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روش مورد استفاده در اين بررسي از نـوع توصـيفي ـ تحليلـي     . تدوين شده است
آمار و ارقام در خصوص وضعيت اقتصـادي  (بوده و اطالعات جامعة مورد مطالعه 

آوري گرديده  آوري و گرد اي جمع ـ كتابخانه به شيوة اسنادي ) زنان در كشور تركيه
تايج آخرين سرشماري سازمان آمار و از ن، هاي مورد نياز در اين پژوهش داده. است

عالي   سسات آموزشؤم، و اطالعات  مركز آمار، هاي آماري سالنامه، اطالعات تركيه
ميالدي اسـتخراج   2010تا  2004انيستيتوي آمار تركيه در مقطع زماني ، و همچنين
   .شده است
در مطالعات جهـاني مربـوط بـه نقـش زنـان      رغم آنكه  دهد به ها نشان مي يافته

، اي به بازار جهاني كار است سابقه توسعة اقتصادي حاكي از ورود زنان به شكل بي
هاي اقتصادي كمتر از مردان بوده و ميزان  ميزان مشاركت زنان در تركيه در فعاليت

  .بيكاري زنان داراي تحصيالت عاليه رو به افزايش گذاشته است
تحليل  و  به بررسي، ر زنانپس از مروري بر مباني نظري بازار كا، اين پژوهش

در  .است پرداخته زنان و فقر در تركيه ساختار اشتغال، وضعيت اقتصاديچگونگي 
  .هايي ارائه گرديده استپيشنهاد، تحليل نتايجپس از ، نهايت

  .فقر، اقتصاد، زن، جنسيت، اشتغال، تركيه :ها كليدواژه
  
  مقدمه.1

  طرح مسئله 1.1
تغييـرات در زنـدگي زنـان    ، اجتماعي در عصر جديـد هاي تحول زندگي  يكي از عرصه

زنـان   ةهاي اجتمـاعي دربـار   وسيعي را از تغيير باورها و انگاره ةاين تغييرات دامن. است
اشتغال زنـان را   ةپديد .گيرد دربرمي آنان خانوادگي و اجتماعي، هاي فردي تا تغيير نقش
نقـش زنـان و   ، عصـر حاضـر  بديهي اسـت در  . اند مدرن دانسته ةهاي جامع از ضرورت

هـاي اقتصـادي و مـديريتي از اهميـت خاصـي       گيـري  تصـميم  ةتوانمندي آنان در عرص
  .برخوردار است

 ةاتحاديـ  دراي را در جهـت عضـويت    هاي گسترده با توجه به اينكه كشور تركيه تالش
ضعيت توجه به و، اقتصادي در منطقه تبديل گردد يدارد به قدرت تالشد و كن اروپا دنبال مي

بيستم در سال  ةتركيه به لحاظ اقتصادي از رتب. ز اهميت استياقتصادي اين كشور بسيار حا
اين كشور ، همچنين. در سطح جهاني ارتقا يافته است 2011سال  شانزدهم در ةبه رتب 2001

، همچنين. ده استكرپس از آلمان باالترين رشد اقتصادي در اروپا را تجربه  2011سال  در
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آن است  2023انداز تركيه تا برگزاري صدمين جشن سالگرد جمهوري تركيه در سال  چشم
، در ميـان ايـن تحـوالت   ، اشتغال زنـان . كه بتواند به يكي از ده اقتصاد برتر دنيا تبديل گردد

ـ ، يكي از وجوه اهميت موضوع اشتغال زنـان . اي دارد اهميت و نقش ويژه ثيرات عينـي و  أت
ايـن  . هاي فردي از سوي ديگـر اسـت   تماعي از يك سو و عرصهاج ةمشهود آنان در عرص

اي تبديل گـردد كـه در كشـور تركيـه      ويژگي مهم موجب شده است اشتغال زنان به مقوله
  .اجتماعي و حتي سياسي است، فرهنگي، داراي ابعاد اقتصادي

  
  تحقيق اهميت و ضرورت 2.1

، هاي اقتصـادي و اجتمـاعي   ضرورتكه شويم  مواجه ميزناني  باهمواره ، در سراسر تاريخ
اخير با اعصار گذشـته در   ةتفاوت سد. آنان را به تكاپوي اقتصادي و اشتغال كشانيده است

اقتصاد كه به كاهش قدرت خريـد و تغييـر    ةهاي ساختاري در حوز اين است كه دگرگوني
 بـر افـزون  . ضرورت اشتغال زنان را بيش از گذشته مطرح سـاخت ، الگوي مصرف انجاميد

براي بخشي از زنان به » نياز اقتصادي«اشتغال را از ، هاي اجتماعي و فرهنگي دگرگوني، اين
توسعه و هم در علوم  اشتغال زنان هم در ادبيات، اكنون. بسياري از آنان تبديل كرد »ةمطالب«

 ةگيري از نيروي كـار زنـان در توسـع    ثير بهرهأت. اجتماعي يكي از موضوعات پردامنه است
يافتگي در  شاخص توسعه ةفرهنگي و اجتماعي و مشاركت اقتصادي زنان به مثاب، صادياقت

ثير متقابل اشـتغال  أشناسي ت كه در علم جامعه گيرد؛ چنان ادبيات توسعه كانون بحث قرار مي
هـاي زنـدگي بـه     ساختار خانواده و سـبك ، ها الگوي تفكيك نقش، زنان و هويت جنسيتي

ثير آن بر الگـوي  أع اشتغال زنان در جمهوري تركيه به لحاظ تموضو. شود بحث گذاشته مي
ز يتوانـد حـا   ثير آن بر اقتصاد ملي و جهاني ميأت، توزيع و مصرف خانوار و همچنين، توليد

اهميـت و  ، اروپاست ةاز آنجا كه اين كشور در تالش براي پيوستن به اتحادي. اهميت باشد
  .نمايد دان ميحساسيت اين موضوع را براي اين كشور دوچن

  
  روش تحقيق 3.1

اي  كتابخانـه   ـ   تحليلـي بـوده و بـا اسـتفاده از روش اسـنادي      ـ   اين پژوهش از نوع توصيفي
ارقـام در خصـوص وضـعيت     آمـار و (مورد مطالعـه   ةاطالعات جامع. گرفته است صورت

هـاي   داده. آوري گرديـده اسـت   برداري جمع با تكنيك فيش) اقتصادي زنان در كشور تركيه
، از نتايج آخـرين سرشـماري سـازمان آمـار و اطالعـات تركيـه      ،  مورد نياز در اين پژوهش
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انيسـتيتوي  ، عالي و همچنـين   سسات آموزشؤم، مركز آمار و اطالعات، هاي آماري سالنامه
  .ميالدي استخراج شده است 2010تا  2004آمار تركيه در مقطع زماني 

  
  سؤاالت تحقيق 4.1

  سؤال اصلي 1.4.1
  چگونه است؟ وضعيت اقتصادي زنان درجمهوري تركيه

 سؤاالت فرعي 2.4.1

هـاي   طي سالهاي گوناگون اقتصادي تركيه با توجه به جنسيت  پراكندگي افراد در شاخه. 1
 ميالدي چگونه است؟) 2004- 2010(

 ميالدي در تركيه چگونه است؟) 2004- 2010(هاي  طي سال، ميزان اشتغال زنان. 2

 ميالدي در تركيه چگونه است؟) 2004- 2010(هاي  بيكاري زنان طي سالميزان . 3

مـيالدي در تركيـه   ) 2004- 2010(هـاي   وضعيت تحصيلي زنان غير شاغل طي سال. 4
 چگونه است؟

 ميالدي در تركيه چگونه است؟) 2004- 2010(هاي  داليل عدم اشتغال زنان طي سال. 5
 

  بازار كار زناناقتصادي حاكم بر هاي  نظريهمروري بر . 2
هـاي اقتصـادي    سياسـت ، هـاي متفكـران اقتصـادي    بينـي  دنياي امروز به دليل تنوع جهـان 

 هـاي اقتصـادي امـري كـامالً     در معرفي پديده ها ديدگاهبيني و  ثير جهانأت. گوناگوني دارد
فـردي دارد كـه    بـه  ها روش شناسايي منحصر علم اقتصاد در بررسي پديده. محسوس است

 ةبـازار كـار ماننـد بسـياري از مسـائل حـوز      . علوم طبيعـي متفـاوت اسـت    بازيربناي آن 
اگرچه در بحـث نيـروي   . هاي فراواني دارد پيچيدگي، به دليل ارتباط با انسان، انساني علوم
به نظـر  ، زند تفكيك دو جنس براي ورود به بازار كار مسائل متفاوتي را دامن مي، زنان كارِ
هاي بنگـاه و مطـرح شـدن     نان به دليل اهتمام به ترجيحرسد در خصوص نيروي كار ز مي

توان نتيجه را به روشـني در قالـب يـك     تر شده و نمي دشوارمطالعه ، كارفرما ةبحث انگيز
، هاي ناظر بر بـازار كـار زنـان    مباني نظري ديدگاه ةهدف از ارائ. اقتصادي ارائه كرد نظرية

يـك بـا    بـانوان و بررسـي هـر    معرفي رويكردهاي متفـاوت بـه بحـث سـاختار اشـتغال     
  .هاي مختلف است هاي ديدگاه ها و ضعف تگرفتن قو درنظر
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  (Neoclassical Approaches) رويكردهاي نئوكالسيك 1.2

هاي جنسيتي و اينكه چرا درآمد حاصل از كار زنان  براي تشريح تفاوت، نئوكالسيك ةنظري
آمـوزش  ، نيروي جسماني، خانوادگيبه متغيرهايي همچون مسئوليت ، كمتر از مردان است

ثير اين أجايي در كار و چگونگي ت جابه، غيبت از كار، هاي كار ساعت، آموزش فني، عمومي
زنان در مقايسه ، بر اساس اين نظريه. پردازد آن مي ةوري نيروي كار و عرض متغيرها در بهره
كند كه زنان به كـار   منابع ايجاب مي ةانساني كمتري دارند و تخصيص بهين ةبا مردان سرماي

مشاركت  ميزانيكي از داليل پايين بودن ، بنابراين. در منزل و مردان به كار در بازار بپردازند
. هاي اقتصادي است وري آنان در فعاليت انساني و بهره ةپايين بودن سرماي، زنان در بازار كار

و پـرورش كودكـان شـغل     بارداري، واجكنند كه برخي زنان براي ازد استدالل مي، همچنين
گذاري در امـر افـزايش مهـارت آنـان      كارفرمايان به سرمايه، كنند؛ در نتيجه خود را ترك مي

هاي سـاده كـه نيـاز بـه آمـوزش       زنان اغلب در شغل، به همين دليل. تمايل چنداني ندارند
نيازمنـد  هـاي تخصصـي كـه     شـغل در مـردان   شـوند و غالبـاً   مشغول فعاليـت مـي  ، ندارند
ـ ، چنين فرايندي ةنتيج. يابند اشتغال مي، اي هستند هاي حرفه آموزش كمتـر زنـان در    ةتجرب

، در اين مـدل  .)134:1383، اميني( هاي آنان است مقايسه با مردان و فرسايش شديد مهارت
 ةكه عرض درحالي، خانگي مواجه است نيروي كار زنان با دو جايگزين فراغت و كار ةعرض

 تر تقاضاي فراغت زنان باكشش، بنابراين ؛كنار خود دارد مردان تنها فراغت را در نيروي كار
و افزايش مشاركت زنان به قيمت كاهش اوقات فراغت و رفـاه آنهـا    استاز فراغت مردان 

   Cowan ,1983 and Hartman, 1981)به نقل از ؛1380، شيباني و افشاري( گيرد صورت مي
  
 كالسيك رويكرد غير 2.2

موقعيـت پـايين آنهـا در    ، اين مدل عامل اساسي وضع نامطلوب زنان را در نظام اقتصادي
مردان و تبعيت زنـان را ويژگـي پايـدار تمـامي     ة داند و سلط نظام اجتماعي و فرهنگي مي

و  شـيباني ( داند پندارد و تقسيم كار بر اساس جنسيت را حاصل مردساالري مي جوامع مي
  ).39: 1380، افشاري

  
 (Radical Approach) )تفكيك بازار كار ةنظري(رويكرد راديكال  3.2

اين . داند داري مرتبط مي راديكال ساختار متفاوت كار زنان و مردان را به نظام سرمايه ةنظري
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قرار  نخستمشاغلي كه در بخش . كند نظريه اقتصاد را به دو بخش اوليه و ثانويه تقسيم مي
در ايـن  ، بـه همـين دليـل    ؛كننـد  رساندن ظرفيت كار عمل مـي حداكثر   با هدف به، گيرد مي

اين بخش  )همان( اول اهميت قرار دارد ةمشاغل استخدام نيروي كار ماهر و پايدار در درج
ـ  ) نيروي كار ماهر و پايدار( مين اجتمـاعي از وضـعيت بهتـري    أاز لحاظ پرداخت مـزد و ت

كه مشاغل گروه  درحالي ؛گيرد ار ميثير نوسانات اقتصادي قرأت و كمتر تحت است برخوردار
جايي در كار زنان احتمال جذب آنها به  جابه. اقتصادي است ثير نوساناتأت دوم بيشتر تحت

  .پذيرترند از اين رو آنان آسيب، كند مشاغل گروه دوم را بيشتر مي
  
  (The Human Capital Approach) انسان ةرويكرد سرماي 4.2

ة مردان را در ساختار اشتغال ناشي از تفـاوت در سـرماي   زنان واين رويكرد توزيع متفاوت 
مربوط بـه قبـل از ورود بـه    ، كه در واقع) 41 :1380، شيباني و افشاري( داند انساني آنها مي

جايگزيني كامل مـردان و زنـان    فقدانانساني به  ةاصلي رويكرد سرماي ةنكت. استبازار كار 
هاي هوشـي و سـطوح تحصـيالت     بندي كن است گروهاگرچه مم. گردد در بازار كار بازمي

. كننـد  هاي كاري كسب مي انساني كمتري از تجربه ةبانوان سرماي، زنان و مردان مشابه باشد
در نيـروي  را هـاي كمتـري     سال، اين فرايند به اين دليل است كه ايشان در مقايسه با مردان

گـردد و   زنان و مـردان ظـاهر مـي    هاي توليدي بين تفاوت، از اين روي. كنند كار صرف مي
 ةكننـد  هـاي پرداختـي مـنعكس    شود و تفـاوت  كيفيت كار اين دو گروه متفاوت ارزيابي مي

مـادر و   در جايگاهنقش زن ، به عالوه .(Baumol,1965:185) كيفيت كار زنان و مردان است
گـر زن  ا، همچنـين . اسـت  انساني اثـر گذاشـته   ةهمسر بر كارايي او از طريق تحصيل سرماي

، وقـت  به كار نيمـه ، لذا ؛شود كمتر متعهد به كار مي، خود را خانواده بداند نخستمسئوليت 
آورد كـه   مـي  در نتيجه به سمت مشاغلي روي. شغل گرايش دارد ةمرخصي و ترك داوطلبان

ـ   قدرت انطباق آنها با الگوهاي رفتـاري و ويژگـي   شـيباني و  ( وي بيشـتر باشـد   ةهـاي زنان
كننـد كـه در    زنان مشاغلي را انتخـاب مـي  ، بنابراين). Blau, 1998به نقل از  1380، افشاري

و  امكان از دست دادن آنها كمتر باشد...) مراقبت از فرزند و ، بارداري( مشاركت نبود ةدور
 5 :1380، شيباني و افشاري( آنها در اين دوران كمتر مستهلك گرددة شد هاي كسب مهارت

  . )Blanchard,1998به نقل از 
هاي  هر يك از رويكردهاي باال قادر به پاسخگويي بخشي از تفاوت، در تحليل بازار كار

وضـعيت اشـتغال و بيكـاري زنـان از     ، در اين پژوهش. موجود در ميان زنان و مردان است
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وضـعيت تحصـيلي و   ، شـاخة فعاليـت اقتصـادي   ، تأهل هاي گوناگوني چون وضعيت  جنبه
هـا بـه    و روستايي مورد بررسي قرار گرفته و هر يك از اين جنبـه زندگي در مناطق شهري 

  .تحليل شده است، فراخور موضوع با توجه به رويكردهاي باال
  

  چيستي اشتغال. 3
تمـايز   »فعاليـت «يا  »كار«اقتصاد و مفهوم  ةدر حوز »اشتغال«الزم است ميان مفهوم  نخست

تهيه و توليد كاال و خدمات اقتصـادي انجـام   گويند كه به منظور  اشتغال به فعاليتي مي. نهاد
. گيرد كه كار معنايي عام دارد و هر فعاليتي را دربرمي درحالي، )19: 1381، علويون( شود مي

انجـام  : رو هستيم كه سه ويژگـي دارد  با شكل جديدي از اشتغال روبه، اما در عصر صنعتي
و وجـود فاصـله ميـان     ؛دريافت مزد در قبال ساعات كار ؛فعاليت در زمان مشخص و منظم

ابوت ( شود محل كار و محل زندگي كه گاه از آن به فاصله گرفتن مصرف از توليد تعبير مي
اســت كــه  داشــته اشــتغال ايــن نتيجــه را درپــي ةكــارگيري واژ بــه .)116: 1380، و واالس
هاي خانگي بدون دستمزد و امور  هكارگا، داري از جمله در خانه، هاي بدون دستمزد فعاليت
دار  شوند و زنان خانه ناديده گرفته مي، اند گرچه آثار اقتصادي شگرفي به همراه داشته، خيريه
  .)196: 1373، گيدنز( گيرند غير فعاالن جاي مي ةدر زمر
  

  هاي اقتصادي فعاليت مشاركت زنان تركيه در. 4
كشور و برابري بيشتر زنان و مـردان در جامعـه   كليد استقالل اقتصادي در هر ، اشتغال زنان

رشـد  ، هاي اصلي براي دستيابي به اهداف اشتغال كامـل  نياز پيش كه يكي از طوري به ؛است
هاي شغلي بـراي زنـان در جامعـه     دن فرصتكرفراهم ، اجتماعي ةاقتصادي پايدار و توسع

و اقتصادي زنان در جامعه و  رواني، پتانسيل اجتماعي، ها گيري از توانمندي است كه به بهره
  .شود كار منجر مي عموميِ ةحوز ةعرص

تبعيض حقوقي در مشاركت زنان به عنوان نيروي كار وجود داشته اسـت و  ، در گذشته
اين موضوع به عنوان يك مانع به ترك بسياري از زنان شـاغل از موقعيـت شـغلي خـود و     

امـا بـا   ، شد ميهاي اقتصادي منجر  فعاليت هاي آنان در ها و مهارت يياز توانا نكردن استفاده
اين موضوع تـا حـدي   ، هاي اخير هاي دولت در دهه ريزي ها و برنامه توجه به سياستگذاري
كشـور تركيـه   ، )2007- 2013( نهم توسعه ةكه در برنام طوري به ؛است مورد توجه قرارگرفته
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دسترسي زنان به بازار  هاي اقتصادي و تسهيل مشاركت زنان در فعاليت ميزانجهت افزايش 
  .است ارتقاي سطح آموزش در ميان زنان را در دستور كار قرارداده، كار

  
  2هاي مربوط به اشتغال زنان تركيه جدول. 5

كه نظرية سرماية اجتماعي ) تفكيك بازار كار(بر اساس نظرية راديكال ، 1در جدول شمارة 
بيوه يا مجرد نسـبت بـه زنـان متأهـل     ، طلّقهكارفرما به استخدام زنان م، نيز بر آن تأكيد دارد
ضمن آنكه زنان متأهل تركيه به علت داشتن مسئوليت انجـام كارهـاي   . تمايل بيشتري دارد

عالوه بـر  . دهند مي خانه و مراقبت از فرزندان كمتر به اشتغال در خارج از منزل تمايل نشان
زنان مطلّقه يـا بيـوه   ، برخوردارندكه زنان متأهل از پشتيباني مالي همسران خود  درحالي، آن

هـاي مـورد    شود كه در كـل سـال   مشاهده مي، بنابراين. بيشتر به داشتن منبع مالي نيازمندند
زنـان مجـرد بيشـترين    ، اند و بعـد از آن  درصد بيشتر زنان شاغل بيوه يا مطلّقه بوده، بررسي

شـاغالن متأهـل   ، اناين در حالي اسـت كـه در ميـان مـرد    . گيرند درصد شاغالن را دربرمي
  . اند باالترين سهم را در ميان كل شاغالن مرد دارا بوده

درصـد از زنـان شـاغل تركيـه بـه       40كـه تقريبـاً    حـالي  در، 2با توجه به جدول شمارة 
درصد از مردان  18حدود ، گيري مشغول هستند داري و ماهي جنگل، هاي كشاورزي فعاليت

هـاي   از مـردان در فعاليـت  % 18از زنـان و   %10انـد؛ ضـمن آنكـه     در اين بخـش مشـغول  
فعاليت مردان در جايگـاه متخصصـان   ، همچنين. فروشي اشتغال دارند فروشي و خرده عمده

تـوان   مي، پس. شود از مردان را شامل مي% 17است و حدود   توجه  علّي ـ تكنيكي نيز قابل 
هـاي يادشـده    اليـت مـردان در فع % 70درصد از زنان و بـيش از   60نتيجه گرفت كه حدود 

  .مشغول هستند
  در تركيه 2010- 2004هاي  سال طي سال 15ميزان اشتغال براساس وضعيت تأهل در باالي . 1جدول 

    سال مجرد متأهل مطلّقه و بيوه
6/40 5/20 0/26 2004  

نان
ز

  

5/42 0/20 7/26 2005  
2/41 2/20 5/27 2006  
6/40 3/20 6/27 2007  
4/42 9/20 2/28 2008  
6/42 1/22 6/27 2009  
1/46 2/24 3/28 2010  
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4/81 9/71 0/44 2004  
دان

مر
  

2/76 7/71 9/45 2005  
7/71 2/71 2/46 2006  
1/75 6/70 6/46 2007  
6/73 3/70 8/46 2008  
7/71 7/68 8/44 2009  
9/75 7/70 0/47 2010  

(Women in Statistics,2010:59) 

سـهم  ... هنـر و  ، صنعت، ادارات دولتي، در امالك، از مشاغل% 80در بيش از ، در واقع
شاغالن در بخش استخراج از % 100كه نزديك به  طوري به، مردان بسيار بيشتر از زنان است

هاي مربوط به سالمت و مددكاري اجتماعي سـهم زنـان    فقط در فعاليت .مرد هستند، معدن
سهم زنان به مـردان  ... آموزش و ، كشاورزي كمي بيشتر از مردان است و در مشاغلي مانند

نظريـة  ، توان با نظرية سرماية انسـاني و همچنـين   مي اين تفاوت در توزيع را. نزديك است
هـا عالقـه    زنان فقـط بـه بخشـي از فعاليـت    ، بر اساس نظرية راديكال. راديكال توضيح داد

ـ        و  دهنـد كـه بـر اسـاس آداب     مـي  نشان ه عهـدة زنـان   رسـوم شـامل وظـايف خانـه كـه ب
اساس نظرية سرماية انساني نيز زنان بيشـتر بـه    بر. خواني داشته باشد هم، است شده قرارداده

. آنها انطباق بيشتري داشـته باشـد   ها و الگوهاي رفتاري  ژگي آورند كه با وي مي مشاغلي روي
م بسـيار  سـه ، امالك و ادارات دولتي، هايي مانند استخراج از معدن زنان در بخش، در نتيجه

  . كمتري نسبت به مردان دارند
  در تركيه 2009- 2010هاي  هاي اقتصادي طي سال سال در شاخة فعاليت 15شاغالن باالي . 2جدول 

يت
فعال
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 و 
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 ،
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 و 
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شب

الب
اض
ف

  

ايع
صن

  

دن
 مع
ج از

خرا
است

  

زي
اور

كش
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گل
جن

 
 و 
ري

دا
هي

ما
 

ري
گي

  

يت  سال
جنس

  

118 42  161  62  602  40  9  846  2  2445  2009  
  زنان

116 51  167  59  629  56  12  950  4  2724  2010  
156 114  889  924  2779  1266  104  3024  95  2795  2009  

  مردان
158 153  917  949  2697  1376  153  3265  110  2959  2010  

(Women in Statistics, 2010 :62) 
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  در تركيه 2009- 2010هاي  هاي اقتصادي طي سال سال در شاخة فعاليت 15شاغالن باالي . 2ادامة جدول 

يت
فعال

اير 
س

 
ات
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 و 
ها

  

مي
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و س
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يت
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اتي
خدم

ي 
ها

  

يت
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در 
ان 

صص
متخ

 
ي 
ها كي

كني
 و ت

مي
عل

  

الك
ام

يت  سال  
جنس

  

304  20  328  451  176  130  126  10  2009  

نان
ز

  314  18  331  478  192  175  136  14  2010  

546  110  263  516  1031  470  273  53  2009  

دان
مر

  518  84  259  541  1100  591  292  47  2010  

(Women in Statistics,2010:63) 
 

 وضعيت بيكاري زنان در تركيه از ابعاد گوناگون. 6

، تبعيض جنسـيتي ، سواد سطح بودن پايين، سوادي بي همچون اجتماعي موانع وجود دليل به
غير  به اعتقاد، اقتصادي رونق و اقتصادي مانند ركود موانع، زنان اشتغال به مربوط نبود قوانين

زنـان   كـار  نيـروي  هزينـة  بودن باال و شغلي هاي فرصت تنوعي كم، زنان نقش اقتصادي بودن
 اشتغال در زنان مشاركت سهم، سنتي و فرهنگي هاي محدوديت، و همچنين كارفرمايان براي

ذيل بـه بررسـي بيكـاري     هاي جدول .است مردان تر از در تركيه به مراتب پايين كار و بازار
  .پردازد زنان تركيه در ابعاد گوناگون مي

در كل تركيه به  2010- 2004هاي  سال طي سال 15ميزان افراد بيكار بر اساس جنسيت باالي . 3جدول 
  و روستايي تفكيك مناطق شهري

  سال ميزان بيكاري ميزان بيكاري غير از كشاورزي
   زنان مردان زنان مردان

ايي
وست

ر

ري
شه

 

ايي كل
وست

ر

ري
شه

 

ايي كل
وست

ر

ري
شه

 

ايي كل
وست

ر
ري 

شه
  

    كل

8/13 8/12 9/12 9/19 6/19 6/19 8/6 5/12 8/10 0/3 9/17 0/11 200
4
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9/13 9/11 2/12 9/19 5/18 7/18 7/7 6/11 5/10 6/3 0/17 2/11 200
5

 

3/12 1/11 3/11 5/19 7/17 9/17 4/7 0/11 9/9 9/3 6/16 1/11 200
6

 

5/13 9/10 4/11 0/19 1/17 3/17 3/8 8/10 0/10 8/3 1/16 0/11 200
7

 

5/14 8/11 3/12 9/20 8/17 1/18 7/8 6/11 7/10 3/4 6/16 6/11 200
8

 

0/18 6/15 0/16 6/24 5/21 9/21 7/10 3/15 9/13 3/5 4/20 3/14 200
9

 

7/14 9/12 2/13 2/22 9/19 2/20 7/8 6/12 4/11 6/4 7/18 0/13 201
0

 

(Women in Statistics,2010: 50-52) 

در ميان زنان تركيه بيشـتر از مـردان   ، بيكاري در مجموعدهد ميزان  اين جدول نشان مي
درصـد و در   14تـا   10هاي مختلف بين  ميزان بيكاري مردان ترك در سال، است و در كل
، نشـود  گرفتـه  اگر اشتغال در بخش كشاورزي درنظـر . درصد است 15تا  11مورد زنان بين 

ـ  11درصـد و مـردان بـين     20تـا   17ميزان بيكاري زنان بـين   . درصـد متغيـر اسـت    16ا ت
در جوامـع  ، كه در جوامع شهري ميزان بيكاري در ميان زنان بيشتر از مـردان اسـت   درحالي

ميـزان  . روستايي اين نسبت كامالً تغيير يافته و ميزان بيكـاري مـردان بـيش از زنـان اسـت     
 بيكاري غير كشاورزي گوياي همان روند كلي مبني بـر بـاالتر بـودن ميـزان بيكـاري زنـان      

دهندة آن است كه زنان روسـتايي بـيش از مـردان بـه كـار       اين مسئله نشان. روستايي است
تفاوت فاحش ميان جامعة شهري و روستايي گوياي ايـن مطلـب   . كشاورزي اشتغال دارند

هاي سنتي از سوي جامعه به زنان تحميل شده  است كه در جامعة روستايي بسياري از نقش
تواند گويـاي نظريـة    اين خود مي. آيد مي حساب روستايي بهو جزئي از وظايف اصلي زنان 

اگرچه انواع كارهايي كه زنـان  . كالسيك و تأكيد آن بر ديدگاه مردساالرانة جامعه باشد  غير
اكثريـت زنـان   ، تا حدودي دچار تغيير و دگرگوني شده است، در تركيه به آن اشتغال دارند

  . ندا شاغل در تركيه به كشاورزي مشغول
شاركت زنان تركيه در توليدات كشاورزي به اندازة زمين و نظـام كشـاورزي بسـتگي    م
زنان بيشتر به عنوان كارگر مشغول به كارند و افراد ، هاي بزرگ و قابل كشت در زمين. دارد

در ، آورنـد؛ ولـي   مـي  دسـت  خانواده درآمد خود را از راه كار كـردن در مـزارع ديگـران بـه    
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. دارنـد  زنان در تمام موارد كشاورزي مسئوليتي را برعهده، هاي كوچكتر اندازههايي به  زمين
هاي كشاورزي كه به طور  نقش زنان در زمين، اي كه در ازمير انجام گرفته است طبق مطالعه

هـايي كـه    نقش زنـان در زمـين  . به نظام كشاورزي بستگي دارد، كارند سنتي گندم و جو مي
در مزارع پنبة جنوب تركيـه و مـزارع كشـاورزي    . است التر رفتهبا، شود كارمزد دريافت مي

روز در سال را در مزارع به كـار   45زنان ، شرق تركيه كه كشاورزي به صورت ديمي است
ترتيـب كـه زنـان     پردازنـد؛ بـدين   اغلب به كارهاي دامداري نيز مـي ، ند و همچنينا مشغول

دارنـد و مـردان مسـئول حفـظ      برعهده مسئوليت نگهداري از دام و تهية محصوالت لبني را
مسئلة ديگري ). 122: 1377، رضايي سياوشاني(سالمتي و بهداشت دام و فروش آن هستند 

اين است كه ميـزان بيكـاري در زنـان و مـردان جامعـة      ، خورد مي چشم كه در اين جدول به
رو بـه   دوبـاره  2010اما در سـال  ، افزايش داشته 2009و  2008شهري و روستايي در سال 

  .است كاهش گذاشته
  )در هر هزار نفر( 2010- 2006هاي  داليل عدم اشتغال زنان به عنوان نيروي كار طي سال. 4جدول 
  سال  2006 2007 2008 2009  2010
  مجموع  19165 19464 19526 19467  19357
  جمعيت غير نيروي كار  1019 935 1019 1164  1135
  يافتن كارعدم جستجو براي   259 207 243 67  49

  كارگران فصلي  12409 12124 12186 12101  11914
  دارخانه  1553 1598 1670 1832  1912
  محصل و تحت آموزش  651 695 682 763  730
  بيمار، سالخورده، معلول  2096 2029 2144 2143  2156
  ساير  1178 1876 1582 1397  1461

(Turkey`s Statistical Yearbook,2010:180) 

دهد از  اين جدول نشان مي. دهندة وضعيت زنان بيكار تركيه است نشان 4شمارة جدول 
ايـن مسـئله   . دار بيكار افـزوده شـده اسـت    هر سال به تعداد زنان خانه 2010تا  2006سال 

زنـان متأهـل   . دهـد  تمايل بيشتر زنان متأهل تركيه را به رسيدگي به امـور منـزل نشـان مـي    
داري را شـغلي   زنـاني كـه مـادر بـودن و خانـه     : روه تقسيم كردتوان به دو گ دار را مي خانه
، آورده و از آن رضايت دارند و يا زناني كه پس از سرخوردگي در بازار كار شمار عيار به تمام

اين جدول گوياي آن است كه كـارگران فصـلي   . اند خانه را مأمن و گريزگاه خود قرار داده
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دهنـدة حضـور زنـان در     آينـد كـه نشـان    مـي  حسـاب  بخش عمدة بيكاران زن در تركيه بـه 
  .هايي مانند كشاورزي است فعاليت

 )در هر هزار نفر( 2010 – 2006هاي  وضعيت تحصيل زنان غير شاغل طي سال. 5جدول 

  وضعيت تحصيلي 2006 2007 2008 2009  2010
  مجموع كل زنان غير شاغل 657 661 734 979  958
 سواد بي 12 12 17 21  20
  باسواد بدون رفتن به مدرسه 17 16 25 42  34
  تحصيالت ابتدايي 160 131 155 210  209
  تحصيالت راهنمايي 28 41 53 86  96
  تحصيالت دبيرستان يا معادل دبيرستان 54 43 45 55  54
  ديپلم  149  155  145  188  178
  اي حرفه و تحصيالت فني 101 105 111 145  127
  عاليآموزش  136 158 183 232  240

(Turkey`s Statistical Yearbook, 2010  : 194) 

، بر طبق اين جـدول . دهد مي وضعيت تحصيلي زنان غير شاغل را نشان 5جدول شمارة 
هـاي مـورد    شود؛ به نحوي كه طي سـال  مي رابطة مستقيمي ميان سطح سواد و اشتغال ديده

خارج از مدرسه در حال كـاهش  سواد يا داراي سواد  بررسي ميزان اشتغال در ميان افراد بي
درصد افراد داراي تحصيالت عالي نيز در ميان زنان بيكار رو به افزايش بوده و ، البته. است

تـوان از يـك سـو     علت اين مقوله را مي. دهند مي درصد از كل بيكاران را تشكيل 25تقريباً 
هـاي شـغلي    رصـت كرده در مقاطع تحصيلي دانشگاهي و نبود ف افزايش تعداد زنان تحصيل

ناشي از افزايش سطح ، كافي و مناسب براي اين گروه در جامعه عنوان كرد و از سوي ديگر
  .توقع شغلي اين گروه از زنان دانست

 

  زنان و فقر. 7
و تعـاريف   هـا  فقـر حالـت  . تشريح محتواي فقر و ترسيم مرزهاي آن بسيار دشـوار اسـت  

درآمـد و  ، آوردن دسـت  به منابع توليد براي به توان فقر را فقدان دسترسي مي. گوناگون دارد
فقدان امكانـات  ، گرسنگي و كمبود خوراك، كسب يك زندگي پايدار و وسيلة امرار معاش

، وميـر  اي در افـزايش مـرگ   كمبود دسترسي بـه آمـوزش و ديگـر خـدمات پايـه     ، بهداشتي
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ـ     خانماني بي ، بزهكـاري ، دگيو شرايط نامناسب استقرار در خانه و شرايط نـاامن محـيط زن
فرهنگي ، اجتماعي، هاي اقتصادي گيري شدن از فرايند تصميم داشته نگه جرم و جدا، خشونت

 .(Document Women and Poverty,2008:5)و سياسي دانست 

هـاي اخيـر    در سـال . نداشتن درآمد و منابع توليد براي تأمين معيشت از عاليم فقر است
بـيش از مـردان   ، برنـد  سـرمي  شمار زناني كه در فقـر بـه  ، توسعه حال ويژه در كشورهاي در به

تـرين سـطح درآمـد     كشورهاي فقير داراي كمترين سطح توسعه و پايين. گزارش شده است
كه  هاي رفاه اجتماعي شرايط ويژة زنان فقير را چنان نظام، در بسياري از كشورها. ملي هستند

  .كنند ويژه در دوران كهولت را تسريع مي گيرند و خطر گرفتار شدن زنان به نمي نظر بايد در
اي دانسـت كـه در ارتبـاط     اساسي است كه وجود دارد و بايد آن را پديده اي فقر مسئله

به فقر زنانه ، تشكيل شد 1990بيانية كنفرانس چهارم زنان كه در سال . نزديك با زنان است
ويـژه آنهـايي    به، كنند زندگي ميتعداد زناني كه در فقر ، هاي اخير در سال. اشاره كرده است

شود  افزايش پيدا كرده است و اين افزايش زماني بارزتر مي، اند يافته كه در كشورهاي توسعه
فقر زنان در كشورهايي كه اقتصادشان در مرحلـة  . كه آن را با تعداد مردان فقير مقايسه كنيم

. گرفـت  نظر و اجتماعي دراقتصادي ، تر است و بايد آن را تغييري سياسي جدي، گذار است
محـدود بـودن دسترسـي زنـان بـه      ، هاي جنسيتي به متغيرهايي همچون محدود بودن نقش

تحصيالت و منابع توليد بايد بـه انـدازة عوامـل    ، آموزش، گيري قدرت و فرايندهاي تصميم
، هـا  اگرچه برابري جنسـيتي در درون تمـامي برنامـه   . تهديدكنندة امنيت خانواده اهميت داد

دقيق منعكس نشده است و به اندازة كافي  اي هاي اقتصادي به گونه تجزيه و تحليل، ها قشهن
آنها فاكتورهايي در ارتباط ، به بحث و بررسي داليل ساختاري براي فقر پرداخته نشده است

  .با اين مسئله هستند
رايط شـ ، خانماني و شـرايط نامسـاعد مسـكن    بي، مير و افزايش ميزان مرگ، به دنبال فقر

تبعيض و محروميت اجتماعي و همچنين حضـور نداشـتن در فراينـد    ، ناامن محيط زيست
 فقـرِ . شـود  ي جامعه نيـز مشـاهده مـي   فرهنگ و ياجتماع، ياقتصاد يزندگ درگيري  تصميم
 در ريفق يها محله در زين توسعه و درحال يكشورها از ياريبس در دتوان يم، اي از مردم توده

 تيبشر تمام يبرا ياساس يمشكل فقر اگرچه .يافته هم وجود داشته باشد كشورهاي توسعه
 يهـا  سـال  در .دهد رخ مي» فقر زنانه«در زنان تحت عنوان  عمدتاً كه است يا دهيپد، تاس
 يكشـورها  در ژهيـ و بـه ، و ايـن موضـوع   كنند يم يزندگ فقر در زنان از زيادي تعداد، يراخ

مقايسـه   مـردان  بـا  شرايط زنان كه خصوص زماني به، در حال افزايش است، توسعه درحال
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موقـت در   ياقتصـاد  يدارا يِكشـورها  دراست كه  بسيار مهم زنان فقرِ ييشناسا .گردد مي
، ياقتصـاد  عوامـل  بـر  عـالوه  .خورد مي چشم بيشتر به، ياجتماع و ياقتصاد، ياسيس مسائل

، يريـ گ ميتصـم  و قـدرت  در مكانيسم زنان محدود يدسترس و يتيجنس تعصب در وظايف
 را زنـان  تيـ امن اسـت  ممكن كه ير عوامليسا، نيهمچن و ديتول و آموزش منابع، تحصيلي

 دگاهيـ د، يـن ا بـر  عـالوه . محسوب شـوند  تيوضع نيا يبرا يليدال دنتوان يم، دنكن ديتهد
ي مـنعكس  كـاف  ةانـداز  به ها برنامه و ياقتصاد هاي ليتحل و هيتجز تمام ي درتيجنس يبرابر
 .دهند را نشان نمي زنانه اندازة كافي فقر به كهعواملي هستند  فقر يساختار ليدال. گردد نمي

  
  زنان و فقر در تركيه. 8

هـدف  . آغـاز كـرده اسـت    1990هـاي دهـة    تركيه به گونة رسمي مبارزه با فقر را در نيمـه 
هـاي اجتمـاعي در    كاهش نابرابري، ساله استراتژيك تركيه در هفتمين و هشتمين برنامة پنج

هـاي تركيـه در راسـتاي     تالش، MDGSمطابق بيانية . تقسيم درآمد و كاهش فقر مطلق بود
ريز دولتي آماده  هاي برنامه هايي كه سازمان ها و برنامه نقشه. مبارزه با فقر گسترش يافته است

هـايي   اتژيهـا و اسـتر   اولويت، كنندة اهداف هايي هستند كه ارائه ترين سياست مهم، اند كرده
يافتـه   هاي توسعه اسناد اصلي كه شامل سياست. ژه در مورد زنان است وي براي كاهش فقر به

هـايي   سياسـت ، در اين سند. اند در ذيل ذكر شده، با هدف بهبود شرايط زندگي فقرا هستند
ويژه براي زنان تحت عنـوان   جهت بهبود تقسيم درآمد و تالش براي بهبود وضعيت فقر به

رساندن فقراي ، كاهش فقر با افزايش تقسيم ثروت. بيان شده است» ش رفاه اجتماعيافزاي«
سازماندهي مجدد انتقال درآمد به نفع ، جامعه به حد متوسط اجتماعي در راستاي رشد ثابت

، هاي توليدي كـاري  برنامه، هاي راهنمايي شغلي هاي روستايي در پروژه مشاركت توده، فقرا
گذاري خدمات  سرمايه، كنش بين بخش نيروي كار، افزايش اشتغال ،كاهش نابرابري محلي

 سـاله در تركيـه بـوده اسـت     هاي سياسي در هشتمين برنامة پـنج  همه تقدم و   اجتماعي همه
)Policy Document women and poverty,2008:13(.      اين فعاليت بـا هـدف فـراهم كـردن

در . كودكان صورت گرفتـه اسـت  آموزش و بهداشت و كمك به زنان و ، پوشاك، خوراك
مدت كه با عنوان مبارزه با فقر در ميان زنان شكل گرفته اسـت و بـا هـدف     هاي ميان برنامه

افزايش كيفيت زندگي آنان و كمك بـه زنـان و كودكـاني كـه در معـرض ريسـك فقـر و        
ايـن  . اشاره شده اسـت ، هاي اجتماعي در زندگي شخصي و اجتماعي قرار دارند محروميت

منجـر  ... بهداشـت و ، هايي مانند آمـوزش  وع به بهبود خدمات اجتماعي زنان در حوزهموض
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. منـد شـوند   آن هم به روشي كه همه بتوانند به آن دسترسي پيدا كنند و از آن بهـره ، شود مي
كـردن زنـان مهـاجر در منـاطق شـهري و       دادن و متمركـز  ويـژه بـر اسـكان    ها بـه  اين برنامه
هاي حمايتي و حفاظتي  از راه گسترش و توسعة شبكه، نان محرومويژه به ز دهي به خدمات
هـاي   تضمين مشاركت فعال و مؤثر زنان در فعاليت. اي كه تحت پوشش قرار گيرند به گونه

  .هاي دولت است گذاري ها و سياست يكي از رويكردهاي اصلي برنامه، اقتصادي و اجتماعي
  )2009- 2005(هانه ميزان افراد فقير بر طبق خط فقر ما: 6جدول 

 ميزان فقر به صورت انفرادي
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( Policy Document Women and Poverty,2008:10) 

چه  2009تا  2005هاي  اي در تركيه طي سال جدول باال حاكي از آن است كه فقر تغذيه
اي  اي مشكل عمده فقر تغذيه، در كل. است در نواحي شهري و چه در روستاها كاهش يافته

درصـد   2فقـط  ، 2007ال زيرا در بدترين حالت در سـ ، شود در جامعة تركيه محسوب نمي
اي و غيـر   در زمينـة فقـر تغذيـه   ، اما. اند شده مي زنان روستايي به لحاظ تغذيه فقير محسوب

هـاي   هرچنـد سياسـت  . شـود  اي تفاوت چشمگيري ميان شهرها و روستاها ديده مـي  تغذيه
 2009در سـال  % 10اي را بـه زيـر    زدايي در شهرها توانسـته اسـت ميـزان فقـر تغذيـه      فقر

  .اند زنان روستايي در اين سال با مشكل فقر مواجه بوده% 30هنوز بيش از ، دهد كاهش
دالر در روز نيز در تركيه تقريباً نزديـك بـه    2.15فقر درآمدي با درآمد زير يك دالر و 

دالر در روز تغييراتـي مشـابه ميـزان فقـر      4.3ميزان افراد فقير با درآمد زير ، اما. صفر است
هاي فقرزدايي موفق به كاهش  كه سياست درحالي. دهد اي را نشان مي غذيهاي و غير ت تغذيه

در روستاها بـيش از  ، در نواحي شهري شده است 2009دالر در سال  6اين ميزان تا سطح 
  .كنند چهارم جمعيت زير خط فقر زندگي مي يك

ر هاي فقرزدايي در نواحي شهري بسيا جدول باال حاكي از آن است كه سياست، در كل
تر از نواحي روستايي عمل كرده است و در روستاها فقر زنان همچنان مشكلي جدي  موفق

 .آيد مي حساب به

 

 گيري نتيجه. 9

مطالعات جهاني مربوط به نقش زنان در توسعة اقتصادي بيانگر آن است كه زنان به شـكل  
ابعاد توسعه يـا بـه   كه يكي از  طوري اي در حال ورود به بازار جهاني كار هستند؛ به سابقه بي

اشتغال زنان از . است شده مشاركت اقتصادي زنان در جامعه شناخته، عبارتي زيربناي توسعه
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نظر اجتماعي نقش بارزي در ارتقاي هويت آنان در عصر حاضر داشته است و يك نيـروي  
 ويژگي مولد اقتصادي بودن. اجتماعي و تأثيرگذار بر فرايند توسعة اجتماعي بيان شده است

گردد كه هم نقـش مـؤثري در امـور     زن از رموز موفقيت اجتماعي اين جنس محسوب مي
تفـاوت  . اقتصادي خانواده و جامعه و هم نقش بارزي در توليد ناخالص ملي داشـته اسـت  

ميان جنسيت مردان و زنان باعث شده است كه وظايف اجتمـاعي ايـن دو جـنس از نظـر     
  .هاي متفاوتي است تمايز ناشي از علتاين . از يكديگر متمايز باشد، اشتغال

بر اساس مطالعه و پژوهش صورت گرفته پيرامون وضعيت اقتصادي و اشتغال زنـان در  
  :بندي كرد هاي ذيل را براي حضور زنان در بازار كار دسته توان موانع و علت مي، تركيه
  

 موانع فيزيولوژيكي و شخصيتي. 1

ايـن  . نسبت به مردان موقعيت متفاوتي دارند، تيزنان به دليل وضعيت فيزيولوژيكي و زيس
به مردان ، كارهايي كه به توانايي بيشتري نيازمند است، تفاوت باعث شده كه در امور اشتغال

ايـن برداشـت و نگـرش در جامعـة سـنتي تركيـه نيـز وجـود دارد كـه زنـان           . سپرده شود
  .و مردان بايد بر آنان تسلط يابند» ترند موجوداتي ضعيف«

هاي فيزيولـوژيكي و زيسـتي ميـان مـردان و      تفاوت، توجه به نظرية سرماية اجتماعي با
، در نتيجه. زنان سرماية اجتماعي متفاوتي را براي هر يك از اين دو جنس فراهم كرده است

مشـاغلي كـه نيازمنـد    ، اسـت؛ مـثالً   اين تفاوت به تفاوت در اشتغال اين دو گروه منجرشده
عموماً به مردان اختصاص يافته است كـه بـه محـدوديتي در    ، استتوانايي جسمي باالتري 

گويـاي ايـن   ... درصد بيشتر مردان در مشـاغل معـدن و   . است زمينة اشتغال زنان منجرشده
  .مطلب است

  
 موانع فرهنگي و اجتماعي. 2

موانع فرهنگـي هـم در قالـب حقـوق و وظـايف شـكل       ، هاي فيزيولوژي بر اساس تفاوت
هاي جسمي و چـه در زمينـة    چه در زمينه، يده وجود دارد كه مردان از زنانگيرد و اين ا مي

ها زن به مثابة موجودي است كه  در خانواده. تفكرات توانمندتر هستند، روحيات، استعدادها
در كـل نظـام   ، بـر ايـن اسـاس   . اسـت  شده فقط وظايف خاص مادري براي او درنظرگرفته

نقش زن در حفظ نظام خانوادگي ، خصصي شدناجتماعي هم بر اساس تفكيك وظايف و ت
 . و مبناي اجتماعي كردن فرزندان از اهميت بسياري برخوردار است
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موقعيـت پـايين زنـان در نظـام اجتمـاعي و فرهنگـي       ، با توجه به نظرية غير كالسـيك 
در ايـن  ، از ايـن رو . اسـت  سلطة مردان و تبعيت زنان را به دنبـال داشـته  ، روستاهاي تركيه

هـاي اقتصـادي بـر     بيشترين حجم فعاليـت ، خصوص در زمينة مشاغل كشاورزي به جوامع
رغم اينكه سطح آموزش و گسترش تحصيالت دختـران بـراي    به. است شده عهدة زنان نهاده

راهيابي به مقاطع باالي آموزشي و تحصيالت عالي اين مانع فرهنگـي را در زمينـة اشـتغال    
هـاي اقتصـادي    افزايش ميزان مشاركت آنها در فعاليـت اين امر به ، زنان برطرف كرده است

به نحوي كه در نواحي شهري ميزان اشتغال زنان بـه ميـزان قابـل تـوجهي     ، است منجرنشده
  .است كمتر از مردان بوده و ميزان بيكاري زنان داراي تحصيالت عاليه رو به افزايش گذاشته

  
  موانع اقتصادي. 3

دستمزدهاست كه به ميزان فعاليت اشتغالي كه زنان همپاي اختالف ، از جمله موانع اقتصادي
تمايل كارفرمايان . تبعيض بسياري در پرداخت دستمزدها وجود دارد، مردان در جامعه دارند

. قابل ذكر است، به جذب نيروي كار مذكر كه در نظرية تكنيك بازار كار نيز به آن اشاره شد
تواند ناشـي از ايـن مشـكل     شتغال زنان متأهل ميدر مورد زنان ترك نيز كمتر بودن ميزان ا

ممكن است تمايل خود زنان متأهل به انجام امور خانه نيز در ايـن زمينـه مـؤثر    ، البته. باشد
نوع مشاغل است؛ بيشتر زنان داراي مشاغل زنانـه  ، از ديگر موانع اقتصادي. واقع شده باشد

، اد كارگران نسبت بـه سـاير مشـاغل   اين مشاغل به دليل هجوم زنان و افزايش تعد. هستند
معموالً كار را ، تري دارند و حتي به داليل خاصي چون بحران اقتصادي سطح دستمزد پايين

استخدامشـان  كـه آينـدة شـغلي و     طوري به، توان تعطيل كرد و زنان را از كار اخراج كرد مي
  .ناپايدار است

فقـر شاخصـي   . فقر زنـان اسـت   ترين موانع اقتصادي در تركيه مسئلة يكي ديگر از مهم
درآمـد و فراينـدهاي   ، اقتصـاد ، بهداشـت ، هايي چون آمـوزش  چندبعدي است كه با پديده

هـاي   اين موضوع در بسياري از اسـناد راهبـردي و سياسـت   . گيري در ارتباط است تصميم
 تأكيد، كه در اين چارچوب طوري گذشته و حال در كشور تركيه مد نظر قرار گرفته است؛ به

، وپـرورش  هاي محروم و زنـان در دسترسـي بـه خـدماتي ماننـد آمـوزش       شود كه گروه مي
خدمات اجتماعي و اشتغال حـق تقـدم خواهنـد داشـت و بـا خـدمات       ، مسكن، بهداشت
شـدن بـه    زمينة نابودي فقر زنانه و توانمند ساختن زنان بـراي تبـديل  ، شده براي آنان فراهم

 ).Policy Document women and poverty,2008:6(شد نيروي مولّد اقتصادي ايجاد خواهد 
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  نوشت پي .10
در  معتبـر  آمار و اطالعاتاز آنجا كه  .استمسلمان در همسايگي ايران  يتركيه كشورجمهوري . 1

در دسترس اهميت موضوع  رغم  ايران بهجوار  شورهاي همكوضعيت زنان در تركيه و ساير  ةزمين
 »اجتماعي و فرهنگي، اقتصادي، سياسي«از منظر وضعيت زنان تركيه پژوهش  لذا در اين، نيست

در بـا همـين موضـوع     شايان ذكر است انجام پـژوهش  . گرفته استقرار  و تحليل مورد بررسي
توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي در دست  نيز جوار با ايران ي همر كشورهايسا رابطه با

  .بررسي است
بدون انجام مطالعة تطبيقي و ، ررسي وضعيت اقتصادي زنان در كشور تركيهب، ة حاضرهدف مقال. 2

از آنجا كـه  . كشور تركيه بوده استمعتبر موجود در آمار مقايسه با ديگر كشورها و با استفاده از 
آنهـا را بـا    ةپـذيرد كـه مقايسـ    اوتي انجام مـي فمت هاي روشآمار مربوط به اشتغال و فقر به  ةتهي

ها كشورساير با آمار از كشور تركيه آمار تهيه شده  ةمقايس، سازد يكديگر غيرعلمي و ناصحيح مي
آمار بهتر است از ، اي در صورت تمايل به انجام چنين مقايسهپژوهشگران ، لذا. يستن پذير انجام

هـا   آمار اين سازمان البته كنند كهاستفاده » سازمان ملل ةتوسع ةبرنام«مانند  المللي يك سازمان بين
 .است به راحتي قابل دسترس
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