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 :خلصتالمس

, عتتا  بشتتا     العتترا  فتً واستت  نطتتا  فتً انتشتتر  التتتً الستاانٌ  الظتتواهر هتت أ مت  واحتتد  الدراستت  تناولت 

, التبدد فتً االمت  وانعتدا  والحترو  دتد داعت  اإلرهابٌ  العملٌا  نتٌج  ,خاص بشا  القادسٌ  ومحافظ 

جراء دراس  ألسر المتطوعٌ  إالمعروؾ اا  البد م  هذا وى الجهاد الافائً ولرد تف الى أد  األمور وهذه

 .فً الحشد الشعبً

ً  الحشد الشعبً فً محافظ  القادسٌ  ) :مشكلة الدراسة -ولا أ  ؟(ه  تتباٌ  خصائص متطوع

ا  ً  الحشتتد الشتتعبً فتتً محافظتت  القادستتٌ  وعلتتى مستتتوى ) :فرضااٌة الدراسااة :ثانٌااا تبتتاٌ  خصتتائص متطتتوع

 .(التراٌ  العمري والتعلٌمً والزواجً والحال  الحٌاتٌ 

ا  تسعى هذه الدراس  إ لى تسلٌط الدوء على الخصائص الساانٌ  ألسر الحشد الشعبً  :هدف الدراسة :ثالثا

واذلك على مستوى البٌئ  ها دم  الوحدا  اإلدارٌ  واتباٌنه  تأوالوقوؾ على فً محافظ  القادسٌ , 

                   فً المحافظ  وود  الحلو  المناسب  لها. الدراس الوقوؾ على اه  االثار الناتج  ع  هذه 

ا  المكانٌة والزمانٌة والحدود الموضوعٌة  :رابعا  

ذ تتمثتت  الحتتدود المودتتوعٌ  بالتحلٌتت  إتتمثتت  حتتدود الدراستت  بالحتتدود المودتتوعٌ  والماانٌتت  والزمانٌتت , 

ما الحدود الماانٌ  فتمثلها محافظت  القادستٌ  أ,  الجؽرافً لخصائص اسر الحشد الشعبً فً محافظ  القادسٌ 

تقتت  فتً الجتتزء االوستط متت  السته  الفٌدتتً وتحتدها خمستت  فوهتً احتدى محافظتتا  الفترا  االوستتط البتتً 

محافظا  م  جهاتها المختلف  فم  جهت  الشتما  تحتدها محافظت  بابت  ومت  الجنتو  تحتدها محافظت  المثنتى 

فلاٌاً تق  محافظ  القادسٌ  بٌ  دائرتٌ  عرض اما محافظتً واستط وذي قتار أما  ومحافظ  النجؾ االشرؾ,

وخطً طو  ( ْشماالً, 32,24( ْو)31,13فتحدها م  الشر  والشما  الشرقً بٌنما تحدها م  جه  الؽر  )

. وتتاو   2(ا 434123%( والبالؽ  )1945بنسب  ) 2(ا 3153(ْ شرقاً تبلػ مساحتها)44,45(ْ و)24,44)

(. وتتبتاٌ  مستاح  تلتك 2م  خمس  عشر وحتد  ادارٌت  وبواقت  أربعت  اقدتٌ  واحتدى عشتر ناحٌت  خرٌطت )

%(مت  اجمتالً مستاح  45اذ ٌتدح ا  قداء عفك استولى على اابر مساح  وبنسب  )  فً ما بٌنها االقدٌ

%(لا  منهمتا 12%,15%,23المحافظ  ٌلٌها قداء الحمز  والدٌوانٌ  والشامٌ  بنسب  بلؽ  على التوالً )

( وذلك لاونه 1443س  على تعداد عا  ) ( وقد اعتمد  الدرا 2221,اما الحدود الزمانٌ  فأنها تمثل  بعا ) 

اانت  دراست  استر الحشتد الشتعبً لعتا   , فتً حتٌ ( 2221اخر تعداد  رستمً فتً العترا  وتقتدٌرا  عتا  )

 .  القادسٌ  لحشد الشعبً فً محافظا أ ٌْ على بٌانا  ه   اً عتمادا( 2221)
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 (2خرٌط  )

 الوحدا  االدارٌ  فً محافظ  القادسٌ 

 

         . 0501، ،بغداد 055555:  1القادسية اإلدارية بمقياس رسم الهيأة العامة للمساحة ، خريطة محافظة المصدر :  
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ًّ الحشد الشعبً فً محافظة الم (ٕٕٔٓادسٌة لعام )الفصل الثالث : خصائص متطوع  

 اولا: التركٌب العمري

تعد دراس  الساا  م  حٌث التراٌ  العمتري مت  الدراستا  التتً تعتٌ  الباحتث الجؽرافتً فتً الداللت        

على قوته  االنتاجٌ  ودرج  حٌوٌته  واتجاه نموه  مفسر  نسب  الموالٌد والوفٌا  بٌنه , اما تساعد فً فهت  

االقتصادي بعد فه  نسب  الفئا  المنتج  اقتصادٌاً )الفئ  المعٌل  ( واذلك معرف  حج  الصور الحقٌقٌ  للنشاط 

الفئا  ؼٌر المنتج  فً المجتم  )الفئ  المعال  (, وهذا بدوره ٌعطً مؤشتراً وادتحاً عت  الصتور المستتقبلٌ  

الخدما  المختلف  له , لحج  الساا  وع  الذٌ  ه  فً س  العم  والتعلٌ  والشٌخوخ  وإ لى تحدٌد االنشط  و

وهً ال تقتصر على هذا الجان  فحس  ب  تستاعد المخططتٌ  والبتاحثٌ  فتً معرفت  شتا  وحجت  الختدما  

اما تفٌد بٌانا  العمر فً التخطٌط لشتى النشاطا  االقتصادٌ   واالجتماعٌ   (1)التً ٌتطلبها مجتم  الدراس ,

وستتٌت  البحتتث فتتً الحالتت  ( 2)التعلٌمٌتت  والصتتحٌ . وتتتوفٌر المتطلبتتا  الدتترورٌ  متت  ؼتتذاء وستتا  وختتدما 

 العمرٌ  لر  االسر  لمتطوعً الحشد الشعبً فً محافظ  القادسٌ  .                                     

ً  أسر الحشد الشعبً فتً محافظت  6( والشا  )13ندحظ فً الجدو )  ( تباٌ  نس  الفئا  العمرٌ  لمتطوع

%( بٌ  )الحدر, الرٌؾ( فاا  مت  4395%, 5295سن ( نسب  )34-24فئ  العمرٌ  )القادسٌ , اذ شال  ال

نصٌ  المراز االو  بهذه الفئ  )مراز قداء الدٌوانٌ , ناحٌ  الدؼار , مراز قداء الشتامٌ , مراتز قدتاء 

%(, وسجل  أعلى نسب  فً حدر مراز 1294%, 1194%, 1294%, 1494الحمز  ( وبمجموع نسبً )

%(, 394%( أما أعلى نسب  فً الرٌؾ فجاء  ناحٌ  الدؼار  وبنسب  بلؽ  )1294نٌ  اذ بلؽ  )قداء الدٌوا

%( وستجل  أعلتى نستب  694تلٌها فً المرتبت  الثانٌت  )ناحٌت  البتدٌر, ناحٌت  ؼمتاج( وبمجمتوع نستبً بلتػ )

سجل  احد  %( فً رٌؾ ناحٌ  البدٌر, وفً المرتب  الثالث 5%(  فً حدر ناحٌ  ؼماج وبنسب  )4بلؽ  )

%( علتتى 4%, 4%, 5%,5أعلتتى فتتً النتتواحً )الشتتافعٌ , نفتتر, ستتومر, الستتدٌر( وبمجمتتوع نستتبً بلتتػ )

وبتنفج المرتبت  فتً الحتد االدنتى ات  مت  النتواحً )الستنٌ ,  التوالً, وبنس  متفاوتت   بتٌ  الحدتر والرٌتؾ

 %( على الترتٌ  , فً حٌ  سجل  3المهناوٌ , الصدحٌ ( وبمجموع نسبً بلػ )

______________________                                                                          

.141, ص2226, مؤسس  الورا  , 1(عباج فاد  السعدي , ساا  الوط  العربً , ط1)   
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نٌ  وتوقعاتها المستقبلٌ , , المدئم  الماانٌ  للخدما  المجتمعٌ  فً مدٌن  الدٌوا رافد موسى عبد حسو  العامري ( 2) 

.  34, ص2214اطروح  داتوراه )غ. ( , الٌ  التربٌ  للبنا  , جامع  الاوف  ,   

(13جدو  )   
ً  الحشد الشعبً بحس  الفئا  العمرٌ  فً محافظ  القادسٌ  لعا  ) (2221التوزٌ  النسبً لمتطوع  

الوحد  

 االدارٌ 

( سن 24-34) ( سن 35-44)  ( سن 45-54)  اثر( سن فأ 55)   

 المجموع الرٌؾ الحدر المجموع الرٌؾ الحدر المجموع الرٌؾ الحدر المجموع الرٌؾ الحدر

 .  . 

 الدٌوانٌ 
12.4 2 14.4 22.5 6.3 23.4 23.6 1.3 25.5 23.1 2.6 25.6 

 2 2 2 3.6 1.3 1.3 1.4 2 1.4 3 3 2  . السنٌ 

 2 2 2 1.3 1.3 2 4.1 1.4 2.3 5 3 2  . الشافعٌ 

. الدؼار    5 3.4 12.4 2.3 6.3 4.6 3.6 5.5 4.1 12.3 12.3 22.5 

 12.3 2.6 3.3 3.3 3.6 3.6 4.6 4.1 5.5 3.4 5.4 2  .  . عفك

 2.6 2 2.6 5.5 3.6 1.3 4.1 2.3 1.4 5 3 2  . نفر

 2.6 2.6 2 5.5 3.6 1.3 4.1 1.4 2.3 6.4 5 2  . البدٌر

 3.3 2.6 5.1 3.6 2 3.6 4.1 2.3 1.4 4 3 1  . سومر

 5.1 2 5.1 12.3 5.5 3.3 11 4.1 6.3 11.4 3 3.4  . . الشامٌ 

 3.3 5.1 2.6 3.3 3.6 3.6 6.3 1.4 5.5 6.4 3 4  .ؼماج

 2 2 2 2 2 2 1.4 1.4 2 3 1 2  . المهناوٌ 

.  

 الصدحٌ 
1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 .  . 

 الحمز 
3.4 3 12.4 5.5 2.3 3.2 3.6 5.5 4.1 15.4 2.6 13.4 

 2 2 2 3.6 1.3 1.3 4.1 2.3 1.4 4 2 2  . السدٌر

 2 2 2 5.5 3.6 1.3 4.1 2.3 1.4 1 1 2  . الشنافٌ 

مجموع 

 المحافظ 
52.5 43.5 122 53.4 41.1 122 53.2 41.3 122 31.3 23.2 122 

(6المصدر: الباحث  باالعتماد على بٌانا  ملحق )  
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( 6شا  )  

(2221وعً الحشد الشعبً بحس  الفئا  العمرٌ  فً محافظ  القادسٌ  لعا  )التوزٌ  النسبً لمتط  

 

 

(13المصدر: الباحث  باالعتماد على جدو  )  
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%( وزعت  بتٌ  4191%, 5394سن ( فبلؽ  بمجموع نسبً )44-35%(. أما فئ  )1ناحٌ  الشنافٌ  نسب  )

%( فاا  م  2394انٌ  وبمجموع بنسبً بلػ ))الحدر, الرٌؾ(, فجاء فً المرتب  االولى مراز قداء الدٌو

%( علتى التتوالً, تلٌهتا فتً المرتبت  الثانٌت  )مراتز 693%, 2295نصٌ  )الحدر, الرٌتؾ( بنستب  بلؽت  )

%, 496%, 11قداء الشامٌ , ناحٌ  التدؼار , ناحٌت  عفتك, مراتز قدتاء الحمتز ( وبمجمتوع نستبً بلتػ )

  الحدتر فتً قدتاء الشتامٌ  بالنستب  االعلتى وبلؽت  %( على الترتٌ  فاا  م  نصتٌ  مرتبت%392, 496

%(, وفتً المرتبت  الثالثت  جتاء  ناحٌت  693%( أما فً الرٌؾ فجاء  ناحٌت  التدؼار  وبنستب  بلؽت  )693)

%( علتى 194%, 595%( وزعت  بتٌ  )الحدتر, الرٌتؾ( بنستب  بلؽت  )693ؼماج بمجمتوع نستبً بلتػ )

االعلى ا  م  النواحً )الشافعٌ , نفر, البدٌر, ستومر, الستدٌر,  التوالً, وفً المرتب  االخٌر  جاء فً الحد

%( على الترتٌ , فاان  النسبً متباٌن  ما بٌ  )الحدر, الرٌؾ( وبلؽ  491الشنافٌ ( بمجموع نسبً بلػ )

%(, وفً الحد االدنى م  نفج المرتب  جاء  ناحٌتً) السنٌ , المهناوٌ ( بمجموع نسبً بلتػ %194, 293)

لتتتتتتى التتتتتتتوالً  فتتتتتتً حتتتتتتٌ  لتتتتتت  تستتتتتتج  أي نستتتتتتب   فتتتتتتً ناحٌتتتتتت  الصتتتتتتدحٌ  لهتتتتتتذه الفئتتتتتت .                             %( ع194)

ستتن ( للتتذاور بمجمتتوع نستتبً  بتتٌ  )الحدتتر, الرٌتتؾ( بنستتب  بلؽتت  54-45بٌنمتتا جتتاء  الفئتت  العمرٌتت  )  

%( 2595بلتػ )%( على الترتٌ , وحصد المراز االو  لمراز قداء الدٌوانٌ  بمجمتوع %4193, 5392)

%(, تلٌهتا فتً المرتبت  الثانٌت  ات  مت  )مراتز قدتاء 193%, 2396وبنسب  بلؽ   بٌ  )الحدر, الرٌتؾ( )

%( 491%, 491%, 21293الشامٌ , مراز قدتاء الحمتز  , ناحٌت  التدؼار ( فجتاء  بمجمتوع نستبً بلتػ 

ؾ فقتتد وزعتت  %(, أمتتا الرٌتت396%, 396%,393علتتى الترتٌتت , فاتتا  متت  نصتتٌ  الحدتتر بنستتب  بلؽتت  )

%( على التوالً, وفً المرتب  الثالث  جتاء ات  مت  )مراتز قدتاء 595النسب  بشا  متساوي فبلؽ  نسبته  )

%( 396%( وزعت  بتٌ  ) الحدتر, الرٌتؾ( بنستب  بلؽت  )393عفك, ناحٌ  ؼمتاج( بمجمتوع نستبً بلتػ )

%( فاتا  مت  نصتٌ  595ً بلتػ )على التوالً, أما )ناحٌ  نفر, ناحٌ  البدٌر, ناحٌ  الشافعٌ ( بمجمتوع نستب

%( على الترتٌ , وفً المرتبت  االخٌتر  نجتد ات  مت  نتاحٌتً 396%, 193)الحدر, الرٌؾ( بنسب  بلؽ  )

%( لات  193%( وبنسب  تتفاو  بٌ  )الحدر, الرٌؾ( فبلؽ  )396)السنٌ , الشافعٌ ( بمجموع نسبً بلػ )

( دم  هذه الفئ .                                       منها, فً حٌ  ل  تسج  ناحٌتً ) المهناوٌ , الصدحٌ   

سن ( ما بتٌ  الوحتدا  االدارٌت  فتً  54-45سن ( و)44-35نستنتج م  خد  ذلك بأنه تباٌ  الفئ  العمرٌ  )

 55محافظ  القادسٌ  وما بٌ  )الحدر, الرٌؾ( فقد جاء  هذه الفئ  بنس  مرتفع , بٌنما نجد الفئ  العمرٌت )

%(, فاا  م  نصٌ  2392%, 3193ثر( جاء  بمجموع نسبً وزع بٌ  )الحدر, الرٌؾ(  فبلػ )سن  فأا
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المرتب  االولتى جتاء  )مراتز قدتاء الدٌوانٌت , ناحٌت  التدؼار , مراتز قدتاء الحمتز ( بمجمتوع نستبً بلتػ 

%, 2391%( علتتتى التتتتوالً , فاتتتا  متتت  نصتتتٌ  )الحدتتتر( بنستتتب  بلؽتتت  )%1394, %2295, 2596)

%( علتى الترتٌت , وفتً المرتبت  296%, 1293, 296%( أما الرٌؾ فبلؽ  النستب  فٌهتا )%1594, 1293

%, 393%, 1293الثانٌتت  نجتتد )مراتتز قدتتاء عفتتك, ناحٌتت  ستتومر, ناحٌتت  ؼمتتاج( بمجمتتوع نستتبً بلتتػ )

%( ,أمتا فتً الرٌتؾ 393%( على التوالً, فسجل  أعلى نسب  فً الحدر لمراز قداء عفك وبلؽت ) 393

%(, وفتً  المرتبت  االخٌتر  نجتد ات  مت  )مراتز قدتاء 591ٌت  ؼمتاج وبلؽت  النستب  فٌهتا ) فنجده فً ناح

%(, وستجل  أعلتى نستب  فتً 296%, 296%, 591الشامٌ , ناحٌ  نفر, ناحٌ  البدٌر( بمجموع نسبً بلتػ )

%(, أمتتا بقٌتت  296%( وفتتً )الرٌتتؾ( لناحٌتت  البتتدٌر بنستتب  بلؽتت  )591)الحدتتر( لناحٌتت  ؼمتتاج وبلؽتت  )

واحً اإلدارٌتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  فلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  تستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتج  دتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم  هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذه الفئتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت .                                                                    النتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

ً  لحشد الشعبً فً محافظ  القادستٌ  لمعرفت  نستب   وتفسٌراً لذلك إ  االهمٌ  لتقسٌ  الفئا  العمرٌ   لمتطوع

بحست  البٌئت  فتً الوحتدا  اإلدارٌت  وعلتى مستتوى  المعالٌ  لألسر وهذا ما نتتج تبتاٌ  الفئتا  العمرٌت  بتٌ 

 المحافظ .                                                                                                
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ا: الحالة التعلٌمٌة-ثانٌا  

مدى التطور الثقافً واالجتماعً ,ب  تعد الخصائص التعلٌمٌ  م  المؤشرا  المهم  للتنمٌ  االجتماعٌ  ومقٌاسا" ل

أ  التعلٌ  ٌعد احد االهداؾ الرئٌس  للتنمٌ  فً جمٌ  المجتمعا . وهو احد العوام  التً تؤدي الى نجاحها 

وقطؾ ثمارها, والوسٌل  الوحٌد  التً م  خدلها تستطٌ  أٌ  ام  االسها  فً الحدار  العالمٌ , وم  ث  ود  

وعلى العاج م  التعلٌ  فاألمٌ  مشال  اجتماعٌ  معقد , وسب  م  ( 4)االنسانٌ . على نفسها خارط  الحدار 

اسبا  التخلؾ ,ولٌج هناك اخطر م  االمٌ  امرض اجتماعً ,لذلك ال نستؽر  أ  ٌلقى مودوع القداء على 

لباحثٌ  فً الشك فً أ  مودوع التعلٌ  ٌحظى باهتما  اثٌر م  ا( 5)االمٌ  ا  هذا االهتما  م  ااف  الدو ,

العلو  االجتماعٌ  بشا  عا , الى جان  التربوٌٌ  المختصٌ  فً التعلٌ , اما ٌحظى التباٌ  الماانً للخصائص 

وٌقصد به توزٌ  ( 6)التعلٌمٌ  للساا  وتوزٌ  الخدما  التعلٌمٌ  وسماتها باهتما  اثٌر م  الدراسا  الجؽرافٌ .

ً للتطور الساا  بحس  الحال  التعلٌمٌ . وتنبثق أهم ٌ  بٌاناته م  اونها تعد مؤشراً للمستوٌا  المعٌشٌ  ومقٌاسا

الثقافً واالجتماعً للساا , اما تتجلى أ همٌتها فً التنبؤ باالتجاها  التعلٌمٌ  المستقبلٌ , فددً ع  اآلثار الجلٌ  

ً بٌ   التً ٌعاسها التراٌ  التعلٌمً على المتؽٌرا  الدٌموؼرافٌ  االخصوب  والوفٌا , إ ذ ً عاسٌا إ َّ ثم  تعلقا

   (3)المستوى التعلٌمً للمرأ  وعدد االطفا  الذٌ  تنجبه , واذلك معدال  وفٌا  االطفا  الرد .

ً  الحشد الشعبً فً محافظ  القادسٌ , وجاء 3( والشا )14ٌشٌر الجدو  ) ( تباٌ  الحال  التعلٌمٌ  لمتطوع

%( على الترتٌ , 4396%, 51,4نسب  بٌ  )الحدر, الرٌؾ( بلؽ  )ب )األمً(المجموع النسبً للحال  التعلٌمٌ  

%( وسجل  النسبٌ  ما بٌ  )الحدر, الرٌؾ( 1393فجاء  بالمرتب  االولى )ناحٌ  الدؼار ( بمجموع نسبً بلػ )

%(, وفً المرتب  التً تلٌها جاء ا  م  مراز قدائً )الحمز , الدٌوانٌ ( بمجموع نسبً 396%, 593فبلؽ  )

%( لا  منهما, اما )الرٌؾ( فبلؽ  396%( وبلؽ  النسب  فً )الحدر( بمجموع بلػ )1295%, 1294بلػ )

%(على التتاب , وفً المرتب  الثالث  جاء  فٌها )مراز قداء الشامٌ , ناحٌ  ؼماج( 194%, 393النسب  )

                                                                                امٌ  وبلؽ  %( , فاان  النسب  االعلى فً )الحدر( لمراز قداء الش495بمجموع نسبً متساوي بلػ )

                                                                          _____________________ 

ربٌ  السعودٌ  , مجل  الٌت  االنستانٌا  والعلتو  رشود ب  دمحم الخرٌؾ , تطور الخصائص التعلٌمٌ  للساا  فً المملا  الع(4)

 .  111, ص  2221االجتماعٌ  , جامع  قطر , العدد الراب  والعشرو  , السن  الرابع  والعشرو  , 

 . 114(المصدر نفسه , ص 5)

ا  ذا  المستقب  , منشور –الحادر  –(ام  ٌوسؾ العذبً الصباح , مصطفى حنفً الشلقانً , ساا  الاوٌ  المادً 6)

 . 44, ص  1436السدس  , الاوٌ  , 
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 153, ص1434بع  العانً , بؽداد , (جاالٌ  ؼارٌنه, جؽرافٌ  الساا , ترجم  حس  الخٌاط وماً دمحم عزٌز , مط3)

 (14جدو  )                                                        

 (0202التعليمية في محافظة القادسية لعام )التوزيع النسبي لمتطوعي الحشد الشعبي بحسب الحالة 

الدارٌة الوحدة عدادي( )متوسط( )ابتدايئ( (أ يم(   )معهد/ جامعة( )ا 

 مجموع ريف حرض مجموع ريف حرض مجموع ريف حرض مجموع ريف حرض مجموع ريف حرض

الدٌوانٌة. ق. م  6.8 9.1 9..1 9..8 4.3 98.9 3... 94.4 14.4 43.1 - 43.1 3..9 1.4 3..3 

السنٌة. ن  9.. 9.1 ..1 9.9 9.9 ..4 - - - - 3.4 3.4 ... ... ... 

الشافعٌة. ن  9.1 ..1 3.6 ..4 ..4 3.8 - - - - - - ... ... ... 

الدغارة. ن  1.. ..8 94.4 4.3 6.. 99.1 - 94.4 94.4 6.. 3.4 94.. 1.4 1.4 9..8 

عفن. ق. م  9.1 4.6 1.. 3.8 8.1 99.1 8.. - 8.. 6.. 3.4 94.. 1.4 ..8 ..1 

نفر. ن  9.1 4.6 1.. ..4 4.3 1.. - - - - - - ..8 ... ..8 

البدٌر. ن  9.1 3.6 8.. 4.3 3.8 6.. - - - - - - ... ... ... 

سومر. ن  ..1 4.6 8.. ..4 ..4 3.8 - - - - - - ..8 ... ..8 

الشامٌة. ق. م  ..8 9.1 1.1 1.. 4.3 1.. 8.. 8.8 94.4 94.. 6.6 .9.6 ..1 ..8 9..1 

غماس. ن  3.6 3.6 1.1 4.3 ..4 1.. - - - - - - ..1 ..8 9..1 

المهناوٌة. ن  - 9.1 9.1 ..4 - ..4 - - - - - - ... ... ... 

الصالحٌة. ن  9.. 9.. 9.1 - 9.9 9.9 - - - - - - ... ... ... 

الحمزة. ق. م  6.8 4.6 9..3 1.. 4.3 1.. 8.. 8.. 94.3 94.. - 94.. 1.4 ..8 ..1 

.السدٌر .ن  ..1 9.1 3.6 9.9 4.3 3.8 - - - - - - ... ... ... 

ةالشنافٌة. ن  9 ..1 4.6 9.9 ..4 4.3 - - - - - - ... ... ... 

 مجموع

 المحافظة
19.3 36.8 9.. 19.. 36.4 9.. 8. 9.  41.1 9.. .6.4 .9.6 9.. .6.1 .9.9 9.... 
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(3ملحق ) المصدر: الباحث  باالعتماد على بٌانا    
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 (3شا  )

 (2221التوزٌ  النسبً لمتطوعً الحشد الشعبً بحس  الحال  التعلٌمٌ  فً محافظ  القادسٌ  لعا  )

 

 

(14المصدر: الباحث  باالعتماد على جدو  )  
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%(, وفً المرتب  االخٌر  سجل  النس  االعلى فً ا  493وفً )الرٌؾ( لناحٌ  ؼماج بلؽ  النسب  ) %(396)

%( لا  منها, تلٌها )مراتز قدتاء عفتك, ناحٌت  نفتر( 693وبلػ المجموع النسبً )  النواحً )البدٌر, سومر( م  

%( علتى التتوالً, 493%( , وأٌدتا نتاحٌتً )الشتافعٌ , الستدٌر( بمجمتوع نستبً بلتػ )593بمجموع نستبً بلتػ )

مهناوٌت , الصتدحٌ ( وبلتػ المجمتوع وبنفج المرتب  جاء  بالنس  االدنى ات  مت  النتواحً )الشتنافٌ , الستنٌ , ال

 %( على التتاب .194%, 194%, 294%, 393النسبً )

%( وندحظ بأ  4393%, 5193بمجموع نسبً بٌ  )الحدر, الرٌؾ( وبلػ ) )البتدائً(جاء  الحال  التعلٌمٌ  

بمجموع نسبً بلػ  نسب  الحدر مرتفع  مقارن ً بالرٌؾ, واا  م  نصٌ  المرتب  االولى )مراز قداء الدٌوانٌ (

%( 1195%(, وفً المرتب  الثانٌ  جاء  فٌها )ناحٌ  الدؼار , مراز قداء عفك( بمجموع نسبً بلػ )1691)

لا  منهما, تلٌها المرتب  الثالث  )مراز قداء الشامٌ , مراز قداء الحمز , ناحٌ  ؼماج( بمجموع نسبً بلػ 

على فً )الحدر( لمراز قداء الدٌوانٌ  بنسب  بلؽ  %( على التوالً, وسجل  النسب  اال%3, %492, 492)

%(, وفً المرتب  االخٌر  جاء  بالنس  االعلى ا  3%( وفً )الرٌؾ( لناحٌ  الدؼار  فبلؽ  النسب  )1296)

%( أما نواحً) الشافعٌ , السدٌر, سومر( بمجموع نسبً 593م  النواحً )نفر, ؼماج( بنفج المجموع وبلػ )

رتٌ , فقد تباٌن  النس  ما بٌ  )الحدر, الرٌؾ(, ولنفج المرتب  بالنس  االدنى جاء  %( على الت496بلػ )

%(. وٌبدو م  191%, 293%, 293%, 394النواحً )الشنافٌ , السنٌ , المهناوٌ , الصدحٌ ( بمجموع نسبً )

ً  الحشد الشعبً فً محافظ  القادسٌ  ب شا  وذلك ٌعود الى تردي ذلك أ  َّ نسب  االمٌ  واالبتدائً مرتفع  لمتطوع

الود  المعٌشً فً عمو  القطر فً عقد التسعٌنا  م  القر  المادً , مما ادى إ لى ترك الدراس  والبحث ع  

فرص عم  اسرع لؽرض تحسٌ  الود  المعٌشً , ومزاول  االعما  الحر  لؽرض تحسٌ  الحال  االقتصادٌ  

واان  هذه النسب  بٌ   )المتوسط(%( للحال  التعلٌمٌ  3494%, 6291لألسر. فً حٌ  بلػ المجموع النسبً)

%( فً مراز قداء 5393)الحدر, الرٌؾ( , وجاء  فً المرتب  االولى وبمجموع نسبً مرتف  اذ بلػ )

%( , وفً المرتب  التً تلٌها جاء 42الدٌوانٌ  , فسجل  النسب  االعلى فً )الحدر( لنفج المراز وبلؽ  )

%(, وفً 1393%, 1393%, 1394لشامٌ , ناحٌ  الدؼار ( بمجموع نسبً بلػ )مراز قدائً )الحمز , ا

%(, واان  النسب  االعلى فً 393المرتب  االخٌر  ُسج  فٌها )مراز قداء عفك( بنفج المجموع نسبً وبلػ )

فً  )الرٌؾ( م  نصٌ  )مراز قداء الدٌوانٌ , ناحٌ  الدؼار (. وٌعود ذلك إ لى اقبا  متطوعً الحشد الشعبً

 المحافظ  وه  )الفئا  العمرٌ  المتوسط ( لتامل  ومواصل  مسٌرته  الدراسٌ .

%( على 2193%, 3393فبلػ المجموع النسبً بٌ  )الحدر, الرٌؾ( بنسب  بلؽ  ))العدادٌة( أما الدراس  

%( 3494ً )التوالً, وحظٌ  بالمرتب  االولى وبالنسب  االعلى فً )مراز قداء الدٌوانٌ ( وبالمجموع النسب

%( 2193وسجل  هذه النسب  فً )الحدر(, وفً المرتب  الثانٌ  جاء )مراز قداء الشامٌ ( بمجموع نسبً بلػ )
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%( بٌ  )الحدر, الرٌؾ( , وفً المرتب  التً تلٌها جاء ا  م  )ناحٌ  الدؼار , 393%, 13وبلؽ  النسب )

%( على الترتٌ , وتباٌن  النسب  بٌ  13) مراز قداء عفك, مراز قداء الحمز ( بمجموع نسبً متساوي بلػ

 %(.493)الحدر والرٌؾ(, وفً المرتب  االخٌر  وبالمجموع النسبً االق  جاء )ناحٌ  السنٌ ( وبلػ )

%, 3394بالمجموع النسبً بٌ  )الحدر, الرٌؾ( وبنسب  بلؽ  ))معهد/ جامعة( فً حٌ  جاء  الدراس  

ولى وبالنسب  االعلى فً )مراز قداء الدٌوانٌ ( وبالمجموع النسبً %( على التوالً, وحظٌ  بالمرتب  اال2191

%( فً )الحدر(, وفً المرتب  الثانٌ  جاء  ا  م  )ناحٌ  الدؼار , مراز 4291%( وبلؽ  النسب  )4394)

%, 593%( وبلؽ  النسب )1295%, 1295%, 1296قداء الشامٌ , ناحٌ  ؼماج( بمجموع نسبً بلػ )

%( على التوالً, , وفً 296%, 296%, 593حدر( أما فً )الرٌؾ( اذ بلؽ  النسب  )%( فً)ال%394, 394

المرتب  التً تلٌها جاء فٌها مراز قدائً )مراز قداء عفك, مراز قداء الحمز ( بمجموع نسبً متساوي بلػ 

نسبً االق  %( على الترتٌ , وتباٌن  النسب  بٌ  )الحدر والرٌؾ(, وفً المرتب  االخٌر  وبالمجموع ال394)

 %( على التتاب .296جاء  ناحٌتً نفر, سومر( وبلؽ  )

وبصور  عام  فأ  نسب  األمٌ  مرتفع  فً المحافظ  وهً بذلك تعد م  المشاد  الساانٌ  التً ٌعانً منها 

ً  لحشد الشعبً فً محافظ   المجتم  , وهذا بدوره ٌؤدي الى انتشار الجه  والتخلؾ, وفٌما ٌخص متطوع

  فقد أظهر  الدراس  المٌدانٌ  عود  بعض المتطوعٌ  فً الحشد الشعبً الى صفوؾ الدراس  بعد تحرٌر القادسٌ

العرا  م  داع  اونه  طلبه  وت  التحاقه  نتٌج  فتوى الجهاد الافائً لتلبٌ  أمر المرجعٌ  الرشٌد  , والبعض 

 حشد الشعبً فً محافظ  القادسٌ .األخر ٌاملو  دراساته  االولٌ  والعلٌا بدع  ومتابع  م  هٌئ  ال
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ا: الحالة الزواجٌة -ثالثا  

التوزٌ  النسبً للذٌ  ه  فً س  الزواج أي الذٌ  وهو ٌقصد بالحال  الزواجٌ  للساا     

تجاوزوا س  الرابع  عشر  م  العمر حس  الفئا  التً ٌنتمو  ألٌها وهً الساا  الذٌ  ل  

وتعد دراس  الحال  الزواجٌ  فً أي  (3)ترملو  والمطلقو ,ٌسبق له  الزواج والمتزوجو  والم

مجتم  على قدر ابٌر م  األهمٌ  وذلك الرتباطها فٌه  أو خصوب  اإلناث فً المجتم  . وتواجه 

الباحث عند دراس  الحال  الزواجٌ  العدٌد م  المشاا  أبرزها ندر  البٌانا  اإلحصائٌ  المتوفر  

صو  علٌها, خاص  البٌانا  الخاص  بالطد  وٌعد الزواج م  ع  هذا المودوع وصعوب  الح

أه  الظواهر الدٌموؼرافٌ  فً جمٌ  المجتمعا  اما أ  له أهمٌ  ابٌر  فً تاوٌ  األسر ع  

طرٌق الزواج أو تفااها أو انحدلها ع  طرٌق الترم  أو الطد , وٌؤثر التراٌ  العمري, 

ساا  الذٌ  تدمه  أقسا  الحال  الزواجٌ  األرب , اما ونسب  النوع تأثٌرا مباشرا على نس  ال

تسه  األحوا  االجتماعٌ  واالقتصادٌ  فً تحدٌدها واتجاهها, ولذلك فا  الحال  الزواجٌ  للساا  

لٌس  ثابت  على اإلطد  ب  دائم  التؽٌر, وهً تعاج فً ذلك ظروؾ المجتم  السائد  

( تباٌ  التوزٌ  النسبً للحال  3( والشا )15ٌتدح م  الجدو ) (4)اقتصادٌا واجتماعٌا.

لمتطوعً أسر الحشد الشعبً فً محافظ  القادسٌ , اذ شا  المجموع النسبً لحال  الزواجٌ  

%( بٌ  )الحدر, الرٌؾ( فاا  م  نصٌ  االو  بهذه الفئ  3393%, 6693بنسب  ))العزاب( 

%( وسجل  نسب  العزا  فً )الحدر, 2496ػ  ))مراز قداء الدٌوانٌ (  وبمجموع نسبً بل

%( على التوالً, تلٌها فً المرتب  الثانٌ  )مراز قداء 393%, 2594الرٌؾ( فبلؽ  النسب  )

%( وزع  بٌ  )الحدر, الرٌؾ( بمجموع نسبً بلػ 1395الحمز ( وبمجموع نسبً بلػ )

لدؼار ( وبمجموع نسبً %( على التوالً, وفً المرتب  الثالث  سجل  )ناحٌ  ا%394, 1191)

%, 393%( على الترتٌ , وبنسب  متفاوت  بٌ  )الحدر, الرٌؾ( اذ بلؽ  )1191بلػ ) 

%( على الترتٌ , فً حٌ  نجد فً المرتب  االخٌر   فً المجموع النسبً االعلى ا  م  394

ع نسبً )ناحٌ  نفر, ناحٌ  البدٌر, مراز قداء الشامٌ , ناحٌ  ؼماج, ناحٌ  المهناوٌ ( بمجمو

%, 393%( على الترتٌ , وبنس  متساوٌ  ما بٌ  )الحدر, الرٌؾ( فبلػ )394متساوي بلػ )

%( 393%( على التوالً, وفً المرتب  االخٌر  نجد )ناحٌ  السنٌ ( بمجموع نسبً بلػ )393

واان  هذه النسب  فً )الحدر(, أما بقٌ  النواحً االدارٌ  فسجل    

________________________                                                                      

 .154,ص 1432(احمد نج  الدٌ  ,جؽرافٌ  ساا  العرا , مطبع  جامع  بؽداد , بؽداد,3)

 .  233, ص  1432(عباج فاد  السعدي , دراسا  فً جؽرافٌ  الساا  , منشأ  المعارؾ, االساندرٌ , 4)
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 (15جدو  )

ً  الحشد الشعبً بحس  الحال  الزواجٌ  فً محافظ  القادسٌ  لعا  التوزٌ   النسبً لمتطوع

(2221)  

 

 الوحدا  االدارٌ 

 )المتزوج %( )األعز  %(

 المجموع الرٌؾ الحدر المجموع الرٌؾ الحدر

 14.4 3.3 16.6 24.6 3.3 25.4  .  . الدٌوانٌ 

 2.1 1.2 2.3 3.3 3.3 2.2  . السنٌ 

 4.6 2.1 2.5 2.2 2.2 2.2  . الشافعٌ 

 12.4 3.5 5.2 11.1 3.4 3.3  . الدؼار 

 4.5 5.2 4.6 2.2 2.2 2.2  . . عفك

 4.6 2.5 2.1 3.4 3.3 3.3  . نفر

 5.4 3.3 2.1 3.4 3.3 3.3  . البدٌر

 5.2 2.5 2.5 2.2 2.2 2.2  . سومر

 11.2 3.3 3.5 3.4 2.2 3.4  .  . الشامٌ 

 3.1 3.3 3.3 3.4 2.2 3.4  . ؼماج

 2.4 2.4 2.2 3.4 3.3 3.3  . المهناوٌ 

 1.2 2.3 2.4 2.2 2.2 2.2  . الصدحٌ 

 12.2 2.4 3.1 13.5 3.4 11.1  .  . الحمز 

 3.3 2.1 1.3 2.2 2.2 2.2  . السدٌر

 2.4 2.1 2.3 2.2 2.2 2.2  . الشنافٌ 

 122.2 42.3 53.3 122.2 33.3 66.3 مجموع المحافظ 

 (3  باالعتماد على بٌانا  ملحق )ر: الباحثالمصد
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 (3جدو )

ً  الحشتتد الشتتعبً بحستت  الحالتت  الزواجٌتت  فتتً محافظتت  القادستتٌ  لعتتا   التوزٌتت  النستتبً لمتطتتوع

(2221) 

 

 (15المصدر: الباحث  باالعتماد على بٌانا  جدو  )
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إ  نستتب  الحالتت  الزواجٌتت  %( ونتٌجتت  لتتذلك  متت  ختتد  الدراستت  المٌدانٌتت  تبتتٌ  292بنستتب  )

)األعتتز ( لمتطتتوعً الحشتتد الشتتعبً فتتً محافظتت  القادستتٌ   مرتفعتت  لعتتزوفه  عتت  التتزواج فتتً 

الوق  الحالً والسب  فً ذلك أنه  ٌؤجلو  الزواج الى ما بعتد إامتا  دراستته  )العلٌتا(, ومتنه  

 السري.                                                                                      م  ٌرؼ  بتهٌئ  ظروؾ معٌشٌ  مناسب  االسا  المناس  م  أج  االستقد  ا

اان  بمجمتوع نستبً متبتاٌ  متا بتٌ  )الحدتر,  ) المتزوج(فً حٌ  جاء  الحال  الزواجٌ      

%( على الترتٌ , وجاء بالمرتب  االولى )مراز قدتاء 4293%, 5393الرٌؾ( فبلؽ  النسب  )

%(, اذ اتا  مت  نصتٌ  ) الحدتر, الرٌتؾ( بنستب  بلؽت  1494لدٌوانٌ ( بمجموع نستبً بلتػ )ا

%( على التوالً, وفً المرتب  التً تلٌها نجد ات  مت  ) ناحٌت  التدؼار , مراتز %393, 1696)

%, 1294قداء الشامٌ , مراز قداء الحمز , مراز قداء عفك( بمجموع نستبً مرتفت  بلتػ )

ى الترتٌ , وسجل  النسب  االعلتى فتً )الحدتر( لمراتز قدتاء %( عل%495, %12, 1192

%( أمتتا النستتب  االعلتتى فتتً )الرٌتتؾ( فستتجل  فتتً ناحٌتت  التتدؼار  وبلتتػ 395الشتتامٌ  فبلؽتت  )

%(, أمتتا المرتبتت  الثالثتت  فنجتتد اتت  متت  النتتواحً )ؼمتتاج, البتتدٌر, ستتومر, نفتتر, الشتتافعٌ ( 395)

%( علتى التتوالً, فجتاء  496%, 496%, 5%, 4و5%, 391بمجموع نسبً متفاو  فبلتػ )

%(, أمتتا )الرٌتتؾ( فستتجل  لنتتاحٌتً 393النستتب  االعلتتى فتتً )الحدتتر( فتتً ناحٌتت  بنستتب  بلؽتت  )

%(, وفً المرتب  االخٌر  نجد فً المجمتوع النستبً االعلتى 393البدٌر وؼماج وبلؽ  النسب  )

نست  متفاوتت  بتٌ  %(, وب294%, 393ا  م  ناحٌتً )السدٌر, الشنافٌ ( بمجموع نستبً بلتػ )

)الحدر, الرٌؾ(, أما فً المجمتوع النستبً االدنتى نجتد ات  مت  النتواحً )الستنٌ , الصتدحٌ , 

)المطلاك   %( على التوالً, أمتا الحالت  الزواجٌت 294%, 192%, 291المهناوٌ ( نسب  بلؽ  )

بلتػ فل  تسج  إجاب  على هذا التستاؤ  فتً ) الحدتر, الرٌتؾ( فجتاء  بمجمتوع نستبً الرمل( 

%(. لذلك عنـد التحلٌــ  الدقٌق ٌستعــاض م  أج  معرف  معد  التزواج لبٌتا  التؽٌتر فتً 292)

معتتدال  تاتتوٌ  األستتر المستتتجد  وتطورهتتا فتتً الستتنوا  المتعاقبتت  وهتتو متتا ٌعتترؾ باستت  معتتد  

التتذي ٌعتتد متت  المؤشتترا  المهمتت  للتعتترؾ علتتى الحالتت  االقتصتتادٌ  واالجتماعٌتت   *التتزواج الختتا 

د  فً المجتم  وٌعبر ع  معد  تاوٌ  األسر فً ابسط صور  ,لذلك ندحظ أ  هذا المعد  السائ

اذ بلتػ معتد  التزواج  (12),اثٌرا ما ٌتذبذ  حس  األحوا  االقتصادٌ  والتؽٌرا  التً تصاحبها 

ً  الحشتتتتتتتتتد الشتتتتتتتتتعبً فتتتتتتتتتً محافظتتتتتتتتت  القادستتتتتتتتتٌ .                              3494الختتتتتتتتتا  )                                                                        بتتتتتتتتتاأللؾ( لمتطتتتتتتتتتوع

                                                                  ________________________  

 * ٌستتتتتتتتتتتتتخرج معتتتتتتتتتتتتد  التتتتتتتتتتتتزواج الختتتتتتتتتتتتا  وفتتتتتتتتتتتتق المعادلتتتتتتتتتتتت  اآلتٌتتتتتتتتتتتت  : معتتتتتتتتتتتتد  التتتتتتتتتتتتزواج الختتتتتتتتتتتتا   
اجالزو التً تم  خد  عا  عدد عقود 

عدد الساا  التقدٌري فً منتصؾ العا 
المصدر : فتحً دمحم أبو عٌان  , جؽرافٌ  ساا  اإلساندرٌ  دراس  دٌموؼرافٌ  منهجٌ  ,  1222×

 .244, ص 1432االساندرٌ , 
 243المصدر نفسه ,ص ( 12)
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ا: الحالة الحٌاتٌة-رابعا  

التتً ٌولٌهتا الجؽرافٌتو  أهمٌت  ُابترى لمتا قتد تعد دراس  الحال  الحٌاتٌ  م  االمتور المهمت       

تظهره م  تباٌنا  فً توزٌ  الساا  بٌ  الوحدا  االدارٌ  وحس  البٌئ , وعلٌه ٌما  تودتٌح 

 ) يت ٌت  أصتلها االست  )حٌ تا   مفهو  الحال  الحٌاتٌ  فهً اس  مؤنث منسو  التى الحٌتا  والمت  اْلحٌا

نا تنقس  الحال  الحٌاتٌ  لمتطوعً الحشد الشعبً , وه(11)فً صور  جم  تاسٌر وجذرها )حًٌ(

ٌقصتتد بتته هتتو متت  متتا  متت   والشااهٌدالتتى ثتتدث أنتتواع هتتً )الشتتهداء, الجرحتتى, المقتتاتلٌ (, 

َولَئِن لُتِْلتُْم فًِ َسابٌِِل  }واما فً قوله تعالى (12)المسلمٌ  فً سبٌ  هللا دو  ؼرض م  الدنٌا,

ِ أَْو ُمتُّْم لََمْغِفَرةٌ مِّ  ا ٌَْجَمعُونَ َّللاه مه ٌٌْر ّمِ ِ َوَرْحَمةٌ َخ وهت  أفتراد  ُجرحى الحاربأما  (13){ َن َّللاه

عسارٌٌ  او مدنٌٌ  والذٌ  ه  بحاج  الى عناٌ  طبٌ  وتعرده  لإلصاب  اثنتاء الحترو  ولات  

ل  ٌقتلوا, فه  ؼٌر قادرٌ  على حم  السدح أو االستمرار فً القتتا  وٌمات  أ  ٌتعترض للوفتا  

الصاب  التً حصل  لهُ, وؼالباً تاو  نتٌج  وقتوع انفجتار أو طلتق نتاري أو تهتد  مبنتى بسب  ا

بٌنما ٌقصد بالمقاتلٌ  ه  المجاهدٌ  الذٌ  ٌدافعو  ع  الحتق  (14)شبه مدمر أو وطأ لؽ  أردً.

والتتدفاع عتت  التتوط  متت  أجتت  إجهتتاض محتتاوال  الخصتتو  التتذٌ  ٌهمتتو  باالنقدتتاض علتتى 

وٌدحتتظ متت   (16)واجهتت  الطؽتتا  فتتً أي ماتتا  وزمتتا  ومهمتتا التتؾ االمتتر.وأٌدتتاً م (15)التتبدد,

( التوزٌتت  النستتبً للحالتت  الحٌاتٌتت  بتتٌ  )الشتتهداء, الجرحتتى, المقتتاتلٌ ( 4( والشتتا )16الجتتدو )

لمتطوعً الحشد الشعبً فً محافظ  القادسٌ , وجتاء  الحالت  الحٌاتٌت  للشتهداء بمجمتوع نستبً 

)الحدر, الرٌؾ(, فجاء فً المستوى االعلى لشهداء الحشد %( وزع ما بٌ 4393%5293بلػ )

   فتتً مرااتتز االقدتتٌ  لاتت  متت  )مراتتز قدتتاء الحمتتز , مراتتز قدتتاء الدٌوانٌتت , مراتتز قدتتاء

             ______________________ 

)11(https://www.almaany.com. 

(12)https://ar.m.wikipedia.org                                                            

. 

.  153( القرآ  الارٌ , سور  أ  عمرا , اآلٌ  13)  

(14)https://ar.m.wikipedia.org. 

 

,  .د ,2ٌالً, موسوع  السٌاس , المؤسس  العربٌ  للدراسا  والنشر, بٌرو , ج( عبد الوها   الا15)
113ص  

(جعفر ب  الحس  الحلً, شرائ  االسد , تحقٌق وتعلٌق السٌد صاد  الشٌرازي, مطبع  أمٌر, انتشارا  16)
.453ه, ص1424استقد , طهرا ,   

https://www.almaany.com/
https://www.almaany.com/
https://ar.m.wikipedia.org/
https://ar.m.wikipedia.org/
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(16جدو )  

  الحٌاتٌ  )الشهداء , الجرحى ,المقاتلٌ ( التوزٌ  النسبً لمتطوعً الحشد الشعبً بحس  الحال

 (2221فً محافظ  القادسٌ  لعا  )

 الوحد  االدارٌ 

 المقاتلٌ % الجرحى% الشهداء%

 الحدر% المجموع الرٌؾ الحدر
الرٌؾ

% 
 المجموع

الحد

 ر

الرٌ

 ؾ

المجمو

 ع

 22.4 3.4 14 22.4 4.3 15.6 13.3 2.2 11.1  .  . الدٌوانٌ 

 2.1 1.5 2.6 4.3 3.4 1.4 6.2 2.3 3.6  . السنٌ 

 4.3 2.6 1.3 2 2.3 1.4 2.3 1.6 1.1  . الشافعٌ 

 11.3 3.4 4.3 4.5 6.1 3.4 3.4 5.1 3.3  . الدؼار 

 3.3 4.1 3.3 5.4 4.3 2.3 4.1 4.3 4.4  .  . عفك

 3.3 2.1 1.3 2 2.3 1.4 2.4 1.3 1.1  . نفر

 4.3 3.2 1.3 4.1 1.4 2.3 3.3 2.3 1.1  . البدٌر

 4.3 2.4 1.4 6.1 2.3 3.4 6.2 2.3 3.3  . سومر

 12.3 3.2 3.6 13 6.3 12.2 12.4 5.6 3.3  .  . الشامٌ 

 3.1 3.4 4.3 5.4 2.2 3.4 4.3 5.3 4.4  . ؼماج

 1.3 2.4 2.5 2 2.3 1.4 3.3 2.2 1.1  . المهناوٌ 

 2.5 2.3 2.2 3.4 2.2 3.4 2.4 2.3 2.2  . الصدحٌ 

 11.3 3.3 3.5 13.6 3.4 12.2 14.2 6.4 3.3   .  . الحمز

 3.4 2.2 1.3 2.3 2.2 2.3 3.1 2.2 1.1  . السدٌر

 2.4 2.1 2.3 1.4 1.4 2.2 2.4 1.3 1.1  . الشنافٌ 

مجموع 

 المحافظ 
52.3 43.3 122.2 54.2 42.3 122.2 53.3 

42.

2 
122.2 

(4المصدر: الباحث  باالعتماد على بٌانا  ملحق )  
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 (4شا  )

التوزٌ  النسبً لمتطوعً الحشد الشعبً بحس  الحال  الحٌاتٌ  )الشهداء , الجرحى ,المقاتلٌ ( 

 (2221فً محافظ  القادسٌ  لعا  )

 

(16المصدر: الباحث  باالعتماد على بٌانا  جدو )  

%( علتتى الترتٌتت , وستتجل  النستتب  1294%, 1393%, 1492الشتتامٌ ( بمجمتتوع نستتبً بلتتػ )

%( أمتا )الرٌتؾ( فاتا  مت  1191ء الدٌوانٌت  فتً )الحدتر( وبنستب  بلؽت  )االعلى لمراز قدا

%(, أمتتا فتتً المستتتوى االدنتتى فنجتتد ناحٌتت  694نصتتٌ  مراتتز قدتتاء الحمتتز  وبنستتب  بلؽتت  )

%(, اذ جتتتاء  نستتتب  الشتتتهداء فً)الحدتتتر, الرٌتتتؾ( 294الصتتتدحٌ  بمجمتتتوع نستتتبً بلتتتػ )

محافظ  القادسٌ  م  المحافظا  التً  مما ال شك فٌه إ , ٌ %( على الترت293%, 292وبلؽ )

ستاانها لبتتوا نتداء المرجعٌتت  الرشتٌد  وعلٌتته فتأ  نستتب  الشتهداء مرتفعتت  علتى مستتتوى المحافظتت  

وعلى المستوى الوحدا  االدارٌ  وحس  البٌئ   فً حتٌ  جتاء  الجرحتى  بمجمتوع نستبً فتً 

ز قداء الدٌوانٌ  %(, وحصد  أعلى نسب  فً مرا4293%, 5492)الحدر, الرٌؾ( إذ بلػ )

%( 493%, 1596%(, واان  م  نصٌ  )الحدر, الرٌؾ( بنسب  بلؽ  )2294بمجموع بلػ )

%( 194على الترتٌ , وسجل  فً المستوى االدنى ناحٌ  الشافعٌ  واان  بمجموع نستبً بلتػ )
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وسجل  هذه النسب  فً الرٌتؾ. ومت  هتذا المنطلتق ندحتظ إ  نست  الجرحتى لمتطتوعً الحشتد 

فتتً محافظتت  القادستتٌ  مرتفعتت  ومتباٌنتت  متتا بتتٌ  وحتتداتها االدارٌتت  ومتتا بٌ )الحدتتر, الشتتعبً 

% 52الرٌتتؾ(, وهتتذا متتا نتتتج عنتته اختتتدؾ االصتتابا  بٌتتنه  فمتتنه  متت  اانتت  نستتب  االصتتاب  )

فأاثر( وعندها ٌدخ  الجرٌح فً قائم  المعاقٌ  وهنا ٌحتاج الى متابع  دورٌ  ومستمر  م  قب  

% فأق ( بعد التعافً ٌنتقلو  الى االستمرار فً التدفاع 42حافظ , أما بنسب  )هٌئ  الحشد فً الم

وٌدخ  فً قائم  المقاتلٌ . فً حٌ  نجد إ  نسب  المقاتلٌ  فتً الحشتد الشتعبً لمحافظت  القادستٌ  

%( فً الرٌؾ, وجاء مراز قدتاء 4292%( فً الحدر, وبنسب )5393بلؽ  بمجموع نسبً )

%( 2294هو االعلى ما بٌ  الوحدا  االدارٌت  فتً المحافظت  فقتد بلتػ )الدٌوانٌ  بمجموع نسبً 

%(, أما علتى مستتوى الرٌتؾ فقتد 14واان  النسب  االابر فً )الحدر( لنفج المراز وبلؽ  )

%(, وتمتتاز ناحٌت  التدؼار  بعتدد ستاانً 394جاء  النسب  االعلى فتً ناحٌت  التدؼار  وبلؽت  )

ابعتت  لقدتتاء الدٌوانٌتت , وٌدحتتظ أ  ارتفتتاع نستت  الشتتهداء ابٌتتر وهتتً متت  الوحتتدا  االدارٌتت  الت

والجرحى فدد ع  المقاتلٌ  فٌها, فقد جاء  فً الدراس  المٌدانٌ  بأ  ارتفاع هذه النس  اان  

فتتً مجموعتت  متت  القتترى ومنهتتا )العوٌتتدٌ , البوجمتتا , التتزحٌ (, فتتً حتتٌ  نجتتد النستتب  االدنتتى 

%( علتتى التتتوالً, وتجتتدر 295%, 194بً بلتتػ )لنتتاحٌتً المهناوٌتت  والصتتدحٌ  بمجمتتوع نستت

االشار  بالذار الى أ  هاتٌ  الناحٌتٌ  ت  تطوع واندما  أعداد ابٌر  م  المقاتلٌ  الى صتفوؾ 

                                                                         محافظ  النجؾ االشرؾ.الوٌ  

داء والجرحتتى فدتتد عتت  المقتتاتلٌ  فتتً الحشتتد الشتتعبً ٌتدتتح ممتتا ستتبق ا  تبتتاٌ  نستت  الشتته

لمحافظ  القادسٌ , وعلى مستوى الوحدا  االدارٌ  وبحس  البٌئ  فأنها تاو  مرتفع  فً مرااز 

االقدتتٌ  نتٌجتت  لوجتتود أعتتداد ابٌتتر  متت  الستتاا  وإ  أؼلتت  المتطتتوعٌ  فٌهتتا هتت  متت  الاستتب  

دوائر الحاومٌ  والموظفٌ  التذٌ  استتطاعوا والطد  بالدرج  االساج لاونه  ؼٌر مرتبطٌ  بال

بأختتذ إجتتازا  رستتمٌ  وااللتحتتا  للتتدفاع عتت  أرض التتوط  وتلبٌتت  نتتداء المرجعٌتت  الرشتتٌد  فتتً 

                                                                              محافظ  النجؾ االشرؾ. 
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:صادرمال  

.141, ص2226, مؤسس  الورا  , 1  العربً , ط(عباج فاد  السعدي , ساا  الوط1)   
, المدئم  الماانٌ  للخدما  المجتمعٌ  فً مدٌن  الدٌوانٌ  وتوقعاتها  رافد موسى عبد حسو  العامري ( 2) 

 .  34, ص2214المستقبلٌ , اطروح  داتوراه )غ. ( , الٌ  التربٌ  للبنا  , جامع  الاوف  , 

الخصتتائص التعلٌمٌتت  للستتاا  فتتً المملاتت  العربٌتت  الستتعودٌ  , مجلتت  الٌتت   رشتتود بتت  دمحم الخرٌتتؾ , تطتتور(4)

,  2221االنسانٌا  والعلو  االجتماعٌ  , جامع  قطتر , العتدد الرابت  والعشترو  , الستن  الرابعت  والعشترو  , 
 .  111ص 
 . 114(المصدر نفسه , ص 5)
المستقب  ,  –الحادر  –لاوٌ  المادً (ام  ٌوسؾ العذبً الصباح , مصطفى حنفً الشلقانً , ساا  ا6)

 . 44, ص  1436منشورا  ذا  السدس  , الاوٌ  , 
, 1434(جاالٌ  ؼارٌنه, جؽرافٌ  الساا , ترجم  حس  الخٌاط وماً دمحم عزٌز , مطبع  العانً , بؽداد , 3)

 .153ص
 .154,ص 1432(احمد نج  الدٌ  ,جؽرافٌ  ساا  العرا , مطبع  جامع  بؽداد , بؽداد,3)

 .  233(عباج فاد  السعدي , دراسا  فً جؽرافٌ  الساا  , مصدر سابق , ص 4)

 ٌستتتتتتتتتتتخرج معتتتتتتتتتتد  التتتتتتتتتتزواج الختتتتتتتتتتا  وفتتتتتتتتتتق المعادلتتتتتتتتتت  اآلتٌتتتتتتتتتت  : معتتتتتتتتتتد  التتتتتتتتتتزواج الختتتتتتتتتتا    (12) 
عدد عقود الزواج التً تم  خد  عا 

عدد الساا  التقدٌري فً منتصؾ العا 
×1222 

مؤسستت  الثقافتت  الجامعٌتت  جؽرافٌتت  ستتاا  اإلستتاندرٌ  دراستت  دٌموؼرافٌتت  منهجٌتت  ,  المصتتدر : فتحتتً دمحم أبتتو عٌانتت  ,
 .244, ص 1432,االساندرٌ  ,

 .243( المصدر نفسه ,ص 11)

)12(https://www.almaany.com. 

(13)https://ar.m.wikipedia.org                                                            

.  153( القرآ  الارٌ , سور  أ  عمرا , اآلٌ  14)   

(15)https://ar.m.wikipedia.org. 

113, ص2راسا  والنشر, بٌرو , ج( عبد الوها   الاٌالً, موسوع  السٌاس , المؤسس  العربٌ  للد16)  

ارا  (جعفر ب  الحس  الحلً, شرائ  االسد , تحقٌق وتعلٌق السٌد صاد  الشٌرازي, مطبع  أمٌر, انتش13)
 45ه, ص1424استقد , طهرا , 

 والمقترحا   االستنتاجا

ً  الحشتتتتد الشتتتتعبً فتتتتً محافظتتتت  القادستتتتٌ , فقتتتتد تبتتتتاٌ  نستتتت  ال -ٔ فئتتتتا  العمرٌتتتت  لمتطتتتتوع

ستتتتتن ( بنستتتتت  مرتفعتتتتت  متتتتتا بتتتتتٌ   54-45ستتتتتن ( و)44-35جتتتتتاء  هتتتتتذه الفئتتتتت  العمرٌتتتتت  )

ٌراً لتتتتذلك ٌنبؽتتتتً الوحتتتتدا  االدارٌتتتت  فتتتتً المحافظتتتت  ومتتتتا بتتتتٌ  )الحدتتتتر, الرٌتتتتؾ( , وتفستتتت

                                                                                                                                                              لٌ  لألسر.                               ٌمعرف  نسب  المع

ً  الحشتد الشتعبً فتً  -ٕ انخفاض مستوٌا  التعلٌ  فقد ارتفع  نسب  االمٌت  واالبتتدائً لمتطتوع

ٌ  بشا  ابٌر وذلك ٌعود الى تتردي الودت  المعٌشتً فتً عمتو  القطتر فتً عقتد محافظ  القادس

التستتعٌنا  متت  القتتر  المادتتً , ممتتا ادى إ لتتى تتترك الدراستت  والبحتتث عتت  فتترص عمتت  استترع 

https://www.almaany.com/
https://www.almaany.com/
https://ar.m.wikipedia.org/
https://ar.m.wikipedia.org/
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لؽرض تحسٌ  الودت  المعٌشتً , ومزاولت  االعمتا  الحتر  لؽترض تحستٌ  الحالت  االقتصتادٌ  

                                                 لألسر.

لمتطوعً أسر الحشد الشعبً فً محافظ  القادسٌ , اذ تباٌ  التوزٌ  النسبً للحال  الزواجٌ   -ٖ

مما %( بٌ  )الحدر, الرٌؾ(, 3393%, 6693بنسب  ))العزاب( شا  المجموع النسبً لحال  

ٌشٌر عزوفه  ع  الزواج فً الوق  الحالً والسب  فً ذلك أنه  ٌؤجلو  الزواج الى ما بعد 

إاما  دراسته  )العلٌا(, ومنه  م  ٌرؼ  بتهٌئ  ظروؾ معٌشٌ  مناسب  االسا  المناس  م  

 أج  االستقد  االسري.    

عبً لمحافظ  القادسٌ , المقاتلٌ  فً الحشد الش لىارتفاع نس  الشهداء والجرحى فدد ع -ٗ

  محافظ  القادسٌ  إوعلى مستوى الوحدا  االدارٌ  )الحدر, الرٌؾ(, وم  الجدٌر بالذار ف

م  المحافظا  االوائ  التً لب  نداء المرجعٌ  الرشٌد  فً محافظ  النجؾ االشرؾ للدفاع ع  

                                                                                           أرض الوط .

                                                                                             :رحاتتالمم

تسلٌط الدوء على الدور البطولً الذي قا  به قوا  الحشد الشعبً م  خد  استداف  عدد  -1 

الرسائ  فدد ع  م  القاد  بأجراء الندوا  مما ٌتٌح فرص  أما  الباحثٌ  فً اتاب  البحوث و

 االطارٌح مما ٌسه  عملٌ  طرح المعلوما .

 .بنائه وتنمٌ  الطاقا  الشبابٌ  ألسر الشهداء والجرحى أابع  تالعم  على زٌاد  م -2

                                                                                   

 


