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 المستخلص:

 بشكل    العراق فً واسع نطاق فً انتشرت ًالت السكانٌة الظواهر همأ من واحدة الدراسة تناولت

 وانعةدام والحةرو  دةد داعة  اإلرهابٌةة العملٌات نتٌجة ,خاص بشكل المادسٌة ومحافظة, عام

المعةروؾ كةان البةد مةن هةذا وى الجهاد الكفةايً ولةرد تف الى أدت األمور وهذه, البالد فً االمن

أسةر  حجةم تبةاٌن معرفةة الةى الدراسة تهدؾ . جراء دراسة ألسر المتطوعٌن فً الحشد الشعبًإ

. البٌيةً والتوزٌةع اإلدارٌة الوحدات وبحس , المادسٌةمحافظة  فً وزمانٌا مكانٌا الحشد الشعبً

 الجؽرافةً التوزٌةع علةى أكةدتإذ  االتجةاه هذافً  المادسٌة محافظة فً األولى الدراسة هذه وتعد

 بةٌن الفةرق عةن فدةال, المحافظةة فً( 0202) لعام اإلدارٌة الوحدات فً  الشعبً الحشد ألسر

 عةددهم والبةالػ الشةعبً الحشةد أسةر دراسةة مجتمةع حصةاءإ تم والحدرٌة, ولد الرٌفٌة المناطك

 لعةام االسةتبٌان اسةتمارة علةى ا  اعتمةاد,  دارٌةةإ وحةدة ةعشر خمس على موزعة سرةأ( 0832)

 . استمارة( 852) العٌنة حجم بلػ اذ%(, 3) بنسبة 0202

 ؟ (ما مدى تباٌن تركٌ  سكان أسر الحشد الشعبً فً محافظة المادسٌة ) كلة الدراسة:مش -أولا 

ا: فرضية الدراسة ٌتبةاٌن التركٌة  السةكانً ألسةر الحشةد وبحسة  الوحةدات االدارٌةة فةً ): ثانيا

 .( المحافظة متمثال بالتركٌ  العمري والنوعً والتعلٌمً وااللتصادي والزواجً

ا:   المكانية والزمانية ووعية الحدود الموضرابعا  

ذ تتمثةةل الحةةدود المودةةوعٌة إتتمثةةل حةةدود الدراسةةة بالحةةدود المودةةوعٌة والمكانٌةةة والزمانٌةةة, 

مةا الحةدود المكانٌةة أ,  بالتحلٌل الجؽرافةً لخصةايص اسةر الحشةد الشةعبً فةً محافظةة المادسةٌة

مع فً الجزء االوسط من تففتمثلها محافظة المادسٌة وهً احدى محافظات الفرات االوسط البتً 

السهل الفٌدً وتحدها خمسة محافظات من جهاتها المختلفةة فمةن جهةة الشةمال تحةدها محافظةة 

بابةةل ومةةن الجنةةو  تحةةدها محافظةةة المثنةةى ومحافظةةة النجةةؾ االشةةرؾ, أمةةا فلكٌةةا  تمةةع محافظةةة 

الشةرلً المادسٌة بٌن دايرتٌن عرض اما محافظتً واسط وذي لار فتحدها من الشةرق والشةمال 

(ْ 04,05(ْ و)00,00( ْشماال , وخطً طةول )80,00( ْو)82,23بٌنما تحدها من جهة الؽر  )

. وتتكةةون  مةةن 0(كةةم080203%( والبالؽةةة )2945بنسةةبة ) 0(كةةم3258شةةرلا  تبلةةػ مسةةاحتها)

(. وتتبةاٌن مسةاحة 0خمسة عشر وحدة ادارٌة وبوالع أربعة الدٌة واحدى عشر ناحٌة خرٌطةة)

%(من 05ما بٌنها اذ ٌتدح ان لداء عفن استولى على اكبر مساحة وبنسبة ) تلن االلدٌة فً

اجمةةالً مسةةاحة المحافظةةة ٌلٌهةةا لدةةاء الحمةةزة والدٌوانٌةةة والشةةامٌة بنسةةبة بلؽةةت علةةى التةةوالً 

( ولةد اعتمةدت  0202%(لكل منهما ,اما الحدود الزمانٌة فأنها تمثلت بعام) %20,%25,03)
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( وذلةن لكونةا اخةر تعةداد  رسةمً فةً العةراق وتمةدٌرات عةام 2443الدراسة على تعداد عةام ) 

 أةٌْةعلةى بٌانةات ه   ا  عتمةادا( 0202كانت دراسة اسةر الحشةد الشةعبً لعةام ) , فً حٌن( 0202)

 .لحشد الشعبً فً محافظة المادسٌة ا

 (0خرٌطة )

 الوحدات االدارٌة فً محافظة المادسٌة

 

، ،بغداد 055555:  1طة محافظة القادسية اإلدارية بطقياس رسم الهيأة العامة للطداحة ، خريالمصدر :    

0501.  
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الفصل الرابع : خصائص أسر الحشد الشعبي في محافظة القادسية لعام 

(2221 )  

الزواجي(و القتصاديو التعليمي و العمريوول: التراكيب )النوعي المبحث األ  

التركيب النوعي-1  

ايص الدٌموؼرافٌة األ ساسٌة التً تؤثر بصورة مباشرة علةى ٌعدُّ التركٌ  النوعً من أ هم الخص

أ عداد الموالٌد والوفٌات وولايع الزواج والنسبة الحرفٌة وكل الخصايص السكانٌة بالنسبة العددٌة 

( ان نسةبة النةوم متباٌنةة, فةً عمةوم محافظةة 23ٌشٌر جدول ) (2)بٌن النوعٌٌن )ذكور, إناث( ,

ذكةةةةر لكةةةةل ميةةةةة انثةةةةى( وفةةةةً  43ؽةةةةت نسةةةة  النةةةةوم الكلٌةةةةة )اذ بل (0202لعةةةةام ) المادسةةةةٌة

ذكةةر لكةل ميةةة انثةةى(  40ذكةةر لكةل ميةةة انثةةى( وهةً أعلةةى مةةن الرٌةؾ البالؽةةة )22294الحدةر)

وٌعود السب  الرتفام المعدالت الطبٌعٌة لنمو السكان )الحدةر(, وتةوفر الخةدمات والمؤسسةات 

الحدةرٌة وكثةرة الةزواج المبكةر.     الحكومٌة فدال عن توافةدهم للبحةث عةن العمةل فةً المنةاطك

التركٌةةة   وتفسةةةٌرا لةةةذلن وجةةةود فةةةرق وادةةةح وكبٌةةةر مةةةا بٌن)الحدةةةر, الرٌةةةؾ( فةةةً نسةةةبة

                        النوعً)الةةةةةةةةةذكور, االنةةةةةةةةةاث( ألسةةةةةةةةةر الحشةةةةةةةةةد الشةةةةةةةةةعبً فةةةةةةةةةً محافظةةةةةةةةةة المادسةةةةةةةةةٌة.        

                                    

 

 

 

                                            

                                                                                                ________________________________      

                

 2443تعةداد (خلود علً حسٌن رودةان العبٌةدي ,)) التبةاٌن المكةانً لنسةبة النةوم فةً محافظةة المادسةٌة بحسة  2) 

 ( , كلٌةة اددا ,0((, مجلة المادسٌة للعلوم االنسانٌة , المجلةد السةابع عشةر , العةدد ) 0223وتولعاتا المستمبلٌة لعام 

 . 040, ص 0220جامعة المادسٌة , 
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(23جدول)  

التوزٌع الجؽرافً )لنسبة النوم( ألسر الحشد الشعبً بحس  الوحدات االدارٌة فً محافظة 

(0202ٌة لعام )المادس  

 الوحدة االدارٌة
 نسبة النوم

 نسبة النوم الكلٌة
 الرٌؾ الحدر

 5.201 7708 8.701 م. ق. الدٌوانٌة

 55501 8.707 821 ن. السنٌة

 8.01 1101 81101 ن. الشافعٌة

 5.105 8.901 8.101 ن. الدؼارة

 15 1101 71 م. ق. عفن

 .55.0 9404 .84 ن. نفر

 807. 71 9201 ن. البدٌر

 7.01 9101 4101 ن. سومر

 .0..5 82902 .84 م. ق. الشامٌة

 .5510 8.108 821 ن. ؼماس

 ..5 1701 821 ن. المهناوٌة

 7802 7701 .1 ن. الصالحٌة

 1101 17 1101 م. ق. الحمزة

 01.. 7202 71 ن. السدٌر

 55201 8.101 821 ن. الشنافٌة

 81 94 8.809 مجموم المحافظة

  

(22مصدر: الباحثة باالعتماد على بٌانات ملحك )ال -  
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التركيب العمري -2  

ٌمصد بالتركٌ  العمري تمسٌم السكان الى فيات عمرٌة محدده ولا التةأثٌر البةارز فةً مسةتوٌات 

الدٌموؼرافٌة باعتباره المحصلة النهايٌة لها وٌعطً داللة أساسٌة فً حسا  مؤشراتها ولٌاسها, 

ل الحاسم فً تحدٌد مستوى حجم الموه البشرٌة وبالتالً ٌةؤثر علةى مسةتوى عة ء بل وٌعد العام

( أ نَّ هنةان تباٌنةا  21( )25( والخرٌطةة )23فٌتدح من الجدول ) (0)االعالة االلتصادٌة للسكان.

دارٌةةة ألسةةر الحشةةد الشةةعبً فةةً  مكانٌةةا  للفيةةات النوعٌةةة والعمرٌةةة العرٌدةةة بحسةة  الوحةةدات اإل 

                                                                                  : ٌة وعلى النحو ادتً محافظة المادس
 

 سنة( :  14-2الفئة العمرية )-1

دارٌة  ظهرت هذه الفية بنس  متباٌنة بٌن )الذكور واالناث( إ ذ ٌلحظ ارتفاعها فً بعض الوحدات اإل 

لت أ على نسبة لها فً نواحً )الصالحٌة , السدٌر, وانخفادها فً  وحدات إ دارٌة أ   خرى إ ذ سجَّ

%( على الترتٌ  من مجموم الذكور فً 5394%, 5398%, 3394المهناوٌة( فمد بلؽت )

المحافظة, أما أدنى نسبة لهذه الفية فمد تركزت فً )نفر, عفن , البدٌر( فبلؽت على الترتٌ  ) 

ن جاءت أعلى النس  لإلناث دمن هذه الفية % ( , فً ح%84.2ٌ, %8293 , %80, 8595

%( , وأدنى النس  جاءت )ناحٌة الشافعٌة, ناحٌة الدؼارة, 1490)ناحٌة الصالحٌة( فمد بلؽت )

%( على التوالً من مجموم االناث 0090%, 0890%,0894مركز لداء الشامٌة( بنس  بلؽت )

 .   ألسر الحشد الشعبً اإلناثفً المحافظة. وهذا ٌدل على ارتفام نسبة الذكور ممارنة  ب

 سنة ( :                     64-15العمرية )الفئة  -2

لت أعلى نسبة لها فً )مركز لداء عفن( إ ذ  ظهرت هذه الفية بنس  متباٌنة فً المحافظة إ ذ سجَّ

%( مةةن مجمةةوم الةةذكور فةةً المحافظةةة, أمةةا ادنةةى نسةةبة فمةةد تركةةزت فةةً )ناحٌةةة 11بلؽةةت )

%( من مجموم الذكور فً المحافظة , فةٌن حةٌن بلؽةت أعلةى نسةبة 2292بلؽت ) الصالحٌة( إ ذ

 %( فتتن حية تتص حيرتتنة ص  تت 8,04غتت)  بل %( وادنةةى نسةةبة3290فةةً )ناحٌةةة نفةةر( اذ بلؽةةت )
مدى االرتفام معدالت الوفٌات والهجرة الى خةارج الةبالد   االناث فً المحافظة وٌالحظ جسوع 

تصةادٌة وؼٌةا  عامةل االمةان فةً العةراق ممةا أدى الةى أنخفةض نتٌجة  للظروؾ السٌاسةٌة واالل

 فً المحافظة.ألسر الحشد الشعبً نسبة الذكور 

  ________________                                                                       

بسديشص حيتون كوبري,  جلص حدحب طوفين سطيم ةد , حيتبيي  حيسكيحن يلفجوة حيشوع ص فن حيتركيب حيدكيح ص  (0)

                                                                     .863,ص6,02(, 62حيفرحهيدي, حيعدد 
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سجلت أعلى نسبة لهذه الفية فً )ناحٌة ؼماس(  إ ذ بلؽت  سنة فأكثر ( :65الفئة العمرية )-3

كور فً المحافظة , أ ما أ دنى نسبة لها فمد تركز فً )مركز لداء الدٌوانٌة( %( من مجموم الذ02)

على نسبة فً )مركز لداء %( من مجموم الذكور فً المحافظة. أما االناث فسجلت ا193وبلػ )

%( من مجموم االناث 891%( وبأدنى نسبة فً )ناحٌة نفر( بنسبة بلؽت )0290ذ بلػ )؛ إالشامٌة(

الحظ انخفاض هذه الفية العمرٌة وٌعزى ذلن إ لى كبر حجم فية صؽار السن , فً المحافظة , وٌ

فدال  عن كونا مؤشرا  على لصر أمد الحٌاة الذي تمخض عن تدنً مستوٌات األحوال الصحٌة 

ألسر الحشد الشعبً فً محافظة  والمعاشٌة وتردي االمكانات االلتصادٌة واالحوال االجتماعٌة 

 . المادسٌة

وهً نسبة مرتفعة ٌترت  علٌها سنة( 20-2ن ارتفام نسبة الفية االولى من )إمنطلك فمن هذا ال

عالة والمتمثلة بالفية ) ( , وكذلن توفٌر مستلزمات العٌ  الدرورٌة من 10-25ارتفام نسبة اإل 

)ؼذاء, مدارس, مستشفٌات( وبالتالً فأن بماء هذه الفية بهذا التزاٌد ٌؤدي الى ظهور الكثٌر من 

      اكل  السكانٌة.المش
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(23جدول )  

حيتوزيع حيشدبن بحدب حيشوع وحيفئيت حيعسريص حيعريزص ألسر حيحذد حيذعبن فن  حيفظص حيقيدس ص 
( 6,60يعيم    

الوحدات 
 االدارٌة

 اإلناث الذكور

-2فية )
( سنة20  

-25فية)
( سنة10  

-15فية)
 فأكثر( سنة

 المجموم
-2فية)
( سنة20  

-25ة )في
( سنة10  

-15فية )
 فأكثر(سنة

 المجموم

م. ق.  
 الدٌوانٌة

42'1 1.'7 1'1 8.. 85'1 50'5 4'4 222 

 222 4'5 3'53 8'85 ..8 .'. 8'42 9'17 ن. السنٌة

 222 2'28 2'18 4'08 ..8 .'. 1'11 4'44 ن. الشافعٌة

 222 0'3 0'14 0'08 ..8 .'. 1'.1 2'19 ن. الدؼارة

 222 4'1 0'13 4'05 ..8 .'. .'11 .'14 م. ق. عفن

 222 1'8 0'32 2'05 ..8 .'. 1'14 1'11 ن. نفر

 222 2'0 8'18 3'80 ..8 7'7 1'18 1'.1 ن. البدٌر

 222 1'5 2'18 5'82 ..8 .'. 1'14 7'41 ن. سومر

م. ق. 
 الشامٌة

11'4 11'1 .'. 8.. 00'0 53'2 02'0 222 

 222 3'28 0'55 3'82 ..8 .'.2 .'12 .'21 ن. ؼماس

ن.  
 المهناوٌة

11'1 48'7 .'. 8.. 02'3 52'2 3'8 222 

ن.  
 الصالحٌة

11'9 88'8 .'. 8.. 14'0 82'3 2'2 222 

م. ق. 
 الحمزة

11'. 1.'7 88'1 8.. 82'2 53'3 20'2 222 

 222 3'20 3'53 5'01 ..8 .'1 .'44 .'41 ن. السدٌر

 222 8'3 3'11 2'05 ..8 .'. 9'18 8'41 ن.  الشنافٌة

مجموم 
 المحافظة

4.'2 14'7 1'8 8.. 82'0 12'2 4'3 222 

 

(22المصدر: الباحثة باالعتماد على بٌانات ملحك)  
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 (25خرٌطة )

التوزٌع النسبً )بحس  الفيات العمرٌة العرٌدة ( لذكور أسر الحشد الشعبً فً محافظة 

0202المادسٌة لعام  

 

 .  GIs Arc( باستخدام برنامج  23جدول )المصدر: الباحثة باالعتماد على بٌانات 
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(21خرٌطة )  

التوزٌع النسبً )بحس  الفيات العمرٌة العرٌدة ( إلناث أسر الحشد الشعبً فً محافظة 

0202المادسٌة لعام  

 

.Arc GIs  ( باستخدام برنامج23المصدر: الباحثة باالعتماد على بٌانات جدول )  
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 التركيب التعليمي  -3

ارتباط االنسان بالتعلٌم أ صبح الٌوم اساسةا  لتمةدم الحدةارة االنسةانٌة ولفةتح افةاق جدٌةدة أ مةام إ نَّ 

المجتمعات ألنا ٌساهم فً تلبٌة احتٌاجاتا )االلتصةادٌة والثمافٌةة واالجتماعٌةة( , فدةال  عةن أ نَّةا 

        (8)ا  بعةد أخةر,ٌساهم فً رفد المةوى العاملةة بالمهةارات والخبةرات التةً تةزداد الحاجةة الٌهةا ٌومة

, 0202( للحالة التعلٌمٌة ألسر الحشد الشعبً فً محافظة المادسٌة لعةام 02ٌتدح من الجدول )

%( فً عموم المحافظة وكان هنان 2095%, 2590ان نسبة االمٌة فً الحدر والرٌؾ بلؽت )

ور %( للةةةذك2293%, 2393تبةةةاٌن فةةةً هةةةذه النسةةةبة فٌمةةةا بةةةٌن الةةةذكور واالنةةةاث اذ بلؽةةةت )

%( لإلنةةاث بةةٌن الحدةةر والرٌةةؾ علةةى الترتٌةة , وٌبةةدو مةةن ذلةةن أ نَّ نسةةبة 2390%, 2293و)

االمٌة مرتفعة فً المحافظة بشكل عام وبٌن الذكور بشكل خاص وذلن ٌعود الةى تةردي الودةع 

المعٌشً فً عموم المطر فً عمةد التسةعٌنات مةن المةرن المادةً , ممةا ادى إ لةى تةرن الدراسةة 

أمةةا مةةن هةةم بمسةةتوى ٌمةةرأ  عمةةل اسةةرم لؽةةرض تحسةةٌن الودةةع المعٌشةةً. والبحةةث عةةن فةةرص

%(  وبلؽةةت 2492%, 2194وٌكتةة  فةةً المحافظةةة بةةٌن الحدةةر والرٌةةؾ فمةةد بلؽةةت نسةةبتهم )

%( . ونالحظ أ نَّ نسبة الذكور أعلى مةن 0894%, 2092%( واالناث )20%, 2491للذكور )

فةً المنةاطك الرٌفٌةة للعمةل فةً الزراعةة  االناث وٌعود ذلةن إ لةى تةرن االنةاث للدراسةة وخاصةة  

وشةةحة مٌةةاه العةةراق, أخةةذ المزارعةةون بةةالهجرة نحةةو المنةةاطك  0228سةةابما  ولكةةن بعةةد عةةام 

الحدرٌة للبحث عن فرص العمل مما أدى الى ارتفام نسبة االناث وتشجٌعهم من ذوٌهم إلكمال 

%( 0298%, 2391ت نسةبتهم )صفوفهم الدراسٌة. أما من هم بمستوى التعلٌم االبتدايً فمد بلؽة

%, 2190%( واالنةةةاث )0298%, 0293فةةةً عمةةةوم المحافظةةةة وكانةةةت النسةةةبة بةةةٌن الةةةذكور )

مما ٌعنً التحاق االناث فً التعلٌم أو اكمال المرحلة االبتدايٌة  %( بٌن الحدر والرٌؾ ,0298

%( و) 493. أمةةا مةةن هةةم بمسةةتوى التعلةةٌم المتوسةةط فمةةد بلؽةةت نسةةبتهم بةةٌن الحدةةر والرٌةةؾ )

%( وٌالحةةظ أ نَّ نسةةبة 2394%, 398%( للةةذكور واالنةةاث )2093,%, 20%( وبلؽةةت )2590

كملةت هذا المستوى التعلٌمةً مرتفعةة وٌعةود ذلةن إ لةى البةال األفةراد مةن هةم فةً سةن الدراسةة لت

                                                                           ومواصلة مسٌرتهم الدراسٌة.

___________________ 

الجؽرافً لتباٌن التركٌ  التعلٌمً لسكان محافظة واسط  التحلٌل حسٌن علً عبد الراوي و لٌصر عبد هللا احمد , (8)

  81, ص0222, مجلة جامعة االنبار للعلوم االنسانٌة , العدد الثالث , 0223-2433للمدة 
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 (02جدول )

فً محافظة المادسٌة لعام  البٌيةالتوزٌع النسبً) للحالة التعلٌمٌة( ألسر الحشد الشعبً بحس  

(0202) 

التعليطيةالحالة   
 الريف الحضر

 الطجطهع اناث ذكهر الطجطهع اناث ذكهر

 ...0 03.6 00.3 6..0 00.3 04.3  أمي

 05.0 68.5 ,..0 02.5 0..0 05.2 يقرأ ويكتب

 8.,6 8.,6 8.,6 04.2 ..02 3.,6  ابتدائي

 ...0 03.5 06.3 5.3 3.8 ,.06  متهسطة

 3.2 3.2 3.2 ..2 4.6 2..  اعدادية

/ بكالهريهسدبلهم   02.4 86.5 6..4 66.4 3.6 0..4 

 4.. ..6 ..3 0.. ... 0.. شهادة عليا

 8.2 8.2 8.2 8.8 ,.. ..6  اخرى 

 ,.,,0 ,.,,0 ,.,,0 ,.,,0 ,.,,0 ,.,,0  الطجطهع
(2ثة باالعتماد على بٌانات ملحك)المصدر: الباح  

%( , اذ كانت 391%( و)190) فً حٌن بلؽت  نسبة من هم بمستوى إ عدادٌة بٌن الحدر والرٌؾ

%( , ومن هم بمستوى البكالورٌوس فمد 391%, 390%( واالناث )391%, 091النسبة للذكور )

%( على التوالً بٌن الحدر والرٌؾ ,  فكان نصٌ  الذكور 2093%( و)0093بلؽت نسبتهم )

%( ومن هم بمستوى الشهادة 390%, 8094%( واالناث )0093%, 2193بنسبة بلؽت )

%( بٌنما االناث 390%, 592%( على التوالً , فمد شكلت نسبة الذكور)093%( و)592علٌا)ال

%( على عموم 891%, 898%( بٌن الحدر والرٌؾ .فً حٌن جاءت اخرى بنسبة )%090, 590)

المحافظة , وٌتدح من النس  السابمة ان نسبة األمٌة مرتفعة فً المحافظة وهً بذلن تعد من 

التً ٌعانً منها المجتمع وخاصة  االناث . وهذا بدوره ٌؤدي الى انتشار الجهل  المشكالت السكانٌة
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والتخلؾ فً المحافظة, وهنا ٌكمن دور لسم التربٌة والتعلٌم فً داير الحشد الشعبً لمتابعة االبناء 

 بكافة المستوٌات التعلٌمٌة.

يالتركيب القتصاد -4  

لةدان العةالم مةن الناحٌةة االلتصةادٌة , وٌعةد رأس ٌحتل العنصر البشري أهمٌة  كبٌرة فً جمٌةع ب

المال البشري فً دول العالم بصورة عامة وفً محافظة المادسٌة بصورة خاصة المكمةل لةرأس 

المال المادي . وتعد دراسة تركٌ  السكان وفما  للنشاط االلتصادي إ حدى الركايز األ ساسٌة التةً 

االلتصادٌة للمجتمع , كما أ نَّ امكانٌة االستفادة المصوى ٌتوج  العناٌة بها من أ جل تطوٌر البنٌة 

مةةن لةةدرات أ ي مجتمةةع تتولةةؾ بدرجةةة كبٌةةرة علةةى تحلٌةةل االسةةهام الفعلٌةةة للسةةكان فةةً االنشةةطة 

( أن معدل النشاط االلتصادي الخام 28( والشكل )02ٌتبٌن من الجدول)  (0).االلتصادٌة المختلفة

%( 5390ألسةر الحشةد الشةعبً فةً محافظةة المادسةٌة بلةػ )( 0202)الذكور, االناث( فً عام )

%( وبالنسبة لإلناث ارتفع بشكل أكثر 0392,اذ نجد المعدل الخام للذكور مرتفع بشكل ملحوظ )

                     نسةةةةةةمة(. 2138لبةةةةةالػ )%( مةةةةةن أجمةةةةةالً عةةةةةدد السةةةةةكان ا8290اذ بلةةةةةػ ) ؛مةةةةةن الةةةةةذكور

نسبة للموى العاملة )الةذكور( ألفةراد أسةر الحشةد الشةعبً فةً  أعلى بأن( 00ٌتدح من الجدول)

%( علةى مسةتوى المحافظةة, اذ 05فةً مركةز لدةاء الدٌوانٌةة وبلؽةت )كانت محافظة المادسٌة 

%(  فةً ناحٌةة 292) %( ال ٌعمل, فةً بلؽةت أدنةى نسةبة0890%( و)0193بلؽت نسبة ٌعمل )

%( , فةً حةٌن 0%( وال ٌعمةل بنسةبة )290الصالحٌة لعموم المحافظة اذ سةجلت نسةبة ٌعمةل )

%( لمركةز لدةاء الدٌوانٌةة لعمةوم المحافظةة , 0894بلػ أعلى مجموم نسبً) لإلناث(  بنسبة )

( فً المركز نفسا, وجاءت أدنى مجمةوم بلةػ 0293%( و ال ٌعمل )8090فسجلت نسبة ٌعمل )

%( وال ٌعمةل بنسةبة 295%( فً ناحٌة المهناوٌة لعموم المحافظةة, اذ بلؽةت نسةبة ٌعمةل )290)

وجدٌر االشارة بالذكر وجود تفةاوت كبٌةر بةٌن )الةذكور واالنةاث( أذ ٌسةتطع الةذكور  %(.293)

ممارسة االعمال الشالة جسمانٌا  التً ٌصع  على االناث ممارستها مما ٌؤدي الى ارتفام نس  

                                   الةةةةةةةةةذكور العةةةةةةةةةةاملٌن .وهةةةةةةةةةةذا ٌةةةةةةةةةؤدي الةةةةةةةةةةى مؤشةةةةةةةةةةر حجةةةةةةةةةم الةةةةةةةةةةدخل الشةةةةةةةةةةهري .  

                                                   

                                                                             
              

_______________________ 

زٌع الجؽرافً للسكان المشتؽلٌن بحس  ( حمادي عباس حمادي الشبري , وسٌم عبد الواحد ردا , التو0)

0228.22النشاط االلتصادي فً محافظة كربالء الممدسة, مجلة الباحث , العدد الثامن ,    
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(02جدول )  

(0202معدل الموى العاملة بحس  الجنس ألسر الحشد الشعبً فً محافظة المادسٌة لعام )  

 % 2221اجمالي القوى العاملة  الجنس

 1'27 453 الذكور

 4'30 508 الناث

 4'57 961 المجموع

  ( 28المصدر :الباحثة باالعتماد على بٌانات ملحك )

حيدكين حيشذطي  بعسر(.0 .2) حسشصتم حستخرحج  عدل حيشذيط حالقتريدي حيخيم = -
أجسيين حيدكين

   ×155  

لالطالم ٌنظر:  -  

.888-880, مطبعة جامعة البصرة, صانعبد علً الخفاؾ, عبد مخور الرٌحانً, جؽرافٌة السك (5)  

 

(28شكل)  

(0202فً محافظة المادسٌة لعام ) معدل الموى العاملة بحس  الجنس ألسر الحشد الشعبً  

 

(02ثة باالعتماد على بٌانات جدول)المصدر: الباح  
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15 

(00جدول)  

(0202م )التوزٌع النسبً للموى العاملة ألفراد اسر الحشد الشعبً فً محافظة المادسٌة لعا  

 الوحدات االدارٌة
 االناث الذكور

 المجموم ال ٌعمل ٌعمل المجموم ال ٌعمل ٌعمل

 08.4 02.3 80.0 05 2102 2101 م. ق.  الدٌوانٌة

 0 2.3 8.2 0.8 207 809 ن. السنٌة

 5.0 5.5 5.2 5.0 102 407 ن. الشافعٌة

 28.2 28.2 28.8 20.5 84 8409 ن. الدؼارة

 1.4 1.1 3.3 5.3 04 1 109 م. ق. عفن

 8.8 8.0 8.1 8.3 1 401 ن. نفر

 5.3 5.3 1.2 0.3 107 107 ن. البدٌر

 1.0 1.3 5.2 0.0 407 101 ن. سومر

 5.3 5.3 1.2 3 104 901 م. ق. الشامٌة

 3.3 4.0 0.1 4.2 8808 708 ن. ؼماس

 2.0 2.3 2.5 2.0 201 01. ن.  المهناوٌة

 2.5 2.3 2.5 2.2 2 02. ن.  الصالحٌة

 4.3 4.4 4.3 3.1 701 901 م. ق. الحمزة

 0 0.4 2 8 104 201 ن. السدٌر

 0.3 8.0 2.5 8.8 402 204 ن.  الشنافٌة

 222 222 222 ..8 ..8 ..8 مجموم المحافظة

 

(28المصدر: الباحثة باالعتماد على بٌانات ملحك )  
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ي: التركيب الزواج5  

ا  والمتةةزوجٌن ٌمصةد بالتركٌة  الزواجةً تصةةنٌؾ  السةكان حسة  الحالةة الزواجٌةةة , إ لةى العةزَّ

وتبةةرز أهمٌةةة دراسةةة التركٌةة  الزواجةةً فةةً  (1)والمتةةرملٌن والمطلمةةٌن بدةةمنهم المنفصةةلٌن,

المجتمع من خالل أثره الوادح فً مٌةادٌن الحٌةاة كافةة إ ذ أنَّ دراسةة معةدالت الةزواج والطةالق 

فً, والدراسات السكانٌة وكذلن التوزٌعات النسبٌة لحاالت لها أهمٌة كبٌرة فً التحلٌل الدٌموؼرا

الزواج بحس  العمر إ ذ ٌرتبط ذلةن ارتباطةا  كبٌةرا  بأعةداد الموالٌةد سةنوٌا  مةا ٌنةتج عةن ذلةن مةن 

نتايج مباشرة فً نمو السكان , واالعباء االلتصادٌة واالجتماعٌةة التةً ٌلتةزم المجتمةع بتوفٌرهةا 

 (  3)لسكانا,

( 00فً محافظة المادسٌة فٌتدح من الجةدول )ألسر الحشد الشعبً فٌما ٌتعلك بالحالة الزواجٌة 

لرٌةؾ إ لةى %( وتنخفض فةً ا5398%(  اذ ترتفع فً الحدر الى )50أن نسبة العزا  بلؽت )

%( وٌعةةود ذلةةن إ لةةى أنَّ سةةكان الحدةةر ٌعزفةةون عةةن الةةزواج حتةةى ٌتمكنةةوا مةةن تحمٌةةك 0594)

متطلباتا كالسكن ومصدر الدخل , أو ٌؤجلون الزواج إ لى ما بعد انهاء الدراسة وخاصةة  االنةاث 

الٌةةد , بٌنمةةا فةةً المنةةاطك الرٌفٌةةة فٌحبةةذون الةةزواج المبكةةر ولكةةال الجنسةةٌن تبعةةا  للعةةادات والتم

االجتماعٌةةة , وكةةذلن عةةدم ارتبةةاط االؼلبٌةةة مةةنهم بالدراسةةة . امةةا المتزوجةةون فمةةد بلؽةةت نسةةبتهم 

%( وهً فً المناطك الرٌفٌةة أعلةى ممةا هةً علٌةا فةً المنةاطك الحدةرٌة إ ذ بلؽةت فةً 0291)

%( فةةً المحافظةةة 290%( , أ مةةا نسةةبة الطةةالق فمةةد بلؽةةت)8093%( والحدةةر )0390الرٌةةؾ )

لةة جةةدا  , ولةد كانةةت نسةبتها أ علةةى فةً المنةةاطك الحدةرٌة بالممارنةةة مةع المنةةاطك وهةً نسةةبة للٌ

الرٌفٌة وٌعود ذلن إ لةى سةٌطرة العةادات والتمالٌةد االجتماعٌةة فةً المنةاطك الرٌفٌةة التةً ال تحبةذ 

طالق المرأة بالرؼم مةن المشةاكل الزوجٌةة بةٌن الةزوجٌن , علةى العكةس مةن ذلةن فةً المنةاطك 

%( فةةً المحافظةةة , ولةةد كانةةت النسةة  5فٌمةةا ٌخةةص نسةةبة الترمةةل فمةةد بلؽةةت ) الحدةةرٌة , أ مةةا

أسةةةةةةر الحشةةةةةةد الشةةةةةةعبً فةةةةةةً المحافظةةةةةةة.                      %( فٌمةةةةةةا بةةةةةةٌن حدةةةةةةر ورٌةةةةةةؾ %098, 593)

                                        

____________________ 

,  2443-2433لتباٌن تركٌ  السكان فً محافظة المادسٌة للمدة  (احمد حمود محٌسن السعدي , التحلٌل المكان1ً)

 .280, ص0225اطروحة دكتوراه , )غ. م ( , كلٌة اددا  , جامعة بؽداد , 

 . 005, ص2432دراسة دٌموؼرافٌة منهجٌة, مؤسسة الثمافة الجامعٌة, االسكندرٌة ,  –( فتحً دمحم ابو عٌانة , سكان االسكندرٌة 3(
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 (.6جدول  
 (6,60عيم  حيتوزيع حيشدبن  يلحييص حيزوحج ص( ألسر حيحذد حيذعبن فن  حيفظص حيقيدس ص ي

الحالة 
 الزواجية

0501 

 الطجطهع ريف حضر

 52 4589 5883 اعزب

 4186 4884 3487 متزوج

 184 184 183 مطلق

 5 483 587 ارمل

 155 155 155 الطجطهع

 
 (.0حيسردر: حيبيةثص بيالعتسيد على ب يحيت  لحق 

تك ةون أ سةر جدٌةدة سةتزٌد مةن  تأسٌسا  على ما تمدم إن ارتفام نسبة الزواج فةأنَّ هةذا سةٌؤدي إ لةى

معدل الموالٌد وبالتالً ظهور العدٌد من المشكالت السكانٌة إ ذ إ نَّ هذه الزٌةادة تحتةاج إ لةى تةوفٌر 

الخدمات الصحٌة والتعلٌمٌة فدال  عن توفٌر مساكن ماليمة لهةذه االسةر وتةوفٌر فةرص عمةل , 

وعلٌةا وجةود عاللةة بةٌن المتةزوجٌن  فً حةٌن ٌةؤثر نسةبة االرامةل الةى انعةدام الزٌةادة الطبٌعٌةة

تةرتبط ظةاهرة الترمةل ارتباطةا وثٌمةا بعامةل الوفةاة ,اذ ان  (3)واالرامل من خةالل معةدل الترمةل.

انخفةةةاض معةةةدل الترمةةةل لجمٌةةةع الفيةةةات السةةةكانٌة نةةةاجم عةةةن انخفةةةاض معةةةدل الوفةةةاة, وحسةةة  

كبةر مةن نسةبة الةذكور اإلحصاءات فً الدراسات الجؽرافٌة توكد ان نسةبة النسةاء االرامةل هةً ا

(4)المتةةرملٌن وهةةذه حمٌمةةة دٌموؼرافٌةةة ثابتةةة,
 05298وعلٌةةا بلةةػ معةةدل الترمةةل فةةً الحدةةر ) 

وتعود هذه األسبا  الى ان اؼل  النساء ٌتزوجن  باأللؾ( ,23090باأللؾ( بٌنما الرٌؾ اذ بلػ )

تعةد وفةات بأعمار اصؽر من الرجل, فدال عن زواج الذكور مرة أخرى بعد وفةاة زوجةاتهم, و

الذكور اعلى مةن وفةات االنةاث لمعظةم الفيةات العمرٌةة, بسةب  مةا تملكةا المةرأة مةن لةدرة علةى 

 تحمل كل أسبا  الوفٌات فدال  عن االستعداد الجسمانً للمرأة ٌختلؾ عن الرجال.
____________________________________ 

= معدل الترمل  -لحسا  معدل الترمل  - 
داعدا المترمالت

اعداد المتزوجات
 ×2222 

 .12, ص0228ٌنظر: فتحً دمحم أبو عٌانة, الجؽرافٌة البشرٌة, دار المعرفة الجامعٌة للطباعة والنشر,  (3)

 52, ص0222, 0لتسوٌك, الماهرة, ط ( موسى سمحة,  جؽرافٌة السكان, الشركة العربٌة4)
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ي في محافظة الخصائص المعيشية والسكنية ألسر الحشد الشعب المبحث الثاني:

(2221)القادسية لعام   

تتعدد العوامل المؤثرة فً الخصايص المعٌشٌة والسكنٌة ألسر الحشد الشعبً فً محافظة 

المادسٌة ,فهً تتمثل بالوحدة السكنٌة ,عدد االسر, عدد الؽرؾ, ملكٌة الوحدة السكنٌة, نوم 

حث من الدراسة إلظهار التباٌن السكن, مواد البناء, الخدمات المتوفرة فً السكن, وفً هذا المب

المكانً ألسر الحشد من اجل اعطاء صورة وادحة عن والع الخدمات الممدمة وعلى مستوى 

 الوحدات االدارٌة.  

مساحة الوحدة السكنية-1  

سةةاحتا مةةن العوامةةل المةةؤثرة فةةً الخصةةايص المعٌشةةٌة والمرافةةك المتةةوفرة فٌهةةا ٌعةةد المسةةكن وم

ن تأثٌرها فً تجهٌةزات المسةكن الداخلٌةة كاألثةاث وؼٌةره, وتعةد كمساحة وعدد الؽرؾ فدال  ع

أٌدا  مؤشرا  للداللةة علةى المسةتوى االجتمةاعً وااللتصةادي لصةاح  المسةكن, وتتةأثر مسةاحة 

المسكن بعوامل عدة من أهمها مستوى الدخل, ومساحة األرض التةً ٌبنةى علٌهةا إذ كلمةا ارتفةع 

ٌتدةةح مةةن ( 22)ا اتسةةعت مسةةاحة المسةةكن وبةةالعكس,الةةدخل واتسةةعت المسةةاحة التةةً ٌبنةةى علٌهةة

أن  مسةةاحة الوحةةدة السةةكنٌة ألسةةر الحشةةد الشةةعبً فةةً محافظةةة المادسةةٌة جةةاءت  (05الجةةدول)

%( فمد وزعت هذه النسةبة بةٌن )الحدةر, الرٌةؾ(, 02%, 12بمجموم نسبً بلػ )( 2م122)

%(, وكةان 0193لةػ )فمد تصدرت فً النسبة االعلى مركز لدةاء الدٌوانٌةة  وبمجمةوم نسةبً ب

%( علةى التةوالً, وبالنسةبة االدنةى 090%, 0090من نصٌ  )الحدر, الرٌةؾ( بنسةبة بلؽةت )

جةةاءت كةةل مةةن النةةواحً )السةةنٌة, البةةدٌر, سةةومر, المهناوٌةةة, الشةةنافٌة( بمجمةةوم نسةةبً بلةةػ 

%( وتباٌنةةت االجابةةة مةةا بٌن)الحدةةر, الرٌةةؾ( وٌالحةةظ أن نسةةبة الحدةةر مرتفعةةة بسةةب  090)

أسعار العمارات واالرادً فً مراكز ألدٌة المدٌنة نتٌجة  لتوفر الخةدمات والمؤسسةات  ارتفام

                                   الحكومٌة فمن الصعوبة شراء وحدة مساحٌة من االرادً بشكل 

______________________ 
, رسةةالة ماجسةةتٌر  )دراسةةة فةةً التركٌةة  السةةكانً وخصةةايص المسةةكن(مةةاهر أبةةو صةةالح , مدٌنةةة نةةابلس  (22)
 .225-220, ص 2443ٌة الدراسات العلٌا , جامعة النجاح الوطنٌة , م( , كل.)غ
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  (05جدول )

دارٌة فً محافظة المادسٌة اإلألسر الحشد الشعبً بحس  الوحدات التوزٌع النسبً )لمساحة الوحدة السكنٌة( 

(0202لعام )  

 

 .(25المصدر: الباحثة باالعتماد على بٌانات ملحك )

 

 

الوحدة 
 الدارية

 م فأكثر( 221) م( 222 – 151) م( 152 – 121) م(122)

 المجموع الريف الحضر المجموع الريف الحضر المجموع الريف الحضر المجموع الريف الحضر

م.ق. 
 1489 387 1182 2785 383 2482 2785 285 25 2687 484 2282 الديوانية

ن. 
 185 185 0 0 0 0 5 285 285 282 282 0 السنية

ن. 
 3 282 087 585 383 282 5 285 285 484 282 282 افعيةالش

ن. 
 1489 1182 387 989 484 585 785 388 388 1383 889 484 الدغارة

م.ق. 
 6 3 3 989 484 585 888 5 388 687 484 282 عفك

 185 087 087 585 383 282 5 285 285 484 282 282 ن. نفر

 582 3 282 484 383 181 5 285 285 282 282 0 ن. البدير

ن. 
 6 387 282 383 181 282 388 285 183 282 0 282 سومر

م.ق. 
 1684 785 9 888 282 686 683 0 683 889 0 889 الشامية

ن. 
 882 485 387 787 282 585 888 388 5 687 282 484 غماس

ن. 
 2 2 2 3.3 2.2 1.1 1.3 2 1.3 2.2 2.2 2 المهناوية

ن. 
 2.7 2.7 2 1.1 1.1 2 1.3 2 1.2 2 2 2 الصالحية

م.ق. 
 14.9 5.2 9.7 9.9 3.3 6.6 6.3 2.5 3.8 11.1 2.2 8.9 الحمزة

ن. 
 4.5 3 1.5 2.2 1.1 1.1 3.8 1.3 2.5 6.7 4.4 2.2 السدير

ن. 
 2.2 2.2 2 1.1 1.1 2 5 2.5 2.5 2.2 2.2 2 الشنافية

مجموع 
 122 52.2 47.8 122 36.3 63.7 122 33.8 66.2 122 42 62 المحافظة
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كامــل ممـا ٌـــؤدي الى الـــمشــاركة مـع شةـخص اخةـر, فةـدال عةـن تةـكالٌؾ البنةاء الةـمرتفعة 

جةةاءت بمجمةةوم نسةةبً بةةٌن )الحدةةر,  (2م 152 -121)أمةةا مسةةاحة الوحةةدة السةةكنٌة  جــةةـدا .

فمد جاءت بالنسبة االعلى مركز لداء الدٌوانٌة بمجموم  %(,8893%, 1198اذ بلػ ) ؛الرٌؾ(

%( 095%, 05%(, وسةةجلت هةةذه النسةةبة فةةً )الحدةةر, الرٌةةؾ( اذ بلؽةةت )0395نسةةبً بلةةػ )

وهً النسبة االعلى التً س جلت فً هذه الوحدة المساحٌة للسكن, وجاءت النسبة االدنةى نةاحٌتً 

فةةً حةةٌن جةةاءت مسةةاحة الوحةةدة %(. 290%,298لنسةةبً )وم ا)المهناوٌةةة, الصةةالحٌة( بةةالمجم

بمجمةةةوم نسةةةبً بلةةةػ ( 2م222- 151)السةةةكنٌة ألسةةةر الحشةةةد الشةةةعبً فةةةً محافظةةةة المادسةةةٌة 

%( فمد وزعت هذه النسبة بٌن )الحدر, الرٌؾ(, وتصةدرت بالنسةبة االكثةر %8198, 1893)

  )الحدر, الرٌؾ( %(, وكان من نص0395ٌفً مركز لداء الدٌوانٌة  وبمجموم نسبً بلػ )

%( على التةوالً , أمةا النةواحً التةً جةاءت بالنسةبة االدنةى وهةً 898%, 0090بنسبة بلؽت )

وبنةاء  علةى ذلةن %(.292%, 292%, 090)السدٌر, الشنافٌة, الصالحٌة( بمجموم نسةبً بلةػ )

م( حصةدت النسةبة االعلةى 022-252م( و)252-222ٌتدح بأن الوحدة المساحٌة للسكن مةن )

فً الحدر بسب  إن ؼالبٌة ساكنٌن هذه الوحدات السكنٌة ٌتواجد فٌهةا أكثةر مةن اسةرة وهةم مةن 

أمةا مسةاحة الوحةدة اصحا  االسةر التةً تكةون فٌهةا عةدد االفةراد كبٌةر نتٌجةة  للزٌةادة الطبٌعٌةة. 

%, 0393ت بمجمةةةوم نسةةةبً بةةةٌن )الحدةةةر, الرٌةةةؾ( اذ بلةةةػ )جةةةاءم فأأأأكثر( 221)السةةةكنٌة 

%(, فجاءت 2190ونالت النسبة االعلى )مركز لداء الشامٌة( بمجموم نسبً بلػ ) %(,5090

%( , وجةاءت فةً النسة  االدنةى كةل مةن 395%, 4هذه النسبة فً )الحدر, الرٌؾ( وبلؽةت )

%, 295%, 295%, 090بلةةػ ) النةةواحً )الشةةنافٌة, السةةنٌة, نفةةر, الصةةالحٌة( بمجمةةوم نسةةبً

وخالصة المول فمد تباٌنت النس  ما بٌن مساحة الوحةدة السةكنٌة ومةا بةٌن  %( على التتابع.293

الوحدات االدارٌة فً )الحدر, الرٌؾ( ألسر الحشد الشعبً فً محافظة المادسةٌة وهةذا مةا نةتج 

الرادةً( مةن أجةل ان تتسةع لعةدد عنا صعوبة بعض االسر من شراء وحةدات مسةاحٌة )لطةع ا

                                                    االسةةةةةةةةةةةةةةةةةر وعةةةةةةةةةةةةةةةةةدد االفةةةةةةةةةةةةةةةةةراد فةةةةةةةةةةةةةةةةةً هةةةةةةةةةةةةةةةةةذه الوحةةةةةةةةةةةةةةةةةدات المسةةةةةةةةةةةةةةةةةاحٌة. 
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عدد السر في الوحدة السكنية -2  

من االمور التً كانت وال زالت من مساوئ العٌ  والتربٌة وبناء الشخصٌة فً العايلة العرالٌة 

اسةر فةً  ٌكونةونار مةع مةرور الةزمن هو تعدد االسر فً الوحدة السكنٌة, فأصبح االوالد الصةؽ

مسكن اال  نفسا بسب  تزوٌجهم بنفس المنةزل, واصةبحت الؽرفةة الواحةدة مسةكنا  لعايلةة تتعةدد 

(22)افرادها.
فةً ( ان الودع السكنً ألسر الحشد الشةعبً 24( والشكل )03ٌتدح من الجدول)  

ً المناطك الحدرٌة والرٌفٌة على الرؼم من زٌادة أ عداد الوحدات السكنٌة فمحافظة المادسٌة , 

ثال  بعدد اسر الحشد الشعبً تمأ نها ال تواك  الحجم السكانً م إ ال 0202فً المحافظة خالل عام 

ازداد ممةةدار العجةةز  0202ً عةةام فةةفةةً المحافظةةة , ونتٌجةةة  لةةذلن حصةةل عجةةز  وادةةح  فٌهةةا , ف

حدةةر المحافظةةة و  ( وحةةدة سةةكنٌة فةة020ً( وحةةدة سةةكنٌة وبوالةةع )880السةةكنً لٌصةةل الةةى )

( وحدة سكنٌة فً رٌفها , وٌعود ذلن إ لى الزٌادة السكانٌة فً المحافظة والتً كانةت سةببا  220)

ممدار العجز السكنً ٌمتاز باالرتفام فً  بالتالً فأنريٌسا  فً زٌادة حجم األسرة فً المحافظة , 

ٌةةؾ الةةى المدٌنةةة وكةةذلن حدةةر المحافظةةة بالممارنةةة مةةع رٌفهةةا وذلةةن ٌعةةود إ لةةى الهجةةرة مةةن الر

الهجرة الوافدة من المحافظات التً تعانً من عدم االستمرار األمنً والعملٌةات االرهابٌةة , ممةا 

ٌةةؤدي إ لةةى بةةروز ازمةةة السةةكن واألسةةكان علةةى اشةةدها خاصةةة  فةةً المدٌنةةة فةةً ظةةل االودةةام 

لنظةام السٌاسةً وتؽٌةر ا 0228والمتؽٌرات التً تعانً منها المحافظة وخاصة  بعةد أ حةداث عةام 

دةةمن المنةةاطك  خاصةةةبالطلةة  علةةى الوحةةدات السةةكنٌة وفةةً العةةراق , ممةةا أ دى إ لةةى ازدٌةةاد 

إعتمةاد سٌاسةة سةكنٌة متوازنةة تلبةً  وبالتةالً بةات مةن الدةروريالحدرٌة كما ذكرنا سةابما  , 

         متطلبةةات النمةةو السةةكانً وتدةةمن حٌةةاة كرٌمةةة ألسةةر الحشةةد الشةةعبً فةةً محافظةةة المادسةةٌة .
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 (03جدول )

عدد حألسر وحيوةدحت حيدكش ص و قدحر حيعجز حيخيم ألسر حيحذد حيذعبن فن  حيفظص حيقيدس ص 
(6,60يعيم    

 عدد األسر البيئة الدظة
عدد 

الهحدات 
 الدكظية

مقدار العجز 
 (*الدكظي )

0501 
 005 050 200 حضر

 110 121 065 ريف
 330 305 610 الطجطهع

 (06(و)00الطصدر: الباحثة اعتطادًا على بيانات جدول )   
 ( العجز في الهحدات الدكظية = عدد األسر )–  عدد الهحدات الدكظية 

 ، ص1811ات ، الدكن في الطحافظ يظظر : وزارة التخطيط ، هيأة التخطيط االقليطي ، اساليب تقرير الطلب على    
( محمود مجٌد ابراهٌم الزٌدي, التحلٌل الجؽرافً لنوعٌة حٌاة أسر شهداء الحشد الشعبً فً مدٌنة بؽداد لعام 22) 

  .203, ص0202, أطروحة دكتوراه )غ. م(, كلٌة اددا , جامعة بؽداد,0224

 
 

 (24شكل )

بن فن  حيفظص حيقيدس ص عدد حألسر وحيوةدحت حيدكش ص و قدحر حيعجز حيخيم ألسر حيحذد حيذع
(6,60يعيم    

 

 

 (03المصدر الباحثة باالعتماد على بٌانات جدول )        
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-االستظتاجات والطقترحات:  

تاالستظتاجا -اواًل:   

ذكر لكل مية انثةى( 22294ذكر لكل مية انثى( وفً الحدر) 43ت نس  النوم الكلٌة )بلؽ   -1

ذكر لكل مية انثى( وٌعود السب  الرتفام المعدالت الطبٌعٌةة  40وهً أعلى من الرٌؾ البالؽة )

 لنمو السكان )الحدر(. 

ن المشةةكالت ارتفةام نسةةبة االمٌةة ألسةةر الحشةد الشةةعبً فةً محافظةةة المادسةٌة وهةةً بةذلن تعةةد مة  -2

السكانٌة التً ٌعانً منها المجتمع وخاصة  االناث , وهذا بدوره ٌؤدي الى انتشار الجهل والتخلؾ فً 

ٌكمةةن دور لسةةم التربٌةةة والتعلةةٌم فةةً دايةةر الحشةةد الشةةعبً لمتابعةةة االبنةةاء بكافةةة  المحافظةةة, وهنةةا 

        المستوٌات التعلٌمٌة

( ألسر الحشد الشعبً فً 0202)الذكور, االناث( فً عام ) بلػ معدل النشاط االلتصادي الخام   -3

%( وبالنسبة 0392%( ,اذ نجد المعدل الخام للذكور مرتفع بشكل ملحوظ )5390محافظة المادسٌة )

نسمة(.  2138%( من أجمالً عدد السكان البالػ )8290لإلناث ارتفع بشكل أكثر من الذكور اذ بلػ )

اوت كبٌر بٌن )الذكور واالناث( أذ ٌستطع الذكور ممارسة االعمال وجدٌر االشارة بالذكر وجود تف

الشالة جسمانٌا  التً ٌصع  على االناث ممارستها مما ٌؤدي الى ارتفام نس  الذكور العاملٌن .وهذا 

 ٌؤدي الى مؤشر حجم الدخل الشهري .
وتعود  باأللؾ( ,23090باأللؾ( بٌنما الرٌؾ اذ بلػ ) 05298بلػ معدل الترمل فً الحدر ) -0        

زواج الةذكور مةرة  لةىهذه األسبا  الى ان اؼل  النساء ٌتزوجن بأعمار اصؽر من الرجل, فدال ع

أخرى بعد وفاة زوجاتهم, وتعد وفات الذكور اعلى من وفات االناث لمعظم الفيات العمرٌة, بسب  ما 

عداد الجسةمانً للمةرأة ٌختلةؾ تملكا المرأة من لدرة على تحمل كل أسةبا  الوفٌةات فدةال  عةن االسةت

                                                                                                   عن الرجال.

                                                                                                  

( وحدة 880ز السكنً ألسر الحشد الشعبً فً محافظة المادسٌة لٌصل الى )ارتفام  ممدار العج -5 

.             ( وحدة سكنٌة فً رٌفها220( وحدة سكنٌة فً حدر المحافظة و )020سكنٌة وبوالع )

              

ا:  المقترحات -ثانيا

لخدمة  ؾتوظدراج بعض الممترحات التً إفً دوء النتايج التً توصلت إلٌها الدراسة ٌمكن 

فً المحافظة  هماالرتماء بالمستوى المعٌشً ل من أجلأسر الحشد الشعبً فً محافظة المادسٌة 

 -من خالل االتً:
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سنة( لكونها الفية االكثر 20-2زٌادة المتابعة ألسر الحشد الشعبً واالهتمام بالفية العمرٌة ) -2

 فً االسر فهم ابناء المستمبل.

ة والكبٌرة ألبناء االسر واستثمار الطالات الشبابٌة بؽٌة  من تحسٌن تفعٌل المشارٌع الصؽٌر -0

 الودع المادي لألسر.

على الدولة ومؤسسات الحشد اشران النساء )االرامل والمعالٌن( فً برامج توعوٌة وور   -8 

 عمل وندوات اجتماعٌة وصحٌة ونفسٌة.

ٌمرأ وٌكت (  للعودة الى الصفوؾ  تشجٌع المتطوعٌن واألسر التً ترتفع بها نس  )االمٌة , -0

 الدراسٌة من خالل برامج محو االمٌة.

 زٌادة تحسٌن المستوى السكنً ألسر الحشد من خالل إدافة وحدات ومجمعات سكنٌة . -5

 :المصادر

 2443تعةةداد (خلةود علةً حسةٌن رودةةان العبٌةدي ,)) التبةاٌن المكةةانً لنسةبة النةوم فةً محافظةةة المادسةٌة بحسة  2)

 ( , كلٌةة اددا ,0((, مجلة المادسٌة للعلوم االنسانٌة , المجلةد السةابع عشةر , العةدد ) 0223وتولعاتا المستمبلٌة لعام 

 . 040, ص 0220جامعة المادسٌة , 

بسديشتتتص حيتتتتون كتتتوبري,  جلتتتص حدحب طوفتتتين ستتتطيم ةدتتت , حيتبتتتيي  حيسكتتتيحن يلفجتتتوة حيشوع تتتص فتتتن حيتركيتتتب حيدتتتكيح ص  (0)
   .863,ص6,02(, 62حيفرحهيدي, حيعدد 

الجؽرافً لتباٌن التركٌ  التعلٌمً لسكان محافظة واسط  التحلٌل حسٌن علً عبد الراوي و لٌصر عبد هللا احمد , (8)

  81, ص0222, مجلة جامعة االنبار للعلوم االنسانٌة , العدد الثالث , 0223-2433للمدة 

زٌع الجؽرافً للسكان المشتؽلٌن بحس  النشاط ( حمادي عباس حمادي الشبري , وسٌم عبد الواحد ردا , التو0)
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