتف ــادي. فم اإلقتص
ــدى  ــراد ل ــن األف ــال، 19% م ــبيل املث ــى س ــي. وع ــامء الدين اإلنت
ــأن اإلنتــامء الدينــي يلعــب دوراً  ــا يفيــدون ب أعــى الطبقــة العلي
يف اختيارهــم أصدقاءهــم، بينــام ترتفــع هــذه النســبة لتبلــغ %69 

لــدى الطبقــة الدنيــا
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الجــدول 154. التأثــريات الحاِســمة للديــن عــى الحيــاة اليوميــة بحســب الجنــس، العمــر، املســتوى العلمــي، الوضــع العائــيل، نــوع األرسة واملســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي )حاِســم وحاِســم 
جــداً(

 
اختیار األصدقاءاختیار الرشیك

العالقة مع 

الجیران
اختیار املهنة

التصویت يف 

اإلنتخابات 
اختیار املأكوالت واملرشوباتاختیار املالبس

الجنس

72,052,647,839,448,551,866,0ذكر

79,358,653,344,653,561,271,2أنثى

الفئة العمرية

24 - 1872,149,845,038,445,551,163,8

34 - 2573,350,344,737,347,952,666,9

44 - 3575,054,148,839,149,354,967,6

54 - 4575,957,952,442,551,156,569,1

64 - 5578,660,356,446,554,860,970,8

65+ 85,071,767,259,065,672,878,9

املستوى العلمي

89,874,470,459,868,276,981,0مل يلتحقوا باملدارس

82,164,859,648,858,165,173,4مدرسة إبتدائية

75,656,150,242,351,555,767,3املرحلة التكميلية /املدرسة 

66,441,937,430,338,742,460,4مدرسة ثانوية

57,830,725,422,431,234,156,5شهادة إجازة/ دراسات عليا

الوضع العائيل

66,844,038,833,841,444,759,7أعزب

78,058,253,043,453,059,070,6متزّوج

ً 62,447,548,337,242,747,860,4منفصل / يعيش بعيدا

84,669,264,856,862,971,077,1أرمل

60,540,836,832,038,241,761,1مطلّق

نوع األرسة

75,454,949,640,649,855,467,7نواة

82,163,559,150,359,465,475,3 ممتدة

68,048,344,038,445,749,963,8   مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

45,019,316,116,622,325,148,7أعى الطبقة العليا

63,537,531,326,036,039,560,1الطبقة العليا

72,549,243,935,945,750,066,2الطبقة الوسطى العليا

80,462,557,647,056,362,471,0الطبقة الوسطى املنخفضة

85,268,964,154,361,271,576,5الطبقة الدنيا
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 النشاطات اإلجتامعية
والثقافية



زيارة االقرباء، واألصدقاء، واملعارف

تقديم الهدايا ألفراد العائلة واألقرباء

قراءة الكتب.

قراءة الصحف

الذهاب اىل املرسح والسينا

 الذهاب إىل أماكن كاملطاعم، ومحالت الوجبات الرسيعة، ومحالت الحلويات، واملقاهي

الذهاب اىل أماكن كالنوادي املحلية،  الجمعيات - واألخوّيات

الذهاب اىل أماكن مثل البارات /الحانات، والنوادي الليلية

الذهاب اىل املقاهي

:التارين الرياضية

)األعال اليدوية)التطريز وغزل السجاد واإلصالحات الخ

مشاهدة التلفزيون/ أقراص الفيديو املدمجة/ أقراص الدي يف دي

مشاهدة املباريات الرياضية

لعب الورق، ولعبة “روميكوب”، والطاولة، وألعاب الكمبيوتر يف املنزل

التدخني

رشب الكحول

استخدام اإلنرتنت

مشاهدة التلفزيون

اإلجازات السنوية
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يف هــذا القســم مــن البحــث، يتــم تحليــل النشــاطات اإلجتامعيــة 
ألفــراد األرسة كزيــارة اآلخريــن، وتقديــم الهدايــا، وقــراءة الكتــب 
والصحــف، ومشــاهدة التلفزيــون، والذهــاب إىل الســينام واملرح، 

واألخويــة، والجمعيــة، والحانــات، واملالهــي الليليــة، واملقاهــي.

.8.1.زيارة االقرباء، واألصدقاء، واملعارف

ُســئل األفــراد املشــاركون يف البحــث جميعهــم عــام إذا كانــوا 
ــة،  ــاد الديني ــبات كاألعي ــم للمناس ــم ومعارفه ــزورون أصدقاءه ي
وحفــالت الزفــاف، ولإلحتفــال بــرشاء منــزل جديــد، وزيــارة مولــود 
ــكرية،  ــة العس ــن الخدم ــني م ــني إىل واآلت ــارة الذاهب ــد، وزي جدي
وزيــارة املــرىض، وزيــارة الذاهبــني إىل\العائديــن مــن الحــج، 
وتقدمــة التعــازي، وزيــارة القبــور، وحضــور الجنــازات. وُوجــد أن 
نــوع الزيــارة الــذي يحظــى بالنســبة األكــرب مــن أصــوات األفــراد 
ــا  ــة”. أم ــاد الديني ــارة خــالل األعي ــازي” و”الزي ــة التع هــو “تقدم

نســبة الذيــن يقومــون بزيــارة معارفهــم لرؤيــة “املنــزل الجديــد” 
ــدول 155(. ــي أدىن)الج ــج” فه ــن الح ــتقبالهم م و”اس

ــى  ــة الكــربى، ومبعن ــذي يحظــى باألهمي ــارة ال ــوع الزي ــام أّن ن ك
آخــر، نــوع الزيــارة الــذي يقــوم بــه أفــراد العائلــة بالتأكيــد هــو 
تقديــم التعــازي. ذلــك أّن 39% مــن األفــراد افــادوا بالحــرص عــى 
زيــارة أقربائهــم، وأصدقائهــم، ومعارفهــم لتقديــم التعــازي يف ظــل 
الظــروف ذات الصلــة. أمــا نســبة األفــراد الذيــن يقومــون عمومــاً 
بالزيــارات لتقديــم التعــازي فتبلغ 45%. ويشــار إىل أن نــوع الزيارة 
الــذي يحتــل املرتبــة الثانيــة هــو “الزيــارة خــالل األعيــاد الدينيــة”. 
ــاً  ــارة دامئ ــن الزي ــوع م ــذا الن ــون به ــن يقوم ــبة الذي ــع نس وترتف
ــاً” 45%. إاّل  ــون بـ”غالب ــن يجيب ــغ نســبة الذي إىل 38% يف حــني تبل
أّن نســبة األفــراد الذيــن يــزورون مــن يعــودون مــن الحــج ومــن 
يشــرتون منــزالً جديــداً هــي أدىن. كــام أن نســبة الذيــن ال يقومــون 

بزيــارة معارفهــم أبــداً لهــذه األســباب تبلــغ %11.

الجدول 155. زيارة االقرباء، واألصدقاء، واملعارف يف أنحاء تركيا كافة

دامئاًغالباًأحیاناًأبداً

3,113,345,438,3يف األعیاد الدینیة لتباُدل املعایدات

4,419,847,128,6يف اإلحتفاالت مثال حفالت الزفاف

10,826,641,920,7لإلحتفال باملنزل الذي اشرتاه حدیثاً أحد معارفك

7,522,645,024,8لرؤیة املولود الجدید ألحد معارفك

10,024,742,023,3لتودیع أو استقبال َمن یؤّدي الخدمة العسكریة

3,117,347,931,7زیارة املرىض

10,822,341,625,4عندما یعودون من الحّج

2,813,345,038,9لتقدیم التعازي

4,820,643,031,5زیارة القبور

ــذه  ــون به ــن يقوم ــراد الذي ــر الجــدول 157-156 نســب األف يظه
الزيــارات “دامئــاً” وغالبــاً” يف أنحــاء تركيــا كافــة ومــن حيــث فئــات 

مختلفــة مــن التحليــل.

ــون  ــن يعيش ــراد الذي ــكنية أّن األف ــة الس ــل املنطق ــر تحلي ويظه
ــارة  ــام بزي ــن القي ــى م ــباً أع ــّجلون نس ــة يس ــق الريفي يف املناط
ــني  ــرب ب ــرق األك ــاً. إاّل أّن الف ــا تقريب ــبات جميعه ــارف للمناس املع
ــن  ــن م ــارة العائدي ــن يف زي ــدن يكم ــني امل ــة وب ــق الريفي املناط
الحــج. ذلــك أن 65% مــن ســكان املــدن يــزورون معارفهــم بهــذه 
املناســبة. وترتفــع هــذه النســبة لتبلــغ 73% يف املناطــق الريفيــة. 

ومــن بــني املــدن الرئيســية الثــالث، تســّجل اســطنبول نســبًة 
ــا  ــبات كلّه ــم يف املناس ــزورون معارفه ــن ي ــراد الذي ــن األف أدىن م
ــراد  ــرب يف نســبة األف ــرق األك ــور. ويكمــن الف ــارة القب ــدا زي ــا ع م
ــة  ــني إىل الخدم ــن من\الذاهب ــم العائدي ــزورون معارفه ــن ي الذي
العســكرية. أإذ تبلــغ 61% يف اســطنبول، و67% يف أنقــرة، و%71 

ــر. يف إزم

ــبات  ــم يف املناس ــزورون معارفه ــن ي ــراد الذي ــبة األف ــام أّن نس ك
كلّهــا تقريبــاً هــي األعــى يف رشق البحــر األســود واألدىن يف جنــوب 
رشق األناضــول. أمــا ســبب الزيــارة الــذي يظهــر الفــرق األكــرب بــني 
ــن  ــّجل الذي ــة، يس ــذه الحال ــور. ويف ه ــارة القب ــو زي ــق فه املناط
ــوب  ــود و55% يف جن ــر األس ــم 88% يف رشق البح ــزورون معارفه ي

ــول. رشق األناض

ويف املناســبات كلّهــا مــا عــدا زيــارة املولــود الجديــد وزيــارة 
ــة أي  ــس مث ــكرية، لي ــة العس ــني إىل الخدم ــن من\الذاهب العائدي
فــارق كبــر بــني النســاء والرجــال. ذلــك أن نســبة النســاء اللــوايت 
ــا  ــود الجديــد تبلــغ 74% يف حــني أنّه يــزرن معارفهــن لرؤيــة املول
تنخفــض لتصــل إىل 66% لــدى الرجــال. ويف املقابــل، يســّجل 
الرجــال نســبة أعــى مــن زيــارة املعــارف العائديــن من\الذاهبــني 

إىل الخدمــة العســكرية )%69(.
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ويشــار إىل أّن نســبة الذيــن يــزورون معارفهــم يف املناســبات كلّهــا 
ــر 65  ــن العم ــون م ــن يبلغ ــدى الذي ــبياً ل ــي أدىن نس ــاً ه تقريب
ســنة ومــا فــوق باملقارنــة مــع الفئــات العمريــة األخــرى. ويظهــر 
ــراد  ــث نســبة األف ــن حي ــة م ــات العمري ــني الفئ ــرب ب ــارق األك الف
ــغ %60  ــي تبل ــاف. فه ــالت الزف ــم يف حف ــزورون معارفه ــن ي الذي
لــدى الذيــن يبلغــون مــن العمــر 65 ســنة ومــا فــوق و81% لــدى 

ــة 54-45. ــة العمري الفئ

يــزورون  الذيــن  نســبة  تعتــرب  العائــيل،  الوضــع  مــن حيــث 
معارفهــم ألي مناســبة أعــى لــدى املتزوجــني. ويظهــر الفــرق 
بــني األوضــاع العائليــة املختلفــة مــن حيــث نســب الزيــارات. إاّل 
ــارة املعــارف يف  ــرب هــي زي ــي ســّجلت الفــرق األك أّن املســألة الت
حفــالت الزفــاف. ذلــك أّن 79% مــن املتزوجــني يــزورون معارفهــم 
يف هــذه املناســبات بينــام تنخفــض هــذه النســبة لتصــل إىل %56 

ــل. ــدى األرام ل

وتُعــد نســب األفــراد الذيــن يــزورون معارفهــم يف املناســبات كلّهــا 
تقريبــاً أدىن لــدى الذيــن مل يلتحقــوا باملــدارس، ولكــن أعــى لــدى 
ــا  ــظ يف م ــارز ياُلخ ــارق ب ــة ف ــية. ومث ــة األساس ــي املدرس خّريج

يتعلـّـق باملســتوى العلمــي, إاّل أّن الفــارق األكــرب ياُلحــظ يف نســب 
الذيــن يــزورون معارفهــم يف حفــالت الزفــاف. فمــن بــني الذيــن مل 
يلتحقــوا باملــدارس، تبلــغ نســبة الذيــن يــزورون معارفهــم لهــذه 

ــدى خّريجــي الجامعــة. املناســبات 62%، وهــي تصــل إىل %80 ل

ــالت  ــواع األرس، ياُلحــظ أن نســبًة أدىن مــن العائ ــل أن ــد تحلي وعن
ــا ألي  ــزور معارفه ــواة ت ــالت الن املفّككــة ونســبًة أعــى مــن العائ
مناســبة. أمــا النســبة األعــى مــن اإلختــالف فتاُلحــظ مــن حيــث 
زيــارة املولــود الجديــد، وزيــارة املعــارف العائديــن من\الذاهبــني 
إىل الخدمــة العســكرية. فاألفــراد الذيــن يــزورون معارفهــم لهــذه 
املناســبات الثــالث يســّجلون نســباً تــرتاوح مــا بــني 51 و56% لــدى 
العائــالت املفّككــة. وتــرتاوح هــذه النســب مــا بــني 66 و%72 

ــّدة. ــالت املمت ــواة والعائ ــالت الن ــدى العائ ل

ومــن حيــث املســتوى اإلجتامعــي- اإلقتصــادي، تعتــرب نســبة 
ــدى  ــاً أدىن ل ــا تقريب ــبات كلّه ــم يف املناس ــزورون معارفه ــن ي الذي
الطبقــة الدنيــا. أمــا الفــارق األكــرب فياُلحــظ يف نســبة الذيــن 
ــالت الزفــاف. فهــي تبلــغ 83% لــدى  يــزورون معارفهــم يف حف

أعــى الطبقــة العليــا و63% لــدى الطبقــة الدنيــا.
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يف األعیاد الدینیة لتباُدل 

املعایدات
زیارة القبوريف اإلحتفاالت مثال حفالت الزفافزیارة املرىضلتقدیم التعازي

لرؤیة املولود الجدید 

ألحد معارفك

عندما یعودون 

من الحّج

لتودیع أو استقبال َمن یؤّدي الخدمة

العسx”كریة

لإلحتفال باملنزل الذي اشرتاه حدیثاً 

أحد معارفك

74,569,866,965,362,6تركيا83,783,979,775,8تركيا

املنطقة السكنّيةاملنطقة السكنّية

73,269,264,563,562,0املدينة83,783,679,476,1املدينة

78,071,473,269,964,3 الريف83,684,580,474,9 الريف

املدن الرئيسية الثالثاملدن الرئيسية الثالث

74,769,462,660,860,4اسطنبول82,982,678,776,4اسطنبول

73,073,366,166,767,6 أنقرة84,685,581,980,0 أنقرة

75,876,167,171,167,0إزمر85,888,884,381,7إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاءتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

74,769,462,660,860,4اسطنبول82,982,678,776,4اسطنبول

80,174,568,766,469,7غرب مرمرة87,990,684,479,3غرب مرمرة

75,872,570,268,566,1 رشق مرمرة83,585,683,678,6 رشق مرمرة

79,278,973,176,471,2ايجه87,787,284,783,2ايجه

79,470,166,865,560,9 البحر األبيض املتوسط 83,886,280,773,0 البحر األبيض املتوسط 

71,873,669,068,666,5 غرب األناضول84,685,281,478,8 غرب األناضول

67,661,161,158,757,7 وسط األناضول80,775,169,273,2 وسط األناضول

80,370,570,267,862,6 غرب البحر األسود87,386,581,973,1 غرب البحر األسود

88,179,083,074,871,8 رشق البحر األسود90,391,587,180,4 رشق البحر األسود

57,061,763,855,954,2 شامل رشق األناضول78,273,965,465,2 شامل رشق األناضول

77,268,568,765,362,8وسط رشق األناضول81,386,083,077,2وسط رشق األناضول

55,449,153,348,444,7 جنوب رشق األناضول74,172,066,461,1 جنوب رشق األناضول
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57,061,763,855,954,2 شامل رشق األناضول78,273,965,465,2 شامل رشق األناضول

77,268,568,765,362,8وسط رشق األناضول81,386,083,077,2وسط رشق األناضول

55,449,153,348,444,7 جنوب رشق األناضول74,172,066,461,1 جنوب رشق األناضول
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الجدول 157. زيارة األقرباء، األصدقاء واملعارف بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، الوضع العائيل، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي )دامئاً وغالباً(

 
يف األعیاد الدینیة لتباُدل 

املعایدات
زیارة املرىضلتقدیم التعازي

يف اإلحتفاالت مثال حفالت 

الزفاف
زیارة القبور

لرؤیة املولود الجدید ألحد 

معارفك
عندما یعودون من الحّج

لتودیع أو استقبال َمن 

یؤّدي الخدمة

العسكریة

لإلحتفال باملنزل الذي 

اشرتاه حدیثاً أحد معارفك

الجنسالجنس

76,065,966,368,759,3ذكر84,484,879,876,0ذكر

73,173,767,661,865,9أنثى82,982,979,675,5أنثى

الفئة العمريةالفئة العمرية

24 - 1883,078,973,973,124 - 1868,958,755,561,851,0

34 - 2585,283,979,076,834 - 2572,271,663,963,861,5

44 - 3586,687,283,879,344 - 3577,175,070,667,567,8

54 - 4586,987,784,480,854 - 4579,276,174,171,971,1

64 - 5584,887,683,978,364 - 5580,975,075,970,670,6

65+ 69,475,570,560,165+ 69,958,264,554,052,2

املستوى العلمياملستوى العلمي

65,858,963,054,052,0مل يلتحقوا باملدارس71,974,870,061,5مل يلتحقوا باملدارس

78,774,474,370,668,1مدرسة إبتدائية85,786,883,078,2مدرسة إبتدائية

74,569,465,267,661,8املرحلة التكميلية  84,683,278,377,5املرحلة التكميلية  

73,868,062,664,060,1مدرسة ثانوية85,183,679,476,8مدرسة ثانوية

73,071,859,460,963,3شهادة إجازة/ دراسات عليا86,686,182,279,5شهادة إجازة/ دراسات عليا

الوضع العائيلالوضع العائيل

68,255,851,960,749,1أعزب80,877,872,272,0أعزب

77,275,172,168,367,7متزّوج86,486,983,179,0متزّوج

ً 72,775,973,459,7ًمنفصل / يعيش بعيدا 71,565,259,458,752,3منفصل / يعيش بعيدا

67,355,961,050,052,1أرمل66,171,765,955,8أرمل

63,360,750,948,949,7مطلّق71,573,872,060,2مطلّق

نوع األرسةنوع األرسة

76,072,468,867,664,9نواة86,185,881,678,2نواة

73,669,769,665,963,3 ممتدة82,482,878,675,6 ممتدة

67,555,552,751,048,7 مفككة72,074,470,362,4 مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادياملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

66,576,556,956,065,9أعى الطبقة العليا87,086,279,983,4أعى الطبقة العليا

78,276,265,366,168,3الطبقة العليا87,887,684,180,6الطبقة العليا

78,573,469,567,866,7الطبقة الوسطى العليا86,886,383,780,4الطبقة الوسطى العليا

75,670,769,568,163,7الطبقة الوسطى املنخفضة84,284,479,776,0الطبقة الوسطى املنخفضة

65,858,361,857,350,0الطبقة الدنيا75,276,870,963,2الطبقة الدنيا
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الجدول 157. زيارة األقرباء، األصدقاء واملعارف بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، الوضع العائيل، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي )دامئاً وغالباً(

 
يف األعیاد الدینیة لتباُدل 

املعایدات
زیارة املرىضلتقدیم التعازي

يف اإلحتفاالت مثال حفالت 

الزفاف
زیارة القبور

لرؤیة املولود الجدید ألحد 

معارفك
عندما یعودون من الحّج

لتودیع أو استقبال َمن 

یؤّدي الخدمة

العسكریة

لإلحتفال باملنزل الذي 

اشرتاه حدیثاً أحد معارفك

الجنسالجنس

76,065,966,368,759,3ذكر84,484,879,876,0ذكر

73,173,767,661,865,9أنثى82,982,979,675,5أنثى

الفئة العمريةالفئة العمرية

24 - 1883,078,973,973,124 - 1868,958,755,561,851,0

34 - 2585,283,979,076,834 - 2572,271,663,963,861,5

44 - 3586,687,283,879,344 - 3577,175,070,667,567,8

54 - 4586,987,784,480,854 - 4579,276,174,171,971,1

64 - 5584,887,683,978,364 - 5580,975,075,970,670,6

65+ 69,475,570,560,165+ 69,958,264,554,052,2

املستوى العلمياملستوى العلمي

65,858,963,054,052,0مل يلتحقوا باملدارس71,974,870,061,5مل يلتحقوا باملدارس

78,774,474,370,668,1مدرسة إبتدائية85,786,883,078,2مدرسة إبتدائية

74,569,465,267,661,8املرحلة التكميلية  84,683,278,377,5املرحلة التكميلية  

73,868,062,664,060,1مدرسة ثانوية85,183,679,476,8مدرسة ثانوية

73,071,859,460,963,3شهادة إجازة/ دراسات عليا86,686,182,279,5شهادة إجازة/ دراسات عليا

الوضع العائيلالوضع العائيل

68,255,851,960,749,1أعزب80,877,872,272,0أعزب

77,275,172,168,367,7متزّوج86,486,983,179,0متزّوج

ً 72,775,973,459,7ًمنفصل / يعيش بعيدا 71,565,259,458,752,3منفصل / يعيش بعيدا

67,355,961,050,052,1أرمل66,171,765,955,8أرمل

63,360,750,948,949,7مطلّق71,573,872,060,2مطلّق

نوع األرسةنوع األرسة

76,072,468,867,664,9نواة86,185,881,678,2نواة

73,669,769,665,963,3 ممتدة82,482,878,675,6 ممتدة

67,555,552,751,048,7 مفككة72,074,470,362,4 مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادياملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

66,576,556,956,065,9أعى الطبقة العليا87,086,279,983,4أعى الطبقة العليا

78,276,265,366,168,3الطبقة العليا87,887,684,180,6الطبقة العليا

78,573,469,567,866,7الطبقة الوسطى العليا86,886,383,780,4الطبقة الوسطى العليا

75,670,769,568,163,7الطبقة الوسطى املنخفضة84,284,479,776,0الطبقة الوسطى املنخفضة

65,858,361,857,350,0الطبقة الدنيا75,276,870,963,2الطبقة الدنيا
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8.2. تقديم الهدايا ألفراد العائلة واألقرباء

ــرتون  ــوا يش ــا إذا كان ــاركون م ــئل املش ــث، ُس ــذا البح ــار ه يف إط

ــا  ــة وم ــبات مختلف ــم يف مناس ــم وأقربائه ــراد عائالته ــا ألف الهداي

إذا كانــوا يقومــون بذلــك غالبــاً. وتبــنّي مــن اإلجابــات أن النســبة 

األكــرب تشــرتي الهدايــا عنــد زيــارة مريــض أو عنــد الذهــاب لرؤيــة 

ــا يف  ــم الهداي ــاه أن تقدي ــد. ونالحــظ يف الجــدول أدن ــود جدي مول

ــا  ــراً يف تركي ــرشاً كث ــس منت ــاق لي ــد العش ــنة وعي ــد رأس الس عي

بعــد.

يقــول 27% مــن املشــاركني يف االســتطالع إنهــم دامئــاً مــا يأخــذون 

هديــة حــني يــزورون مريــض فيــام قــال 39% منهــم إنهــم يأخــذون 

ــًة معهــم بشــكل عــام. وقــال 24% إنهــم دامئــاً مــا يأخــذون  هدي

هديــًة حــني يذهبــون لرؤيــة مولــود جديــد، فيــام قــال 38% إنهــم 

يفعلــون ذلــك بشــكل عــام. كام يســجل ارتفاع يف نســبة األشــخاص 

الذيــن يجلبــون هدايــا إىل األشــخاص الذيــن يتزوجــون حديثــاً أو 

يشــرتون منــزالً. وبلغــت نســبة األشــخاص الذيــن قالــوا إنهــم دامئــاً 

مــا يجلبــون هدايــا ألحــد معارفهــم الــذي يشــرتي منــزالً أو يتــزوج 

19%، ونســبة الذيــن يجلبــون هدايــا يف هاتــني املناســبتني بشــكل 
عــام 35%. وبــرز أنــه يتــم تبــادل أقــل نســبة هدايــا يف رأس الســنة، 

ــم  ــة ألقربائه ــون هدي ــا يجلب ــاً م ــم دامئ ــوا إنه ــن قال فنســبة الذي

وأفــراد عائلتهــم يف رأس الســنة بلغــت 5%. وبلغــت نســبة الذيــن 

يقولــون إنهــم يجلبــون بشــكل عــام هدايــا ألفــراد عائلتهــم 

وأقربائهــم يف رأس الســنة 11%)الجــدول 158(.

الجدول 158. تقديم الهدايا ألفراد العائلة واألقرباء يف تركيا

غري ذي صلةدامئاعموماأحياناأبدا

23,731,028,716,20,4يف املهرجانات الدينية

31,626,825,514,22,0يف أعياد امليالد

62,516,310,65,15,5يف ليلة رأس السنة

16,928,135,319,10,5عند الزواج/رشاء منزل

21,928,932,416,20,7عند الذهاب للخدمة العسكرية

12,824,638,023,90,7الذهاب لرؤية طفل

10,823,139,326,50,3زيارة مريض

46,024,019,69,60,8يف األيام املباركة

42,016,714,811,015,5يف احتفاالت الذكرى السنوية للزفاف

30,517,722,418,410,9يف عيد األم

34,816,018,914,515,9يف عيد األب

46,615,214,511,911,8يف عيد العشاق

يظهــر الجــدول أعــاله الوضــع بشــكل عــام يف تركيــا ونســب الذيــن 

“دامئــاً” و”بشــكل عــام” يقدمــون الهدايــا ألفــراد أرستهــم يف 

مناســبات مختلفة.وبحســب املنطقــة الســكنية، نالحــظ عــادًة أن 

ــة أقــّل منهــا يف  ــا يف املناطــق الريفي نســبة الذيــن يقدمــون هداي

املــدن، يف املناســباتكافة. ويرتفعاالختــالف يف نســب تقديــم الهدايــا 

بــني املــدن والريــف إىل أعــى مســتوياته يف عيــد األم، وعيــد األب، 

وأعيــاد امليــالد. ففــي هــذه املناســبات الثــالث، يقــدم حــوايل 

ــا  ــني 38% و47%( الهداي ــرتاوح ب ــب ت ــدن )بنس ــكان امل ــف س نص

ألقربائهــم. وتــرتاوح هــذه النســبة بــني 21% و26% يف املناطــق 

الريفية)الجــدول 159(.

ويف املــدن الثــالث الكــربى، تبــنّي أن نســبة الذيــن يقدمــون 

الهدايــا فيهــا يف كّل مــن املناســبات الثــالث أقــل مــن نســبة 

الذيــن يقدمــون الهدايــا يف اســطنبول. غــر أنــه كان مــن الالفــت 

ــن ينضمــون  ــاء الذي ــا إىل األقرب ــم الهداي االختــالف يف نســبة تقدي

ــة العســكرية، فـــ44% مــن ســكان اســطنبول يقدمــون  إىل الخدم

ــة بـــ57% يف  ــذي ينضــم إىل العســكرية، مقارن ــة للشــخص ال هدي

أنقــرة و59% يف إزمــر.

ــة  ــإن منطق ــاء، ف ــة لإلحص ــدات اإلقليمي ــف الوح ــار تصني ويف إط

جنــوب رشق األناضــول ســجلت النســبة األدىن مــن تقديــم الهدايــا 

ــر يف  ــالف كب ــر اخت ــه، يظه ــار عين ــبات. ويف اإلط ــة املناس يف كاف

املناســبات مثــل زيــارة األقربــاء الذيــن يتزوجــون أو يشــرتون 

ــوب  ــارة مريــض. يف جن ــد زي ــون طفــالً أو عن ــن ينجب ــزالً والذي من

رشق األناضــول، يقــدم 20% دامئــاً أو بشــكل عــام هديــًة إىل الذيــن 

ــع هــذه النســبة إىل 68% يف  ــام ترتف ــزالً، في يتزوجون/يشــرتون من

ــًة  ــون هدي ــول، 28% يجلب ــه يف رشق األناض ــام أن ــرة. ك رشق مرم

حــني يذهبــون للتهنئــة مبولــود جديــد و31% حــني يذهبــون لزيــارة 

ــون  ــن يقدم ــبة الذي ــع نس ــب األدىن. وترتف ــي النس ــض، وه مري

الهدايــا بشــكل عــام لألقربــاء يف هــذه املناســبات يف غــرب مرمــرة. 

ومــن بــني الذيــن يعيشــون يف غــرب مرمــرة، 78% يجلبــون هديــًة 

حــني يــزورون مريضــاً و73% يجلبــون هديــًة حــني يذهبــون 
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ــد. ــود جدي ــة مبول للتهنئ

ــد  ــا عن ــن الهداي ــوايت يقدم ــاء الل ــبة النس ــروف أن نس ــن املع وم

الذهــاب للتهنئــة مبولــود جديــد أكــرب مــن نســبة الرجــال )%66( 

فيــام نســبة الرجــال الذيــن يقدمــون الهدايــا يف عيــد الحــب هــي 

أعــى )31%(. وال يوجــد أي اختــالف يذكــر بــني النســاء والرجــال يف 

املناســبات األخرى)الجــدول 160(.

واالختالفــات األكــرب يف النســب عــى مســتوى الســّن، تســّجل لــدى 

الذيــن يقدمــون هدايــا يف عيــد األم وعيــد األب. فيقــدم 61% مــن 

ــر  ــا يف األم، غ ــنة هداي ــني 18 و24 س ــم ب ــرتواح أعامره ــن ت الذي

أن هــذه النســبة ترتاجــع إىل 31% يف الفئــة العمريــة بــني 45 و54 

ــني 55 و64 ســنة. وظهــر  ــة ب ــة العمري ــدى الفئ ســنة، وإىل 20% ل

أن 52% مــن الفئــة العمريــة بــني 18 و24 ســنة يقدمــون هدايــا يف 

عيــد األب. وترتاجــع هــذه النســبة إىل 23% يف الفئــة العمريــة بــني 

ــني 55 و64. ــة ب ــة العمري 45 و54 وإىل 15% يف الفئ

ويف كّل مناســبة تقريبــاً، تكــون نســبة مقدمــي الهدايــا مــن األرامل 

أقــل مقارنــًة باآلخريــن. ونلحــظ مــن جديــد أن االختــالف األكــرب 

عــى صعيــد الوضــع العائــيل، يتظهــر يف عيــدّي األم واألب. فنســبة 

املنفصلــني هــي األعــى لناحيــة تقديــم الهدايــا يف عيــد األم )%43(. 

ــدى العــزّاب )51%(. ويف  ــد األب، تســّجل النســبة األعــى ل ويف عي

املناســبتني، األرامــل هــم أقــل مــن يقدمــون الهدايــا للوالديــن. إذ 

ــد  ــد األم و7% يف عي ــا يف عي ــون الهداي ــل يقدم ــن األرام أن 11% م

األب.

وبحســب املســتوى الثقــايف، يبــدو أن األشــخاص الذيــن مل يتلقــوا 

أي تعليــم هــم أقــّل مــن يقــدم هدايــا يف كافــة املناســبات. ويــربز 

ــالد.  ــاد املي ــد األم ويف أعي ــه يف عي ــتوى ل ــى مس ــالف يف أع االخت

ففــي املناســبتني، يقــدم 67% إىل 68% مــن املتخرجــني الجامعيــني 

الهدايــا، وترتاجــع هــذه النســبة إىل 13% يف عيــد األم و16% يف 

أعيــاد امليــالد لــدى األشــخاص الذيــن مل يحصلــوا عــى أي تعليــم.

ــا  ــون الهداي ــن يقدم ــبة م ــض نس ــة، تنخف ــالت املفكك ويف العائ

مقارنــًة بــاألرس األخــرى، حيــث ترتفــع النســبة لــدى األرس النــواة. 

ــبات  ــواع األرس يف مناس ــا يتعلقبأن ــرب يف م ــالف األك ــر  االخت ويظه

أعيــاد الــزواج. فكــام هــو متوقــع نســبة مــن يقدمــون الهدايــا يف 

ــل )%8(.  ــزواج قلي ــاد ال ــبات أعي ــالل مناس ــة خ ــالت املفكك العائ

وتبلــغ هــذه النســبة 22% يف العائــالت املمتــدة و30% يف العائــالت 

النــواة.

وبحسب الوضعية االجتامعية- االقتصادية، فإن النسبة األقل من 

الذين يقدمون الهدايا يف كّل املناسبات ينتمون إىل الطبقة الدنيا. 

وبرز االختالف بشكل كبر يف عيد األم وأعياد امليالد. فـ14% من 

الطبقة الدنيا يقدمون دامئاً أو بشكل عام الهدايا لألقرباء يف أعياد 

امليالد، فيام ترتفع هذه النسبة إىل 76% يف الطبقات األعى. وتبلغ 

نسبة األشخاص املنتمني إىل الطبقة الدنيا الذين يقدمون الهدايا يف 

عيد األم 17% وترتفع هذه النسبة إىل 74% يف الطبقة األعى. ومن 

الالفت أنه يف ما يتعلق بتقديم الهدايا يف عيد رأس السنة، وهو ما 

تنخفض نسبته يف تركيا بشكل عام )16%(، تبلغ هذه النسبة %44 

يف الطبقة العليا الغنية و31% يف الطبقة العليا.
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تركيا
65,8

61,9
54,5

48,5
44,9

40,9
39,6

33,4
29,2

26,4
25,8

15,7

سكنّية
املنطقة ال

املدينة
67,5

63,3
56,1

48,2
45,9

46,8
45,1

38,3
30,2

30,2
29,1

18,1

ف
الري

61,4
58,6

50,2
49,4

42,6
25,6

25,4
20,6

26,7
16,8

17,3
9,3

ث
سية الثال

املدن الرئي

اسطنبول
67,9

62,6
56,1

44,2
52,3

51,3
47,0

43,1
34,3

32,0
30,2

20,1

أنقرة
72,0

70,4
66,6

56,8
45,0

55,9
54,6

47,0
34,7

33,8
34,4

25,4

إزمر
77,9

74,4
65,7

58,7
50,9

54,3
60,9

44,0
36,9

38,3
38,3

32,7

صاء
ت اإلقليمية لإلح

ف الوحدا
صني

ت

اسطنبول
67,9

62,6
56,1

44,2
52,3

51,3
47,0

43,1
34,3

32,0
30,2

20,1

ب مرمرة
غر

77,7
72,5

65,0
55,6

62,4
35,8

43,2
29,4

42,2
21,9

26,5
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59,9
54,4
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51,8

50,1
46,4

40,0
37,7

32,4
29,4

31,0
27,4

14,8

ى
أنث

66,8
65,7

57,1
46,9

43,5
41,8

41,5
34,4

29,0
21,9

24,2
16,5

الفئة العمرية

24 - 18
57,0

49,7
42,9

38,1
33,4

61,0
47,5

52,1
24,5

41,0
18,5

18,7

34 - 25
66,5

64,5
55,2

45,9
44,9

53,9
46,2

46,0
28,0

37,3
35,0

17,9

44 - 35
70,6

67,7
59,2

51,7
48,7

44,9
41,7

34,9
29,8

25,2
32,7

14,3

54 - 45
69,7

66,0
60,0

55,4
47,7

31,0
33,6

22,7
32,0

17,9
24,5

14,4

64 - 55
70,2

67,1
60,9

57,3
51,1

19,8
32,8

15,0
34,3

12,8
19,1

14,8

65+
 

58,3
52,5

46,7
45,2

45,4
8,4

24,5
7,1

28,7
7,9

12,1
11,1

ي
ى العلم

ستو
امل

س
مل يلتحقوا باملدار

48,6
45,3

37,4
36,7

32,9
12,8

16,3
10,0

21,3
6,6

8,0
5,0

املدرسة اإلبتدائية
68,1

64,4
56,3

52,8
47,3

27,6
29,8

21,4
31,2

15,6
20,3

10,1

املرحلة التكميلية
63,2

59,0
51,5

47,4
43,8

47,2
39,5

38,0
28,6

32,4
28,0

14,4

املدرسة الثانوية
69,0

63,8
56,2

48,2
45,2

60,5
55,2

50,5
30,0

39,3
33,3

23,0

ت العليا
ت الجامعية/الدراسا

الدراسا
75,3

73,0
68,1

50,6
51,8

67,5
66,7

57,9
31,3

49,1
44,7

32,3

يل
ضع العائ

الو

ب
أعز

57,3
48,8

42,8
39,1

33,8
61,0

49,0
51,3

23,9
38,4

9,7
20,5

متزّوج
69,3

66,7
58,7

52,1
48,5

37,8
38,2

30,8
30,9

25,6
32,4

14,5

ش بعيداً
صل/يعي

منف
63,1

55,7
52,7

46,9
42,8

42,7
42,3

32,7
32,8

15,1
21,0

21,8

أرمل
53,1

49,9
43,7

39,2
40,9

11,3
24,5

6,6
27,4

3,4
5,6

11,1

ّق
مطل

62,2
58,0

49,6
39,2

38,6
42,6

44,9
29,5

26,0
12,3

8,2
21,3

رسة
نوع األ

نواة
67,9

64,5
56,6

50,3
47,0

42,7
41,5

36,3
30,5

28,5
29,9

16,2

ممتدة
63,3

59,5
52,2

48,7
41,5

35,6
31,9

28,3
26,9

22,8
21,9

10,8

  مفككة
57,5

51,2
45,6

38,3
38,3

38,2
40,2

24,3
25,6

20,1
8,2

19,4

ي
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ي-اإلقت
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ى اإلجت
ستو

امل

ىل
الطبقة العليا األو

76,6
76,4

72,4
48,6

57,8
73,9

76,2
60,3

29,4
53,0

53,5
44,3

الطبقة العليا
78,9

77,1
70,6

55,9
55,0

63,6
66,2

55,2
36,3

45,8
47,9

30,9

ى العليا
الطبقة الوسط

72,8
68,6

62,9
54,3

50,8
54,0

51,5
44,8

32,9
34,4

34,5
19,2

ضة
ى املنخف

الطبقة الوسط
65,3

61,1
52,5

49,7
43,9

32,7
30,9

25,6
29,2

20,4
19,4

10,5

الطبقة الدنيا
45,3

41,8
33,0

32,6
30,5

16,9
14,3

12,9
18,4

11,6
11,0

4,8
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61,9
54,5

48,5
44,9
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39,6

33,4
29,2
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25,8

15,7

سكنّية
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67,5

63,3
56,1

48,2
45,9

46,8
45,1

38,3
30,2

30,2
29,1

18,1

ف
الري

61,4
58,6

50,2
49,4

42,6
25,6

25,4
20,6

26,7
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17,3
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املدن الرئي
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56,1

44,2
52,3

51,3
47,0
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34,3
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30,2

20,1

أنقرة
72,0

70,4
66,6

56,8
45,0

55,9
54,6

47,0
34,7

33,8
34,4

25,4

إزمر
77,9

74,4
65,7

58,7
50,9

54,3
60,9

44,0
36,9

38,3
38,3

32,7
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ف الوحدا
صني

ت

اسطنبول
67,9

62,6
56,1

44,2
52,3

51,3
47,0

43,1
34,3

32,0
30,2

20,1

ب مرمرة
غر

77,7
72,5

65,0
55,6

62,4
35,8

43,2
29,4

42,2
21,9

26,5
19,4

رشق مرمرة
76,7

73,4
67,7

59,9
54,4

45,3
47,4

37,9
37,0

29,6
30,3

15,8

  ايجه
72,9

70,1
62,1

59,7
50,5

46,8
49,6

38,0
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31,8
31,7
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43,9
34,3
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36,6

32,6
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26,6
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29,6
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33,7
31,5
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24,3

22,6
23,0
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غر
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60,9

52,8
49,1

47,2
36,3

33,6
30,5

26,0
23,1

24,9
15,3
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74,3

70,2
65,3

57,6
48,6

32,9
30,3

25,3
28,4
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ضول
رشق األنا
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46,3

33,3
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19,2
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15,6
5,1

ضول
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56,5
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32,9

25,9
23,3

19,0
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17,2
7,6
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17,2
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ذكر
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58,2
51,8

50,1
46,4

40,0
37,7

32,4
29,4

31,0
27,4

14,8

ى
أنث

66,8
65,7

57,1
46,9

43,5
41,8

41,5
34,4

29,0
21,9

24,2
16,5

الفئة العمرية

24 - 18
57,0

49,7
42,9

38,1
33,4

61,0
47,5

52,1
24,5

41,0
18,5

18,7

34 - 25
66,5

64,5
55,2

45,9
44,9

53,9
46,2

46,0
28,0

37,3
35,0

17,9

44 - 35
70,6

67,7
59,2

51,7
48,7

44,9
41,7

34,9
29,8

25,2
32,7

14,3

54 - 45
69,7

66,0
60,0

55,4
47,7

31,0
33,6

22,7
32,0

17,9
24,5

14,4

64 - 55
70,2

67,1
60,9

57,3
51,1

19,8
32,8

15,0
34,3

12,8
19,1

14,8

65+
 

58,3
52,5

46,7
45,2

45,4
8,4

24,5
7,1

28,7
7,9

12,1
11,1

ي
ى العلم

ستو
امل

س
مل يلتحقوا باملدار

48,6
45,3

37,4
36,7

32,9
12,8

16,3
10,0

21,3
6,6

8,0
5,0

املدرسة اإلبتدائية
68,1

64,4
56,3

52,8
47,3

27,6
29,8

21,4
31,2

15,6
20,3

10,1

املرحلة التكميلية
63,2

59,0
51,5

47,4
43,8

47,2
39,5

38,0
28,6

32,4
28,0

14,4

املدرسة الثانوية
69,0

63,8
56,2

48,2
45,2

60,5
55,2

50,5
30,0

39,3
33,3

23,0

ت العليا
ت الجامعية/الدراسا

الدراسا
75,3

73,0
68,1

50,6
51,8

67,5
66,7

57,9
31,3

49,1
44,7

32,3

يل
ضع العائ

الو

ب
أعز

57,3
48,8

42,8
39,1

33,8
61,0

49,0
51,3

23,9
38,4

9,7
20,5

متزّوج
69,3

66,7
58,7

52,1
48,5

37,8
38,2

30,8
30,9

25,6
32,4

14,5

ش بعيداً
صل/يعي

منف
63,1

55,7
52,7

46,9
42,8

42,7
42,3

32,7
32,8

15,1
21,0

21,8

أرمل
53,1

49,9
43,7

39,2
40,9

11,3
24,5

6,6
27,4

3,4
5,6

11,1

ّق
مطل

62,2
58,0

49,6
39,2

38,6
42,6

44,9
29,5

26,0
12,3

8,2
21,3

رسة
نوع األ

نواة
67,9

64,5
56,6

50,3
47,0

42,7
41,5

36,3
30,5

28,5
29,9

16,2

ممتدة
63,3

59,5
52,2

48,7
41,5

35,6
31,9

28,3
26,9

22,8
21,9

10,8

  مفككة
57,5

51,2
45,6

38,3
38,3

38,2
40,2

24,3
25,6

20,1
8,2

19,4

ي
صاد

ي-اإلقت
امع

ى اإلجت
ستو

امل

ىل
الطبقة العليا األو

76,6
76,4

72,4
48,6

57,8
73,9

76,2
60,3

29,4
53,0

53,5
44,3

الطبقة العليا
78,9

77,1
70,6

55,9
55,0

63,6
66,2

55,2
36,3

45,8
47,9

30,9

ى العليا
الطبقة الوسط

72,8
68,6

62,9
54,3

50,8
54,0

51,5
44,8

32,9
34,4

34,5
19,2

ضة
ى املنخف

الطبقة الوسط
65,3

61,1
52,5

49,7
43,9

32,7
30,9

25,6
29,2

20,4
19,4

10,5

الطبقة الدنيا
45,3

41,8
33,0

32,6
30,5

16,9
14,3

12,9
18,4

11,6
11,0

4,8
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8.3. قراءة الكتب

يف إطــار هــذا البحــث، ســئل املشــاركون عــن مــدى قراءتهــم 

للكتــب، وطلــب منهــم أن يجيبــوا بـ”أبــداً” و”أحيانــاً” و”غالبــاً”. 

وكــام يظهــر يف الجــدول أدنــاه، فــإن 41% مــن األتــراك ال يقــرؤون. 

وترتفــع هــذه النســبة إىل 56% يف األماكــن الريفيــة فيــام تســّجل 

35% يف املدن)الجــدول 161(.

وبــني املــدن الثــالث الكــربى، فــإن نســبة الذيــن ال يقــرؤون 

ــبة 31% يف  ــذه النس ــغ ه ــر )37%(. وتبل ــى يف إزم ــي أع ــداً ه أب

ــا نســبة الذيــن قالــوا إنهــم يقــرؤون غالبــاً،  اســطنبول وأنقــرة. أّم

ــّجل %22. ــث تس ــرة حي ــف يف أنق ــكل طفي ــع بش فرتتف

ــة يف  ــتويات عالي ــداً إىل مس ــرؤون اب ــن ال يق ــبة الذي ــع نس وترتف

رشق  شــامل  يف  و%55  األناضــول  رشق  جنــوب  مثــل  مناطــق 

األناضــول. وال ميكننــا القــول اســتناداً إىل مــن أجابــوا بـ”أبــداً” إن 

ــرشق  ــرب إىل ال ــن الغ ــا م ــض إن توجهن ــع أو تنخف ــراءة ترتف الق

أو مــن الشــامل إىل الجنــوب. ولكــن ميكننــا القــول إن معــّدل 

قــرأة الكتــب أقــل يف املناطــق الرشقيــة مقارنــًة باملناطــق األخــرى. 

والنســبة األعــى مــن الذيــن أجابــوا إنهــم يقــرؤون غالبــاً هــم مــن 

ــول)19%(. ــرب األناض غ

الجدول 161.  قراءة الكتب يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنّية، املدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

غالباأحياناأبدا 

40,944,314,7تركيا

املنطقة السكنّية

35,34816,7املدينة

55,534,99,6الريف

املدن الرئيسية الثالث

3151,217,8اسطنبول

31,446,921,7أنقرة

36,845,317,9إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

3151,217,8اسطنبول

434116غرب مرمرة

36,747,316رشق مرمرة

42,441,216,5  ايجه

42,343,314,4  البحر األبيض املتوسط

3447,518,5غرب األناضول

41,949,28,9وسط األناضول

45,142,512,4غرب البحر األسود

46,140,313,6رشق البحر األسود

54,834,410,9شامل رشق األناضول

49,339,711وسط رشق األناضول

56,236,37,6جنوب رشق األناضول
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وعنــد املقارنــة بــني الرجــال والنســاء يف مــا خــّص القــراءة، أجابــت 

44% مــن النســاء أنهــن ال يقــرأن أبــداً فيــام ترتاجــع هــذه النســبة 
إىل 38% عنــد الذكــور. ولكــن عنــد النســاء، فــإن نســبة الذيــن غالباً 

مــا يقــرؤون ســجلت 16% فيــام بلغــت النســبة 14% لــدى الذكــور. 

ــرأن  ــوايت ال يق ــاء الل ــبة النس ــام أن نس ــذه األرق ــر ه ــام تظه وفي

أعــى مــن نســبة الرجــال إال أنهــا تظهــر أيضــاً أن النســاء اللــوايت 

يقــرأن، يقــرأن يف الواقــع كتبــاً أكــر مــن الرجال)الجــدول 162(.

ومــع التقــدم يف الفئــة العمريــة، ترتفــع نســبة الذيــن ال يقــرؤون 

أبــداً فيــام ترتاجــع نســبة الذيــن يقــرؤون غالبــاً. ويقــول 25% مــن 

األشــخاص يف الفئــة العمريــة 18-24 إنهــم يقــرؤون غالبــاً. وترتاجع 

هــذه إىل النســبة إىل 9% يف الفئــة العمريــة األكــرب مــن 65 ســنة.

ومــع تحّســن املســتوى العلمــي، ترتاجــع نســبة الذيــن ال يقــرؤون 

الكتــب أبــداً وترتفــع نســبة الذيــن يقــرؤون. ولكــن تُســّجل نســبة 

8% مــن املتخرجــني الجامعيــني الذيــن ال يقــرؤون كتبــاً أبــداً.

ويظهــر أن أكــر مــن نصــف األشــخاص الذيــن ينتمــون إىل عائــالت 

ممتــدة )51%( ال يقــرؤون أبــداً. كــام أن النســبة األعــى مــن األفراد 

ــاً ينتمــون إىل عائــالت مفككــة، مــع  الذيــن يقــرؤون الكتــب غالب

نســبة %24.

ــات  ــداً 70% يف الطبق ــب أب ــرؤون الكت ــن ال يق ــبة الذي ــغ نس تبل

يف   %10 إىل  تنخفــض  فيــام  الدنيــا،  االقتصاديــة  االجتامعيــة- 

ــذه  ــني إىل ه ــف املنتم ــوايل نص ــى، وح ــة األع ــة االجتامعي الطبق

الطبقــة )45%( يقولــون إنهــم غالبــاً مــا يقــرؤون الكتــب. ويظهــر 

ــاوز  ــى، يتج ــة األع ــة- االقتصادي ــق االجتامعي ــّدل يف الطب أن املع

ــام %15. ــغ املعــّدل الع ــث يبل ــر، حي ــا بكث املعــدل العــام يف تركي

الجدول 162.  قراءة الكتب بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

غالباأحياناأبدا 

الجنس

38,447,913,6ذكر

43,540,815,8أنثى

الفئة العمرية

24 - 1822,152,525,4

34 - 2533,450,715,9

44 - 3538,948,912,3

54 - 4548,640,910,6

64 - 5552,435,911,7

65+ 6922,18,9

املستوى العلمي

89,29,41,4مل يلتحقوا باملدارس

50,842,86,4املدرسة اإلبتدائية

34,455,410,2املرحلة التكميلية /املدرسة الثانوية العادية  و املهنية

18,95724املدرسة الثانوية

8,449,142,5الدراسات الجامعية/الدراسات العليا

نوع األرسة

3946,514,5نواة

50,640,68,8ممتدة

38,137,624,3  مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

10,843,945,3الطبقة العليا األولى

14,853,232,0الطبقة العليا

29,652,817,6الطبقة الوسطى العليا

48,043,58,6الطبقة الوسطى املنخفضة

70,227,02,8الطبقة الدنيا
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8.4.  قراءة الصحف

ــم  ــدى قراءته ــن م ــاركون ع ــئل املش ــث ، س ــذا البح ــار ه يف إط
للصحف.وكــام الحــال يف نشــاط القــراءة، طلــب منهــم أن يختــاروا  
ــاً “ .  ــا” أو “غالب واحــدة مــن األجابــات التاليــة “ أبــدا “ ، “ أحيان
أعطــى املشــاركون إجابــات مامثلــة عــى الســؤال املتعلــق بقــراءة 
الصحــف، ولكــن ليــس بالطريقــة نفســها متامــاً مثــل قــراءة الكتــب 
. أفــاد 30 % مــن املشــاركني مــن كافــة أنحــاء تركيــا أنهــم ال يقرؤون 

الصحيفــة أبــداً، و 26% أنهــم يقرؤنهــا غالباً)الجــدول 163( .

ــة )47  ترتفــع نســبة مــن ال يقــرؤون الصحــف يف املناطــق الريفي
%( مقارنــًة ابلمــدن )23 %( . ومــن حيــث املــدن الثــالث الرئيســية ، 
مــا مــن  اختــالف يذكــر يف النســبة. وتســجل نســبة مــن يقرؤونهــا 
غالبــاً املســتوى األعــى يف اســطنبول مــع 35 % ويف منطقــة غربــة 
مرمــرة مــع 34 % . أمــا نســبة مــن ال يقــرؤون الصحــف فهــي أعــى 
يف مناطــق شــامل رشق األناضــول )56 %( و جنــوب رشقــه)54 %( .

الجدول 163. قراءة الصحف يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنّية، املدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

غالباأحياناأبدا 

29,744,725,6تركيا

املنطقة السكنّية

23,147,229,7املدينة

46,838,414,9الريف

املدن الرئيسية الثالث

16,148,735,1اسطنبول

21,443,834,8أنقرة

18,943,837,4إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

16,148,735,1اسطنبول

22,743,633,7غرب مرمرة

23,448,428,3رشق مرمرة

24,543,831,7  ايجه

27,848,723,5  البحر األبيض املتوسط

26,645,527,9غرب األناضول

39,346,414,2وسط األناضول

36,142,921,0غرب البحر األسود

39,241,019,9رشق البحر األسود

55,830,313,8شامل رشق األناضول

48,938,512,6وسط رشق األناضول

54,036,49,6جنوب رشق األناضول

ــل  ــف أق ــرأن الصح ــاث يق ــوم أن اإلن ــن املفه ــس، م ــا للجن وفق
بكثــر مــن الذكــور. وقــد ذكــرت 43 % مــن اإلنــاث أنهــن ال يقــرأن 
ــام  ــور .ك ــني الذك ــبة  17 % ب ــذه النس ــغ ه ــام تبل ــف. بين الصح
ــاً ، يف حــني  أفــاد 35 % مــن الذكــور أنهــم يقــرؤون الصحــف غالب

ــدول 164( . ــني اإلناث)الج ــذه النســبة إىل 16 % ب ــض ه تنخف

ــة  ــاد الفئ ــع ازدي ــف م ــرؤون الصح ــن ال يق ــبة م ــزداد نس ــام ت ك
العمريــة . مــن ناحيــة أخــرى، تنخفــض نســبة مــن يقــرؤون 
الصحــف غالبــاً مــع تقــدم العمر.ففــي الفئــة العمريــة 65 + ، 62 

ــاً  % ال يقــرؤون الصحــف. أمــا نســبة مــن يقــرؤون الصحــف غالب
ــة 18-24 و 34-25  ــات العمري ــن الفئ ــراد م ــني األف ــي أعــى ب فه

. )% 29(

ــاع  ــع ارتف ــداً م ــة أب ــرؤون الصحيف ــن ال يق ــبة الذي ــض نس تنخف
ــا  ــاً م ــن غالب ــك الذي ــبة أولئ ــع نس ــام ترتف ــي في ــتوى العلم املس
يقرؤونهــا.  وذكــر 39 % يف خريجــي املــدارس الثانويــة و 57 % 
بــني خريجــي الجامعــات أنهــم يقــرؤون الصحــف غالبــاً، النســبتان 

ــام )26 %( . ــرتيك الع ــط ال ــن املتوس ــر م ــى بكث أع
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الجدول 164. قراءة الصحف بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

غالباأحياناأبدا 

الجنس

16,748,135,2ذكر

42,641,416,0أنثى

الفئة العمرية

24 - 1818,452,629,0

34 - 2521,849,528,7

44 - 3523,949,826,3

54 - 4532,942,724,4

64 - 5539,936,024,0

65+ 61,823,314,9

املستوى العلمي

87,89,82,4مل يلتحقوا باملدارس

34,349,616,1املدرسة اإلبتدائية

20,755,224,1املرحلة التكميلية /املدرسة الثانوية العادية  و املهنية

8,053,338,7املدرسة الثانوية

5,038,556,5الدراسات الجامعية/الدراسات العليا

نوع األرسة

26,346,926,8نواة

40,642,117,2ممتدة

33,436,230,4  مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

5,133,161,7الطبقة العليا األوىل

9,042,548,6الطبقة العليا

15,851,033,2الطبقة الوسطى العليا

35,046,718,2الطبقة الوسطى املنخفضة

62,130,87,1الطبقة الدنيا

ومــن حيــث نــوع األرس، ترتفــع نســبة مــن ال يقــرؤون الصحــف 
يف األرس املمتــدة )41 %( . وتحتضــن األرسة املفككــة أعــى نســبة 
مــن األفــراد الذيــن غالبــاً مــا يقــرؤون الصحــف مــع 30 % وتبلــغ 

ــدول 164(. ــبة 27% يف األرس النواة)الج النس

ــا   ــة الدني ــرؤون الصحــف  62 % يف الطبق ــن ال يق ــغ نســبة م وتبل
ــر 65 % مــن املجموعــة األخــرة  ــا. و ذك ــة العلي و 5 % مــن الطبق
أنهــم  يقــرؤون الصحــف غالبــاً. بينــام تبلــغ هــذه النســبة )26 %( 
يف الطبقــة العليــا األوىل وهــي أعــى بكثــر مــن املتوســط   الــرتيك.
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 8.5. الذهاب اىل املرسح والسينام

ــم إىل  ــدى ذهابه ــن م ــراد ع ــئل األف ــث ، ُس ــذا البح ــار ه يف إط
الســينام / املــرح. وذكــر 70 % مــن املشــاركني مــن كافــة أنحــاء 
تركيــا أنهــم ال يذهبــون أبــداً إىل الســينام أو املــرح ، و 26 
% أنهــم يذهبــون أحيانــاً  و 4 % فقــط  قالــوا إنهــم غالبــاً مــا 

.)165 يذهبون)الجــدول 

ــى  ــينام / املــرح إىل أع ــون إىل الس ــن ال يذهب ــع نســبة م وترتف
ــة )88 %(،وتســّجل 63 % يف املــدن.  مســتوياتها يف املناطــق الريفي
وتبلــغ نســبة مــن يذهبــون غالبــاً إىل الســينام / املــرح  32 % يف 

ــة . املــدن و 10 % يف املناطــق الريفي

عنــد مقارنــة املــدن الرئيســية الثــالث، نالحــظ أن نســبة مــن 
يذهبــون غالبــاً إىل الســينام / املــرح أعــى يف أنقــرة واســطنبول 
)7 %( . أمــا نســبة مــن ال يذهبــون إىل الســينام / املــرح فهــي 53 

ــر . ــرة و 63% يف إزم ــطنبول و 59 % يف أنق % يف اس

وبحســب تصنيــف الوحــدات اإلقليميــة لإلحصــاء تحتــل اســطنبول 
النســبة األعــى 7 % مــن األفــراد الذيــن يذهبــون غالبــاً إىل الســينام 
واملــرح ، وبلغــت نســبة مــن ال يذهبــون إىل الســينام أو املــرح 
أعالهــا يف شــامل رشق األناضــول )86 %( ، وجنــوب رشقــه)85 %( 

و رشق األناضــول األوســط )84 %(.

الجدول 165. الذهاب إىل السينام/ املرسح يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنّية، املدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاءي

غالباأحياناأبدا 

70,225,64,2تركيا

املنطقة السكنّية

63,331,55,2املدينة

88,210,41,4الريف

املدن الرئيسية الثالث

52,540,17,4اسطنبول

58,934,07,0أنقرة

63,232,44,4إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

52,540,17,4اسطنبول

73,722,14,1غرب مرمرة

66,028,65,4رشق مرمرة

69,527,33,1  ايجه

74,421,93,7  البحر األبيض املتوسط

65,828,75,5غرب األناضول

79,318,42,3وسط األناضول

79,217,92,8غرب البحر األسود

78,918,72,4رشق البحر األسود

85,612,71,7شامل رشق األناضول

84,213,91,9وسط رشق األناضول

85,013,91,1جنوب رشق األناضول

مــن منظــور الجنــس ، فــإن نســبة اإلنــاث اللــوايت غالبــا مــا يذهــن 
إىل الســينام واملــرح تعــادل نســبة الذكــور )4 %( . ومــع ذلــك ، 
فــإن نســبة اإلنــاث اللــوايت ال يذهــن أبــداً إىل املــرح أو الســينام 

)74 %( هــي أعــى مــن الذكــور )67 %()الجــدول 166( .

ويرتفــع املســتوى العلمــي واملســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي مــع 
ــادوا  ــن ال يرت ــبة م ــض نس ــام تنخق ــة، ك ــة العمري ــاض الفئ انخف
هــذه األماكن.ومــن ناحيــة الفئــة العمريــة ، فمــن املفهــوم أن مــا 

يقــارب )95 %(مــن فئــة 65 +  ال يذهبــون أبــداً إىل الســينام/ 
ــة 24-18 .  ــة العمري ــبة 43 % يف الفئ ــذه النس ــغ ه ــرح. تبل امل
مــن  نســبة  أعــى  عــى   24-18 العمريــة  الفئــة  وتســتحوذ 
ــث  ــاً إىل الســينام / املــرح.، حي ــون غالب ــن يذهب األشــخاص الذي
يذهــب 11 % مــن أفــراد هــذه الفئــة العمريــة غالبًــا إىل الســينام / 

ــاً. ــرح و 46 %أحيان امل
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مــع تحســن املســتوى العلمــي، تــزداد نســبة مــن يذهبــون غالبــاً 
ــداَ.  ــون أب ــن ال يذهب ــبة م ــض نس ــرح ، وتنخق ــينام / امل إىل الس
ــة )98 %(  ــن أي مدرس ــوا م ــن مل يتخرج ــاً كل م ــب تقريب ال يذه
إىل هــذه األماكــن. بينــام تبلــغ هــذه النســبة 25 % بــني خريجــي 
ــبة  ــإن نس ــرى، ف ــة أخ ــن ناحي ــا. م ــة / العلي ــات الجامعي الدراس
الذيــن غالبــاً مــا يذهبــون إىل الســينام / املــرح تتجــاوز املتوســط  

الــرتيك )4 %( مــع نســبة 15 % بــني خريجــي الجامعــات .

ــدة  ــب ، اســتحوذت األرسة املمت ــراءة الكت ــام كان الحــال يف ق مثل
ــون إىل املــرح و  ــن ال يذهب ــراد الذي ــن األف عــى أعــى نســبة م
الســينام 80 % . وبلغــت هــذه النســبة  70 % يف األرس النــواة ، 

و 58 % يف األرس املتفككــة .أمــا نســبة مــن غالبــا مــا يذهبــون إىل 
الســينام / املــرح هــي أعــى بــني أفــراد  األرس املفككــة )9 %( .

وكــام الحــال يف املســتوى العلمــي ، تزيــد نســبة الذيــن يذهبــون 
ــي- ــتوى اإلجتامع ــاع املس ــع ارتق ــرح م ــينام / امل ــاً إىل الس غالب

ــداّ. وال يذهــب  اإلقتصــادي ، وتنخقــض نســبة مــن ال يذهبــون أب
معظــم  أفــراد الطبقــة الدنيــا تقريبــاً )97 %( إىل الســينام / املــرح 
ــن  ــا نســبة م ــا األوىل. أم ــة العلي ــراد الطبق ــن أف ــل 16 % م ، مقاب
يذهبــون غالبــاً إىل هــذه األماكــن فهــي أعــى بكثــر مــن املتوســط   

الــرتيك )4 %( مــع نســبة 11 % يف الطبقــة العليــا ، و 21 % يف الطبقــة 
العليــا األوىل.

الجدول 166. الذهاب إىل السينام/ املرسح  بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

غالباأحياناأبدا 

الجنس

66,828,84,4ذكر

73,622,53,9أنثى

الفئة العمرية

24 - 1843,246,110,7

34 - 2559,335,05,7

44 - 3573,224,62,2

54 - 4583,115,01,9

64 - 5588,011,11,0

65+ 94,74,70,5

املستوى العلمي

98,11,80,0مل يلتحقوا باملدارس

90,78,80,5املدرسة اإلبتدائية

72,026,02,0املرحلة التكميلية /املدرسة الثانوية العادية  و املهنية

43,048,68,3املدرسة الثانوية

25,060,114,9الدراسات الجامعية/الدراسات العليا

نوع األرسة

70,126,23,7نواة

79,518,42,1ممتدة

57,932,79,4  مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

15,863,720,5الطبقة العليا األوىل

32,456,810,9الطبقة العليا

57,238,34,5الطبقة الوسطى العليا

84,114,21,7الطبقة الوسطى املنخفضة

96,93,10,0الطبقة الدنيا
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الوجبــات  ومحــالت  كاملطاعــم،  أماكــن  إىل  الذهــاب   .8.6
واملقاهــي  الحلويــات،  ومحــالت  الرسيعــة، 

ــم  ــدى تردده ــن م ــاركون ع ــئل املش ــث، ُس ــذا البح ــار ه يف إط
إىل أماكــن كاملطاعــم، ومحــالت الوجبــات الريعــة، ومحــالت 
الحلويــات، واملقاهــي.  وقــد ذكــر 50% مــن األفــراد يف كل أنحــاء 
ــبة  ــت نس ــن وكان ــذه األماك ــداً إىل ه ــون أب ــم ال يذهب ــا أنه تركي
مــن يذهبــون أحيانــا 42% ونســبة الذيــن غالبــا مــا يذهبــون 

.)167 8%)الجــدول 

ــداً إىل هــذه األماكــن إىل67% يف  ترتفــع نســبة مــن ال يذهبــون أب
ــدن. ــض إىل 43% يف امل ــام تنخف ــة، في ــق الريفي املناط

ال فــرق كبــر بــني نســب املــدن الرئيســية الثــالث، إمنــا نســبة مــن 
ال يرتــادون أبــداً هــذه األماكــن أعــى قليــالً يف إزمــر )41%( فيــام 

نســبة مــن يرتادونهــا غالبــاً فهــي أعــى قليــالً  يف أنقــرة )%14(.

وبحســب تصنيــف الوحــدات اإلقليميــة لإلحصــاء ، فــإن نســبة مــن 
ــول  ــامل رشق األناض ــى يف ش ــن أع ــذه األماك ــداً ه ــادون أب ال يرت
)72%(  ويف جنــوب رشقــه )70%(. كــام يظهــر الجــدول أن نســبة 
مــن ال يذهبــون أبــداً إىل املطاعــم ومحــالت الوجبــات الريعــة، 
ــن  ــة. م ــق الرشقي ــى يف املناط ــي أع ــات واملقاه ــالت الحلوي ومح
الجديــر بالذكــر أن نســبة 12% ممــن يرتــادون غالباًهــذه األماكــن 

هــي أعــى يف اســطنبول وغــرب األناضــول.

ــالث،  ــة الســكنّية، املــدن الرئيســية الث ــة، بحســب املنطق ــا كاف ــات، واملقاهــي يف أنحــاء تركي ــة، ومحــالت الحلوي ــات الرسيع ــن كاملطاعــم، ومحــالت الوجب الجــدول 167. الذهــاب إىل أماك
ــة لإلحصــاء ــف الوحــدات اإلقليمي وتصني

غالباأحياناأبدا 

49,742,47,9تركيا

املنطقة السكنّية

43,247,29,6املدينة

66,629,93,5الريف

املدن الرئيسية الثالث

37,351,211,5اسطنبول

38,647,214,2أنقرة

41,149,59,4إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

37,351,211,5اسطنبول

50,541,97,7غرب مرمرة

44,845,79,5رشق مرمرة

46,646,56,9  ايجه

51,242,56,4  البحر األبيض املتوسط

43,84412,2غرب األناضول

57,337,94,7وسط األناضول

54,637,97,5غرب البحر األسود

59,4355,6رشق البحر األسود

71,924,23,9شامل رشق األناضول

56,837,95,4وسط رشق األناضول

69,827,62,6جنوب رشق األناضول

مــن الناحيــة الجندريــة ، قالــت 58 % مــن اإلنــاث إنهــن ال يذهــن 
إىل أماكــن كاملطاعــم ومحــالت الوجبــات الريعــة ، ومحــالت 
الحلويــات واملقاهــي، بينــام تنخفــض النســبة لــدى الذكــور إىل 42 

% )الجــدول 168(.

وترتفــع نســبة األفــراد الذيــن يرتــادون هــذه األماكــن مــع ازديــاد 
ــاع املســتوى العلمــي  ــا تنخفــض مــع ارتف ــة، ولكنه ــة العمري الفئ
الفئــة  مــن   %  31 يقــول   . اإلجتامعي-اإلقتصــادي  واملســتوى 
ــن  ــل هــذه األماك ــداً إىل مث ــون أب ــم ال يذهب ــة 18-24 إنه العمري

ــاً مــا يذهبــون إليهــا. وتنخفــض نســبة  ــد 16 % أنهــم غالب ، و يفي
ــة ،  ــات الريع ــاً إىل املطاعــم ومحــالت الوجب ــون غالب ــن يذهب م
ومحــالت الحلويــات واملقاهــي  إىل 2 % يف الفئــة العمريــة  65 +.

ــن   ــذه األماك ــاً إىل ه ــون غالب ــن يذهب ــراد الذي ــبة األف ــغ نس وتبل
15 %  مــن خريجــي املرحلــة الثانويــة  و 22 %  مــن خريجــي 
ــر  ــد ذك ــرتيك )8 %( .وق الجامعــات، وهــي أعــى مــن املتوســط   ال
ــل  ــداً إىل مث ــون أب ــم أنهــم ال يذهب 88 % ممــن مل يتلقــوا أي تعلي

ــن . ــذه األماك ه
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ــات  ــالت الوجب ــم ومح ــون إىل املطاع ــن يذهب ــبة م ــع نس وترتف
الريعــة ، ومحــالت الحلويــات واملقاهــي إىل حــد كبــر مــع تقــدم 
املســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي ، فمــن الجديــر بالذكــر أن نســبة  
33 % يف الطبقــة العليــا األوىل يقصــدون غالبــاً هــذه األماكــن، مــا 
يعتــرب  أعــى بكثــر مــن املتوســط   الــرتيك )8 %( .ويف الطبقــة العليــا 

األوىل، ال يذهــب أبــداًّ 7% فقــط إىل مثــل هــذه األماكــن ، وتصــل 
هــذه النســبة إىل 83 % يف الطبقــة الدنيــا .

يظهــر التقييــم عــى أســاس نــوع األرسة أن نســبة مــن ال يذهبــون 
ــن  ــبة م ــدة )6%( وأن نس ــى يف األرس املمت ــن أع ــذه األماك إىل ه

ــاً هــي أعــى  يف األرس املفككــة )14 %( . ــون غالب يذهب

الجــدول 168. الذهــاب إىل أماكــن كاملطاعــم، ومحــالت الوجبــات الرسيعــة، ومحــالت الحلويــات، واملقاهــي بحســب الجنــس، العمــر، املســتوى العلمــي، نــوع األرسة واملســتوى اإلجتامعــي-
اإلقتصادي

غالباأحياناأبدا 

الجنس

41,649,19,3ذكر

57,835,76,4أنثى

الفئة العمرية

24 - 1831,452,316,3

34 - 2538,151,210,7

44 - 3548,6456,4

54 - 4557,538,54,0

64 - 5565,331,73,0

65+ 79,818,31,9

املستوى العلمي

88,410,80,8مل يلتحقوا باملدارس

65,532,22,3املدرسة اإلبتدائية

46,047,36,6املرحلة التكميلية /املدرسة الثانوية العادية  و املهنية

23,761,714,5املدرسة الثانوية

12,066,121,9الدراسات الجامعية/الدراسات العليا

نوع األرسة

47,544,87,7نواة

60,534,94,6ممتدة

46,739,613,7  مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

7,259,633,1الطبقة العليا األوىل

13,567,419,1الطبقة العليا

33,457,59,1الطبقة الوسطى العليا

60,435,64,0الطبقة الوسطى املنخفضة

83,115,81,1الطبقة الدنيا
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 - الجمعيــات  املحليــة،   كالنــوادي  أماكــن  اىل  الذهــاب   .8.7
واألخويّــات

ــئل املشــاركون يف البحــث عــن مــدى ذهابهــم إىل أماكــن  كــام ُس
كالنــوادي املحليــة وجمعيــات اإلخــاء. وأفــاد  88% مــن املشــاركني 
ــوادي  ــن كالن ــون إىل أماك ــم ال يذهب ــا أنه ــاء تركي ــة أنح ــن  كاف م
ــاً  ــون أحيان ــن يذهب ــبة م ــا نس ــاء .أم ــات اإلخ ــة  وجمعي املحلي

ــدول 169(. ــاً 2%)الج ــون غالب ــن يذهب ــبة م ــت 10%، ونس فبلغ
ــى يف  ــي أع ــن فه ــذه األماك ــون إىل  ه ــن ال يذهب ــبة م ــا نس أم

ــاً  ــون أحيان ــن يذهب ــك الذي ــة )94%(، ونســبة أولئ املناطــق الريفي
ــالث،  ــدن الرئيســية الث ــني امل ــن ب ــدن )12%(.وم هــي أعــى يف امل
تحتــل إســطنبول أعــى نســبة ملــن يرتــادون هــذه األماكــن. وتبلــغ 
نســبة مــن يذهبــون أحيانــاً إىل مثــل هــذه األماكــن 18% يف 
ــول معظــم ســكان  ــني. ويق ــني األخري اســطنبول، و 13% يف املدينت
منطقــة شــامل وجنــوب رشق األناضــول تقريبــاً أنهــم ال يذهبــون 
ــن  ــبة م ــا نس ــاء.. أم ــات اإلخ ــة وجمعي ــوادي املحلي ــداّ إىل الن أب

ــطنبول )%18(. ــى يف اس ــي أع ــاً فه ــون أحيان يذهب

الجــدول 169. ارتيــاد أماكــن عــى غــرار الحانــة املحلّيــة، النــادي، األخويــة، والجمعّيــة يف أنحــاء تركيــا كافــة، بحســب املنطقــة الســكنّية، املــدن الرئيســية الثــالث، وتصنيــف الوحــدات اإلقليميــة 
ء لإلحصا

غالباأحياناأبدا 

87,810,22,0تركيا

املنطقة السكنّية

85,412,12,5املدينة

94,05,11,0الريف

املدن الرئيسية الثالث

78,318,43,3اسطنبول

83,913,42,7أنقرة

83,313,33,5إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

78,318,43,3اسطنبول

86,610,82,6غرب مرمرة

86,311,12,5رشق مرمرة

86,911,02,1  ايجه

89,98,02,0  البحر األبيض املتوسط

86,511,42,2غرب األناضول

93,75,60,7وسط األناضول

92,46,41,2غرب البحر األسود

93,15,81,0رشق البحر األسود

96,62,80,6شامل رشق األناضول

94,34,21,5وسط رشق األناضول

95,93,50,7جنوب رشق األناضول

ــوايت  ــاث الل ــبة اإلن ــس أن نس ــاس الجن ــى أس ــم ع ــني التقيي ويب
يقلــن انهــن ال يذهــن أبــداً إىل هــذه األماكــن تبــغ 94 % ، بينــام 

ــدول 170(. ــور إىل 82 % )الج ــبة الذك ــض نس تنخف

وكانــت نســبة األفــراد الذيــن ال يرتــادون أبــداً هــذه األماكــن عالية 
جــّداً عــى جميــع األصعــدة. ومــع ذلــك ، ترتفــع مــع زيــادة الفئــة 
ــتوى  ــي واملس ــتوى العلم ــاد املس ــع ازدي ــض م ــة، و تنخف العمري
اإلجتامعي-اإلقتصــادي . ويذكــر 82 % مــن الفئــة العمريــة 24-18 

ــاء،  ــات اإلخ ــة وجمعي ــوادي املحلي ــداً إىل الن ــون أب ــم ال يذهب أنه
ويذهــب 15 %  منهــم أحيانــاً. أمــا نســبة مــن يذهبــون أحيانــاً إىل 

هــذ األماكــن فهــي 4 % يف الفئــة العمريــة 65 + .

ــاً )7 %( إىل  ــاً )24 %( ، وغالب ــون أحيان ــن يذهب ــبة م ــغ نس و تبل
مثــل هــذه األماكــن بــني خريجــي اإلجــازة الجامعيــة أو الدراســات 
العليــا، مــا يعتــرب أعــى بكثــر مــن املتوســط   الــرتيك . مــن ناحيــة 
ــن مل يتخرجــوا  ــراد الذي ــاً مــن األف أخــرى ، ال يذهــب أحــد تقريب
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ــذه  ــو ه ــام تعل ــن )99 %( .ك ــذه األماك ــل ه ــدارس إىل مث ــن م م
ــة )95 %( . ــدارس االبتدائي ــي امل ــني خريج ــبة ب النس

ترتفــع نســبة مرتــادي هــذه األماكــن مــع تحســن املســتوى 
ــة  ــر أن النســبة يف الطبق اإلجتامعي-اإلقتصــادي، كــام يجــدر الذك
العليــا األوىل 9 % تتخطــى املتوســط الــرتيك )2 %( . و يُذكــر أن 63 
ــن ،  ــل هــذه األماك ــادون مث ــا ال يرت ــة العلي ــة  الغني % مــن الطبق

ــا )98 %( . ــة الدني ــراد الطبق ــم أف ــة إىل معظ باإلضاف

ــذه  ــون إىل ه ــن ال يذهب ــبة الذي ــون نس ــوع األرسة، تك ــا لن ووفق
ــن  ــك الذي ــدة )92 %(، و نســبة أولئ ــن  أعــى يف األرس املمت األماك
يذهبــون أحيانــاً أعــى يف األرس املتفككــة )14 %( ويف األرس النــواة 

. )% 10(

الجدول 170. ارتياد أماكن عى غرار الحانة املحلّية، النادي، األخوية، والجمعّية بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

غالباأحياناأبدا 

الجنس

81,515,43,1ذكر

94,14,91,0أنثى

الفئة العمرية

24 - 1881,915,03,1

34 - 2585,512,32,1

44 - 3588,89,51,7

54 - 4589,09,41,7

64 - 5591,16,72,2

65+ 95,33,51,2

املستوى العلمي

99,20,50,3مل يلتحقوا باملدارس

94,64,70,7املدرسة اإلبتدائية

88,99,81,3املرحلة التكميلية /املدرسة الثانوية العادية  و املهنية

79,617,43,0املدرسة الثانوية

68,524,47,1الدراسات الجامعية/الدراسات العليا

نوع األرسة

87,610,42,0نواة

91,96,91,2ممتدة

83,113,63,3  مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

62,828,78,5الطبقة العليا األوىل

74,720,64,7الطبقة العليا

83,914,02,1الطبقة الوسطى العليا

92,66,41,1الطبقة الوسطى املنخفضة

97,72,20,1الطبقة الدنيا
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ــوادي  ــات، والن ــارات /الحان ــل الب ــن مث ــاب اىل أماك 8.8. . الذه
ــة الليلي

وُســئل املشــاركون يف البحــث إذا كانــوا يذهبــون إىل البــارات/ 
الحانــات أو النــوادي الليليــة ،وإذا كان الجــواب نعــم ، فــام مــدى 
ترددهــم عــى هــذه األماكــن. وذكــر 92 % مــن األفــراد يف أنحــاء 
ــة .  ــوادي الليلي ــات وال الن ــداً إىل الحان ــون أب ــم ال يذهب ــا أنه تركي
وتبلــغ نســبة مــن يذهبــون أحيانــاً 7 %، و نســبة الذيــن غالبــاً مــا 

ــدول 171( . ــون  1% فقط)الج يذهب

و وترتفــع نســبة مــن ال يرتــادون أبــداً هــذه األماكــن يف املناطــق 
الريفيــة)96 %(، أمــا نســبة الذيــن يذهبــون أحيانــاً فهــي أعــى يف 

ــا يذهــن إىل هــذه  ــاً م ــن غالب ــى نســبة الذي ــدن )8 %( . وتبق امل
األماكــن منخفضــة يف املناطــق الريفيــة واملدينــة، وال يســجل فــرق 
ــر بينهــام.  فتتشــابه النســب يف املــدن الرئيســية الثــالث مــن  كب
حيــث الذهــاب إىل أماكــن كالحانــات والنــوادي الليليــة .كــام أنــه 
مــن املالحــظ ارتفــاع نســبة مــن ال يرتــادون أبــداّ هــذه األماكــن يف 
كافــة املناطــق. وبحســب تصنيــف الوحــدات اإلقليميــة لإلحصــاء، 
لوحــظ أن نســبة أولئــك الذيــن يذهبــون أحيانــاً أعــى يف الغــرب. 

فتبلــغ هــذه النســبة مســتواها األعــى يف اســطنبول بنســبة 11 % 
، يف غــرب مرمــرة بنســبة  8 % ، يف غــرب األناضــول بنســبة 8 % ، 

يف رشق مرمــرة ، وبحــر إيجــه والبحــر األبيــض املتوســط   )7 %( .

ــة  ــة، بحســب املنطقــة الســكنّية، املــدن الرئيســية الثــالث، وتصنيــف الوحــدات اإلقليمي ــا كاف ــة يف أنحــاء تركي ــوادي الليلي ــات، والن ــارات /الحان ــل الب الجــدول 171. الذهــاب اىل أماكــن مث
لإلحصــاء

غالباأحياناأبدا 

92,26,61,2تركيا

املنطقة السكنّية

90,67,91,5املدينة

96,33,10,5الريف

املدن الرئيسية الثالث

86,411,22,4اسطنبول

88,110,61,3أنقرة

86,910,42,7إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

86,411,22,4اسطنبول

90,58,01,4غرب مرمرة

91,87,01,1رشق مرمرة

91,37,21,5  ايجه

91,77,01,3  البحر األبيض املتوسط

90,78,21,1غرب األناضول

97,91,90,3وسط األناضول

95,53,90,6غرب البحر األسود

95,73,60,7رشق البحر األسود

97,12,50,5شامل رشق األناضول

97,51,90,6وسط رشق األناضول

98,61,00,4جنوب رشق األناضول

وبحســب الجنــس ، 96 % مــن اإلنــاث و 89 % يف الذكــور ال يذهبون 
أبــداً إىل الحانــات أو املالهــي الليلية . 

ــع  ــة م ــوادي الليلي ــات والن ــادون الحان ــن ال يرت ــبة م ــزداد نس وت
تقــدم الفئــة العمريــة، بينــام تنخفــض نســبة مــن يرتادوهــا 

ــة 18-24 أنهــم  ــة العمري ــاً. يذكــر 13 % أفــراد الفئ ــاُ أو غالب أحيان
يذهبــون أحيانــاً إىل الحانــات والنــوادي الليليــة ويعلــن 4 % منهــم 
أنهــام يــرتددون غالبــاً عليهــا. يف الفئــة العمريــة الثانيــة  34-25 ، 
تنخفــض نســبة مــن يذهبــون أحيانــاً إىل هــذه األماكــن إىل 10 % 

ــدول 172( . ــاً إىل 2 %)الج ــون غالب ــن يذهب وم
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أمــا مــن حيــث املســتوى العلمــي، فعالقتــه عكســية مــع النســبة. 
إذ تنخفــض نســبة الذيــن يقولــون إنهــم ال يرتــادون أبــداً الحانــات 
والنــوادي الليليــة مــع تقــدم املســتوى العلمــي . 85 % مــن خريجي 
املرحلــة الثانويــة و 78 % مــن خريجــي الجامعــات يقولــون نهــم ال 
يذهبــون إىل أماكــن كالحانــات أو املالهــي الليليــة . وتبلــغ نســبة 
مــن يذهبــون أحيانــاً هــي 13% مــن خريجــي املــدارس الثانويــة ، 

و 18 % مــن خريجــي الجامعــات .

تضــم األرس املتفككــة عــى أعــى نســبة ملرتــادي الحانــات و 
ــاً 13 % . هــذه النســبة هــي 6 % يف األرس  ــة  أحيان ــوادي الليلي الن

النــواة ، و 4 % يف األرس املمتــدة.

كــام تــزداد نســبة مرتــادي الحانــات والنــوادي الليليــة مــع تحســن 
املســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي. يذكــر 13 % مــن الطبقــة العليــا 
ــن  ــى  هــذه األماك ــا األوىل ترددهــم ع ــة العلي ــن الطبق و30 % م

أحيانــاً.

الجدول 172. الذهاب اىل أماكن مثل البارات /الحانات، والنوادي الليلية بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

غالباأحياناأبدا 

الجنس

88,59,52,0ذكر

95,93,60,5أنثى

الفئة العمرية

24 - 1883,113,43,5

34 - 2588,89,71,5

44 - 3594,05,30,7

54 - 4596,03,50,4

64 - 5598,11,50,4

65+ 98,90,90,2

املستوى العلمي

99,50,30,2مل يلتحقوا باملدارس

98,11,70,3املدرسة اإلبتدائية

93,65,50,9املرحلة التكميلية /املدرسة الثانوية العادية  و املهنية

84,612,92,5املدرسة الثانوية

78,318,13,6الدراسات الجامعية/الدراسات العليا

نوع األرسة

92,96,11,0نواة

95,34,00,7ممتدة

83,713,03,2  مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

65,629,54,9الطبقة العليا األوىل

84,713,22,1الطبقة العليا

90,28,51,3الطبقة الوسطى العليا

96,33,10,6الطبقة الوسطى املنخفضة

98,61,10,3الطبقة الدنيا

.
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8.9.الذهاب اىل املقاهي

يف إطــار البحــث، ُســئل املشــاركون مــا إذا كانــوا يقصــدون املقاهي 
ويف حــال كانــت اإلجابــة نعــم، فكــم مــرة يــرتددون عليهــا. ورّصح 
ــاء  ــة أنح ــتطالع يف كاف ــملهم االس ــن ش ــخاص الذي ــن األش 79% م
تركيــا أنهــم ال يرتــادون أماكــن كاملقاهــي. وبلغــت نســبة أولئــك 
ــاً  ــن غالب ــبة الذي ــان 17%، ونس ــض األحي ــا يف بع ــن يقصدونه الذي

مــا يقصدونهــا 4%)الجــدول 173(.

الريفيــة.  املناطــق  يف  أعــى  املقاهــي   مرتــادي  معــدل  وكان 
ــاً إىل أماكــن مثــل املقاهــي ســّجل %7  فنســبة مــن يذهبــون غالب
يف املناطــق الريفيــة و 3% يف املــدن. ومــن بــني املــدن الثــالث 

ــغ  ــي. وتبل ــادي املقاه ــدل ملرت ــرة أدىن مع ــل  أنق ــية، تحت الرئيس
نســبة مــن ال يذهبــون إىل هــذه األماكــن يف أنقــرة  88%، و 77% يف 

اســطنبول، و75% يف إزمــر. 

وســّجل غــرب أنقــرة أعــى نســبة مــن األشــخاص الــذي يذهبــون 
غالبــاً إىل أماكــن مثــل املقاهــي، أي 11%، فيــام بلغــت هــذه 
النســبة 7% يف بحــر إيجــه ورشق مرمــرة. وتبــنّي أن معــّدل الذيــن 
يقولــون إنهــم ال يذهبــون إىل أماكــن مثــل املقاهــي  كان األعــى 
يف غــرب األناضــول مــع نســبة 86%، واألدىن يف غــرب مرمــرة مــع 
نســبة  66%. ويف املقارنــة الشــاملة بــني املناطــق، يبــدو أن نســبة 
ــدىن مــن الــرشق  ــل املقاهــي يت ــون إىل أماكــن مث ــن ال يذهب الذي

ــرب . إىل الغ

الجدول 173. الذهاب إىل املقاهي يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنّية، املدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

غالباأحياناأبدا 

78,916,74,4تركيا

املنطقة السكنّية

80,316,63,2املدينة

75,417,27,4الريف

املدن الرئيسية الثالث

77,019,63,5اسطنبول

88,310,41,3أنقرة

74,617,77,7إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

77,019,63,5اسطنبول

66,023,310,8غرب مرمرة

74,019,07,0رشق مرمرة

74,318,37,4  ايجه

83,313,82,9  البحر األبيض املتوسط

86,311,72,0غرب األناضول

82,314,13,5وسط األناضول

79,316,44,3غرب البحر األسود

80,716,33,0رشق البحر األسود

78,018,13,9شامل رشق األناضول

83,913,52,6وسط رشق األناضول

83,314,81,9جنوب رشق األناضول

ومــن حيــث الجنــدر، تقــول اإلنــاث كلهــن تقريبــاً )99%( إنهــن ال 
يذهــن أبــداً إىل أماكــن مثــل املقاهــي. ويبلــغ هــذا املعــدل %59 
بــني الذكــور. أمــا نســبة الذكــور الذيــن يذهبــون أحيانــاً إىل هــذه 

األماكــن فهــو 33%)الجــدول 174(. 

و مــن حيــث الفئــة العمريــة، فاألهــم هــو أن نســبة أولئــك الذيــن 
ــل املقاهــي )83%( ونســبة  ــون إنهــم ال يقصــدون أماكــن مث يقول
ــى يف  ــي أع ــا )7%( ه ــا يقصدونه ــاً م ــم غالب ــون إنه ــن يقول الذي
مجموعــة الفئــة العمريــة نفســها  65+ ، مقارنــة مبجموعــات 
الفئــات العمريــة األخــرى. ويذهــب 21% مــن ذكــور الفئــة 

العمريــة مــن 18- 24 أحيانــاً أو غالبــاً إىل املقاهــي. 

ــداً  ــون أب ــن ال يذهب ومــن حيــث املســتوى العلمــي، فنســبة الذي
إىل املقاهــي أعــى بــني أولئــك الذيــن مل يتلقــوا أي تعليــم )%92(، 
بينــام تعلــو نســبة الذيــن غالبــاً مــا يذهبــون  قليــالً بــني خريجــي 
املراحــل  يف  واملــدارس  واملهنيــة  األكادميــة  الثانويــة  املرحلــة 

ــة )5 %(.  ــة والتكميلي االبتدائي

وتبــني املقارنــة عــى أســاس أنــواع األرس أنــه ال يوجــد متييــز بــني 
ــاً إىل املقاهــي ، غــر أن معــدل أولئــك الذيــن  مــن يذهبــون غالب
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ــراد األرس  ــني أف ــالً ب ــى قلي ــو أع ــان ه ــض األحي ــون يف بع يذهب
ــدل  13% يف  ــذا املع ــغ ه ــبة 17%. ويبل ــع نس ــدة م ــواة واملمت الن

املتفككــة. األرس 

أمــا مــن حيــث الحالــة االقتصاديــة واالجتامعيــة ، فمعــّدل مرتــادي 

املقاهــي بنســبة 5% أعــى قليــالً يف الطبقــة املتوســطة الدنيــا 
والطبقــة الدنيــا مــن الطبقــات االقتصاديــة واالجتامعيــة األخــرى. 
ــن هــو  ــل هــذه األماك ــون إىل مث ــن ال يذهب ــك الذي ومعــدل أولئ

ــا)%83(.  ــة العلي ــا األوىل)85%( والطبق ــة العلي ــى فيالطبق أع

الجدول 174. الذهاب إىل املقاهي بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

غالباأحياناأبدا 

الجنس

58,932,68,5ذكر

98,71,00,3أنثى

الفئة العمرية

24 – 1879,217,53,3

34 – 2578,718,13,2

44 – 3579,017,33,7

54 – 4576,118,45,5

64 – 5578,615,55,9

65+ 83,49,96,7

املستوى العلمي

92,15,42,6مل يلتحقوا باملدارس

77,417,25,4املدرسة اإلبتدائية

74,021,24,8املرحلة التكميلية /املدرسة الثانوية العادية  و املهنية

76,119,74,2املدرسة الثانوية

80,316,63,1الدراسات الجامعية/الدراسات العليا

نوع األرسة

78,317,44,4نواة

78,816,64,6ممتدة

82,613,34,0  مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

85,313,11,6الطبقة العليا األوىل

82,614,62,9الطبقة العليا

78,717,43,9الطبقة الوسطى العليا

76,518,25,3الطبقة الوسطى املنخفضة

78,416,25,4الطبقة الدنيا

.



2282011 تايا 

8.10 التامرين الرياضية:

يف إطــار البحــث، ُســئل املشــاركون عــن مــدى مامرســتهم للتامرين 
ــا   ــاء تركي ــة أنح ــاركني يف كاف ــن املش ــاب )65%( م ــة. وأج الرياضي
ــون  ــن يتمرن ــك الذي ــبة أولئ ــت نس ــداً. وبلغ ــون أب ــم ال يتمرن أنه
يف بعــض األحيــان 29)%(، ونســبة الذيــن غالبــاً مــا يتمرنــون )%6(

)الجــدول 175(.

أمــا نســبة الذيــن ال يتمرنــون فرتتفــع إىل 79% يف املناطــق الريفيــة 
و 60% يف املــدن. وتحتــل إزمــر مــن بــني  املــدن الثــالث الرئيســية 

أعــى نســبة )60%( مــن النــاس الذيــن ال يتمرنــون أبــداً . ونســبة 
ــرة  ــابهة يف أنق ــان  متش ــض األحي ــون يف بع ــن يتمرن ــك الذي أولئ
)38%( ويف اســطنبول )39%(، فيــام ترتفــع نســبة الذيــن غالبــاً مــا 

يتمرنــون  قليــال يف أنقــرة )%11(.

وترتفــع نســبة الذيــن يتمرنــون غالبــاً إىل أعــى مســتوياتها يف 
منطقــة غــرب األناضــول )9%(. بينــام يبلــغ  معــدل الذيــن ال 
ــاً أقــى نســبة يف شــامل رشق األناضــول)83%( ويف  ــون بتات يتمرن

جنــوب رشق األناضــول )%79(.

الجدول 175. مامرسة الرياضة يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنّية، املدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

غالباأحياناأبدا 

65,028,86,2تركيا

املنطقة السكنّية

59,633,17,2املدينة

78,917,53,6الريف

املدن الرئيسية الثالث

53,439,47,3اسطنبول

51,138,010,8أنقرة

60,430,88,8إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

53,439,47,3اسطنبول

69,724,16,2غرب مرمرة

61,731,17,2رشق مرمرة

64,829,45,8  ايجه

65,827,46,9  البحر األبيض املتوسط

55,535,19,4غرب األناضول

72,023,05,0وسط األناضول

71,023,95,2غرب البحر األسود

74,820,94,3رشق البحر األسود

82,614,33,0شامل رشق األناضول

75,120,94,0وسط رشق األناضول

79,217,63,2جنوب رشق األناضول

ومــن حيــث الجنــس، أجــاب مــن الرجــال 73%  و57%مــن النســاء 
أنهــم ال يقومــون بالتامريــن الرياضيــة أبــداً. ومــع تقــدم العمــر، 
ــة  ــغ 88% يف الفئ ــو لتبل ــداً تعل ــون أب ــن ال يتمرن ــبة الذي ــإن نس ف
العمريــة 65 +. يقــول 42% مــن الفئــة العمريــة 18-24 إنهــم 
يتمرنــون أحيانــاً ، و11% أنهــم يتمرنــون غالبــاً. أمــا يف الفئــة 
العمريــة مــن 25-34، فتنخفــض هــذه املعــدالت ويتــدىن معــدل 
أولئــك الذيــن يتمرنــون يف بعــض األحيــان إىل 34%، ونســبة الذيــن 

ــدول 176(. ــون    إىل 8%)الج ــا يتمرن ــاً م غالب

ــراد  ــدل األف ــو مع ــّن، يعل ــة يف الس ــات العمري ــدم الفئ ــع تق وم
الذيــن ال يتمرنــون أبــداً ، وينخفــض مــع ازديــاد املســتوى العلمــي.

ــن  ــني 7 % م ــاً  ب ــون أحيان ــن يتمرن ــك الذي ــدل أولئ ــرتاوح مع وي
ــات . ــي الجامع ــن خريج ــدارس و67 % م ــي امل خريج

ــني  ــدل ب ــاوى املع ــن، فيتس ــى التمري ــرة ع ــث املثاب ــن حي ــا م أم
العائــالت النــواة واملتفككــة. ويظهــر اختــالف العالقــة مــع التمرين 
عــى صعيــد املنتمــني إىل العائــالت املمتــدة  مقارنــًة بأنــواع 
ــام  ــدة القي ــالت املمت ــراد العائ ــن أف ــي 73% م ــرى. ينف األرس األخ
بالتامريــن الرياضيــة، بينــام يبلــغ هــذا املعــدل 64% يف العائــالت 
النــواة و60% يف العائــالت املتفككــة. وتبلــغ نســبة الذيــن يتمرنــون 

ــواة. ــالت الن ــة و6% يف العائ ــالت املتفكك ــاً 9% يف العائ غالب

 ومــن املعلــوم أن معــدل اللذيــن ال يتمرنــون أبــداً ينخفــض 
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ــاع املســتوى  ــع ارتف ــع م ــاً يرتف ــون غالب ــن يتمرن ــدل الذي وأّن مع
17 % مــن األفــراد يف الطبقــة  االجتامعي-االقتصــادي. ويقــول 

العليــا األوىل  و 14 % مــن الطبقــة العليــا إنهــم غالبــا مــا يتمرنــون. 
ــرتيك)6 %( ــر مــن املتوســط   ال هــذه املعــدالت أعــى بكث

الجدول 176. مامرسة الرياضة بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

غالباأحياناأبدا 

الجنس

56,634,58,9ذكر

73,323,13,6أنثى

الفئة العمرية

24 - 1847,242,110,7

34 - 2558,733,77,6

44 - 3564,830,25,1

54 - 4571,524,14,4

64 - 5575,520,14,3

65+ 87,79,72,6

املستوى العلمي

93,06,10,8مل يلتحقوا باملدارس

78,119,22,7املدرسة اإلبتدائية

64,029,86,2املرحلة التكميلية /املدرسة الثانوية العادية  و املهنية

45,045,29,8املدرسة الثانوية

32,651,316,0الدراسات الجامعية/الدراسات العليا

نوع األرسة

63,729,96,3نواة

73,423,03,6ممتدة

60,430,49,2  مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

25,258,116,8الطبقة العليا األوىل

41,544,913,6الطبقة العليا

54,238,27,6الطبقة الوسطى العليا

73,822,33,9الطبقة الوسطى املنخفضة

88,410,11,5الطبقة الدنيا

.
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ــات  ــجاد واإلصالح ــزل الس ــز وغ ــامل اليدوية)التطري 8.11. األع
الــخ(

يف إطــار البحــث ، ُســئل املشــاركون عــن مــدى قيامهــم باألعــامل 

ــز وغــزل الســجاد واإلصالحــات. أجــاب نصــف  ــة  كالتطري اليدوي

ــداً  ــون أب ــم ال يقوم ــا أنه ــاء تركي ــاً)47%( يف كل أنح ــراد تقريب األف

ــامل  ــذه األع ــون به ــن يقوم ــدل م ــا مع ــامل. أم ــذه األع ــل ه مبث

أحيانــاً هــو 40% وغالبــاً هــو 13%. كــام نالحــظ أنــه مــا مــن فــرق 

بــني املناطــق الريفيــة واملــدن.

وبــني املــدن الثــالث الرئيســية، ترتفــع نســبة الذيــن يقولــون إنهــم 
ال يقومــون مبثــل هــذه األعــامل  إىل أعــى مســتوياتها يف إزمــر)47 
%( ، و نســبة الذيــن يقولــون إنهــم غالبــا مــا يعملــون يدويــاً  
ــن  ــى للذي ــدل األع ــرة )17 %( .فاملع ــتوياتها يف أنق ــى مس إىل أع
ــز  ــة كالتطري ــامل اليدوي ــون باألع ــا يقوم ــاً م ــم غالب ــون إنه يقول
وغــزل الســجاد واإلصالحــات كان يف غــرب األناضــول، وذلك بنســبة 
ــامل  ــون باألع ــم ال يقوم ــون إنه ــن يقول ــدل الذي ــا مع 17 % . أم
ــوب رشق األناضــول مــع نســبة 68 %  ــة هــو األعــى يف جن اليدوي

ــدول 177( . )الج

الجــدول 177. القيــام باألعــامل اليدويــة )التطريــز وغــزل الســجاد واإلصالحــات إلــخ.( يف أنحــاء تركيــا كافــة، بحســب املنطقــة الســكنّية، املــدن الرئيســية الثــالث، وتصنيــف الوحــدات اإلقليميــة 
ء لإلحصا

غالباأحياناأبدا 

47,340,112,5تركيا

املنطقة السكنّية

46,640,413,0املدينة

49,339,311,4الريف

املدن الرئيسية الثالث

42,247,510,3اسطنبول

41,342,016,7أنقرة

46,738,315,0إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

42,247,510,3اسطنبول

40,248,411,4غرب مرمرة

45,739,315,0رشق مرمرة

47,438,813,8  ايجه

45,438,216,4  البحر األبيض املتوسط

39,043,817,3غرب األناضول

50,038,511,6وسط األناضول

47,741,910,4غرب البحر األسود

53,238,08,9رشق البحر األسود

60,628,111,3شامل رشق األناضول

48,540,710,7وسط رشق األناضول

68,424,76,9جنوب رشق األناضول

ــامل  ــن األع ــواع م ــذه األن ــن به ــاث يقم ــروف أن اإلن ــن املع وم
اليدويــة مبعــدل أعــى وأكــر مــن الذكــور. وقــد أظهــرت الدراســة 
أن 57 % مــن الذكــور يقولــون انهــم ال يقومــون بــأي عمــل يــدوي، 
وينخفــض هــذا املعــدل إىل 38 % بــني اإلنــاث .  كــام أظهــرت 
ــل  ــن مبث ــا يقم ــا م ــوايت غالب ــاث الل ــبة اإلن ــاً أن نس ــة أيض الدراس
هــذه األعــامل تبلــغ )18 %( وهــي نســبة  أكــر مــن ضعفــي 

ــدول 178(.  ــور )7 %()الج ــدل الذك مع

وبــني الفئــات العمريــة ،  ترتفــع نســبة مــن يقومون بهــذه األعامل 
إىل أعــى مســتوياتها يف الفئــة العمريــة بــني 25-44.فيقــوم 44 % 
ــاً ، و 15 %   ــل هــذا العمــل أحيان ــة 35-44  مبث ــة العمري مــن الفئ

ــون  ــن يقوم ــبة الذي ــة 25-34 ، فنس ــة العمري ــا يف الفئ ــاً. أم غالب
ــا  ــا م ــن غالب ــبة الذي ــي 43 % و نس ــل ه ــذا العم ــل ه ــاً مبث أحيان

ــه هــي 13 % . يقومــون ب

يشــار إىل أن خريجــي املــدارس االبتدائيــة ميارســون هــذه األعــامل 
ــة  ــذه املجموع ــن ه ــوم 44 % م ــرب. فيق ــكل أك ــرب وبش ــبة أك بنس
ــك  ــدل أولئ ــات . مع ــجاد واإلصالح ــزل الس ــز وغ ــاً بالتطري أحيان

ــل هــذا العمــل هــو 15 % . ــاً مبث ــن يقومــون غالب الذي

ــك  ــث أولئ ــن حي ــدل م ــى مع ــى أع ــة ع ــوي األرس املفكك وتحت
ــز  ــل التطري ــدوي مث ــل ي ــون بعم ــم ال يقوم ــون إنه ــن يقول الذي
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وغــزل الســجاد واإلصالحــات بنســبة 55%. هــذا املعــدل هــو %49 
يف األرس املمتــدة، و 46% يف األرس النــواة.

أمــا عــى صعيــد املســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي، فمعــدل مــن ال 
يقومــون أبــداً باألعــامل اليدويــة يرتفــع يف الطبقــة الدنيــا )%55(. 

أمــا أعــى معــدالت ملــن يقومــون مبثــل هــذه األعــامل فنجدهــا يف 
ــول  ــة املتوســطة الســفى . ويق ــا والطبق ــة املتوســطة العلي الطبق
14% مــن األفــراد  يف الطبقــة االقتصاديــة واالجتامعيــة املتوســطة  

إنهــم غالبــا مــا يقومــون باألعــامل اليدويــة.

الجدول 178. القيام باألعامل اليدوية )التطريز وغزل السجاد واإلصالحات إلخ.( بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

غالباأحياناأبدا 

الجنس

56,736,07,3ذكر

38,144,217,7أنثى

الفئة العمرية

24 - 1852,737,310,0

34 - 2544,742,812,6

44 - 3541,144,114,8

54 - 4541,344,514,1

64 - 5546,839,513,7

65+ 66,824,68,6

املستوى العلمي

59,029,911,0مل يلتحقوا باملدارس

41,543,515,0املدرسة اإلبتدائية

45,740,813,5املرحلة التكميلية /املدرسة الثانوية العادية  و املهنية

48,241,010,8املدرسة الثانوية

52,438,78,9الدراسات الجامعية/الدراسات العليا

نوع األرسة

45,741,612,7نواة

48,539,112,4ممتدة

55,033,311,7  مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

48,939,711,4الطبقة العليا األوىل

49,041,010,0الطبقة العليا

43,343,013,7الطبقة الوسطى العليا

45,441,013,6الطبقة الوسطى املنخفضة

55,334,310,4الطبقة الدنيا

.
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8.12. مشــاهدة التلفزيــون/ أقــراص الفيديــو املدمجــة/ أقــراص 
ــدي يف دي. ال

يف إطــار هــذا البحــث ، ُســئل املشــاركون عــن مــدى مشــاهدتهم 
للتلفزيــون / أقــراص الفيديــو املدمجــة/ أقــراص الــدي يف دي. 
وأجــاب 51% أنهــم يشــاهدونها غالبــاً فيــام قــال8% أنهــم ال 

.)179 أبدا)الجــدول  يشــاهدونها 

ويرتفــع معــدل مشــاهدي التلفزيــون/ أقــراص الفيديــو املدمجــة/ 

أقــراص الــدي يف دي يف املــدن )52 %( ، بينــام يســجل 47 % يف 
املناطــق الريفيــة .ومــن بــني املــدن الثــالث الرئيســية ،ترتفــع 
نســبة مــن ال يشــاهدون أبــداً / أقــراص الفيديــو املدمجــة/ أقــراص 
الــدي يف دي قليــال يف اســطنبول ، بينــام تســجل نســبة 7 % يف 
إزمــر ، و 6 % يف أنقــرة . أمــا أعــى معــدل ملــن يشــاهدون غالبــاً 
ــدي يف دي فتســجل يف يف  ــو املدمجــة/ أقــراص ال / أقــراص الفيدي
غــرب األناضــول بنســبة 59 % ، ويبلــغ أدنــاه يف جنــوب رشق 

ــبة 33 % . ــول بنس األناض

ــا كافــة، بحســب املنطقــة الســكنّية، املــدن الرئيســية الثــالث، وتصنيــف الوحــدات اإلقليميــة  الجــدول 179. مشــاهدة التلفزيــون/ أقــراص الفيديــو املدمجــة/ أقــراص DVD يف أنحــاء تركي
لإلحصــاء

غالباأحياناأبدا 

8,241,050,7تركيا

املنطقة السكنّية

7,540,452,1املدينة

10,142,747,2الريف

املدن الرئيسية الثالث

9,438,552,0اسطنبول

6,036,457,6أنقرة

7,036,656,5إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

9,438,552,0اسطنبول

6,036,857,2غرب مرمرة

8,144,048,0رشق مرمرة

6,037,356,7  ايجه

7,938,653,4  البحر األبيض املتوسط

5,336,058,7غرب األناضول

5,443,051,5وسط األناضول

7,347,145,7غرب البحر األسود

10,251,038,9رشق البحر األسود

16,935,747,4شامل رشق األناضول

10,237,951,9وسط رشق األناضول

12,454,832,8جنوب رشق األناضول

يتضــح أن اإلنــاث والذكــور يشــاهدون التلفزيــون/ أقــراص الفيديــو 
ــة، فيشــاهده 51 %  ــدي يف دي بنســبة مامثل ــراص ال املدمجــة/ أق
ــة ، 53 % مــن  ــة العمري ــث الفئ مــن كال الجنســني غالباً.ومــن حي
ــدل  ــا مع ــون غالباً.أم ــاهدون التلفزي ــة 45-64 يش ــة العمري الفئ
ــة/  ــو املدمج ــراص الفيدي ــون/ أق ــداً التلفزي ــاهدون أب ــن ال يش م
أقــراص الــدي يف دي يف الفئــة العمريــة 65 + فيتخطــى متوســط   

ــع نســبة 18 % )الجــدول 180(. ــا)8 %( م تركي

ــراص  ــون/ أق ــداً التلفزي ــن ال يشــاهدون أب وينخفــض معــدل الذي
الفيديــو املدمجــة/ أقــراص الــدي يف دي مــع تحســن الوضــع 
التعليمــي. عــى ســبيل املثــال ، تبلــغ نســبة الذيــن ال يشــاهدون 
ــبة  ــات، و 18 % بالنس ــي الجامع ــني خريج ــداً 4 % ب ــون اب التلفزي

لألفــراد الذيــن مل يتخرجــوا مــن املدرســة. ومعــدل مــن يشــاهدون 
غالبــا التلفزيــون/ أقــراص الفيديــو املدمجــة/ أقــراص الــدي يف دي 
متشــابه بــني جميــع فئــات املســتوى العلمــي، باســتثناء مجموعــة 

الذيــن مل يتلقــوا أي تعليــم .

ــو  ــراص الفيدي ــون/ أق ويســجل معــدل مــن ال يشــاهدون التلفزي
املدمجــة/ أقــراص الــدي يف دي املســتوى األعــى يف األرس املفككــة 
مــع نســبة 14 % . هــذا املعــدل يبلــغ 7 % يف األرس النــواة ، و 9 % 
ــون/  ــاً التلفزي ــن يشــاهدون غالب ــدل م ــا مع ــدة. أم يف األرس املمت
أقــراص الفيديــو املدمجــة/ أقــراص الــدي يف دي فهــو أعــى قليــال 

ــواة )52 %( . يف األرس الن
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ــداً التلفزيــون/ أقــراص  كــام تنخفــض نســبة مــن ال يشــاهدون أب
ــتوى  ــن املس ــع تحس ــدي يف دي م ــراص ال ــة/ أق ــو املدمج الفيدي
ــا. فــال  اإلجتامعي-اإلقتصــادي، وتــزداد نســبة مــن يشــاهدوه غالب
ــداً  ــا  أب ــة الدني ــة واالقتصادي ــة الجتامعي ــن الطبق يشــاهد 14% م

التلفزيــون/ أقــراص الفيديــو املدمجــة/ أقــراص الــدي يف دي، 
ــبة  ــا األوىل. ونس ــة العلي ــبة 3 % يف الطبق ــذه النس ــغ ه ــام تبل في
مــن يشــاهدون التلفزيــون غالبــاً يف هــذه الفئــة االقتصاديــة 

واالجتامعيــة تبلــغ %57.

الجدول 180. مشاهدة التلفزيون/ أقراص الفيديو املدمجة/ أقراص DVD بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

غالباأحياناأبدا 

الجنس

7,142,050,9ذكر

9,340,150,6أنثى

الفئة

24 - 186,043,051,0

34 - 256,942,450,6

44 - 356,741,651,6

54 - 457,739,053,2

64 - 559,038,252,7

65+ 17,639,642,8

املستوى العلمي

18,143,838,1مل يلتحقوا باملدارس

8,038,953,2املدرسة اإلبتدائية

7,239,853,0املرحلة التكميلية /املدرسة الثانوية العادية  و املهنية

5,542,352,1املدرسة الثانوية

4,344,051,7الدراسات الجامعية/الدراسات العليا

نوع األرسة

7,040,752,3نواة

9,143,847,1ممتدة

13,938,947,2  مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

2,740,611,4الطبقة العليا األوىل

4,941,810,0الطبقة العليا

5,539,913,7الطبقة الوسطى العليا

8,241,113,6الطبقة الوسطى املنخفضة

14,244,410,4الطبقة الدنيا
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8.13.  مشاهدة املباريات الرياضية

ــئل املشــاركون يف إطــار هــذا البحــث عــن عــدد املــرات التــي  ُس
ــة. ويظهــر يف الجــدول  ــات رياضي ــا ملشــاهدة مباري ــون فيه يذهب
أن 76% ال يذهبــون ملشــاهدة األلعــاب الرياضيــة. أمــا معــدل مــن 
يذهبــون أحيانــاً هــو 18%، ونســبة الذيــن غالبــا مــا يذهبــون هــي 

6%)الجــدول 181(. 

وتبلــغ نســبة مــن ال يذهبــون ملشــاهدة األلعــاب الرياضيــة  %85 
يف املناطــق الريفيــة و73% يف املدن.أمــا نســبة مــن يذهبــون أحيانــا 

فتبلــغ 21% يف املــدن و11% يف املناطــق الريفيــة.

ومــن بــني املــدن الثــالث الرئيســية ، تنخفــض نســبة مــن يذهبــون 
باســطنبول  أنقــرة، مقارنــة  الرياضيــة يف  املباريــات  ملشــاهدة 
وإزمــر. ف77% مــن األفــراد يف أنقــرة مل يشــاهدوا قــط املباريــات 
الرياضيــة. ويبلــغ هــذا املعــدل  71% يف إزمــر و 66% يف اســطنبول. 

ــداً يف  ــة أب ــات الرياضي ــاهدون املباري ــن ال يش ــبة م ــع نس وترتف
ــول  ــامل رشق األناض ــط  وش ــول )87%( ووس ــوب رشق األناض جن
املباريــات  يشــاهدون  ملــن  نســبة  أعــى  وتســجل   .)%84(
الرياضيــة غالبــا يف غــرب مرمريــس مــع 9 % .ويذهــب مــا يقــارب 
ثلــث )27 %( ســكان  منطقــة اســطنبول  أحيانــا ملشــاهدة األلعــاب 

ــة . الرياضي

الجدول 181. مشاهدة املباريات الرياضية يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنّية، املدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

غالباأحياناأبدا 

76,218,15,7تركيا

املنطقة السكنّية

72,720,86,4املدينة

85,111,13,8الريف

املدن الرئيسية الثالث

65,926,67,5اسطنبول

77,217,85,0أنقرة

70,521,87,7إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

65,926,67,5اسطنبول

75,316,08,7غرب مرمرة

75,618,65,8رشق مرمرة

72,020,97,1  ايجه

78,716,54,8  البحر األبيض املتوسط

78,016,85,2غرب األناضول

81,613,35,2وسط األناضول

80,813,35,9غرب البحر األسود

79,016,24,8رشق البحر األسود

83,812,33,9شامل رشق األناضول

83,714,31,9وسط رشق األناضول

87,210,52,3جنوب رشق األناضول

ــم ال  ــون انه ــن يقول ــور الذي ــبة الذك ــس ، فنس ــث الجن ــن حي م
يشــاهدون املباريــات الرياضيــة هــي 60 % ، وترتفــع هــذه النســبة 

ــدول 182(. ــاث )الج ــني اإلن إىل 92 % ب

مــع انخفــاض الفئــة العمريــة ،ينخفــض معــدل  مــن ال يذهبــون 
أبــداً ملشــاهدة األلعــاب الرياضيــة . فيفيــد 26 % مــن الفئــة 
العمريــة 18-24 انهــم  يشــاهدون األلعــاب الرياضيــة أحيانــاً و 11 
% يقولــون انهــم غالبــا مــا يفعلــون ذلــك .وتبــدو هــذه املعــدالت 

ــة األخــرى . ــة بالفئــات العمري مرتفعــة بشــكل كبــر مقارن

ــاب  ــن ال يشــاهدون األلع ــن املمكــن أن نالحــظ أن معــدل م وم
ــاد الوضــع التعليمــي. فيشــاهد 3 %  ــة ينخفــض مــع ازدي الرياضي
فقــط ممــن مل يتخرجــوا مــن املدرســة املباريــات الرياضيــة ، بينــام 
تنتــرش بتواتــر مختلــف بــني 40 % يف خريجــي املــدارس الثانويــة و 

ــات  ــني خريجــي الجامع 46 % ب

وعــى الرغــم مــن عــدم وجــود اختــالف حــاد جــدا يعتمــد عــى 
نــوع األرس ، إمنــا تســتحوذ األرس املمتــدة عــى أعــى نســبة 81 %  
ــغ  ــام تبل ــة، في ــاب الرياضي ــداً ملشــاهدة األلع ــون أب ــن ال يذهب مل

ــة .  ــواة و 74% يف األرس املتفكك ــبة75 % يف األرس الن ــذه النس ه
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مــع تحســن املســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي تنخفــض نســبة مــن 
ــراد  ــن أف ــة .فيشــاهد 9 % م ــاب الرياضي ــداً األلع ال يشــاهدون أب

الطبقــة الدنيــا املباريــات ،بينــام ترتفــع هــذه النســبة إىل 47 % يف  
ــا. مجموعــة الطبقــات االقتصاديــة واالجتامعيــة العلي

الجدول 182. مشاهدة املباريات الرياضية بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

غالباأحياناأبدا 

الجنس

60,229,610,3ذكر

92,16,81,2أنثى

الفئة العمرية

24 - 1862,825,911,2

34 - 2571,023,15,9

44 - 3576,318,84,9

54 - 4580,514,94,6

64 - 5585,410,63,9

65+ 92,85,81,4

املستوى العلمي

97,32,30,5مل يلتحقوا باملدارس

86,710,42,9املدرسة اإلبتدائية

73,020,26,8املرحلة التكميلية /املدرسة الثانوية العادية  و املهنية

60,330,09,7املدرسة الثانوية

54,234,810,9الدراسات الجامعية/الدراسات العليا

نوع األرسة

75,218,95,8نواة

81,114,54,4ممتدة

74,418,86,8  مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

52,835,911,3الطبقة العليا األوىل

59,431,49,2الطبقة العليا

67,524,67,9الطبقة الوسطى العليا

82,413,54,2الطبقة الوسطى املنخفضة

90,88,01,2الطبقة الدنيا

.
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ــاب  ــة، وألع ــوب”، والطاول ــة “روميك ــورق، ولعب ــب ال 8.14 .لع
ــزل ــر يف املن الكمبيوت

ُســِئل األفــراد املشــاركون يف البحــث كلهــم عــام إذا كانــوا يلعبــون 
ــر يف  ــاب الكمبيوت ــة، وألع ــوب”، والطاول ــة “روميك ــورق، ولعب ال
ــم ال  ــراد إنه ــن األف ــال 77% م ــة، ق ــا كاف ــاء تركي ــزل. ويف أنح املن
ــاب  ــة، وألع ــوب”، والطاول ــة “روميك ــورق، ولعب ــداً ال ــون أب يلعب
الكمبيوتــر يف املنــزل. يف حــني تبلــغ نســبة أولئــك الذيــن يلعبــون 
هــذه األلعــاب أحيانــاً 18%، وبلغــت نســبة الذيــن يلعبــون هــذه 

ــدول 183(. ــاً 4%)الج ــاب غالب األلع

ــي  ــداً فه ــاب أب ــذه األلع ــون ه ــن ال يلعب ــك الذي ــبة أولئ ــا نس أم
الذيــن  أّن نســبة  الريفيــة )89%(، يف حــني  املناطــق  أعــى يف 

يلعبــون هــذه األلعــاب أحيانــاً )22%( ونســبة أولئــك الذيــن غالبــاً 
مــا يلعبــون هــذه األلعــاب )5%( أكــر ارتفاعــاً يف املــدن. كــام أّن 
ــاب  ــة، وألع ــوب”، والطاول ــة “روميك ــورق، ولعب ــب ال ــب لع نس
الكمبيوتــر يف املنــزل مامثلــة يف املــدن الرئيســية الثــالث، وياُلحــظ 
أن نســبة أولئــك الذيــن يلعبــون أحيانــاً أكــر ارتفاعــاً بــيء بســيط 
ــر  ــاً أك ــون غالب ــن يلعب ــك الذي ــبة أولئ ــطنبول )27%(، ونس يف اس

ــرة )%8(. ــيء بســيط يف أنق ــاً ب ارتفاع

ــة  ــورق، ولعب ــداً ال ــون أب ــون إنهــم ال يلعب ــن يقول ــراد الذي إّن األف
ــّجلوا  ــزل س ــر يف املن ــاب الكمبيوت ــة، وألع ــوب”، والطاول “روميك
النســب األعــى مســّجلني 95% يف شــامل رشق األناضــول و89% يف 
جنــوب رشق األناضــول. أمــا نســبة أولئــك الذيــن غالبــاً مــا يلعبــون 

هــذه األلعــاب فهــي مرتفعــة يف غــرب األناضــول وتبلــغ %7.

الجــدول 183. لعــب الــورق، ولعبــة “روميكــوب”، والطاولــة، وألعــاب الكمبيوتــر يف املنــزل يف أنحــاء تركيــا كافــة، بحســب املنطقــة الســكنّية، املــدن الرئيســية الثــالث، وتصنيــف الوحــدات 
اإلقليميــة لإلحصــاء

غالباًأحياناًأبداً 

77,418,24,3تركيا

املنطقة السكنّية

72,921,85,3املدينة

89,19,11,8 الريف

املدن الرئيسية الثالث

67,127,25,7اسطنبول

67,724,28,1 أنقرة

70,023,16,9إزمري

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

67,127,25,7اسطنبول

83,712,44,0غرب مرمرة

78,116,95,0 رشق مرمرة

74,121,64,4   ايجه

75,520,93,6   البحر األبيض املتوسط 

70,522,47,0 غرب األناضول

83,412,44,2 وسط األناضول

86,810,13,0 غرب البحر األسود

87,010,02,9 رشق البحر األسود

95,03,02,1 شامل رشق األناضول

85,212,82,0وسط رشق األناضول

88,59,42,0 جنوب رشق األناضول

84% مــن اإلنــاث قلــن إنهــن ال يلعــن أبــداً الــورق، ولعبــة 
“روميكــوب”، والطاولــة، وألعــاب الكمبيوتــر يف املنــزل، وتنخفــض 

هــذه النســبة لتبلــغ 71% لــدى الذكور)الجــدول 184(.

ومــع ارتفــاع الفئــة العمريــة، فــإن نســبة أولئــك الذيــن ال يلعبــون 
ــداً مثــل هــذه األلعــاب ترتفــع لتبلــغ 95% ملــن يبلغــون فــوق  أب
الـــ65 ســنة مــن العمــر. وتجدر اإلشــارة إىل أنـّـه يف الفئــات العمرية 

الشــابة، يســّجل أولئــك الذيــن يلعبــون األلعــاب يف املنــزل أحيانــاً 
نســباً أعــى. ذلــك أّن 29% مــن الذيــن تــرتاوح أعامرهــم مــا بني 18 
و24 يقولــون إنهــم يلعبــون األلعــاب أحيانــاً يف حــني أّن 11% منهــم 

يقولــون إنهــم غالبــاً مــا يلعبــون ألعابــاً مامثلــة.

ــن املســتوى العلمــي، تشــهد نســبة األفــراد الذيــن  مــع تحسُّ
وألعــاب  والطاولــة،  “روميكــوب”،  ولعبــة  الــورق،  يلعبــون 
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الكمبيوتــر يف املنــزل ارتفاعــاً ملحوظــاً، فنســبة 2% فقــط مــن 
ــون  ــم يلعب ــون إنه ــن املدرســة يقول ــن مل يتخرجــوا م ــك الذي أولئ
ــدى  ــغ هــذه النســبة 33% ل ــزل، وتبل ــاب يف املن ــل هــذه األلع مث
خّريجــي املرحلــة الثانويــة، ثــم ترتفــع لتبلــغ 37% لــدى خّريجــي 
الجامعــة. أمــا نســبة خّريجــي املرحلــة الثانويــة الذيــن غالبــاً مــا 
يلعبــون فتبلــغ 8%، يف حــني يســّجل خريجــو الجامعــة نســبة %9.

ــث يســّجل لعــب  ــالت حي ــة العائ ــالت املفّككــة هــي فئ إن العائ
ــر يف  ــاب الكمبيوت ــة، وألع ــوب”، والطاول ــة “روميك ــورق، ولعب ال

ــّدة  ــالت املمت ــّجل العائ ــي 28%. وتس ــى وه ــبة األع ــزل النس املن
النســبة األدىن )%17(.

ومتامــاً كاملســتوى العلمــي، فإنــه مــع تحّســن الوضــع اإلجتامعــي-
اإلقتصــادي، ترتفــع نســبة أولئــك الذيــن يلعبــون األلعــاب املامثلــة 
يف املنــزل. أمــا نســبة أولئــك الذيــن يلعبــون الــورق، ولعبــة 
“روميكــوب”، والطاولــة، وألعــاب الكمبيوتــر يف املنــزل، فهــي أعــى 
ــدى  ــغ 34% ل ــا )18%( إذ تبل ــبة يف تركي ــدل النس ــن مع ــر م بكث

ــا. ــدى أعــى الطبقــة العلي ــا و43% ل الطبقــة العلي

الجدول 184. لعب الورق، ولعبة “روميكوب”، والطاولة، وألعاب الكمبيوتر يف املنزل بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

غالباًأحياناًأبداً 

الجنس

70,923,16,0ذكر

83,913,52,6أنثى

الفئة العمرية

24 - 1859,928,811,3

34 - 2571,823,54,7

44 - 3578,618,92,5

54 - 4584,113,32,6

64 - 5588,210,01,8

65+ 94,64,41,0

املستوى العلمي

97,32,10,6مل يلتحقوا باملدارس

89,98,71,4مدرسة إبتدائية

75,919,44,7املرحلة التكميلية /املدرسة الثانوية 

58,532,88,7مدرسة ثانوية

54,137,08,9الدراسات الجامعية / الدراسات العليا

نوع األرسة

76,819,04,1نواة

83,314,12,6 ممتدة

72,319,87,8   مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

45,843,011,2أعى الطبقة العليا

57,433,88,8الطبقة العليا

68,925,95,3الطبقة الوسطى العليا

85,212,02,8الطبقة الوسطى املنخفضة

95,14,50,4الطبقة الدنيا

.
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8.15. التدخني

نُظــر إىل موضــوع آخــر ضمــن نطــاق هــذا البحــث وهــو التدخــني. 
وطـُـرح ســؤال “هــل تدّخــن” عــى األفــراد وطُلــب منهــم اإلختيــار 
ــاً”،  ــوم”، و”أجــل، أحيان ــة: “أجــل، كل ي ــارات التالي مــن بــني الخي
و”كال، أبــداً”، و”كنــت أدّخــن لكننــي توقفــت”. وهــدف الســؤال 
إىل قيــاس تــردد التدخــني يف تركيــا، وكــام يشــر الجــدول فــإن %57 
مــن األفــراد أجابــوا بـــ”كال، أبــداً”، يف حــني أّن 26% منهــم أجابــوا 
بـ”أجــل، كل يــوم”. أمــا نســبة أولئــك الذين كانــوا يدّخنــون لكنهم 

توقفــوا عــن التدخــني فبلغــت 11%)الجــدول 185(.

تختلــف نســب املدّخنــني بــني املــدن الرئيســية الثــالث. إاّل أّن 
أولئــك الذيــن كانــوا يدّخنــون لكنهــم توقفــوا عــن ذلــك يســّجلون 
ــن  ــراد الذي ــبة األف ــني أّن نس ــر )14%(. يف ح ــى يف إزم ــبة أع نس
ال يدّخنــون أبــداً تبلــغ 55% يف املــدن و62% يف املناطــق الريفيــة. 
ويشــار إىل أّن نســبة الذيــن أجابــوا بـــ”كال، ال أدّخــن إطالقــاً” هــي 
األعــى يف جنــوب رشق األناضــول )66%(، إاّل أنّهــا األكــر انخفاضــاً 
يف رشق وغــرب مرمــرة )51%(. وتبلــغ نســبة الذيــن توقفــوا 12% يف 
ــة، و10% يف املــدن. أمــا رشق البحــر األســود فهــو  املناطــق الريفي
ــّجلًة  ــا مس ــتوياتها العلي ــبة مس ــذه النس ــغ ه ــث تبل ــة حي املنطق
16%، يف حــني ســّجل جنــوب رشق األناضــول نســبة 5%، وهــي 

النســبة األكــر انخفاضــاً.

الجدول 185. التدخني بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

كنت أدّخن لكنني توّقفتال، أبداًنعم، أحياناًنعم، یومیاً 

26,45,857,110,7تركيا

املنطقة السكنّية  

28,16,455,210,3املدينة

22,14,261,911,8 الريف

املدن الرئيسية الثالث

28,58,254,09,2اسطنبول

28,97,053,211,0 أنقرة

27,66,851,414,1إزمري

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

28,58,254,09,2اسطنبول

31,44,750,613,3غرب مرمرة

30,05,451,113,5 رشق مرمرة

26,35,555,912,4   ايجه

25,05,959,99,1   البحر األبيض املتوسط 

28,86,253,611,3 غرب األناضول

23,84,958,113,2 وسط األناضول

23,34,460,112,2 غرب البحر األسود

18,23,662,315,8 رشق البحر األسود

24,85,863,95,5 شامل رشق األناضول

23,04,663,19,3وسط رشق األناضول

24,04,566,35,2 جنوب رشق األناضول

وبحســب الجنــس، أظهــرت الدراســة بــأن 77% مــن اإلنــاث و%38 
مــن الذكــور هــم مــن غــر املدّخنــني، وتبلــغ نســبة اإلنــاث اللــوايت 

يدّخــّن كل يــوم 13%)الجــدول 186(.

ــاً  ــر ارتفاع ــي أك ــوم ه ــون كل ي ــن يدّخن ــك الذي ــبة أولئ إن نس
لــدى الذيــن تــرتاوح أعامرهــم بــني 25 و34 )32%( والذيــن تــرتاوح 
ــي  ــوا فه ــن توقف ــبة الذي ــا نس ــني 35 و44 )33%(. أم ــم ب أعامره
ــغ %14  ــي تبل ــى، وه ــة األع ــات العمري ــدى الفئ ــاً ل ــر ارتفاع أك
لــدى مــن تــرتاوح أعامرهــم بــني 45 و54 ســنة، و18% لــدى مــن 

ــني 55 و64 ســنة، و19% ملــن يفــوق عمرهــم  ــرتاوح أعامرهــم ب ت
سنة. الـ65 

وليــس مــن املمكــن اقــرتاح صلــة واضحــة بــني ارتفــاع وانخفــاض 
ــني.  ــدالت التدخ ــاض مع ــاع وانخف ــني ارتف ــي وب ــتوى العلم املس
ــدى خّريجــي  ــّجلت ل ــاً ُس ــون يومي ــن يدّخن فالنســبة األعــى للذي
املرحلــة اإلبتدائية\التكميليــة وهــي 33%. أمــا نســبة الذيــن توقفوا 
ــي  ــية )13%( وخّريج ــة األساس ــي املرحل ــدى خّريج ــى ل ــي أع فه

ــة )%11(. الجامع
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ليــس مثــة متييــز حــاد مــن حيــث نــوع األرسة، إاّل أّن نســبة الذيــن 
ــغ  ــواة، وتبل ــالت الن ــراد العائ ــد أف ــالً عن ــاً قلي ــر ارتفاع ــوا أك توقف

.%12

ــاع املســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي، ياُلحــظ أّن نســبة  ــع ارتف وم
ــة  ــراد الطبق ــن أف ــع أيضــاً. فـــ5% م ــاً ترتف ــون أحيان ــن يدّخن الذي

الدنيــا يفيــدون بأنهــم يدّخنــون أحيانــاً، وتبلــغ هــذه النســبة %10 
لــدى أعــى الطبقــة العليــا. أمــا نســبة الذيــن توقفــوا فتبلــغ %13 
لــدى أعــى الطبقــة العليــا، و11% لــدى الطبقــة العليــا، و10% لدى 
ــا،  ــطى الدني ــة الوس ــدى الطبق ــا، و12% ل ــطى العلي ــة الوس الطبق

ــا. و10% لــدى الطبقــة الدني

الجدول 186. التدخني بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

كنت أدّخن لكنني توّقفتال، أبداًنعم، أحياناًنعم، یومیاً 

الجنس

40,06,637,515,8ذكر

13,05,076,55,6أنثى

الفئة العمرية

24 - 1822,35,768,63,4

34 - 2532,47,752,67,4

44 - 3533,17,650,09,2

54 - 4528,85,152,114,1

64 - 5519,93,358,418,4

65+ 9,71,969,119,3

املستوى العلمي

12,13,275,79,1مل يلتحقوا باملدارس

26,05,155,713,2مدرسة إبتدائية

32,86,352,78,3املرحلة التكميلية /املدرسة الثانوية 

31,07,452,59,2مدرسة ثانوية

26,87,355,210,8الدراسات الجامعية / الدراسات العليا

نوع األرسة

26,46,056,011,6نواة

25,74,860,59,0 ممتدة

27,86,058,57,7   مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي  

27,110,549,213,2أعى الطبقة العليا

27,06,955,710,5الطبقة العليا

28,16,255,410,2الطبقة الوسطى العليا

26,05,157,411,5الطبقة الوسطى املنخفضة

28,05,257,39,5الطبقة الدنيا

.
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8.16 .رشب الكحول

يشــر الجــدول 187 إىل األجوبــة عــى الســؤال “هــل تــرشب 
ــاد 81% مــن األفــراد بأنهــم  ــا كافــة، أف الكحــول”. ويف أنحــاء تركي
مل يتناولــوا الكحــول قــط. أمــا نســبة أولئــك الذيــن يقولــون إنهــم 
ــت 8%، يف  ــط فبلغ ــة فق ــبات الخاص ــول يف املناس ــون الكح يتناول
ــدة يف الشــهر  ــرات ع ــون الكحــول م ــن يتناول ــأّن نســبة الذي حين
بلغــت 4%. كــام أّن نســبة أولئــك الذيــن ال يتناولــون الكحــول ابــداً 
ــغ %79  ــة )87%(، وهــي تبل ــاً يف املناطــق الريفي ــر ارتفاع هــي أك

ــدن. يف امل

ــي  ــالث الت ــية الث ــدن الرئيس ــني امل ــن ب ــة م ــر املدين ــرب إزم تعت
تســّجل النســبة األعــى مــن متنــاويل الكحــول. أمــا نســبة أولئــك 

ــطنبول، يف  ــرة ويف اس ــغ 76% يف أنق ــداً” فتبل ــون “أب ــن يقول الذي
ــة  ــن جه ــر. وم ــغ 65% يف إزم ــبة لتبل ــذه النس ــض ه ــني تنخف ح
أخــرى، ياُلحــظ أن نســبة املقلعــني عــن رشب الكحــول هــي أيضــاً 

ــر )%6(. ــى يف إزم أع

وُوجــد أن نســبة أولئــك الذيــن يفيــدون بأنهــم ال يرشبــون الكحول 
ــغ 95% يف شــامل رشق األناضــول و94% يف  ــداً هــي األعــى وتبل أب
ــي  ــة الت ــي املنطق ــرة فه ــرب مرم ــا غ ــول. أم ــوب رشق األناض جن
ــول  ــون الكح ــن يتناول ــك الذي ــن أولئ ــى م ــبة األع ــّجلت النس س
ــادة  ــغ هــذه النســبة 7%. وميكــن اإلف ــراة عــدة يف الشــهر، وتبل م
ــق  ــد يف املناط ــول توج ــاويل الكح ــن متن ــى م ــب األع ــأن النس ب

ــة. ــة واملركزي ــع املناطــق الرشقي ــة م ــة، باملقارن الغربي

الجدول 187. رشب الكحول يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنّية، املدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

یومیاً إطالقاً 
یوم – یومین يف 

األسبوع
مرات عدة يف الشھر

يف املناسبات الخاصة 

فقط

كنت أرشب الكحول 

لكنني توقفت

81,00,62,34,18,23,7تركيا

املنطقة السكنّية  

78,90,72,74,69,53,7املدينة

86,50,41,32,65,14,0 الريف

املدن الرئيسية الثالث

76,00,82,95,911,43,0اسطنبول

76,30,43,14,212,63,4 أنقرة

64,81,36,28,813,25,6إزمري

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

76,00,82,95,911,43,0اسطنبول

70,80,94,06,712,15,3غرب مرمرة

79,70,42,63,68,25,7 رشق مرمرة

74,00,94,05,711,04,4   ايجه

81,80,82,04,09,12,3   البحر األبيض املتوسط 

79,10,32,63,810,24,0 غرب األناضول

87,30,30,92,23,06,2 وسط األناضول

83,40,31,12,86,55,9 غرب البحر األسود

88,80,20,52,43,74,4 رشق البحر األسود

94,70,00,51,61,61,6 شامل رشق األناضول

92,30,40,52,33,61,0وسط رشق األناضول

93,90,70,51,21,91,8 جنوب رشق األناضول

وبحســب الجنــس، ويف مــا يتعلــق باألفــراد الذيــن يقولــون إنهــم 
ال يرشبــون الكحــول أبــداً، يُفهــم أّن 92% مــن اإلنــاث و70% مــن 
الذكــور يفيــدون بعــدم تنــاول الكحــول قــط. كــام يفيــد 12% مــن 
ــت  ــط. وبلغ ــة فق ــبات الخاص ــول يف املناس ــاول الكح ــور بتن الذك
نســبة الذكــور مــن الذيــن كانــوا يتناولــون الكحــول لكنهــم 
ــدى  ــبة 1% ل ــذه النس ــت ه ــني بلغ ــك 7%، يف ح ــن ذل ــوا ع توقف

.)188 اإلناث)الجــدول 

يفيــد 88% مــن الذيــن يفــوق عمرهــم الـــ65 ســنة بأنهــم ال 
يتناولــون الكحــول. بينــام يفيــد 10% مــن الذيــن تــرتاوح أعامرهــم 
بــني 25 و44 بأنهــم يتناولــون الكحــول يف املناســبات الخاصــة 

ــط. فق

ــي.  ــتوى العلم ــن املس ــع تحس ــول م ــاويل الكح ــبة متن ــع نس ترتف
ــدون بتناولهــم الكحــول  فنســبة 37% مــن خّريجــي الجامعــة يفي
ــدى خّريجــي  ــغ هــذه النســبة 14% ل ــة، وتبل يف مناســبات مختلف
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ــن  ــة، مثــة 19% م ــني خّريجــي الجامع ــن ب ــة االساســية. وم املرحل
الذيــن يتناولــون الكحــول يف املناســبات الخاصــة فقــط. وبكلــامت 
ــبات  ــه يف املناس ــول يتناولون ــاويل الكح ــف متن ــإن نص ــرى، ف أخ

الخاصــة فقــط.

ــي  ــوع األرسة الت ــي ن ــة ه ــة املفّكك ــارة إىل أّن العائل ــدر اإلش وتج
تســّجل النســبة األعــى )25%( مــن ُمســتهلي الكحول يف مناســبات 
ــاً نصــف أولئــك  مختلفــة. ومثــة 11% مــن هــذه العائــالت )تقريب

يف  الكحــول  تتنــاول  إنهــا  تقــول  الكحــول(  يتناولــون  الذيــن 
ــط. ــة فق ــبات الخاص املناس

ــة  ــا إىل الطبق ــة الدني ــن الطبق ــول م ــاول الكح ــبة تن ــع نس وترتف
العليــا. فعــى ســبيل املثــال، 49% مــن أعــى الطبقــة العليــا تتنــاول 
الكحــول يف مناســبات مختلفــة، و24% مــن هــؤالء يتناولــون 
الكحــول يف املناســبات الخاصــة فقــط، وتبلــغ هــذه النســبة %23 

ــا. ــة الوســطى العلي ــدى الطبق ل

الجدول 188. رشب الكحول بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

یومیاً إطالقاً 
یوم – یومین يف 

األسبوع
مرات عدة يف الشھر

يف املناسبات الخاصة 

فقط

كنت أرشب الكحول 

لكنني توقفت

الجنس

69,61,14,06,812,06,5ذكر

92,30,10,61,44,51,1أنثى

الفئة العمرية

24 - 1880,30,63,45,19,11,6

34 - 2579,30,52,55,110,02,6

44 - 3579,90,82,44,29,63,2

54 - 4580,30,62,03,68,35,2

64 - 5582,40,72,13,36,05,6

65+ 88,40,40,61,42,76,5

املستوى العلمي

95,60,30,50,80,92,1مل يلتحقوا باملدارس

86,50,41,32,64,44,8مدرسة إبتدائية

81,40,82,23,59,22,9املرحلة التكميلية /املدرسة الثانوية 

73,00,94,06,112,53,4مدرسة ثانوية

63,00,84,39,118,74,1الدراسات الجامعية / الدراسات العليا

نوع األرسة

80,80,62,14,18,64,0نواة

86,50,41,72,55,13,7 ممتدة

74,91,24,36,410,92,3   مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي  

50,91,17,112,023,65,3أعى الطبقة العليا

68,41,24,06,217,03,2الطبقة العليا

77,30,62,75,010,24,1الطبقة الوسطى العليا

85,70,51,52,95,63,8الطبقة الوسطى املنخفضة

90,70,40,51,82,83,7الطبقة الدنيا

.
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8.17.استخدام اإلنرتنت

ــك اتصــاالً  ــت متل ــالت إذا كان ــِئلت العائ ضمــن إطــار البحــث، ُس
بشــبكة اإلنرتنــت يف املنــزل. وُوجــد أن 64% مــن العائــالت يف تركيــا 

ال متلــك اتصــاالً بشــبكة اإلنرتنت)الجــدول 189(.

إن نســبة أولئــك الذيــن ميلكــون اتصــاالً بشــبكة اإلنرتنــت يف 
املــدن )42%( هــي أعــى بكثــر باملقارنــة مــع العائــالت يف املناطــق 
الريفيــة )17%(. وبــني املــدن الرئيســية الثــالث، أكــر مــن نصــف 
ــت،  ــبكة اإلنرتن ــاالً بش ــك اتص ــرة متل ــطنبول وأنق ــالت يف اس العائ

ــل بشــكل بســيط يف إزمــر )%46(. وهــذه النســبة هــي أق

ــت يف  ــبكة اإلنرتن ــال بش ــث اإلتص ــة حي ــطنبول املنطق ــرب اس وتعت
ــّجل  ــني س ــغ 53%، يف ح ــي تبل ــى الت ــبته األع ــّجل نس ــزل يس املن
شــامل غــرب األناضــول النســبة األكــر انخفاضــاً وهــي %14. 
ــا  ــت 38% يف م ــى وبلغ ــبة األع ــواة النس ــالت الن ــّجلت العائ وس
ــبة %33  ــذه النس ــغ ه ــت. وتبل ــبكة اإلنرتن ــال بش ــق باإلتص يتعل
لــدى العائــالت املمتــّدة و30% لــدى العائــالت املفّككــة. ومثــة %1 
ــبكة  ــاالً بش ــك اتص ــا متل ــة الدني ــن الطبق ــالت م ــن العائ ــط م فق
اإلنرتنــت. أمــا يف أعــى الطبقــة العليــا فبلغــت هــذه النســبة %90.

الجــدول 189. العائــالت التــي متلــك اتصــاالً بشــبكة اإلنرتنــت يف أنحــاء تركيــا كافــة، بحســب املنطقــة الســكنية، واملــدن الثــالث الرئيســية، وتصنيــف الوحــدات اإلقليميــة لإلحصــاء، ونــوع 
ــادي ــتوى اإلجتامعي-اإلقتص األرسة، واملس

النعم

35,764,3تركيا

املنطقة السكنّية  

42,357,7املدينة

17,083,0 الريف

املدن الرئيسية الثالث

52,947,1اسطنبول

50,449,6 أنقرة

45,954,1إزمري

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

52,947,1اسطنبول

34,066,0غرب مرمرة

41,258,8 رشق مرمرة

36,463,6   ايجه

27,972,1   البحر األبيض املتوسط 

43,756,3 غرب األناضول

26,973,1 وسط األناضول

25,174,9 غرب البحر األسود

30,969,1 رشق البحر األسود

13,886,2 شامل رشق األناضول

20,080,0وسط رشق األناضول

16,483,6 جنوب رشق األناضول

نوع األرسة

37,562,5نواة

32,867,2 ممتدة

30,469,6   مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي  

89,810,2أعى الطبقة العليا

76,823,2الطبقة العليا

58,741,3الطبقة الوسطى العليا

21,178,9الطبقة الوسطى املنخفضة

1,099,0الطبقة الدنيا
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ــي  ــرات الت ــدد امل ــن ع ــم ع ــث جميعه ــاركون يف البح ــِئل املش ُس
يســتخدمون فيهــا اإلنرتنــت. وأفــاد 60% مــن األفــراد الذيــن يفــوق 
عمرهــم الـــ18 يف أنحــاء تركيــا كافة بأنهــم ال يســتخدمون اإلنرتنت 
عــى اإلطــالق. وبلغــت نســبة مســتخدمي اإلنرتنــت بشــكل يومــي 
ــت %5،  ــاً بلغ ــت غالب ــتخدمي اإلنرتن ــبة مس ــني أّن نس 17%، يف ح

وســّجل مســتخدمو اإلنرتنــت أحيانــاً نســبة 19%)الجــدول 190(.

وبحســب املنطقــة الســكنية، فــإن 78% مــن األفــراد الذيــن يفــوق 
عمرهــم الـــ18 والذيــن يســكنون يف املناطــق الريفيــة أفــادوا بعدم 
ــدن.  ــبة 53% يف امل ــذه النس ــغ ه ــداً. وتبل ــت أب ــتخدام اإلنرتن اس
أمــا نســبة مســتخدمي اإلنرتنــت بشــكل يومــي فهــي 20% يف 
ــالث،  ــدن الرئيســية الث ــني امل ــة. وب ــدن و8% يف املناطــق الريفي امل
ُوجــدت إزمــر املدينــة حيــث ســّجل اســتخدام اإلنرتنــت النســبة 

األكــر انخفاضــاً وهــي 46%. وبلــغ عــدد املــرات التــي يتــم فيهــا 
ــرة. ــة يف اســطنبول وأنق ــت نســباً مامثل اســتخدام اإلنرتن

ُوجــد شــامل رشق األناضــول )75%( املنطقــة حيــث نســبة أولئــك 
ــداً هــي األعــى. وســّجلت كل  ــت أب ــن ال يســتخدمون اإلنرتن الذي
ــث  ــن حي ــى م ــبتني األع ــول النس ــرب األناض ــطنبول وغ ــن اس م

ــاً 25% و%21. ــام تباع ــي، وه ــكل يوم ــت بش ــتخدمي اإلنرتن مس

إن نســبة اإلنــاث اللــوايت ال يســتخدمن اإلنرتنــت أبــداً )%70( 
هــي أعــى مــن نســبة الذكــور )50%(. أمــا نســبة اإلنــاث والذكــور 
الذيــن يســتخدمون اإلنرتنــت بشــكل يومــي فتختلــف أيضــاً. ذلــك 
أّن 22% مــن الذكــور يقولــون إنهــم يســتخدمون اإلنرتنــت يوميــاً، 

ــدى الذكور)الجــدول 191(. ــغ هــذه النســبة 12% ل وتبل

الجدول 190. استخدام اإلنرتنت يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنّية، املدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

أبداًأحیاناًغالباًیومیاً 

16,64,818,659,9تركيا

املنطقة السكنّية  

20,15,621,352,9املدينة

7,62,811,877,8 الريف

املدن الرئيسية الثالث

25,15,823,246,0اسطنبول

25,36,221,746,8 أنقرة

22,64,319,054,1إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

25,15,823,246,0اسطنبول

12,88,014,265,0غرب مرمرة

17,04,820,158,1 رشق مرمرة

18,13,620,557,9   ايجه

15,65,516,962,0   البحر األبيض املتوسط 

20,56,520,752,3 غرب األناضول

12,43,114,769,7 وسط األناضول

11,25,414,868,6 غرب البحر األسود

15,42,515,866,3 رشق البحر األسود

7,32,914,875,1 شامل رشق األناضول

10,53,214,971,4وسط رشق األناضول

7,52,816,373,4 جنوب رشق األناضول

ومــع ارتفــاع الفئــة العمريــة، ترتفــع نســبة األفــراد الذيــن ال 
يســتخدمون اإلنرتنــت. فـــ27% مــن أولئــك الذيــن تــرتاوح أعامرهم 
بــني 18 و24 يقولــون إنهــم ال يســتخدمون اإلنرتنــت أبــداً، وتصــل 
هــذه النســبة إىل 97% لــدى أولئــك الذيــن يفــوق عمرهــم الـــ65. 
ومــع ارتفــاع الفئــة العمريــة، ينخفــض عــدد املــرات التي يتــم فيها 
اســتخدام اإلنرتنــت. وتبلــغ نســب اســتخدام اإلنرتنــت بشــكل 
يومــي 30% لــدى الفئــة العمريــة 18-24، و25% لــدى الفئــة 

ــة 44-35. ــة العمري ــدى الفئ ــة 25-34، و17% ل العمري

ومــع ارتفــاع املســتوى العلمــي، يرتفــع تواتــر اســتخدام اإلنرتنــت. 
فــإن 3% مــن األفــراد الذيــن مل يتخرجــوا مــن املدرســة يســتخدمون 
اإلنرتنــت، وتبلــغ هــذه النســبة 89% لــدى خّريجــي الجامعــة وذلك 
ــه مثــة 11% مــن خّريجــي الجامعــة ال  يف تواتــرات مختلفــة. إاّل أنّ

يســتخدمون اإلنرتنــت أبــداً.

وتجــدر اإلشــارة إىل أّن اســتخدام اإلنرتنــت ضمــن أفــراد العائــالت 
املمتــّدة هــو أدىن باملقارنــة مــع أنــواع العائــالت األخــرى. ذلــك أّن 
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ــّدة الذيــن يفــوق عمرهــم الـــ18  69% مــن أفــراد العائــالت املمت
يقولــون إنهــم ال يســتخدمون اإلنرتنــت أبــداً، وتصــل هــذه النســبة 
ــة.  ــالت املفّكك ــدى العائ ــواة، و54% ل ــالت الن ــدى العائ إىل 59% ل
أمــا نســبة األفــراد املســتخدمني لإلنرتنــت بشــكل يومــي فهــي %24 
لــدى العائــالت املفّككــة و17% لــدى العائــالت النواة)الجــدول 

.)191

كذلــك، ومــع ارتفــاع املســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي، يرتفــع 
ــت بشــكل  ــت. فنســبة مســتخدمي اإلنرتن ــر اســتخدام اإلنرتن توات
ــدى  ــغ 63% ل ــع لتبل ــا، وترتف ــة الدني ــدى الطبق ــغ 1% ل يومــي تبل

ــا. ــة العلي ــى الطبق أع

الجدول 191. استخدام اإلنرتنت بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

أبداًأحیاناًغالباًیومیاً 

الجنس

21,96,422,149,6ذكر

11,53,215,270,1أنثى

الفئة العمرية

24 - 1830,010,532,726,8

34 - 2524,56,125,244,2

44 - 3517,14,620,258,2

54 - 459,12,712,376,0

64 - 554,81,25,988,1

65+ 0,80,11,797,4

املستوى العلمي

0,60,22,097,2مل يلتحقوا باملدارس

3,30,910,485,4مدرسة إبتدائية

12,75,027,454,9املرحلة التكميلية /املدرسة الثانوية 

30,79,634,225,6مدرسة ثانوية

53,812,822,710,7الدراسات الجامعية / الدراسات العليا

نوع األرسة

17,04,919,658,6نواة

10,43,916,369,4 ممتدة

23,55,816,853,9   مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي  

62,811,114,112,0أعى الطبقة العليا

44,510,723,621,2الطبقة العليا

24,16,725,543,7الطبقة الوسطى العليا

6,53,017,373,3الطبقة الوسطى املنخفضة

1,30,35,493,0الطبقة الدنيا

ُســِئل األفــراد الذيــن قالــوا إنهــم يســتخدمون اإلنرتنــت عــن أكــر 
مــكان يســتخدمون فيــه اإلنرتنــت . ويف أنحــاء تركيــا كافــة، ســّجل 
ــي بلغــت %58.  ــزل النســبة األعــى الت ــت يف املن اســتخدام اإلنرتن
فـــ21% مــن األفــراد يســتخدمون اإلنرتنــت يف العمــل يف حــني أّن 
ــا نســبة  ــت. أم 13% منهــم يســتخدمون اإلنرتنــت يف محــل اإلنرتن
ــف  ــالل الهات ــن خ ــرب م ــكل األك ــتخدمون بالش ــن يس ــك الذي أولئ
الجوال\جهــاز iPhone\جهــاز iPad فبلغــت 3% فقط)الجــدول 

.)192

وباإلســتناد إىل املنطقــة الســكنية، فــأن التمييــز األكــرب بــني املناطق 
الريفيــة واملــدن فتمكــن مالحظتــه يف نســب اســتخدام اإلنرتنــت 
يف املنــزل ويف محــّل اإلنرتنــت. ويُفهــم أن اســتخدام اإلنرتنــت 
يف املنــزل يطغــى أكــر بــني ســكان املــدن )59%(، يف حــني أّن 
اســتخدام اإلنرتنــت يف محــّل اإلنرتنــت ينتــرش بشــكل أكــرب ضمــن 

ــف )%20(. ــكان الري س

تظهــر نتائــج املــدن الرئيســية الثــالث أن نســبة اســتخدام اإلنرتنــت 
يف املنــزل يف أزمــر هــي أعــى )68%( ونســبة اإلســتخدام يف العمــل 
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هي أقل، وذلك باملقارنة مع املدينتني األخريني )17%(.

أمــا رشق مرمــرة فســّجلت النســبة األعــى مــن اســتخدام اإلنرتنــت 
يف املنــزل وهــي 64%، يف حــني أّن شــامل رشق األناضــول ســّجلت 

ــت يف  ــتخدام اإلنرتن ــب اس ــام أّن نس ــي 36%. ك ــبة األدىن وه النس
محــّل اإلنرتنــت مرتفعــة يف شــامل رشق األناضــول )27%(، ووســط 

رشقــه )24%(، وجنــوب رشقه )%31(.

الجدول 192. استخدام اإلنرتنت يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنّية، املدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

يف املدرسةيف محّل اإلنرتنتيف العمليف املنزل 
عرب الھاتف الخلوي/ 

جھاز آیفون/ أیباد
غیر ذلك

57,821,313,21,63,22,8تركيا

املنطقة السكنّية  

58,921,711,91,53,22,8املدينة

52,418,820,22,63,03,0 الريف

املدن الرئيسية الثالث

60,522,49,21,03,93,1اسطنبول

60,324,68,31,13,22,5 أنقرة

67,616,79,31,03,02,4إزمري

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

60,522,49,21,03,93,1اسطنبول

57,525,311,10,72,43,0غرب مرمرة

63,521,88,31,92,32,1 رشق مرمرة

62,019,211,31,92,72,8   ايجه

53,919,219,42,32,23,1   البحر األبيض املتوسط 

58,524,38,81,13,93,4 غرب األناضول

59,519,415,11,72,91,3 وسط األناضول

56,120,713,62,14,92,5 غرب البحر األسود

60,121,012,11,63,51,7 رشق البحر األسود

35,626,427,36,14,30,3 شامل رشق األناضول

49,019,424,30,72,64,1وسط رشق األناضول

43,317,431,03,02,62,8 جنوب رشق األناضول

ــور  ــن الذك ــاث و51% م ــن اإلن ــتخدم 70% م ــس، يس ــة الجن ــن ناحي وم
اإلنرتنــت يف املنــزل. فلــدى الذكــور، وصلت نســبة اإلســتخدام يف العمــل إىل 
25%، وســّجل اإلســتخدام يف محّل اإلنرتنت نســبة 18%، وهام نســبتان أعى 

باملقارنــة مــع نســبتي اإلســتخدام لــدى اإلناث)الجــدول 193(.

ومــع ارتفــاع الفئة العمرية، ترتفع نســبة اســتخدام اإلنرتنت يف املنــزل. ذلك 
أّن 52% مــن الذيــن تــرتاوح أعامرهــم بــني 18 و24 يســتخدمون اإلنرتنــت 
ـ65. أما  يف املنــزل. وتصــل هــذه النســبة إىل 75% لدى مــن يفوق عمرهم الــ
الفــرق األكــرب بــني الفئــات العمرية يف ما يتعلــق بأماكن اســتخدام اإلنرتنت 
فســّجل بــني اســتخدامه يف العمــل وبــني اســتخدامه يف محــّل اإلنرتنــت. 
فنســبة مســتخدمي اإلنرتنت يف العمل هــي أعى لدى الفئة العمريــة 35-

44 )31%( يف حــني أّن نســبة اإلســتخدام يف محــّل اإلنرتنــت يف أعــى لــدى 
الفئة العمريــة 24-18 )%25(.

ومن ناحية املســتوى العلمي، نالحظ أّن الغالبية الســاحقة من املســتويات 
العلميــة كلهــا تســتخدم اإلنرتنــت يف املنــزل. ويتواجــد الفــرق األكــرب بــني 

اســتخدام اإلنرتنــت يف العمــل وبني اســتخدامه يف محّل اإلنرتنت.  فالنســبة 
األعــى مــن مســتخدمي اإلنرتنــت يف العمــل بالشــكل األكــرب توجــد لــدى 
خّريجــي الجامعــة وتبلــغ 35%. أمــا اســتخدام اإلنرتنــت يف محــّل اإلنرتنــت 
فيوجــد لــدى خّريجــي املرحلــة اإلبتدائية\التكميليــة ويبلــغ 24%، يف حني 

يبلــغ 20% لــدى أولئــك الذيــن مل يلتحقوا باملــدارس.

ليــس مثــة أي فــارق حــاد مــن ناحيــة نــوع األرسة. إذ وُجــد فقط بأم نســبة 
اســتخدام اإلنرتنــت يف العمــل هي أعى لدى العائلــة النــواة )23%( باملقارنة 

مــع أنــواع األرس األخرى.

كــام أّن غالبيــة الطبقة الوســطى العليــا )66%( تتصل باإلنرتنت مــن املنزل، 
وتبلغ نســبة اســتخدام اإلنرتنــت يف محّل اإلنرتنــت لدى األفــراد من الطبقة 
الدنيــا 66% وهــي النســبة البــارزة. أمــا لــدى األفــراد مــن أعى الطبقة العليا 
)36%( ومــن الطبقــة العليــا )32%( فإن نســبة املتصلني بشــبكة اإلنرتنت يف 

العمــل هــي أعى.
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الجدول 193. استخدام اإلنرتنت بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

يف املدرسةيف محّل اإلنرتنتيف العمليف املنزل 
عرب الھاتف الخلوي/ 

جھاز آیفون/ أیباد
غیر ذلك

الجنس

50,925,417,51,42,91,9ذكر

69,514,46,02,13,74,3أنثى

الفئة العمرية

24 - 1852,09,025,33,86,23,7

34 - 2555,825,312,20,82,83,1

44 - 3561,931,23,70,31,21,6

54 - 4567,426,73,20,80,41,5

64 - 5575,418,61,81,00,23,0

65+ 75,07,210,60,00,07,2

املستوى العلمي

95,60,30,50,80,92,1مل يلتحقوا باملدارس

86,50,41,32,64,44,8مدرسة إبتدائية

81,40,82,23,59,22,9املرحلة التكميلية /املدرسة الثانوية 

73,00,94,06,112,53,4مدرسة ثانوية

63,00,84,39,118,74,1الدراسات الجامعية / الدراسات العليا

نوع األرسة

58,023,311,51,22,93,1نواة

56,817,019,31,64,01,3 ممتدة

58,115,016,04,04,02,8   مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي  

58,435,71,81,61,80,7أعى الطبقة العليا

62,832,21,31,31,80,6الطبقة العليا

65,621,67,41,31,92,1الطبقة الوسطى العليا

49,114,625,21,25,14,8الطبقة الوسطى املنخفضة

9,715,265,82,82,93,6الطبقة الدنيا

ــت  ــث، طُــرح عــى مســتخدمي اإلنرتن ضمــن إطــار هــذا البح
ــت. ــتخدام اإلنرتن ــبب اس ــو س ــر وه ــؤال آخ س

ــأّن  ــت ب ــتخدام اإلنرتن ــباب اس ــر أس ــة، تظه ــا كاف ــاء تركي ويف أنح
38% مــن األفــراد يســتخدمون اإلنرتنــت ألســباب تتعلــق باألبحــاث 
واملعلومــات. أمــا نســبة أولئــك الذيــن يســتخدمون اإلنرتنــت 
ــاء  ــت 26% يف أنح ــي فبلغ ــل اإلجتامع ــع التواص ــوج إىل مواق للول
تركيــا كافــة. ومثــة ســبب آخــر الســتخدام اإلنرتنــت وبلغــت نســبته 

ــدول 194(. ــى األعامل)الج ــالع ع ــل واإلط ــو للعم 22%، وه

وبحســب املنطقــة الســكنية، مثــة فــرق بــني العمل\اإلطــالع عــى 
األعــامل وبــني األســباب املتعلقــة باألبحــاث واملعلومــات. فنســبة 
اســتخدام اإلنرتنــت مــن أجــل العمل\اإلطــالع عــى األعــامل هــي 
أعــى يف املــدن )23%(، يف حــني أّن نســبة األســباب املتعلقــة 

ــة )%42(. ــق الريفي ــى يف املناط ــات أع ــاث واملعلوم باألبح

الرئيســية  املــدن  بــني  اإلنرتنــت  اســتخدام  اســباب  وتختلــف 
الثــالث. فنســبة مســتخدمي اإلنرتنــت األســباب املتعلقــة باألبحــاث 
واملعلومــات هــي أعــى يف أنقــرة )44%(، ونســبة مســتخدمي 
كموقــع  اإلجتامعــي  التواصــل  مواقــع  إىل  للولــوج  اإلنرتنــت 
فايســبوك، وموقــع تويــرت، إلــخ هــي أعــى يف اســطنبول )29%( ويف 

إزمــر )%27(.

مثــة فــرق بــني املناطــق مــن حيــث ســبب اســتخدام اإلنرتنــت، أمــا 
الفــرق األكــرب فهــو مــن حيــث الســبب الرئيــيس، أال وهــو األبحــاث 
واملعلومــات. ذلــك أّن نســبة مســتخدمي اإلنرتنــت لهــذا الســبب 
هــي األعــى يف رشق البحــر األســود )47%(، وهــي األدىن يف إيجــه 

.)%34(



247 والثقافية اإلجتامعية  النشاطات 

الجدول 194. دوافع استخدام اإلنرتنت يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنّية، املدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

لعميل/ ألبقى 

مطّلعاً عى 

أعاميل

الدردشة

البعث 

بالرسائل 

اإللكرتونیة

األلعاب 

والرتفيه

مواقع التواصل 

اإلجتامعي مثال 

فایسبوك، تویرت

األبحاث واملعلومات
الخدمات 

املرصفیة
غیره

22,14,10,46,326,438,10,81,7تركيا

املنطقة السكنّية

23,23,80,46,326,137,41,01,8املدينة

15,95,80,36,727,941,90,21,3 الريف

املدن الرئيسية الثالث

24,54,10,84,429,234,10,72,3اسطنبول

22,23,80,37,120,343,91,11,3 أنقرة

22,94,91,06,726,833,02,02,6إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

24,54,10,84,429,234,10,72,3اسطنبول

21,72,80,35,126,739,00,93,4غرب مرمرة

23,22,70,47,523,140,61,31,2 رشق مرمرة

23,04,00,59,226,633,80,92,0   ايجه

19,65,20,06,622,944,01,30,4   البحر األبيض املتوسط 

20,93,80,47,623,840,81,01,7 غرب األناضول

19,64,70,06,330,436,81,11,2 وسط األناضول

21,43,50,07,230,635,40,31,7 غرب البحر األسود

16,84,10,14,426,047,20,41,0 رشق البحر األسود

25,46,50,03,226,935,90,02,1 شامل رشق األناضول

19,74,90,16,024,344,70,30,2وسط رشق األناضول

21,16,30,24,326,039,70,32,1 جنوب رشق األناضول

كــام أّن أســباب اســتخدام اإلنرتنــت ذات الفــرق األكــرب بــني اإلنــاث 
وبــني الذكــور فهــي للعمل\اإلطــالع عــى األعــامل وألســباب متعلقة 
باألبحــاث واملعلومــات. فنســبة مســتخدمي اإلنرتنــت للعمــل 
أعــى لــدى الذكــور )25%(، يف حــني أّن نســبة اســتخدام اإلنرتنــت 
لألبحــاث واملعلومــات أعــى لــدى اإلنــاث )43%()الجــدول 195(.

كــام أّن الفــارق األكــرب بــني الفئــات العمريــة مــن حيــث اســتخدام 
ــع  ــي كموق ــل اإلجتامع ــع التواص ــوج إىل مواق ــو الول ــت ه اإلنرتن
فايســبوك، وموقــع تويــرت، إلــخ. ذلــك أّن 44% مــن الفئــة العمريــة 
ــذه  ــغ ه ــورة، وتبل ــباب املذك ــت لألس ــتخدمون اإلنرتن 18-24 يس
الفئــة  لــدى  و%9   ،64-55 العمريــة  الفئــة  لــدى   %7 النســبة 

العمريــة 54-45.

ــث  ــة األساســية النســبة األعــى مــن حي ويســّجل خريجــو املرحل
اســتخدام اإلنرتنــت ألســباب متعلقــة باألبحاث واملعلومــات )%47(، 
ــّجلون  ــة يس ــن املدرس ــوا م ــن مل يتخرج ــك الذي ــني أّن أولئ يف ح
النســبة األدىن )25%(. أمــا اســتخدام اإلنرتنــت للعمل\اإلطــالع عــى 

األعــامل فيســّجل النســبة األعــى لــدى خّريجــي الجامعــة )%40(.
وبحســب نــوع األرسة، ياُلحــظ أّن اســتخدام اإلنرتنــت يف العائــالت 
 ،)%33( اإلجتامعــي  التواصــل  مواقــع  إىل  للولــوج  املفّككــة 
ــات  ــاث واملعلوم ــواة لألبح ــالت الن ــت يف العائ ــتخدام اإلنرتن واس
ــام أّن  ــرى. ك ــواع األرس األخ ــع أن ــة م ــى باملقارن ــام أع )39%( ه
العائلــة النــواة هــي نــوع األرسة حيــث يســّجل اســتخدام اإلنرتنــت 

ــى )%23(. ــبة األع ــامل النس ــى األع ــالع ع للعمل\اإلط

ــا، تنخفــض نســبة  ــا إىل الطبقــة العلي وارتفاعــاً مــن الطبقــة الدني
مســتخدمي اإلنرتنــت للولــوج إىل مواقــع التواصــل اإلجتامعــي 
كموقــع فايســبوك، وموقــع تويــرت، إلــخ، إاّل أّن نســبة مســتخدمي 
اإلنرتنــت للعمل\اإلطــالع عــى األعــامل ترتفــع. وعــى ســبيل 
املثــال، 16% مــن األفــراد يف الطبقــة الدنيــا يســتخدمون اإلنرتنــت 
لعملهــم، يف حــني أّن هــذه النســبة تبلــغ 43% لــدى أعــى الطبقــة 
العليــا. ويســّجل مســتخدمو اإلنرتنــت مــن الطبقــة الدنيــا للولــوج 
إىل مواقــع التواصــل اإلجتامعــي نســبة 38%، وتبلــغ هــذه االخــرة 

14% لــدى أعــى الطبقــة العليــا.
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الجدول 195. دوافع استخدام اإلنرتنت بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

لعميل/ 

ألبقى مطّلعاً 

عى أعاميل

الدردشة

البعث 

بالرسائل 

اإللكرتونیة

األلعاب 

والرتفيه

مواقع التواصل 

اإلجتامعي مثال 

فایسبوك، تویرت

األبحاث واملعلومات
الخدمات 

املرصفیة
غیره

الجنس

25,34,10,36,626,035,21,11,5ذكر

16,84,20,55,927,043,00,52,0أنثى

الفئة العمرية

24 - 1811,05,60,35,844,131,10,51,5

34 - 2525,33,20,35,824,738,20,81,7

44 - 3530,83,50,26,414,441,91,11,7

54 - 4528,14,20,39,19,146,11,41,5

64 - 5522,92,21,98,37,252,81,63,1

65+ 12,912,76,22,811,049,80,04,6

املستوى العلمي

15,019,70,06,428,924,50,05,5مل يلتحقوا باملدارس

13,05,80,511,220,746,60,32,0مدرسة إبتدائية

11,06,30,39,536,833,80,61,6املرحلة التكميلية /املدرسة الثانوية 

17,74,00,25,731,438,60,81,4مدرسة ثانوية

39,91,60,52,815,236,91,31,8اإلجازة/ الدراسات العليا

نوع األرسة

23,33,80,36,324,539,40,91,6نواة

18,35,30,68,528,835,60,92,0 ممتدة

19,94,70,74,733,234,10,62,0   مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

43,42,30,63,113,833,91,11,8أعى الطبقة العليا

35,41,60,63,918,137,51,21,6الطبقة العليا

22,14,50,36,925,039,20,71,4الطبقة الوسطى العليا

11,55,90,27,733,239,00,91,7الطبقة الوسطى املنخفضة

15,56,30,15,938,232,20,01,7الطبقة الدنيا

.
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8.18. مشاهدة التلفزيون

ميكــن إيجــاد نســبة أولئــك الذيــن أجابــوا بـــ”ال أشــاهد التلفزيــون 
ــاهدة  ــاعات مش ــدد س ــو ع ــا ه ــاً، م ــِئلوا “تقريب ــا ُس ــداً” عندم أب
التلفزيــون؟” تحــت خانــة “كال” يف الجــدول 136. وبحســب هــذه 
البيانــات، تبلــغ نســبة أولئــك الذيــن ال يشــاهدون التلفزيــون أبــداً 

يف أنحــاء تركيــا كافــة 7% )الجــدول 196(.

ــى  ــون أع ــاهدون التلفزي ــن ال يش ــك الذي ــب أولئ ــظ أن نس ياُلح
ــدن  ــني امل ــن ب ــطنبول م ــة )8%(، ويف اس ــق الريفي ــالً يف املناط قلي
الرئيســية الثــالث )7%(، ويف شــامل رشق األناضــول )11%(، وجنــوب 
ــاث )%8(،  ــدى اإلن ــق، ول ــني املناط ــن ب ــول )11%( م رشق األناض
 ،)%14( األرامــل  ولــدى   ،)%9(  24-18 العمريــة  الفئــة  ولــدى 
ــراد  ــدى أف ــدارس )15%(، ول ــوا بامل ــن مل يلتحق ــك الذي ــدى أولئ ول
العائــالت املفّككــة )12%(، ويف أعــى الطبقــة العليــا والطبقــة 

.)197 الدنيــا )10%()الجــدول 

الجدول 196. مشاهدة التلفزيون يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنّية، املدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

نعمال

7,093,1تركيا

املنطقة السكنّية  

6,493,6املدينة

8,391,7 الريف

املدن الرئيسية الثالث

7,192,9اسطنبول

4,695,4 أنقرة

5,994,1إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

7,192,9اسطنبول

8,191,9غرب مرمرة

6,393,7 رشق مرمرة

6,693,4   ايجه

5,694,4   البحر األبيض املتوسط 

5,095,0 غرب األناضول

6,693,5 وسط األناضول

5,394,7 غرب البحر األسود

6,893,2 رشق البحر األسود

11,188,9 شامل رشق األناضول

9,590,5وسط رشق األناضول

10,989,1 جنوب رشق األناضول
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الجدول 197. مشاهدة التلفزيون بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

نعمال

الجنس

6,393,7ذكر

7,692,4أنثى

الفئة العمرية

24 - 189,091,0

34 - 255,994,1

44 - 355,394,7

54 - 455,694,4

64 - 555,794,3

65+ 12,987,2

املستوى العلمي

14,585,5مل يلتحقوا باملدارس

5,195,0مدرسة إبتدائية

5,194,9املرحلة التكميلية /املدرسة الثانوية 

7,093,0مدرسة ثانوية

7,093,0اإلجازة/ الدراسات العليا

الوضع العائيل

10,090,0أعزب

5,594,5متزّوج

4,195,9منفصل / يعيش بعيدا

14,485,6أرمل

8,591,5مطلّق

نوع األرسة

5,994,1نواة

7,592,5 ممتدة

12,187,9   مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي  

9,790,3أعى الطبقة العليا

5,194,9الطبقة العليا

5,294,8الطبقة الوسطى العليا

6,193,9الطبقة الوسطى املنخفضة

10,090,0الطبقة الدنيا

ــة  ــتناد إىل األجوب ــون باإلس ــاهدة التلفزي ــرتات مش ــد ف ــم تحدي ت
ــر  ــة، يظه ــا كاف ــِئلة. ففــي أنحــاء تركي ــت لبعــض األُس ــي أعطي الت
الوقــت اليومــي ملشــاهدة التلفزيــون بــأن أكــر مــن نصــف األفــراد 
)56%( يشــاهدون التلفزيــون ملــدة ســاعتني إىل 3 ســاعات يوميــاً. 
وتبلــغ نســبة مشــاهدي التلفــاز ملــدة ســاعة أو أقــل 18%، يف حــني 
أّن 22% مــن األفــراد يشــاهدون التلفزيــون ملــدة تــرتاوح مــا بــني 
ــون ملــدة 7  ــغ نســبة مشــاهدي التلفزي الـــ4 والـــ6 ســاعات. وتبل

ــر 3%)الجــدول 198(. ســاعات أو أك

وبحســب املنطقــة الســكنية، ليــس مثــة فــارق كبــر. إاّل أّن نســبة 

ــني الـــ4  ــا ب ــرتاوح م ــون ملــدة ت ــن يشــاهدون التلفزي ــك الذي أولئ
ــالً يف املــدن )24%(، كــام أّن نســبة  والـــ6 ســاعات هــي أعــى قلي
ــق  ــالً يف املناط ــى قلي ــل أع ــاعة أو أق ــدة س ــاز مل ــاهدي التلف مش

الريفيــة )%20(.

ومــن بــني املــدن الرئيســية الثــالث، تعتــرب فــرتات مشــاهدة 
ــبة  ــة، إاّل أّن نس ــا كاف ــاء تركي ــبة يف أنح ــة للنس ــون مامثل التلفزي
التلفزيــون ملــدة 4 ســاعات أو أكــر يف إزمــر ويف  مشــاهدي 
أنقــرة تفــوق الـــ30%، وهــي نســبة أعــى مــن تلــك التــي ســّجلتها 

اســطنبول.
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الجدول 198. مشاهدة التلفزيون والوقت املخصص يومياً لذلك يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنّية، املدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

7+ ساعات4  - 6 ساعات2 – 3 ساعاتساعة واحدة

18,256,022,43,4تركيا

املنطقة السكنّية  

17,455,423,53,7املدينة

20,257,519,62,6 الريف

املدن الرئيسية الثالث

15,858,123,13,0اسطنبول

16,054,024,65,4 أنقرة

14,353,525,66,6إزمري

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

15,858,123,13,0اسطنبول

18,458,619,83,1غرب مرمرة

17,556,023,13,4 رشق مرمرة

17,554,324,14,1   ايجه

14,759,322,13,9   البحر األبيض املتوسط 

20,650,224,54,7 غرب األناضول

17,854,025,22,9 وسط األناضول

20,556,420,62,5 غرب البحر األسود

19,657,420,22,8 رشق البحر األسود

16,860,019,63,6 شامل رشق األناضول

21,756,819,91,5وسط رشق األناضول

24,653,418,93,1 جنوب رشق األناضول

وتظهــر مقارنــة بــني املناطــق أن نســبة مشــاهدي التلفزيــون ملــدة 
ســاعة أو أقــل يوميــاً هــي أعــى يف جنــوب رشق األناضــول )%25(، 
يف حــني أّن نســبة مشــاهدي التلفزيــون ملــدة 4 ســاعات أو أكــر 

هــي أعــى يف غــرب األناضــول )%29(.

وتجــدر اإلشــارة إىل أن نســبة مشــاهدي التلفزيــون ملــدة تــرتاوح 
مــا بــني الســاعتني والثــالث يوميــاً هــي أعــى لــدى الذكــور )%60(، 
ــني الـــ4  ــا ب ــرتاوح م ــدة ت ــون مل ــام أّن نســبة مشــاهدي التلفزي ك
والـــ6 ســاعات هــي أعــى لــدى اإلنــاث )26%(. ومــن حيــث الفئــة 
ــة، تعتــرب نســبة مشــاهدي التلفزيــون ملــدة 4 ســاعات أو  العمري
ــني  ــة 55-64 )30%(، يف ح ــة العمري ــدى الفئ ــى ل ــاً أع ــر يومي أك
ــني الســاعتني  ــا ب ــرتاوح م ــدة ت ــون مل أّن نســبة مشــاهدي التلفزي
ــة 44-35 )%59( ــة العمري ــدى الفئ ــاً هــي أعــى ل ــالث  يومي والث

ــدول 199(. )الج

ــون باإلســتناد إىل املســتوى  ــرتات مشــاهدة التلفزي وبالنظــر إىل ف
ــاعة  ــدة س ــون مل ــاهدي التلفزي ــبة مش ــار إىل أّن نس ــي، يش العلم
أو أقــل يوميــاً هــي أعــى لــدى أولئــك الذيــن مل يرتــادوا املــدارس 
)26%(، كــام أّن نســبة مشــاهدي التلفزيــون ملــدة 4 ســاعات 
ــة\ ــة اإلبتدائي ــي املرحل ــدى خّريج ــى ل ــي أع ــاً ه ــر يومي أو أك

التكميليــة )%30(.

ومــن حيــث فــرتات مشــاهدة التلفزيــون، ليــس مثــة فــارق كبــر 
باإلســتناد إىل أنــواع األرس. مــن جهة أخرى، وباإلســتناد إىل املســتوى 
اإلجتامعي-اإلقتصــادي، تعتــرب نســبة مشــاهدي التلفزيــون ملــدة 4 
ــا واملتوســطة  ــني العلي ــدى الطبقت ــاً أعــى ل ــر يومي ســاعات أو أك

العليــا )27%(، ولــدى الطبقــة الوســطى الدنيــا )%26(.
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الجدول 199. مشاهدة التلفزيون والوقت املخصص يومياً لذلك بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

7+ ساعات4  - 6 ساعات2 – 3 ساعاتساعة واحدة

الجنس

19,059,619,02,3ذكر

17,352,425,84,5أنثى

الفئة العمرية

24 - 1818,453,623,84,3

34 - 2517,557,921,82,8

44 - 3519,059,319,52,1

54 - 4517,056,722,93,4

64 - 5517,452,325,74,6

65+ 20,951,522,74,8

املستوى العلمي

25,850,619,54,1مل يلتحقوا باملدارس

17,556,122,83,5مدرسة إبتدائية

14,455,225,84,5املرحلة التكميلية /املدرسة الثانوية 

16,957,023,13,0مدرسة ثانوية

20,060,318,11,6الدراسات الجامعية / الدراسات العليا

نوع األرسة

17,356,922,63,2نواة

20,155,321,53,1 ممتدة

20,551,822,75,0   مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي  

19,562,616,31,6أعى الطبقة العليا

17,758,521,62,2الطبقة العليا

16,157,123,43,4الطبقة الوسطى العليا

18,055,622,63,8الطبقة الوسطى املنخفضة

23,655,818,32,2الطبقة الدنيا

ــن  ــون ع ــاهدون التلفزي ــم يش ــادوا أنه ــن أف ــراد الذي ــِئل األف ُس
ــة،  ــا كاف ــه يف أنحــاء تركي ــار. وُوجــد أنّ ــت مشــاهدتهم يف النه وق
تقــوم الغالبيــة الســاحقة مــن األفــراد املشــاهدين للتلفزيــون 
ــاز  ــاهدي التلف ــبة مش ــام أّن نس ــاء. ك ــاهدة يف املس )79%( باملش

طــوال اليــوم تبلــغ 6%)الجــدول 200(.

ويف املــدن، تبلــغ نســبة مشــاهدة التلفزيــون يف املســاء %78، 
وتبلــغ هــذه النســبة 82% يف املناطــق الريفيــة. ويف العمــوم، تعتــرب 
ــالث  ــدن الث ــى يف امل ــاء األع ــون يف املس ــاهدي التلفزي ــبة مش نس
كلهــا. إاّل أّن هــذه النســبة أدىن قليــالً يف إزمــر )75%( باملقارنــة مــع 

املدينتــني األخريــني. ومــع ذلــك، فــإن نســبة مشــاهدي التلفزيــون 
طــوال اليــوم هــي أعــى يف إزمــر )%10(.

ــول )%85(،  ــط األناض ــن وس ــرب كل م ــق، تعت ــاق املناط ــى نط وع
ووســط رشق األناضــول )84%( املنطقتــني اللتــني تســّجالن النســب 
األعــى ملشــاهدة التلفزيــون يف املســاء. أمــا شــامل رشق األناضــول 
)10%( فهــي املنطقــة التــي تســجل النســبة األعــى مــن مشــاهدة 
ــوب رشق  ــكان جن ــن س ــام أّن 11% م ــوم. ك ــوال الي ــون ط التلفزي

األناضــول يشــاهدون التلفزيــون يف فــرتة بعــد الظهــر عمومــاً. 
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الجدول 200. األوقات التي يشاهد خاللها األفراد التلفزيون يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنّية، املدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

طوال اليومالليلاملساءبعد الظهرالصباح 

2,27,179,45,26,0تركيا

املنطقة السكنّية

2,47,678,45,75,9املدينة 

1,85,882,23,86,4الريف

ثالث مدن رئيسية 

1,88,279,46,14,5إسطنبول 

3,17,480,23,95,5أنقرة 

2,26,775,26,49,5إزمر 

املناطق/ تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء 

1,88,279,46,14,5إسطنبول 

2,36,280,17,63,8غرب مرمرة 

1,56,079,46,86,4إيجه 

2,46,079,05,17,4رشق مرمرة  

1,96,079,54,38,3غرب األناضول 

3,27,479,43,96,0البحر األبيض املتوسط 

2,86,985,42,62,3وسط األناضول 

1,06,781,83,86,7غرب البحر األسود

2,34,981,45,46,0رشق البحر األسود

1,18,579,21,59,8شامل رشق األناضول 

1,87,584,22,24,4وسط رشق األناضول 

4,110,970,98,06,0جنوب رشق األناضول  

يســّجل الذكــور نســبة أعــى مــن مشــاهدة التلفزيــون يف املســاء 
ــن  ــام أّن 9% م ــاث. ك ــدى اإلن ــغ 73% ل ــذه النســبة تبل )86%(. فه
اإلنــاث يشــاهدن التلفزيــون طــوال اليــوم، يف حني أّن هذه النســبة 
ــن  ــن إنّه ــوايت يقل ــاث الل ــبة اإلن ــا نس ــور. أم ــدى الذك ــغ 3% ل تبل
ــي  ــاً )12%( فه ــر عموم ــد الظه ــرتة بع ــون يف ف ــاهدن التلفزي يش

ــر مــن نســبة الذكــور )3%()الجــدول 201(. أعــى بكث

ــارز.  ــارق ب ــة ف ــس مث ــه لي ــر أن ــة، يظه ــة العمري ــب الفئ وبحس
لكــن ياُلحــظ أّن نســبة األفــراد الذيــن يفــوق عمرهــم الـــ65 مــن 
مشــاهدي التلفزيــون طــوال اليــوم تبلــغ 12%، وهــي نســبة أعــى 

ــة األخــرى. ــات العمري ــدى الفئ مــن تلــك املســّجلة ل

ويشــار إىل أّن نســبة مشــاهدي التلفزيــون طــوال اليــوم هــي 
أعــى لــدى األرامــل )14%(، كــام أّن نســبة مشــاهدي التلفزيــون يف 

ــدى املتزوجــني )%80(. املســاء أعــى ل

مشــاهدي  نســبة  ترتفــع  العلمــي،  املســتوى  تحّســن  ومــع 
التلفزيــون يف املســاء وليــالً بشــكل عــام. ذلــك أّن 73% مــن الذيــن 

ــون  ــاهدون التلفزي ــم يش ــون إنّه ــة يقول ــن املدرس ــوا م مل يتخرج
عمومــاً يف املســاء، وتبلــغ هــذه النســبة 86% لــدى خّريجــي 
ــر  ــرتة بعــد الظه ــون يف ف ــا نســبة مشــاهدي التلفزي الجامعــة. أم
عمومــاً مــن بــني أولئــك الذيــن مل يتخرجــوا مــن املدرســة )%12( 
ــة األخــرى. ــات العلمي ــي تســّجلها الفئ ــك الت ــن تل ــي أعــى م فه

وتجــدر اإلشــارة إىل أنــه ليــس مثــة قــارق مــن حيــث أنــواع االرس يف 
مــا يتعلــق بفــرتات مشــاهدة التلفزيــون يف خــالل النهار.

وميكــن إيجــاد ميــل لــدى فئــات املســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي 
مامثــل لــذاك املوجــود يف املســتوى العلمي. فمع تحســن املســتوى 
اإلجتامعي-اإلقتصــادي، ترتفــع نســبة مشــاهدي التلفزيــون يف 
املســاء وليــالً. وعــى ســبيل املثــال، تفيــد نســبة 79% مــن الطبقــة 
ــغ هــذه  ــاً، وتبل ــون يف املســاء عموم ــا تشــاهد التلفزي ــا بأنه الدني
النســبة 83% لــدى أعــى الطبقــة العليــا حيــث يســّجل مشــاهدو 
ــب  ــع نس ــة م ــى باملقارن ــي أع ــبة 11% وه ــالً نس ــون لي التلفزي

ــات املســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي األخــرى. فئ
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الجدول 201. األوقات التي يشاهد خاللها األفراد التلفزيون بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

طوال اليومالليلاملساءبعد الظهرالصباح 

الجنس

1,22,785,96,83,4ذكر

3,211,673,03,58,7أنثى

العمر

18-242,49,076,17,25,3

25-341,97,080,06,15,0

35-442,05,882,65,04,5

45-542,46,680,64,55,8

55-642,77,379,43,27,4

65+2,17,774,93,112,2

املستوى العلمي

2,811,873,12,89,6مل يدخل املدرسة

2,47,579,33,96,9املرحلة اإلبتدائية

2,18,577,06,16,3املرحلة التكميلية / املرحلة الثانوية العادية واملهنيّة

2,25,281,36,84,6املدرسة الثانوية

1,33,086,37,02,3اإلجازة/ الدراسات العليا

الوضع العائيل

1,96,379,28,73,9أعزب 

2,37,180,44,35,9متزّوج 

1,811,172,26,18,7منفصل

2,511,170,12,713,6أرمل

2,34,774,49,29,4مطلّق

نوع األرسة

2,47,080,24,95,6نواة 

1,88,179,05,16,1ممتّدة  

1,96,775,96,98,6مفّككة  

املستوى اإلجتامعي- اإلقتصادي

5,4,082,610,52,3أعى الطبقة العليا

1,94,484,75,13,8الطبقة العليا

2,56,879,35,95,4الطبقة الوسطى العليا

2,57,878,64,66,6الطبقة الوسطى الدنيا

1,88,679,04,65,9الطبقة الدنيا

ــاً  ــم عموم ــون مبفرده ــاهدون التلفزي ــوا يش ــراد إن كان ــِئل األف ُس
أم بصحبــة أفــراد آخريــن مــن العائلــة. وُوجــد أن 77% منهــم 
يشــاهدون التلفزيــون بصحبــة أفــراد آخريــن مــن العائلــة. وكــام 
ــق  ــغ 80% يف املناط ــبة تبل ــذه النس ــإن ه ــدول 202، ف ــر الج يظه
الريفيــة وهــي أعــى مــن النســبة التــي ســّجلها األفــراد يف املــدن.

ويشــاهد 76% مــن األفــراد يف اســطنبول وإزمــر التلفزيــون بصحبة 

أفــراد آخريــن مــن العائلــة، وتنخفــض هــذه النســبة لتبلــغ 69% يف 
أنقــرة. أمــا يف شــامل رشق األناضــول، وبنســبة 86%، فتســّجل هــذه 
املنطقــة النســبة األعــى مــن حيــث مشــاهدة التلفزيــون عمومــاً 
بصحبــة أفــراد آخريــن مــن العائلــة. وتســّجل رشق مرمــرة النســبة 
األدىن وهــي 70% مــن حيــث مشــاهدة التلفزيــون بصحبــة أفــراد 

آخريــن مــن العائلــة.
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الجدول 202. تفضيالت األفراد أثناء مشاهدة التلفزيون يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنّية، املدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

مع أفراد آخرین من األرسة مبفردي

23,077,0تركيا

املنطقة السكنّية  

24,175,9املدينة

20,379,7 الريف

املدن الرئيسية الثالث

23,876,2اسطنبول

30,869,2 أنقرة

24,575,5إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

23,876,2اسطنبول

28,571,5غرب مرمرة

30,369,7 رشق مرمرة

21,378,7   ايجه

19,580,5   البحر األبيض املتوسط 

27,772,3 غرب األناضول

17,782,3 وسط األناضول

23,576,5 غرب البحر األسود

20,179,9 رشق البحر األسود

13,886,2 شامل رشق األناضول

17,782,3وسط رشق األناضول

21,778,3 جنوب رشق األناضول

وليــس مثــة أي فــارق مــن حيــث الجنــس. إذ تحتــل الفئــة العمرية 
ــاهدة  ــث مش ــن حي ــبة 84% م ــّجلًة نس ــة األوىل مس 35-44 املرتب
التلفزيــون بصحبــة أفــراد آخريــن مــن العائلــة. ومثــة نقطــة هامــة 
أخــرى وهــي أن أولئــك الذيــن يفــوق عمرهــم الـــ65 يشــاهدون 

التلفزيــون مبفردهــم بنســبة عاليــة تبلــغ 38%)الجــدول 203(.

وبحســب املســتوى العلمــي، ليــس مثــة فــارق بــارز، ومــع ذلــك، 
ــاهدة  ــة األوىل مش ــية املرتب ــة األساس ــي املرحل ــة خّريج ــل فئ تحت

ــة )%80(. ــن مــن العائل ــراد آخري ــة أف ــون بصحب التلفزي

ويشــار إىل أّن األرامــل )60%(، واملطلّقــني )48%(، واملنفصلني )%46( 

هــم األفــراد الذيــن يســّجلون نســباً عاليــة مــن حيــث مشــاهدة 
ــالت  ــن العائ ــاحقة م ــة الس ــام أّن الغالبي ــم. ك ــون مبفرده التلفزي
التلفزيــون  تشــاهد   )%84( املمتــّدة  والعائــالت   )%80( النــواة 
ــبة %42  ــذه النس ــغ ه ــة، وتبل ــن العائل ــن م ــراد آخري ــة أف بصحب

ــة. ــالت املفّكك ــدى العائ ل

ومــع تحّســن املســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي، ترتفــع قليــالً نســبة 
مشــاهدي التلفزيــون مبفردهــم. فعــى ســبيل املثــال، يشــاهد %20 
ــذه  ــغ ه ــم، وتبل ــون مبفرده ــا التلفزي ــة الدني ــراد الطبق ــن أف م

النســبة 24% لــدى أعــى الطبقــة العليــا.
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الجدول 203. تفضيالت األفراد أثناء مشاهدة التلفزيون بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، الوضع العائيل، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

مع أفراد آخرین من األرسة مبفردي

الجنس

22,078,0ذكر

24,175,9أنثى

الفئة العمرية

24 - 1827,172,9

34 - 2520,679,4

44 - 3516,483,6

54 - 4520,879,2

64 - 5524,775,3

65+ 37,962,1

املستوى العلمي

26,573,5مل يلتحقوا باملدارس

20,379,7مدرسة إبتدائية

23,276,8املرحلة التكميلية /املدرسة الثانوية 

24,575,5مدرسة ثانوية

24,975,1اإلجازة / الدراسات العليا

الوضع العائيل

32,767,3أعزب

16,883,2متزّوج

45,754,3منفصل / يعيش بعيدا

60,239,8أرمل

47,552,5مطلّق

نوع األرسة

19,081,0نواة

16,283,8 ممتدة

57,942,1   مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي  

24,175,9أعى الطبقة العليا

24,775,3الطبقة العليا

24,076,0الطبقة الوسطى العليا

19,880,2الطبقة الوسطى املنخفضة

19,980,1الطبقة الدنيا

وكجــزء مــن البحــث، ُســِئل األفــراد الذيــن أفــادوا بأنّهم يشــاهدون 
ــنحت  ــو س ــم ل ــاهدة مبفرده ــوا املش ــوا ليفضل ــون إن كان التلفزي
لهــم الفرصــة. ويف أرجــاء البــالد كافــة، أجــاب 24% بـ”نعــم” عــى 
هــذا الســؤال. ومــرة أخــرى، يبــان أن مشــاهدة التلفزيــون تعتــرب 
عمــالً جامعيــاً مــن قبــل الغالبيــة الســاحقة لــألرس )76%()الجــدول 

.)204

وتعتــرب نســبة أولئــك الذيــن يفّضلــون مشــاهدة التلفزيــون 

مبفردهــم أعــى يف املــدن )26%( منهــا يف املناطــق الريفيــة )%19(. 
ــالث، تســّجل إزمــر النســبة األدىن  ــني املــدن الرئيســية الث ومــن ب
مــن حيــث أولئــك الذيــن يفّضلــون مشــاهدة التلفزيــون مبفردهــم 
)23%(. أمــا املناطــق ذات النســب األعــى مــن أولئــك الذيــن 
ــول  ــرب األناض ــي غ ــم فه ــون مبفرده ــاهدة التلفزي ــون مش يفّضل
)30%(، ورشق مرمــرة )29%(، واســطنبول )28%(، واملناطــق ذات 
النســب األدىن هــي غــرب مرمــرة )12%( وشــامل رشق األناضــول 

.)%14(
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الجدول 204. تفضيل مشاهدة التلفزيون عى انفراد يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنّية، املدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

ال نعم

24,275,8تركيا

املنطقة السكنّية  

26,173,9املدينة

19,280,8 الريف

املدن الرئيسية الثالث

28,271,8اسطنبول

27,772,3 أنقرة

22,977,1إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

28,271,8اسطنبول

12,187,9غرب مرمرة

28,871,2 رشق مرمرة

24,076,0   ايجه

24,175,9   البحر األبيض املتوسط 

29,870,2 غرب األناضول

19,880,2 وسط األناضول

16,383,7 غرب البحر األسود

19,180,9 رشق البحر األسود

13,986,1 شامل رشق األناضول

25,174,9وسط رشق األناضول

24,875,2 جنوب رشق األناضول

وليــس مثــة أي فــارق بــني اإلنــاث وبــني الذكــور مــن حيــث 
أفضليــة مشــاهدة التلفزيــون مــن دون صحبــة أحــد. ومــع ارتفــاع 
الفئــة العمريــة، تنخفــض نســبة أولئــك الذيــن يفّضلــون مشــاهدة 
التلفزيــون مبفردهــم. ذلــك أّن 33% مــن األفــراد مــن الفئــة 
ــون  ــاهدة التلفزي ــون مش ــم يفّضل ــون إنه ــة 18-24 يقول العمري
ــة  ــن الفئ ــراد م ــدى األف ــبة 24% ل ــذه النس ــغ ه ــم، وتبل مبفرده
العمريــة 35-44، و14% لــدى األفــراد الذيــن يفــوق عمرهــم الـ65. 

)الجــدول 205(

ولــدى خّريجــي املدرســة اإلبتدائيــة والثانويــة، تعتــرب نســبة الذيــن 
يفّضلــون مشــاهدة التلفزيــون مبفردهــم أعــى. ذلــك أّن %17 
مــن األفــراد الذيــن مل يتخرجــوا مــن املدرســة يفّضلــون مشــاهدة 

ــدى  ــغ 27% ل ــون مبفردهــم، يف حــني أّن هــذه النســبة تبل التلفزي
املرحلــة  خّريجــي  لــدى  و%30  اإلبتدائيــة،  املرحلــة  خّريجــي 

ــة. ــي الجامع ــدى خّريج ــة، و26% ل الثانوي

وليــس مثــة أي فــارق يف التحليــل باإلســتناد إىل األرس يف مــا يتعلــق 
بأفضليــة مشــاهدة التلفزيــون بــدون صحبــة أحــد.

ومــع تحّســن املســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي، ترتفــع نســبة 
ــى  ــم. فع ــون مبفرده ــاهدة التلفزي ــون مش ــن يفّضل ــراد الذي األف
ــن  ــا، و27% م ــة الدني ــن الطبق ــراد م ــن األف ــال، 23% م ســبيل املث
ــن  ــراد م ــن األف ــا، و28% م ــطى العلي ــة الوس ــن الطبق ــراد م األف
أعــى الطبقــة العليــا يقولــون إنهــم يفّضلــون مشــاهدة التلفزيــون 

ــم. مبفرده
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ــتوى  ــوع األرسة واملس ــيل، ن ــع العائ ــي، الوض ــتوى العلم ــر، املس ــس، العم ــاء، الجن ــة لإلحص ــدات اإلقليمي ــف الوح ــب تصني ــراد بحس ــى انف ــون ع ــاهدة التلفزي ــل مش ــدول 205. تفضي الج
اإلجتامعي-اإلقتصــادي

ال نعم

الجنس

23,576,5ذكر

24,875,2أنثى

الفئة العمرية

24 - 1833,366,7

34 - 2526,973,1

44 - 3524,575,5

54 - 4520,879,2

64 - 5517,282,8

65+ 13,586,5

املستوى العلمي

17,482,6مل يلتحقوا باملدارس

21,578,5مدرسة إبتدائية

26,973,1املرحلة التكميلية /املدرسة الثانوية 

29,570,5مدرسة ثانوية

26,273,8اإلجازة الجامعية / الدراسات العليا

الوضع العائيل

36,363,7أعزب

21,978,1متزّوج

ً 27,073,0منفصل / يعيش بعيدا

13,786,3أرمل

28,671,4مطلّق

نوع األرسة

23,976,1نواة

24,875,2 ممتدة

25,674,4   مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي  

23,976,1أعى الطبقة العليا

24,875,2الطبقة العليا

25,674,4الطبقة الوسطى العليا

23,976,1الطبقة الوسطى املنخفضة

24,875,2الطبقة الدنيا

الــذي  الشــخص  عــن  األفــراد  ُســِئل  البحــث،  إطــار  ضمــن 
ــي  ــاة الت ــج و\أو القن ــول الربنام ــاً ح ــر عموم ــرار األخ ــذ الق يأخ
ــاء  ــه يف أنح ــام يشــر الجــدول 206، ياُلحــظ أنّ سيشــاهدونها. وك
تركيــا كافــة، األب هــو مــن يقــرر بشــأن محطــة التلفزيــون التــي 
ــبة  ــا نس ــرب )57%(. أم ــبة األك ــك بالنس ــة وذل ــاهدها العائل ستش
ــوين  ــج التلفزي ــاة و\أو الربنام ــأن القن ــرر بش ــي تق ــرأة الت األم\امل
الــذي ستشــاهده العائلــة فتبلــغ 19%. ويشــار إىل أّن األجــداد 
هــم األشــخاص الذيــن يســّجلون النســبة األدىن مــن اتخــاذ القــرار 

ــن %1. ــل م ــي أق ــور، وه املذك

وبحســب املنطقــة الســكنية )املــدن أو املناطــق الريفيــة(، تعتــرب 
ــق  ــع املناط ــة م ــى باملقارن ــدن )20%( أع ــرار األم يف امل ــبة ق نس
الريفيــة )15%(، كــام تعتــرب نســبة قــرار األب يف املناطــق الريفيــة 

ــع املــدن )%54(. ــة م )65%( أعــى باملقارن

ــة  ــن مالحظ ــة، فيمك ــاة التلفزيون ــة القن ــث أفضلي ــن حي ــا م أم
ســلوك مامثــل يف املــدن الرئيســية الثــالث. ذلــك أّن تأثــر كل مــن 

ــل. ــاة مامث ــأن القن ــرار بش ــى الق ــن واألوالد ع الوالدي
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الجدول 206. اختيار القناة التلفزيونية يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنّية، املدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

شخص آخرالجدةالجداإلبنةاإلبناألب/الرجلاألم/ املرأة 

18,956,88,67,10,30,28,2تركيا

املنطقة السكنّية  

20,353,78,97,40,30,29,3املدينة

15,364,87,86,30,30,15,4 الريف

املدن الرئيسية الثالث

22,748,39,17,90,20,311,5اسطنبول

23,647,89,17,40,10,211,7 أنقرة

23,451,09,07,00,00,39,3إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

22,748,39,17,90,20,311,5اسطنبول

26,352,84,27,10,00,09,7غرب مرمرة

20,154,58,86,30,40,29,6 رشق مرمرة

23,650,77,36,80,10,311,3   ايجه

14,464,78,16,70,10,15,9   البحر األبيض املتوسط 

19,052,78,87,00,60,611,3 غرب األناضول

15,964,69,65,20,70,03,9 وسط األناضول

21,759,78,17,10,20,22,9 غرب البحر األسود

19,359,36,96,90,40,17,1 رشق البحر األسود

9,276,75,75,10,50,02,9 شامل رشق األناضول

13,258,010,29,50,30,08,8وسط رشق األناضول

11,064,913,07,90,00,03,1 جنوب رشق األناضول

إّن األم يف غــرب مرمــرة )26%(، واألب يف شــامل رشق األناضــول 
ــاب  ــم أصح ــول )13%( ه ــوب رشق األناض ــن يف جن )77%(، واإلب
القــرار النهــايئ يف اختيــار القنــاة التلفزيونيــة وذلــك بنســب أعــى 

ــة مــع املناطــق األخــرى. باملقارن

ــون إن “األب\ ــور يقول ــن الذك ــاث و63% م ــن اإلن ــام أّن 51% م ك
الرجــل” هــو صاحــب القــرار يف اختيــار القنــاة التلفزيونيــة التــي 

ــة. ستشــاهدها العائل

ويشــر تقييــم الفئــات العمريــة بــأن نســبة قــرار األب يف اختيــار 
ــك أّن  ــة. ذل ــة العمري ــة ترتفــع مــع ارتفــاع الفئ ــاة التلفزيوني القن
ــون إن األب  ــة 18-24 يقول ــة العمري ــن الفئ ــراد م ــن األف 50% م
هــو صاحــب القــرار، وترتفــع هــذه النســبة لتصــل إىل %63 
لــدى مــن يفــوق عمرهــم الـــ65. ومــن جهــة أخــرى، تعتــرب نســبة 
ــاة  ــار القن ــرار يف اختي ــن هــو صاحــب الق ــون إن اإلب ــن يقول الذي
ــة  ــة 18-24 )13%( أعــى باملقارن ــة العمري ــدى الفئ ــة ل التلفزيوني

ــة األخــرى. ــات العمري ــدى الفئ ــع النســب املســّجلة ل م

ــتوى  ــاع املس ــع ارتف ــض م ــرار األب تنخف ــبة ق ــار إىل أّن نس ويش
املســتوى  ارتفــاع  ومــع  أخــرى،  وبكلــامت  لألفــراد.  العلمــي 

العلمــي، ينتقــل اتخــاذ القــرار بشــأن القنــاة التلفزيونيــة إىل األم. 
ــوا أي  ــن مل يتلق ــراد الذي ــبة إىل األف ــال، وبالنس ــبيل املث ــى س فع
تعليــم، تبلــغ نســبة قــرار األم 15%، بينــام تصــل هــذه النســبة إىل 

ــات. ــي الجامع ــدى خّريج 24% ل

أمــا لــدى العائــالت النــواة )61%( وتلــك املمتــّدة )58%(، فــإن االب 
ــغ هــذه النســبة  ــة الســاحقة، إذ تبل هــو صاحــب القــرار بالغالبي
9% لــدى العائــالت املفّككــة. إاّل أّن األم هــي صاحبــة القــرار بشــأن 
ــك بنســبة %33.  ــدى العائــالت املفّككــة وذل ــة ل ــاة التلفزيوني القن
ومــن جهــة أخــرى، ولــدى العائــالت املفّككــة، يعتــرب تأثــر األوالد 
عــى اتخــاذ القــرار بشــأن القنــاة التلفزيونيــة أكــرب باملقارنــة مــع 
تأثــر األوالد يف أنــواع األرس األخــرى. ففــي العائــالت املفّككــة، 

يعتــرب األبنــاء )20%( والبنــات )19%( أصحــاب القــرار النهــايئ.

ومــن حيــث املســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي، يســتمر األب يف 
احتــالل املرتبــة العليــا. إاّل أنـّـه، ومــع تحّســن املســتوى اإلجتامعي-

اإلقتصــادي، تنخفــض هــذه النســبة وتنتقــل نحــو األم. فعى ســبيل 
ــي  ــأن األم ه ــا ب ــة الدني ــراد يف الطبق ــن األف ــد 14% م ــال، يفي املث
صاحبــة القــرار، يف حــني أّن هــذه النســبة تبلــغ 31% لــدى أعــى 

الطبقــة العليــا.
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الجدول 207. القناة التلفزيونية بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، الوضع العائيل، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

شخص آخرالجدةالجداإلبنةاإلبناألب/الرجلاألم/ املرأة 

الجنس

15,162,59,64,10,20,08,4ذكر

22,850,87,610,20,30,37,9أنثى

الفئة العمرية

24 - 1815,050,013,49,00,50,211,8

34 - 2521,054,49,36,20,30,28,4

44 - 3519,257,48,38,30,20,16,6

54 - 4518,459,56,97,80,10,17,3

64 - 5519,162,75,44,20,10,28,3

65+ 19,763,15,34,90,40,56,1

املستوى العلمي

14,663,38,38,30,30,35,0مل يلتحقوا باملدارس

17,462,07,46,50,20,26,4مدرسة إبتدائية

18,956,310,37,50,50,16,4املرحلة التكميلية /املدرسة الثانوية 

20,949,29,37,80,20,112,6مدرسة ثانوية

24,347,99,16,10,10,212,2اإلجازة / الدراسات العليا

الوضع العائيل

14,942,916,912,10,20,212,9أعزب

19,062,06,15,40,20,17,1متزّوج

ً 32,234,413,814,92,50,02,3منفصل / يعيش بعيدا

27,325,320,314,90,71,99,7أرمل

35,117,817,319,90,30,09,6مطلّق

نوع األرسة

19,160,86,96,30,00,07,0نواة

13,358,211,35,91,20,89,2 ممتدة

32,99,120,018,90,20,418,5   مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي  

31,242,46,46,00,00,014,0أعى الطبقة العليا

24,948,87,16,50,00,212,5الطبقة العليا

21,353,68,26,70,20,39,8الطبقة الوسطى العليا

16,361,98,96,50,40,25,9الطبقة الوسطى املنخفضة

13,865,49,27,40,20,13,9الطبقة الدنيا

ــراد  ــرون نقاشــات جــادة مــع أف ــوا يُج ــراد عــاّم إذا كان ــِئل األف ُس
ــوين  ــج التلفزي ــاة أو الربنام ــرار بشــأن القن ــاء اتخــاذ ق ــة أثن العائل
الــذي سيشــاهدونه. ويف أنحــاء تركيــا كافــة، قــال 91% مــن األفــراد 
إنهــم ال يقيمــون أي محادثــات. وكــام يشــر الجــدول، مثــة ميــول 
ــة،  ــق الريفي ــدن ويف املناط ــني يف امل ــراد املقيم ــدى األف ــة ل مامثل
ففــي املنطقتــني كلتيهــام، أكــر مــن 90% أفــادوا بأنهــم ال يقيمــون 
الريفيــة  النســبة أعــى قليــالً يف املناطــق  النقاشــات، وهــذه 
وتبلــغ 93% باملقارنــة مــع النســبة التــي ســّجلتها املــدن والبالغــة 

90%)الجــدول 208(.

ويف املــدن الرئيســية الثــالث، مــرًة أخــرى تظــن الغالبيــة الســاحقة 

ــاة\ ــار القن ــال اختي ــات حي ــم أي نقاش ــا ال تقي ــراد أنه ــن األف م
ــي  ــطنبول وه ــالً يف اس ــى قلي ــبة أع ــذه النس ــج. إال أن ه الربنام
ــني الرئيســيتني  ــع النســبتني املســّجلتني يف املدينت ــة م 92% باملقارن

ــني. األخري

أمــا املنطقــة حيــث تقــام بالشــكل األكــرب الناقشــات حيــال اختيــار 
القنــاة والربنامــج التلفزيــوين فهــي غــرب األناضــول )13%(، يف حــني 
ــات  ــراء النقاش ــن إج ــبة األدىن م ــّجلت النس ــي س ــة الت أّن املنطق
ــوين هــي غــرب مرمــرة  ــاة والربنامــج التلفزي ــار القن ــاء اختي يف أثن

.)%6(
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الجدول 208. إجراء نقاشات مع أفراد األرسة إلختيار القناة التلفزيونية يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنّية، املدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

ال نعم

9,290,8تركيا

املنطقة السكنّية  

9,990,1املدينة

7,492,6 الريف

املدن الرئيسية الثالث

8,591,5اسطنبول

12,088,0 أنقرة

10,989,1إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

8,591,5اسطنبول

6,094,0غرب مرمرة

10,389,7 رشق مرمرة

10,689,4   ايجه

7,692,4   البحر األبيض املتوسط 

13,087,0 غرب األناضول

7,492,6 وسط األناضول

8,991,1 غرب البحر األسود

9,790,3 رشق البحر األسود

9,190,9 شامل رشق األناضول

8,391,7وسط رشق األناضول

8,391,7 جنوب رشق األناضول

ــائد  ــرأي الس ــأن ال ــر ب ــس، يظه ــتندة إىل الجن ــات املس ويف البيان
هــو عــدم إقامــة أي محادثــات حــول اختيــار القنــاة التلفزيونيــة. 
ــوق الـــ%90  ــني تف ــن الجنس ــدى كل م ــك أّن أجوبــة “كال” ل ذل

.)209 مجدداً)الجــدول 

ومــع ارتفــاع الفئــة العمريــة، تنخفــض نســبة أولئــك الذيــن 
يقيمــون النقاشــات حــول اختيــار القنــاة أو الربنامــج التلفزيــوين. 
ذلــك أّن 77% مــن األفــراد يف الفئــة العمريــة 18-24 يفيــدون 
بقيامهــم بالنقاشــات مــع أفــراد عائالتهــم حيــال هــذا املوضــوع، 
وتبلــغ هــذه النســبة 4% لــدى أولئــك الذيــن يفــوق عمرهــم الـ65.

وبغــض النظــر عــن الوضــع العائــيل، فــإن الغالبيــة الســاحقة مــن 
األفــراد يفيــدون بعــدم القيــام بــأي محادثــات مــع أفــراد عائالتهــم 
حيــال اختيــار القنــاة التلفزيونيــة. إاّل أّن األرامــل يســّجلون النســبة 
األعــى )96%( مــن حيــث عــدم إيجادهــم أي مشــكلة حيــال هــذا 

املوضوع.

ــث املســتوى  ــن حي ــارز م ــارق ب ــة ف ــس مث ــه لي ــن أن ــم م وبالرغ
العلمــي، إاّل أنّــه يالحــظ أّن أولئــك الذيــن مل يتخرجــوا مــن 
املدرســة يقيمــون النســبة األدىن مــن النقاشــات وتبلــغ 7%، يف حــني 
أّن فئــة التــي تقيــم النســبة األعــى مــن النقاشــات هــي خريجــو 
املرحلــة اإلبتدائية\التكميليــة )10%(، وأيضــاً خريجــو املرحلــة 

الثانويــة )%11(.

وليــس مثــة أي فــارق مــن حيــث نــوع األرسة. ذلــك أّن العائــالت 
النــواة تقيــم عمومــاً محادثــات حــول القنــاة والربنامــج التلفزيــوين 

الــذي ســتتم مشــاهدته، وذلــك بنســبة %10.

ويظهــر الجــدول نتائــح مامثلــة مــن حيــث املســتوى اإلجتامعــي-
اإلقتصــادي أيضــاً. فالفئــات التــي تُقيــم النســبة األعــى مــن 
ــة  ــا )11%( والطبق ــطى العلي ــة الوس ــي إىل الطبق ــات تنتم النقاش

الدنيــا )%10(.
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الجدول 209. إجراء نقاشات مع أفراد األرسة إلختيار القناة التلفزيونية بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، الوضع العائيل، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

ال نعم

الجنس

8,791,3ذكر

9,790,3أنثى

الفئة العمرية

24 - 1810,689,4

34 - 2510,090,0

44 - 3511,488,6

54 - 458,391,7

64 - 555,994,1

65+ 3,896,2

املستوى العلمي

6,693,4مل يلتحقوا باملدارس

8,991,1مدرسة إبتدائية

10,489,6املرحلة التكميلية /املدرسة الثانوية 

10,989,1مدرسة ثانوية

7,892,2اإلجازة / الدراسات العليا

الوضع العائيل

10,389,7أعزب

9,190,9متزّوج

ً 9,790,3منفصل / يعيش بعيدا

4,395,7أرمل

8,491,6مطلّق

نوع األرسة

9,590,5نواة

8,291,8 ممتدة

8,092,0   مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي  

6,593,5أعى الطبقة العليا

8,491,6الطبقة العليا

10,889,2الطبقة الوسطى العليا

9,290,8الطبقة الوسطى املنخفضة

9,590,5الطبقة الدنيا

ضمــن إطــار البحــث، ُســِئل األفــراد عــن رد فعلهــم عنــد وقوعهــم 
عــى مشــاهد جنــس أثنــاء مشــاهدة التلفزيــون مــع أفــراد آخريــن 
مــن العائلــة، وُمنحــوا 3 خيــارات مختلفــة وهــي “ال أنزعــج 
وأســتمر يف املشــاهدة”، و”أنزعــج وأحــاول تشــتيت انتبــاه األفــراد 
األصغــر ســناً يف العائلــة”، و”أنزعــج وأبــّدل القناة”)الجــدول 211(.

وافــاد 81% مــن األفــراد بأنهــم يشــعرون باإلنزعــاج مــن مشــاهد 
ــون  ــاة التلفزيونيــة، يف حــني أّن 13% يحاول ــون القن الجنــس ويبّدل
تشــتيت انتبــاه أفــراد األرسة الصغــار يف الســن. أمــا نســبة أولئــك 

ــغ 7% فقــط. ــن ال ينزعجــون ويســتمرون يف املشــاهدة فتبل الذي

ــغ  ــاة تبل ــون القن ــون ويبّدل ــن ينزعج ــراد الذي ــبة األف ــام أّن نس ك
87% يف املناطــق الريفيــة وهــي أعــى مــن النســبة التــي ســّجلت 
ــدن )%14(  ــن ســكان امل ــرب م ــدن )78%(. وتفضــل نســبة أك يف امل
باملقارنــة مــع ســكان املناطــق الريفيــة )8%( تشــتيت انتبــاه أفــراد 
األرسة الصغــار يف الســن عوضــاً عــن تبديــل القنــاة. أضــف إىل أن 
نســب الشــعور باإلنزعــاج وتبديــل القنــاة متوازيــة إىل حــد كبــر 
ــرب نســبة  ــه، ويف اســطنبول، تعت ــالث. إاّل أنّ يف املــدن الرئيســية الث
املجيبــني بـ”أنزعــج وأحــاول تشــتيت انتبــاه أفــراد األرسة الصغار يف 
الســن” أعــى )19%( ، ونســبة املجيبــني بـــ”ال أنزعــج” هــي أعــى 
مــن تلــك التــي ســّجلتها املدينتــني األخريــني. ويشــار إىل أّن نســب 
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ــغ 12% يف  ــاج تبل ــعرون باإلنزع ــم ال يش ــوا إنه ــن قال ــك الذي أولئ
أنقــرة، و11% يف إزمــر، و7% يف اســطنبول.

ــول،  ــامل رشق األناض ــول، وش ــوب رشق األناض ــن جن ــرب كل م تعت
ووســط األناضــول املناطــق حيــث يشــعر األفــراد بالشــكل األكــرب 
باإلنزعــاج مــن مشــاهد الجنــس، وتبلــغ نســبتهم 98%. ففــي 
هــذه املناطــق، يتــرّف األفــراد املنزعجــون مــن مشــاهد الجنــس 
األناضــول  منهــم يف وســط   %95 أّن  ذلــك  مختلفــة.  بطريقــة 

ــون  ــوب رشق األناضــول يبّدل ــم يف جن ــاة، و78% منه ــون القن يبّدل
القنــاة، و20% منهــم يحاولــون تشــتيت انتبــاه أفــراد األرسة الصغــار 
يف الســن. ويظهــر األفــراد املقيمــون يف شــامل رشق األناضــول رد 
فعــل مامثــل لــذاك الخــاص باملقيمــني يف جنــوب رشق األناضــول. 
ــاة، يف  ــون القن ــة يبّدل ــن املقيمــني يف هــذه املنطق فنســبة 72% م
ــاه أفــراد األرسة الصغــار يف  حــني يحــاول 26% منهــم تشــتيت انتب

الســن.

الجدول 210. ردود الفعل حيال املشاهد اإلباحّية يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنّية، املدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

لن أنزعج، سأستمر باملشاھدة
سأنزعج وأحاول تشتیت انتباه أفراد األرسة 

الصغار يف السن
سأنزعج وأبّدل القناة

6,612,680,8تركيا

املنطقة السكنّية

7,514,478,2املدينة

4,48,287,4 الريف

املدن الرئيسية الثالث

7,119,273,7اسطنبول

12,013,574,5 أنقرة

10,515,474,1إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

7,119,273,7اسطنبول

7,27,085,8غرب مرمرة

5,88,186,1 رشق مرمرة

8,411,979,6   ايجه

8,312,679,1   البحر األبيض املتوسط 

9,310,680,1 غرب األناضول

1,73,195,2 وسط األناضول

5,97,087,1 غرب البحر األسود

7,48,684,0 رشق البحر األسود

2,225,872,0 شامل رشق األناضول

5,99,085,1وسط رشق األناضول

2,219,578,3 جنوب رشق األناضول

ــات  ــم الفئ وليــس مثــة فــارق مــن حيــث الجنــس. إذ يظهــر تقيي
العمريــة بــأن الفئــة العمريــة 18-24 ال تنزعــج مــن مشــاهد 
الجنــس وتتابــع املشــاهدة، وذلــك بالنســبة األعــى البالغــة %11. 
أمــا نســبة أولئــك املنزعجــني فمامثلــة يف الفئــات العمريــة األخرى، 
إاّل أّن رد فعلهــم يختلــف. فالغالبيــة الســاحقة مــن األفــراد الذيــن 
يفــوق عمرهــم الـــ55 يبّدلــون القنــاة )86% لــدى الفئــة العمريــة 
ــة  ــدى مــن يفــوق عمرهــم الـــ65(، كــام أّن غالبي 55-64 و89% ل

األفــراد مــن الفئــة العمريــة 45-54 يبّدلــون القنــاة وتفضــل 
نســبة 10% أيضــاً محاولــة تشــتيت انتبــاه أفــراد األرسة الصغــار يف 

الســن)الجدول 211(.

ــس  ــاهد الجن ــن مش ــون م ــن ال ينزعج ــبة الذي ــار إىل أّن نس ويش
ويســتمّرون يف املشــاهدة هــي أعــى لــدى األفــراد العازبــني 

.)%13( واملطلّقــني 
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ــون  ــن ال ينزعج ــبة الذي ــع نس ــي، ترتف ــتوى العلم ــب املس وبحس
ويســتمّرون يف املشــاهدة بشــكل كبــر مــع ارتفــاع املســتوى 
العلمــي. فعــى ســبيل املثــال، يســّجل األفــراد الذيــن مل يتخرجــوا 
مــن املدرســة والذيــن ال ينزعجــون نســبة 2%، وهــي نســبة ترتفــع 
لتصــل إىل 11% لــدى خّريجــي املرحلــة الثانويــة وتبلــغ 16% لــدى 

ــدول 211(. ــي الجامعة)الج خّريج

وبحســب نــوع األرسة، تســّجل العائــالت املفّككــة النســبة األعــى 
مــن حيــث عــدم اإلنزعــاج مــن مشــاهد الجنــس )15%(. كــام أّن 

الغالبيــة الســاحقة مــن أفــراد العائــالت النــواة والعائــالت املمتــّدة 
)81% مــن العائــالت النــواة و85% مــن العائــالت املمتــّدة( تنزعــج 

وتبــّدل القنــاة.

ــتوى  ــتندة إىل املس ــات املس ــل يف البيان ــل مامث ــاد مي ــن إيج وميك
اإلجتامعي-اإلقتصــادي. ففــي أعــى الطبقــة العليــا، 22% مــن 
يف  ويســتمّرون  الجنــس  مشــاهد  مــن  ينزعجــون  ال  األفــراد 
ــا.  ــدى الطبقــة الدني ــغ هــذه النســبة 2% فقــط ل املشــاهدة، وتبل

الجدول 211. ردود الفعل حيال املشاهد اإلباحّية بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، الوضع العائيل، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

لن أنزعج، سأستمر باملشاھدة 
سأنزعج وأحاول تشتیت انتباه أفراد 

األرسة الصغار يف السن
سأنزعج وأبّدل القناة

الجنس

7,112,180,8ذكر

6,113,280,8أنثى

الفئة العمرية

24 - 1810,613,376,1

34 - 256,915,677,5

44 - 354,915,679,5

54 - 455,510,084,5

64 - 556,47,785,9

65+ 4,95,989,2

املستوى العلمي

2,19,888,1مل يلتحقوا باملدارس

3,211,085,9مدرسة إبتدائية

5,311,882,9املرحلة التكميلية /املدرسة الثانوية 

11,014,174,8مدرسة ثانوية

15,918,665,5اإلجازة / الدراسات العليا

الحوضع العائيل

12,512,774,9أعزب

5,412,682,1متزّوج

ً 8,710,281,1منفصل / يعيش بعيدا

3,010,087,0أرمل

12,517,969,6مطلّق

نوع األرسة

6,513,080,5نواة

4,111,484,4 ممتدة

15,211,373,5   مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

22,423,354,3أعى الطبقة العليا

14,018,068,0الطبقة العليا

7,412,680,0الطبقة الوسطى العليا

3,911,185,0الطبقة الوسطى املنخفضة

1,913,085,1الطبقة الدنيا
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ــاهد  ــول مش ــه ح ــؤال ذات ــرح الس ــث، طُ ــن البح ــزٍء م ــن ج ضم
ــل  ــاس ردود الفع ــم قي ــا، وت ــراد حياله ــل األف ــف وردود فع العن
ــاد  ــاة. وأف ــل القن ــاج، وتبدي ــدم اإلنزع ــاج، وع ــث اإلنزع ــن حي م
ــن  ــم ينزعجــون م ــة بأنه ــا كاف ــن أنحــاء تركي ــراد م ــن األف 70% م
مشــاهد العنــف عــى شاشــة التلفزيــون ويبّدلــون القنــاة. وســّجل 
أولئــك الذيــن ال ينزعجــون ويســتمّرون يف املشــاهدة نســبة %13. 
أمــا نســبة املنزعجــني يف املناطــق الريفيــة والذيــن يبّدلــون القنــاة 
ــا )%70(  ــدل يف تركي ــن املع ــن كل م ــى م ــي أع ــت 80% وه فبلغ

ــدول 212(. ــدن )66%()الج ــدل يف امل واملع

ــبة رد  ــر نس ــرة وإزم ــن أنق ــّجل كل م ــف، تس ــاهد العن ويف مش
فعــل أعــى باملقارنــة مــع النســبة التــي ســّجلتها اســطنبول. ففــي 

مثــل هــذه املشــاهد، تبلــغ نســبة اإلنزعــاج وتبديــل القنــاة %65 
ــغ  ــر، يف حــني تنخفــض هــذه النســبة لتبل ــرة و68% يف إزم يف أنق

ــطنبول. 58% يف اس

ويشــار إىل أّن املقيمــني يف جنــوب رشق األناضــول، وشــامل رشقــه، 
ووســطه هــم الذيــن يســّجلون النســب األعــى مــن اإلنزعــاج مــن 
مشــاهد العنــف. ففــي هــذه املناطــق، تبلــغ نســبة أولئــك الذيــن 
ال ينزعجــون مــن مشــاهد العنــف ويســتمّرون يف املشــاهدة 7% يف 
جنــوب رشق األناضــول، و6% يف شــامل رشقــه، و6% يف وســطه. كــام 
أّن وســط األناضــول هــي املنطقــة التــي ســّجلت النســبة األعــى، 

وهــي 19%، مــن حيــث عــدم اإلنزعــاج مــن املشــاهد املذكــورة.

الجدول 212. ردود الفعل حيال مشاهد العنف يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنّية، املدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

لن أنزعج، سأستمر باملشاھدة
سأنزعج وأحاول تشتیت انتباه أفراد األرسة 

الصغار يف السن
سأنزعج وأبّدل القناة

12,717,270,1تركيا

املنطقة السكنّية

13,919,866,4املدينة

9,810,979,4 الريف

املدن الرئيسية الثالث

13,328,458,3اسطنبول

18,616,165,3 أنقرة

14,617,567,9إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

13,328,458,3اسطنبول

11,59,778,8غرب مرمرة

10,211,578,3 رشق مرمرة

15,015,769,3   ايجه

15,015,469,7   البحر األبيض املتوسط 

18,816,764,5 غرب األناضول

6,211,282,6 وسط األناضول

10,610,678,8 غرب البحر األسود

13,210,975,9 رشق البحر األسود

5,926,068,1 شامل رشق األناضول

15,115,169,8وسط رشق األناضول

6,719,473,9 جنوب رشق األناضول

وبحســب الجنــس، مثــة فــوارق بســيطة فقــط بــني الذكــور وبــني 
ويســتمّرون يف  ينزعجــون  ال  الذيــن  الذكــور  فنســبة  اإلنــاث. 
املشــاهدة تبلــغ 15% وهــي أعــى قليــالً مــن النســبة التــي ســّجلتها 
اإلنــاث. كــام أّن 73% مــن اإلنــاث ينزعجــن ويبّدلــن القناة، وســّجل 

ــور نســبة 68% يف هــذا الصدد)الجــدول 213(. الذك

وبحســب الفئــة العمريــة، وكــام مشــاهد الجنــس، تســّجل الفئــة 
العمريــة 18-24 النســبة األدىن مــن حيــث اإلنزعــاج وتبلــغ %25. 

ــس، يفضــل األشــخاص  ــث مشــاهد الجن ومجــدداً، وكــام مــن حي
األكــرب ســناً تبديــل القنــاة )نســبة 81% لــدى الفئــة العمريــة 55-

64 و84% لــدى مــن يفــوق عمرهــم الـــ65(، يف حــني ينزعــج مــن 
ــاه  ــتيت انتب ــون تش ــة 25-44 ويحاول ــة العمري ــون إىل الفئ ينتم

ــار يف الســن. ــراد األرسة الصغ أف
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ــاهد  ــن مش ــون م ــن ال ينزعج ــك الذي ــبة أولئ ــار إىل أّن نس ويش
العنــف ويســتمّرون يف املشــاهدة هــي أعــى لــدى األرامــل )%26(. 
كــام أّن نســبة أولئــك الذيــن ينزعجــون ويفّضلــون تبديــل القنــاة 
ــويف أزواجهــم )81%()الجــدول  ــن ت ــراد الذي ــدى األف هــي أعــى ل

.)213

ال  الذيــن  أولئــك  نســبة  ترتفــع  العلمــي،  املســتوى  بحســب 
ينزعجــون ويســتمّرون يف املشــاهدة بشــكل كبــر مــع ارتفــاع 
املســتوى العلمــي. فعــى ســبيل املثــال، 7% مــن الذيــن مل يدخلــوا 

ــدى خّريجــي  ــغ هــذه النســبة 20% ل املــدارس ال ينزعجــون، وتبل
املرحلــة الثانويــة واملراحــل األعــى. ومــن بــني الذيــن ال ينزعجــون، 
ــل  ــة تبدي ــة الثانوي يفضــل األفــراد الذيــن مل يتخرجــوا مــن املرحل
ــبة  ــرب نس ــة، تعت ــي الثانوي ــني خّريج ــن ب ــبة 80%. وم ــاة بنس القن
ــن  ــار يف الس ــراد األرسة الصغ ــاه أف ــتيت انتب ــون تش ــن يفّضل الذي
أعــى باملقارنــة مــع النســب التــي ســّجلتها الفئــات األخــرى. وعــى 
ــي  ــن خّريج ــة و24% م ــي الثانوي ــن خّريج ــال، 20% م ــبيل املث س
الجامعــة يحاولــون تشــتيت انتبــاه أفــراد األرسة الصغــار يف الســن 

ــاة. ــل القن عوضــاً عــن تبدي

الجدول 213. ردود الفعل حيال مشاهد العنف بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، الوضع العائيل، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

لن أنزعج، سأستمر باملشاھدة
سأنزعج وأحاول تشتیت انتباه أفراد 

األرسة الصغار يف السن
سأنزعج وأبّدل القناة

الجنس

15,017,467,6ذكر

10,317,172,6أنثى

الفئة العمرية

24 - 1825,216,858,0

34 - 2513,221,265,6

44 - 358,722,069,3

54 - 4510,614,075,3

64 - 559,110,480,5

65+ 7,58,484,0

املستوى العلمي

6,813,280,0مل يلتحقوا باملدارس

7,815,676,6مدرسة إبتدائية

14,715,769,7املرحلة التكميلية /املدرسة الثانوية 

19,920,060,1مدرسة ثانوية

18,823,657,6اإلجازة / الدراسات العليا

الوضع العائيل

26,417,556,0أعزب

10,117,372,7متزّوج

ً 12,426,461,2منفصل / يعيش بعيدا

6,512,281,4أرمل

12,019,268,7مطلّق

نوع األرسة

12,417,969,7نواة

10,715,374,0 ممتدة

22,215,062,8   مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

23,129,947,0أعى الطبقة العليا

16,422,960,6الطبقة العليا

15,117,367,6الطبقة الوسطى العليا

10,115,874,1الطبقة الوسطى املنخفضة

5,617,377,1الطبقة الدنيا
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ويظهــر التقييــم املســتند إىل أنــواع األرس بــأن العائــالت املفّككــة 
هــي نــوع األرسة التــي ســّجلت النســبة األعــى )22%( مــن األفــراد 
الذيــن ال ينزعجــون مــن مشــاهد العنــف، متامــا كــام هــي الحــال 
بالنســبة إىل مشــاهد الجنــس. وتنزعــج غالبيــة األفــراد مــن 
ــواة  ــالت الن ــّدة )70% مــن العائ ــالت املمت ــواة والعائ ــالت الن العائ
و74% مــن العائــالت املمتــّدة( وتقــوم بتبديــل القناة.وميكــن إيجاد 
ميــل مامثــل يف البيانــات املســتندة إىل الطبقــات اإلجتامعيــة. ففــي 
أعــى الطبقــة العليــا، 23% مــن األفــراد ال ينزعجــون مــن مشــاهد 
العنــف ويســتمّرون يف املشــاهدة. وتبلــغ هــذه النســبة 6% فقــط 

لــدى الطبقــة الدنيا)الجــدول 213(.

يشــر الجــدول 214 إىل نســب الجوابــني “نعــم” و”كال” عــى 

الســؤال “هــل ســبق ورفعــت شــكوى إىل مؤسســة رســمية بســبب 
ــة،  ــا كاف ــاء تركي ــوين؟”. ويف أنح ــج تلفزي ــج لربنام ــوى املزع املحت

ــوا شــكوى. ــراد بأهــم رفع ــن األف ــط م ــد 3% فق يفي

وليــس مثــة أي فــارق بــارز بــني األجوبــة عــى هــذا الســؤال 
بحســب املنطقــة الســكنية، والجنــس، واملــدن الرئيســية الثــالث، 
ــدول 214-215(. ــوع األرسة )الج ــة، ون ــة العمري ــة، والفئ واملنطق

إاّل أنـّـه مثــة فــارق مــن حيــث الوضــع العائــيل، واملســتوى العلمــي، 
واملســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي. ذلــك أّن 7% مــن األفــراد الذيــن 
يعيشــون مبفردهــم، و7% مــن خّريجــي الجامعــة، و7% مــن األفــراد 
مــن أعــى الطبقــة العليــا والطبقــة الوســطى العليــا يقولــون إنهــم 

يرفعــون شــكوى حــول محتــوى الربنامــج التلفزيــوين.

م بشــكوى إىل مؤسســة رســمية بخصــوص مضمــون الربامــج التلفزيونيــة يف أنحــاء تركيــا كافــة، بحســب املنطقــة الســكنّية، املــدن الرئيســية الثــالث، وتصنيــف الوحــدات  الجــدول 214. التقــدُّ
اإلقليميــة لإلحصــاء

ال نعم

2,697,4تركيا

املنطقة السكنّية  

3,097,0املدينة

1,698,4 الريف

املدن الرئيسية الثالث

4,595,5اسطنبول

3,996,1 أنقرة

3,696,4إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

4,595,5اسطنبول

0,999,1غرب مرمرة

2,597,5 رشق مرمرة

2,897,2   ايجه

1,398,7   البحر األبيض املتوسط 

3,296,8 غرب األناضول

1,798,3 وسط األناضول

1,398,7 غرب البحر األسود

4,495,6 رشق البحر األسود

4,595,5 شامل رشق األناضول

2,098,0وسط رشق األناضول

1,498,6 جنوب رشق األناضول
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م بشــكوى إىل مؤسســة رســمية بخصــوص مضمــون الربامــج التلفزيونيــة بحســب الجنــس، العمــر، املســتوى العلمــي، الوضــع العائــيل، نــوع األرسة واملســتوى اإلجتامعــي- الجــدول 215. التقــدُّ
اإلقتصادي

ال نعم

الجنس

3,196,9ذكر

2,297,8أنثى

الفئة العمرية

24 - 182,397,7

34 - 253,596,5

44 - 353,596,5

54 - 452,397,7

64 - 551,798,3

65+ 0,999,1

املستوى العلمي

0,699,4مل يلتحقوا باملدارس

1,598,5مدرسة إبتدائية

2,098,0املرحلة التكميلية /املدرسة الثانوية 

3,596,5مدرسة ثانوية

7,292,8اإلجازة / الدراسات العليا

الوضع العائيل

2,997,1أعزب

2,797,3متزّوج

ً 6,993,1منفصل / يعيش بعيدا

0,799,3أرمل

3,196,9مطلّق

نوع األرسة

2,897,2نواة

2,297,8 ممتدة

2,597,5   مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي  

7,093,0أعى الطبقة العليا

7,192,9الطبقة العليا

2,997,1الطبقة الوسطى العليا

1,698,4الطبقة الوسطى املنخفضة

0,799,3الطبقة الدنيا

ضمــن إطــار البحــث، ُســِئل األفــراد عــام يزعجهــم األكــر يف الربامج 
ــف”،  ــس”، و”العن ــاهد الجن ــارات “مش ــت الخي ــة وكان التلفزيوني
و”اإلعالنــات التلفزيونيــة”، و”األخبــار والتعليقــات املنحــازة”، 
و”غرهــا”.  اإلحرتام\العامية\املهينــة”،  القليلــة  و”الحــوارات 
وبحســب البيانــات التــي تــم جمعهــا، قــال 46% مــن األفــراد إنهــم 
ــة التــي تحتــوي عــى مشــاهد  ينزعجــون مــن الربامــج التلفزيوني
الجنــس. وكــام يشــر الجــدول، يحتــل “العنــف” و”الحــوارات 

ــة  ــة الثاني ــة” املرتب ــة اإلحرتام\العامية\املهين القليل

بنسبة 15%)الجدول 216(.

ــدن أو  ــكنية )امل ــة الس ــث املنطق ــن حي ــل م ــع مامث ــة توزي ومث
ــة  ــق الريفي ــراد يف املناط ــبة األف ــك أّن نس ــة(. ذل ــق الريفي املناط
الذيــن ينزعجــون مــن مشــاهد الجنــس هــي أعــى مــن املعــدل يف 
تركيــا ومــن النســبة التــي ســّجلتها املــدن )52%(. كــام أّن األفــراد 
الذيــن يعيشــون يف املناطــق الريفيــة ينزعجــون مــن األخبــار 
ــبة 12% يف  ــذه النس ــغ ه ــبة 7%، وتبل ــازة بنس ــات املنح والتعليق

ــدن. امل
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وُوجــدت مشــاهد الجنــس الفئــة التــي تســّجل النســبة األكــرب مــن 
اإلنزعــاج يف املــدن الرئيســية الثــالث كلهــا. كــام أّن نســبة أولئــك 
املنزعجــني مــن مشــاهد العنــف أعــى قليــالً يف إزمــر )%19(. 
ــرتام\ ــة اإلح ــوارات القليل ــدون الح ــن يج ــبة الذي ــني أّن نس يف ح

ــة مزعجــة هــي أعــى يف اســطنبول )%19(. العامية\املهين

بحســب املناطــق، تحتــل كل مــن وســط األناضــول )67%( وشــامل 
رشق األناضــول )60%( املرتبتــني األعــى مــن حيــث اإلنزعــاج مــن 
مشــاهد الجنــس، أمــا اســطنبول )39%( ورشق مرمــرة )39%( فهــام 
ــان تســّجالن النســبة األدىن مــن اإلنزعــاج. كــام أّن  ــان اللت املنطقت

ــا مشــاهد عنيفــة تزعــج بالشــكل  ــي فيه ــة الت الربامــج التلفزيوني
األكــرب األفــراد الذيــن يعيشــون يف رشق البحــر االســود )%21(، 
وبالنســبة األدىن أولئــك الذيــن يعيشــون يف وســط األناضــول 
)8%(. وينزعــج الذيــن يعيشــون يف اســطنبول مــن التغطيــات 
اإلخباريــة املنحــازة بنســبة 14% ومــن الربامــج ذات الحــوارات 
القليلــة اإلحرتام\العامية\املهينــة بنســبة 19%، كــام أنّهــم يســّجلون 
نســب انزعــاج أعــى مــن هــذه املحتويــات باملقارنــة مــع النســب 
املســّجلة يف املناطــق األخــرى. ويشــار إىل أّن اإلعالنــات هــي الفئــة 
التــي تســبب النســبة األكــرب مــن اإلنزعــاج ألولئــك الذين يعيشــون 

ــة املتوســط )%17(. يف منطق

الجدول 216. املضمون املزعج للربامج التلفزيونية يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنّية، املدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

العنفمشاھد الجنس 

حوارات قلیلة 

اإلحرتام/ عامیة/ 

ُمھینة

األخبار والتعلیقات 

املنحازة
غیر ذلكاإلعالنات التلفزیونیة

45,715,414,610,39,24,9تركيا

املنطقة السكنّية  

43,315,615,511,79,24,6املدينة

51,914,712,16,59,15,7 الريف

املدن الرئيسية الثالث

39,414,819,413,89,33,4اسطنبول

38,115,014,916,99,65,5 أنقرة

37,119,013,716,411,12,7إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

39,414,819,413,89,33,4اسطنبول

42,319,415,510,310,62,1غرب مرمرة

39,315,717,19,611,07,3 رشق مرمرة

43,516,712,911,911,13,9   ايجه

41,312,47,55,716,916,2   البحر األبيض املتوسط 

46,613,214,212,99,04,1 غرب األناضول

66,78,26,14,75,68,7 وسط األناضول

51,717,012,27,87,43,9 غرب البحر األسود

46,121,312,37,15,08,2 رشق البحر األسود

41,320,222,44,19,22,8 شامل رشق األناضول

59,612,711,56,94,74,6وسط رشق األناضول

49,215,211,57,910,06,2 جنوب رشق األناضول

ويظهــر التقييــم املســتند إىل الجنــس فــوارق بســيطة، ومــع ذلــك 
فــإن توزيــع النســب مامثــل. ذلــك أّن نســبة اإلنــاث )48%( اللــوايت 
ينزعجــن مــن مشــاهد الجنــس عــى شاشــة التلفزيــون أعــى مــن 
نســبة الذكــور )43%(. كــام أّن الذكــور ينزعجــون بنســبة أقــل 
مــن مشــاهد العنــف )12%( باملقارنــة مــع النســبة التــي ســّجلتها 
اإلنــاث. وبشــكل مامثــل، تنزعــج اإلنــاث بنســبة أقــل مــن األخبــار 
ــى  ــور. فع ــع الذك ــة م ــات باملقارن ــازة واإلعالن ــات املنح والتعليق
ســبيل املثــال، تبلــغ نســبة اإلنــاث اللــوايت ينزعجــن مــن األخبــار 

ــغ %14  ــبة تبل ــذه النس ــني أّن ه ــازة 6%، يف ح ــات املنح والتعليق
لــدى الرجال)الجــدول 217(.

ــا  ــٍد م ــبه إىل ح ــة فيش ــات العمري ــث الفئ ــن حي ــع م ــا التوزي أم
التوزيــع يف أنحــاء تركيــا كافــة. ذلــك أّن مشــاهد الجنــس هــي مــا 
ــة  ــة العمري ــرب. فالفئ ــا بالنســبة األك ــة كله ــات العمري ــج الفئ يزع
ــبة األدىن  ــّجل النس ــي تس ــة الت ــي الفئ ــبة 40%، ه 18-24، وبنس
مــن اإلنزعــاج مــن مشــاهد الجنــس. ومــع ارتفــاع الفئــة العمريــة، 
ترتفــع نســبة الذيــن ينزعجــون مــن مشــاهد الجنــس. أما املشــاهد 
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التــي تحتــل املرتبــة الثانيــة مــن حيــث التســبب باإلزعــاج لــدى 
ــل، ومــع  ــة فهــي مشــاهد العنــف. وبشــكل مامث ــات العمري الفئ
ــن ينزعجــون مــن مشــاهد  التقــدم يف العمــر، ترتفــع نســبة الذي
ــبة  ــة 18-24، وبنس ــة العمري ــون إىل الفئ ــراد املنتم ــف. فاألف العن
ــات بالنســبة األكــرب. أمــا  15%، هــم الذيــن ينزعجــون مــن اإلعالن
أولئــك الذيــن يفــوق عمرهــم الـــ65 فينزعجــون بالنســبة األدىن من 
األخبــار والتعليقــات املنحــازة وتبلــغ هــذه النســبة 5%، يف حــني أّن 
الفئــة العمريــة التــي تســّجل النســبة األعــى مــن اإلنزعــاج هــي 

ــة 34-25 )%13(. ــا الفئ 18-24 )14%( وتليه

العائــيل  الوضــع  إىل  باإلســتناد  األكــرب  الفــارق  أّن  إىل  ويشــار 
ــات املنحــازة.  ــار والتعليق ــني األخب ــس وب ــني مشــاهد الجن ــع ب يق
ــدى املتزوجــني  ــى ل ــس أع ــن مشــاهد الجن فنســبة املنزعجــني م
ــدى املنفصلــني )32%(. كــام أّن 19% مــن العازبــني  )49%(، وأدىن ل
ينزعجــون مــن األخبــار والتعليقــات املنحــازة، وتعتــرب هــذه 

ــدول 217(. ــل )4%()الج ــدى األرام ــداً ل ــة ج ــبة منخفض النس

الجدول 217. املضمون املزعج للربامج التلفزيونية بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، الوضع العائيل، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

العنفمشاھد الجنس 

حوارات قلیلة 

اإلحرتام/ عامیة/ 

ُمھینة

األخبار والتعلیقات 

املنحازة
غیر ذلكاإلعالنات التلفزیونیة

الجنس

43,011,614,014,411,85,2ذكر

48,419,215,26,26,64,5أنثى

الفئة العمرية

24 - 1840,211,514,214,015,44,7

34 - 2543,115,514,912,39,44,8

44 - 3547,915,915,78,77,44,4

54 - 4547,615,515,09,07,25,7

64 - 5548,118,013,19,47,14,3

65+ 50,617,413,25,37,75,8

املستوى العلمي

55,516,013,43,26,25,8مل يلتحقوا باملدارس

51,816,414,15,37,54,9مدرسة إبتدائية

45,313,815,68,911,15,3املرحلة التكميلية /املدرسة الثانوية 

38,614,114,815,512,34,6مدرسة ثانوية

30,815,915,524,99,23,8اإلجازة / الدراسات العليا

الوضع العائيل

34,912,213,718,915,64,8أعزب

49,015,614,78,47,64,7متزّوج

ً 32,221,915,810,313,16,8منفصل / يعيش بعيدا

45,720,915,83,68,35,7أرمل

32,120,615,113,89,58,9مطلّق

نوع األرسة

45,915,315,010,38,94,6نواة

53,213,912,66,78,74,9 ممتدة

32,818,015,415,711,76,4   مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي  

26,116,920,124,510,12,4أعى الطبقة العليا

34,316,815,121,28,83,8الطبقة العليا

43,814,315,112,29,84,8الطبقة الوسطى العليا

50,215,014,36,99,04,5الطبقة الوسطى املنخفضة

52,417,312,54,36,76,7الطبقة الدنيا
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وبحســب املســتوى العلمــي، ياُلحــظ مجــدداً أن التوزيــع مامثــل، 
إاّل أّن الفــوارق بــني النســب تصبــح أكــر وضوحــاً. فالربامــج ذات 
ــن  ــرب م ــبة األك ــبب النس ــا يس ــدداً م ــي مج ــس ه ــاهد الجن مش
ــغ نســبة أولئــك الذيــن مل يتخرجــوا مــن املــدارس  اإلنزعــاج. وتبل
ــاهد 56%، وتنخفــض هــذه  ــذه املش ــون مــن ه والذيــن ينزعج
النســبة إىل 31% لــدى خّريجــي الجامعــة. أمــا املشــاهد التــي تحتل 
ــة  ــي الجامع ــدى خّريج ــاج ل ــث اإلنزع ــن  حي ــة م ــة الثاني املرتب
ــاج  ــّجل اإلنزع ــازة )25%(. ويس ــات املنح ــار والتعليق ــي األخب فه
ــن مل  ــدى الذي ــات املنحــازة النســبة األدىن ل ــار والتعليق مــن األخب

ــدارس )%3(. ــوا بامل يلتحق

وينزعــج أفــراد العائــالت املمتــّدة بشــكل أكــرب مــن مشــاهد 
ــون  ــة ينزعج ــالت املفّكك ــراد العائ ــني أّن أف ــس )53%(، يف ح الجن
أكــر مــن األخبــار والتعليقــات املنحــازة )16%( باملقارنــة مــع أنــواع 

األرس األخرى)الجــدول 217(.

ويظهــر التوزيــع مــن حيــث املســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي 
ــراد مــن أعــى  ــك أّن األف ــة. ذل ــا كاف ــاط تشــابه يف أنحــاء تركي نق
ــس  ــاهد الجن ــن مش ــبة األدىن م ــون بالنس ــا ينزعج ــة العلي الطبق
)26%(، بينــام ينزعــج األفــراد مــن الطبقــة الدنيــا بالنســبة األكــرب 
مــن هــذه املشــاهد )52%(. ويشــار إىل أّن نســبة املنزعجــني مــن 
األخبــار والتعليقــات املنحــازة تبلــغ 25% لــدى أعــى الطبقــة 
ــان  ــبتان عاليت ــان النس ــا، وهات ــة العلي ــدى الطبق ــا و21% ل العلي
ــرى.  ــادي األخ ــتوى اإلجتامعي-اإلقتص ــات املس ــع فئ ــة م باملقارن
ويشــعر األفــراد مــن الطبقــة الدنيــا بالنســبة األقــل مــن اإلنزعــاج 

ــبة %4. ــّجلون نس ــازة ويس ــات املنح ــار والتعليق ــن األخب م

8.19. اإلجازات السنوية

ــم.  ــراد إجازاته ــاء األف ــة قض ــارة إىل كيفي ــث إىل اإلش ــدف البح ه
ــادًة  ــه ع ــون في ــذي يقض ــكان ال ــن امل ــراد ع ــِئل األف ــايل، ُس وبالت
ــاء  ــه ويف أنح ــات أن ــر البيان ــبوع. وتظه ــن أس ــر م ــم ألك إجازته
ــون  ــذي يعيش ــزل ال ــاً يف املن ــراد عموم ــرتيح األف ــة، يس ــا كاف تركي
فيــه )35%(. وكــام يشــر الجــدول، فــإن الخيــار الثــاين حيــث ترتكــز 
األجوبــة بنســبة 31% هــو “ال أذهــب يف إجــازات مــن هــذا النوع”. 
ويقــول 26% مــن األفــراد إنهــم يذهبــون إىل بلدتهــم. أمــا نســبة 

ــغ 12%)الجــدول 218(. ــزل فتبل ــادق والن ــادون الفن ــن يرت الذي

ومثــة مجــاالت اختــالف بــني الذيــن يعيشــون يف املــدن وبــني 
ــن  ــك أّن 44% م ــة. ذل ــن يعيشــون يف املناطــق الريفي ــك الذي أولئ
ــت لقضــاء  ــة ال يجــدون الوق ــن يعيشــون يف املناطــق الريفي الذي
اإلجــازةـ وتبلــغ هــذه النســبة 26% لــدى الذيــن يعيشــون يف املدن. 
وكــام هــو متوقــع، تعتــرب نســبة الذيــن يذهبــون إىل بلدتهــم أعــى 
ــزل،  ــادق، والن ــادون الفن ــن يرت ــبة الذي ــا نس ــدن )32%(. أم يف امل
والكيــوخ الصيفيــة لقضــاء اإلجــازة فهــي أعــى مــن النســبة 
ــغ نســبة  ــال، تبل ــة. وعــى ســبيل املث املســّجلة يف املناطــق الريفي
ــزل 15% يف املــدن و5% يف املناطــق  ــادق والن ــادون الفن ــن يرت الذي

ــة. الريفي

ــالث. وعــى  ــني املــدن الرئيســية الث ــالف ب وميكــن مالحظــة اإلخت
ــبة  ــغ نس ــر، تبل ــون يف إزم ــن يعيش ــبة إىل الذي ــوم، وبالنس العم
ــادة  ــا ع ــوع 23%، أم ــذا الن ــن ه ــازات م ــون يف إج ــن ال يذهب م
ــبة %40،  ــّجل نس ــه فتس ــون في ــذي يعيش ــزل ال ــرتاحة يف املن اإلس
وهاتــان النســبتان هــام أعــى مــن النســب التــي ســّجلتها املدينتان 
ــون إىل  ــن يذهب ــرب نســبة الذي ــة أخــرى، تعت ــان. ومــن جه األخري
بلدتهــم أعــى يف أنقــرة )40%( ويف اســطنبول )41%(. باإلضافــة إىل 
ذلــك، تبلــغ نســبة الذيــن يرتــادون الفنــادق والنــزل 24% يف أنقــرة 

وهــي أعــى مــن النســبتني املســّجلتني يف املدينتــني األخريــني.

ومــن حيــث اإلختالفــات املناطقيــة، تســّجل كل مــن شــامل 
رشق األناضــول )62%( وجنــوب غربــه )58%( النســبة األعــى 
مــن األفــراد الذيــن ال ميلكــون الوقــت لقضــاء عطلــة. أمــا غــرب 
مرمــرة )45%( وغــرب البحــر األســود )45%( فهــام املنطقتــان 
اللتــان تســّجالن النســبة األعــى مــن حيــث اإلســرتاحة يف املنــزل. 
ــون  ــن يذهب ــن الذي ــى )41%( م وتســّجل اســطنبول النســبة األع
إىل بلدتهــم، يف حــني أّن املنطقــة املتوســطة تختلــف عــن املناطــق 
األخــرى بتســجيلها النســبة األعــى مــن األشــخاص الذيــن يرتــادون 
املصايــف )11%(. ويشــار إىل أّن الذهــاب إىل الكيــوخ الصيفيــة هــو 
عــى العمــوم مــا يفضلــه الذيــن يعيشــون يف اســطنبول )10%( ويف 
غــرب مرمــرة )9%(، كــام أّن قضــاء اإلجــازة يف الفنــادق والنــزل هــو 

ــن يعيشــون يف غــرب األناضــول )%21(. ــه أولئــك الذي مــا يفضل
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الجدول 218. أخذ إجازات يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنّية، املدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

 

ال أذھب يف 

إجازات من 

ھذا النوع

أسرتیح يف 

املنزل الذي 

أعیش فیه

أقصد مسقط 

رأيس/ بلديت

اقصد فندقاً 

أو نزالً

أذھب 

إىل كوخي 

الصیفي

أقصد منتجعاً 

صیفیاً يف 

الریف

أسافر إىل 

خارج البالد

أقِصد منزيل 

قرب كروم 

العنب

غیر ذلك

30,935,426,012,05,42,81,30,83,1تركيا

املنطقة السكنّية

25,734,431,514,66,82,71,70,92,9املدينة

44,337,811,75,31,83,10,50,63,6 الريف

املدن الرئيسية الثالث

19,434,441,417,710,11,82,60,72,4اسطنبول

14,032,540,224,48,92,01,61,02,5 أنقرة

23,439,622,817,49,61,81,60,93,2إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

19,434,441,417,710,11,82,60,72,4اسطنبول

22,444,915,716,39,31,21,01,22,8غرب مرمرة

22,541,130,513,64,71,91,90,63,0 رشق مرمرة

29,738,020,513,16,91,91,10,63,5   ايجه

30,833,725,16,84,010,81,40,62,2   البحر األبيض املتوسط 

19,132,235,921,07,02,51,40,93,1 غرب األناضول

42,330,218,17,41,80,91,12,03,5 وسط األناضول

35,544,719,17,71,61,90,51,35,8 غرب البحر األسود

34,537,718,94,11,13,70,60,34,8 رشق البحر األسود

61,820,510,76,42,00,30,40,22,0 شامل رشق األناضول

45,237,017,13,50,80,40,11,54,0وسط رشق األناضول

58,025,812,95,91,20,70,40,81,9 جنوب رشق األناضول

ــول  ــاث يتمتعــون مبي وبحســب الجنــس، ياُلحــظ أّن الذكــور واإلن
ــال قضــاء اإلجازة)الجــدول 219(. ــة حي مامثل

أمــا مــن حيــث الفئــة العمريــة، فــإن الفئــات العمريــة كلهــا تتمتع 
ــتثناءات.  ــض اإلس ــع بع ــازة، م ــاء اإلج ــال قض ــة حي ــول مامثل مبي
ــن  ــراد الذي ــل األف ــبة مي ــو أن نس ــرة ه ــذه األخ ــن ه ــد م وواح
ــم  ــاب إىل بلدته ــون الذه ــن يفضل ــم الـــ65 والذي ــوق عمره يف
لقضــاء اإلجــازة )12%( تنخفــض بوضــوح، إاّل أّن خيــار “اإلســرتاحة 
يف املنــزل الــذي أعيــش فيــه” )46%( يرتفــع. أمــا األفــراد املنتمــون 
إىل الفئــة العمريــة 25-34 فيقضــون عطلتهــم يف أماكــن كالفنــادق 
ــّجلها  ــي تس ــك الت ــن تل ــى م ــبة أع ــذه النس ــرب ه ــزل. وتعت والن

ــة األخــرى. ــات العمري الفئ

وبحســب الوضــع العائــيل، تعتــرب نســبة الذيــن ال ميلكــون الوقــت 
ــّد نســبة  ــك، تع ــل )36%(. كذل ــدى األرام لقضــاء اإلجــازة أعــى ل
الذيــن يســرتيحون يف املنــزل الــذي يعيشــون فيــه أعــى أيضــاً يف 
هــذه الفئــة )43%(. وتجــدر اإلشــارة إىل أّن نســبة الذيــن يقضــون 
ــدى العازبــني  ــزل هــي أعــى ل ــادق والن عطلتهــم يف أماكــن كالفن

وتبلــغ %18.

أمــا اإلختــالف مــن حيــث توزيــع املســتوى العلمــي فيبــدو نســبياً 

غــر مســتقرٍّ إىل حــد كبــر. ذلــك أّن نســبة الذيــن يقولــون إنهــم ال 
ميلكــون الوقــت لقضــاء اإلجــازة تنخفــض مــع انخفــاض املســتوى 
العلمــي. كــام أّن 46% مــن الذيــن مل يتخرجــوا مــن املدرســة 
يقولــون إنهــم ال ميلكــون الوقــت لقضــاء اإلجــازة، وتنخفــض 
ــدى خّريجــي الجامعــة. ومثــة نقطــة  ــغ 13% ل هــذه النســبة لتبل
الذيــن أجابــوا بـ”أذهــب إىل  هامــة أخــرى وهــي أن نســبة 
ــع  ــع م ــي” ترتف ــي الصيف ــب إىل كوخ ــزل” و”أذه ــدق أو الن الفن
ــن  ــن الذي ــال، 2% م ــبيل املث ــى س ــي. فع ــتوى العلم ــاع املس ارتف
ــغ  ــزل وتبل ــدق أو الن ــون إىل الفن ــن املدرســة يذهب مل يتخرجــوا م
هــذه النســبة 19% لــدى خّريجــي املدرســة الثانويــة، و35% لــدى 
خّريجــي الجامعــة. كــام أّن 15% مــن خّريجــي الجامعــة يذهبــون 
ــن مل  ــدى الذي ــبة 1% ل ــذه النس ــغ ه ــة. وتبل ــوخ الصيفي إىل الكي

ــن املدرســة. يتخرجــوا م
ــّدة  ــالت املمت ــف العائ ــازة، تختل ــاب يف إج ــق بالذه ــا يتعل ويف م
ــراد  ــن أف ــك أّن 40% م ــة. ذل ــك املفّكك ــواة وتل ــالت الن ــن العائ ع
ــن  ــازات م ــون يف إج ــم ال يذهب ــدون بأنه ــّدة يفي ــالت املمت العائ
ــواة  ــالت الن ــدى العائ ــبة 29% ل ــذه النس ــغ ه ــوع. وتبل ــذا الن ه
و28% لــدى العائــالت املفّككــة. كــام أّن 219 مــن العائــالت النــواة 
والعائــالت املفّككــة تقــي إجازاتهــا يف الفنــدق أو النــزل، وتبلــغ 

ــّدة. ــالت املمت ــدى العائ ــبة 8% ل ــذه النس ه
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وبحســب املســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي، أكــر مــن نصــف 
)53%( األفــراد مــن الطبقــة الدنيــا يفيــدون بأهــم ال يذهبــون يف 
ــوع. وتتخفــض هــذه النســبة مــع تحســن  إجــازات مــن هــذا الن
اإلجتامعية-اإلقتصاديــة، ثــم تنخفــض لتبلــغ 7% لــدى أعــى الطبقة 
العليــا. ومــع تحّســن اإلجتامعية-اإلقتصاديــة، ترتفــع نســبة أولئــك 
الذيــن يذهبــون إىل الفنــدق أو النــزل ونســبة الذيــن يذهبــون إىل 

الكــوخ الصيفــي. فعــى ســبيل املثــال، يقــي 1% مــن األفــراد مــن 
الطبقــة الدنيــا إجازتهــم يف الفنــدق أو النــزل، وتبلــغ هــذه النســبة 
ــا.  ــدى الطبقــة العلي ــا، و33% ل ــدى الطبقــة الوســطى العلي 17% ل
أمــا نســبة الذيــن يذهبــون إىل كوخهــم الصيفــي فتبلــغ 14% لــدى 

الطبقــة العليــا، و27% لــدى أعــى الطبقــة العليــا.

الجــدول 219. الذهــاب يف إجــازة يف أنحــاء تركيــا كافــة، بحســب املنطقــة الســكنية، واملــدن الثــالث الرئيســية، وتصنيــف الوحــدات اإلقليميــة لإلحصــاء، والجنــس، والفئــة العمريــة، واملســتوى 
العلمــي، والوضــع العائــيل، ونــوع األرسة، واملســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي

ال أذھب يف 

إجازات من 

ھذا النوع

أسرتیح يف 

املنزل الذي 

أعیش فیه

أقصد مسقط 

رأيس/ بلديت

اقصد فندقاً 

أو نزالً

أذھب 

إىل كوخي 

الصیفي

أقصد 

منتجعاً 

صیفیاً يف 

الریف

أسافر إىل 

خارج البالد

أقِصد منزيل 

قرب كروم 

العنب

غیر ذلك

الجنس

30,135,526,113,45,33,11,61,13,0ذكر

31,635,325,810,75,52,61,10,63,2أنثى

الفئة العمرية

24 - 1829,235,826,512,95,32,81,60,94,1

34 - 2529,231,930,917,65,63,21,60,92,0

44 - 3531,731,529,913,45,32,71,10,82,0

54 - 4533,034,625,610,05,02,21,30,82,7

64 - 5530,939,920,76,35,83,01,11,34,7

65+ 32,646,412,14,15,22,81,00,34,7

املستوى العلمي

46,339,614,31,60,61,70,10,52,6مل يلتحقوا باملدارس

35,137,425,54,92,82,70,60,72,9مدرسة إبتدائية

34,434,926,69,43,52,50,90,82,8املرحلة التكميلية /املدرسة الثانوية 

22,133,429,119,18,64,01,81,23,7مدرسة ثانوية

12,529,133,434,814,82,94,41,23,4اإلجازة / الدراسات العليا

الوضع العائيل

25,936,324,017,77,22,92,81,14,4أعزب

31,734,427,811,14,82,91,00,82,6متزّوج

ً 32,037,821,66,15,83,22,20,51,7منفصل / يعيش بعيدا

36,343,114,64,34,72,00,30,34,5أرمل

32,735,216,414,59,12,13,00,63,5مطلّق

نوع األرسة

29,035,128,012,95,63,31,30,92,9نواة

40,335,320,18,02,61,80,70,83,0 ممتدة

27,937,022,912,98,01,92,40,73,9   مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

7,324,029,352,626,82,29,81,81,9أعى الطبقة العليا

11,830,034,733,114,32,72,21,33,3الطبقة العليا

21,333,434,217,47,13,41,61,23,6الطبقة الوسطى العليا

37,338,522,64,51,82,70,50,53,2الطبقة الوسطى املنخفضة

52,835,413,70,60,61,80,10,31,1الطبقة الدنيا



9 الفصل 

املسّنون



العائالت –التي تضّم مسنني بحاجة إىل رعاية دامئة

املكان الذي يفّضل األفراد العيش فيه عندما يتقدمون يف السن

أسباب تفضيل الذهاب إىل دار العجزة

أسباب تفضيل املتقدمني يف السن العيش مع أوالدهم يف البيت نفسه

 أسباب تفضيل املتقدمني يف السن العيش يف بيت مستقل عن أوالدهم وكم غالباً ما

 يتلّقون زيارات
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يف هــذا الجــزء، تــم متثيــل النتائــج مــن حيــث وجــود املســّنني يف 
ــّنني يف  ــى املس ــن يرع ــة، وم ــة إىل رعاي ــم بحاج ــن ه ــزل الذي املن
ــن يفــوق  ــا املســنون الذي ــي يفضله ــاة الت ــوع الحي ــا ن ــزل، وم املن
عمرهــم الـــ60 ســنة، وأســباب ســكن املســنني مــع أوالدهــم أو يف 

ــزور املســّنني. ــزل مســتقل، ومــن ي من

 

9.1. العائالت التي تضّم مسنني بحاجة إىل رعاية دامئة

يظهــر الجــدول أدنــاه نســب العائــالت ذات املســّنني الذيــن هــم 
بحاجــة إىل رعايــة يف تركيــا. وبحســب بيانــات البحــث، تبلــغ نســبة 
العائــالت التــي فيهــا مســّنون يف تركيــا 6%.كــام أّن نســبة العائــالت 
ذات املســّنني الذيــن هــم بحاجــة إىل رعايــة تبلــغ 5% يف املــدن، يف 

حــني تســّجل املناطــق الريفيــة 9%) الجــدول 220(.

الجدول 220. العائالت ذات املسّنني الذين هم بحاجة إىل رعاية يف أنحاء تركيا كافة بحسب املنطقة السكنية، واملدن الثالث الرئيسية، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء، ونوع األرسة، 
واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

نعم، متوفرال، غري متوفر

94,15,9تركيا

املنطقة السكنّية

95,14,9املدينة

91,48,6 الريف

املدن الرئيسية الثالث

96,23,8اسطنبول

96,43,6 أنقرة

95,24,8إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

96,23,8اسطنبول

95,34,7غرب مرمرة

94,06,0 رشق مرمرة

94,15,9   ايجه

94,45,6   البحر األبيض املتوسط 

96,23,8 غرب األناضول

91,18,9 وسط األناضول

92,97,1 غرب البحر األسود

90,69,4 رشق البحر األسود

91,38,7 شامل رشق األناضول

93,66,4وسط رشق األناضول

90,69,4 جنوب رشق األناضول

نوع األرسة

97,82,2نواة

76,024,0 ممتدة

92,37,7   مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

99,01,0أعى الطبقة العليا

98,81,2الطبقة العليا

96,33,7الطبقة الوسطى العليا

93,56,5الطبقة الوسطى املنخفضة

89,910,1الطبقة الدنيا
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 أمــا يف املــدن الرئيســية الثــالث )أي أنقــرة، وإزمــر، واســطنبول(، 
ــق،  ــث املناط ــن حي ــني 5%. وم ــني 4 وب ــبة ب ــذه النس ــرتاوح ه فت
ــود  ــر األس ــول )9%(، ورشق البح ــوب رشق األناض ــار إىل أن جن يش
)9%(، ووســط األناضــول )9%( هــي املناطــق التــي تســّجل النســب 
األعــى مــن العائــالت ذات املســّنني الذيــن هــم بحاجــة إىل رعايــة. 
ــطنبول )%4(،  ــب يف اس ــّجلت بالرتتي ــب األدىن س ــني أّن النس يف ح
وغــرب األناضــول )4%(، وغــرب مرمــرة )5%(. أمــا يف الطبقــة 
الدنيــا، فتبلــغ نســبة العائــالت ذات املســّنني الذيــن هــم بحاجــة 
ــى  ــل إىل 1% يف أع ــبة لتص ــذه النس ــض ه ــة 10%، وتنخف إىل رعاي

ــا. الطبقــة العلي

ــِئل  ــة، ُس ــن هــم بحاجــة إىل رعاي ــالت ذات املســّنني الذي يف العائ
ــات  ــب بيان ــنني. وبحس ــة املس ــن رعاي ــؤول ع ــن املس ــراد ع األف
ــة  ــة املســنني يف العائل ــإن املســؤول األســايس عــن رعاي البحــث، ف

هــو زوجــة اإلبــن )32%(. أمــا نســبة العائــالت حيــث “الزوجــة” 
هــي املســؤولة فتبلــغ 27%. وتســّجل العائــالت حيــث اإلبــن هــو 
املســؤول عــن الرعايــة نســبة 22%، بينــام تســّجل العائــالت حيــث 
ــبة  ــار إىل أّن نس ــة 20%. ويش ــن الرعاي ــؤولة ع ــي املس ــة ه اإلبن
العائــالت التــي فيهــا مســؤولو رعايــة تبلــغ 2% فقــط. وعنــد تقييــم 
البيانــات مــن حيــث املــدن واملناطــق الريفيــة، يالحــظ أّن نســبة 
العائــالت حيــث اإلبنــة هــي املســؤولة عــن الرعايــة )26%( هــي 
أعــى يف املــدن مــن النســبة التي ســّجلتها املناطــق الريفيــة )%10(. 
ويف العائــالت يف املناطــق الريفيــة، يكــون املســؤول األســايس عــن 
رعايــة املســنني يف العائلــة هــو زوجــة اإلبــن )37%(. وتبلــغ نســبة 
العائــالت ذات مســؤويل رعايــة 3% يف املــدن، وليــس مثــة أي 
مســنون بحاجــة إىل رعايــة مــن قبــل مســؤويل رعايــة يف املناطــق 

ــة) الجــدول 221(. الريفي

الجدول 221. املسؤول عن رعاية املسنني الذين هم بحاجة إىل رعاية يف أنحاء تركيا كافة بحسب املنطقة السكنية

الريفاملدينةتركيا

31,628,237,0زوجة اإلبن

27,327,327,5الزوج/الزوجة

22,020,424,6اإلبن

19,525,79,5اإلبنة

4,14,63,3الحفيد

3,13,32,6قريبات أخريات

1,92,90,4الشخص الذي يقوم بالرعاية

1,61,12,4الشقيق 

1,20,91,6الصهر

1,11,30,7أقرباء آخرون

1,01,01,0الجار

0,300,7غر ذلك
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9.2.املــكان الــذي يفّضــل األفــراد العيــش فيــه عندمــا يتقدمــون 
يف الســن

ــن  ــم ع ــل عمره ــن ال يق ــراد الذي ــِئل األف ــاه، ُس ــدول أدن يف الج
الـــ60 ســنة يف البحــث عــام ســيفعلونه عندمــا يتقدمــون كثــراً يف 
ــر أمورهــم بنفســهم. وبحســب  الســن بحيــث يعجــزون عــن تدبّ
هــذه النتائــج، ويف أنحــاء تركيــا كافــة، أكــر مــن ثلــث املشــاركني 
الذيــن يفــوق عمرهــم الـــ18 ســنة ولكــن يقــل عــن الـــ60 ســنة 
)39%( قالــوا إنّهــم ال يعرفــون. إن إّن غالبيــة األفــراد الذيــن أجابــوا 
ــون  ــم يفّضل ــدون بأنه ــة يفي ــكال مختلف ــؤال باش ــذا الس ــى ه ع
ــام أّن %22  ــن. ك ــون يف الس ــا يتقدم ــم عندم ــع أوالده ــش م العي
ــون  ــون إنهــم سيعيشــون مــع ابنهــم، و9% يقول مــن األفــراد يقول
ــون إنهــم  ــراد يقول إنهــم سيعيشــون مــع ابنتهــم. و10% مــن األف
يفّضلــون الذهــاب إىل دار العجــزة عندمــا يتقدمــون يف الســن، يف 
حــني قــال 10% إنهــم ســيحصلون عــى خدمــة رعائيــة يف منزلهــم) 

ــدول 222(. الج

ويجيــب 12% مــن ســكان املــدن بـ”أفضــل الذهــاب إىل دار 
العجــزة”، يف حــني يوافــق 6% فقــط مــن ســكان الريــف عــى هــذا 
الــرأي. أمــا نســبة الذيــن يقولــون إنهــم يفّضلــون العيــش يف املــدن 
ــبة %43  ــذه النس ــغ ه ــامل. وتبل ــغ 28% باإلج ــم فتبل ــع أوالده م
يف املناطــق الريفيــة. كــام أّن 33% مــن ســكان املــدن يقولــون 
ــن،  ــون يف الس ــا يتقدم ــم عندم ــع ابنه ــش م ــون العي ــم يفّضل إنه
و19% يفّضلــون العيــش مــع ابنتهــم. ومــن بــني ســكان املــدن، %20 
يفّضلــون العيــش مــع ابنهــم، و8% يفّضلــون العيــش مــع ابنتهــم.

ــك  ــالث. ذل ــية الث ــدن الرئيس ــني امل ــة ب ــارزة للغاي ــوارق ب ــة ف ومث
أّن نســبة الذيــن يجيبــون بـ”أفضــل الذهــاب إىل دار العجــزة” يف 
اســطنبول )10%( هــي موازيــة مــع النســبة اإلجامليــة لرتكيــا، إاّل أّن 
الذيــن يعيشــون يف أنقــرة )20%( ويف إزمــر )17%( فيميلــون أكــر 
ــد 21% مــن ســكان اســطنبول  إىل الذهــاب إىل دار العجــزة. ويفي
ــا يتقدمــون يف الســن،  ــون العيــش مــع ابنهــم عندم بأنهــم يفّضل
وهــي نســبة أعــى مــن تلــك املســّجلة يف كل مــن املدينتــني 

ــني. األخري

الجــدول 222. املــكان الــذي يفّضــل األفــراد العيــش فيــه عندمــا يتقدمــون يف الســن يف أنحــاء تركيــا كافــة، بحســب املنطقــة الســكنّية، املــدن الرئيســية الثــالث، وتصنيــف الوحــدات اإلقليميــة 
ء لإلحصا

أعیش مع إبني 
أحصل عى خدمة 

رعائّیة يف منزيل
أعیش مع إبنتي

أنتقل إىل دار 

للعجزة
ال أعرفغري ذلك

22,719,68,710,32,538,8املجموع

املنطقة السكنّية

19,420,28,211,92,539,8املدينة

32,717,810,35,52,335,6 الريف

املدن الرئيسية الثالث

21,320,98,59,82,838,4اسطنبول

12,622,27,219,62,838,4 أنقرة

15,117,110,516,51,442,2إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

21,320,98,59,82,838,4اسطنبول

22,319,015,314,90,930,0غرب مرمرة

19,321,011,07,01,643,7 رشق مرمرة

16,920,410,211,01,144,8   ايجه

17,818,67,310,63,743,3   البحر األبيض املتوسط 

16,419,96,616,22,640,4 غرب األناضول

27,116,08,210,31,639,3 وسط األناضول

28,524,615,28,61,929,5 غرب البحر األسود

31,519,19,56,81,534,8 رشق البحر األسود

35,719,04,35,52,333,3 شامل رشق األناضول

33,014,05,39,85,533,4وسط رشق األناضول

37,216,53,78,33,730,8 جنوب رشق األناضول
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عنــد تقييــم أفضليــة العيــش عنــد التقــدم يف الســن بحســب 
املناطــق، ياُلحــظ أّن غــرب األناضــول )16%( وغــرب مرمــرة )15( 
ــني  ــان تســّجالن النســبتني األعــى مــن املجيب ــان اللت هــام املنطقت
بـ”أفضــل الذهــاب إىل دار العجــزة”. وتنخفــض هذه النســبة لتصل 
إىل 6% يف شــامل رشق األناضــول. أمــا يف غــرب البحــر األســود، 
وجنــوب رشق األناضــول، ورشق البحــر األســود، وشــامل رشق 
ــع أوالدهــم  ــش م ــون العي ــن يفّضل ــغ نســبة الذي األناضــول، فتبل
عندمــا يتقدمــون يف الســن 40% ومــا فــوق. كــام أّن األفــراد يف هذه 
املناطــق يقولــون إنهــم يفّضلــون العيــش بشــكل خــاص مــع ابنهــم 
عندمــا يتقدمــون يف الســن. ويف جنــوب رشق األناضــول، 37% مــن 
ــم. ويشــار إىل  ــع ابنه ــش م ــون العي ــم يفّضل ــون إنه ــراد يقول األف
أّن النســب األعــى مــن الذيــن يفّضلــون الحصــول عــى الخدمــة 
الرعائيــة يف املنــزل ســّجلت يف غــرب البحــر األســود )25%(، ورشق 
مرمــرة )21%(، واســطنبول )21%(، وإيجــه )20%(. يف حــني أّن 

ــّجلت يف وســط رشق األناضــول وهــي %14. ــبة األدىن س النس

وليــس مثــة فــارق كبــر مــن حيــث الجنــس، إاّل أّن اإلنــاث يقلــن، 
بناتهــن )%10(،  العيــش مــع  إنهــن يفّضلــن  وبنســب أعــى، 
الخدمــة  عــى  أو حصــول   ،)%11( العجــزة  دار  إىل  والذهــاب 

.)223 الجــدول  الرعائيــة يف املنــزل )%21() 

ــن  ــب الذي ــراً نس ــف كث ــة، ال تختل ــات العمري ــث الفئ ــن حي وم
ــن،  ــون يف الس ــا يتقدم ــزة عندم ــاب إىل دار العج ــون الذه يفّضل
ــي منحــت هــذه  ــة 18-24 فقــط هــي الت ــة العمري ــك أّن الفئ ذل
الشــابة،  العمريــة  الفئــات  اإلجابــة نســبّة أعــى )13%(. أمــا 
واملتوســطة، واألعــى ففّضلــت دور العجــزة بنســب مامثلــة. كــام 
أّن نســبة الذيــن يقولــون إنهــم ال يعرفــون أيــن قــد يعيشــون عنــد 
تقدمهــم يف الســن تتخطــى الـــ40% لــدى الفئــات العمريــة الشــابة 
)18-24 و25-34(. ولــدى الفئــات العمريــة األعــى، كان الجــواب 
عــى هــذا الســؤال بشــكل عــام العيــش مــع األوالد. ذلــك أّن نســبة 
ــدى  ــغ 46% ل ــم تبل ــم أو ابنه ــع ابنته ــش م ــون العي ــن يفّضل الذي

ــني 45-54 و64-55. ــني العمريت الفئت

تعتــرب نســبة الذيــن بفضلــون العيــش مــع أوالدهــم عنــد تقدمهــم 
ــني  ــدى املطلّق ــدى األرامــل )54%(، وهــي أدىن ل يف الســن أعــى ل
)20%(. إاّل أّن نســبة الذيــن يفّضلــون الذهــاب إىل دار العجــزة 
هــي أعــى لــدى املطلّقــني )23%(. أمــا املتزوجــون فيفّضلــون دار 

العجــزة بالنســبة األدىن )%9(.

ــون  ــن يفّضل ــبة الذي ــع نس ــي، ترتف ــتوى العلم ــاع املس ــع ارتف وم
الذهــاب إىل دار العجــزة عنــد تقدمهــم يف الســن. ذلــك أّن هــذه 
النســبة تبلــغ 5% لــدى الذيــن مل يتخرجــوا مــن املدرســة. وترتفــع 
لتصــل إىل 19% لــدى خّريجــي الجامعــة. أمــا النســبة لخيــار 
“أفضــل العيــش مــع ابني\ابنتــي” فتبلــغ 55% لــدى الذيــن مل 
يلتحقــوا باملــدارس، وهــي تنخفــض لتصــل إىل 14% لــدى خّريجــي 
ــن  ــع نســبة الذي ــي، ترتف ــاع املســتوى العلم ــع ارتف ــة. وم الجامع
يفّضلــون الحصــول عــى الخدمــة الرعائيــة يف املنــزل. فهــذه 
النســبة تصــل إىل 27% لــدى خّريجــي الجامعــة، وتبلــغ 21% لــدى 
خّريجــي الثانويــة. كــام أنّهــا تنخفــض لتصــل إىل 10% لــدى الذيــن 

ــدارس. ــن امل مل يتخرجــوا م

ــالت  ــدى العائ ــد التقــدم يف الســن ل ــة العيــش عن تختلــف أفضلي
ــى  ــّدة. فع ــة املمت ــواة والعائل ــة الن ــة العائل ــن أفضلي ــة ع املفّكك
ــالت  ــن العائ ــواة، و39% م ــالت الن ــن العائ ــال، 30% م ــبيل املث س
ــن،  ــدم يف الس ــد التق ــا عن ــع أوالده ــش م ــل العي ــّدة تفض املمت
ــة. إاّل أّن نســبة  ــالت املفّكك ــدى العائ ــغ هــذه النســة 14% ل وتبل
ــون يف  ــا يتقدم ــزة عندم ــاب إىل دار العج ــون الذه ــن يفّضل الذي
ــن  ــول 19% م ــة. إذ يق ــالت املفّكك ــدى العائ ــى ل ــنة هــي أع الس
األفــراد مــن هــذه العائــالت إنهــم يفّضلــون الذهــاب إىل دار 
ــواة، و%8  ــالت الن ــدى العائ ــبة 10% ل ــذه النس ــغ ه ــزة، وتبل العج

ــّدة. ــالت املمت ــدى العائ ل

ومــن حيــث الطبقــات اإلجتامعيــة املختلفــة، ياُلحــظ أن أفضليــة 
الذهــاب إىل دار العجــزة هــي ذات نســبة متدنيــة لــدى الطبقــة 
الدنيــا )5%(. وترتفــع هــذه النســبة لتبلــغ 22% لــدى أعــى 
ــادي،  ــتوى اإلجتامعي-اإلقتص ــن املس ــع تحّس ــا. وم ــة العلي الطبق
ــون العيــش مــع أوالدهــم، وترتفــع  ــن يفّضل تنخفــض نســبة الذي
نســبة الذيــن يفّضلــون الحصــول عــى الخدمــة الرعائيــة يف املنــزل. 
ــع  ــش م ــون العي ــن يفّضل ــبة الذي ــغ نس ــال، تبل ــبيل املث ــى س فع
أوالدهــم 47% لــدى الطبقــة الدنيــا، و28% لــدى الطبقــة الوســطى 
ــن  ــام أّن نســبة الذي ــا. ك ــة العلي ــى الطبق ــدى أع ــا، و11% ل العلي
ــغ %10  ــزل تبل ــة يف املن ــة الرعائي ــى الخدم ــول ع ــون الحص يفّضل
لــدى الطبقــة الدنيــا، وترتفــع هــذه النســبة لتصــل إىل 34% لــدى 

ــا. أعــى الطبقــة العلي
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الجدول 223. املكان الذي يفّضل األفراد العيش فيه عندما يتقدمون يف السن بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، الوضع العائيل، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

أعیش مع إبني 
أحصل عى خدمة 

رعائّیة يف منزيل
أعیش مع إبنتي

أنتقل إىل دار 

للعجزة
ال أعرفغري ذلك

الجنس

22,818,27,99,33,041,5ذكر

22,721,09,611,32,036,1أنثى

الفئة العمرية

24 - 185,019,01,913,23,058,1

34 - 2517,519,28,110,12,344,3

44 - 3528,219,311,09,82,432,9

54 - 4533,220,611,58,92,227,7

64 - 5534,820,511,510,42,624,8

املستوى العلمي

45,610,49,14,91,831,1مل يلتحقوا باملدارس

31,718,011,96,71,934,0مدرسة إبتدائية

18,718,88,09,02,145,1املرحلة التكميلية /املدرسة الثانوية 

11,121,36,514,13,045,0مدرسة ثانوية

9,327,24,518,73,937,7اإلجازة / الدراسات العليا

الوضع العائيل

0,021,90,015,23,259,8أعزب

28,619,310,78,62,333,7متزّوج

ً 16,514,113,013,62,240,6منفصل / يعيش بعيدا

39,013,714,910,30,624,3أرمل

10,415,99,523,43,138,5مطلّق

نوع األرسة

22,820,49,39,82,537,9نواة

30,515,58,07,62,138,8 ممتدة

8,720,45,418,82,644,8   مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

6,133,84,721,93,730,4أعى الطبقة العليا

11,529,68,116,43,233,3الطبقة العليا

19,421,68,112,42,638,3الطبقة الوسطى العليا

26,216,89,97,42,240,6الطبقة الوسطى املنخفضة

38,89,98,94,81,838,6الطبقة الدنيا

 9.3. أسباب تفضيل الذهاب إىل دار العجزة

ضمــن إطــار البحــث، ُســِئل األفــراد الذيــن قالــوا إنهــم يفّضلــون 
الذهــاب إىل دار العجــزة عنــد تقدمهــم يف الســن عــن الســبب وراء 
ــراد  ــل األف ــذي يشــر إىل أســباب تفضي ــر الجــدول ال ــك. ويظه ذل
الذهــاب إىل دار العجــزة أّن الســبب األهــم هــو “ال أریــد أن 
أشــّكل عبئــاً عــى أوالدي” وبنســبة 47%. وهــذا هــو الســبب الــذي 
حصــل عــى النســبة األعــى لــدى الفئــات كلهــا. ويجيــب 13% بــأن 
ــون  ــن یك ــه ل ــو “ألن ــزة ه ــاب إىل دار العج ــل الذه ــبب تفضي س
هنــاك أحــد لإلعتنــاء يب”. أمــا نســبة الذيــن يظنــون أن أوالدهــم 

قــد ال يرغبــون بالعيــش معهــم ونســبة الذيــن يفّضلــون أن يكونــوا 
بــني أقرانهــم فتبلــغ 12%، فيــام يظــن 10% بــأن الخدمــات املؤمنــة 

يف دار العجــزة أفضــل) الجــدول 224(.

ويشــار إىل أّن جــواب “ال أریــد أن أشــّكل عبئــاً عــى أوالدي” هــو 
ــف  ــن الري ــى يف كل م ــبة األع ــى النس ــل ع ــذي حص ــبب ال الس
واملدينــة. ذلــك أّن نســبة الذيــن يظنــون أن أوالدهــم قــد ال 
ــة )%16(  ــم هــي أعــى يف املناطــق الريفي ــش معه ــون بالعي يرغب

باملقارنــة مــع املــدن )%11(.

ــى يف والجديــر بالذكــر أن جــواب “ال أریــد أن أشــّكل عبئــاً عــى أوالدي”  ــبة األع ــى النس ــل ع ــذي حص ــبب ال ــط الس ــس فق ــو لي ه
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الفئــات كلهــا، بــل يف املــدن الرئيســية الثــالث أيضــاً. إاّل أّن نســبة 
ــبب  ــا الس ــرة )60%(. أم ــى يف أنق ــي أع ــك ه ــون ذل ــن يظن الذي
ــالث  ــية الث ــدن الرئيس ــني امل ــى ب ــو األع ــارق ه ــث الف ــر حي اآلخ
ــب  ــك أّن نس ــي”.  ذل ــش مع ــون بالعي ــد ال يرغب ــو “أوالدي ق فه
الذيــن أشــاروا إىل هــذا الســبب هــي أدىن يف أنقــرة )9%( باملقارنــة 

ــر )%18(. ــطنبول )15%( وإزم ــع اس م

ــم  ــزة ألنه ــاب إىل دار العج ــون الذه ــن يفّضل ــبة الذي ــرب نس وتعت

ــاً عــى أوالدهــم هــي أعــى يف غــرب  ــدون أن يشــّكلوا عبئ ال يری
مرمــرة وتســّجل نســبة 63%، وهــي أدىن يف شــامل رشق األناضــول 
ــبة  ــّجل النس ــود فيس ــر األس ــا رشق البح ــبة 23%. أم ــّجل نس وتس
األعــى مــن الذيــن يظنــون أن أوالدهــم قــد ال يرغبــون بالعيــش 
ــاب إىل دار  ــون الذه ــن يفّضل ــبة الذي ــام أّن نس ــم )32%(. ك معه
العجــزة ألنــه لــن یكــون هنــاك أحــد لإلعتنــاء بهــم هــي أعــى يف 

ــول )%26(. ــوب رشق األناض جن

الجدول 224. أسباب تفضيل الذهاب إىل دار العجزة يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنّية، املدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

 
ال أرید أن أشكّل 

عبئاً عى أوالدي

ألنه لن یكون 

ھناك أحد لإلعتناء 

يب

أفضل من البقاء 

وحیداً، أفّضل أن 

أكون بین أقراين

قد ال یرغب 

أوالدي يف العیش 

معي

نة  الخدمات املؤمَّ

يف دار العجزة 

أفضل/ أكرث مالءمة

قد ال یرغب ِصھري 

وكّنتي يف العیش 

معي

غیره

47,212,912,011,79,72,93,7تركيا

املنطقة السكنّية

47,212,512,411,010,52,53,9املدينة

47,715,19,315,84,75,32,1 الريف

املدن الرئيسية الثالث

48,57,315,79,210,52,86,0اسطنبول

53,69,614,08,99,51,23,3 أنقرة

49,97,28,617,213,01,42,6إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

48,57,315,79,210,52,86,0اسطنبول

50,68,315,98,514,32,40,0غرب مرمرة

51,713,16,314,712,20,02,0 رشق مرمرة

46,411,58,618,08,75,21,6   ايجه

43,517,415,011,85,22,94,3   البحر األبيض املتوسط 

53,611,312,39,38,62,22,8 غرب األناضول

48,510,912,415,95,34,03,0 وسط األناضول

48,08,817,56,89,53,56,0 غرب البحر األسود

46,320,74,915,39,01,72,1 رشق البحر األسود

19,222,918,810,024,51,43,1 شامل رشق األناضول

45,510,03,713,29,04,614,1وسط رشق األناضول

32,334,65,96,616,01,53,1 جنوب رشق األناضول

وتجيــب اإلنــاث بـــ”ال أریــد أن أشــّكل عبئــاً عــى أوالدي” بنســبة 
أعــى مــن تلــك املســّجلة لــدى الذكــور )52%(؛ ومــع ذلــك، تعتــرب 
هــذه النســبة أيضــاً عاليــة جــداً لــدى الذكــور )41%(. فهــم أعطــوا 
ــن  ــه ل ــي”، و”ألن ــش مع ــون بالعي ــد ال يرغب ــات “أوالدي ق إجاب
یكــون هنــاك أحــد لإلعتنــاء يب”، و”أفّضــل أن أكــون بــني أقــراين” 
بنســٍب أعــى مــن النســب التــي ســّجلتها اإلنــاث) الجــدول 225(.

ويف الفئــات العمريــة كلهــا، تحتــل نســبة الذيــن يفّضلــون الذهاب 
إىل دار العجــزة ألنهــم ال يریــدون أن يشــّكلوا عبئــاً عــى أوالدهــم 
املرتبــة العليــا. ففــي الفئــة العمريــة 18-24، تعتــرب نســبة الجــواب 
أّن الخدمــات املؤمنــة يف دار العجــزة أفضــل )28%( أعــى باملقارنــة 
مــع نســب الفئــات العمريــة األخــرى. ففــي هــذه الفئــة العمريــة، 

مثــة أيضــاً نســب أعــى مــن األجوبــة “أفّضــل أن أكــون بــني أقراين” 
و”ألنــه لــن یكــون هنــاك أحــد لإلعتنــاء يب”.

كــام أّن نســب الذيــن يريــدون الذهــاب إىل دار العجــزة ألنهــم ال 
يریــدون أن يشــّكلوا عبئــاً عــى أوالدهــم هــي أعــى لــدى األفــراد 
املتزوجــني )56%(، واملطلّقــني )55%(، واألرامــل )53%(. أمــا جــواب 
“أوالدي قــد ال يرغبــون بالعيــش معــي” فيحصــل عــى نســٍب أعى 
لــدى املتزّوجــني )15%( مــن النســب التي ســّجلها املنفصلــون )%8( 
واملطلّقــون )15%(. كــام أّن الذيــن يقولــون أّن الخدمــات املؤمنــة 
يف دار العجــزة أفضــل يســّجلون نســباً أعــى لــدى العازبــني )%27( 

واألرامــل )11%()الجــدول 225(.

وبحســب نــوع األرسة، ياُلحــظ أّن االســباب تســّجل نســباً مامثلــة. 
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فلــدى األفــراد مــن العائــالت املفّككــة، تعتــرب نســبة الذيــن 
ــاً عــى أوالدي” أدىن، ونســبة  ــد أن أشــّكل عبئ ــون بـــ”ال أری يجيب

ــى. ــراين” أع ــني أق ــون ب ــل أن أك ــون بـ”أفّض ــن يجيب الذي

الجدول 225. أسباب تفضيل الذهاب إىل دار العجزة بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، الوضع العائيل، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

 
ال أرید أن أشكّل 

عبئاً عى أوالدي

ألنه لن یكون 

ھناك أحد 

لإلعتناء يب

أفضل من البقاء 

وحیداً، أفّضل أن 

أكون بین أقراين

قد ال یرغب 

أوالدي يف العیش 

معي

نة  الخدمات املؤمَّ

يف دار العجزة 

أفضل/ أكرث 

مالءمة

قد ال یرغب 

ِصھري وكّنتي يف 

العیش معي

غیره

الجنس

40,915,114,014,110,31,83,8ذكر

52,211,110,49,89,23,83,6أنثى

الفئة العمرية

24 - 1810,623,423,61,727,70,212,9

34 - 2545,912,613,113,29,72,23,3

44 - 3558,18,66,915,55,23,81,9

54 - 4551,415,011,39,26,93,42,7

64 - 5551,39,211,813,58,44,21,6

املستوى العلمي

40,119,03,016,013,04,34,5مل يلتحقوا باملدارس

47,614,87,417,06,25,91,1مدرسة إبتدائية

42,319,611,311,56,81,07,6املرحلة التكميلية /املدرسة الثانوية 

51,18,815,65,913,51,43,7مدرسة ثانوية

46,69,915,611,210,51,94,3اإلجازة / الدراسات العليا

الوضع العائيل

0,031,030,20,026,80,012,0أعزب

56,38,58,114,86,53,72,1متزّوج

ً 38,621,724,18,14,43,00,0منفصل / يعيش بعيدا

52,715,411,21,810,94,63,4أرمل

54,917,611,38,15,00,03,0مطلّق

نوع األرسة

51,510,09,413,98,93,33,1نواة

42,116,513,510,39,73,54,4 ممتدة

31,223,422,82,613,50,76,0   مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

58,70,913,313,86,03,43,9أعى الطبقة العليا

60,27,212,88,29,10,81,6الطبقة العليا

48,211,115,110,39,62,23,5الطبقة الوسطى العليا

39,118,79,514,59,24,74,3الطبقة الوسطى املنخفضة

42,826,42,416,07,14,80,3الطبقة الدنيا
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ــم ال  ــيس أنه ــرب الســبب الرئي ــة، يعت ــة كاف ويف املســتويات العلمي
ــدول 225(. ــم) الج ــى أوالده ــاً ع ــّكلوا عبئ ــدون أن يش يری

ــة فهــو حــول نســبة  ــني الطبقــات اإلجتامعي أمــا الفــارق األكــرب ب
الذيــن يفّضلــون الذهــاب إىل دار العجــزة ألنــه لــن یكــون هنــاك 
أحــد لإلعتنــاء بهــم. فنســبة الذيــن يقولــون ذلــك تبلــغ 1% فقــط 
لــدى أعــى الطبقــة العليــا وهــي ترتفــع لتبلــغ 26% لــدى الطبقــة 

الدنيــا.

9.4. أســباب تفضيــل املتقدمــني يف الســن العيــش مــع أوالدهــم 
يف البيــت نفســه

ــنة  ــم الـــ60 س ــوق عمره ــن يف ــنون الذي ــِئل املس ــث، ُس يف البح
ــات  ــم و\أو زوج ــع أوالده ــه م ــت نفس ــون يف البي ــن يعيش والذي
ويشــار  ذلــك  وراء  الســبب  عــن  بناتهــم  أزواج  و\أو  أبنائهــم 
ــت  ــع أوالدك يف البی ــش م ــاذا تعی ــؤال “مل ــى الس ــة ع إىل األجوب
نفســه؟” أدنــاه. ويظهــر الجــدول بــأن النســب األعــى تركــز عــى 
ــع أوالدي” )30%(، والجــواب  ــش م ــي ســعيد بالعي الجــواب “ألنن
“ملســاندة بعضنــاً بعضــاً” )22%(، والجــواب “ألّن عاداتنــا وتقاليدنــا 

ــك” )%13(. ــا ذل ــرض علين تف

وليــس مثــة فــارق كبــر بــني املناطــق الريفيــة وبــني املــدن، إاّل أّن 
ــى يف  ــي أع ــة ه ــة إىل الرعاي ــم بحاج ــون إنه ــن يقول ــبة الذي نس

ــدن. ــغ 8% يف امل ــة )13%(، وتبل ــق الريفي املناط

وبحســب املــدن الرئيســية الثــالث، ياُلحــظ أّن الذيــن يعيشــون يف 
اســطنبول يظهــرون أســباباً مختلفــة عــن أولئــك الذيــن يعيشــون 
يف أنقــرة وإزمــر. ففــي أنقــرة وإزمــر، يســّجل النســبة األعــى مــن 
يجيبــون بـ”ملســاندة بعضنــاً بعضــاً” وبـ”ألننــي ســعيد بالعيــش مع 
أوالدي”، إاّل أّن هذيــن الســببني يســّجالن نســباً أدىن يف اســطنبول 
يف حــني أّن األســباب األخــرى تســّجل نســباً أعــى. فنســبة املســنني 
ــوق  ــم بعضــاً تف ــع أوالدهــم ليســاندوا بعضه ــن يعيشــون م الذي
الـــ20% يف أنقــرة وإزمــر، وتبلــغ 9% يف اســطنبول. أمــا نســبة الذين 
يجيبــون بـ”ألننــي ســعيد بالعيــش مــع أوالدي” فتفــوق الـــ30% يف 

أنقــرة وإزمــر، وهــي تنخفــض لتصــل إىل 26% يف اســطنبول.

وبحســب املناطــق، تعتــرب نســبة الذيــن يجيبــون بـــ”ألّن أوالدي ال 
ــغ  ــى يف وســط األناضــول وتبل ــش وحــدي” أع ــي أن أعی یریدونن
ــا  ــا وتقاليدن ــون بـــ”ألّن عاداتن ــن يجيب ــبة الذي ــام أّن نس 23%، ك
تفــرض علينــا ذلــك” هــي أعــى يف شــامل رشق األناضــول ووســط 
ــعيد  ــي س ــون بـ”ألنن ــن يجيب ــبة الذي ــا نس ــغ 26%. أم ــه وتبل رشق
ــغ  ــي أعــى يف رشق البحــر األســود وتبل ــع أوالدي” فه ــش م بالعي
ــن  ــبة الذي ــرب نس ــغ 41%؛ وتعت ــاً وتبل ــرة أيض ــرب مرم 42% ويف غ
ــاً بعضــاً” أعــى يف املنطقــة املتوســطة  يجيبــون بـ”ملســاندة بعضن

ــغ %36. وتبل
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الجــدول 226. أســباب تفضيــل املتقدمــني يف الســن العيــش مــع أوالدهــم يف البيــت نفســه يف أنحــاء تركيــا كافــة، بحســب املنطقــة الســكنّية، املــدن الرئيســية الثــالث، وتصنيــف الوحــدات 
اإلقليميــة لإلحصــاء

 

ألنني سعید 

بالعیش مع 

أوالدي

ملساندة بعضنا 

بعضاً

ألّن عاداتنا 

وتقالیدنا تفرض 

علینا ذلك

ألنني بحاجة 

إىل رعایة 

خاصة

ألنني ال أملك 

خیارات أخرى

ألّن أوالدي ال 

یریدونني أن 

أعیش وحدي

ألنني ال 

أستطیع تحّمل 

تكالیف العیش 

يف دار للعجزة

غیره

30,522,212,99,67,16,60,911,5تركيا

املنطقة السكنّية

31,222,812,77,67,96,71,111,8املدينة

29,021,213,413,45,86,50,411,0 الريف

املدن الرئيسية الثالث

26,18,716,15,17,17,70,529,5اسطنبول

34,229,014,74,57,65,90,99,2 أنقرة

39,422,010,64,54,58,40,510,7إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

26,18,716,15,17,17,70,529,5اسطنبول

41,815,99,711,06,64,71,912,6غرب مرمرة

22,128,614,416,35,85,30,010,3 رشق مرمرة

40,227,38,26,73,24,10,210,3   ايجه

24,536,25,011,27,74,31,310,8   البحر األبيض املتوسط 

36,630,413,08,25,14,00,67,7 غرب األناضول

32,521,38,43,86,223,34,00,5 وسط األناضول

30,323,77,87,06,23,10,024,0 غرب البحر األسود

41,615,57,513,711,03,71,07,0 رشق البحر األسود

33,810,225,612,210,55,90,61,2 شامل رشق األناضول

27,418,424,810,68,36,80,64,4وسط رشق األناضول

27,015,220,014,012,38,41,12,1 جنوب رشق األناضول

ــرب  ــك، تعت ــس، ومــع ذل ــث الجن ــر مــن حي ــارق كب ــس مثــة ف ولي
نســبة الذيــن يجيبــون بـ”ألننــي ســعيد بالعيــش مــع أوالدي” أعى 
ــبة  ــذه النس ــغ ه ــاث، تبل ــدى اإلن ــور )33%(. فل ــدى الذك ــالً ل قلي
ــبة  ــأّن نس ــيل ب ــع العائ ــتند إىل الوض ــم املس ــر التقيي 28%. ويظه
الذيــن يجيبــون بـ”ألننــي ســعيد بالعيــش مــع أوالدي” أعــى لــدى 
املتزوجــني )33%(، وأن نســبة الذيــن يجيبــون بـ”ملســاندة بعضنــاً 
بعضــاً” أعــى لــدى املطلّقــني )31%(. أمــا نســب الذيــن يجيبــون 
ــي  ــك” )19%( و”ألنن ــا ذل ــرض علين ــا تف ــا وتقاليدن بـــ”ألّن عاداتن
بحاجــة إىل رعايــة خاصــة” )24%(، و”ألننــي ال أملــك خيــارات 
أخــرى” )26%( فهــي أعــى لــدى الذيــن يعيشــون منفصلــني عــن 

أزواجهم)الجــدول 227(.

وبحســب الفــرق بــني املســتوى العلمــي، يقــول 14% مــن الذيــن مل 
يتخرجــوا مــن املدرســة إنهــم يعيشــون مــع أوالدهــم ألنهــم بحاجة 
إىل رعايــة خاصــة. وتبلــغ هــذه النســبة 7% وأقــل لــدى املســتويات 

العلميــة األخــرى. ولــدى خّريجــي الجامعــة، تعتــرب نســبة الذيــن 
ــدي” )%12(  ــش وح ــي أن أعی ــون بـــ”ألّن أوالدي ال یریدونن يجيب

أعــل باملقارنــة مــع نســب املســتويات العلميــة األخــرى.

ــون بـــ”ألّن أوالدي ال  ــن يجيب ــبة الذي ــارة إىل أّن نس ــدر اإلش وتج
یریدوننــي أن أعیــش وحــدي” أعــى لــدى األفــراد مــن العائــالت 
املمتــّدة )10%(، ونســبة الذيــن يجيبــون بـ”ملســاندة بعضنــاً بعضاً” 
ــة مــع  أعــى لــدى األفــراد مــن العائــالت املفّككــة )28%( باملقارن

ــواع األرس األخــرى. أن

كــام أّن 26% مــن األفــراد مــن أعــى الطبقــة العليــا يجيبون بـــ”ألّن 
أوالدي ال یریدوننــي أن أعیــش وحــدي”. وتبلــغ هــذه النســبة %8 
وأقــل لــدى الطبقــات اإلجتامعيــة األخــرى. ويشــار إىل أّن نصــف 
األفــراد مــن الطبقــة العليــا تقريبــاً )45%( يقولــون إنهــم يعيشــون 
مــع أوالدهــم ألنهــم ســعيدون بذلــك. وتبلــغ هــذه النســبة %32 

وأقــل لــدى الطبقــات اإلجتامعيــة األخــرى.
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الجــدول 227. أســباب تفضيــل املتقدمــني يف الســن العيــش مــع أوالدهــم يف البيــت نفســه بحســب الجنــس، العمــر، املســتوى العلمــي، الوضــع العائــيل، نــوع األرسة واملســتوى اإلجتامعــي-
اإلقتصادي

 

ألنني سعید 

بالعیش مع 

أوالدي

ملساندة بعضنا 

بعضاً

ألّن عاداتنا 

وتقالیدنا تفرض 

علینا ذلك

ألنني بحاجة إىل 

رعایة خاصة

ألنني ال أملك 

خیارات أخرى

ألّن أوالدي ال 

یریدونني أن 

أعیش وحدي

ألنني ال 

أستطیع تحّمل 

تكالیف العیش 

يف دار للعجزة

غیره

الجنس

32,821,613,87,97,34,31,312,6ذكر

28,522,812,211,07,08,60,510,7أنثى

الفئة العمرية

64 - 5534,225,414,94,15,75,21,610,6

65+ 28,020,111,613,38,17,60,412,2

املستوى العلمي

26,717,914,913,78,87,90,311,0مل يلتحقوا باملدارس

33,326,711,27,15,95,80,710,7مدرسة إبتدائية

املرحلة التكميلية /املدرسة 

الثانوية 
35,121,710,35,79,02,02,316,6

34,226,816,34,93,95,50,711,7مدرسة ثانوية

31,219,59,50,00,011,78,519,6اإلجازة / الدراسات العليا

الوضع العائيل

32,923,013,76,76,43,71,313,5متزّوج

ً 0,00,019,424,425,60,00,030,6منفصل / يعيش بعيدا

26,920,512,215,38,011,90,27,1أرمل

18,831,22,62,514,79,10,021,1مطلّق

نوع األرسة

32,718,515,35,06,22,61,918,6نواة

29,822,912,712,58,010,00,35,4 ممتدة

27,328,88,311,36,45,60,214,4   مفككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

26,414,76,58,87,325,80,017,1أعى الطبقة العليا

44,724,713,62,51,26,54,37,5الطبقة العليا

32,020,014,27,26,37,90,413,3الطبقة الوسطى العليا

29,823,012,09,08,16,90,611,5الطبقة الوسطى املنخفضة

29,920,514,716,36,44,21,86,1الطبقة الدنيا

9.5 أســباب تفضيــل املتقدمــني يف الســن العيــش يف بيت مســتقل 
عــن أوالدهــم وكــم غالبــاً مــا يتلّقــون زيارات 

ُســِئل األفــراد الذيــن يفــوق عمرهم الـ60 ســنة والذين ال يعيشــون 
مــع أوالدهــم عــن الســبب وراء ذلــك. وكانــت األجوبــة “أنــا 
وزوجتــي مكتفيــان ذاتيــاً” )41%(، و”ال أریــد مغــادرة منــزيل وهــم 
ــع  ــش م ــد العي ــا” )17%(، و”ال أري ــن املجــيء إىل هن یعجــزون ع
أوالدي” )16%( تلــك التــي حصلــت عــى النســب األعى)الجــدول 

.)228

ــذه  ــرب ه ــة(، تعت ــق الريفي ــدن واملناط ــق )امل ــث املناط ــن حي وم
الخيــارات عمومــاً األســباب الثالثــة األهــم. إاّل أّن جــواب “ال أریــد 
ــّجل  ــا” يس ــيء إىل هن ــن املج ــزون ع ــم یعج ــزيل وه ــادرة من مغ

ــق  ــبة إىل 22% يف املناط ــذه النس ــل ه ــدن، وتص ــبة 12% يف امل نس
ــة. الريفي

ويف املــدن الرئيســية الثــالث، يحصــل جــواب “أنــا وزوجتــي 
مكتفيــان ذاتيــاً” عــى النســبة األكــرب. إاّل أّن هــذا الســبب يســّجل 
نســبة 53% لــدى الذيــن يعيشــون يف إزمــر وتنخفــض هذه النســبة 
ــام  ــطنبول )37%(. ك ــرة )39%( ويف اس ــون يف أنق ــن يعيش ــدى م ل
أّن جــواب جــواب “ ال أریــد مغــادرة منــزيل وهــم یعجــزون 
ــغ  ــرة وتبل ــى يف أنق ــبة األع ــّجل النس ــا” يس ــيء إىل هن ــن املج ع
ــش  ــد العي ــو “ال أري ــرة وه ــر يف أنق ــارز آخ ــبب ب ــة س 20%. ومث
ــن األســباب  ــرب هــذا الســبب واحــداً م ــع أوالدي” )23%(. ويعت م

ــاً )%17(. ــر أيض ــون يف إزم ــن يعيش ــة للذي الهام
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ومــن حيــث املناطــق، تعتــرب االســباب عمومــاً مامثلــة. إاّل أّن نســبة 
املجيبــني بـــ”أوالدي ال يريدوننــي” أعــى يف جنــوب رشق األناضــول 
ــة مــع  وتبلــغ 16% ويف شــامل رشق األناضــول وتبلــغ 13% باملقارن
املناطــق األخــرى. كــام أّن 15% مــن الذين يعيشــون يف شــامل رشق 
األناضــول ال يعيشــون مــع أوالدهــم ألن أوالدهــم ال ميلكــون مــاالً 
ــب  ــن نس ــى م ــباً أع ــول نس ــط رشق األناض ــّجل وس ــراً. ويس وف
ــداً وال  ــر ج ــم صغی ــواب “منزله ــث ج ــن حي ــرى م ــق األخ املناط
ــاء يب”  ــزل أوالدي لإلعتن ــد يف من ــد أح ــع يل” )9%(، و”ال یوج یتّس
ــيء  ــن املج ــزون ع ــم یعج ــزيل وه ــادرة من ــد مغ )10%(، و”ال أری
إىل هنــا” )30%(. أمــا رشق البحــر األســود، وبنســبة 32%، فهــو 
املنطقــة األخــرى التــي تســّجل النســبة األعــى مــن الذيــن يجيبــون 
بـــ”ال أریــد مغــادرة منــزيل وهــم یعجــزون عــن املجــيء إىل هنــا”. 
ويســّجل كل مــن املتوســط )25%( ورشق مرمــرة )%24( نســبًة 

عاليــة لجــواب “ال أريــد العيــش مــع أوالدي”)الجــدول 228(.

ــان  ــي مكتفي ــا وزوجت ــواب “أن ــبة ج ــارة إىل أن نس ــدر اإلش وتج
ــغ %36  ــا تبل ــغ 46%، يف حــني أنّه ــور وتبل ــدى الذك ــاً” أعــى ل ذاتي
ــوايت  ــاث الل ــبة اإلن ــرب نس ــرى، تعت ــٍة أخ ــن جه ــاث. وم ــدى اإلن ل
ــش مــع أوالدي” أعــى )18%( مــن نســبة  ــد العي يجــن بـــ”ال أري

.)229 )12%()الجــدول  الذكــور 

وبحســب الوضــع العائــيل، يجيــب أكــر مــن نصــف األفــراد 
املتزوجــني )55%( بـ”أنــا وزوجتــي مكتفيــان ذاتيــاً”. كــام أّن نســبة 
الذيــن يجيبــون بـــ”ال أریــد مغــادرة منــزيل وهــم یعجــزون عــن 
املجــيء إىل هنــا” أعــى لــدى األرامــل وتبلــغ 22%، وأيضــاً نســبة 

الذيــن يجيبــون بـــ”ال أريــد العيش مــع أوالدي” أعى لــدى األرامل 
ــني  ــون منفصل ــن يعيش ــراد الذي ــا األف ــني )34%(. أم ــدى املطلّق ول
عــن أزواجهــم فيجيبــون بـــ”أوالدي ال يريدوننــي” )27%( و”أوالدي 
ــة مــع  ال ميلكــون مــاالً وفــراً” )10%( وهــي نســب أعــى باملقارن

نســب األفــراد ذوي األوضــاع العائليــة األخــرى.

ومــن حيــث املســتوى العلمــي، ولــدى خّريجــي الجامعــة بشــكل 
ــاً”  ــان ذاتي ــا وزوجتــي مكتفي ــني بـ”أن خــاص، ترتفــع نســبة املجيب
)62%(. ولــدى الذيــن مل يتخرجــوا مــن املدرســة، تعتــرب نســبة 
املجيبــني بـــ”ال أریــد مغــادرة منــزيل وهــم یعجــزون عــن املجــيء 

إىل هنــا” )21%( أعــى.

ــزيل وهــم یعجــزون عــن  ــد مغــادرة من كــام أّن جــواب بـــ”ال أری
املجــيء إىل هنــا” يســّجل نســبًة أعــى لــدى العائــالت النــواة وهي 
15%، وتبلــغ هــذه النســبة 22% لــدى العائــالت املفّككــة. كــام أّن 
جــواب “ال أريــد العيــش مــع أوالدي” يســّجل نســبًة أعــى لــدى 
العائــالت املفّككــة وهــي 37%، يف حــني أّن جــواب “أنــا وزوجتــي 
مكتفيــان ذاتيــاً” يســّجل نســباً أعــى لــدى العائــالت النــواة )%55( 

والعائــالت املمتــّدة )%47(.

ومثــة فــارق مامثــل للفــارق مــن حيــث املســتوى العلمــي، وقــد 
لوحــظ بــني الطبقــات اإلجتامعيــة. فالغالبيــة الســاحقة )%71( 
مــن أفــراد أعــى الطبقــة العليــا يختــارون جــواب “أنــا وزوجتــي 
ــد  ــواب “ال أری ــإن ج ــا، ف ــة الدني ــا يف الطبق ــاً”. أم ــان ذاتي مكتفي
ــّجل  ــا” يس ــيء إىل هن ــن املج ــزون ع ــم یعج ــزيل وه ــادرة من مغ

ــي %28. ــى وه ــبًة أع نس
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40,4
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3,9
3,8

3,4
2,5

2,5
1,8

11,3

سكنّية
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املدينة
41,1

12,1
15,0

3,4
3,7

3,1
2,5

2,7
2,1

16,2
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 الري

39,7
21,9

16,4
4,4

4,0
3,7

2,4
2,3

1,5
5,9
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سية الثال

املدن الرئي

اسطنبول
36,6

7,3
6,7

3,8
2,1

1,8
1,2

4,2
1,3

34,9

 أنقرة
39,0

19,8
22,8

2,5
4,2

4,3
1,5

1,3
0,3

9,3

إزمر
53,0

6,1
16,9

2,2
2,8

3,9
1,4

1,2
2,1

12,9

صاء
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36,6
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8,3
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ي
أوالد

ي 
ك أوالد
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29,5
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19,6
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4,5
5,9

3,5
2,1

2,1
8,3

مدرسة إبتدائية
47,6

14,3
14,0

2,4
3,9

1,9
1,5

2,6
1,7

11,5

املرحلة التكميلية /املدرسة الثانوية 
43,8

16,5
6,5

2,8
0,8

1,0
4,2

3,4
1,4

20,3

مدرسة ثانوية
39,5

17,2
17,5

0,0
1,0

1,5
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6,6
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8,4
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23,0
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ــني عــن أوالدهــم  ــن يعيشــون منفصل ــرد املســّنون الذي ــِئل األف ُس
ــارة أوالدهــم لهــم. ــرة زي ــاء عــن وت ــات وأبن ــن لديهــم بن والذي

بحســب الجــدول املتعلّــق بوتــرة زيــارات األبنــاء، يــزور 33% مــن 
األبنــاء والديهــم أكــر مــن مــرّة قــي األســبوع. بحســب املعطيــات، 
ــل.  ــى األق ــبوع ع ــرّة يف األس ــم م ــاء عائلته ــن األبن ــزور 51% م ي
يقــول 2% مــن األفــراد الذيــن يعيشــون منفصلــني عنأوالدهــم إّن 

ــم إطالقاً)الجــدول 230(. أبناءهــم ال يزورونه

ــّكان  ــن س ــى 59% م ــة، يتلق ــالت الريفيّة-الحرضيّ ــب التحلي بحس
املــدن زيــارة مــن أبنائهــم مــرّة يف األســبوع عــى األقــل. تنخفــض 
هــذه النســبة إىل 43% يف املناطــق الريفيــة. تعتــرب نســبة املســنني 
الذيــن يتلقــون زيــارات مــرّات عــّدة يف الســنة أعــى يف املناطــق 

ــة )%30(.  الريفيّ

يف التحليــل بحســب املــدن الرئيســيّة الثــالث، تعتــرب نســبة األبنــاء 

الذيــن يــزورون والديهــم مــرّة يف األســبوع أو أكــر أعــى يف 
ــة %69  ــني. أورد هــذه اإلجاب ــني األخري ــًة باملدينت اســطنبول مقارن
ممــن يعيشــون يف اســطنبول، و63% يف إزمــر، و51% يف أنقــرة. 
تعتــرب وتــرة زيــارات األبنــاء للمســنني الذيــن يعيشــون يف أنقــرة 
ــم  ــراد إّن أبناءه ــؤالء األف ــن ه ــول 26% م ــام. يق ــكٍل ع أدىن بش
ــرّات  ــم م ــم يزورونه ــول 14% إنّه ــرّة يف الشــهر، ويق ــم م يزورونه
ــن يزورهــم أوالدهــم  ــغ نســبة املســنني الذي ــنة. تبل ــّدة يف الس ع
ــبة  ــغ نس ــر. وتبل ــطنبول، و18% يف إزم ــهر 10% يف اس ــرّة يف الش م
ــنة 10% يف  ــّدة يف الس ــرّات ع ــارات م ــون زي ــن يتلق ــنني الذي املس

إزمــر واســطنبول.

عــى صعيــد املناطــق، تجــذب اســطنبول ومنطقــة املتوســط، 
االهتــامم. يتلقــى 69% مــن املســنني يف اســطنبول و64% مــن 
ــرّة يف  ــم م ــن أبنائه ــارة م ــض املتوســط زي املســنني يف البحــر األبي
األســبوع عــى األقــل. تعتــرب هــذه النســب أعــى مقارنــًة باملعدالت 

ــًة مبناطــق أخــرى. ــا )51%( وأعــى أيضــاً مقارن العامــة يف تركي

الجدول 230. تواتُر الزيارات التي يتلّقونها من أبنائهم يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنّية، املدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

 
مرة يف األسبوع 

أو أكرث
مرة يف األسبوع

مرات عدة يف 

الشهر
مرة يف الشهر

مرات عدة يف 

السنة

عندما يحتاجون 

إىل املساعدة

مل نتقابل منذ 

أكرث من سنة

ال یزورونني 

إطالقاً

33,018,213,86,124,11,81,61,4تركيا

املنطقة السكنّية

35,523,713,15,018,31,21,31,8املدينة

30,412,614,57,330,02,51,81,1 الريف

املدن الرئيسية الثالث

34,634,410,04,310,31,51,63,3اسطنبول

34,116,525,88,313,84,0,1,1 أنقرة

,39,922,918,14,910,31,62,40إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

34,634,410,04,310,31,51,63,3اسطنبول

,27,620,511,67,529,32,15,9غرب مرمرة

,47,117,113,95,915,40,6,0 رشق مرمرة

40,216,415,76,116,67,1,03,2   ايجه

,39,424,85,42,325,91,35,5   البحر األبيض املتوسط 

37,815,423,47,213,53,1,21,3 غرب األناضول

23,59,711,88,842,61,31,01,2 وسط األناضول

,23,410,018,55,036,21,94,63 غرب البحر األسود

21,49,89,06,343,17,01,81,6 رشق البحر األسود

12,418,730,414,620,48,1,81,0 شامل رشق األناضول

,5,919,126,212,927,91,95,29وسط رشق األناضول

36,623,810,86,96,29,43,62,6 جنوب رشق األناضول
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مــا مــن اختالفــات حــادة بــني اإلنــاث والذكــور، رغــم ذلــك، تُعتــرب 
نســبة اإلنــاث اللــوايت يزورهــن أبناؤهــن أكــر مــن مرّة يف األســبوع 

)36%( أعــى مقارنــًة بالذكــور )%30(.

يتلقــى أكــر مــن ثلــث املســنني مــن خّريجــي املدرســة التكميليّــة 
ومــن الثانويــة )34%( زيــارات مــن أبنائهــم مــرّات عــّدة يف الســنة. 
تعتــرب هــذه النســب أعــى مقارنــًة باملســنني مــن مســتويات علمية 
ــرّة يف األســبوع عــى  ــارة م ــون زي ــن يتلق ــرب نســبة م أخــرى. تعت
األقــل أدىن )44%( لــدى املســنني مــن خّريجــي املدرســة التكميليــة 
ــبة  ــذه النس ــاوز ه ــة )46%(. تتج ــي الجامع ــدى خّريج )44%( ول

الـــ50% يف املســتويات العلميــة األخرى)الجــدول 231(.

ــم  ــم أبناؤه ــن يزوره ــبة م ــرب نس ــيل، تعت ــع العائ ــب الوض بحس

ــراد األرامــل )%56(  ــدى األف ــل أعــى ل مــرّة يف األســبوع عــى األق
واملتزّوجــني )50%(. أمــا نســبة املســنني الذيــن مل يقابلــوا أبناءهــم 
ــم  ــن ال يزوره ــك الذي ــبة أولئ ــنة )11%( ونس ــن س ــر م ــذ أك من
أبناؤهــم مطلقــاً )16%( فهــي أعــى لــدى املســنني املنفصلــني عــن 
أزواجهــم. يتلقــى 30% مــن أولئــك املنفصلــني زيــارة مــن أبنائهــم 
مــرّات عــّدة يف الشــهر. تعتــرب هــذه النســبة أعــى مقارنــًة باألفــراد 

الذيــن يختلــف وضعهــم العائــيل. 

ــن  ــر م ــارات أك ــة زي ــواة ومفّكك ــالت ن ــن عائ ــراد م ــى األف يتلق
أبنائهــم. يتلقــى 56% مــن اآلبــاء واألمهــات يف العائــالت املفّككــة 
ــبوع  ــرّة يف األس ــم م ــن أبنائه ــارة م ــواة زي ــالت الن و50% يف العائ

ــّدة. ر هــذه النســبة بـــ43% يف العائــالت املمت عــى األقــل. تقــدَّ

الجدول 231. تواتُر الزيارات التي يتلّقونها من أبنائهم بحسب الجنس، املستوى العلمي، الوضع العائيل، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

 
مرة يف األسبوع 

أو أكرث
مرة يف األسبوع

مرات عدة يف 

الشهر
مرة يف الشهر

مرات عدة يف 

السنة

عندما يحتاجون 

إىل املساعدة

مل نتقابل منذ 

أكرث من سنة

ال یزورونني 

إطالقاً

الجنس

29,919,314,26,125,21,81,81,6ذكر

35,517,313,46,123,11,91,31,3أنثى

املستوى العلمي

35,616,212,16,622,92,62,31,8مل يلتحقوا باملدارس

31,320,615,76,422,61,31,01,2مدرسة إبتدائية

,31,213,014,15,133,61,51,60املرحلة التكميلية /املدرسة الثانوية 

32,620,36,82,733,51,31,61,2مدرسة ثانوية

28,617,516,53,728,31,71,02,7شهادة إجازة/ دراسات عليا

الوضع العائيل

31,118,614,55,725,91,71,41,1متزّوج

ً 15,322,71,49,024,50,11,215,9منفصل/ يعيش بعيدا

39,217,211,17,219,32,41,72,1أرمل

27,913,330,29,710,00,5,73,2مطلّق

نوع األرسة

31,218,814,25,426,21,71,41,1نواة

,26,716,020,011,323,02,19,0 ممتّدة

38,517,111,87,418,42,22,12,5   مفّككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

,22,923,39,126,817,90,0,0أعى الطبقة العليا

,28,024,111,87,125,83,20,0الطبقة العليا

26,018,715,12,233,29,1,62,4الطبقة الوسطى العليا

,33,019,214,96,423,61,29,8الطبقة الوسطى الدنيا

32,514,29,84,432,22,11,33,5الطبقة الدنيا
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ــراد يف  ــة، يتلقــى األف ــراد اإلجتامعيّة-اإلقتصاديّ ــة األف بحســب حال
الطبقــة الوســطى الدنيــا يف معظــم األحيــان زيــارات مــن أبنائهــم. 
يــزور األبنــاء 52% مــن هــؤالء األفــراد مــرّة يف األســبوع عــى األقــل. 
كذلــك يــزور 27% مــن األوالد مــن أعــى الطبقــة العليــا والديهــم 
ــات  ــل مــن 10% يف الطبق ــغ هــذه النســبة أق ــرّة يف الشــهر. تبل م

ــة األخرى)الجــدول 231(. اإلجتامعيّة-اإلقتصاديّ

بحســب الجــدول، إســتناداً إىل وتــرة زيــارات البنــات، تــزور %38 
ــات والديهــن املســنني أكــر مــن مــرّة يف األســبوع. وقــد  مــن البن
ــب  ــل. وبحس ــى األق ــبوع ع ــرّة يف األس ــم م ــح أّن 12% يزرنه اتّض
الجــدول، يــزور50% مــن البنــات عائالتهــّن مــرّة يف األســبوع عــى 
ــون  ــن يعيش ــنني الذي ــراد املس ــؤالء األف ــن ه ــول 2% م ــل. يق األق
منفصلــني عــن أوالدهــم إّن بناتهــم ال يزرنهــن إطالقاً)الجــدول 

 .)232

ــدن  ــكان امل ــن س ــى 59% م ــرَضي، يتلق ــور الريفي-الح ــن املنظ م
زيــارات مــن بناتهــم مــرّة يف األســبوع عــى األقــل. تنخفــض هــذه 

ــا  ــال يف م ــي الح ــام ه ــف. ك ــّكان الري ــدى س ــبة إىل 40% ل النس
ــم  ــن تزوره ــنني الذي ــبة املس ــرب نس ــاء، تعت ــارات األبن ــق بزي يتعلّ
ــة )%28(.  بناتهــم مــرّات عــّدة يف الســنة أعــى يف املناطــق الريفيّ

ــنني  ــظ أّن املس ــالث، ياُلح ــيّة الث ــب املدنالرئيس ــل بحس يف التحلي
يف اســطنبول يتلقــون زيــارات أكــر مــن بناتهــم. يقــول 68% مــن 
ــرّة  ــم م ــم يزرنه ــطنبول إّن بناته ــون يف اس ــن يعيش ــنني الذي املس
يف األســبوع عــى األقــل، وتنخفــض هــذه النســبة إىل 59% يف إزمــر 
ــم  ــن تزوره ــنني الذي ــراد املس ــبة األف ــرب نس ــرة. تعت و48% يف أنق
ــر  ــرة )19%( ويف إزم ــى يف أنق ــنة أع ــّدة يف الس ــرّات ع ــم م بناته

.)%12(

وكــام هــي الحــال يف مــا يتعلّــق بنســب املســنني الذيــن يزورهــم 
أبناؤهــم، مــن املالحــظ أّن نســب املســنني الذيــن تزورهــم بناتهــم 
هــي أعــى يف اســطنبول ومنطقــة املتوســط. يقابــل68% مــن 
ــة املتوســط بناتهــم مــرّة يف  املســنني يف اســطنبول و64% يف منطق

األســبوع عــى األقــل. 
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الجدول 232.تواتُر الزيارات التي يتلّقونها من بناتهم يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنّية، املدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

 
مرة يف األسبوع 

أو أكرث
مرة يف األسبوع

مرات عدة يف 

الشهر
مرة يف الشهر

مرات عدة يف 

السنة

عندما يحتاجون 

إىل املساعدة

مل نتقابل منذ 

أكرث من سنة

ال یزورونني 

إطالقاً

37,512,318,55,922,01,21,21,5تركيا

املنطقة السكنّية

45,813,116,44,316,60,71,02,1املدينة

28,411,420,77,727,81,81,40,9 الريف

املدن الرئيسية الثالث

53,115,315,95,26,80,0,82,9اسطنبول

34,513,721,88,018,52,00,60,9 أنقرة

44,214,421,14,912,01,40,71,5إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

53,115,315,95,26,80,0,82,9اسطنبول

42,612,212,98,620,31,31,11,0غرب مرمرة

42,111,120,411,714,20,0,0,5 رشق مرمرة

43,99,722,63,317,31,03,1,9   ايجه

46,417,215,92,913,69,5,2,7   البحر األبيض املتوسط 

35,116,121,78,314,31,41,81,3 غرب األناضول

17,19,414,06,246,61,42,13,2 وسط األناضول

,27,66,321,34,637,01,02,30 غرب البحر األسود

21,59,711,43,646,74,02,80,3 رشق البحر األسود

13,218,235,88,718,52,81,81,0 شامل رشق األناضول

22,211,822,68,030,42,31,90,8وسط رشق األناضول

,33,017,020,48,315,52,73,20 جنوب رشق األناضول

مــا مــن اختــالٍف عــى صعيــد التحليــل بحســب الجنــس. غــر أّن 
اآلبــاء واألمهــات الذيــن تزورهــم بناتهــم كثــراً )مــرّة يف األســبوع 
عــى األقــل( هــم خّريجــو املدرســة التكميليّــة مــع 64% والثانويــة 

مــع %61. 

ــرب الطبقــة  ــة، تعت ــراد اإلجتامعيّة-اإلقتصاديّ ــة األف اســتناداً إىل حال

الوســطى العليــا املجموعــة التــي غالبــاً مــا تزورهــا البنــات. يتلقــى 
60% مــن اآلبــاء واألمهــات مــن هــذه الطبقــة زيــارة مــن بناتهــم 
مــرّة يف األســبوع عــى األقــل. كذلــك، ترتفــع نســبة املســنني الذيــن 
يتلقــون زيــارات مــرّات عــّدة يف األســبوع يف أعــى الطبقــة العليــا 

.)%41(
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الجدول 233.تواتُر الزيارات التي يتلّقونها من بناتهم بحسب الجنس، املستوى العلمي، الوضع العائيل، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

 
مرة يف األسبوع 

أو أكرث
مرة يف األسبوع

مرات عدة يف 

الشهر
مرة يف الشهر

مرات عدة يف 

السنة

عندما 

يحتاجون إىل 

املساعدة

مل نتقابل منذ 

أكرث من سنة

ال یزورونني 

إطالقاً

الجنس

36,712,418,55,622,81,51,01,5ذكر

38,212,218,46,221,21,01,31,5أنثى

املستوى العلمي

33,012,819,45,923,41,82,21,5مل يلتحقوا باملدارس

37,712,917,96,821,61,05,1,6مدرسة إبتدائية

55,58,613,12,518,25,0,1,6املرحلة التكميلية /املدرسة الثانوية 

48,512,013,64,417,70,1,62,2مدرسة ثانوية

,40,76,527,43,521,36,0,0شهادة إجازة/ دراسات عليا

الوضع العائيل

36,812,118,45,123,81,21,31,3متزّوج

ً ,19,014,731,310,711,013,40,0منفصل / يعيش بعيدا

40,313,117,88,116,91,19,1,8أرمل

31,62,730,37,816,90,0,10,7مطلّق

نوع األرسة

36,412,118,25,124,31,21,31,4نواة

,43,712,722,06,313,20,2,00 ممتّدة

39,712,618,68,216,51,49,2,1 مفّككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

,13,40,25,120,940,50,0,0أعى الطبقة العليا

,33,314,936,54,710,60,0,0الطبقة العليا

54,35,315,63,818,90,7,1,5الطبقة الوسطى العليا

37,413,917,26,521,61,11,21,1الطبقة الوسطى الدنيا

29,712,916,33,333,21,29,2,6الطبقة الدنيا

ُســئل األفــراد املســنون عّمــن يزورهــم بأكــرب نســبة باســتثناء 
أوالدهــم. ورّداً عــى هــذا الســؤال، تبــنّي أّن الجــران يف املقــام األول 
)64%(، ثــم األقربــاء )38%( واألحفــاد )33%( يــزورون املســنني. وال 

ــنني)الجدول 234(. ــن املس ــزور 3% م ــد ي أح

ــة، لوِحــظ مــرة أخــرى أّن  إســتناداً إىل التحليــالت الريفيّة-الحرَضيّ
الجــران أوالً، ثــم األقربــاء واألحفــاد هــم الذيــن يــزورون املســنني. 
ــارة الجــران %72.  ــغ نســبة زي ــة، تبل ــه يف املناطــق الريفيّ ــد أنّ بي

وتبلــغ هــذه النســبة 57% يف املـُـُدن. 

يف املــدن الرئيســيّة الثــالث، تعتــرب نســبة املســنني الذيــن يزورهــم 
ــاء  ــًة باألقرب ــى مقارن ــم، أع ــن أوالده ــر ع ــض النظ ــم، بغ جرانه

ــنني  ــبة املس ــرب نس ــر، تعت ــه، يف إزم ــد أنّ ــن. بي ــارف اآلخري واملع
ــًة باملدينتــني األخريــني مــع  الذيــن يزورهــم جرانهــم أعــى مقارن
ــبة  ــرب نس ــرة )41%(، تعت ــطنبول )36%( ويف أنق ــبة 72%. يف اس نس
ــًة بإزمــر )%28(.    ــن أعــى مقارن ــل جــران آخري ــارة مــن قب الزي

يف إيجــه )25%(، ومنطقــة املتوســط )24%(، تجــدر اإلشــارة إىل 
أّن نســبة املســنني الذيــن يزورهــم أصدقاؤهــم، ويف غــرب مرمــرة 
نســبة الذيــن يزورهــم جرانهــم )75%(، ويف وســط رشق األناضــول 
ــر  ــة البح ــرون )56%(، ويف منطق ــاء آخ ــم أقرب ــن يزوره ــبة م نس
األبيــض املتوســط نســبة مــن يزورهــم أحفادهــم )51%(، ويف رشق 
مرمــرة نســبة مــن يزورهــم أشــقاؤهم )26%( تعتــرب أعــى مقارنــًة 

مبناطــق أخــرى.
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الجدول 234. األشخاص الذين يزورون املسّنني يف األغلب باستثناء أوالدهم يف أنحاء تركيا كافة، بحسب املنطقة السكنّية، املدن الرئيسية الثالث، وتصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

جرياين 
أقربايئ 

اآلخرین
شخص آخرال أحد یزورينأصدقايئإخويتأحفادي

64,237,633,018,816,13,21,3تركيا

املنطقة السكنّية  

56,739,934,519,619,33,21,5املدينة

72,535,031,317,812,63,21,0 الريف

املدن الرئيسية الثالث

59,036,327,013,823,42,43,2اسطنبول

62,040,934,415,817,95,50,3 أنقرة

72,528,333,418,424,71,41,4إزمر

تصنيف الوحدات اإلقليمية لإلحصاء

59,036,327,013,823,42,43,2اسطنبول

75,733,633,712,413,74,70,8غرب مرمرة

54,036,141,425,112,43,50,6 رشق مرمرة

70,834,131,621,325,54,52,8   ايجه

59,151,050,922,924,11,50,0   البحر األبيض املتوسط 

56,639,237,214,315,64,50,2 غرب األناضول

69,838,322,122,77,53,50,3 وسط األناضول

66,135,829,715,19,24,80,0 غرب البحر األسود

67,129,014,020,84,60,01,6 رشق البحر األسود

61,929,222,311,13,22,70,0 شامل رشق األناضول

73,354,729,121,716,80,30,0وسط رشق األناضول

56,128,721,58,31,01,25,9 جنوب رشق األناضول

ــاء  ــم أقرب ــن يزوره ــور الذي ــبة الذك ــرب نس ــك، تعت ــن ذل ــالً ع فض
)41%( وأصدقــاء آخــرون )19%( أعــى مــن اإلناث. باملقابــل، تتلقى 
ــل جرانهّن)الجــدول  ــارات بنســبة أكــرب )67%( مــن قب ــاث زي اإلن

.)235

يف املســتويات العلميّــة الدنيــا، تعتــرب نســبة املســنني الذيــن 
ــرى.  ــة األخ ــتويات العلميّ ــًة باملس ــى مقارن ــم أع ــم جرانه يزوره
يتلقــى 70% مــن املســنني الذيــن مل يتخرجــوا مــن املدرســة، و%65 
ممــن تخرجــوا مــن املدرســة االبتدائيــة زيــارات مــن جرانهــم. مــع 
تحّســن املســتوى العلمــي، ترتفــع نســبة املســنني الذيــن يزورهــم 
ــاً  ــات تقريب ــي الجامع ــف )46%( خريّج ــى نص ــم. يتلق أصدقاؤه
ــدى  ــارات مــن أصدقائهــم، وتنخفــض هــذه النســبة إىل 10% ل زي

ــوا مــن املدرســة. أولئــك الذيــن مل يتخرّج

عــى الرغــم مــن أنـّـه مــا مــن اختــالٍف بــارز عــى صعيــد التحليــل 
بحســب نــوع األرسة، تعتــرب نســبة املســنني مــن العائــالت املمتــّدة 
الذيــن يزورهــم أقرباؤهــم )50%( أعــى مقارنــًة بأنــواع أخــرى مــن 
األرَُس. تبلــغ هــذه النســبة 40% لــدى املســنني مــن عائــالت نــواة، 
و30% لــدى املســنني مــن عائــالت مفّككــة. مــن املاُلحــظ مجــدداً 
ــدى  ــى ل ــرب أع ــّقاؤهم تعت ــم أش ــن يزوره ــك الذي ــبة أولئ أّن نس

املســنني مــن العائــالت املمتــّدة )%26(.

يزورهــم  الذيــن  الدنيــا  الطبقــة  مــن  املســنني  نســبة  تعتــرب 
جرانهــم )65%( ونســبة املســنني مــن الطبقــة العليــا الذيــن 
يزورهــم أصدقاؤهــم )44%( أعــى مقارنــًة بالطبقــات اإلجتامعيّــة-

ــرى. ــة األخ اإلقتصاديّ
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الجدول 235. األشخاص الذين يزورون املسّنني يف األغلب باستثناء أوالدهم بحسب الجنس، العمر، املستوى العلمي، الوضع العائيل، نوع األرسة واملستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي

شخص آخرال أحد یزورينأصدقايئإخويتأحفاديأقربايئ اآلخرینجرياين 

الجنس

61,041,231,320,118,63,01,1ذكر

66,934,534,417,614,03,41,4أنثى

الفئة العمرية

64 - 5563,139,529,024,520,53,10,3

65+ 64,536,934,416,714,63,21,6

املستوى العلمي

69,734,631,814,510,24,31,2مل يلتحقوا باملدارس

65,239,435,421,116,22,81,1مدرسة إبتدائية

58,936,032,721,519,82,51,7املرحلة التكميلية /املدرسة الثانوية 

35,439,626,722,527,31,50,0مدرسة ثانوية

46,644,125,923,446,91,14,7شهادة إجازة/ دراسات عليا

الوضع العائيل

63,740,433,520,116,52,61,0متزّوج

ً 60,852,215,60,012,30,00,0منفصل / يعيش بعيدا

67,129,832,615,214,54,62,2أرمل

35,322,316,922,231,912,30,0مطلّق

نوع األرسة

63,840,033,719,916,12,60,7نواة

60,249,326,626,421,71,75,5 ممتّدة

65,729,731,914,715,35,22,1   مفّككة

املستوى اإلجتامعي-اإلقتصادي  

59,030,713,321,18,70,00,0أعى الطبقة العليا

46,036,330,021,644,81,92,9الطبقة العليا

48,752,434,322,427,11,51,7الطبقة الوسطى العليا

64,536,933,519,114,52,91,2الطبقة الوسطى الدنيا

65,738,035,814,411,25,52,6الطبقة الدنيا



خالصات
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كمعــّدٍل عــام، يبلــغ عــدد األشــخاص الذيــن يعيشــون يف أرسة يف 
ــن  ــا م ــخاص. م ــو 3.6 أش ــم األرسة ه ــر حج ــى آخ ــا، أو مبعن تركي
اختــالٍف إســتناداً إىل املنطقــة الســكنيّة )الريــف أو املــدن(. يف 
املناطــق يف رشق تركيــا، يعتــرب متوســط حجــم األرسة أكــرب. تضــم 
مناطــق جنــوب رشق األناضــول )5.6 أشــخاص(، ووســط رشق 
األناضــول )4.7 أشــخاص(، وشــامل رشق األناضــول )4.5 أشــخاص( 
أعــى متوســط لحجــم األرسة، وتعتــرب غــرب مرمــرة املنطقــة ذات 
حجــم األرسة األدىن مــع 2.7 أشــخاص. مــع تحّســن املســتوى 
اإلجتامعي-اإلقتصــادي، ينخفــض متوســط حجــم األرسة. يبلــغ 
ــا وينخفــض  متوســط حجــم األرسة 4.3 أشــخاص يف الطبقــة الدني

ــا. ــة العلي ــى الطبق ــخاص يف أع إىل 3.1 أش

يف أنحــاء تركيــا كافــة، يتألّــف %70 مــن األرس مــن عائــالت نــواة، 
و%18 مــن عائــالت مفّككــة، و%12 مــن عائــالت ممتــّدة. تعتــرب 
ــب  ــة وبحس ــق الريفي ــى يف املناط ــّدة أع ــالت املمت ــبة العائ نس

ــادي. ــتوى اإلجتامعي-اإلقتص املس

كذلــك، تــم جمــع معلومــات مفّصلــة عــن املســاكن املأهولــة التــي 
ــف  ــام، تختل ــكٍل ع ــا. بش ــا وخصائصه ــالت يف تركي ــكنها العائ تس
الســكنيّة.  املنطقــة  إىل  إســتناداً  وخصائصهــا  املســاكن  أنــواع 
ــازل  ــقق، و%25 يف من ــا )%49( يف ش ــف األرس يف تركي ــم نص يقي
منفــردة، و%15 يف منــازل مســتقلة مصــادرة. تعيــش الغالبيّــة 
الســاحقة مــن ســكان املـُـُدن )%62( يف شــقق، ويقيــم أكــر مــن 
ــازل  ــل املن ــردة )%53(. متثّ ــازل منف ــف يف من ــّكان الري ــف س نص
املســتقلة املصــاَدرَة النــوع األكــر شــيوعاً مــن املســاكن يف شــامل 
رشق األناضــول )%46( ويف الطبقــة اإلجتامعيّة-اإلقتصاديّــة الدنيــا 
)%37(. يف أنحــاء تركيــا كافــة، تعتــرب النســبة املتدنيــة جــداً مــن 
األرَس التــي تقيــم يف مجّمعــات ســكنيّة ذات ولــوج محصــور )4%( 

ــا )19%(. ــة العلي ــدى أعــى الطبق ــة ل مرتفع

يذكــر أّن %26 مــن األرس يف تركيــا هــي مــن املســتأجرين، وتعــود 
املســاكن املأهولــة إىل أحــد أفــراد األرسة بنســبة %61. ترتفــع 
ــدى أعــى  ــة إىل %70 ل ــك املســاكن املأهول ــي متل نســبة األرس الت
ــن  ــرة م ــت رشيحــة كب ــا زال ــك م ــم ذل ــن رغ ــا، لك ــة العلي الطبق

ــتأجرين.  ــن املس ــة )%25( م ــذه الطبق ه

ــر  ــن يعيشــون يف مســاكن أخــرى غ ــغ نســبة األشــخاص الذي تبل
مســاكنهم األساســيّة مثــال األكــواخ الصيفيّــة، واملنــازل التــي بجــوار 
ــة،  ــات الصيفيّ ــة واملنتجع ــي يف القري ــازل الت ــب، واملن ــروم العن ك
لفــرتات معيّنــة يف الســنة %20 يف أنحــاء تركيــا كافــة. تعتــرب نســبة 
اســتخدام املســكن الثــاين أعــى وبخاصــٍة لــدى األشــخاص الذيــن 
ــن  ــع تحّس ــع، م ــو متوقّ ــام ه ــطنبول )%33(. وك ــون يف اس يعيش
ــي  ــبة األرس الت ــاً نس ــزداد أيض ــادي، ت ــتوى اإلجتامعي-اإلقتص املس

تســتخدم مســكناً ثانيــاً. 

تعتمــد نصــف األرَُس يف تركيــا )%50( عــى موقــد الخشــب/ الفحــم 

للتدفئــة. ترتفــع هــذه النســبة إىل %83 يف املناطــق الريفيّــة. 
بالنســبة إىل األرَُس التــي يف املــدن، متثّــل التدفئــة املركزيــة بالغــاز 
الطبيعــي/ مدفــأة الغرفــة )%31( وســيلة التدفئــة األكــر شــيوعاً. 
ــق  ــا يتعلّ ــالث يف م ــيّة الث ــدن الرئيس ــني امل ــات ب ــر اختالف وتظه
بنظــام التدفئــة. كــام يســتخدم أكــر مــن نصــف األرَُس يف اســطنبول 
وأنقــرة التدفئــة املركزيــة بالغــاز الطبيعــي/ مدفــأة الغرفــة. غــر 
ــد الخشــب/  ــرز يف موق ــة األب ــام التدفئ ــل نظ ــر، يتمثّ ــه يف إزم أنّ

ــواء )20%(. ــف اله ــم )%48( ومكيّ الفح

يف أنحــاء تركيــا كافــة، يتألــف حجــم املســكن األكــر شــيوعاً بنســبة 
ــي  ــه املســاكن الت ــدٍد اجــاميل )2 + 1(. تلي ــرٍف كع ــن3 غ %43 م
تتألــف مــن إجــاميل عــدد غــرف يبلــغ 4 )3 + 1( مــع نســبة 41%. 
ــم أوالداً )57%(  ــي تض ــالت الت ــف العائ ــن نص ــر م ــص أك يخص
غرفــة ألوالدهــم. كذلــك، تخصــص نســبة أكــرب مــن العائــالت التــي 
ــة  ــول )%64( غرف ــكن املأه ــن يف املس ــخٌص مس ــا ش ــش معه يعي

للمســّن.

ــر اســتخداماً  ــادة األك ــرب اإلســمنت امل ــة، يعت ــا كاف ــاء تركي يف أنح
يف أرضيــة املســاكن )%23(. تبلــغ نســبة األرس التــي متلــك أرضيّــة 
مــن اإلســمنت %39 يف املناطــق الريفيّــة. أمــا الباركيــه فهــو مــادة 
األرضيّــة األبــرز يف املــدن )%23(. بــني املــدن الرئيســيّة الثــالث، مثة 
اختــالٌف يف مــا يتعلــق مبــادة األرضيـّـة يف املســاكن املأهولــة. ففــي 
أنقــرة يــربز اســتعامل الباركيــه )%45(، يف حــني أنّــه يف اســطنبول 
مــن الشــائع اســتعامل الباركيــه )%31( واألرضيــات املصنوعــة مــن 
ــل  ــة الفيني ــتعمل أرضيّ ــر، تس ــح )%29(. ويف إزم ــب املصّف الخش
)%23(، والباركيــه )%20(، واألرضيّــة املصنوعــة مــن الخشــب 
املصّفــح )%20( بالقــدر نفســه. مــع تحّســن املســتوى اإلجتامعــي-

ــن  ــة م ــة املصنوع ــه واألرضيّ ــتخدام الباركي ــزداد اس ــادي، ي اإلقتص
الخشــب املصّفح، ويقل إســتخدام الخشــب، واإلســمنت والســجاد. 

يف البحــث، طُرَِحــت أســئلة لفهــم الحالــة االقتصاديّــة لألفــراد 
واألرَُس. متلــك معظــم األرَُس بــرّاداً )%98(، وغّســالة )%94(، وهاتفــاً 
ــلع  ــا الس ــواة )%89(. أم ــاً )%89(، ومك ــاً )%91(، وتلفزيون خلوي
املتوافــرة لــدى األرَُس بأقــل نســبة فهــي حــوض تريــف النفايــات 
ــة  ــّدات الرياضيّ ــة/ املع ــافة )%4(، واألدوات الرياضيّ )%2(، والنّش

ــزل )5%(. يف املن

ــن  ــاعدة م ــى املس ــت ع ــي حصل ــبة األرَُس الت ــغ نس ــا، تبل يف تركي
ــبة األرَُس  ــرب نس ــة %10. تعت ــنة املاضي ــة يف الس ــخٍص أو مؤسس ش
ــة )14%(،  التــي حصلــت عــى املســاعدة أعــى يف املناطــق الريفيّ
ويف أنقــرة )%13(، ويف شــامل رشق األناضــول )%28(، ويف جنــوب 
رشق األناضــول )%22(، ويف العائــالت املفّككــة )%15(، ويف الطبقة 
ــة  ــة العامــة للمســاعدات االجتامعيّ ــل املديريّ ــا )%25(. تحت الدني
والتضامــن املرتبــة األوىل بــني األفــراد واألشــخاص الذيــن يقّدمــون 
املســاعدة، مــع نســبة %39. وتحتــل البلديــات املرتبــة الثانيــة مــع 
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ــوا عــى  ــغ نســبة مــن اســتدانوا/ حصل ــة، تبل ــا كاف يف أنحــاء تركي
قــرض مــن مؤسســة أو فــرد يف الســنة املاضيــة %35. تعتــرب نســبة 
ــة  ــت عــى اســتدانة/ قــرض أعــى ضمــن الطبق ــي حصل األرَُس الت
العليــا والطبقــة  الطبقــة  الوســطى. يف  االجتامعية-االقتصاديــة 
الوســطى الدنيــا أ، تتجــاوز نســبة األرَُس التــي حصلــت عــى 
اســتدانة/ قــرض الـــ%40. تجــدر اإلشــارة إىل أّن رشاء املنــزل هــو 
أكــر ســبب لالســتدانة/ الحصــول عــى قــرض أىت املشــاركون عــى 
ذكــره )%17(. تشــمل بعــض األســباب األخــرى التــي ورد ذكرهــا 
ــة  ــون التجاري ــراً “رشاء ســيارة خاصــة )%13(، و”تســديد الدي كث
املــدن “تســديد  البــارز بشــكٍل خــاص يف  )%11(”، والســبب 
ديــون بطاقــة االئتــامن )%11(”. تعتــرب نســبة مــن يحصلــون عــى 
ــوب  ــة يف جن ــم ملحوظ ــات التعلي ــديد نفق ــرض لتس ــتدانة/ ق اس

رشق األناضــول )15%(. 

ــن اســتدانوا/ اقرتضــوا )%79( عــى  ــة ســاحقة مم ــت غالبي حصل
الديــن/ القــرض مــن البنــوك. لكــن يف جنــوب رشق األناضــول 
بشــكٍل خــاص تعتــرب نســبة مــن يحصلــون عــى ديــن مــن أقربــاء 
ــون  ــن يحصل ــن )%30( ويف شــامل رشق األناضــول نســبة م آخري
عــى ديــن مــن جرانهــم )%26( عاليــة جــداً أيضــاً. معظــم 
األفــراد تقريبــاً مــن الطبقــة اإلجتامعيّة-اإلقتصاديّــة العليــا الذيــن 
اســتدانوا/ اقرتضــوا، حصلــوا عــى هــذا الديــن/ القــرض مــن 
ــى  ــون ع ــن يحصل ــراد الذي ــبة األف ــض نس ــك تنخف ــوك، كذل البن
ــع  ــا )%39(، وترتف ــة الدني ــك ضمــن الطبق ــن البن ــرض م ــن/ ق دي
ــاء  ــن )%26(، وأصدق ــاء آخري ــن أقرب ــتدينون م ــن يس ــب م نس

)%21(، وجــران )%17(، وأشــقاء )16%(.

الــزواج  أال وهــو  بالتفصيــل  البحــث يف موضــوٍع آخــر  نظــر 
والطــالق. تُعَقــد الغالبيــة العظمــى مــن الزيجــات يف تركيــا )87%( 
ــراد املتزوجــني  ــن األف ــٌر م ــد جــزٌء كب ــاً. عق ــني 18 و29 عام ــا ب م
)%57( زواجهــم األول مــا بــني 18 و24 عامــاً. يف تركيــا، تبلــغ نســبة 

مــن عقــدوا زواجهــم األول قبــل الـــ18 عامــاً 17%.

تعتــرب نســبة الزيجــات قبــل الـــ18 عامــاً أكــر شــيوعاً لــدى اإلنــاث 
)%28( مقارنــًة بالذكــور )%6(. ميثّــل جنــوب رشق األناضــول 
ووســط رشق األناضــول منطقتــني حيــث الزيجــات قبــل الـــ18 عاماً 
هــي األكــر شــيوعاً لــدى الذكــور واإلنــاث. ومــع تراجــع املســتوى 
العلمــي واملســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي، ترتفــع نســبة الزيجــات 
قبــل الـــ18 عامــاً لــدى الجنســني، وباملقابــل، مــع تحّســن املســتوى 
ــراد  العلمــي واملســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي، ترتفــع نســبة األف

الذيــن يتزوجــون يف وقــٍت الحــق )يف الثالثــني ومــا فــوق(. 

ــا يتزّوجــن للمــرة  ــاث يف تركي ــن اإلن ــن أّن %28 م عــى الرغــم م
األوىل قبــل بلوغهــّن الـــ18 عامــاً، يقــول %1 فقــط منهــّن إّن الســن 
املناســبة للــزواج لــدى اإلنــاث يف أنحــاء تركيــا كافــة هــي مــا دون 
ــة  ــراك أّن الســن املثالي ــن إجــاميل األت ــرى %64 م ــاً. ي الـــ18 عام

للــزواج لــدى اإلنــاث هــي مــا بــني 18 و24 عامــاً. ويعتقــد 29% 
فقــط أّن هــذه الفئــة العمريــة تعتــرب الســن املناســبة للــزواج األول 
لــدى الذكــور. يف تركيــا، الفئــة العمريــة التــي كثــراً مــا ورد ذكرهــا 

هــي مــا بــني 25 و29 عامــاً )%50( بالنســبة إىل الذكــور. 

ــن  ــك م ــرّف إىل الرشي ــرب التع ــزواج ع ــب ال ــرب نس ــا، تعت يف تركي
خــالل العائلــة )%39( والجــران/ الحــي الســكني )%39( مرتفعــة. 
مــع تحّســن املســتوى العلمــي واملســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي، 
عــى الرغــم مــن ارتفــاع نســبة األشــخاص الذيــن يتعارفــون مــن 
خــالل األصدقــاء، أو العمــل، أو املدرســة ويتزوجــون، تعتــرب نســبة 
األشــخاص الذيــن يتزوجــون مــن خــالل العائلــة، والجــران، والحــي 

الســكني مرتفعــة يف كل رشيحــة مــن رشائــح املجتمــع.  

تعتــرب الزيجــات املدبّــرة يف تركيــا شــائعة حاليــاً )%51(. أُِخــَذ رأي 
الكثــر مــن األفــراد الذيــن تزّوجــوا بهــذه الطريقةعندمــا تزّوجــوا، 
ــرار. لكــن مــن املالحــظ أّن  ــة اتخــاذ الق ــت للفــرد حري ــد ترِكَ وق
%10 مل يُؤَخــذ رأيهــم وتزوجــوا إســتناداً إىل قــرار العائلــة. يشــّكل 
ــث النســبة األعــى مــن  ــة حي رشق البحــر األســود )%17( املنطق
هــذه الزيجــات. أمــا نســبة األفــراد الذيــن مل يؤخــذ رأيهــم بشــأن 
ــى  ــي أع ــة فه ــرار العائل ــتناداً إىل ق ــوا إس ــر وتزوج ــزواج املدبّ ال
ــراد  ــوا مــن املدرســة )%22(. يف صفــوف األف ــدى مــن مل يتخرّج ل
مــن عائــالت مفّككــة، لوحــظ أّن نســبة هــذه الزيجــات مرتفعــة 

.)19%(

اختــار %44 ممــن تزوجوارشيكهــم بأنفســهموقد حصــل معظمهــم 
عــى موافقــة عائالتهــم قبــل الــزواج. أمــا نســبة الذيــن لجــأوا إىل 
الخطيفــة فهــي %4 يف أنحــاء تركيــا كافــة. تعتــرب نســبة الزيجــات 
املامثلــة أعــى يف غــرب مرمــرة )%8(. أمــا نســبة تبــادل العرائــس 
فهــي متدنيــة جــداً يف أنحــاء تركيــا كافــة، لكنهــا مامرســة مســتمرة 

يف جنــوب رشق األناضــول )3%(. 

ــت  ــات )%94( أقيم ــم الزيج ــه يف معظ ــنّي أنّ ــار، تب ــذا اإلط يف ه
مراســم الزفــاف الدينيّــة واملدنيّــة. تعتــرب نســبة األشــخاص الذيــن 
أقامــوا مراســم مدنيّــة وحســب أو مراســم دينيّــة وحســب متدنيّــة 
يف أنحــاء تركيــا كافــة )%3(. ترتفــع نســبة أولئك الذين أّدوا مراســم 
الــزواج املدنيــة وحســب مــع تحّســن املســتوى العلمــي واملســتوى 
اإلجتامعي-اإلقتصــادي، باملقابــل، ترتفــع نســبة األشــخاص الذيــن 
ــي  ــتوى العلم ــع املس ــع تراج ــب م ــة وحس ــم دينيّ ــوا مراس أقام
ــه  واملســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي. رغــم ذلــك، مــن املاُلحــظ أنّ
بشــكٍل عــام ضمــن الفئــات جميعهــا، يتمثـّـل نــوع مراســم الزفــاف 
األكــر شــيوعاً يف تأديــة املراســم املدنيّــة والدينيّــة عــى حــدٍّ ســواء.

ــق دفــع املهــر يف %16 مــن الزيجــات يف تركيــا. ترتفــع هــذه  يطبَّ
النســبة أكــر يف املناطــق الريفيّــة )%23(، ولــدى األفــراد مــن 
العائــالت املمتــّدة )%24(. تصــل هــذه النســبة إىل %40 يف شــامل 
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رشق ووســط رشق األناضــول، ولــدى مــن مل يتخرّجــوا من املدرســة.

بحســب خالصــات البحث،توجــد صلــة قرابــة بــني األزواج يف 
ــة  ــم صل ــن تربطه ــبة م ــرب نس ــا. تعت ــات يف تركي ــن الزيج %21 م
ــة )%25(. تصــل هــذه  قرابــة بزوجاتهــم أعــى يف املناطــق الريفيّ
النســبة إىل %36 يف وســط رشق األناضــول و%44 يف جنــوب رشق 
األناضــول. مــع تراجــع املســتوى العلمــي واملســتوى اإلجتامعــي-

اإلقتصــادي، تــزداد نســبة دفــع املهــر وتصــل إىل %30. تتــم زيجات 
ــة األب )59%(.  ــن جه ــاء م ــع أقرب ــان م ــة يف معظــم األحي القراب
يحصــل %18 مــن زيجــات القرابــة مــع “ابــن/ ابنــة العــم”، 12% 
مــع “ابــن/ ابنــة العمــة”، و%29 مــع “أقربــاء آخريــن مــن جهــة 

األب”. 

ــة، عــى الرغــم مــن أّن %51 تزوجــوا للمــرة  ــا كاف يف أنحــاء تركي
ــل.  ــاء، يوافــق %13 فقــط عــى زواٍج مامث األوىل مــن أحــد األقرب
ترتفــع نســبة األشــخاص الذيــن يوافقــون عــى زواج األقربــاء أكــر 
ــن  ــر م ــق أك ــائعاً. يواف ــل ش ــرب زواٌج مامث ــث يعت يف املناطــق حي
ــول و27%  ــوب رشق األناض ــون يف جن ــن يعيش ــث )%34( مم ثل
ممــن يعيشــون يف وســط رشق األناضــول عــى زواج األقربــاء. 
ــة  ــة اإلجتامعيّة-اإلقتصاديّ ــا والطبق ــة الدني ــتويات العلمي يف املس
ــل  ــه مــن املناســب عقــد زواٍج مامثــل. يتمثّ ــا، يــرى %20 أنّ الدني
ــاء  ــون عــى زواج األقرب ــن يوافق ــيس بالنســبة إىل م الســبب الرئي
يف “معرفــة أصــل العائلــة/ الحفــاظ عــى جذورهــا” )%37(. رّصح 
ــة  ــم يوافقــون عــى زيجــات مامثل ــراد بأنّه %22 مــن هــؤالء األف

ــم بعضــاً.  ــاء يتّفقــون أكــر مــع بعضه ألّن أوالد األقرب

ــاة  ــد الفت ــب ي ــاب/ طل ــب كت ــع %89 و”كت ــاف” م يشــّكل “الزف
ــا.  ــام يف تركي ــي تُق ــيوعاً الت ــر ش ــم األك ــع %88املراس ــزواج” م لل
ـم عــادة يف تركيــا. حتــى  يُشــار إىل أّن املراســم جميعهــا تنظَـّ
الخطبــة ذات املعــّدل األدىن نُظَِّمــت يف %82 مــن الزيجــات األوىل. 
يُذكــر أنـّـه يف جنــوب رشق ووســط رشق األناضــول وحدهــام تعتــرب 

ــة أدىن. ــاف مدنيّ نســبة مــن أقامــوا مراســم زف

ــات  ــب املواصف ــراد ترتي ــن األف ــب م ــث، طُلِ ــاق البح ــن نط ضم
الــذي قــد  الشــخص  يــودون أن تتوفّــر يف  التــي  االجتامعيّــة 
ــا”،  ــد أن يتحــى/ تتحــى به ــايل: “مهــم”، و”ال أري ــه كالت يتزوجون
ــم  ــة األه ــنّي أّن الصف ــم، تب ــذا التقيي ــب ه ــم”. بحس ــر مه و”غ
بالنســبة إىل الذكــور هــي “أال تكــون متزوجــة مــن قبــل” )85%(.

ميثّــل “تشــابه تركيبــة األرستــني” )%75( و”أن تكــون متديّنــة” 
)%73( صفتــان اجتامعيتــان مهمتــان تحتــالن املرتبــة الثانيــة 
والثالثــة يف الالئحــة. أمــا اإلنــاث فتعلّقــن أهميــة أكــرب عــى 
املواصفــات املطروحــة كافــة مقارنــًة بالذكــور. بالنســبة إىل اإلنــاث، 
الصفــة التــي يولينهــا األولويــة هــي أن “يكــون لديــه عمــل” 

.)92%(

ــا  ــع به ــي يتمتّ ــات الشــخصيّة الت ــابه للمواصف ــم مش ــر تقيي يظه

الــزوج املســتقبيل أّن األغلبيــة الســاحقة تعتــرب املواصفــات جميعها 
“مهمــة” باســتثناء “الجــامل”. يــرى الذكــور واإلنــاث أّن جــامل أو 
وســامة الــزوج املســتقبيل أقــل أهميــة بكثــر مقارنــًة باملواصفــات 
أكــر  الجــامل  الذكــور )%55(يعتــرب  لكنبالنســبة إىل  األخــرى. 

ــاث )48%(.  ــه بالنســبة إىل اإلن ــة من أهمي

يُذكــر يف هــذا الســياق أّن الغالبيــة العظمــى مــن األفــراد الذيــن 
ــدى  ــك ل ــويف الرشي ــزواٍج مســتمر )%86(، وت تزوجــوا يرتبطــون ب
ــن  ــراد م ــن األف ــق %28 م ــالق. تطلّ ــى الط ــل %5 ع %8، وحص

ــدى 65%.  ــك ل ــويف الرشي ــة، وت ــالت مفّكك عائ

يف الدراســة، ُســِئل األفــراد الذيــن حصلــوا عــى الطــالق مــرّة 
ــاث،  ــور واإلن ــل عــن الســبب. بالنســبة إىل الذك واحــدة عــى األق
تشــّكل الـ”المبــاالة والســلوك غــر املســؤول” الســبب األبــرز 
للطــالق. تتمثـّـل أســباب الطــالق األخــرى لــدى اإلنــاث يف الــرضب، 
الكحــول  والخيانــة )%16(، وإدمــان  املعاملــة )21%(،  وســوء 
ولعــب القــامر )%14( وعــدم القــدرة عــى إعالــة األرسة )14%(. 
لــدى الذكــور، يعتــرب “عــدم احــرتام الزوجــة لعائلــة الــزوج” ســبباً 

ــالق )11%(. ــارزاً للط ب

تُلِيَــت مقــوالت عــّدة عــى األفــراد كافــة الذيــن شــاركوا يف البحــث 
وســئلوا إن كانتهــذه املقولةوحدهــا ســبباً للحصــول عــى الطــالق 
ــدة،  ــرة واح ــو م ــى ل ــة حت ــنّي أّن الخيان ــد تب ــم. وق ــبة إليه بالنس
ــا  ــة لزوجه ــة الزوج ــه )%88( وخيان ــزوج لزوجت ــة ال ــواء خيان س
ــة العظمــى  ــرى الغالبي )%93( هــي الســبب األهــم للطــالق. ال ت
ــدم  ــال أو ع ــرٍض عض ــني مب ــد الزوج ــة أح ــع يف إصاب ــن املجتم م

ــه عــى اإلنجــاب ســبباً للحصــول عــى الطــالق. قدرت

درس البحــث بالتفصيــل يف موضــوٍع آخــر أال وهــو العالقــات 
العائليّــة. يف هــذا اإلطــار، طُرَِحــت مواضيــع مثــال املناســبات 
التــي يجتمــع فيهــا أفــراد األرسة معــاً، وتوزيــع األعــامل املنزليــة، 

ــة. ــا العائل ــي تواجهه ــاكل الت واملش

تبــنّي يف هــذا الســياق أّن أفــراد األرسة غالبــاً مــا يجتمعــون بنســبة 
ــاول  ــبوع )%80( ولتن ــة األس ــالت نهاي ــا يف عط ــاً م ــة نوع مرتفع
ــاول  ــاً لتن ــامع غالب ــبة االجت ــرب نس ــل، تعت ــاء )%81(. باملقاب العش
ــا أدىن  ــن أنّه ــم م ــى الرغ ــز الـــ%64، ع ــة وتناه ــور مرتفع الفط
بقليــل مــن النســب الــواردة أعــاله. تنخفــض نســبة العائــالت التــي 
ــرب  ــُدن. تعت ــور إىل %59 يف املُ ــاول الفط ــع لتن ــتطيع أن تجتم تس

ــبة األدىن )50%(.  ــث النس ــة حي ــة/ املنطق ــطنبول املدين اس

يف إطــار تقييــم النشــاطات التــي يقــوم بهــا أفــراد األرسة غالبــاً معــاً 
ــول  ــة األوىل )%60(. تق ــوياً املرتب ــون س ــاهدة التلفزي ــل مش تحت
ــون  ــم ال يذهب ــراد األرسة )%78( إنّه ــن أف ــاحقة م ــة الس األغلبي
إىل الســينام/ املــرح معــاً ويقــول %61 إنّهــم ال يذهبــون يف 
ــام يف  ــاول الطع ــتثناء “تن ــا باس ــاطات جميعه ــاً. يف النش إجازةمع
ــادي،  ــتوى اإلجتامعي-اإلقتص ــن املس ــع تحّس ــق”، م ــواء الطل اله
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ــاً. ــذه النشــاطات مع ــوم به ــي تق ــزداد نســبة األرس الت ت

تظهر البيانات بشأن األشخاص الذين يقومون باألعامل املنزلية أّن 
اإلناث هّن اللوايت يؤدينبنسبة عالية األعامل املنزلية  مثال الطهو، 

والغسيل، وجيل الصحون، والي، وأعامل الخياطة األساسية. ترتاوح 
نسب النساء اللوايت يؤدين األعامل املنزلية بني %89 و95%. 

تنخفض هذه النسبة قليالً يف ما يتعلق بأعامل منزلية كتقديم 
الشاي يف املنزل، وضع الطعام عى املائدة وتنظيفها، وتنظيف 
املنزل. أّما بالنسبة إىل أعامل كالتسوق اليومي، وتسديد فواتر 
املنزل الشهرية، وأعامل التصليح وطالء املنزل، فيؤديها الذكور 

بنسبة أعى.

الجدير بالذكر أنّه يف األرس التي يرتاوح فيها سن األوالد بني الصفر 
والخامسة، تتوىل األم مسؤولية العناية بالطفل الصغر خالل اليوم 
)%88(. يف أنحاء تركيا كافة، تعترب نسبة األوالد الذين تعتني بهم 

جدتهم من جهةاألممتدنية وتناهز الـ%4، بينام تتخطى هذه 
النسبة الـ%15 لدى األرس املفّككة وأعى الطبقة العليا. تبلغ نسبة 
الحاضنات يف أنحاء تركيا كافة %1، بينام تتخطى الـ%10يف الفئتني 

املذكورتني. مرّة أخرى، يف أنحاء تركيا كافة، تبلغ نسبة روضات 
األطفال %3 وترتفع إىل %18 لدى أعى الطبقة العليا. 

ــة،  ــاج إىل رعاي ــاً يحت ــا، تضــم %5 مــن األرس شــخصاً معّوق يف تركي
ــع  ــة %8. ترتف ــون رعاي ــن يتطلّب ــرىض الذي ــبة امل ــغ نس ــام تبل بين
نســبة األشــخاص املعّوقــني الذيــن يحتاجــون إىل رعايــة يف جنــوب 
ولــدى   ،)14%( املمتــّدة  األرس  ولــدى   ،)12%( األناضــول  رشق 
ــع نســبة األشــخاص املــرىض  ــك، ترتف ــا )%10(. كذل ــة الدني الطبق
الذيــن يحتاجــون إىل رعايــة يف شــامل رشق األناضــول )15%(، 
وجنــوب رشق األناضــول )%11( ورشق البحــر األســود )11%(. 
ــا لــدى األرس املمتــّدة، فتصــل نســبة األشــخاص املــرىض الذيــن  أّم

يحتاجــون إىل رعايــة إىل 22%.  

يعتنــي باألشــخاص املعّوقــني الذيــن يحتاجــون إىل رعايــة أزواجهــم 
)%28( أو وأمهاتهــم )%27( بأعــى نســبة. بينــام يُعنىبشــكٍل 
عامباألشــخاص املــرىض الذيــن يحتاجــون إىل رعايــة أزواجهــم 
)%36(. تجــدر اإلشــارة يف هــذا الســياق إىل أنـّـه يف األرس املمتــّدة، 
الرعايــة. يف %25 مــن األرس املمتــّدة، ترعــى  الكنائــن  تتــوىل 
ــن  ــى الكنائ ــّدة، تُعن ــن األرس املمت ــني، ويف %41 م ــن املعّوق الكنائ

ــة.  ــون إىل رعاي ــن يحتاج ــنني الذي باملس

ســئلت األرس عّمــن يتخــذ بشــكٍل عام القــرارات يف مســائل كاختيار 
ــة  ــّوق، والعالق ــزل، واألوالد، والتس ــام يف املن ــام الع ــزل، والنظ املن
مــع األقربــاء، والعالقــة مــع الجــران، واإلجــازات والنشــاطات 
الرتفيهيــة. وفقــاً لنتائــج البحــث، تــؤدي األم/ املــرأة دوراً مســيطراً 
أكــرب يف اتخــاذ الكثــر مــن القــرارات التــي تخــص العائلــة. بحســب 
البيانــات التــي تســتند إىل عمليــة اتخــاذ القــرارات ضمــن العائلــة، 

ــا  ــر. يف م ــبة %50 وأك ــاً بنس ــرارات مع ــة الق ــراد العائل ــذ أف يتّخ
يتعلــق بالنظــام العــام يف املنــزل، يف 44 % مــن األرس تتّخــذ النســاء 
ــاألرسة فمــن  ــق ب ــق مبســائل أخــرى تتعلّ ــا يتعل ــا يف م ــرار، أم الق
املالحــظ أّن الرجــال هــم وبنســبة أعــى مــن يتّخــذون القــرارت. 
ــا، يتّخــذ الرجل/الوالــد واملرأة/الوالــدة قــرارات  يذكــر أنــه يف تركي
مشــرتكة يف العائلــة بشــأن بعــض املســائل. يالحــظ أنـّـه يف مســائل 
كاختيــار املنــزل، وقضــاء اإلجــازات، والنشــاطات الرتفيهيــة، يتّخــذ 

الوالــدان القــرار ســوياً.  

ســئل األفــراد املتزّوجــون عــن عالقاتهــم بأزواجهــم ومــا إذا كانــت 
تشــوبها املشــاكل. يالحــظ أّن أفــراد العائلــة يقولــون إّن عالقاتهــم 
مــع أزواجهــم جيّــدة يف معظــم املســائل. أّمــا املســائل التي تســبب 
ــؤوليات  ــي املس ــة فه ــرة مختلف ــان بوت ــم األحي ــاكل يف معظ املش
“املتعلقــة باملنــزل” و”املتعلقــة بــاألوالد”. وتــيل هاتــني املشــكلتني 
تلــك “املتعلقــة باملصاريــف”. أمــا املســائل األقــل إثــارة للمشــاكل 
فهــي “القــامر” )%2(، و”االختالفــات يف اآلراء الدينيــة” )3%(، 

واألمور الجنسية )%3(، و”اآلراء السياسيّة” )3%(. 

يتمثــل أحــد مــؤرشات العالقــات بــني أفــراد العائلــة يف طبيعــة رد 
ــه بالحــوار.  فعلهــم عنــد نشــوب خــالٍف بــني األفــراد ال ميكــن حلّ
يف أنحــاء تركيــا كافــة، يظهــر إجــاميل اإلجابــات، املقّســمة “بشــكٍل 
ــع  ــن خــالل رف ــر م ــل الرجــال يظه ــأّن رد فع ــاً”، ب ــام” و”أحيان ع
صوتهــم عــى زوجاتهــم )%65(، أو التــزام الصمــت )%43( أو مــن 
ــم  ــاء يف معظ ــل النس ــر رد فع ــام يظه ــخ )%42(، في ــالل التوبي خ
ــن  ــع أصواته ــت )%55(، أو رف ــزام الصم ــالل الت ــن خ ــان م األحي
)%44( أو االســتياء )%39(. أمــا نســبة الرجــال الذيــن يســتخدمون 
ــث  ــن حي ــغ %5. م ــم فتبل ــع زوجاته ــدي م ــف الجس القوة/العن
ــر  ــالٍف كب املســتوى العلمــي، عــى الرغــم مــن عــدم وجــود اخت
جــداً بــني النســب، لوحــظ أّن نســبة الرجــال الذيــن يســتخدمون 
العنــف الجســدي مــع زوجاتهــم هــي أعــى بقليــل لــدى األفــراد 
مــن املســتويات العلميــة الدنيــا. كذلــك، مــع تراجــع الحالــة 
ــة، ترتفــع نســبة النســاء اللــوايت يســتخدم  ــة- االقتصاديّ االجتامعيّ

أزواجهــن القــوة بحقهــن.  

تبــنّي أنـّـه يف أنحــاء تركيــا كافة، ال يفّكــر %62 من األفــراد املتزوجني 
ــكلة  ــون مش ــا يواجه ــخص عندم ــن أي ش ــاعدة م ــب املس يف طل
ــاعدة  ــيطلبون املس ــم س ــول %23 إنّه ــم. يق ــع أزواجه ــرة م خط
مــن أفــراد األرسة املســنني، فيــام يقــول %3 فقــط إنهــم ســيطلبون 
املســاعدة مــن خــرباء أو مؤسســات متخصصــة. يشــار إىل أنّنســبة 
ــون عــى املســاعدة مــن خــرباء  ــد يحصل ــم ق ــون إنّه ــن يقول الذي
أو مؤسســات متخصصــة أعــى بعــض الــيء يف اســطنبول )8%(، 
ــات  ــة/ الدراس ــازات الجامعي ــيل اإلج ــن حام ــني م ــدى الخريج ول
ــة  ــة ذات حال ــا )مجموع ــة العلي ــدى أعــى الطبق ــا )%6( ول العلي

ــازة( )10%(. ــة ممت ــة اقتصادي اجتامعي
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عــن  األفــراد  ســئل  األقربــاء،  مــع  بالعالقــات  يتعلــق  مــا  يف 
“عالقاتهــم بأفــراد عائلتهــم وأقربائهــم املبارشيــن”. يف هــذا اإلطار، 
تظهــر النســبة األعــى مــن اإلجابــات الـ”جيّــدة جــداً” يف العالقــات 
مــع األوالد، واألم واألب. يجيــب %62 بــأّن عالقاتهــم مــع بناتهــم 
“جيــدة جــداً”، فيــام يصــف %60 عالقاتهــم بأبنائهــم بالـ”جيــدة 
ــع  ــات م ــتوى العالق ــى مس ــبة %54 ع ــذه النس ــغ ه ــداً”. تبل ج
األم و%50 للعالقــات مــع األب، إال أّن هــذه النســبة تنخفــض إىل 
أدىن مســتوياتها )%20( عــى صعيــد العالقــات مــع األقــارب مثــال 

ــة، والخــال.  العــم، والعمــة، والخال

ــني  ــافة ب ــرب املس ــن ق ــئلت العائالتع ــث، س ــاق البح ــن نط ضم
مســكنها ومســكن أقربائهــا. تعيــش %60 مــن األرس يف املنــزل 
نفســه مــع االبنــة، و%65 يف املنــزل نفســه مــع االبــن. يف مــا 
ــن،  ــة اآلخري ــراد العائل ــاء وأف ــن األقرب ــافة م ــرب املس ــق بق يتعل
جــاءت اإلجابــة يف معظــم األحيــان “يف مدينــة أخــرى”. تلــت هــذه 
ــة  ــها” و”يف املدين ــدة نفس ــها، ويف البل ــة نفس ــبة: “يف املدين النس

ــة”.  ــدة مختلف ــها، يف بل نفس

تــرتاوح نســبة الذيــن يعيشــون مــع حامتهم/حامهــم  تحــت 
ســقٍف واحــد مــا بــني 3 و%5 يف أنحــاء تركيــا كافــة. وتبلــغ نســبة 
الذيــن يعيشــون يف املنــزل نفســه مــع حامتهــم يف األرس املمتــّدة 
ــع  ــزل نفســه م ــن يعيشــون يف املن ــغ نســبة الذي ــام تبل %32، بين

ــم 21%.    حامه

يف أنحــاء تركيــا كافــة، تبــنّي أّن أفــراد العائلــة الذيــن يلتقــي بهــم 
األفــراد بشــكٍل متكــرر )مــرّات عــّدة يف األســبوع أو كل يــوم( هــم 
البنــات واألبنــاء )%82- %84( واألمهــات/ اآلبــاء )60%-63%(. 
ــم  ــون بشــكٍل متكــرر بأقربائه ــن يلتق ــراد الذي ــرتاوح نســبة األف ت
املبارشيــن مثــال العــم/ العمــة/ الخالــة/ الخاملــا بــني %15 و22%. 
أّمــا نســبة األفــراد الذيــن غالبــاً مــا يقابلــون األقربــاء كافة باســتثناء 

ــة.  األوالد والجــران فهــي أعــى يف املناطــق الريفيّ

ــي  ــرة الت ــن الوت ــة ع ــراد كاف ــئل األف ــث، س ــاق البح ــن نط ضم
يعــرّبون فيهــا عــن مشــاعرهم وأفكارهــم ألقربائهــم. يعــرّب األفــراد 
ــغ  ــم. تبل ــبة وغالباأًلوالده ــى نس ــم بأع ــاعرهم وأفكاره ــن مش ع
ــن يعــرّبون دامئــاً عــن مشــاعرهم وأفكارهــم لبناتهــم  نســبة الذي
ــول 52%  ــم %60. يق ــا ألبنائه ــرّبون عنه ــن يع ــبة الذي %63، ونس
مــن األفــراد إنّهــم يعــرّبون دامئــاً عــن مشــاعرهم وأفكارهــم 
ــع  ــم. م ــا آلبائه ــرّبون عنه ــم يع ــول %42 إنّه ــام يق ــم، في ألّمهاته
اإلجتامعي-اإلقتصــادي،  واملســتوى  العلمــي  املســتوى  تحّســن 
ترتفــع نســبة األفــراد الذيــن يعــرّبون عــن هــذه املشــاعر واألفــكار. 

يف أنحــاء تركيــا كافــة، تعتــرب نســبة األفــراد الذيــن لديهــم ولــدان 
ــة أوالد  ــم ثالث ــن لديه ــراد الذي ــؤالء األف ــيل ه ــة )%35(. ي مرتفع
ــريب  ــزء الغ ــّكان الج ــدن وس ــّكان امل ــدد أوالد س ــرب ع )%22(. يعت
مــن البــالد أقــل. عــى ســبيل املثــال، غــرب مرمــرة هــي املنطقــة 
حيــث يعتــرب إنجــاب ولــٍد واحــد األكــر شــيوعاً )%25(. مــع 

اإلجتامعي-اإلقتصــادي،  واملســتوى  العلمــي  املســتوى  تحّســن 
ينخفــض عــدد األوالد. يف مــا بــني الذيــن مل يتخرّجــوا مــن املدرســة، 
لــدى %4 ولــٌد واحــد فقــط، فيــام تبلــغ هــذه النســبة %37 لــدى 
ــراد  ــن األف ــدى %42 م ــك، ل ــن ذل ــالً ع ــات. فض ــي الجامع خّريج
الذيــن لديهــم أوالد ضمــن أعــى الطبقــة العليــا ولــٌد واحــٌد فقــط، 

ــا.  ــة الدني ــدى الطبق ــام تنخفــض هــذه النســبة إىل %11 ل في

باملقابــل، يف أنحــاء تركيــا كافــة، يرغــب األفــراد يف إنجــاب املزيــد 
ــون يف إنجــاب  ــم يرغب مــن األوالد. يــّرح %38 مــن األفــراد بأنّه
ولديــن، بينــام يقــول %32 إنّهــم يــودون إنجــاب ثالثــة أوالد 
ــب  ــر، يرغ ــى آخ ــة. مبعن ــات املادي ــم اإلمكان ــرت له ــال تواف يف ح
معظــم األفــراد يف إنجــاب ولديــن أو ثالثــة. تعتــرب نســبة الراغبــني 
يف إنجــاب ولــٍد واحــٍد فقــط )%4( أو ســتة أوالد وأكــر )5%( 
ــني يف إنجــاب  ــرب نســبة الراغب ــف، تعت ــدى ســّكان الري ــة. ل متدنيّ
ثالثــة أوالد أو أكــر أعــى )%64(. مــن املالحــظ أنـّـه باالنتقــال مــن 
ــراد  ــن يرغــب األف ــرشق إىل الغــرب، ينخفــض عــدد األوالد الذي ال
ــنّي أّن عــدد األوالد املرغــوب  يف إنجابهــم. وعــى نحــو مشــابه، تب
ــة  ــة الشــابة. يالحــظ وجــود عالق ــات العمري ــدى الفئ ــض ل ينخف
عكســيّة بــني املســتوى العلمــي واملســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي 
ــراد يف إنجابهــم مــن  ــن يرغــب األف ــة وعــدد األوالد الذي مــن جه
ــني  ــا ب ــراد م ــن األف ــة أخــرى. يف هــذا الســياق، رّصح %52 م جه
18 و24 عامــاً، و%51 مــن خريجــي الجامعــات و%54 ممــن 
ينتمــون إىل أعــى الطبقــة العليــا بأنّهــم يفضلــون إنجــاب ولديــن 

ــة.    ــات املادي ــم اإلمكان ــرت له إذا تواف

يــّرح %71 مــن األفــراد بأنّهــم ال يهتمــون لجنــس املولــود الذيــن 
ــراد  ــرب نســبتا األف ــة، تعت ــا كاف ــاء تركي ــه. يف أنح ــون يف إنجاب يرغب
الذيــن يرغبــون يف إنجــاب ابــن )%15( وابنــة )%13( متقاربتــني. 
باملقابــل، يُشــار إىل أّن منطقــة جنــوب رشق األناضــول هياملنطقــة 
حيــث تعتــرب نســبة الراغبــني يف إنجــاب ابــن )%27( األعــى عــى 

اإلطالق.  

ــة، مل  ــالد كاف ــاء الب ــا. يف أنح ــاء تركي ــائعاً يف أنح ــي ش ــس التبن لي
يلجــأ إال %0,4 فقــط مــن األفــراد إىل التبنــي. باملقابــل، تبلــغ 
نســبة الذيــن يعتقــدون بــأّن األفــراد يســتطيعون التبنــي إذا 
عجــزوا عــن إنجــاب أطفــال بالطــرق الطبيعيــة %83. تــيل هــذه 
النســبة، يف املرتبــة الثانية،محاولــة التلقيــح االصطناعــي مــع 78%، 
ــن  ــدى %16 م ــع %77.  ل ــل م ــة طف ــة حضان ــة الثالث ويف املرتب
األفــراد نظــرة إيجابيــة إىل فكــرة “اللجــوء إىل بنــك الســائل املنــوي 
أو بنــك البويضــات”. ترتفــع هــذه النســبة إىل مــا بــني 24 و25% 
لــدى خّريجــي الجامعــات ومــا بــني 28 و%29 لــدى أعــى الطبقــة 

ــا.  العلي

ضمــن نطــاق البحث، ســئل األفــراد إن كانــوا يوافقــون أو يعرتضون 
عــى بعــض املقــوالت ملعرفــة القيمــة التــي يولونهــا للطفــل. يؤيــد 
%87  مــن األفــراد مقولــة إّن “الطفــل يقــرّب بــني الزوجــني”. 
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ــاً  ــر قرب ــي األك ــة ه ــال “اإلبن ــة مث ــوالت معيّن ــار إىل أّن مق ويُش
مــن العائلــة” )%82( و”الطفــل يعتنــي بأهلــه عندمــا يتقّدمــون 
يف الســن” )%80( مقبولــة يف املجتمــع. أّمــا مقولــة “وحــده اإلبــن 
ــامع  ــبة اإلج ــت نس ــد نال ــل” فق ــتمرارية النس ــامن اس ــه ض ميكن

الدنيــا مــن بــني املقــوالت املطروحــة كافــة )47%(. 

تحــدث الخالفــات بــني الوالديــن واألوالد يف معظــم األحيان بســبب 
“عــادات اإلنفــاق واالســتهالك” )%32(، و”اختيــار األصدقــاء” 
ــي  ــيّة فه ــا اآلراء السياس ــاس” )%28(. أم ــلوب اللب )%31(، و”أس
املوضــوع الذيــن يثــر أقــل نســبة مــن الخالفــات )%5(. بــني 
املناطــق، تشــهد اســطنبول وشــامل رشق األناضــول مــع %40 أعــى 
ــرب  ــني أّن غ ــن واألوالد، يف ح ــني الوالدي ــات ب ــن الخالف ــبة م نس

ــا مــن الخالفــات.  مرمــرة هــي املنطقــة حيــث النســبة الدني

ــى األوالد  ــت ع ــي فُرَض ــاب الت ــاليب العق ــث إىل أس ــرّق البح تط
يف الســنة املاضيــة. تبــنّي أّن %60 مــن األمهــات و%51 مــن اآلبــاء 
ــاء  ــن اآلب ــات و%33 م ــن األمه ــع %38 م ــون أوالدهم.ومين يوبّخ
أوالدهــم مــن مشــاهدة التلفزيــون. يف املرتبــة الثالثــة، يــربز منــع 
ــم  ــون إنّه ــن يقول ــخاص الذي ــبة األش ــغ نس ــن اللعب.تبل األوالد م
يرضبــون أوالدهــم %21 لــدى األمهــات، و%12 لــدى اآلبــاء. تبلــغ 
هــذه النســبة ذروتهــا يف وســط األناضــول والبحر األبيض املتوســط، 
ــر  ــرة ورشق البح ــرب مرم ــي غ ــا يف منطقت ــل إىل أدناه ــام تص بين
األســود. يعتمداآلبــاء واألمهــات مــن الطبقــة العليــا أســاليب مثــال 
ــون،  ــاهدة التلفزي ــن مش ــم م ــة، ومنعه ــم يف الغرف ــز أوالده حج
وتوبيخهــم، وعــدم مكاملتهــم لفــرتة، وعــدم رشاء مــا يحبونــه 
لفــرتة، ومنعهــم مــن اســتخدام االنرتنــت والهاتــف الخلــوي، أكــر 
مــن غرهــا. أمــا بالنســبة إىل الــرضب والصفــع فهــام مــن أســاليب 
العقاباألقــل اســتخداماًمع تحّســن املســتوى اإلجتامعي-اإلقتصادي. 
عــى نحــو مشــابه، يرتاجــع اســتخدام هذيــن األســلوبني مــع ارتفــاع 
ــبب  ــدان أوالدهمبس ــب الوال ــا يعاق ــاً م ــي. غالب ــتوى العلم املس
إهــامل دراســتهم )%40(. تشــمل األســباب األخــرى املذكــورة 
الكــذب )%15(، وعــدم احــرتام األكــرب ســناً )%12( وعــدم تأديــة 
ــخ )11%(. ــة بنفســهم وترتيــب غرفتهــم إل ــال العناي ــات مث واجب

عندمــا يتشــاجر الوالــدان مــع أوالدهــم، غالبــاً مــا يحصلــون عــى 
ــول  ــض %15 الحص ــل، يرف ــم )%72(. باملقاب ــن أزواجه ــم م الدع
ــن  ــم م ــى الدع ــط ع ــل %7 فق ــن أي كان. يحص ــم م ــى الدع ع
خرباءأومؤسســات متخصصــة. يذكــر أّن نســبة الذيــن يطلبــون 
ــا  ــة العلي ــى الطبق ــدى أع ــى ل ــي أع ــني ه ــن متخصص ــم م الدع

)%16( ولــدى خريجــي الجامعــات )12%(.  

ــار  ــارج إط ــوياً خ ــايئ س ــش الثن ــراد أن يعي ــم األف ــارض معظ يع
الــزواج وينجبــا أطفــاالً خــارج إطــار الــزواج. ترتفــع نســبة الذيــن 
يوافقــون عــى هذيــن األمريــن يف املــدن، ولــدى الذكــور يف 
املناطــق الغربيــة؛ وضمــن الطبقــة اإلجتامعيّة-اإلقتصاديّــة العليــا، 

العلميــة  ولــدى األفــراد العازبــني واملطلّقــني، ويف املســتويات 
ــة  ــراد موافق ــدي األف ــة الشــابة. يب ــات العمري ــدى الفئ ــا، ول العلي
ــة أو  ــن إثني ــخٍص م ــن ش ــزواج م ــق بال ــا يتعلّ ــبياً يف م ــرب نس أك
ــردد  ــي حــازت أعــى نســب ت ــربز األحــكام الت ــة. ت ــة مختلف ديان
ــزّوج شــخصاً تعــرّف  ــني “ميكــن لإلنســانأن يت ــد املقولت عــى صعي
ــة  ــن الطائف ــايئ م ــون الثن ــع %12 و”أن يك ــت” م ــرب االنرتن ــه ع ب

ــع 11%.  ــزواج” م ــامً لل ــاً مه ــس رشط ــها لي نفس

ينظــر املجتمــع بعــني القبــول بشــكٍل عــام إىل عمــل النســاء 
كأجــرات )%82(. ميثـّـل شــامل رشق األناضــول مــع %61 وجنــوب 
رشق األناضــول مــع %64 املنطقتــني حيــث نســبة املوافقــة الدنيــا 
عــى هــذا األمــر. مــن املالحــظ أّن النســاء )%91( يؤيّــدن العمــل 
كأجــرات أكــر مــن الرجــال )%74(. أمــا مــن يعــرّبون عــن دعــٍم 
أقــل لهــذا األمــر فيظهــرون يف الطبقــة الدنيــا )%66( ولــدى مــن 
مل يتخرّجــوا مــن املدرســة )%73(. يعــزى هــذا التفكــر إىل اعتقــاٍد 
ــام  ــال والقي ــة األطف ــو تربي ــايس ه ــرأة األس ــب امل ــاده أّن واج مف
ــط  ــة وس ــارة إىل أّن منطق ــدر اإلش ــة )%56(. تج ــامل املنزلي باألع
رشق األناضــول، مــع %70، هــي املنطقــة حيــث تبلــغ هــذه 
ــو  ــن كل خمســة أشــخاص أنّج ــٌد م ــد واح ــا. يعتق النســبة ذروته
ــدون أّن  ــن يعتق ــا نســبة م ــن للنســاء )%20(. أّم العمــل غــر آم
املــرأة يجــب أال تعمــل ألّن ذلــك ينــايف التقاليــد واألعــراف فتبلــغ 
%9 يف أنحــاء تركيــا كافــة، وتصــل إىل %30 يف منطقــة شــامل رشق 

األناضــول. 

ــا  ــداً و%59 أنّه ــعيدة ج ــم س ــراد أّن عائالته ــن األف ــرى %18 م ي
ســعيدة. باملقابــل، يــّرح %3 فقــط بــأّن عائالتهــم تعيســة. 
ــرى %16 مــن  ــة إىل ســعادتهم الشــخصية. ي ــراد نظــرة مامثل لألف
األفــراد أنّهــم ســعداء جــداً و%57 أنّهــم ســعداء. يصــف %4 مــن 
األفــراد أنفســهم بالتعســاء أو التعســاء جــداً. تبلــغ هاتان النســبتان 
حّدهــام األدىن يف منطقــة جنــوب رشق األناضــول. كذلــك، ال يــرى 
%35 مــن األفــراد يف منطقــة جنــوب رشق األناضــول أّن عائالتهــم 

ســعيدة، وال يشــعر %40 بالســعادة. 

مــن  الدينيــة  املعلومــات  عــى  األفــراد  يحصــل  مــا  غالبــاً 
عائلتهــم وأقربائهــم )%55(. أّمــا رجــال الديــن فهــم املصــدر 
ــرآن  ــربدروس الق ــع %13، فيامتعت ــة م ــات الديني ــاين للمعلوم الث
الكرمياملصــدر الثالــث للمعلومــات مــع %11. تبلــغ نســبة الكتــب 

ــة 9%.   املدرســية والديني

ــول  ــني. يق ــم متديّن ــهم بصفته ــن أنفس ــراد ع ــم األف ــرّف معظ يع
ــات  ــون أداء الواجب ــم يحاول ــخاص )%49( إنّه ــؤالء األش ــف ه نص
الدينيــة كافــة ويقــول النصــف اآلخــر تقريبــاً )%43( إنّهــم يــؤدون 
بعــض الواجبــات الدينيــة. أّمــا نســبة مــن يقولــون إنّهــم يحاولــون 
ــة  ــق الريفي ــى يف املناط ــي أع ــة، فه ــة كاف ــات الديني أداء الواجب
)%60(، وشــامل رشق األناضــول ورشق البحــر األســود )68%(، 
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ولــدى النســاء )%53(، ولــدى مــن مل يتخرّجــوا مــن املدرســة 
ــة- ــة اإلجتامعيّ ــن الطبق ــل )%68( وضم ــراد األرام )%66(، واألف

ــة الدنيــا )56%(.    اإلقتصاديّ

ــار الزوجــة  ــرب اختي ــا البحــث، يعت ــي تناوله ــة الت ــع كاف يف املواضي
 .)76%( األكــر حســامً  الــدور  الديــن  يــؤدي  حيــث  املجــال 
يــأيت اختيــار األطعمــة واملرشوبــات يف املرتبــة الثانيــة )69%(. 
كذلك،للديــن تأثــٌر بــارٌز يف مجالــني آخريــن أال وهــام اختيــار 
األصدقــاء )%56( وانتقــاء املالبــس )%57(. باملقابــل، يــؤدي الديــن 
ــنّي أّن  ــة )%42(. تب ــار املهن ــق باختي ــا يتعل دوراً أقــل حســامً يف م
الديــن يــؤدي دوراً حاســامً أكــر يف املناطــق الريفيــة، وشــامل رشق 
األناضــول ورشق البحــر األســود، ولــدى النســاء، والفئــات العمريــة 
ــن ذوي  ــراد م ــّدة، واألف ــل، واألرس املمت ــراد األرام ــة، واألف املتقّدم
املســتويات العلميــة الدنياولــدى الطبقــات اإلجتامعيّة-اإلقتصاديـّـة 

ــا.    الدني

مــن املالحــظ أّن األفــراد غالبــاً ما يــزورون أقرباءهــم، وأصدقاءهم، 
ــدات يف  ــادل املعاي ــازي” )%97( و”تب ــم التع ــم لـ”تقدي ومعارفه
ــزورون  ــن ي ــخاص الذي ــبة األش ــا نس ــة” )%97(. أّم ــاد الديني األعي
الــذي اشــرتوه حديثــاً” )89%(  باملنــزل  معارفهــم “لالحتفــال 

ــا. ــاً م ــي أدنىنوع ــن الحــج” )%89( فه ــم م ــد عودته و”عن

غالبــاً مــا يقــّدم األفــراد الهدايــا إىل معارفهــم “عنــد زيــارة املــرىض” 
)%89( و”الذهــاب لرؤيــة املولــود الجديــد” )%87(. مــن املالحــظ 
أّن تقديــم الهدايــا “ليلــة رأس الســنة” )%32( و”يف عيــد العشــاق” 

)%42( ليــس شــائعاً بعــد. 

ــق  ــا يتعلّ ــراديف م ــتطالع آلراء األف ــث، جرىاس ــاق البح ــن نط ضم
ــة مثــال قــراءة الكتــب والصحــف،  مبامرســة النشــاطات االجتامعيّ
ومشــاهدة التلفزيــون، وارتيــاد الســينام واملــرح، وارتيــاد الحانــة 
ــخ. يف  ــى إل ــيٍل، واملقه ــٍى اللي ــرشب، واملله ــادي، وامل ــة، والن املحليّ
ــداً أي كتــب وال  ــراد أب ــة، ال يقــرأ %41 مــن األف ــا كاف أنحــاء تركي
يقــرأ %30 الصحــف أبــداً. أّمــا نســبة الذيــن ال يرتــادون الســينام 
ــة  ــق باألماكــن االجتامعي ــداً فهــي %70. يف مــا يتعلّ أو املــرح أب
مــن  يرتــاد 50%  الطعــام واملرشوبــات، ال  لتنــاول  املخصصــة 
األفــراد أبــداً أماكــن كاملطاعــم، واملقاهــي، ومحــال الحلويــات، وال 
ــاد 88%  ــي، وال يرت ــن كاملقاه ــداً إىل أماك ــم أب ــب%79 منه يذه
منهــم أبــداً أماكــن مثــال الحانــات املحليّــة، والنــوادي والجمعيات، 
وال يقصــد %92 أبــداً أماكــن مثــال املشــارب واملالهــي الليليــة. يف 
األماكــن كافــة باســتثناء املقاهــي، تعتــرب نســبة منيامرســون هــذه 
النشــاطات االجتامعيّــة أعــى لــدى الفئــات العمريــة األصغــر 
ســناً، ولــدى األفــراد مــن ذوي املســتويات العلميــة العليــا، ولــدى 

ــا. ــة العلي ــة اإلجتامعيّة-اإلقتصاديّ الطبق
ــا كافــة ال ميارســون  يشــار إىل أّن %65 مــن األفــراد يف أنحــاء تركي
ــدى  ــرب نســبة مــن ميارســون الرياضــة أعــى ل ــداً. تعت الرياضــة أب
ــد  ــل أح ــابة )%53(. يتمثّ ــة الش ــات العمري ــور )%43( والفئ الذك

ــاهدة  ــراد ملش ــاب األف ــرة ذه ــا البحثفيوت ــي تناوله ــع الت املواضي
املباريــات الرياضيــة. ال يشــاهد %76 مــن األفــراد املباريــات 
ــم ال  ــون إنّه ــن يقول ــبة م ــغ نس ــار، تبل ــذا اإلط ــة. يف ه الرياضيّ
يذهبــون أبــداً ملشــاهدة املباريــات الرياضيــة %60 لــدى الذكــور، 
فيــام ترتفــع هــذه النســبة إىل %92 لــدى اإلنــاث. مــع انخفــاض 
الفئــة العمريــة، تنخفــض أيضــاً نســبة مــن يقولــون إنّهــم ال 
ــن  ــاهد %37 م ــة. يش ــاهدةاملباريات الرياضيّ ــداً ملش ــون أب يذهب
الفئــة العمريــة مــا بــني 18 و24 عامــاً املباريــات الرياضيّــة. تعتــرب 
ــة األخــرى. ــات العمري ــًة بالفئ هــذه النســبة مرتفعــة جــداً مقارن

ــو  ــر أال وه ــث إىل موضوٍعآخ ــاق البح ــن نط ــرّق ضم ــرى التط ج
التدخــني. تبــنّي أّن %43 مــن األفــراد يدّخنــون. يدّخــن فــرٌد واحــد 
مــن أصــل كل أربعــة أفــراد كل يــوم )%26(. تعتــرب هــذه النســبة 
ــون،  ــوا يدخن ــن كان ــبة الذي ــا نس ــال )%40(. أّم ــدى الرج ــى ل أع
بالتــايل  التدخــني فتبلــغ %11. ال ميكــن  لكّنهــم أقلعــوا عــن 
مالحظــة عالقــة واضحــة بــني ارتفــاع وانخفــاض املســتوى العلمــي 

ــني.  ــتويات التدخ ــاض مس ــاع وانخف وارتف

ــوا  ــم مل يرشب ــراد إنّه ــن األف ــول %81 م ــة، يق ــا كاف يف أنحــاء تركي
الكحــول أبــداً. باملقابــل، يــّرح %8 بأنّهــم ال يرشبــون الكحــول إال 
ــون الكحــول  ــم يرشب ــام يقــول %4 إنّه يف املناســبات الخاصــة، في
مــرّات عــّدة يف الشــهر. ترتفــع نســبة مــن يرشبــون الكحــول مــع 
تحّســن املســتوى العلمــي. يف هــذا الســياق، تبلــغ نســبة خّريجــي 
بوتــرة  الكحــول  إنّهــم يرشبــون  يقولــون  الذيــن  الجامعــات 
متفاوتــة ويف مناســبات مختلفــة %37، بينــام تبلــغ هــذه النســبة 
%14 لــدى خّريجــي املدرســة االبتدائيــة. عــى نحــو مشــابه، تــزداد 
نســبة رشب الكحــول مــع تحّســن املســتوى اإلجتامعي-اإلقتصادي. 
يــرشب %49 مــن األفــراد مــن أعــى الطبقــة العليــا الكحــول، فيــام 

تنخفــض هــذه النســبة إىل %9 لــدى الطبقــة الدنيــا. 

ــال  ــا اتص ــاّم إذا كان لديه ــئلت األرس ع ــث، س ــاق البح ــن نط ضم
ــا  ــن األرس يف تركي ــدى %36 م ــه ل ــنّي أنّ ــزل. تب ــت يف املن باالنرتن
ــدن )42%(.  ــى يف امل ــبة أع ــذه النس ــرب ه ــت. تعت ــال باالنرتن اتص
ــت.  ــتخدامهم لالنرتن ــرة اس ــن وت ــث ع ــاركون يف البح ــئل املش س
يف أنحــاء تركيــا كافــة، يســتخدم %40 مــن األفــراد مــا فــوق 
الـــ18 عامــاً االنرتنــت. مــع تحّســن املســتوى العلمــي واملســتوى 
ــت.  ــتخدام االنرتن ــرة اس ــاً وت ــزداد أيض ــادي، ت اإلجتامعي-اإلقتص
يتصــل %58 مــن األفــراد الذيــن يســتخدمون االنرتنــت بهــذه 
الشــبكة يف املنــزل، ويســتخدم %21 مــن األفــراد االنرتنــت يف 
ــتخدمون  ــر أّن %38 يس ــت. يذك ــى االنرتن ــل و%13 يف مقه العم
ــن  ــبة م ــغ نس ــام تبل ــات، في ــث واملعلوم ــراض البح ــت ألغ االنرتن
ــة %26 يف  ــبكات االجتامعيّ ــع الش ــوج إىل مواق ــتخدمونه للول يس
أنحــاء تركيــا كافــة. يســتخدم االنرتنــت أيضــاً بنســبة %22 للعمــل 

ــامل.   ــر األع ــة س ومتابع

ــاهدتهم  ــرة مش ــن وت ــث، ع ــاق البح ــن نط ــراد، ضم ــئل األف س
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التلفزيــون، والفيديــو، واألفــالم التــي عــى أقــراص مدّمجــة/ 
DVD. يقــول %51 مــن األفــراد إنّهــم غالبــاً مــا يشــاهدون 
التلفزيــون، والفيديــو، واألفــالم التــي عــى أقــراص مدّمجــة/ 
ــون إنهــم ال يشــاهدونها  ــغ نســبة مــن يقول ــل، تبل DVD. باملقاب
أبــداً %8. بحســب نســب مشــاهدة التلفزيــون، تبــنّي أّن 7% 
فقــط ال يشــاهدون التلفزيــون أبــداً. يف أنحــاء تركيــا كافــة، تظهــر 
فــرتات مشــاهدة التلفزيــون أّن أكــر مــن نصــف األفــراد )56%( 
يشــاهدون التلفزيــون لســاعتني إىل ثــالث ســاعات يف اليــوم. تبلــغ 
ــل 18%،  ــدة وأق ــاعة واح ــون لس ــاهدون التلفزي ــن يش ــبة م نس
ــر  ــاعات. يُذك ــني 4 و6 س ــا ب ــون م ــاهد %22 التلفزي ــك يش كذل
ــون  ــن يشــاهدون التلفزي ــراد الذي ــة الســاحقة مــن األف أّن الغالبي
الذيــن  نســبة  أّمــا  املســائية.  الفــرتة  يف  يشــاهدونه   )79%(
ــراد  ــن األف ــاهد %77 م ــي %6. يش ــوم فه ــوال الي ــاهدونه ط يش
ــة  التلفزيــون مــع أفــراد األرسة. يف هــذا الســياق، رصّحــت الغالبي
العظمــى )%76( مــن األفــراد بأنّهــا ال تحــب مشــاهدة التلفزيــون 
وحدهــا. وقــد تبــنّي أّن األب هــو الــذي يقــرر يف معظــم األحيــان 
ــغ  ــل، تبل ــاهدونها )%57(. باملقاب ــي سيش ــة الت ــاة التلفزيوني القن
ــج  ــاة و/أو برنام ــررن أي قن ــوايت يق ــاء الل ــات/ النس ــبة األمه نس
التلفزيــوين ينبغــي مشــاهدته %19. يقــول %91 مــن األفــراد 
إنّهــم ال يتجادلــون بشــأن اختيــار القنــاة أو الربنامــج. غــر أّن 81% 
ــون  ــم ينزعج ــرون إىل أنّه ــة يش ــا كاف ــاء تركي ــراد يف أنح ــن األف م
مــن املشــاهد الجنســية عــى التلفزيــون، بينــام ينزعــج %70 مــن 
مشــاهد العنــف عــى التلفزيــون ويغــّرون القنــاة. يف أنحــاء تركيــا 
ــمية حــول  ــة رس ــدى مؤسس ــط بشــكوى ل ــدم %3 فق ــة، يتق كاف

ــون.  ــى التلفزي ــرض ع ــي تع ــج الت الربام

ــنّي  ــم. تب ــون إجازاته ــف ميض ــث كي ــار البح ــراد يف إط ــئل األف س
أّن معظــم األشــخاص يف أنحــاء تركيــا كافــة ميضــون إجازاتهــم 
باالســرتاحة يف املنــزل الذيــن يعيشــون فيــه )%35(. لوحــظ يف 
هــذا اإلطــار أّن واحــداً مــن أصــل كل ثالثــة أشــخاص ال يســتطيع 
الذهــاب يف إجــازة نظــراً لضيــق الوقــت. ميــي %26 مــن األفــراد 
إجازاتهــم بالذهــاب إىل مســقط رأســهم أو بلدتهــم، بينــام يقصــد 

ــزل.   ــادق والن ــال الفن ــاكان مث %12 أم

ــغ  ــراد املســنني. تبل ــة بشــأن األف ــات متنّوع ــن البحــث بيان يتضّم
ــا  ــة يف تركي ــون إىل رعاي ــنني يحتاج ــم مس ــي تض ــب األرس الت نس
%6. ترتفــع هــذه النســبة أكــر يف املناطــق الريفيّــة )%9(. يشــّكل 
جنــوب رشق األناضــول )%9(، ورشق البحــر األســود )%9( ووســط 
ــي  ــن األرس الت ــث النســب األعــى م األناضــول )%9( مناطــق حي
ــي تضــم  ــرب نســبة األرس الت ــة. تعت تضــّم مســنني بحاجــة إىل رعاي
ــا )%10(. يف  ــة الدني ــة أعــى ضمــن الطبق ــاج إىل رعاي مســناً يحت
هــذا الســياق، تتــوىل الكنائــن بشــكٍل أســايس مســؤولية االهتــامم 
ــذه  ــع ه ــة يف األرسة )%32(. ترتف ــاج إىل رعاي ــذي يحت ــن ال باملس
النســبة أكــر يف املناطــق الريفيــة )%37(. تبلــغ نســبة األرس التــي 

ــن  ــوىل االب ــن %27. ويت ــة إىل املس ــة” الرعاي ــا “الزوج ــر فيه توفّ
ــن األرس. يســتعني  ــة يف %20 م ــن األرس، واالبن ــة يف %22 م الرعاي

ــه.  ــة ل %2 فقــط مــن األرس بشــخص مســتخدم لتوفــر الرعاي

يشــار إىل أّن أكــر مــن ثلــث األفــراد ممــن هــم دون الســتني مــن 
العمــر )%39( ال ميلكــون أدىن فكــرة عــن  كيفيّــة عيشــهم عندمــا 
ــم يســتطيعون  ــراد إنه ــن األف ــول %22 م ــون يف الســن. يق يتقّدم
العيــش مــع ابنهــم و%9 مــع ابنتهــم. يف الســياق نفســه، تتســاوى 
ــون يف  ــا يتقّدم ــزة عندم ــش يف دار العج ــودون العي ــن ي ــبة م نس
ــة  ــة رعائي ــى خدم ــول ع ــودون الحص ــن ي ــبة م ــع نس ــن م الس
وغــرب   )16%( األناضــول  غــرب  يشــّكل   .)10%( منزلهــم  يف 
مرمــرة )%15( املنطقتــني حيــث النســبة األعــى ممــن آثــروا “دار 
العجــزة”. أّمــا يف شــامل البحــر األســود، وجنــوب رشق األناضــول، 
ــغ نســبة مــن  ورشق البحــر األســود وشــامل رشق األناضــول، فتبل
ــا يتقّدمــون يف الســن، ال  ــش مــع أوالدهــم عندم ــون يف العي يرغب
ســيام األبنــاء منهــم، %40 ومــا فــوق. مع تحّســن املســتوى العلمي 
ــون  واملســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي، تنخفــض نســبة مــن يفضل
العيــش مــع أوالدهــم، وترتفــع نســبة مــن يــودون الحصــول عــى 
خدمــة رعائيــة يف منزلهــم. ويعــود الســبب يف تفضيــل دار العجــزة 
بشــكٍل ملحــوظ إىل خيــار “ال أريــد أن أشــّكل عبئــاً عــى أوالدي” 

بنســبة 47%. 

ــتني  ــن يف الس ــراد الذي ــار األف ــباب اختي ــث أس ــك، درس البح كذل
ــل  ــد. تتمثّ ــقٍف واح ــت س ــم تح ــع أوالده ــش م ــوق العي ــا ف وم
ــم  ــع أوالده ــش م ــعداء بالعي ــم س ــباب يف أنّه ــرز األس ــض أب بع
ــع األوالد )22%(،  ــاً م ــم بعض ــاندة بعضه ــون مس )%30(، ويرغب
ــل،  ــك )%13(. باملقاب ــم ذل ــرض عليه ــد تف ــادات والتقالي وألّن الع
ــبب.  ــن الس ــم ع ــع أوالده ــون م ــن ال يعيش ــنون الذي ــئل املس س
بنــاًء عــى ذلــك، أجــاب املســنون أنّهــم وأزواجهــم مكتفــون ذاتيــاً 
)%41(، وأنّهــم ال يرغبــون يف مغــادرة املــكان الــذي يعيشــون فيــه 
وأوالدهــم ال يرغبــون يف املجــيء إليــه أيضــاً )%17(، وأنهــم ال 
يرغبــون يف العيــش مــع أوالدهــم )%16(. ويف مــا يتعلّق باملســتوى 
ــار  ــنّي أّن نســبة خي العلمــي واملســتوى اإلجتامعي-اإلقتصــادي، تب

ــزداد.  ــاً” ت ــان ذاتي ــي مكتفي ــا وزوجت “أن

يــّرح نصــف كبــار الســن بــأّن أبناءهــم )%51( وبناتهــم )50%( 
ــبة  ــرتاوح نس ــبوع. ت ــل يف األس ــى األق ــدة ع ــرّة واح ــم م يزورونه
الذيــن يقولــون إّن أوالدهــم يزورونهــم مــرّات عــّدة يف الســنة مــا 
ــزورون يف  ــن ي ــم م ــران ه ــتثناء األوالد، الج ــني 20 و%22. باس ب
ــاء )38%(  ــران األقرب ــيل الج ــنني )%64(. ي ــان املس ــم األحي معظ
ــد  ــم أح ــن ال يزوره ــنني الذي ــبة املس ــا نس ــاد )%33(. أّم واألحف

ــغ 3%.  فتبل



املراجع





3082011 تايا 

معهــد البحــوث العائليــة )1991(. موســوعة العائلــة الرتكيّــة. 
AAK؛ املجلّــد 72. مجموعــة العلــوم؛ 11 أنقــرة: معهــد البحــوث 

ــة. العائلي

معهــد البحــوث العائليــة )1993(. العائلــة الرتكيّــة وســط التغــّرات 
اإلجتامعية-الثقافيــة- أنقــرة: معهــد البحــوث العائليــة.

املديريــة العامــة لخدمــات العائلــة واملجتمــع.  )2014(. اســتطالع 
ــرة:  ــا 2006(. أنق ــام 2006 ) تاي ــة للع ــة األرسة الرتكيّ ــول تركيب ح
السياســات اإلجتامعيــة والبحــوث، السلســلة 01، الطبعــة الثانيــة.

معهــد جامعــة هاســتيب للدراســات الســكانية: )1973(. دراســة 
.)TNNSA( ــة ومشــاكل الســكان ــة الســكانيّة الرتكيّ حــول الرتكيب

أنقرة: إصدارات جامعة هاستيب.

معهــد جامعــة هاســتيب للدراســات الســكانية: )1978(. دراســة 
حــول الخصوبــة يف تركيــا ))TDA. أنقــرة: معهــد جامعــة هاســتيب 

للدراســات الســكانية.

معهــد جامعــة هاســتيب للدراســات الســكانية: )1983(. دراســة 
حــول الخصوبــة وصحــة العائلــة يف تركيــا ))TDASA. أنقــرة: 

ــتيب. ــة هاس ــدارات جامع إص

معهــد جامعــة هاســتيب للدراســات الســكانية: )1988(. دراســة 
ــدارات  ــرة: إص ــا ))TDSA. أنق ــة يف تركي ــة والصح ــول الخصوب ح

ــتيب. ــة هاس جامع

معهــد جامعــة هاســتيب للدراســات الســكانية: )1993(. اســتطالع 
ــة ))TNSA. أنقــرة: إصــدارات  حــول الدميوغرافيــا والصحــة الرتكيّ

جامعــة هاســتيب.

معهــد جامعــة هاســتيب للدراســات الســكانية: )1998(. اســتطالع 
ــة ))TNSA. أنقــرة: إصــدارات  حــول الدميوغرافيــا والصحــة الرتكيّ

جامعــة هاســتيب.

معهــد جامعــة هاســتيب للدراســات الســكانية: )1990(. تحديــد 
ــدوق  ــع صن ــكانيّة )م ــات الس ــاهم يف السياس ــي تس ــل الت العوام

ــدة للســكان(. أنقــرة: إصــدارات جامعــة هاســتيب. األمــم املتّح

معهــد جامعــة هاســتيب للدراســات الســكانية: )2003(. اســتطالع 
ــة ))TNSA. أنقــرة: إصــدارات  حــول الدميوغرافيــا والصحــة الرتكيّ

جامعــة هاســتيب.

معهــد جامعــة هاســتيب للدراســات الســكانية: )2008(. اســتطالع 
ــة ))TNSA. أنقــرة: إصــدارات  حــول الدميوغرافيــا والصحــة الرتكيّ

جامعــة هاســتيب.

س.  تركيلــامز،  يــو،  تشــيلني،  ك،  تشــيليك،  س،  كااليســيوغلو، 
ــادي  ــتوى اإلجتامعي-اإلقتص ــاس املس ــر أدوات لقي )2010(. تطوي
يف عيّنــة متثيليــة: وســط مدينــة أنقــرة مثــالً. مجلــة األبحــاث 

220-182 الصفحــة   )1(  13 النســخة  اإلجتامعيــة، 

كــراي، م. )1964(. أريغــيل: مدينــة ســاحلية قبــل الصناعــات 
الثقيلــة. أنقــرة: مطبوعــات جامعــة الــرشق األوســط الفنيّــة.

أنقــرة:  إزمــر.  يف  األرسة  حــول  دراســة   .)1972( إ.  كونغــر. 
الرتكيّــة.  اإلجتامعيــة  العلــوم  جمعيــة  مطبوعــات 

مكتــب اإلحصــاءات الوطنيّــة )2002(. اســتطالع حــول مــوارد 
العائلــة )TFS(. لنــدن: مكتــب اإلحصــاءات الوطنيــة.

اإلســتطالع   .)1997( أ.  وبيبــيل،  ن.،  غولدمــان،  س،  بيرتســون، 
الغواتيــاميل حــول صحــة العائلــة )EGSF(: نظــرة شــاملة وكتــاب 

”RAND “ للرمــوز. رشكــة األبحــاث والتنميــة

ــاة األرسة  ــة. )1994(. اســتطالع حــول حي ــة األبحــاث والتنمي رشك
ــة. ــة األبحــاث والتنمي ــكا: رشك ــانتا موني األندونيســيّة )IFLS(. س

ــاة األرسة  ــة. )1978(. اســتطالع حــول حي ــة األبحــاث والتنمي رشك
ــة. ــة األبحــاث والتنمي ــكا: رشك ــة )MFLS(. ســانتا موني املاليزي

ــاة األرسة  ــة. )1993(. اســتطالع حــول حي ــة األبحــاث والتنمي رشك
ــة. ــة األبحــاث والتنمي ــكا: رشك ــة )MFLS(. ســانتا موني املاليزي

ــة. )1997(. اإلســتطالع الغواتيــاميل حــول  رشكــة األبحــاث والتنمي
صحــة العائلــة )EGSF(: ســانتا مونيــكا: رشكــة األبحــاث والتنميــة.

مؤسســة تنظيــم شــؤون الدولــة )1992(. اســتطالع حــول تركيبــة 
ــة. أنقــرة: مؤسســة تنظيــم شــؤون الدولــة. األرسة الرتكيّ

تيمــور، س. )1972(. اســتطالع حــول تركيبــة األرسة ومشــاكل 
الســكان يف تركيــا. أنقــرة: إصــدارات جامعــة هاســتيب.

ــة األرسة.  ــرتيك )2006(. اســتطالع حــول ميزانيّ ــد اإلحصــاء ال معه
ــرتيك.  أنقــرة: مطبوعــات معهــد اإلحصــاء ال

فيــكات، أ.، ســبيدر، ز.، بيتــس، ج.، بيــالري، ف. س.، بوهلــر، س.، 
ديزيســكال، أ.، وســوالز، أ. )2008(. اســتطالع األجيــال واألجنــاس 
)GGS(: نحــو فْهــٍم أفضــل للعالقــات واإلجــراءات يف مجــرى 

ــرايف، 17، 389-440. ــث الدميوغ ــاة.  البح الحي

ياســا، إ. )1966(. األحيــاء الفقــرة يف أنقــرة. أنقــرة: وزارة الصحــة 
واإلنعــاش اإلجتامعــي.


	04.Kapak ARB.pdf
	05.Kitap ARB.pdf

