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 ـــــداءهــــاإل

 

 لىجه هللا تعالى  علوٍحثىاب هرا العول كصدقح  قّدمأ

                                                 

 شهداء الذشد الشعثًالى الىطن و سثٍل فً دها   نزف هن كلالى 

 

دكتىز الوسدىم زضا عثد الأستاذي والوعسفح ، وهنهن هن تتقدٌن العلن سأ ن  ه   كلو

 الجثاز الشوسي

 

 لدكتىز صالخ عاتً الوىسىياألستاذ ا ٍااألب السودً لقسن الجغساف أستاذناو

 

 ساندنً أتً السودً الدكتىز عثد السضا هطس الهاشوً ن  ه  و            

 

 التً افتقدها أتً الوسدىم العوٍد لفتح دوٍد غضةالساهٍح تلك السوح والى 
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 الخبير اللغوي قرارإ

  

التحليل الجغرافي للخصائص السكانية ألسر ب)هذهالرسالةالموسومةأشهدأَنَّ

الممدَّمةمنالحشد الشعبي في محافظة القادسية ) دراسة في جغرافية السكان( 

ًمن رؤى لفتة حميدطالبةالماجستٌر) تموٌمهالغوٌا ,وهًسلٌمةمنً(,لدتمَّ

ماجستٌرالنٌلدرجةل, وٌةواألسلوبٌةبعداألخذبالمالحظاتاللغالناحٌةاللغوٌة

 .وآدابهافًالجغرافٌةالبشرٌة
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 الخبير العلمي  قرارإ

 

 الموسومة الرسالة هذه أَنَّ أشهد التحليل الجغرافي للخصائص السكانية ألسر ب

الممدَّمةمنالحشد الشعبي في محافظة القادسية ) دراسة في جغرافية السكان( 

( الماجستٌر علرؤى لفتة حميدطالبة تموٌمها تمَّ لد ً منا مًٌ(, وهً َبع د , من

ماجستٌرفًالجغرافٌةالٌلدرجةلن, أمضٌتوألجله,الناحٌةالعلمٌةمنسلٌمة

 .وآدابهاالبشرٌة
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 الشكس والتقدٌس

 

ال    الال يهد ي حقه  القهئللن    الال ححرهن ماسهئال الاهئ   الحسج هلل الحي ال يبلغ مجحته  
لههه  آجساهههال   ال أالرسهههنل  الههه  الخلههه   مهههال هأالسجتهههجال    الالرهههلس الالدهههل   لههه  

 الصحب  الطابال الطئهخيل .
 وبعــــــد :

الهجتتنرس  السذهخف  الذهرخ الالتقهجيخ تسهتئ تن خهئل تقهج   أ  أالنفئا الالاخفئ   ينجب  لن  
شهخافهئ  له  إلسهئ ذحلته  مهل جههج  لسهن   الصهبخ  ؤال  داله  مهجس   ن حدال الاباهجي صبخي   ل

 الجراس  .هحل 
سهج  شهرخي التقهجيخي تسهئتحتن فهن لدهر الج خاا ه  لسهئ أذههجالل أ  أالنفهئا اله   المهل الاجهب

 مل ملحظئت  لس    ذأ  الجراس  .
 ل فهههن مادهههرخالالاهههئملا 12الههه  الدهههاج الزهههاخ السطخالحهههن  لئلهههج لهههناا الجديههه  الذهههرخ ال 

الدههههئ س ال سههههسئ ا  الاههههنا ي  الالدههههاجات إالدههههاج ا أسالمههههجيخ اله هههه ال   ذههههن السههههئ  السطههههنتناأ الذهههههاج
 سهست فن لجم  الجراس  .أالائملال فن  الخس الحذج الذابن لسئ ذحلنل مل جهن  

سههههتئ ي الههههجتتنر حدههههال  لاههههني مئصههههخ الديههههئ ي أتقههههج   جديهههه  الذههههرخ الاالمتشههههئ  الهههه  الأ
 تن.لجهن هر السبحالل  فن مدئ ج دال  حا   طذئ  الجبنري حالأستئ ي الجتتنر 

دالهه  مههجس الجراسهه   لتاههئالمهر التنههئماهر  الالذههرخ الاالمتشههئ  الهه  فمللههن فههن الجراسههئت الال ههئ
 الالبحث. 

الاههر احههئتر ذخيهههن شهه ئذ  لسههئ ذههحلنل مههل السهه سئ الهه  أسههختن ال ههئللتن ال  الالذههرخ منصههن 
 جهج. 

 نسلههالات  خههئ  الئلههج ج ههئ   خيبههن الدههاجاالي للالحتههخا  الأتقههج   جديهه  الذههرخ الاالمتشههئ  الا
 احسن  ذخيج تئحر الخا ان  الا ئمخ  بج الحدال الدريجئالي 

 الرنرس الالس   . لذهح الجراس  خخجتلتن سهسنا فن مدئ جألحيل الت  الذرخ ل
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ْ



 ح
 

ْ
 المستخلص..

منواسعنطاقعلىانتشرتالتًالسكانٌةرالظواههمأمنواحدةالدراسةتناولت  

والحروبضداإلرهابٌةلعملٌاتلنتٌجةً,خاصبشكلالمادسٌةومحافظة,عامبشكل  العراق

هذاوىالجهادالكفائًولردتفالىأدتاألموروهذه,البالدفًمناآلوانعداماالرهابٌةداعش

.ٌنفًالحشدالشعبًجراءدراسةألسرالمتطوعإالمعروفكانالبدمن

تأتًأهمٌةالدراسةمنكونهاتتناولموضوعاعلىلدركبٌرمناألهمٌةاالوهوأسرو   

المادسٌة محافظة فً الشعبً ,. الحشد المحافظة فً نوعها من األولى هً الدراسة وهذه

التابعةللمحافظ فضالعن,ةوركزتعلىالتوزٌعالجغرافًوالتباٌنبٌنالوحداتاإلدارٌة

الحشدالشعبًفًالمحافظةوخصائصأسرالحشدخصائصمت  ً الىالدراسةتهدفو.طوع

الخصائصالسكانٌةمعرفة الشعبًألدراسة الحشد فًوزمانٌامكانٌاسر ,المادسٌةمحافظة

بلغ(2221)لعامالبٌئًوالتوزٌعاإلدارٌةالوحداتوبحسب فمد الشعبًالحشدأسرعدد.

علىالدراسةالمٌدانٌةمناالستناد.وتمدارٌةإوحدةةعشرخمسعلىموزعةسرةأ(4342)

االستبٌانالتًعلىفضال,خاللالمصادرالمكتبٌةوعلىالدوائرالرسمٌة استمارة استخدام

( عٌنة استمارة352كانتبحجم %(4)بنسبةو2221لعام( (352)العٌنةحجمبلغاذ,

.(استمارةفًالرٌف144(استمارةفًالحضرو)222ة),موزعاستمارة

المتتنهاالجغرافتتًاالللٌمتتًوالمتتنهاالوصتتفًالتحلٌلتتًالتتذيالٌمكتتنالباحثتتةاستتتخدمت

االستغناءعنهفًعملٌةالتحلٌلللظاهراتالسكانٌةالمدروسة,ولتحمٌتكهتدفالبحتاواختبتار

متنالمواضتٌعابتتدأمتناستتخدامالنستبالمئوٌتةفرضٌاتهتماستخداماالسلوبالكمًفًكثٌتر

والمعادالتالرٌاضٌةالتًتستخدمالدرجاتالمعٌارٌةفًتوزٌتعالظتاهراتالمدروستةلتستهٌل

.االشكالالبٌانٌةوالخرائطالجغرافٌةعنعملٌةالممارنةبٌنها,فضال

طتتارالنظتتريوخصتتائصولاالولتتدلستتمتالدراستتةالتتىأربعتتةفصتتولتنتتاولالفصتتلاأل

–أستبابه-دراستةالحشتدالشتعبً:تشتكٌلهالفصتلالثتانًتنتاولوالسكانفًمحافظةالمادسٌة.

الفصتلالثالتادراستةوجتاءفتًالتوزٌعالجغرافًألسرالحشدالشعبًفتًمحافظتةالمادستٌة.

الحشدالشعبًفًمحافظةالمادسٌة,اذتمدراسةالتركٌبال  ً عمريوالحالتةخصائصمتطوع

التعلٌمٌتتةوالزواجٌتتةوالحالتتةالحٌاتٌتتةالتتتًتضتتمنت)الشتتهداء,الجرحتتى,المماتلٌن(.أمتتاالفصتتل



 ط
 

الرابعفمدخصصلدراسةخصائصأسرالحشتدالشتعبًفتًمحافظتةالمادستٌة,ولتدلستمالتى

اللتصادي,مبحثٌنتناولالمبحااالولدراسةالتراكٌبالسكانٌة)النوعً,العمري,التعلٌمً,ا

الحشتتددراستتةالخصتتائصالمعٌشتتٌةوالستتكنٌةألستتر,الزواجتتً(,أمتتاالمبحتتاالثتتانًفتنتتاول

الشعبًفًمحافظةالمادسٌة.

(ستنة14-2)عمترمتناالولتىالفئتةنستبةارتفتا اهمهتامتنكتانالتتًبالنتتائاالدراسةختمت

عالةنسبةارتفا علٌهاٌترتب الصتغارأعالتةمعتدلأما%(1441)الكلٌةعالةاإلنسبةبلغتاذ,اإل 

إ لتتىذلتتنوٌعتتود%(1241)الكبتتارأَعالتتةنستتبةبلغتتتحتتٌنفتتً%(6142)المحافظتتةفتتًبلتتغفمتتد

ألسترالمتابعتةزٌتادةعلتىالعمتلضترورةفهتًالممترحتاتأمتا.االسترمتنالفئةهذهنسبةانخفاض

.المستمبلابناءفهماالسرفًاالكثرالفئةلكونها(ةسن14-2)العمرٌةبالفئةواالهتمامالشعبًالحشد

(ألسترالحشتدالشتعبًفت2221ًبلغمعدلالنشتاطااللتصتاديالختام)التذكور,االنتاا(فتًعتام)و

%(وبالنستبة2542%(,اذنجدالمعدلالخامللذكورمرتفعبشكلملحتوظ)3641محافظةالمادسٌة)

عممدارالعجزارتففًحٌن(.نسمة1613ددالسكانالبالغ)%(منأجمالًع1141لإلناااذبلغ)

(222(وحتدةستكنٌةوبوالتع)315السكنًألسرالحشتدالشتعبًفتًمحافظتةالمادستٌةلٌصتلالتى)

.(وحدةسكنٌةفًرٌفها155وحدةسكنٌةفًحضرالمحافظةو)
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 مة:المقد   - 

 

ر فةت ك ةاأللمةا لهةا مةن ا  ةر ، لةة المهمةة التةت تهةته  هةا الدو وضوعاتتعد الدراسات السكانية من الم       

والتخطةةيط  سةةو ومحمةةس السياسةةات السةةكانية التةةت تتوافةةظ مةة  تحيةةر القةةروة الم  يةةة وا   يميةةة أ وضةة 

سةةكانيا واتتماعيةةا السةةكان اليةةوه موضةوعا ا تيةةاديا و ل مسةتب   ا تتمةةاعت وا  تيةةادو ل دولةةةص لة ا ايةة س

خةة ت الةةدو  تهةةته  السةةكان ع ةةال اسةةاو العح ةةة العضةةوية  ةةين السةةكان وتركي ةة  وخيا يةة  ألةة ل   صويةةدر

 السكانيةص  مست زماتالو  ين   وتوزيع

 ا  يم   ت ديا   ،فت العير ال ديث  انيةكالقاهرات السمن ا رز عهه يوتوزنمو السكان ويعد        

 ،فيهاع ال الموارد ا  تيادية   رؤا ما يه والتت تشهد  عدد سكانت ها    يةمفت ال  دان النا و األخص

 صة والسكنيةيشيت يعو ة ت بيظ س   الرا ة المع التالو

سر ال شد الشع ت فت م افقة البادسية الييحة ا ولال التت استندت ع يها ألالتوزي  التحرافت ويم         

 (بات ينموال التر الولشهداء ا) يانات   ت وي  خحمن  الت اين  ين الو دات ا دارية إليتاد ية   ح ،الرسالة

الشهيد  معسكرما أ ت التت تتوفر فيها  يانات الشهداء والتر الال شد الشع  ةأهيالتت ته ال يو  ع يها من 

ال ضر )شك  تداو  وفرزها ع ال مستوى ال ي ة  ع ال ،نات المبات ينفتتوفر في   يا وساه المطوكتا و 

 صعن في  العوا   عن ا سر وفي  المتزوتين عن العزا  فضح   ،(والرية

و والتع يمت كالنوعت والعمر هه السكانية من خح  تراكي ،تبتير ع ال موضوع ا سر دراستتت فكان      

د وال و يع الشهرو الدخ و من خح  النشطين ا تياديا    دد  ا  تيادومستوى الف صوا  تيادو والزواتت

مادة ال ناء و ونوع السكن من  يث المسا ة وعدد ا سر والحرة السكنكالمعيشية  ل خيا ص ا  ممه مؤشرا  

من خح   رعايةوال ل متا عة عن  اتة ا سر ضح  ف صفي   خدمات المتوفرةل اضافة   ،فضح عن المسا ة

  صالمتا عةمية وا تتماعية ودرتة الرضا عن الخدمات الي ية والتع ي

 

 



 

اندنيم اننظري وخصائص انسكان يف  -ول:انفصم األ
 حمافظة انقادسية

 

اندنيم اننظري نهدراسة -ول:املبحث األ  

 

خصائص انسكان يف حمافظة  -املبحث انثاني:
 انقادسية

 

 

 



 انفصم االول....... انذنيم اننظشي وخصائص سكان محافظت انقادسيت
 

  
3 

 
  

  للدراسة  الدلٌل النظري -ول:المبحث األ

 مشكلة الدراسة -أوالً :

تتحدد مشكلة كّل دراسة بشكٍل عام فيما تثيرهُ هذه الدراسة من  ضانايا لنم يت نرل هٍليلنا البناحث        

م  حيث  بيعة م ان   الدراسنة     بيعنة هنذه الاانايا  تاا للنا م  ضبل في ظر ف مماثلة س اء 

مالجياً ،  يعد تحديد مشكلة الدراسنة   لنخ و ن ال البحنث العلمني العملينة ، فلن  تح ينل الم ان   

 فنني هننذه الدراسننة يمكنن     تكنناا المشننكلة الر يسننة  ( ٔ)العننام هلننخ سننوال  َ  مشننكلة ضابلننة للبحننث .

 بالتساول اآلتي : 

داريننة فنني الوكننا ا السننكااية اسننر الحشنند الشننعبي بحسنن  ال حنندال اإ بنناي تهننل ت ))     

 ؟ ((محافظة الاادسية؟  ما هي اهم الع امل التي تاف  راء هذا التباي 

 فلي: للدراسة اما المشكالل الفرعية 

هنم  ما هي ك رة الت زيع الجغرافي اسنر الحشند الشنعبي فني محافظنة الاادسنية؟  منا هني  -ٔ

 ع امل الموثرة فيه؟ال

 هل تتباي  وكا ا مت  عّي الحشد الشعبي في محافظة الاادسية ؟ -ٕ

 سكا   سر الحشد الشعبي في محافظة الاادسية ؟  وكا اما مدى تباي  -ٖ

 

  فرضٌة الدراسة-ثانٌاً:

 ياكد بالفرض العلمي حٌل ماترح لمشنكلة الدراسنة  هنذا الحنل يكن به الباحنث كنيابة        

، (ٕ)دضياة، بحيث ال تع ي  َكثنر من  معانخ  احند ،  ال تتانم   َكثنر من  عالضنة  احندة ااحة 

 يعد الفرض العلمي ا   م  التعميم  َ  مسألة اظرية  َ  اجابة محتملة ليسنل موكندة بنل تت لن  

 لذا فأ  فراية الدراسة الر يسة يمك  تحديدها كاالتي:  (ٖ)الدراسة للتأكد م  كحته.

وكا ا السكااية اسر الحشند الشنعبي  فني محافظنة الاادسنية   بحسن   حنداتلا لاتباي   ه ّ  ))

 . ((االدارية

 -فلي كاالتي:  ما الفرايال الثاا يةُ 

تبنناي  للت زيننع الجغرافنني اسننر الحشنند الشننعبي  علننخ مسننت ى ال حنندال االداريننة  يوتلننف-ٔ

 .التــــابعة لمحافظة الاادسية

__________________ 

، عما ، دار الحامد للاشر  الت زيع ، ٕالاجار  اور  ، اسالي  البحث العلمي )ماظ ر ت بياي ( ،  (فايز جمعة ٔ)

 . ٖٓ، إٓٔٓ
 .  ٖٗٔ، إٓٓٓ، م بعة دار الفكر، دمشق ،  ٔ( كف ح وير ، الجغرافية  م ا علا  مااهجلا  اهدافلا ،  ٕ)

 .6ٙ، ا  ٕٔٔٓ، دار الياز ري ، عما  ، (دمحم ازهر السماك ، مااهج البحث الجغرافي بماظ ر معاكر ٖ)
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تبنناي  وكننا ا مت نن عّي الحشنند الشننعبي فنني محافظننة الاادسننية  علننخ مسننت ى التركينن   -ٕ

 العمري  التعليمي  الز اجي  الحالة الحياتية.

 متمثلننةحنندال االداريننة فنني المحافظننة اسننر الحشنند  بحسنن  ال  الوكننا ا السننكاايةتبنناي  ت-ٖ

فانال عن  الوكنا ا المعيشنية  بالتركي  العمري  الا عي  التعليمي  االضتكنادي  الز اجني

 . السكاية 

 

 هدؾ الدراسة -ثالثاً:

تسعخ هذه الدراسة هِلخ تسلي  الا ء علخ الوكا ا السكااية اسر الحشد الشعبي في       

علخ مست ى البي ة ية  لا ام  ال حدال اإداراتباياهم ت  ال ض ف علخ محافظة الاادسية، 

في المحافظة   اع الحل ل  الدراسةالااتجة ع  هذه  التباياال كذلك ال ض ف علخ اهم 

 المااسبة للا.

 أهمٌة الدراسة  -رابعاً:

تأتي  همية الدراسة م  ك الا تتاا ل م ا عا علخ ضدر كبير م  ااهمية اال  ه   سر       

 سكاايةكااية هي م  الم ا عال التعد الوكا ا الس الحشد الشعبي في محافظة الاادسية. اذ

فاال ع  ااعكاساتلا االضتكادية  االجتماعية.  لألسرة، االسريذال ااهمية في تشكيل البااء 

 ركزل علخ الت زيع الجغرافي  التباي  بي  ال حدال اإدارية التابعة للمحافظة،  فاال ع   

، وكا ا  سر الحشد   ال ض ف علخ  همية  وكا ا مت  عّي الحشد الشعبي في المحافظة

 .الدراسة هذه

 ً  مبررات الدراسة -:خامسا

تعد هذه الدراسة تكريماً لمجاهدي الحشد الشنعبي  كن الم الف نة التني دافعنل عن  العنرال فني  -ٔ

  ضل هج م داعش م  اجل حفظ  سالمة ام  ال    .

الاادسنية التني تعانخ بأسنر الحشند تعد هذه الدراسة اال لخ م  ا علنا علنخ مسنت ى محافظنة  -ٕ

 الشعبي  وكا كلم السكااية.

 تسلي  الا ء علخ ال اضع السكااي اسر الحشد الشعبي في محافظة الاادسية. -ٖ

التي  نر ل علنخ الوكنا ا السنكااية للنذه االسنر من  حينث الحجنم  التباياالالتعرف علخ  -ٗ

  الت زيع الجغرافي .
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 ً  ها منهج الدراسة واسلوب -:سادسا

هِ َّ المالج العلمي يتمثنل بمجم عنة من  الو ن ال الماظمنة  العملينال ال اعينة  المبناد  العامنة   

 لاد تم  (ٔ) ال را ق العملية التي يستودملا الباحث في دراسة ظاهرة معياة  َ  معالجة مشكلة محددة،

استودام المالج الجغرافي االضليمي  المالج ال كفي التحليلي الذي ال يمك  االستغااء عاه فني عملينة 

التحليل للظاهرال السكااية المدر سة،  لتحايق هدف البحث  اوتبار فراياته تم اسنتودام االسنل   

ل الرياانية التني تسنتودم الكمي في كثير م  الم اايع ابتد  من  اسنتودام الاسن  الم  ينة  المعنادال

االشكال  ع الدرجال المعيارية في ت زيع الظاهرال المدر سة لتسليل عملية المااراة بيالا ، فاال 

  .البيااية  الورا   الجغرافية

 مصادر الدراسة -سابعاً:

 العمل المكتبي  يشمل المكتبال م  الكليال  الجامعال فاالً ع  المكادر االلكتر اية. -ٔ

 د ا ر الرسمية للحك ل علخ البيااال  االحكا يال الالزمة إاجاح الدراسة.ال -ٕ

 :يالعمل الميدااي  تام  ما يل -ٖ

ف زعنل فني ( اسنتمارة  ٖٓ٘كاانل بحجنم عيانة )%(  8اوتينرل باسنبة )استمارة االستبيا  التني  -

 . ( استمارة  بحس  ال حدال االدارية 8ٗٔ(  الريف ) ٕٕٓالحار )

 الشوكية في الد ا ر المعاية )هيأة الحشد الشعبي  معسكر الشليد اب   سام الم  كي(. الماابالل -

ً ثامن  الدراسةحدود  -:ا

ذ تتمثنل الحند د الم ان عية هتتمثل حند د الدراسنة بالحند د الم ان عية  المكااينة  الزمااينة،       

منا الحند د المكااينة فتمثللنا  ،  بالتحليل الجغرافي لوكا ا اسر الحشد الشعبي في محافظة الاادسنية

تنني تاننع فنني الجننزء اال سنن  منن  السننلل ي احنندى محافظننال الفننرال اال سنن  المحافظننة الاادسننية  هنن

الفياي  تحدها ومسة محافظال من  جلاتلنا الموتلفنة فمن  جلنة الشنمال تحندها محافظنة بابنل  من  

 محافظنة ذي ل الشنرضي  اس  فتحدها م  الشرل  الشنما ةاما محافظالجا   تحدها محافظة المثاخ 

وري ة كما في ،  االشرفبياما تحدها م  جلة الغر  محافظة الاجف  ضار م  جلة الجا   الشرضي

 ن ل ( ْشنماالً،  و ني ٕٗ،ٕٖ( ْ )3ٔ،ٖٔ(  ما فلكياً تاع محافظة الاادسية بي  دا رتي  عنرض )ٔ)

(ٗٗ,ٕٗ(  ْ)ٗ٘,ٗ6 ً عشننر  حنندة اداريننة  تتكنن    منن  ومسننة  ٕ(كننم8ٖٔ٘تبلننم مسنناحتلا)  (ْ شننرضا

 فني منا  تتباي  مسناحة تلنك االضانية (.ٕ) وري ة . كما فيااحية ب اضع  ربعة اضاية  احدى عشر 

 م   %(٘ٗ( اذ يتاح ا  ضااء عفك است لخ علخ اكبر مساحة  باسبة )ٔم  والل جد ل ) بيالا

____________________ 

، دار ٔالجغرافنني  ت بيااتلننا فنني الجغرافيننة البشننرية ،  ( باسننم عبنند العزيننز عمننر العثمننا  ، مانناهج البحننث ٔ)

 .6، ا6ٕٓٓالسيا  لل باعة  الاشر  الت زيع ، لاد  ، 
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مسنناحة المحافظننة يليلننا ضانناء الحمننزة  الدي اايننة  الشننامية باسننبة بلغننل علننخ التنن الي اجمننالي 

اعتمندل  (  ضند ٕٕٔٓ%(لكل مالما ،اما الحد د الزمااية فأالا تمثلل بعام) ٕٔ%،٘ٔ%،8ٕ)

(  ذلنك لك انه اونر تعنداد  رسنمي فني العنرال  تانديرال عنام 663ٔالدراسة علخ تعداد عنام ) 

 أةْينعلنخ بياانال هَ  اً عتمنادا( ٕٕٔٓكاال دراسة اسنر الحشند الشنعبي لعنام ) ، في حي ( ٕٕٔٓ)

 حشد الشعبي في محافظة الاادسية .ال

 (ٔوري ة )                                          

 م ضع محافظة الاادسية م  العرال.

 

              

 .0501، بؽداد ،  355555:  1: الهٌأة العامة للمساحة ، خرٌطة العراق اإلدارٌة بممٌاس رسم المكدر : 
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 (ٕوري ة )

 دال االدارية في محافظة الاادسيةحال 

 

، ،بغداد 055555:  1اإلدارية بمقياس رسم الهيأة العامة للمساحة ، خريطة محافظة القادسية المصدر :  

0501 .         
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 (ٔجد ل )

 ٕٕٔٓمساحة ال حدال االدارية في محافظة الاادسية لعام 

ال حدال 

 االدارية

مجم   

 السكا 

المساحة 

 كم
% 

ال حدال 

 االدارية

مجم   

 السكا 
 % المساحة كم

م. ل. 

 الدي ااية
 ٖ 8ٕٗ 491001 م. ل. الشامية ٗ 6ٖٔ 137743

 ٙ 6٘ٗ 496361  . بماس ٖ ٕٓٔ 69735  . الساية

 ٖ ٕ٘ٓ 18083  . الملاا ية ٘ ٗٓٗ 66593  . الشافعية

 ٔ 6٘ 76131  . الكالحية ٖ 36ٔ 34658  . الدبارة

مج. ل. 

 الدي ااية
 ٕٔ 6ٗ8 6ٕ٘ٓ6ٕ مج. ل. الشامية ٘ٔ ٕٕٔٔ 8ٙ8ٓ٘ٙ

 3 ٓٓٙ 411781 م. ل. الحمزة ٘ٔ ٕٙٓٔ 68557 م. ل. عفك

 3 ٓٗ٘ 15586  . السدير ٕ 8ٔٔ 13431  . افر

 ٗٔ 8ٗٔٔ 51360  . الشاافية ٖٔ 886ٔ 56931  . البدير

 8ٕ ٖٕٗٔ 8ٕٖٕٙ٘ مج. ل الحمزة 3 3ٗ٘ 11936  . س مر

 ٘ٗ 6ٖٙٙ 8ٕٗٔٗٔ مج. ل. عفك
مجم   

 المحافظة
4701885 8ٖٔ٘ ٔٓٓ 

عنام  ،ةالسنا ي  يةاالحكنا ةمجم عنالالمكدر: جمل رية العرال،  زارة التو ني ، جلناز المركنزي لاحكناء، 

ٕٕٓٔ. 

ً تاسع  هٌكلٌة الدراسة  -:ا

الدراسنة ماَّدمنة   َربعنة فكن ل ، تانا ل الفكنل اا ل مالنا الندليل الاظنري  وكنا ا  امل      

محافظة الاادسية،  ما الفكل الثااي فاد  تاا ل الت زيع الجغرافي اسر الحشد الشعبي فني في السكا  

محافظة الاادسية،  َما الفكل الثالث فتاا ل عرااً لوكنا ا مت ن عّي الحشند الشنعبي فني محافظنة 
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الاادسننية، فنني حنني  ت ننرل الفكننل الرابننع هِلننخ دراسننة وكننا ا  سننر الحشنند الشننعبي فنني محافظننة 

 التي ولكل اليلا تلك الدراسة. الماترحال م  ثم الت كل الخ مجم عة م  االستاتاجال   الاادسية

 

 الدراسات السابمة  -:عاشراً 

تعنند الدراسننال السنناباة حجننر ااَسنناس بالاسننبة للدراسننال الالحاننة ، فاننالً عنن  بيننا  عالضننة         

الساباة في مدى هِمكااية استفادة الباحثنة الدراسة الحالية بالدراسال الساباة كما تتاح فا دة الدراسال 

م  المالج    ال رياة المتبعة في جمع البيااال التي يمك  االستفادة مالا،  كذلك التعرف علخ  رل 

التحليل  ج اا  الااا في تلك الدراسال  معرفة  َسبابلا  محا لة تو ي الكع بال التي  اجلتلا، 

 لا  علخ الاح  االتي :ة سيتم عرالذا تم هِدراج دراسال عديد

 الدراسات المحلٌة -أ

لشنعبي دراسة محم د مجيد ابراهيم الزيدي )التحليل الجغرافني لا عينة حيناة اسنر شنلداء الحشند ا -1

اهتمل هذه الدراسة با عية حياة )مست ى المعيشنة( اسنر شنلداء الحشند  (6ٕٔٓفي مدياة بغداد لعام 

لنخ الوكنا ا الديم برافينة  االجتماعينة كنذلك دراسنة الشعبي في مدياة بغداد م  والل التعرف ع

سننعل  دراسننة الباحننث علننخ التركيننز فنني مسننت يال  . ية  الكننحيةالوكننا ا االضتكننادية  السننكا

الحرما  لا عية الحياة  وكا كه  ت زيعه الجغرافـي فني مديانة بغنداد عنـ   رينـق ال ضن ف علنـخ 

 اوتكل دراسته بدراسة  سر شلداء الحشد الشنعبي اسـبا  التباي  لموشرال  ميادي  ا عيـة الحياة 

الننـز ج تكننبح المننـر ة  كثننر عراننة لللشاشننة  اامنن  كنن      هننذه ااسننرة عاننـد فانندا   المتننز جي 

         ( ٔ)االضتكادي. 

دراسة للباحثة اغم ضاسم عبد الحميند النديرا ي)التحليل الجغرافني لوكنا ا سنكا  ضاناء الارانة  -ٕ

تاا لل الباحثة النخ دراسنة الوكنا ا السنكااية لمجتمنع ضاناء الارانة ، من  ( ٕٙٔٓ- 663ٔلساتي

اجل الكشف ع  ال اضع السنكااي  منا يمتناز بنه من  وكنا ا  معرفنة التبايانال المكااينة  التغينرال 

الوكنا ا الديم برافينة  االجتماعينة  ضند  لنخالتي  ر ل عليلا م  ااحية الحجم  الت زيع فاال ع

ام علخ مست ى  حداتلا  ام  السكا  س اء علخ مست ى الاااء ارتفا  معداللت كلل الدراسة الخ 

االدارية 
(ٕ) 

 

_______________________ 
الحشد الشعبي في مدياة بغداد لعام  شلداء محم د مجيد ابراهيم الزيدي، التحليل الجغرافي لا عية حياة اسر (ٔ)

 .ٕٕٓٓاآلدا  ،كلية ،  جامعة بغداد، ،ا ر حة دكت راه)ا. م(6ٕٔٓ

(، رسالة ٕٙٔٓ-663ٔ(اغم ضاسم عبد الحميد الديرا ي، التحليل الجغرافي لوكا ا سكا  ضااء الاراة لساتي)ٕ) 
 .3ٕٔٓماجستير )ا. م(، كلية التربية للعل م االاسااية ،جامعة البكرة، 
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 دراسنننة الباحثنننة  كنننبرية علننني حسـنننـي  ر انننـا  العبيننندي ،تحلينننل مكنننااي للوكـنننـا ا - ٖ

( سنعل ٕ٘ٔٓ-663ٔفي المشكالل السكااية في محافظنة الاادسنية للمندة )لديم برافية   ثرها ا

محافظننة  تسننلي  الانن ء علننخ تغّيننر الوكننا ا الديم برافيننة للسننكا  فنني دراسننة الباحثننة  هِلننخ

تغير حجم السكا   تحديد المعدالل السنا ية التني تان د الينه،  ضند كشنفل  الاادسية، هِذ هِ  دراسة

 تباياه بني  ال حندال اِإدارينة فني المحافظنة  بالتنالي  َثنر هنذا التغيينر فني  دراستلا  اضع التغير

 عايننل ضنند  ممننا يننودي هِلننخ حنند ث مشننكالل سننكااية فنني المحافظننة الوكننا ا الديم برافيننة

 المتمثلنة  الدراسة التي  ر ل علخ ال اضع الديم برافي في محافظة الاادسية والل مدة الدراسنة

 ت رضننل الباحثننة الننخ التعننرف علننخ الامنن  الحاننري فنني   السننكا   تنن زيعلم  تننركيبلم بامنن

 كشفل الدراسة ع  اتجاهنال التبناي  المكنااي لت زينع  المحافظة  اتجاهاته والل مدة الدراسة .

السكا  الحار والل المدة الزماينة للدراسنة بحسن  ال حندال اِإدارينة  التغينرال التني  نر ل 

مكااي ام  الاظام الحاري في ما انة الدراسنة  ت رضنل الباحثنة النخ دراسنة علخ ت زيعلم ال

التغير في التركي  العمري  الا عي فني ما انة الدراسنة ونالل مندة الدراسنة  محا لنة التعنرف 

علخ  َسبا   اتا ج التغير في التركي  السكااي  كذلك التعرف علخ  َهم المشكالل السكااية التي 

واكةً الوك بة بير الماتظمة   فيال ااَ فال الراع  الب الة بلاادسية  تعااي مالا محافظة ا

 اللجننرة ال افنندة هِلننخ المحافظننة  السننك  العشنن ا ي  ضنند  اننحل الدراسننة  بيعننة العالضننة بنني  

 (ٔ)الوكا ا الديم برافية  المشكالل السكااية .

افيننة لسننكا  مدياننة دراسننة للباحننث هِبننراهيم ضاسننم در يننش : بعانن ا  )الوكننا ا الديم بر -ٗ

الوالدية( تاا لل الدراسة مدياة الوالدينة التني شنلدل امن اً سنكااياً كبينراً مانذ ماتكنف سنتيايال 

الاننر  الماكننرم هِثننر ااتاننال مركننز الااحيننة اليلننا  التنني دفعننل سننكا  الاننرى  المســـننـت  اال 

ل الوكنننا ا المجنننا رة هِلنننخ االاتانننال اليلنننا فانننالً عننن  اللجنننرة الاسنننرية، علنننخ احنننٍ  تا عننن

( سنناة  باسننبة ٗٙ-٘ٔالديم برافيننة لسننكا  المدياننة هِذ شننلدل ارتفننا  اسننبة السننكا  الاشنن ي  )

%( منن  سننكا  المدياننة هِلننخ جاانن   جنن د ااَضليننال الا ميننة  الديايننة ، هِذ شننكل اسننبة سننكا  ٘ٙ)

%( مجمن   سنكا  المديانة ، فني حني  شنكل سنكا  ٔ.ٓ%(  االرمياينة  السنريااية )ٖالك رد )

 (ٕ)%(  الاسبة المتباية م  معتااي اِإسالم.ٔديااة المسيحية )ال

__________________________ 

( كبرية حسي  علي ر اا  العبيدي ،تحليل مكااي للوكا ا الديم برافية  المكااية  آثارها في المشنكالل السنكااية فني ٔ) 

 .ٕٙٔٓ،جامعة الك فة ،كلية التربية للباال ،(،ا ر حة دكت راه )ا.م( ٕ٘ٔٓ-663ٔمحافظة الاادسية للمدة )

( ابراهيم ضاسم در يش ، الوكا ا الديم برافية لسكا  مدياة الوالدية ، مجلة ديالخ ، العندد الثالنث  الومسن   ، ٕ)

ٕٓٔٔ. 
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الجغرافية  المشكالل  –ااكر: بعا ا  )الوكا ا الديم برافية  دراسة للباحث حسي  جعاز -٘

(  تاا ل البحث دراسة الوكا ا الديم برافية في العرال  التي 3ٕٓٓ-683ٔالسكااية في العرال 

اتسمل بالتغيير والل فترة الدراسة س اء كا  ذلك م  ااحية عدد السكا   ام هم    معدالل 

رى ،  كذلك دراسة  َهم المشكالل الااتجة ع  هذا التغيير في الوك بة  ال فيال م  ااحية  ُو

الوكا ا السكااية  المتمثلة بارتفا  معدالل اِإعالة  ااوفاض معدل الاشا  االضتكادي في العرال 

 لحل هذه المشاكل  ،العرال كذلك ت زيع السكا   الذي شلد تبايااً  ااحاً مشتتاً  مركزاً في  َرجاء 

هِلخ  العرالث الجلال ذال العالضة  َْ  تتباخ سياسة اضتكادية  اجتماعية  ثاافية تأوذ بضد  َ كخ الباح

مست يال د ل الج ار  َ   َكثر م  ذلك بت فير الودمال الكحية المجااية لشرا ح المجتمع  ت فر 

 ما ال ســـــي ٕ٘ٓٓ%( عام 3.6ٔفرا لعمل باوتالف مست ياتلا لوفض معدالل الب ــالة البالغة )

العمل الزراعي  ت فير المياه ب رل حديثة م  رش  تااي   تشجيع االاتاج الزراعي المحلي  م 

  (ٔ) تاليل االعتماد علخ المست رد ماه .

وليل اسماعيل دمحم : بعا ا  ) الوكا ا الديم برافينة لسنكا  المراكنز الحانرية دراسة للباحث -ٙ

علننخ الوكننا ا الديم برافيننة لسننكا  المراكننز فنني محافظننة دهنن ك( هنندفل الدراسننة هلننخ التعَّننرف 

تميننز اهتمننل دراسننة الباحننث ب الحاننرية فنني محافظننة دهنن ك. ت كننلل الدراسننة هلننخ الاتننا ج اآلتيننة:

 683ٔ-6٘3ٔمحافظة ده ك بتسار  في الحجنم الاسنبي  امن  السنكا  الحانر ونالل مندة الدراسنة 

معدل امن  السنكا  الحانر بني  المراكنز بالربم م  تفا ل معدالل الام  والل مدة الدراسة   تباي  

الحارية في المحافظة، هذ اسنتأثر مركنز المحافظنة علنخ الاكني  ااَكبنر من  السنكا  ممنا دفنع هلنخ 

ارتفننا  درجننة تركننز السننكا  الحاننر فنني مركننز المحافظننة  كننذلك اهتمننل دراسننته سنناهمل اللجننرة 

 (ٕ)ي رفع معدل ام  مركز المحافظة.الداولية م  الماا ق الريفية  م  المراكز الحارية الكغيرة ف

 

 

 

 

 

___________________ 

، 3ٕٓٓ-683ٔالجغرافينة  المشنكالل السنكااية فني العنرال  –( حسي  جعاز ااكنر ، الوكنا ا الديم برافينة ٔ) 

 . ٕٓٔٓالثام  ، العدد الثااي ،  مجلة جامعة كربالء ، المجلد

لسنكا  المراكنز الحانرية فني محافظنة دهن ك ، مجلنة الجغرافني ( وليل اسماعيل دمحم ، الوكنا ا الديم برافينة ٕ)

 .66ٔٔالعربي ، االمااة العامة التحاد الجغرافيي  العر  ، بغداد ، العدد اال ل ، 
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 -الدراسات العربٌة :

دراسننة للباحننث فننايز دمحم العيسنن ي بعانن ا  ) الوكننا ا الديم برافيننة لسننكا  مكننر بنني  التننداي  -ٔ

هذه الدراسة تغّير وكا ا سكا  مكر  واكةً في العا د ااَوينرة من  الانر    االرتااء (، تاا لل

( 3ٔهِلننخ ) 6ٗ3ٔ( ملينن   اسننمة فنني عننام 6ٔالعشننري  ،  ضنند كنناح  التزاينند السننكااي الكبيننر منن  )

هِذ ارتفعل ااَك ال التي تاادي بحل ل للمشكلة الســكااية المكرية ســــ اء  ٖٕٓٓملي   اسمة عام 

  مي الننذي ياكنند بننه تحايننق التنن از  بنني  معنندالل الامنن  بنني  السننكا   معنندالل الامنن المسننت ى الانن

%( سا ياً  َ ع   ريق رفنع ٔ.ٕاالضتكادي  ذلك ع   ريق تاليل معدالل الام  السكااي المرتفع )

معدالل الام  االضتكادي ،  لذلك فأ  حل المشكلة السكااية في مكنر ينرتب  بالتامينة االجتماعينة هِذ 

ا ترتب  بالتامية االضتكادية فالتادم االضتكادي يسناعد علنخ رفنع مسنت ى معيشنة السنكا  ،  يرفنع هِال

مست ى التعلنيم فني مراحلنه كافنة ،  ولكنل الدراسنة هِلنخ  َ َّ دراسنة تغينر وكنا ا السنكا  ونالل 

الاكف الثنااي من  الانر  العشنري  تعند المندول النر يس لحنل مشنكلة سنكا  مكنر فني ماتبنل الانر  

حننادي  العشننري  ،  كننذلك التاميننة البشننرية  تحسنني  المالمننح الديم برافيننة للسننكا  هنني اللنندف ال

  (ٔ)لتوفيض معدالل الم اليد المرتفعة ،  تحايق التامية االضتكادية .

دراسة ديم برافينة( تاا لنل -دراسة للباحث  َحمد ع اد الو الدة بعا ا  )اضليم ال س  في اارد   -ٕ

المكاايننة  الزماايننة لسننكا  اضلننيم ال سنن  منن  حيننث الت زيننع ،الامنن  ،التركينن  الدراسننة الوكننا ا 

 الحراك المكااي بي  السكا  في اِإضليم  الاشا  االضتكنادي  حالنة الب النة بني  سنكا  االضلنيم ،  ضند 

الضتكنادية  ضناليم اارداينة بحجن م سنكااه  االاشن ة ت كلل هلخ  َ َّ هِضليم ال س  ه  الملمي  علخ اا

 (ٕ). اِإدارية

  جنبٌة الدراسات األ  -جـ

 س سايمله بعا ا  )العالضة بي  الوكا ا االجتماعينة  الديم برافينة   ثرهنا -دراسة للباحث ل -ٔ

 فنني بانناء اال فننال علننخ ضينند الحينناة( تاننمال هننذه الدراسننة مااضشننة العالضننة بنني  الع امننل االجتماعيننة

ضــيد الحـياة،  ضـد تمــل دراسته تأثـير العـ امل الديـم برافنـية الديم برافية  الــ فل في البااء علخ 

، الن الدة  المباعندة بني  الن الدال في بااء ال فل مع مجم عة م  المتغيرال مثنل : عمنر ااُم  اظنام

 النندي  ،  المسننت ى المعيشنني  المتغيننرال االجتماعيننة  االضتكننادية  التنني يعبننر عالننا بتعلننيم ااُم ، 

 د ضامل هذه الدراســة م  وـــــالل ) مسح مســـت يال الوك بة  ال فيال في )ب ا( التي . لا لألسر

____________________ 

( فايز دمحم العيس ي ، الوكا ا الديم برافية لسكا  مكر بي  التداي  االرتااء ، مجلة الجمعينة الجغرافينة المكنرية ٔ)
 .ٕٙٓٓ، ٔ، العدد السابع  االربع   ، ج

ة الاناهرة ، دراسة ديم برافية ، ا ر حة دكتن راه ، )ا. م( ، جامعن –احمد ع اد الو الدة ، اضليم ال س  في االرد  ( ٕ)
 .ٕٔٓٓكلية اآلدا  ، 
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،  ضند ت كنلل الدراسنة هِلنخ  َ َّ الع امنل الديم برافينة 68٘ٔ َجراها المعلد الد لي للسنكا   العلن م 

 عيننة  االضتكننادية مثننل تعلننيم ااُملنن الدة  الع امننل االجتمامثننل عمننر ااُم  ترتينن  النن الدال  فتننرة ا

 المست ى المعيشي ، توثر تأثيراً كبيراً علخ احتمال بااء ال فل علخ ضيد الحياة ، لذلك تأجيل النز اج 

ساة ، بغية تأوير االاجا  ،  المباعدة بي  ال الدال ، للا تأثيٌر ملح ظ فني وفنض مسنت ى  ٕٓلعمر

 (ٔ)تالي تحسي  كحة المر ة . فيال الراع  بال

تاا لل هنذه الدراسنة التحانر  الت زينع السنكااي  (تامية السكا   بعا ا  )دراسة للباحث لي   تا-ٕ

هِ ذ هِ َّ الت زيننع السننكااي المتنن از  هنن  هنندف ر ننيس لكننل تاميننة اسننتراتيجية ،  ضنند ،  العالضننة بيالمننا 

فني مجنال ت زينع السنكا   فاناً للمسنح النذي   َ احل الدراسة  َ َّ هااك عدم رانا شنامل للحك منال

( م  حك مال البلدا  الاامية 6ٔٔ( حك مة م  بي  )ٖٔٔ  )إف ،638ٔ َجرته ااُمم المتحدة في عام 

 كفته بأاه بينر مابن ل علنخ ( حك مة 8ٙب ل م  بعض الا احي  )يعدُّ ت زيع سكاالا  َمراً بير ما

 ً  الامن  الحانري  مشنكلة عندم التن از  فني سن ل العمنل اح  و ير ،  ضد تاا لل هذه الدراسة  َياا

المفر  في معظم البلدا   التي يمك   كفلا م  والل الا ل بأ  هااك عدم تجااس ما بني  االهنداف 

العامة للتامية  ما بي  الت زيع الجغرافي للسكا  الذي يح ل د   االستودام الكامل للمن ارد ،  يعن د 

الام  المتزايدة في المد   واكةً العالم الاامي  الذي يام  بمعدالل ما  عدم التجااس هذا هِلخ معدالل

ساة(،  ضد  َ انحل الدراسنة  َ َّ التبناي  بني   ٙٔساة ا   ٕٔ(% مما يعاي تااعفه كل )ٙ -ٗبي  )

البلدا  المتادمة  الاامية فني معندالل الامن  الحانري  َ  التحانر هن  لنيس بكنالح االوينرة ، هِذ هِ َّ 

ال الحارية في العالم الاامي المحد د بالفعل علخ عتبنة التشنابك ،  ال انع يتنده ر بسنرعة التجمع

في معظم هذه البلدا   اتيجةً لذلك سيحكل كرا  بي   َهنداف التامينة  الت زينع الجغرافني للسنكا ، 

،  ولكننل الدراسننة هِلننخ  َاننه فنني البلنندا  المتادمننة اكتملننل مسننيرة التحنن ل الننديم برافي  الكننااعي 

 يرتب  التاليل م  التركيز الحاري في ت  ير اظم المعل مال  االتكـاالل ، مما يودي هِلخ  َشكال 

 جديـدة م  الت زيع المـكااي مرتب ة بأشــكال جديــدة م  الحـياة 

االجننـتماعية، علننخ الااننيض منن  ذلننك فنني العننالم الاننامي فبسننب  الع امننل الديم برافيننة بيننر الم اتيننة 

ضتكادية المتزايدة جعلل مثل هذه التداوالل  َكثر كع بة ،  السنيما ولنق فنرا عمنل  المشاكل اال

في الماا ق المرب   فيلا ،  تشجيع االستثمار الوارجي  التركيزال الحانرية الكبنرى ،  ت ن ير 

 (ٕ)الودمال العامة.

_________________________ 

(ٔ)htt;//www.krepublishers. 

(ٕ) Population and Development ٙnumber ٖ . Leon Tabah September , ٔ68ٓ , 

p,ٖ٘-ٕٗ.                   
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 صائص السكان فً محافظة المادسٌةخ -المبحث الثانً :
تكتس  الدراسال السكااية اهمية لمعرفة حاجال ااسرة  المجتمع التي ال يمك  االستغااء عالا   

في حياتلم الي مية ،فاد اكبحل الدراسال السكااية الي م بمثابة الموشر للداللنة علنخ مسنت ى معيشنة 

 رفاهينننة السنننكا  
(ٔ )

 سنننيتم دراسنننة
 

( 663ٔالوكنننا ا السنننكااية لمحافظنننة الاادسنننية لعنننامي )  هنننم

( بإيجنناز  مالننا حجننم  امنن  السننكا   تنن زيعلم الجغرافنني فاننال عنن  تننركيبلم العمننري ٕٕٔٓ )

  الا عي.

 أوالً: حجم السكان ونموهم

يعد الامن  السنكااي من  الظن اهر السنكااية ذال ااَهمينة البالغنة التني تسنعخ الدراسنال الموتلفنة   

معدالتلا  امكااينة التابنو بلنا، هِذ يتكنف  السيما في جغرافية السكا ، للتعرف علخ مك ااتلا  حسا 

المجتمع السكااي بحركة ديااميكينة بسنب  ال بيعنة المسنتمرة التني يانتج عالنا التزايند  َ  التاناضا، هذ 

ي لق مك لح )الام ( علخ الزيادة    الااكا  بحجم السكا  والل مدة زماية معيانة ،  يكن   الامن  

ي حجم السكا  والل الفترال المتعاضبة  العكس كحيح في حالة م جباً اذا كاال هااك زيادة عددية ف

علخ   َّ ذلك ال يمك    َّ يتم االعلخ  فق دراسنةً  تحلينل لثالثنة عااكنر تشنترك  (ٕ)ك   الام  سالباً،

بالار رة في تحديند حجنم السنكا   تغينره  معندل امن ه فني  َينة ما انة  َ  هِضلنيم اونر ،  تتمثنل تلنك 

 عليه فأ  ام  السكا  ال يت ضنف علنخ الزينادة  َ  الااكنا   (ٖ)ل  ال فيال  اللجرة،العااكر بال الدا

متمثلنة بالتركين  العمنري  الان عي  (ٗ)بل يتعدى هِلخ اثار اضتكادية  اجتماعية تاعكس علخ السنكا ،

هميننة معنندل الامنن     تظلننر االضتكننادي فاننال عنن  االجتمنناعي  بيرهننا منن  الظنن اهر السننكااية ، 

مانناعفة عنندد سننكا  المجتمننع البشننري ،  ااعكنناس ذلننك علننخ )الغننذاء ،  فننيكبيننر بنند ره الالسننكااي 

 علخ الم ارد ال بيعية المتاحة( .التل ث، االسكا ، الاال ، الودمال ،الاغ  

بلنم   (663ٔ( ا  مجمن   سنكا  محافظنة الاادسنية  لعنام )ٔ(  الشنكل )ٕيالحظ من  الجند ل )  

عندد ااء الدي ااية المرتبنة اا لنخ بتجمنع اكبنر ضاية  ذ احتل بحس  مجم   االضاسمة( 3ٖٖ٘ٔٔ)

اسنمة(، ثنم جناء ضاناء 3ٖٙٔٙٔعندد سنكا  )باسنمة( يلينه ضاـنـاء النـشامية 3ٕٖٖٗٙبلنم)   سكااي

 اسمة(، بياما جاء ضاـاء عفك بالمرتبـة ااوـيرة اذ بلم عدد6ٕ6ٕٖٔالحمزة ب اضع )

_____________________________ 
 .ٔٔ،ا6ٕٔٓ،دار الدكت ر للعل م االدارية  االضتكادية ،بغداد ،ٕدمحم حس  ،السكا  ، ( حس  ٔ)
(حسي  علي ي ااكر الزيادي ، عبد الجليل عبد ال ها  عبد الرزال ، التحليل المكااي لام  سكا  محافظة المثاخ للمدة ٕ)

، ٕٗٔٓلية التربية ، جامعة المثاخ ، ( ، كٕ( ، العدد )3، مجلة ا ر ك للعل م االاسااية ، المجلد )ٕٕٔٓ-633ٔ
 .ٖٕ٘ا

(ٖ)U.N.Department of international Economic and Social Affaris , methods for 
comprehensive planning VI , New York , ٔ686 , pٙٗ. 

، 68ٕٔااية، ض ر، ( حس  الويا ، الركيد السكااي لد ل الوليج العربي، ماش رال مركز ال ثا ق  الدراسال االاسٗ)
 .ٙٙا
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فاننند تزايننند عننندد سنننكا  المحافظنننة اذ بلنننم ( ٕٕٔٓاسنننمة(،  منننا فننني عنننام )3ٖٙٓٓٔالسنننكا  )

اسنمة( 8ٙ3,ٓ٘ٙاسمة( ،  ضد اعتلخ ضااء الدي ااينة المرتبنة اا لنخ بعندد بلنم )6ٗ,88ٖٙ,ٔ)

،   بالمرتبننننة الثاايننننة جنننناء ضانننناء الشننننامية  بلننننم عنننندد السننننكا  (% 38.ٕ بمعنننندل امنننن  )

، فني حني  جناء ضاناء الحمنزة بالمرتبنة %( ٕٕ,ٕاسمة(  بمعدل ام  سكااي بلم )6ٕٓ,6ٕ٘)

امننا ضانناء عفننك فجنناء %( 3ٖ,ٕاسننمة(  بمعنندل امنن  )8ٕٙ,ٖٕ٘الثالثننة  بحجننم سننكااي بلننم )

بسب  زيادة  %(ٕ٘,ٕاسمة(  بمعدل ام  مكااي )6ٗ,68ٗٔبالمرتبة ااويرة بعدد سكااي بلم )

 لحمنزةضاناء امركنز ( ا  ٕ) الشنكلبلنذا يالحنظ فني   .ال عي الثاافي  اتبا  سياسنة االاجنا  

 لنخالمحافظنة بسنب  الزينادة ال بيعينة، فانال عال حدال االدارية في سجل اعلخ معدل ام  بي  

االاتاج  اتيجة ترديمركز الاااء  يع د كذلك لللجرة باتجاه  ،سرةضلة استودام  سا ل تاظيم اال

. فني حني  جناءل بالمرتبنة الثااينة اناحيتي السناية   الندبارة الزراعي  انعف المنرد د المنادي

%(، بياما جناء بالمرتبنة الثالثنة مركنز ضاناء الدي ااينة بمعندل ٖٓ,ٖ%، 6ٔ,ٖبمعدل ام  بلم )

%(.  منا باينة ال حندال االدارينة فجناءل بمعندل امن  متانار  فكنا  االعلنخ فني 3٘,ٕام  بلم )

%(  مركز ضااء الشامية   ااحية البدير  ااحية الشنافعية بمعندل ٕٗ,ٕاحية الملاا ية اذ بلم )ا

%(، اما ا احي )س مر، السدير، الكالحية، بمناس( ٖٔ,ٕ%، ٖٖ,ٕ%، ٖٗ,ٕام  متاار  )

%( علنننخ الترتيننن ،  جننناء بالمرتبنننة 8ٓ,ٕ%، ٙٔ,ٕ%، ٕٕ,ٕ%، 3ٕ,ٕبمعننندل امننن  بلنننم )

 %( علخ الت الي.6ٔ,ٔ%، 36,ٔمركز ضااء عفك بمعدل ام  بلم ) االويرة ااحية الشاافية  
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 (2جذول )                                                 
 (1110-0997للودة ) لىحداث االداريتحجن السكاى وهعدل النوى السنىي في هحافظت القادسيت بحسب ا

 )*(هعدل النوى السكاني% 1110السكاى عام  0997السكاى عام الىحدة االداريت

 1,74 372205 135529 ق الديىانيت م.

 2,09 41275 12598 السنيت .ى

 1,20 44517 21050 ى. الشافعيت

 2,12 70458 23918 ى. الدغارة

 1,78 541857 227315 هج. ق. الديىانيت

 0,09 48552 33099 م. ق. عفك

 ------- 17073 -------- ى. نفر

 1,22 54171 27345 ى. البدير

 1,17 33174 14714 ى. سىهر

 1,41 093983 017251 هج. ق. عفك

 1,23 013993 51108 م. ق. الشاهيت

 1,18 014743 53483 ى. غواس

 1,31 38987 17491 ى. الوهناويت

 1,05 24373 10111 ى. الصالحيت

 1,13 194119 072505 هج. ق. الشاهيت

 2,31 033281 53311 م. ق. الحوزة

 1,11 35584 17420 ى. السدير

 0,79 51749 31978 ى. الشنافيت

 هج. ق. الحوزة

021919 

 

142815 1,72 

 1,50 0293885 740220 هجوىع الوحافظت

 المصدر: الباحثة باالعتماد على:
 .1991محافظة المادسٌة عام (جمهورٌة العراق، هٌأة التخطٌط، الجهاز المركزي لإلحصاء، نتائج التعداد العام لسكان 1)
 .0501)غ. م(، (مدٌرٌة احصاء الدٌوانٌة ، لسم االحصاء، بٌانات 0)

 1999لذلن دمجت مع لضاء عفن وفً عام  11/4/1991( فً 101)*(سجلت المرتبة االدارٌة لناحٌة نفر بموجب المرسوم الجمهوري المرلم )
 .1991لذلن لم تظهر فً تعداد عام  12/11/1999(فً 12349وزارة الداخلٌة المرلم)تم اعادة المرتبة االدارٌة لناحٌة نفر بموجب كتاب 

√ ) =r*(احتسبب معبدل النمبو السبكانً علبى وفبك المعادلبة االتٌبة:*)
  

  
  ) ىعبدد السبنوات بببٌن = r معبدل النمبو السبنوي للسبكان      

  =poالسكان فً التعداد االولعدد   =Ptعدد السكان فً التعداد االخٌر =t       التعدادٌن
 -المصدر:

_U.N.Demographic,Yearbook199291thl lssue ,new york ,1999 ,p(31)                                   - عبباس فاضبل
 .091، ص1سعدي، جؽرافٌة السكان، جال
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 (1)شكل 

 (2227-7991حجم انسكان بحسب االقضيت في محافظت انقادسيت نهمذة )انتىصيغ انعذدي ن

 

(ٕالمكدر: الباحثة باالعتماد علخ بيااال جد ل)  
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(ٕشكل )  

في محافظة  ال حدال االدارية  لسكا  بحس  االضاية الام  السا ي لالتباي  المكااي لمعدل 

(ٕٕٔٓ-663ٔالاادسية للمدة )  

 

( ٕالمكدر: الباحثة باالعتماد علخ بيااال جد ل )  
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 ثانٌا: توزٌع السكان

تعتمد الدراسال الجغرافية بكافة مياديالا بدراسة الت زيع السكااي ،لت ايح مدى عدالة       

عملية ديااميكية مستمرة تتباي  م  حيث االسبا  هي  تباي  هذا الت زيع ، الت زيع السكااي 

 (ٔ) توتلف في المكا   الزما  ، ذلك لتغير الموثرال البشرية. الاتا ج 
ويكىن نهباحث 

انجغشافي دوس مهم في دساست انظىاهش انجغشافيت انمختهفت وتىصيعها سىاء كانت هزه انظىاهش 

و منفصهت, وانهذف منها هى انكم ونيس اننىع, وسبب رنك ان انتىصيغ هى نقطت أمتصهت 

.انبذايت
(2)

                                                                                                         

.التوزٌع العددي والنسبً-1  

تعد دراسة ت زيع السكا  م   هم الوكا ا السكااية التي تلتم بلا جغرافينة السنكا ،  ال       

مكنا  اونر، ضند حظنخ بأهمينة بالغنة فني الدراسنال  شك  َ َّ دراسة ت زيع السنكا   تغينرهم من 

، ك الا الاافذة التي ت نل من  والللنا علنخ الكن رة الت زيعينة ما جغرافية السكا الجغرافية السي

للسكا  في المكا ،  مادار تفاعللا  تأثرهم  تأثيرهم به، اذ كنا  جن هر الدراسنة الجغرافينة هن  

انن ء تعريننف الجغرافيننة هنن )علم المكننا (،  المكننا  منن  حيننث عالضاتننه  وكا كننه،  ذلننك فنني

 يكبح ت زيع السكا  علخ ا ء ما يحمله هذا المكا  م  وكا ا  عالضال اش ة    اعيفة 

 ه  بمثابة العلم الذي  يلتم بدراسة  سنالي  ( ٖ)تكشف ع  هذا ال اضع  ي اح  التجمع    التبعثر،

مكااينناً  اهر السننكااية التنني تتبنناي  تكنن ي  الشوكننية الجغرافيننة للماننا ق  ااعكاسنناتلا علننخ الظنن

 في عنام  ( 663ٔ( اسمة  في عام )3ٖٖ٘ٔٔاذ بلم حجم سكا  محافظة الاادسية ) (ٗ) زمااياً.

  الما اننة شننلدل امنن اً كبيننراً   ( اسننمة ممننا ينندل علننخ 6ٗ88ٖٙٔ( بلننم حجننم السننكا  )ٕٕٔٓ)

 زينع العنددي  الاسنبي ( يتانح ا  التٗ)  (ٖ(  وري نة )ٖ م  والل استاراء بيااال جد ل )

  باعتمنناد النندرجال مكاايننا بحسنن  ال حنندال االداريننة  الاادسننية يتبنناي  زماايننا لسننكا  محافظننة

 (:ٕٕٔٓ ) (663ٔ)عاميلالجغرافي   ربعة مست يال للت زيع يظلر المعيارية

                                                              ____________________________

.    ٙٔٔ،ا ٕٕٓٓة بغداد ،بغداد ،،دار الكت   ال باعة  الاشر ،جامعٕ(عباس فاال السعدي ،جغرافية السكا  ،جٔ)

م(، اب  رشد، جامعة  -  ر حة دكت راه )ا (حمادي عباس حمادي الشبري، التغيرال السكااية في محافظة الاادسية،ٕ)

.ٓٗ،إ٘ٓٓبغداد،  

، 663ٔ-633ٔ( عداا  عااد بياض ، دمحم ا ويخ  ماه د المالكي ، ت زيع السكا   تغيرهم في محافظة ذي ضار للمدة ٖ)  

.3ٗٔ، ا ٕٕٔٓ( ، ٕ( ، المجلد )٘مجلة آدا  ذي ضار ، العدد )  

 ،663ٔ-68ٙٔلة ض ر ما بي  تعدادي ح الشوكية الجغرافية السكااية لد ( باسم عبد العزيز عمر العثما  ، مالمٗ)

            . ٖ، ا8ٕٓٓ( ، الك يل ، ٖٖٗرسا ل جغرافية ، الجمعية الجغرافية الك يتية ، العدد )
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 (ٖجد ل)
 الدرجة المعياريةباستودام ( ٕٕٔٓ(  )663ٔدسية لعامي )امحافظة الا لسكا  الت زيع العددي  الاسبي

 اإلدارٌةالوحدة 

1991 0501 

 % عدد السكان 
الدرجة المعٌارٌة 

)*( 
 الدرجة المعٌارٌة % عدد السكان

 3ٗ,ٖ 6,ٖٖ 3ٖٖٔٙٗ ٗٗ،ٖ 8,ٕٖ 6ٖٕٙٙٗ الدٌوانٌة ق. م.

 6ٖ,ٓ- ٙ,ٖ 3ٖٙٓ٘ ٙٗ،ٓ- ٔ,ٖ 68ٖٕٙ السنٌة  ن. 

 ٖٗ,ٓ- 6,ٖ 3ٓٙ٘٘ ٖٔ،ٓ- ٕ,ٗ ٕٖٔٙٔ الشافعٌة ن.

 ٕ,ٓ- ٔ,٘ 3ٔ٘ٙ8 3ٕ،ٓ- ٙ,ٗ 6ٕ8ٖٗ الدؼارة ن.

 ٖٔ,ٓ- ٕ,ٗ 8ٖٙٙ٘ ٔ,ٓ- 8,٘ 66ٔٗٗ عفن .ق  م.

 ٙ,ٓ- 6,ٔ 3ٔ3ٕٗ ٓ ٓ ٓ ن. نفر

 ٕٙ,ٓ- ٙ,ٗ 3ٕٓ٘ٙ ٕٕ,ٓ- 6,ٗ 3ٖٗ٘ٙ ن. البدٌر 

 ٘ٗ,ٓ- ٔ,ٖ 3٘ٓٗٗ ٖٗ,ٓ- ٗ,ٖ 3ٕٓ٘٘ ن.  سومر 

 ٔٔ,ٓ ٘,3 66ٗٗٓٔ 8ٔ,ٓ 8 8ٕٔٓٙ الشامٌة   .ق م.

 ٕٔ,ٓ ٘,3 3٘ٗ٘ٓٔ ٕ٘,ٓ ٙ,8 8ٗ٘ٗٙ ن.  ؼماس 

 ٗ,ٓ- ٘,ٖ 8683ٗ 6ٖ,ٓ- ٙ,ٖ 3٘6ٕٕ المهناوٌة ن.

 ٖ٘,ٓ- ٘,ٕ 3ٖٗٗ٘ ٔ٘,ٓ- 8,ٕ ٕٕٕٕٔ ن. الصالحٌة 

 3ٗ,ٓ ٖ,ٓٔ 8ٕٖٗٗٔ ٕ٘,ٓ ٘,8 ٕٓٗٗٙ الحمزة . ق م.

 ٕٗ,ٓ- ٖ,ٖ 8٘ٙٙٗ ٗ,ٓ- ٙ,ٖ 3ٖٕ٘ٔ ن. السدٌر 

 8ٕ,ٓ- ٘,ٗ 3٘6ٕٙ ٙٔ,ٓ- ٗ,٘ 638ٓٗ ن. الشنافٌة

   ٓٓٔ 6ٗ88ٖٙٔ   ٓٓٔ 3ٖٖ٘ٔٔ مجموع المحافظة 

   3ٙ.ٙ     3ٙ.ٙ   الوسط الحسابً

   3.8ٙ     ٙ.3   االنحراؾ المعٌاري

 (1بٌانات ملحك ) المصدر :الباحثة اعتمادا على

( =تحسب الدرجة المعٌارٌة بالمعادلة التالٌة:  د )
س سَ 

 
إذ ان د= الدرجة المعٌارٌة، س= أي لٌمة من لٌم المتؽٌرات، َس   

=الوسط الحسابً للمٌم، ع= االنحراؾ المعٌاري  لمٌم المتؽٌر وٌتم استخراجه وفك الصٌؽة اآلتٌة:   ع= 

 إذ ان ن=عدد المٌم فً التوزٌع . انظر:               

 .11ص-12، ص1919براهٌم المصاب، االحصاء الجؽرافً، مطبعة جامعة بؽداد، محمود حسن المشهدانً، عبد الرزاق البطٌحً، ا -   

فتحً عبد العزٌز ابو راضً، ممدمة فً األسالٌب الكمٌة فً الدراسات الجؽرافٌة، دار المعرفة الجامعٌة، االسكندرٌة، )د.ت.(،  -   

                                                      .                                                        010ص -015ص 

 

 

    )س- س  ( 
-   



 انفصم االول....... انذنيم اننظشي وخصائص سكان محافظت انقادسيت
 

  
11 

 
  

 

 

(ٖوري ة)  

 (991 لعام ) الدرجة المعياريةالتوزيع النسبي للسكا  في  حافظة القادسية بحسب 

 
.Arc GIs ( باستودام  براامجِ ٖالمكدر: الباحثة باالعتماد علخ بيااال جد ل )  
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(ٗوري ة )  

(  2 لعام )الدرجة المعيارية التوزيع النسبي للسكا  في  حافظة القادسية بحسب   
 

 

.Arc GIs ( باستودام  براامجِ ٖالمكدر: الباحثة باالعتماد علخ بيااال جد ل )  
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 الننذي يظلننر فنني مركننز  فببأكثر ( -5.35الببذي تبلببػ درجتببه المعٌارٌببة )  المسببتوا االول:-ٔ

%( م  مجم   سكا  8,ٕٖ( اسمة  يشكل اسبة )6ٖٕٙٙٗ يبلم عدد سكااه ) ضااء الدي ااية 

فاند  حنتفظ مركنز ضاناء الدي ااينة بالمسنت ى افسنه هِذ ارتفنع عندد  ٕٕٔٓالمحافظة،  ما في عام 

افظة،  يع د هنذا ــ%( م  مجم   سكا  المح6,ٖٖ( اسمة  باسبة )3ٖٖٔٙٗالسكا  ليكبح )

الونندمال التعليميننة  الكننحية  الموسسننال تنن فر لااء الدي اايننة ــننـاالرتفننا  فنني عنندد سننكا  ض

                       .ة جذ  سكااي لت فر فرا العمل الد ا ر الر يسة فيه، مما جعله يمثل اا 

 ياننم ثننالث  حنندال ( 5955 -5929الببذي تبلببػ درجتببه المعٌارٌببة )  المسببتوا الثببانً : -ٕ

هِدارية هي )مركز ضااء الحمزة ،ااحية بماس ،مركز ضااء الشامية (  بلنم عندد سنكاالا علنخ 

%( علنخ التن الي  8%، ٘,8%، ٙ,8( اسمة  باسبة ) 8ٕٔٓٙ، ٕٓٗٗٙ، 8ٗ٘ٗٙالترتي  )

فاد احتفظل هذه ال حدال االدارينة بالمسنت ى  ٕٕٔٓم  مجم   سكا  المحافظة .  ما في عام 

، 3٘ٗ٘ٓٔ، 8ٕٖٗٗٔارتفنننع عننندد سنننكاالا بشنننكل ملحننن ظ  بلنننم علنننخ التننن الي ) فانننده افسننن

%( منن  ٘,3% ، ٘,3% ، ٖ,ٓٔ( اسننمة  بلغننل اسننبة السننكا  فيلننا علننخ التنن الي )66ٗٗٓٔ

مجم   سكا  المحافظة،  يع د ارتفا  اسبة السكا  ام  مركز ضااء الحمزة هِلخ ك اه يتمتع 

الي جذ  السكا  بالار  ماه لت فر فرا العمل،  ما بناضي ب ظيفة دياية عززل م  م ضعه  بالت

ال حندال االداريننة فيعنن د سننب  احتالللننا المسننت ى الثننااي ك الننا تعنند ذال اشننا  زراعنني متميننز 

                                                                                  بااوا زراعة الرز.

                         (5.29-_  5.51-ي بلؽببببببببببت درجتببببببببببه المعٌارٌببببببببببة )المسببببببببببتوا الثالببببببببببث : الببببببببببذ-1

 ياننم تسننع  حننداٍل هِداريننة هنني )مركننز ضانناء عفننك ، ااحيننة الشنناافية، ااحيننة البنندير، ااحيننة 

الدبارة، ااحية الشافعية، ااحية الملاا ية، ااحية السدير، ااحية س مر، ااحية الساية (  بلم عندد 

، 3٘6ٕٕ، ٕٖٔٙٔ،6ٕ8ٖٗ، 3ٖٗ٘ٙ، 638ٓٗ، 66ٔٗٗيننننن  )السنننننكا  فيلنننننا علنننننخ الترت

% ، ٘،  6,ٗ% ، ٗ,٘% ، 8,٘( اسنننننننمة  بلغنننننننل اسنننننننبتلم ) 68ٖٕٙ، 3ٕٓ٘٘، 3ٖٕ٘ٔ

 ما في لترتي  م  مجم   سكا  المحافظة. % ( علخ أ,ٖ%، ٗ,ٖ%، ٙ,ٖ%، ٙ,ٖ%، ٕ,ٗ

، ااحية البدير، فاد ام هذا المست ى تسع  حدال هِدارية ايااً هي ) ااحية الدبارة  ٕٕٔٓعام 

ااحية الشاافية، مركز ضااء عفك، ااحية الشافعية، ااحية الساية، ااحية الملاا ية، ااحية السدير، 

، 8ٖٙٙ٘، 3٘6ٕٙ، 3ٕٓ٘ٙ، 3ٔ٘ٙ8ااحينة سن مر(  بلنم عندد السنكا  فيلنا علنخ الترتين  )

% ، ٙ,ٗ% ، ٔ,٘( اسمة  بلغنل اسنبتلم ) 3٘ٓٗٗ، 8٘ٙٙٗ، 8683ٗ، 3ٖٙٓ٘، 3ٓٙ٘٘

%( علنننخ الترتيننن  مننن  مجمننن   ٔ,ٖ%، ٖ,ٖ%، ٘,ٖ%، ٙ,ٖ% ، 6,ٖ% ، ٕ,ٗ، % ٘,ٗ

 663ٔسكا  المحافظة،  االحنظ ارتفنا  عندد سنكا  هنذه ال حندال اِإدارينة بالماارانة منع عنام 
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 يع د ذلك هِلخ  َ َّ هنذه ال حندال اِإدارينة ذال مسناحال  اسنعة، فانالً عن   ك النا ذال  نابع 

                                                                  ا  .االاج  الز اج ريفي مشجع علخ

 ياننننم  حنننندة  _ فألببببل ( 5.35-رجتببببه المعٌارٌببببة ) المسببببتوا الرابببببع : ولببببد بلؽببببت د -2

( اسنننمة ٕٕٕٕٔ(  هننني )ااحينننة الكنننالحية(  بلنننم عننندد السنننكا  فيلنننا )663ٔهِدارينننة لعنننام )

( فاننند انننم ٕٕٔٓ%( مننن  مجمننن   سنننكا  المحافظنننة.  َمنننا فننني عنننام )8,ٕ بلغنننل اسنننبتلا )

همنننا )ااحينننة الكنننالحية ، ااحينننة افنننر(  هِذ بلنننم عننندد سنننكاالا علنننخ  اننناحيتي هنننذا المسنننت ى 

%( 6,ٔ%، ٘,ٕعلنننننخ الترتيننننن  )سنننننمة  بلغنننننل اسنننننبتلم ( ا3ٔ3ٕٗ، 3ٖٗٗ٘الترتيننننن  )

 يعنننن د ااوفنننناض اسننننبة السننننكا  اننننم  تلننننك ال حنننندال  محافظننننة،منننن  مجمنننن   سننننكا  ال

الما يننة واكننةً فنني ااجننزاء الجا بيننة الشننرضية  شننحة المنن ارداتيجننةً لللجننرة بسننب  اِإداريننة 

الننن عي فانننال عننن  زينننادة  مالنننا ممنننا جعللنننا مانننا ق بينننر مشنننجعة علنننخ االسنننتارار البشنننري

 .الثاافي 
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 التوزٌع البٌئً  -0

ي جنننند الكثيننننر منننن  اآلراء  االوتالفننننال  فنننني تكننننايف الماننننا ق الحاننننرية  الريفيننننة       

باالعتمننناد علنننخ عننندة معنننايير كحجنننم السنننكا   النننذي يكننن   معينننارا للنننذا التكنننايف ، اعتمننند 

فانننال عننن   (ٔ)االداري ،النننبعض االونننر علنننخ الكثافنننة السنننكااية ، اونننر   اعتمننند ا المعينننار 

 (ٕ).)الحار  الريف( البي ي  المعيارالمعيار ال ظيفي )االضتكادي( 

هم مجم عة م  اافراد الذي  يا ا   ام  ما اة محددة  التي تاع داول  -السكان الحضر: -أ 

الحد د االدارية للبلدية كما فني الااناء ا  الااحينة ،  يعملن   بحنرف موتلفنة فني عندة مجناالل 

يتانح ا   (ٙ ) (٘(  الوري ة )ٗ م  والل بيااال الجد ل ) (ٖ)كااعة  التجارة  بيرها،كال

الت زيننع البي نني )الحاننر( لسننكا  محافظننة الاادسننية يتبنناي  زماايننا  مكاايننا بحسنن  ال حنندال 

مسنت يال للت زينع  ثنالث التي يعبر عالا بالدرجال المعيارية، التي  ظلرل   َّ هااك االدارية، 

 ( هي: ٕٕٔٓ(   )663ٔ) لعامي  الجغرافي

 الننذي يظلننر فيننه مركننز  فببأكثر ( -5.35المسببتوا االول : الببذي تبلببػ درجتببه المعٌارٌببة ) -ٔ

ضااء الدي ااية بأعلخ اس  حارية  الذي يمثل مركز محافظة الاادسنية ياندر عندد سنكااه عنام 

انر( فني %( م  مجم   سنكا  )الحٔ,8٘( اسمة  يشكل اسبة )3ٕٖٕٙٔ( ح الي ) 663ٔ)

( فاد هحتفظ مركز ضااء الدي ااية بالمست ى افسه هِذ ارتفع عندد ٕٕٔٓالمحافظة ،  ما في عام )

%( من  مجمن   سنكا  المحافظنة، ٙ,ٗ٘( اسنمة  باسنبة )3ٕٖٓٙٗسكااه )الحانر( ليكنبح )

تن فر الوندمال التعليمينة  الكنحية بسنب   يع د هنذا االرتفنا  لعندد سنكا  فني ضاناء الدي ااينة 

سال  الد ا ر الر يسة فينه، ممنا جعللنا تمثنل اا نة جنذ  سنكااي لتن فر فنرا العمنل    الموس

 .ٖٕٓٓفاال ع  ع دة الملاجري  الخ البالد بعد عام  كثرة الاشا ال االضتكادية

____________________ 

، مجلنننة كلينننة ٕٔٔٓ-663ٔ( سنننعد عبننند النننرزال محسننن ، تحلينننل جغرافننني لت زينننع سنننكا  محافظنننة بابنننل ٔ)

 .ٖٖٓٔ، ا8ٕٔٓ(،8ٖالتربية االساسية للعل م الترب ية  االاسااية، جامعة بابل، العدد )

، دار الفكننننننر لل باعننننننة  الاشننننننر، ٕ( عبنننننند علنننننني الوفنننننناف، جغرافيننننننة السننننننكا  )اسننننننس عامننننننة(،  ٕ)

 .ٖٕ٘، ا3ٕٓٓبغداد،

الكنننياا،  ، ترجمنننة  تانننديم :د. فنننايز ٗبنننداز بمسننناعدة كننناري  بينننرد سنننال، علنننم االجتمنننا ،   ااتننن اي (ٖ)

 .ٔٓٙ-ٓٓٙ، إٔٓٓالما اة العربية للترجمة، 
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 ( ٗجد ل)

( 663ٔالمعيارية لعامي ) الالدرجبحس  دسية امحافظة الا في الحارللسكا  الت زيع الاسبي 

 (ٕٕٓٔ) 

 الوحدة االدارٌة الحضر

1991 0501 

 سكان الحضر 
النسبة المئوٌة 

% 

 الدرجة

 المعٌارٌة
 سكان الحضر 

النسبة 

 المئوٌة%

 الدرجة

 المعٌارٌة

 1,30 32,4 214015 1,33 39,1 011041 الدٌوانٌة ق. م.

 5,19- 1,2 11901 5,11- 1,1 3250 السنٌةن. 

 5,11- 1,3 10320 5,19- 1,1 2411 الشافعٌةن. 

 5,09- 0,1 00191 5,15- 0,1 9239 الدؼارةن. 

 5,12- 2,9 19191 5,11- 3 05021 عفن. ق. م

 5,23- 5,3 2334 5 5 5 نفرن. 

 5,09- 0,4 01231 5,15- 0'0 9521 البدٌرن. 

 5,19- 1,3 10141 5,12- 1,9 1113 سومرن. 

 5,59 1,9 40410 1,'5 1,1 09212 الشامٌة. ق. م

 5,13- 2,4 11219 5,11- 2,1 19559 ؼماسن. 

 5,19- 1,1 15914 5,19- 1,1 2150 المهناوٌةن. 

 5,23- 5,3 1945 5,21- 5,1 1330 الصالحٌةن. 

 5,11 11,1 91119 5,02 15,0 25459 الحمزة. ق. م

 5,21- 1 9021 5,19- 1,0 2911 السدٌرن. 

 5,09- 0,9 00430 5,04- 0,9 11192 الشنافٌةن. 

   155 199591   155 191149 مجموع المحافظة

   4,41     4,41   الوسط الحسابً

   11,41     12,31   االنحراؾ المعٌاري

 (.٘المكدر: الباحثة باالعتماد علخ بيااال ملحق)
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 (٘وري ة )                                            

 ( 663ٔلعام )المعيارية  البحس  الدرجدسية امحافظة الافي  الحار لسكا الت زيع الاسبي 

 

.Arc GIs ( ٗالمكدر: الباحثة باالعتماد علخ بيااال جد ل ) ِباستودام  براامج  
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 (ٙوري ة )                                             

 (ٕٕٔٓلعام ) المعيارية البحس  الدرج دسيةامحافظة الافي  الحار لسكا الت زيع الاسبي 

 

. Arc GIs ( باستودام  براامجِ ٗالمكدر: الباحثة باالعتماد علخ بيااال جد ل )  
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 يانم  حندتي  هِداريتني  هني  (5955 -5929درجتبه المعٌارٌبة )  البذي تبلبػالمستوا الثانً : -0

، 8ٓٙٓٗ)مركز ضااء الحمزة، مركز ضااء الشامية (  بلم عدد سنكاالم )الحانر( علنخ الترتين  )

%( علخ الت الي م  مجم   سكا  المحافظة .  ما فني عنام ٔ,3%، ٕ,ٓٔ( اسمة  باسبة )8ٗ3ٕٗ

ال حدال االدارية بالمست ى افسه اذ ارتفنع عندد سنكاالا )الحانر( بشنكل ( فاد احتفظل هذه ٕٕٔٓ)

( اسمة  بلغل اسبة السكا  الحار فيلا علنخ التن الي 3ٕٕٙٙ، 6ٖ3ٔ6ملح ظ  بلم علخ الت الي )

%(  يعنن د ارتفننا  اسننبة السننكا  )الحاننر( اننم  مركننز ضانناء الحمننزة هِلننخ ك اننه %3,8، 3,ٔٔ)

،  منا  عه  بالتالي جنذ  السنكا  بنالار  مانه لتن فر فنرا العمنليتمتع ب ظيفة دياية عززل م  م ض

مركننزاً للاانناء  بالاتيجننة تنن فر مركننز ضانناء الشننامية فيعنن د سننب  احتاللننه المسننت ى الثننااي لك اننه 

 .الودمال  الموسسال الحك مية التي تودي الخ زيادة اللجرة م  الريف اح  المدياة 

 ياننم تسننعة  حننداٍل  ( 5.29-_  5.51-المعٌارٌببة )المسببتوا الثالببث : والببذي بلؽببت درجتببه  -ٖ

هِدارية هي )مركز ضااء عفك، ااحينة بمناس، ااحينة الشناافية، ااحينة الندبارة، ااحينة البندير، ااحينة 

(  بلم عدد السكا  )الحانر( ، ااحية الكالحيةس مر، ااحية الساية، ااحية الملاا ية، ااحية الشافعية

اسننننننمة  (ٕ٘٘ٔ، ٖٖٙٗ، 3ٕٓٗ، ٕٓٗ٘، 3ٔ3٘، 6ٖٓٗ، 6ٗ٘8، 6ٖٗٔٔ،6ٓٓ8ٔ، ٕٕٔٗٓ)

، %ٙٔ,ٔ%، ٔ,ٔ%، ٖ,ٔ%، 8,ٔ%، ٕ,ٕ%، ٖ,ٕ%، 8,ٕ%3,ٗ%، 6 بلغنننننننل اسنننننننبتلم ) 

فاد ام هذا   (ٕٕٔٓ) ما في عام  مجم   سكا  )الحار( في المحافظة.( علخ الترتي  م  %ٖ,ٓ

المست ى  يااً تسعة  حداٍل هِدارية هني )مركنز ضاناء عفنك، ااحينة بمناس، ااحينة الشناافية ،ااحينة 

، ااحينة السندير، الدبارة، ااحية البدير، ،ااحية الشافعية، ااحية س مر، ااحية الساية، ااحينة الملاا ينة

، ٕٕٕ٘ٙ، 3ٗ36ٖ، 8ٖ6ٖٖ)  (  بلنم عندد السنكا  فيلنا علنخ الترتين ااحية الكالحية، ااحية افر

( اسنننننننننننننننمة 6ٖٙٓ، ٙ٘٘ٗ،  8ٕٖٗ، 63ٙٓٔ، 8ٕٔٔٔ، 3ٕٙٔٔ،ٕٕٗ٘ٔ، ٕٔ٘ٗٔ، 8ٕٕٔٔ

 %ٖ,ٔ%، ٗ,ٔ%، ٘,ٔ%، ٘,ٔ%، ٙ,ٕ%، 3,ٕ%، 8,ٕ%، ٙ,ٗ%، 8,ٗ بلغننننننل اسننننننبتلم )

 ( علخ الت الي م  مجم   سكا  )الحار(.%٘,ٓ%، ٘,ٓ%، ٔ،

يولن  هنذا المسنت ى من  و _ فألبل ( 5.35- رجتبه المعٌارٌبة )المستوا الراببع : ولبد بلؽبت د -2  

 ( .ٕٕٔٓ(  )663ٔال حدال االدارية في عامي )

فاد كشفل الدراسة بأ  ت زيع السكا  )الحار( في محافظة الاادسية ب حداتلا اِإدارية  م  والل ما 

تبناي  سبق ذكره  ج د حالة تباي  كبيرة في عدد السكا  الحار   بحس   حداتلا اِإدارية ،  هذا ال

 .ااتج ع  التباي  في الما مال الجغرافية الموثرة في االستي ا  البشري  في اتجاهال حركة اللجرة

( 663ٔ( ارتفا  عدد السكا ) الحار( في ال حدال االدارية مااراةً بعنام )ٕٕٔٓ االحظ في عام )

( ٖٕٓٓاذ كا  العرال سابااً يتعرض لحكار جا ر اتيجة فرض عا بال االمم المتحدة ،  بعد عام )
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 ق انافانال عن  اللجنرة الداولينة من  الم العنرالتم عن دة اعنداد كبينرة من  السنكا  الملناجري  النخ 

 الريفية الخ الماا ق الحارية.

 

ياكد بسكا  الريف بأالم مجم عة م  االفراد الذي  يا ا   في الماا ق التي   -:السكان الرٌؾ -ب

للمد ،  الذي  يعمل   ابلبية هوالء السكا  في الاشا  الزراعي اذ ال ي جد  البلديةتاع وارج الحد د 

 كنا  سنابااً االاسنا  ياتانل بحثناً عن  الغنذاء  (ٔ).لديلم مكدراً اوراً بير الزراعنة  تربينة الحي اانال

 المنناء الننخ ا  بنند  باالسننتارار الاسننبي بعنند ا  تعلننم  را ننق الزراعننة،  ضنند عننرف الريننف بننأالم  ضنندم 

 (ٕ).رال البشرية التي عرفلا االاسا  علخ  جه اارضتاالمس

الريننف(  لسننكا  ( يتاننح ا  الت زيننع البي نني )8(   )3(  الوري ننة )٘بيااننال الجنند ل ) منن       

 التنني يعبننر عالننا بالنندرجال محافظننة الاادسننية يتبنناي  زماايننا  مكاايننا بحسنن  ال حنندال االداريننة ، 

  ( هي:  ٕٕٔٓ(   )663ٔ) لعامي  المعيارية، التي  ظلرل  ج د  ربعة مست يال للت زيع الجغرافي

 الذي يظلر فيه ااحينة الشنافعية  فأكثر ( -5.35درجته المعٌارٌة )  المستوا االول : الذي تبلػ-1

%( 8,٘ٗ( اسمة  يشكل اسبة )3٘3ٕ8ٕ( ح الي )663ٔعدد سكاالا عام ) بلمبأعلخ اس  ريفية  

( فاند ٕٕٔٓ ما في عنام ) كثرة االاجا .  الز اج المبكرم  مجم   سكا  )الريف( في المحافظة ، 

( دبارةز ضااء الحمزة، ااحية الجاء ثالث  حدال هدارية بالمست ى افسه  هي ) ااحية بماس، مرك

%، ٗ,ٔٔ( اسنننمة  باسننن  بلغنننل ) 6ٖ83ٗ، ٖٙٙٓ٘، 8ٕ3٘ٙ بلنننم عننندد سنننكاالم )الرينننف( ) 

لكن   هنذه %( م  مجمن   سنكا  المحافظنة  يعن د هنذا االرتفنا  لعندد سنكا )الريف( ٕ،%8، ٘,8

اإانافة النخ ا  الما اة زراعية  ترتفع بلا معدالل الام  السكااي لذلك ياعكس علخ حجنم االسنرة ب

 ابلبية افراد االسر يعمل   في  راايلم  ب بيعة الحال فأالم يميل   الخ االاجا .

 

 

 

______________________ 

( سنننالم علننني الشننن ا رة  محمننن د عبننندل الحبنننيس، المننندول النننخ علنننم السنننكا ، مكتبنننة دار الفكنننر، الاننندس، ٔ)

 .86ٔ، آٖٕٓ

دراسنال  ال ركنز البحن ثممجلة االستاذ ، ( عبد الرزال احمد سعيد كع ، المستلزمال الريفية في العرال، ٕ)

 .ٖٙ، ا6ٕٓٓ، ٙ، العدد ٕالمجلد،   زارة التربيةترب ية، ال
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(٘جد ل)  

( 663ٔالمعيارية لعامي) الالدرج بحس  محافظة الاادسيةفي الريف لسكا  الت زيع الاسبي 

( ٕٕٓٔ)  

 الوحدة اإلدارٌة

1991 0501 

 الرٌؾ
النسبة 

 ٌة %ئوالم

 الدرجة

 المعٌارٌة
 الرٌؾ

النسبة 

ٌة ئوالم

% 

 الدرجة

 المعٌارٌة

 5,01- 4,0 11524 5,19- 0,3 13110 الدٌوانٌة ق. م.

 5,15- 4,2 19333 5,11- 1 19094 السنٌة ن.

 5,09 1,0 21543 1,39 23,9 013109 الشافعٌة ن.

 5,92 9,0 29191 5,00- 2,0 03215 الدؼارة ن.

 1,49- 1,2 05015 5,03- 1,9 01939 عفن ق.

 1,29- 1,9 00419 5 5 5 نفر ن.

 5,12 1,1 21401 5,19- 2,1 09211 البدٌر ن.

 5,49- 3,1 11959 5,11- 1 19315 سومر ن.

 5,00 1,1 20100 5,11- 3,0 11122 الشامٌة ق.

 0,21 11,2 49013 5,59 1,3 23314 ؼماس ن.

 5,13- 4,1 19511 5,04- 1,9 00995 المهناوٌة ن.

 5,11- 3,0 11312 5,11- 1,0 19415 الصالحٌة ن.

 5,93 9,3 35441 5,03- 1,9 01910 الحمزة ق.

 5,11- 4,2 19220 5,04- 1,1 00105 السدٌر ن.

 5,51 4,1 25151 5,14- 2,9 09392 الشنافٌة ن.

   155,55 393952   155,55 131341 مجموع المحافظة

   4,41     4,41 الوسط الحسابً

   1,92     15,93 االنحراؾ المعٌاري

(.٘المكدر: الباحثة باالعتماد علخ بيااال ملحق )  
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(3وري ة )  

(663ٔلعام )المعيارية  بحس  الدرجالدسية امحافظة الا في يفراللسكا  الت زيع الاسبي   

 

 

 

Arc GIs  :ج( باستودام  براام٘الباحثة باالعتماد علخ بيااال جد ل )المكدر  
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(8وري ة )  

(ٕٕٔٓلعام )المعيارية  بحس  الدرجالدسية امحافظة الا في الريفلسكا  الت زيع الاسبي   

 

Arc GIs ( باستودام  براامجِ ٘المكدر: الباحثة باالعتماد علخ بيااال جد ل )  
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دة هداريننة هنني ـننـ ياننم  ح( 5955 -5929المعٌارٌببة )  درجتببهالمسببتوا الثببانً : الببذي تبلببػ  -0

%( من  مجمن   سنكا  ٘,3بة )ـ( اسنمة  باسن3ٙ٘٘ٗم عندد ُسنكا  )الرينف( )ـ)ااحية بماس (  بلن

ااء ــنـز ضـنـافعية، مركـنـية الشـنـ( جاءل كنل من  )ااحينة البندير، ااحٕٕٔٓالمحافظة .  ما في عام )

، ٕٕٖٕٗ،ٖ٘ٙٓٗ، ٕٖٔٙٗفيلننا  ) كا  )الريننف(ـننـدد سـننـ بلننم عاافية( ــننـية الشـننـشامية، ااحـــننـال

  سكا  %( علخ الت الي م  مجم 3،ٙ%، ٔ,3%، ٕ,3%، ٖ,3( اسمة  بلغل اسبتلم  )3ٓٔٓٗ

 المحافظة.

 يانم  ثاتنا عشنر  حندة  ( 5.29-_  5.51-رجتبه المعٌارٌبة )المستوا الثالث : والذي بلؽبت د -1

ااحية الشاافية، ااحية البدير، ااحية الندبارة، مركنز ضاناء عفنك ، هِدارية هي )مركز ضااء الشامية، 

مركز ضااء الحمزة، ااحية الملاا ية، ااحية السدير، ااحية الكالحية، ااحينة سن مر، ااحينة السناية، 

، 3ٕٓٗ٘، 8ٖٕٗٔ، 6٘8ٕٗ، 3ٖٗٗٔمركنننز ضاننناء الدي ااينننة (  بلنننم عننندد السنننكا  )الرينننف( )

( اسنننننمة  بلغنننننل 3ٕٖ٘ٔ، 8ٕ6ٙٔ، 8ٖ٘ٓٔ، 6ٙ3ٓٔ، 3ٕٕٕٓ، 86ٕٕٓ، 8ٕٖٕٔ، 6٘8ٖٕ

%، ٖ%، ٕ,ٖ%، 3,ٖ%، 8,ٖ%، 6,ٖ%، 6,ٖ%، ٕ,ٗ%،  3,ٗ%، 6,ٗ%، ٕ,٘اسننننننبتلم ) 

فاند   (ٕٕٔٓ) منا فني عنام  %( علخ الترتي  م  مجم   سكا  )الرينف( فني المحافظنة.٘,ٕ%، ٖ

حينة الملاا ينة، مركنز ام هذا المست ى  ربعة  حداٍل هِدارينة هني )ااحينة السناية، ااحينة السندير ،اا

( اسننمة  بلغننل 3ٖٓٗٙ، 8ٖٓٔٔ، 8ٕٖٗٗ، 8ٖ٘٘٘ضانناء الدي اايننة    بلننم عنندد السننكا  فيلننا )

 مجم   سكا  )الريف( في المحافظة.%( علخ الت الي م  ٕ,ٙ%، ٖ,ٙ%، ٗ,ٙ%، ٗ,ٙاسبتلم )

 

يولنن  هننذا المسننت ى منن    _ فألببل ( 5.35-رجتببه المعٌارٌببة ) المسببتوا الرابببع : ولببد بلؽببت د -2

( ام  ربعة  حدال ادارية هي ٕٕٔٓ(،  في عام )663ٔال حدال االدارية لمحافظة الاادسية عام )

هِذ بلننم عنندد سننكا  )  الريننف(  ؛حية، ااحيننة افننر، مركننز ضانناء عفننك()ااحيننة سنن مر، ااحيننة الكننال

%، ٕ,٘%، ٖ,٘( اسنننمة  بلغنننل اسنننبتلم علنننخ الترتيننن  )3ٕٕٓٓ، 8ٕٕٔٙ، ٖٗٔ٘ٔ، 6ٓ8ٖٔ)

 %( م  مجم   سكا  )الريف( في المحافظة .ٗ,ٖ%، 8ٓ,ٖ

 اسننعة فترتفننع بلننا معنندالل الامنن   زراعيننة  هننذه الماننا ق ذال مسنناحال يتاننح ممننا سننبق ا        

فأالم  ة افراد االسر يعمل   في  راايلمالسكااي لذلك ياعكس علخ حجم االسرة فاالً ع   ا  ابلبي

منن  هننذا الما لننق ا  الت زيننع البي نني و يميلنن   الننخ كثننرة االاجننا   الننز اج المبكننر  تعنندد الزيجننال.

 .(ٕٕٔٓ(  )663ٔاإدارية لألع ام )لسكا  محافظة الاادسية متباياة بي  ال حدال 
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 ثالثا: تركٌب السكان

انه يعاني بدراسنة الوكنا ا يعدُّ تركي  السكا  مظلراً  ملماً م  المظاهر السكااية ، ا        

الة االجتماعية،  مفل م تركي  السكااية للسكا   التي م  اهملا التركي  العمري  الا عي  الح

التك ي   للسكا  يشير هِلنخ جمينع الوكنا ا الكمينة المتعلانة بنالمتغيرال الديم برافينة التني  ا 

  الحكن ل علنخ بياااتلنا من  يمك  ضياسلا  تاسيملا هِلخ وكا ا معياة ،السيما تلنك التني يمكن

  َْ  معرفنة التركين  السنكااي للمجتمنع تنودي هِلنخ  (ٔ)التعدادال السكااية  االحكاءال الحي ينة،

معرفة االمكااال  الادرال البشرية له، مما ياعكس علخ ميادي  الاشنا ال االضتكنادية الموتلفنة 

  تسنناعد  يانناً علننخ هجننراء المااراننال الدضياننة بنني  الشننرا ح السننكااية اننم  المجتمننع السننكااي

لوكنا ا الديم برافينة ااَساسنية التني تنوثر بكن رة يعدُّ التركي  الان عي من   َهنم ا(ٕ)ال احد.

مباشرة علنخ  َعنداد الم اليند  ال فينال   ضنا ع النز اج  كنل الوكنا ا السنكااية بني  الان عيي  

                                                                                        (ٖ).)ذك ر، هااث(

التركٌب النوعً -1   

تفن ل %(  ٔ,63( بلغنل )663ٔبأ  اسبة الا   في عنام ) (ٖ الشكل )(ٙم  الجد ل )        

 افسننهلعننام لاسننبة الانن   للماننا ق )الحاننرية( علننخ الماننا ق )الريفيننة( فنني محافظننة الاادسننية 

، السب  يع د الخ هجرة السكا  م  الماا ق الريفية احن  المانا ق الحانرية )المديانة( للبحنث 

تشير الخ زيادة ( لسكا  محافظة الاادسية ٕٕٔٓم )ع  فرا العمل ، في حي  اجد تاديرال عا

مااراتلنا منع  فني المانا ق الريفينة عاند%( ،  ارتفا  اسبة الان   ٙ,ٔٓٔاذ بلغل )اسبة الا   

ذكر لكل م ة ااثخ (،  في الماا ق الحارية باسبة ٘,ٔٓٔ ق الحارية ،اذ بلغل الاسبة )الماا

                                                                         .(ذكر لكل ااثخ ٗ,ٔٓٔبلغل )

                                                                         

 ____                                                                   _______________  

 .  3ٕ3، امكدر سابق،  ٕ(عباس فاال السعدي ،جغرافية السكا  ، جٔ)

، تحليننل العالضننال المكاايننة للحالننة الز اجيننة فنني محافظننة الاجننف للمنندة  ( اجننالء حسنن   ماننا ي الحمينندا يٕ)

دراسة في جغرافية السكا  ( ، رسنالة ماجسنتير)ا. م(، كلينة التربينة للبانال ، جامعنة الك فنة ،  6ٕٓٓ-683ٔ)

 .٘٘ا،  6ٕٓٓ

محافظنة ذي ضنار  ايما  عبد ل محس  الغزي ، التحليل المكنااي لوكنا ا السنكا  الاشن ي  اضتكنادياً فني( ٖ)

  3ٓا، ٕٕٔٓ، كلية اآلدا ( ،رسالة ماجستير)ا. م ( ، جامعة الاادسية ،  ٕٓٔٓ–663ٔللمدة) 



 انفصم االول....... انذنيم اننظشي وخصائص سكان محافظت انقادسيت
 

  
27 

 
  

(ٙجد ل)  
 

( 663ٔالت زيع الجغرافي لاسبة الا   بحس  ال حدال االدارية في محافظة الاادسية لعامي ) 
( ٕٕٓٔ)  

 

 

1991  

مجموع الوحدات 

 االدارٌة

0501  

مجموع الوحدات 

 االدارٌة
 الرٌؾ الحضر الرٌؾ الحضر الوحدة االدارٌة

 151,2 15193 15192 9199 9294 9199 م. ق. الدٌوانٌة

السنٌة .ن  15190 9191 08,1 15192 15193 151,9 

الشافعٌة .ن  9090 9491 05,4 15192 15193 151,9 

الدؼارة .ن  9494 9391 06,0 15192 15193 151,9 

عفن .ق .م  9991 9399 06,1 15192 15193 151,4 

نفر .ن  - - - 15192 15193 151,9 

البدٌر .ن  9192 9399 01,3 15191 15192 151,1 

سومر .ن  9390 9293 03,4 15192 15193 151,9 

الشامٌة .ق .م  9994 9192 08,9 15192 15193 151,4 

ؼماس. ن  9999 9491 03,7 15192 15193 151,1 

المهناوٌة .ن  9990 9199 08,1 15191 15192 151,9 

الصالحٌة .ن  9191 9990 009,6 15192 15193 151,9 

الحمزة .ق .م  9299 9394 06,1 15192 15193 151,4 

السدٌر .ن  15593 9490 05,0 15191 15192 151,9 

الشنافٌة .ن  9994 9399 05,5 15191 15192 151,1 

 151,4 15193 15192 03,4 9292 9191 مجموع المحافظة

 

.(٘  ) (ٖالمكدر: الباحثة باالعتماد علخ بيااال ملحق )  

ٓٓٔ×اسبة الا  = عدد الذك ر/عدد االااث :)*( استورجل اسبة الا   علخ  فق المعادلة ااتية   

.3ٕ6ا مكدر سابق، ،ٕعباس فاال السعدي، جغرافية السكا ، جياظر الخ :  
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(ٖشكل )  

(ٕٕٔٓ(  )663ٔلعامي  )اسبة الا   في محافظة الاادسية   

 

 

(ٙالمكدر: الباحثة باالعتماد علخ بيااال جد ل )  

 

 

 

90

92

94

96

98

100

102

 مجم   الريف الحار مجم   الريف الحار

19972021

 مجم   ٕٕٔٓ الريف ٕٕٔٓ الحار ٕٕٔٓ مجم   663ٔ الريف 663ٔ الحار 663ٔ
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يمرالتركٌب الع-0  

 يعد التركي  العمري  حد الموشرال السكااية الملمة ، الذي يرتكز عليه الدراسال البشنرية     

 الموتلفنننة،  مالننننا جغرافيننننة السننننكا  ،  ذلننننك لدالالتننننه الواكننننة علننننخ المسننننت ى االجتمنننناعي 

  االضتكننادي   ثننره فنني الوكننا ا السننكااية الموتلفننة، اذ يعتمنند علننخ معرفننة تركينن  السننكا 

 ذلنك  حظخ دراسة التركي  العمري بأهمية واكة عاد الجغرافيي ت  (ٔ)بحس  الف ال العمرية.

العمرية  تبايالا  لد رهم في كشف مالمح الشوكية الجغرافية السكااية للمجتمعال بحس  ف اتلا

دراسة الع امل الموتلفة  جم عاه م  تباي   اما  توتلف في اشكاللا  سماتلا ،فاالً ع ،  ما يا

الموشنرال االحكنا ية المرتب نة  التي توثر في هذا التباي  ، كما اَ  الجغرافي يسعخ هِلخ دراسة

 (ٕ)بالتركي  العمري  تحليللا م   جل تكايف المجتمعال  بيا   بيعتلا  سماتلا  وكا كلا،

 َ َّ اللنرم السنكااي فني محافظنة الاادسنية يتمينز ( ٘(  )ٗ(  الشنكل )3يتاح من  الجند ل)      

الااجمة ع  ارتفا   ف ة كغار الس   ضمة اياة بسب   ٕٕٔٓ 663ٔبااعدته العرياة لعامي 

ااكماش ف ة كبار الس   ابلن  المجتمعنال الاامينة التني يتسنم هرملنا السنكااي بااعندة عريانة 

،  كس فت ة هذه المجتمعال مع  تسال في ف ال الذك ر  االااث علخ جناابي اللنرم ضمة مدببة تع

( سناة، فكنا  من  اكني  النذك ر باسنبة ٗ-ٓا  اعلخ اسنبة تتركنز فني الف نة العمرينة اال لنخ ) 

( 663ٔ%( مما يدل علخ ارتفا  معدالل الم اليد عام )8,ٙٔ%(  االااث باسبة )3,6ٔبلغل )

( سناة، فاند بلغنل ٗ-ٓجاءل بأعلخ تركز في الف ة العمرية اال لنخ )(  ياا ٕٕٔٓ،  في عام )

 بكنن رة عامننة ترتفننع اسننبة كننغار السنن  فنني ،  %(ٕ,٘ٔ%(  االانناث )ٙ,٘ٔاسننبة الننذك ر )

محافظة الاادسية مما يدل علخ ا  المجتمع في المحافظة مجتمع فتي،  يالحظ  ياا ارتفا  اسبة 

                                                                   ث.                  الذك ر علخ اإاا

 ____________________ 

(باسنم عبنند العزيننز عمنر العثمننا  ، اسننالي  اسننتودام ال نرل الكميننة فنني ضينناس دضنة التركينن  العمننري للسننكا  ٔ)

 .ٖ٘ٔ، إٓٓٓ( ، ٗٗالعدد ))دراسة ت بياية لتعدادال السكا  (، مجلة الجمعية الجغرافية العراضية ، 

(باسننم عبنند العزيننز عمننر العثمننا  ، عننداا  عانناد بينناض ، تحليننل جغرافنني لوكننا ا  موشننرال التركينن  ٕ)

( ٕ( ، العندد )3، مجلة ا ر ك للعل م االاسااية ، المجلد ) ٕٔٓٓ 66ٔٔالعمري لسكا  البحري  والل تعدادي 

 ٕٕ٘، إٗٔٓ، كلية التربية ، جامعة المثاخ ، 
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(1دول)ج  
(0501( و )1991التوزٌع النسبً لسكان محافظة المادسٌة بحسب النوع والفئات العمرٌة الخمسٌة لعامً )  

 

 الفئات العمرٌة

 

  1991سكان 

 

0501سكان  

 أناث ذكور أناث ذكور 

 فئة 

 صؽار

 العمر

5-2  11,9 14,9 13,4 13,0 

3-9  13 12'1 13,1 12,3 

15-12  11,1 10,1 11,5 10,1 

 

 فئة

 متوسطً العمر

13-19  10,1 11,3 15,1 15,4 

05-02  9,0 9,1 9,1 9,4 

03-09  9,1 9,4 1,5 1,5 

15-12  3,2 4,5 4,2 4,3 

13-19  0,1 1,3 3,1 3,3 

25-22  1,3 2,5 3,1 3,3 

23-29  1,1 1,1 1,2 2,1 

35-32  0,1 0,0 1,9 0,1 

33-39  1,4 1,1 0,0 0,3 

45-42  1,1 1,2 1,9 0,5 

 

 

 فئة

 كبار

 العمر

43-49  1,0 1,2 1,5 1,5 

15-12  5,9 1,1 5,4 5,3 

13-19  5,1 5,9 5,0 5,3 

فاكثر95  5,1 1,1 5,3 5,1 

 5 5 5,59 5,54 ؼٌر مبٌن

(ٗالمكدر: الباحثة باالعتماد علخ بيااال ملحق )  

. 
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(ٗشكل )  

(663ٔاللرم السكااي لمحافظة الاادسية عام )  

 

 

(.ٗ)ملحقالمكدر: الباحثة باالعتماد علخ بيااال   
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(٘شكل )  

(ٕٕٔٓاللرم السكااي لمحافظة الاادسية لعام )  

 

(.ٗ) ملحقالمكدر: الباحثة باالعتماد علخ بيااال   

 



 

انتىزيع اجلغرايف ألسر -انفصم انثاني:
احلشد انشعبي يف حمافظة انقادسية نعام 

(0202)  

 

مهام        و انشعبي احلشد دوافع تشكيم -ول:املبحث األ  

انتىزيع اجلغرايف ألسر احلشد انشعبي  -املبحث انثاني:
(0202يف حمافظة انقادسية نعام )  

 

 

 



 (0202التوزيع الجغرافي ألسر الحشد الشعبي في محافظة القادسية لعام )
 

  
44 

 
  

 ومهامهالحشد الشعبً  تشكٌلدوافع حث االول: المب

 مفهوم الحشد الشعبً - 

عسرري(يت بع عررت شسة سسررت حاةعيررت حشع(حايررت  رر(    رر   هرر  ارر ح )يعرر(ؾا حشد ررش حش ررع         

 سرريعا حشبعررع ى عسررب ةدع( ررت )بع(رريب شحعرر ا عورر  حدررشحى حشة جررا  عررش  برر   حشة( رر  حشررشيع 

ا ٕٗٔٓ/ٙ/ٖٔ بأ(يخ ) ،ا*عش هعش حشيفعئ )  )شحب هللا (سها حشسيسبعع يع  حشسيش عس  حشُدس حالعسب

ه  ا ح  ةعضر ةت  بعةرا  رأة(  يوجش  عشد ش   .حال(هع يت شحع عععج( شبد(ي( حشع(حا ةى 

ِ ُشْهب  أ)حشو ح  حاةعيت حشع(حايت.  ةعهب ،  ِدّ ش ح   بَدعَ رش ح  -)شؽتًا ُد ََّش حشوَ َب  َِدْ ِشِهْب   يُدَّ

ف ح حشب حشبعع ى أ شع حُ  أََ ع  ح ُةس(عيى، هذح  عا يسبعةا    حش ة ،  اسةع يو شر ى شس حدرش خ -

د ش  عا د ش يد ش د شحً  ه  دع ش  حشةفع ا ةد  ش،  د ش حش ع ش شسةع(يت  ةعهب  إ)د ش.

 د ش ح شألة( شه،  د ش  حش ةععت ح بةع   ضف  شسعةا حشة ب(ك  حشبعرع ى  رعش ةي  د ر ش 

ةى حشععس  ةععت    ةيعى عس يعً  حش ة  د  ش  )حشد شاةى حش( عا ةرى ال يرشن عفسره  ، حشد ش

)حجرةحدعًا  اٖ).ةةرعن يخرع  ى شخشةبره- يئعً ةى حشعج(   عش هش  حشةعا حال  ذشه  ( را ةد ر ش

يعش حشد ش حدرش حشدور ا حشةهةرت  ر  حشع(رعب حشرش ش  حشةععجر(  يععر  دري حشفر(ش  ر  حشبع ير( عرى 

 حشةعبوش ش ى حشبشخا   ج (  ععةت يعع  ة ة عت ةى حال (حش ح ةع ح عسب أة( ةع د(يت حش(أي 

ةى ؼي( ب(بير  سرع ي  هرب ة ة عرت د رش  اةر( ةرع(ی، شرذح يخبسرؾ عرى حشد ر ش حشعسري(يت 

ا ـا حش ش ج     عيت حشد ش حش ع   ال ش ةى حالععةعؾ   اٗ)حش(سةيت حشب  بدب ش اة( ةو(( سسفعً.

يـت   بب جع  هع  ةش  ةع يةثسه حشع(حا  حشذي  ع  يضد   عشؽـعش   حشعفيس عسب حشةوع ةت حشع(حا

  ةـى أ ـا جـ ى  ـ(ؾ 

______________________ 

)*ا حش هعش حشيفعئ : ه  حش هعش حشذي ش  اعب  ه حشعشش حشح ب شسوة حشبيسيؾ عى حاخر(يى،  يير ى     رعً عسرب حش ةير  دبرب  

حشدس  ، (حئ  حالسحب ،بدويي  بعسيي حشسيش جعشا حش ي(ح ي ،ةة عرت حةير( ،حعب رع(ح  ي سػ حالة( يفعيبه،  عف(  ى دسى 

 . 8٘1،ص811ٔحسبوحا ،ةه(حى ،

 .1ٕٔ،ص88ٗٔ، ي(  ،ٖ، شح(جعش(،ةٗاح   حشفضا ح ى ةع( ( حالعجع(ي ،شسعى حشع( ، حشة سش حشثعشى ،جٔ)

 11ٕ،صٕ٘ٓٓ،1ة سست حش(سعشت ،ةا ة ش حششيى دمحم  ى يعو   حشفي(   آ عشي ،حشوعة س حشةدية، ٕ)

 .٘ٙ،ص1ٕٓٓا   حش حالؼع، عسب حال بةعن ،شح( حسعةت شسع ( ،عةعى ،ٖ)

، ٔا ة ة عررت ةررى حش ررعدثيى، حشد ررش حش ررع   حش(هررعى حالخيرر(، ة(يرر   ررحشي شسش(حسررع   حال دررعى حالسررب(حبي يت، ةٗ)

 .8،صٕ٘ٔٓ
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يس   شيـش عسـب أهـا حشعرـ(حا   ةعرذ حشعـ(حا  ب( بـه  سةعءه،  حى حشةوع ةت  حشبجشي شسعش حى ش

حال ا   عسبة(ح( بع(ض حشع(حا إشب حالسبهشحؾ أ  حدبحا  حةةـعن ةـى أارـ حب سرعشفت حشورـشب أ  

 ً أةـع  ـ  حش ارـ  حشةععجرـ(  بعرـ(ض إشرـب حشه رـ ب  حالدربحا ةرى ش ا . حالة (حة (يـع  اـشيةع

 -8ٔٗٔ)ء  رر  حشدرر(  حشععشةيررت حال شررب  ررعالدبحا حش (يةررعع  حشررذي اررعشه حشدسفررع ح بررشحءً  بع(ةرر

إذ حعسـى حشةبجشييى  رـ   ،  شعا ح (  ةوع ةـت (ـهـ(  أعـذحك ضش حالدبحا حالعيسي يا 8ٔ1ٔ

حشبأييرررـش إى ة ررر( ن حشةوع ةرررـت شرررـه عسيررره  . أ) هرررـعش ضرررـش حشةسررربعة(يى ح عيسيررر سشحشدرررـ(  

عرب عع ثو     هرـت حالدربحا حال ع رـ ، ت  حالسعسيت شسةوع ةت حشةسسدت حشب  حعيحشدويو هخـجـعئج

خجعئص ه     شهـع  حاعيعً  دبةيـعً  ال بدبـعج إشب ب (ي(ح   د ـج حشح (   حشةوع ةت يفعـا، 

عرـ(حا  يرـا حةيع ره  حؼسر  حشةورع ةيى هرـب ةرـى ح عرـعء حشـا ة ـ( ن ةوع ةت حشةدبا)يةسي عسيهع 

إشرب شععيرـت أ  حالعحعرع  ش رذ  حالعب رعه  حعةرـع حا( عـت إذ حى حشةوع ةت ال بدبعج   ةـى حب عهعبه

حشةوع ةت ه   رع (  عشةسر  شيت حب رـعه حال(ض حشبر  بع(ضر  إشرـب برشعيس  هرـذح يعة رـي عسرـب 

عجع ع  شحع  حال(هع يـت  هـب حال عع  أ  شخحء عسب  ةععـع حشـعرـ(حا  هرـ  ةورعبسيى حشد رش 

حى حشد ـش حش ع   هب ثةع( حشةوع ةت حشع(حايت  حش ع   شةوع ةت  ة(ش هذه حشعجع ع  حال(هع يت، حذ

حشد ش حش ع    ـعء  بس يـت ش هـ ش حشفجعئا حشةوعبست  حشب  شب بأ  أ  ال ك إى بأسيس هي.حش ةعيت

ةثا ةع(ةرت  رش( ا 81ٓٔ) ععسيع يت ةعف(ش   حعةع  جعئا يع ش بع(يخ بع(يةهـع إشـب ةع ا ـا عـعب 

بأسسر   جرعئا حخرـ(    ا.در(  حشخسريج حا شرب)  ي(حعيتحشب  بأسس   شحيت حشد(  حشع(حايـت ح

، ثررب (هرر(  حشب ررييح  حشبررـ  بـعررـش حشعررـ ح  آٖٕٓ) عررـش حالدرربحا حاة(ييرر  شسعرر(حا ةةسررـ  

ا حشد رش حش ررع  )حالسعسيرـت  رـ  بـيرـ يى ةسري(  حشةوع ةرت  ر  حشعرر(حا  حةسرـي عسيرـه  يةرـع  عرـش 

  عـش شخـ ا حشةدبرا حاة(يير  شسعرـ(حا إ٘ٓٓ)ب  يبعئ  د   هللا    حشع(حا حشب  بأسس  عع

،  د(يرـت حش هرعش  حش عرعء ا8ٕٓٓ) ب يس  عجـعئ  حهـا حشدرـي،   ةععرـت حشخ(حسـععرـ  عرـعب 

 ح ــ(  حشةع اـع  حشبـ  ب ح ـه حشب ييح  حش هعشيـت حشةوع ةـت هـ   وشحعهع حشؽةعء ا ٕٓٔٓ)ععب 

عسرب حشر(ؼب ةرـى حالعبر(حؾ  هرع  شور  حشةوع ةرت  حشوعع ع   حش (ع ، دبرـب ةرـى حشدي ةرت آعرذحك

  .إ)حششعب  حالسععش ةى  هع  حاسيةيت  ش شيت

 ____________________ 

ع ررش حشخررعشي دسرريى، حشةعئفررت حشسيعسرريت  ة رريست حشديررب  رر  حشعرر(حا، حشة عررت حا شررب، حشعع رر( ةي    بعةيررع، ا ٔ)

 .ٖٗٔص، ٕٔٔٓ

حش ـع ررـ  (هررـ (ه  ررـ  ضرـ ء  سسررـفت حشبررـع(يخ  حثررـع( حسرربوحشيبه عسررب حشةبؽيرر(ح  ؼعشرـ  عـعجررـ( حشسررـعش ى، حشد ررـش ا ٕ)

 ٘ٔب، ص ٕ٘ٔٓ/هـٖٙٗٔ،جعش(ح  ب ة  حش(ض حى، ٔحالةعيت حش ي   شبيييت  حشدضع(يت    حشةعةوت  حشععشب، ة
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 :الحشد الشعبً أةمكونات هٌ -

 المدٌرٌات: أ

حشـذي يـ(ب ة   يا ة ع (  عشوعئـش حشعرـعب شسورـ ح   أ حشد ـش حش ـع ـ  ةـى (ئيس حشهيأ  ببيـ ى هي 

 ببفـ(ن ةـشي(يع  عـش  بع عـت . حشةسسدت،  يةـع ة ضـح حشععه،  شـه ععئـ   حدـش  ةـعـع ى حشح(ي

، حشرذي يعرـيى شرـه أ  حشذي ي (ؾ عسيهع   ريا ة ع ر( حشسريش ععئر  (ئريس حشهير أ شسسيش (ئيس حشهي

 .شبعفيذ  ةشي( ةيب ةسب ع(يى،  ةعع ى حشح( ،  ةعع ى ح

 أ)حشد ش حش ع   أ ةي عع  هي

  ةه (يت حشع(حا

 حشوعئش حشععب شسو ح  حشةسسدت

 (ئيس حشهيئت

 ________________________حشةعع ى حالشح(ي                                                                   

 ععئ  (ئيس حشهيئت 

 ةعع ى حالشح(                                 حشةسب ع(يى ةشي( حشةيعب                ةعع ى حشبعفيذ               

ئت
ع 
حشب
ت 
(ي
شي
_ة

عت 
ة ع
 حش
يت
)
شي
_ة

 

ب*
(ي
شي
 ح
ى
(ح
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 .ٕٕٔٓحشد ش حش ع       ؽشحش، ةشي(يت حشبخةية،  يععع  )غ.با،  أ  ةه (يت حشع(حا، ةشي(يت هي: حشةجش( أ)

 * ةشي(يت حشو(آى حشي(يب:  بععب  ة(حسيب حشبأ يى  حديعء حشذي(  حشسع يت.

 حش ر  ى حال بةععيرت  حشبر  بععررب  **ةشي(يرت حش(ععيرت حال بةععيرت:  هر  حشرشحئ(  حش(سرةيت حشبع عررت شر  ح(  حشعةرا

  ع حئا حشد ش حش ع    يبب بسةيبهب  عشةسبفيشيى.
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 ب:الوٌة وفصائل الحشد الشعبً 

 حشفجعئا أش يت

 اش حء دمحم حش  حش)ةع(ةت  ش(  حشس حء حا ا

  (ات حالةعب عسب حشوبعشيت حشس حء حشثعع 

 ةع(ةت  ش( حشس حء حشثعشى

 اش حء حالةعةييى حشعسي(ييى)ةع(ةت  ش(  حشس حء حش(ح  

 اب ييا حشو(ح()ةع(ةت  ش(  حشس حء حشخعةس

 ايبعئ   عش حالةعب) حشس حء حشسعشس

 اا ح   حشةعب(() حشس حء حشسع  

 س(حيع عع  (حءا) حشس حء حشثعةى

 اي( حء -حشدست )ةع(ةت  ش(  حشس حء حشبعس 

 ةع(ةت  ش( حشس حء حشعع (

 حالي ( ش حء عس  حشس حء حشدعشي ع (

 حشع  عء حشس حء حشثعع  ع (

 اش حء حشةف ؾ) حشس حء حشثعشى ع (

 يبعئ  سيش حش هشحء حشس حء حش(ح   ع (

 ا ح  حش هيش حشجش(ا) حشس حء حشخعةس ع (

 احشو ح  حشب(يةععيت) حشس حء حشسعشس  ع (

 يع حش هعشحس( حشس حء حشسع   ع (
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 اس(حيع حشخ(حسعع ) حشس حء حشثعةى ع (

 ب ييا حشدسيى حشثعئ(ا حعجع( هللا حال  يعء) حشس حء حشبعس  ع (

 اش حء حشةؾ) حشس حء حشع (يى

 اةع(ةت  ش( ) حشس حء حشدعشي  حشع (يى

 اةع(ةت  ش( ) حشس حء حشثعع   حشع (يى

 اةع(ةت  ش( ) حشس حء حشثعشى  حشع (يى

  ش( حشس حء حش(ح    حشع (يى

 احش هيش حشجش( حا اا ح  ) حشس حء حشخةس  حشع (يى

  (ات حشع عس حشوبعشيت حشس حء حشس   حشع (يى

  ش( حشس حء حشس    حشع (يى

 جع( حشعويش عس(حيع ح حشس حء حشثةعى  حشع (يى

 جع( حشد تعيبعئ  ح حشس حء حشبس   حشع (يى

   حش  ك ا حشس حء حشثحثيى

 (سعشي ى حشثحثيى حشس حء حدشی 

  عش هللا  حشثحثيىحشس حء حشثحى 

 ا ح  حش هيش حشجش( حشس حء حشخةس  حشثحثيى

 ا ح  الش عال  يشيت حشس حء حشس   حشثحثيى

  يبعئ  حالةعب عس حشس حء حال( عيى

 عجعئ  حها حشدي  حا( عيى حشس حء حشثعع 

 س   حشش يا حشس حء حشثحى  حا( عيى
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 يبعئ  د   هللا حشس حء حشخةس  حا( عيى

 س(حيع حشش عن حش ع   حشس حء حشس   حال( عيى

 س(حيع حشش عن حش ع   حشس حء حشس    حال( عيى

  ع سي ى حشس حء حشخةس ى

 د ش جحح حششيى حشس حء حدش   حشخةس ى

 ش حء حشدسيى حشس حء حشثعع   حشخةس ى

  ش( حشس حء حشثعشى  حشخةس ى

 د ش حشد ي ت حشس حء حشخعةس  حشخةس ى

 حعجع( حشعويش  حشس حء حشس   حشسب ى

  ي  حشة ةا حشس حء حشبس   حشبسع ى

 س(حيع حشسحب حشس حء حشثحثةئت  حدش   حشثحثيى

 .ٕٕٔٓحشد ش حش ع       ؽشحش، ةشي(يت حاعحب،  يععع  )غ. با،  أ  ةه (يت حشع(حا، هي: حشةجش(
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 تشكٌل الحشد الشعبً دوافع -

 شخرر ا شحعرر حيبسرر  حشد ررش حش ررع   حشةوررشس أهةيررت  ي سيعسرريت  عسرري(يت  بدشيررشحً  عررش       

يثرر( ةررى ثررحى ةدع (ررع  ع(حايررت ،  شسد ررش حش ررع   ش ( ةععرر ي  عسرري(ي  رر  حسرربععش  ا

، آة(شر ، بد(ير( شيرعشب، بد(ير( )*احشع(حايت  عش ةعع(ك ةعدعت حهةهع ) ر(ؾ حشعجر( دع (ع حشة

حشد رش حش رع   بب ب ييا  ي(  حشخعششيت، بد(ي( حشة جاا،  اش  ي  ، بد(ي( حشفس  ت، بد(ي(  

  :شألس ع  حشبعشيت

أيرت  ر  حشع رؾ حا ر(ؾ   عسربفب   حةسوهع حشة(   حششيع  حابي ى حشد ش حش ع   حسب ع تً ش -ٔ

 عع حى)حش هرعش حشيفرعئ ا  حشبر  برشع  حشعر(حاييى  )أشحب هللا (سها هللا حشع(ةب حشسيش عس  حشسيسبعع 

شةدع( رت حشبع(ريب حشرذي ارش حديرب  حشد رش حش رع  ييى حاليفعء حشب دةرا حشسرحح  حشبةر ن  ر  حشةشع

سية(به  عسب حشة جرا ثرعع  حي ر( ةدع (رت ع(حايرت  ةرى ثرب حشب  ره عدر  حشةدع (رع  حالخر(  

حشةبةثست  ي(ي ك ،جحح حششيى، شيعشب، حالع ع(  ج الً حشب د حب  ؽرشحش  حضرعيى عجر  حعيرعهب 

أ) ي( حء حشب  بدبضى حش(ة   حششيعيت  يهع.ةدع (ب  حشع ؾ 
 

حشس (يت ةفب دت عسب  عضرهع  خعجرتً  عرش بأسريس شحعر  حشبر  ال  –حى حال(حض  حشع(حايت  -ٕ

ب ةى  عشدش ش ،ةةع  عا حش ةععع  حال(هع يت ببد(ك  د(يت  ر  سر (يع  حشعر(حا شبأسريس ش شرت 

شحع  حال(هع يت حش هع يت  ه   ي(  حة(يييت  (يةععيت حس(حئيسيت حذ بب بدشيش ةعةوت  رةعا ؼر(  

عسرب ح رر حء ي ير(  ةرى حشعرر(حا  ععب رع( ذشررك  ر ًء ةررى  حشعر(حا   رةعا  رر(ا سر (يع شحسرربيحء

 إ)حش ع  حشع(حا . عةسيت  حسعت   عش  

 

____________________________ 

)*ا أةسي بسةيت ) (ؾ حشعج(ا   )آة(ش  حشجرة شا عسرب ةعةوبر  ) ر(ؾ حشجرخ(، آة(شر ا  عرش حالعبجرع(ح  

 حش عه(  شسد ش حش ع  .

هع     حشع(حا  حشبدشيع  حشةسربو سيت  عرش ه يةرت شحعر   ةع(ر (  ؽ(ح ر ، احسةعء خعشش  ( يس،  حا  حال(ٔ)

 .81ٔ،ص8ٕٔٓ عةعت شه ك، يسيت حشب( يت حالسعسيت،

ا(ضع ع ش حش  ع( حش ة(ي، حشبجعي  حالة(يي  حال(هرع  )ةى  ةرك حشيعركاد(  حش  ر ش  ريى ةدر ( حشةوع ةرت ٕ)

 .1ٖ،صٕٕٔٓشة ي،، ٔ ةد ( شعب حال(هع  ،شح( حةا حش شيش ،ة
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ةرى خرحا حال(هع يرت شحعر  شعععجر(    ش شعب حشش ا حشة رع (  ب(ييرع  حال(شى  حشسرع شيت  -ٖ

بع(ريب شحعر    ؽيرتً شبةر ي(  ب  ي( حشةعشح  حشعسي(يت يعاسرسدت  حالةرشحشح  حشؽذحئيرت  حشش حئيرت 

 أ)حشةبة(ي     ح(ض حشع(حا  حشعع ى  يه  سعشحً .

 

بر  حشعسري(يت حشبر  حثر(  سرس عً ي ير(حً عسرب ةع( ةرت حالشح(   حشويرعش   ر  حشي ير(  عش( حالخفعا -ٗ

عسب ةسب    ع عيت حشض ة حشعسي(ي  حشبش(ي     حشو ح   حالخفعا حث( هذح  حش ي  حشع(حا  ،

 إ)حشةسسدت   يا ععب.

 

ؼيرع  سيعسررت حشرش عن حشبرر  يععر   حضرردت عسرب جررعيش حشش شرت حذ ع ررب ععره ؼيررع  حسررب(حبي يت -٘

عسرري(يت  ؼةرر ض  رر  حشعويررش  حشعسرري(يت شسورر ح  حشع(حايررت حشةسررسدت  حعسرردع   عررض حشوررعش  

سب هيرر ح  حشعسرري(يت حشضرر( (يت جررفوع  شحشعسري(ييى ةررى ةرر حاعهب،  ع ضررع ت حشررب عررشب   رر ش 

  اٖ)شوش(  حشوبعشيت شو حبعع حشةسسدت. شحةت دعشت حالسبعشحش  ح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

اع شهللا دمحم خسؾ حش  ر (، حشد رش حش رع    ر  حشعر(حا) يى حشب ح عرع  حالاسيةيرت  حشةبؽير(ح  حشةدسيتا،ة سسرت ٔ)

 .8،صٕٕٔٓ (يش(ي عي ( ،عةعى،

 .8ٕٔٓ حخ( ى، حشبي(يب ةى ش ى حالدب حء ةسبو ا)حشد ش حش ع  ا   حشع(حا، اةعييا ععبسٕ)

 . ٕٕٔٓ/ٔٔ/ٕٕ،ةعسي( حش هيش ح    سعب حشةة ي ،  بأ(يخ ٕٔ اةوع ست  خجيت ة  اعئش عسي(ي    ش حءٖ)
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المبحثثث النثثانً: التواٌثثع ال ألرافثثً د ثثر الحشثثد الشثثعبً فثثً محاف ثثة الماد ثثٌة 

 (0202لعام)

حشدورعئي حشسريععيت حشةع(  رت أى حشسرريعى ال يب  عر ى   ريا ةبسرع ي عسرب سررةح  ةرى حهرب       

ي عره   حشرب حخر( حال(ض إذ ب  ش دعشت ب عيى     ب  ي  حشسيعى ،ةرى ةيرعى إِشرب أخر(  ةرى  ار

عةسيت شيععةيييت ةسبة(  حشد(يت بخبسؾ أس ع هع  حععيعسرعبهع  عبعئ هرع  ر  حشةيرعى  حش ةرعى ب عرعً 

ببرشحخا  يةرع  يعهرع ةرع شةدرششح  حشة يعيرت  حشةبؽير(ح  حش  ر(يت حشبر  يثير(ح شبفععا ة ة عت ةى ح

شب(سب ةحةح ج (  حشب  ي  حشةيعع  شسسيعى ، حى ب  ي  سيعى أي ةعةوت أ  حاسيب    حشدويوت ةع 

ه  حال عبعج بفععرا ة ة عرت ةرى حالع(ةرت حش  ر(يت ةر  ة يعرت حش يئرت حشة يعيرت  ر  جر ( عشيرش  

أ)  أسررعشي  ةعوررش ،
 اررش بجررععش حهبةررعب حش ررعدثيى  حشةسرر  شيى عسررب حشسرر حء  عاثررع( حشةب(ب ررت  

شسبة (ح     حشب  ي  حشةيعع  شسسيعى،  ةع يبعسي  ذشك حشب  ي  ةى عةر  سريعع   د(يرت ةيععيرت 

شسسرريعى ،   عبرر  حشدوررعئي حشةبعسوررت  هررذح حشب  يرر  ةررى أَيثرر( حشدوررعئي أَهةيررتً ، حذح ةررع برر  (  شهررع 

يت حشيع يرررت ،  حجررر د  ضررر( (  ةسدرررت يدبرررعج حشيهرررع حش عدرررى  ررر   ؽ(ح يرررت حشةعس ةرررع  حشسررريعع

  إ)حشسيعى،

ً   ال ألرافًأوال: التواٌع   الحشد الشعبً لمتطوع

  ـ ش اـ ح  حشد ش حش ع     جـفـهـع ارـ ح  ةسرععش  ةوعبسرـت ضرـش حال(هرـع  هرـ    رـ ش       

ا، إذ حجر د  ٕٗٔٓأةسبـه حش(ـ( ؾ  حشةبؽي(ح  حشب  (ح وـ  حدـشحى حشعع ـ( ةـى دـ يرـ(حى )

هذه حشورـ ح   هرـت ةسرـععش  شسورـ ح  حشةسرسدت  رـ  عةسيرـع  حشبجرـشي  حيورعؾ  درـؾ حال(هرـع  

  عرعًء عسرب ةرع بورشب يةيرى ش(حسرت حشب  ير  حش ؽ(ح ر  شةبةر عّ  حشةرشى حشع(حايرـت، عـدـ  ةخبسؾ 

حشد ش حش ع      حشع(حا  ؽيت بدشيش حشج (  حشب  يب  ن  ة   هع سيعى حس( حشد ش حش ع      

ا 1 ةى خحا حشش ا ) ةدع (ت حشوعشسيت    إِةع(هع حشةسعد  ،  حشي ؾ عى حشب عيى حشةيعع  شهع.

يحدر( إذ  .ي يى عس  حشةبة عيى  ر  حشد رش حش رع   ضرةى حشةدع (رع  حشع(حايرت ا8)حشخ(يةت 

   ةدع (ت عيع    حش عشؽرت  %ا،  حاـا عس ت1ٕ)  حش عشؽت ؽـشحش     ةدع (ت حعسب عسـ ت ةعه أى

  يهعـ(  س   ح(بفعن عـشش حشسيعى  ي ش ح  حضدع حى ةدع (ـت  ؽـشحش بدبـا حشعس ت حاي  %ا٘,ٕ)

__________________ 

 .ٖٓٔ، ةجش( سع ي ، صٔا ع عس  عضا حشسعشي ،  ؽ(ح يت حشسيعى ، جٔ)
ا ، حشة سش حال ا ، ٕٗٓا شةيؾ هع ب ي ح( ،ة  (ح  حشبة(ي  شسيعى ةدع (ت حشةثعب ، ة ست حالسبعذ ، حشعشش ) ٕ)

 .٘ٔٗ،صٖٕٔٓ
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 ا1 ش ا )

 

دس  حشةدع (ع     حشع(حا شععب حشد ش حش ع    أ هي   سةبة عيى شحش ؽ(ح   ب  ي  شح

 إٕٔٓ)

    ع(شةدع ح %شعس تح    ع(شةدع ح %شعس تح

 ٔ شحش ؽ 1ٕ ٓٔ ء ح(ي ٕ,ٗ

 ٕ ( ش جح ٔٔ ٔٔ  كي(ي ٘,ٖ

 ٖ (اعذي  ٕ.1 ٕٔ ىيششح حجح ٗ,ٖ

 ٗ ةيسعى 1 ٖٔ (ع عحا ٔ,ٖ

 ٘ حشع ؾ 1,ٙ ٗٔ يعشبش ٖ

 ٙ  حشوعشسيت ٖ,ٙ ٘ٔ عيع   ٘,ٕ

 1 شةثعبح ٙ,٘   

 1 ا ع  1,ٗ   

 8 ةس ح ٙ,ٗ   

 .ٕٕٔٓحشد ش حش ع      ةدع (ت  ؽشحش،  يععع  )غ. با،  أ  ةه (يت حشع(حا، ةشي(يت هي -حشةجش(:  

  س   عشب حشبة ن. حاسيب ي(شسبعى )ح( يا، شهـ ك،  حشسسيةععيتابب حسبثععء  * 
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 ا8خ(يةت )                                       

 ٕٕٔٓ   حشع(حا شععب  حشد ش حش ع    دس  حشةدع (ع  ىةبة عيش حشعس   حشب  ي 

 

 . Arc GIsا  عسبخشحب  (ععةج1حشةجش(: حش عدثت  عالعبةعش عسب  يععع   ش ا )
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حشد ش حش رع  ،  أ عس ت حش (دب ضةى حشب ييح  هي آٔ حشخ(يةت ) ا8ي ضح حش ش ا )      

%ا،  بسيهرع 8,8ٕإذ  سؽ  أعسرب عسر ت شس (درب  ر  ةدع (رت  ؽرشحش  عسر ت )  دس  حشةدع (ع ،

%ا،  ةدع (رـت  ـع رـا 8,ٓٔعسر ت ) %ا ، بسيهع ةدع (ت ذي اع( 1,ٗٔعس ت ) ةدع (ت حش ج(  

%ا حشةثعررب ٖ,٘%ا  ةدع (ررت  حسررة  عسرر ت )1,٘يسررعى  عسرر ت )ة%ا  ةدع (ررت ٔ,ٙ) عسرر ت 

عيعر  ،  ، شيعشب، ي( حء، جرحح حشرشيى، ي(ير ك،%ا  ةدع (ع  )حشوعشسيت، حشع ؾٕ,٘ عس ت )

ا عسررررب %٘,ٓ%، ٘,ٓ، %ٕ,ٔ، %ٕ,ٖ %،٘,ٖ، %ٖ، %ٙ,ٗ، %1,ٗ عسرررر  ) حالع ررررع(ا

   سؽر  حذ ا 1ٕٔٓ/ٕٔ/ٗٔ(يخ )أ بر شس (درب  حشبر  يععر دجرعئيت إخرـ( آ يرذي( أى .  حشب حش 

 .ةععا إٓٓٓ) عششهب  عشش حشةععايى حش عشػ سب (يحا    حشةدع (ع  يع ت،  ضح ع ٕٓٗٓٓ)

 ا8 ش ا )
 ا1ٕٔٓحشد ش حش ع   دس  حشةدع (ع     حشع(حا )أ  هي    (دب سشحش ؽ(ح   حشب  ي  

 

 حشةجش(: حش عدثت  عالعبةعش عسب:

 يدررعء ة يرررش دسرررى دمحم، حالهةيررت حش ي   شبيييرررت شسد رررش حش ررع    أثررر(ه  ررر  حالةررى حشررر ةع  حشع(حاررر ، (سرررعشت -

 .ٖٕ،ص1ٕٔٓ عةعت  ؽشحش، ةع سبي()غ. با، يسيت حآلشح  ، 

 

 

 

    ع(شةدع ح %شعس تح    ع(شةدع ح %شعس تح

 ٔ شحش ؽ 8,8ٕ ٓٔ يعشبش ٖ

 ٕ ( ش جح 1,ٗٔ ٔٔ ء ح(ي ٘,ٖ

 ٖ (اعذي  8,ٓٔ ٕٔ ىيششح حجح ٕ,ٖ

 ٗ ا ع  ٔ,ٙ ٖٔ  كي(ي ٕ,ٔ

 ٘ ىةيسع 1,٘ ٗٔ   عيع ٘,ٓ

 ٙ ةس ح ٖ,٘ ٘ٔ (الع عح ٘,ٓ

 1 شةثعبح ٕ,٘   

 1 سيتششوعح 1,ٗ   

 8 ؾشع ح ٙ,ٗ   
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 آٔخ(يةت )

 ا1ٕٔٓشععب )   حشع(حا حشب  ي  حشعس   ش (دب حشد ش حش ع    دس  حشةدع (ع  

 . Arc GIsا  عسبخشحب  (ععةج8حشةجش(: حش عدثت  عالعبةعش عسب  يععع   ش ا )

حشد ررش حش ررع    أ عسرر ت حش ررهشحء ضررةى ب ررييح  هيرر أٔ)  حشخ(يةررتا ٓٔ رر  حش ررش ا )       

%ا، 1ٕعسب عس ت شس هشحء    ةدع (ت  ؽشحش  عس ت )أ دس  حشةدع (ع     حشع(حا ،  وش  سؽ  

%ا،  ةدع (رت جرحح ٓٔ%ا،  بسيهع ةدع (ت ذي اع( عسر ت)٘ٔ بسيهع ةدع (ت حش ج(  عس ت )
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%ا،  حشةثعب ٗ,٘%ا،  ةدع (ت ةيسعى  عس ت )ٙ%ا،  ةدع (ت شيعشب  عس ت )ٙ,ٙحششيى عس ت )

ا ، عيعر  ، حالع رع(%ا،  ةدع (ع  ) ع ا،  حسة، ير( حء، حشع رؾ، حشوعشسريت، ي(ير ك٘ عس ت )

 يررذي(  .ا عسررـب حشبررـ حش %ٗ,ٓ%، ٔ، %ٙ,ٔ، %ٗ، %ٗ، %ٗ،  %٘، %٘ عسرر   سؽرر  )

 هيشا    حشةدع (ع  يع ت،  عشبرعش  حى  1ٗ1ٖا يعى )1ٕٔٓ/ٕٔ/ٗٔأى آخ( حدجعئيت  بأ(يخ )

حشوبعشيت حشععشيت حشب  بةي  ةوعبسيى حشد ش حش ع  ،  ه  بع ( ش ى حشعب  رك بوشب يعيس حش( ح  ةع

عى ةش  د هب   الئهب  ح(ب عةهب  ب( ت  ةعهب ،  ش ععهب حشةسبةي  شعيرا حش رهعش  ،  ايةرععهب 

 جرر ى د(ةبهررع  اشسرريبهع ةررى شعررس   ش ررععهب عررى يررا حشةوشسررع   عشحشررت اضرريبهب  عويررشبهب

 .(هع ح 

 آٔ ش ا )

 إٕٔٓ -ٕٗٔٓحشد ش حش ع   دس  حشةدع (ع  شسةش  ) أ هي    هشحء سحش ؽ(ح   شحشب  ي  

حشد ش حش ع       ؽشحش،  ع ت حش يععع ،  يععع   أ  ةه (يت حشع(حا، هي -حشةجش(:  حش عدثت  عالعبةعش عسب:

 . ٕٕٔٓحش هشحء  حشةضديى ، يععع )غ. با،

 

    ع(شةدع ح %شعس تح    ع(شةدع ح %شعس تح

 ٔ شحش ؽ 1ٕ ٓٔ ء ح(ي ٗ

 ٕ ( ش جح ٘ٔ ٔٔ ؾشع ح ٗ

 ٖ (اعذي  ٓٔ ٕٔ سيتششوعح ٗ

 ٗ ىيششح حجح ٙ,ٙ ٖٔ  كي(ي ٙ,ٔ

 ٘ يعشبش ٙ ٗٔ   عيع ٔ

 ٙ ىةيسع ٗ,٘ ٘ٔ (الع عح ٗ,ٓ

 1 شةثعبح ٘   

 1 ا ع  ٘   

 8 ةس ح ٘   
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 ا ٔٔخ(يةت )

 إٕٔٓ -1ٕٔٓ) شسةش     حشع(حا  دس  حشةدع (ع حش ع    حشب  ي  حشعس   ش هشحء حشد ش 

 

 . Arc GIsا  عسبخشحب  (ععةجٓٔحشةجش(: حش عدثت  عالعبةعش عسب  يععع   ش ا )
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 .ثععيعً: حشب  ي  حش ؽ(ح   اس( حشد ش حش ع  

يوجش  عشب  ي  حشعرششي شسسريعى  ععره ب  ير  حشسريعى عسرب حشةسرعدت حشبر  يعي ر ى عسيهرع أي أَعره       

حشسيعى    )حشة ح(ش حشة يعيت  حش  (يتا حشةبعدت شةعةوت ةع،  ععًء عسب ةع ببجؾ  ره ي ي( إِشب ح(ب عة 

بسك حشة ح(ش  جفت حشبؽير( يةرعً  ع عرعً، الى ذشرك  ة يعرت حشدرعا ير شي حشرب بؽير( ب  ير  عرشش حشسريعى 

ةع( ت حةع حشب  ي  حشعس   شسسيعى  يوجش  ه يدس  حعبةعشح عسب حعشحشهب ةى ح ا  أ) ةيععيعً   ةععيعً،

 ةى  إ) عجي  ح  عس ت يا ةعةوت ح   دش  حشح(يت ةى حشة ة ن حشيس  شسسيعى     ب(   ةعيت ةدشش .

ا يبضح حى حشب  ي  حشعششي  حشعس   اس( حشد ش ٕٔا  حشخ(يةت )ٔٔخحا حسبو(حء  يععع  حش ش ا )

 ر( ععهرع  عشرش( ع   حشبر  يعحش ع      ةدع (ت حشوعشسريت يب رعيى ةيععيرع  دسر  حش درشح  حالشح(يرت ، 

  ا ه :  ٕٕٔٓحشةعيع(يت، حشب  أ(ه(  أىَّ هععك أ( عت ةسب يع  شسب  ي  حش ؽ(ح   شععب )

 حشذي ي(ه(  يه يرا ةرى )ة(ير   فأكنر ( -25.2الذي تبلغ در ته المعٌارٌة )+ الم توى االول:-2

  عرررررشش اضرررررعء حششي حعيرررررت، ععديرررررت حشرررررشؼع( ، ة(يررررر  اضرررررعء حشدةررررر  ، ة(يررررر  اضرررررعء حش رررررعةيتا 

% ا عسب 1,ٓٔ%، ٖ,ٔٔ%، 1,ٔٔ%، ٗ,ٕٕا عسةت   عس   سؽ  )81ٖ،ٖٔ٘،8٘ٗ،1٘ٗحس()

،  يع ش هذح حال(بفعن    عشش حالس(    حالاضيت حشثحثرت حشسرع وت  حشب حش  ةى ة ة ن سيعى حشةدع (ت

عش  أعشحش ةةع عبج ععه  ي  س   ح(بفعن عشش حشسيعى  يهع حشذي(  ععديت حششؼع(  حشبع عت شوضعء حششي حعيت

 حشةسبدويى شجف ؾ حشوبعا    حشد ش حش ع  .

 

 يضب هذح حشةسب   اس( حشد ش ( 2422 -24,0ٌة )+الذي تبلغ در ته المعٌار :الم توى النانً-0

% 1ا عسةت   عس   سؽ  )ٕٖ٘،8ٖٖحش ع   يا ةى )ععديت ؼةعس ،ة(ي  اضعء عفكا  عشش حس( )

حشةدع (ررت،  يعرر ش سرر   حدرربحشهب حشةسررب   حشثررعع  يرر ى %ا عسررب حشبرر حش  ةررى ة ةرر ن سرريعى 1,1، 

 حؼس  حشةبة عيى ؼي( ة(ب ةيى   (عئؾ دي ةيت  يعى ةى حشسه شت حشبة ن شس هعش.

 

 يضررب أ( عررت  دررشح  ( 25,0-_  2522-ر تثثه المعٌارٌثثة )الم ثثتوى النالثثث : والثثذي بلألثثت د -3

ععديت حشسشي(ا   سػ عشش أس( حشد رش  يهرع  حشح(يت يا ةى )ععديت حش شي(، ععديت س ة(، ععديت حش ع عيت،

 %ا عسب حشب حش  ةى ة ة ن سيعى حشةدع (ت،  عحد( ح(بفعن عشش8,ٖ%، ٖ,ٗ%، ٖ,ٗ%، 1,ٗ)

 ___________________ 

 .1ٙٔ، ص81ٕٔا حدةش ع ب حششيى  سي ت،  ؽ(ح يت سيعى حشع(حا، ةة عت  عةعت  ؽشحش،  ؽشحش، ٔ)

، ٕٔٓٓ، شح( حشفي( شسة ععت  حشع (، عةعى ،ٔحش  (يت أسس ععةت، ةا ع ش عس  حشخفعؾ، حش ؽ(ح يت ٕ)

 .ٔ٘ٔص
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 أٔ ش ا )

شسيت شععب عاس( حشد ش حش ع      ةدع (ت حشو حشب  ي  حشعششي  حشعس    حشش( ت حشةعيع(يت 

 إٕٔٓ)

 اإلدارٌةالوحدة 
0202 

 الدر ة المعٌارٌة % عدد اال ر

 الدٌوانٌة ق5 م5
083 00,, 0,90 

 
 2,82- 0 02 ال نٌة  ن5

 2,,2- 3,, 202 الشافعٌة ن5

 2,80 22,9 23. الدغارة ن5

 2,20 9,9 330 عفن  5ق م5

 2.,2- 3,9 .26 ن5 نفر

 2,30- 8,, 020 ن5 البدٌر 

 2,,2- 3,, 202 ن5   ومر 

 ,2,9 22,8 .9, الشامٌة  5ق  م5

 ,2,0 8 3.0 غماس ن5 

 ,2,0- 2,3 8. المهناوٌة ن5

 2,2- ,,2 02 ن5 الصالحٌة 

 2,80 22,3 .0, الحماة 5ق  م5

 8,,2- 3,0 293 ن5 ال دٌر 

 2,69- .0,8 .20 الشنافٌة ن5

   222 382, م موع المحاف ة 

   6,69   الو ط الح ابً

   66,.   االنحراف المعٌاري

  (0بٌانات ملحك ) المصدر :الباحنة اعتمادا على                  
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 إٔخ(يةت )

حشب  ي  حشعششي  حشعس    دس  حشش( ت حشةعيع(يت اس( حشد ش حش ع      ةدع (ت حشوعشسيت شععب 

 إٕٔٓ)

 

 .GISا عسبخشحب  (ععةج ٔٔحشةجش( :حش عدثت  عالعبةعش عسب  ش ا )
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أسرر( هررذه حش دررشح  حِ شح(يررت حعهررع ذح  ةسررعدع   حسررعت ،  ضررحً عررى  ي عهررع ذح  ةررع   (يفرر  

ة رر   عسررب حالع ررع   حشرر  حج حشة يرر( شررذح  ع ررش أى أؼسرر  حشةبةرر عيى شسد ررش حش ررع   هررب ةررى 

 حشع حد  حالشح(يت حشبع عت ااضيت ةدع (ت حشوعشسيت. 

 يضرب  ر  هرذح حشةسرب   _ فألثل ( 25.2-ر ته المعٌارٌثة ) الم توى الرابع : ولد بلألت د -,

ا خةستُ  دشحٍ  إشح(يٍت )ععديت عفر(، ععديرت حش رعع يت، ععديرت ٕٕٔٓاس( حشد ش حش ع      ععب )

حشسعيت، ععديت حشةهعع يت، ععديرت حشجرحديت ا   سرػ  يهرع عرشش حاسر( شسد رش حش رع   عسرب حشبر حش  

%، ٖ,ٔ%، ٕ%، 1,ٕ%، 1,ٖاعسرررررررةت،   سؽررررررر  عسررررررر بهب ) ٕٓ، 1٘، 8ٓ، ٕ٘ٔ، ٘ٙٔ)

%ا عسب حشب(بي  ةى ة ة ن سيعى حشةدع (ت، شرذح ع رش  رأى عرعديب  حشةهعع يرت  حشجرحديت ٗ,ٓ

هةررع حاشعررب اسرر( حشد ررش  ذشررك عبي ررت بةرر ن أ( ررع  حاسرر( ةرر  أش يررت حشع ررؾ حا رر(ؾ  بيرر ى 

 أعشحشهب   ةبع عبهب عى ة(يي هيئت حشد ش حش ع      حشع ؾ حا (ؾ.

س ي ذي(ه  وش ي ؾ ب  ي  أس( حشد ش حش ع      ةدع (ت حشوعشسيت   دشحبهع ع ةةى خحا ة      

حِ شح(يت  أى هععك ب عيععً    عشش أس( حشد ش حش ع    دس   دشحبهع حِ شح(يت ،  هذح حشب عيى ععبج 

عى حشب عيى    حشةو ةع  حش ؽ(ح يت حشة ث(     حالسبيةعى حش  (ي     حب عهع  د(يرت حشه ر(  

ب ررعيى حالةيععررع  حالابجررعشيت  حشخشةيررت ةةررع  عررا حشسرريعى يب هرر ى عدرر  ةعررعةي ش ى  ،   عشررذح 

أَخ(  ،  هذح ي شي  ش (ه إِشب دش ى ة يست    عشب حشبر ح ى  عرشش حشسريعى  يةرع  ريى حش درشح  

حِ شح(يت  عسيه بععيس هذه حشب عيعرع   ر  حشب  يعرع  حشسريععيت عسرب خسري دعشرت ةرى حشوجر (  ر  

 ، حشبعسيةيتا  ضحً عى است  (ص حشعةا  بشع  حالعبع يت.حشخشةع  )حشجديت
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 5نانٌا: التواٌع البٌئً د ر الحشد الشعبً

بهبب ش(حسرت  ؽ(ح يرت حشسريعى  ر  حشب  ير  حش يئر  شسسريعى ةرع  ريى حشدضر(  حش(يرؾ،  ذشرك       

حشجرع  ت  جرا ش   ش حخبحؾ    حشع حةا حشسيععيت  حال بةععيت  ضح عى حالابجعشيت ،  ةرى 

هرذه حشع حةرا حش ؽ(ح يرت ي عهرع ذح  عحارع   ةبجررست  ةر   عضرهع حالخر(   ععرشةع ب بةر   هررذه 

 حى ب ررعيى  (ٔ)حشع حةررا  رر  حشوضررعء ح  حش دررش  حالشح(يررت حذ بورر ب  بدشيررش  رريا حشب  يرر  حشسرريعع ،

ى هرذه أ حش يئت،  حشب  ي  حش ؽ(ح   شسسيعى    حش يئت حش ؽ(ح يت يو ب  إ(هع( حشعحات  يى حشسيعى 

حشعحات ب(ه( حشععشح   حاع(حؾ )حشبوعشيشا حشب  يةع(سهع حشف(ش  ر  ديعبره حشي ةيرت ب عرع شسةسرب   

حشثوع     حشعسة  حشب  يةبسيهع هذح حشف(ش،   ش( ةع بعيس ج (  عرى عسر ت )حشر الشح   حش  يرع ا 

 يئرت حشسريععيت حذ يسرعب حشرب  حى حشب  ير  حش ؽ(ح ر  شس إ) ةش  ب عيععبهع ةع  يى حشدض(  حش(يؾ،

بوسررريةهع حشرررب جرررعفيى:  يئبررر  حشدضررر(  حش(يرررؾ، ع(ررر(ح ش  ررر ش حشبفرررع   حشي يررر(  ررريى حشع حةرررا 

  جرع   ر  ير حجر ح حشبةي اٖ)حال بةععيت  حالابجعشيت  حشثوع يت،  حخبحؾ ة(يوت حشديع   يعهةع.

   حشبة ( حشهعئا  شآ  حش ا  حشدعض( ةع  يى حشدض(  حش(يؾ     ةي   سشحى حشععشب حشةبوشةت،  س

   يع ت ة عال  حشديع   حذ أشخسر  حآلال  حش (حعيرت )حشةيععرتا  حشبر  شهرع ش ( ي ير(  ر  حشعةسيرت 

حش (حعيت يةع حعهع ال بخبسؾ  أعع عى حشعةا حشجععع ،  ب  ي( ة(ا حشعورا  حشةعارت حشيه( عئيرت، 

عئا أش  حشب بوسيرا حشبفع برع   ضح عى ةش   يت حالعع ي  شسةيعه حشجعشدت شس ( ،  يا هذه حش س

 اررش حبخررذ  رر  حشعرر(حا حشةعيررع( ا ٗ). ةررع  رريى حشدضرر(  حش(يررؾ  رر  يع ررت أعةررعة حشديررع  حال بةععيررت

حالشح(ي شس دشح  حالشح(يت عسب جرعيش حشةدع (رت ح  عسرب ةسرب   حالاضريت يأسرعس شسبةير   ريى 

 ً دضر(يت، حةرع حشةعرعةي  حشدض(  حش(يؾ،  عى حشةععةي حشب  بو  ضرةى درش ش حش سشيرت بعرش ةععةورع

 ا٘)حشب  بو  خع(ج دش ش حش سشيت  بعش ةععةوعً (يفيت.

 ________________________ 

، شح( حشةع( رت حش عةعيرت،   عةعرت ح سريعش(يت، ٗا  بد  دمحم أ   عيععت،  ؽ(ح يرت حشسريعى أسرس  بة يورع ، ةٔ)
 .ٖٗ، ص88ٖٔ

حشفرر(ح  حال سررة ،حة( دررت شيب (حه)غ.با عةعررت حشب(ييرر  حشسرريعع   رر  ةدع (ررع  ا جررعشا  عفرر( إ رر(حهيب، ٕ)
 .1ٗٔ، ص ٖٕٓٓحش ج(  ،يسيت حآلشح  ،

، شح( حشثوع رت  حشع ر(  حشب  ير ،  عةعررت ٕا حدةرش عسر  إسرةععيا، أسررس عسرب حشسريعى  بة يوعبره حش ؽ(ح يررت، ةٖ)
 .1٘ٔ، ص881ٔحشوعه( ، 

، 81ٙٔةة عرت حال هر(،   ؽرشحش، ، ٔاع عس  عضا حشسرعشي، ةدع (رت  ؽرشحش ش(حسرت  ر   ؽ(ح يرت حشسريعى، ةٗ)
 .٘ٗص

 .1ٖٕ،ص81ٕٔا دمحم ع ش حش(دةى حش (ع   ،  ؽ(ح يت حشسيعى، ةيب ت حع س  حشةج(يت،  عةعت حشوعه( ،٘)
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يع(ؾ  ععهع بسرك حشب ةعرع  حشبر  ير(ب ة أؼس يرت سريععهع  أع رةت ةخبسفرت يعش (رعئؾ  -الحضر:-2

 أ)عر ى  عيرشيى عرى د( رت حش (حعرت،حشدي ةيت  حشب ع(يرت  حشجرعععيت  ضرح عرى حشخرشةع   يي 

 ععشةع بي ى هععك  يعش     عس ت حشبدض( حشذي ي يش ةى بد(ك حشسيعى  بر  ههب  ةرى حش(يرؾ 

حشب حشةشيعت،  ع ضع ت حشب ضب  عض حشع حد  حش(يفيت حشو(ي ت شسةشيعت،  س   حشه (  حشععب ت عرى 

عةا حخ( ه  حشب حيش حشسريعع  ع حةا حشة(ش    حال(يعؾ  ا   حش ذ     حشة(حي  حشدض(يت  ع

حشة يع   ضح عى حشب س  حشةسعد  حشةسبة(  ضب ةععةي  شيرش  يعا(حضر  حش (حعيرت  حشور(  

ا يبضررح حى حشب  يرر  حش يئرر  )حشدضرر(ا  ٖٔا  حشخ(يةررت ) ٕٔةررى  يععررع   ررش ا )  إ)حشجررؽي( .

 حشبر  يع ر( (يرت ، اس( حشد ش حش ع      ةدع (ت حشوعشسيت يب عيى ةيععيرع  دسر  حش درشح  حالشح

ب  يرر  حش ؽ(ح رر  شعررعب ععهررع  عشررش( ع  حشةعيع(يررت، حشبرر  أ(هرر(  أىَّ هعررعك أ( عررت ةسررب يع  شس

 ا ه :ٕٕٔٓ)

   ي(هر(  ر  هرذح حشةسرب  فثأكنر (-25.2در تثه المعٌارٌثة )+ ول : الثذي تبلثغالم توى اد -2

يررا ةررى )ة(يرر  اضررعء حششي حعيررت، ة(يرر  اضررعء حش ررعةيت، ة(يرر  اضررعء حشدةرر  ا   عررشش أسرر( 

%ا عسررب ٖٔ%، ٕ,ٖٔ%، 8,ٕٖا عسررةت   عسرر   سؽرر )8ٕٖ، ٖٖ٘، 1ٖٖ)حشدضرر(ا  يهررع )

حشد ررش شي عهررع ة(حيرر  حالاضرريت  رر   ي رر( شةبةرر ع ّ اضرريت  عشعسرر  حاهررذه حا ععشرر حشبرر حش   اررش 

عشحش سيععيت ي ي(   يهرع  بب ريا ةرى أ   ش  سبسعت  ضح عةدع (ت حشوعشسيت  ذح  ةسعدع   ح

  ع حد  إشح(يت.

  عء     هذح حشةسرب   ( 2422 -24,0الم توى النانً : الذي تبلغ در ته المعٌارٌة )+ -0

، ٕ٘ٓاس( حشد ش حش ع   يا ةى )ععديت ؼةعس ،ععديت حششؼع( ا   عشش حاس()حشدضر(ا  يهرع )

ي عهع ببةب   عشش سيعع  ي ي(  ضحً ش%ا عسب حشب حش  ٗ,1، %ٔ,1ا عسةت   عس   سؽ  )11ٔ

   يعى ةى حشسه شت حشبة ن شس هعش. عى  حؼس  حشةبة عيى ؼي( ة(ب ةيى   (عئؾ دي ةيت

 يضرب سربت  درشحٍ  ( 25,0-_  2522-الم توى النالث : والثذي بلألثت در تثه المعٌارٌثة )-3

حش رشي(، ععديرت حش رعع يت، ععديرت عفر(، ععديرت حشح(يت ه  )ة(ي  اضعء عفك، ععديت سر ة(، ععديرت 

ا عسرةت   عسر   سؽر  1٘، 1٘، 1٘، 1ٔ، 1٘، ٓٙٔحشسشي(ا   سػ عشش حاس( )حشدض(ا  يهع )

%ا عسرررررب حشب(بيررررر  ةرررررى ة ةررررر ن أسررررر( 8,ٕ%، 8,ٕ%، 8,ٕ%، ٕ,ٖ%، ٖ,ٖ%، ٖ,ٙ)

 )حشدض(ا    حشةدع (ت.

_______________________ 
 .11ٔ،صٕٔٓٓ،شح(جفعء شسع (  حشب  ي ، حا(شى،ٔحشسيعى،ةاسعشب عس  حش  ح ( ،  ؽ(ح يع ٔ)

 .ٖٕٗ، ص81ٗٔ،حشي ي  ،ٖحش  (يتا، ةحش يئت  حالعسعى )ش(حسع     حاليي ش  يع   حخ( ى،ادسيى ةه ع ب ٕ)



 (0202التوزيع الجغرافي ألسر الحشد الشعبي في محافظة القادسية لعام )
 

  
44 

 
  

 إٔ ش ا )

 إٕٔٓ   ةدع (ت حشوعشسيت شععب ) حشب  ي  حش يئ   حشش( ت حشةعيع(يت  اس( حشد ش حش ع  

حش دش  

حالشح(يت 

 حشدض(

ٕٕٓٔ ٕٕٓٔ 

أس( حشد ش 

 حشدض(

حشعس ت 

 حشةئ يت %

حشش( ت 

 حشةعيع(يت

أس( حشد ش 

 حش(يؾ

حشعس ت 

 حشةئ يت %

حشش( ت 

 حشةعيع(يت

 1ٖ,ٓ ٔ,1 ٓ٘ٔ ٘ٔ,ٖ 8,ٕٖ 1ٖٖ ب.ا. حششي حعيت

 1,ٓ- ٘,ٖ ٘ٙ 1ٙ,ٓ- 8,ٓ ٕ٘ ى. حشسعيت

 ٔٔ,ٓ- ٕ,ٙ ٘ٔٔ ٗٗ,ٓ- 8,ٕ 1٘ حش ع عيت ى.

 11,ٕ ٘,1ٔ ٕٖ٘ 8ٓ,ٓ ٗ,1 11ٔ حششؼع(  ى.

 11,ٓ ٙ,8 18ٔ ٗٓ,ٓ- ٖ,ٙ ٓٙٔ عفك ا. ب.

 ٙٗ,ٓ- 1,ٗ 8ٓ ٗٗ,ٓ- 8,ٕ 1٘ ى. عف(

 ٔٔ,ٓ 1 ٖٔٔ ٕٗ,ٓ- ٕ,ٖ 1ٔ ى. حش شي(

 ٕ٘,ٓ- ٙ,٘ ٘ٓٔ ٗ,ٓ- ٖ,ٖ 1٘ ى. س ة(

 ٖٕ,ٓ ٘,1 ٓٗٔ 18,ٓ ٕ,ٖٔ ٖٖ٘ ا. حش عةيت ب.

 ٖٖ,ٓ 1,8 1ٗٔ 1ٔ,ٓ ٔ,1 ٕ٘ٓ ى. ؼةعس

 1ٔ,ٔ- ٕ 1ٖ 1,ٓ- 1,ٓ ٕٓ حشةهعع يت ى.

 ٘٘,ٔ- ٘,ٓ ٔٔ 1ٙ,ٓ- ٖ,ٓ 8 ى. حشجحديت

 8٘,ٓ 1,8 ٙٙٔ 1ٙ,ٓ ٖٔ 8ٕٖ ا. حشدة   ب.

 ٖ٘,ٓ- ٖ,٘ 81 ٗٗ,ٓ- 8,ٕ 1٘ ى. حشسشي(

 ٙٗ,ٓ- 1,ٗ 8ٓ ٖٙ,ٓ- ٖ,ٔ ٖ٘ ى. حش عع يت

ة ة ن 

 حشةدع (ت
ٕٖ٘ٓ ٔٓٓ   ٔ1٘ٓ ٔٓٓ   

حش سة 

 حشدسع  
  ٙ,ٙ1     ٙ,ٙ1   

حالعد(حؾ 

   حشةعيع(ي
1.ٖٗ 

  
  ٖ,8ٕ   

 إ يععع  ةسدي )حشةجش(: حش عدثت  عالعبةعش عسب 
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 أٖخ(يةت )

حشب  ي  حش يئ   حشش( ت حشةعيع(يت  اس( حشد ش حش ع  )حشدض(ا    ةدع (ت حشوعشسيت شععب 

 إٕٔٓ)

 

 GISا  عسبخشحب  (ععةج  ٕٔحشةجش( :حش عدثت  عالعبةعش عسب  يععع   ش ا )

 



 (0202التوزيع الجغرافي ألسر الحشد الشعبي في محافظة القادسية لعام )
 

  
44 

 
  

يضررب ح( ر   درشحٍ  حشح(يررٍت  _ فألثل ( 25.2-ر تثه المعٌارٌثة ) الم ثتوى الرابثع : ولثد بلألثثت د -, 

حشجرحديتا   سرػ عرشش حاس()حشدضر(ا   ه  )ععديت حش عع يت،  ععديت حشسعيت، ععديرت حشةهعع يرت، ععديرت

%ا عسرب حشبر حش  ةرى ٖ,ٓ%، 1,ٓ%، 8,ٓ%، ٖ,ٔا عسةت ،  سؽ  عس بهب )8،ٕٓ،ٕ٘، ٖ٘ يهع )

 ة ة ن سيعى )حشدض(ا    حشةدع (ت.

ح(بفعن أس( حشد ش حش ع      حشةععةي حشدض(يت عبي ت أبسرعن عحد(  ةى خحا ةع س ي ذي(ه       

ةسعدت هرذه حش درشح    يرعش  حعرشحش سريعى حشةدع (رت،  ربب بةر ن حعرشحش ي ير(  شبس يرت عرشحء حشة( عيرت 

 .شععةسيى عى حشعةا  ةس ت حش عةعع حشيس ت  ح  حشة (فيى حش( يش  ، حذ يعى أؼس  حشةبة عيى هب ةى

 

هععشررك عررش  حخبح ررع  ةررع  رريى سرريعى )حشدضرر(  حش(يررؾا ةررى  هررت حشعررعشح  حشبوعشيررش  -:الرٌثثف –0

 أ).  حالب عهع  حششية ؼ(ح يت،  ضح عى حاع رةت  حشثوع يرت  حال بةععيرت  ع ضرع ت حشرب حالابجرعشيت

ةرر(يوبهب حشخعجررت  هررب ةررى خررحا عةررة حشديررع  حشبرر   ب ررش( ح  ررع(   عشررذي(  ررأى سرريعى حش(يررؾ شهررب 

 الي حش ى ةبةسييى  هع،  هذح ةع يةي هب عى ةععةي حشدض(

ا يبضح حى حشب  ي  حش يئ  )حش(يؾا اسر( حشد رش ٗٔا  حشخ(يةت )ٕٔةى خحا  يععع   ش ا )      

 حشبر  يع ر( ععهرع  عشرش( ع  حش ع      ةدع (ت حشوعشسريت يب رعيى ةيععيرع  دسر  حش درشح  حالشح(يرت ، 

  ا ه :  ٕٕٔٓحشةعيع(يت، حشب  أ(ه(     ش أ( عت ةسب يع  شسب  ي  حش ؽ(ح   شععب )

 حشذي ي(ه(  يره يرا ةرى )ععديرت  فأكنر (-25.2در ته المعٌارٌة )+ الم توى االول : الذي تبلغ-2

، ٕٖ٘)حش(يؾا  يهع )حششؼع( ، ة(ي  اضعء عفك، ة(ي  اضعء حشدة  ا  عشةسب   حال ا   عشش أس( 

%ا عسرررب حشبررر حش  ةرررى ة ةررر ن أسررر( 1,8%، ٙ,8%، ٘,1ٔا عسرررةت   عسررر   سؽررر  )ٙٙٔ، 18ٔ

  بب بة ن حعشحش ي ي(  شجف ؾ حشد ش حش ع  .حشةدع (ت،  يع ش هذح حال(بفعن شعشش سيعى)حش(يؾا 

 

يضرب يرا ةرى )ة(ير  اضرعء  ( 2422 -24,0ه المعٌارٌثة )+الم توى النانً : الذي تبلغ در تث-0

،  ٓ٘ٔحششي حعيررت، ععديررت ؼةررعس، ة(يرر  اضررعء حش ررعةيت، ععديررت حش ررشي( ا   عررشش حاسرر()حش(يؾا  يهررع )

%ا عسررب حشب(بيرر   يعرر ش 1%، ٘,1%، 1,8%، ٔ,1ا عسررةت   عسرر   سؽرر  )ٖٔٔ، ٓٗٔ، 1ٗٔ

 يرعى ةرى ؼس  حشةبةر عيى ؼير( ةر(ب ةيى   (رعئؾ دي ةيرت أ أىحشةسب   حشثعع   ح(بفععهب   س   

 . حشسه شت حشبة ن شس هعش

_______________________________
 

، حشعرشش، ٖٕ ا، حشة سرشا ع ش حاةي( ( عة حشع يشي، حشبدشيع  حشب  ب ح ه ةد  حالةيت     ع ا، ة ست  عةعت  عٔ)

 .8ٔٔ، صٕ٘ٔٓ
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يضرب  ر  هرذح حشةسرب   و( 25,0-_  2522-ر تثه المعٌارٌثة )الم توى النالث : والذي بلألت د -3

اس( حشد ش حش ع   خةست  دشحٍ  حشح(يت ه  )ععديت حش رع عيت، ععديرت سر ة(، ععديرت حشسرشي(، ععديرت 

ا عسررةت   عسرر  8ٓ، 8ٓ، 81، ٘ٓٔ، ٘ٔٔعفرر(، ععديررت حش ررعع يتا   سررػ عررشش حاسرر( )حش(يررؾا  يهررع )

(يرؾا  رر  ة ةر ن سريعى )حش%ا عسرب حشب(بير  ةرى 1,ٗ%، 1,ٗ%، ٖ,٘%، ٘,٘%، ٕ,ٙ سؽر  )

 حشةدع (ت.

شح(يرٍت إيضرب ثرحى  درشحٍ    (_ فألثل  25.2-در ته المعٌارٌثة ) الم توى الرابع : ولد بلألت  -,

اس( حشد ش حش ع    ه  )ععديت حشسعيت، ععديت حشةهعع يت، ععديت حشجحديتا   سػ عشش حاس()حش(يؾا 

حشب حش  ةى ة ة ن سيعى %ا عسب ٘,ٓ%،  ٕ%، ٘,ٖا عسةت ،  سؽ  عس بهب )ٔٔ،1ٖ، ٘ٙ يهع ) 

  )حشدض(ا    حشةدع (ت.

هررذه حشةعررعةي  (حعيررت  ذح  ةسررعدع   حسررعت  ب(بفرر   هررع ةعررشال  حشعةرر   أى ي(هرر( بوررشبةةررع        

شرب يثر(  حالع رع  إس( يةيس ى  (حش حاأؼس يت أى أ سبحشسيعع  شذشك يععيس عسب د ب حالس(   ضحً ع

 شبدرعاشحةر( هرذح ةرع سرها حا شدرعاح ع   يعةس ى    أ(حضيهب   ة يعت  حش  حج حشة ي(  بعشش حش ي

 شب حشبة ن شجف ؾ حش هعش  حشش عن عى أ(حض  حش ةى .إ
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 اٗٔخ(يةت )

حشب  ي  حش يئ   حشش( ت حشةعيع(يت  اس( حشد ش حش ع  )حش(يؾا    ةدع (ت حشوعشسيت شععب 

 إٕٔٓ)

 

 GISا  عسبخشحب  (ععةج  ٕٔحشةجش( :حش عدثت  عالعبةعش عسب  يععع   ش ا )



 

  -الفصلللل الث:لللل  
 
خصللل:مت وعيللل   
احلشد الشعب  يف حم:فظل  الا:سيل   

 (0202لع:م )
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 اوالً: التركٌب العمري

تعد دراسة السكان من حٌث التركٌب العمري من الدراساا  التاً تعاٌن الثاحاث الفؽراياً ياً الد لاة        

على لوتهم ا نتافٌة ودرفة حٌوٌتهم واتفاه نموهم مفسرة نسثة الموالٌد والويٌا  ثٌنهم، كما تساعد يً يهام 

)الفئة المعٌلة ( وكذلن معرية حفم  الصور الحمٌمٌة للنشاط ا لتصادي ثعد يهم نسثة الفئا  المنتفة التصادٌا  

الفئا  ؼٌر المنتفة يً المفتمع )الفئة المعالة (، وهذا ثدوره ٌعطً مؤشارا  واحاحا  عان الصاور المساتمثلٌة 

لحفم السكان وعن الذٌن هم يً سن العمل والتعلٌم والشٌخوخة وإِلى تحدٌد ا نشطة والخدما  المختلفة لهم، 

انب يحسب ثل تسااعد المخططاٌن والثااح ٌن ياً معرياة شاكل وحفام الخادما  وهً   تمتصر على هذا الف

كما تفٌد ثٌانا  العمر يً التخطٌط لشتى النشاطا  ا لتصادٌة  وا فتماعٌة  (ٔ)التً ٌتطلثها مفتمع الدراسة،

وسااٌتم الثحااث يااً الحالااة ( ٕ)وتااويٌر المتطلثااا  الحاارورٌة ماان ؼااذام وسااكن وخاادما  التعلٌمٌااة والصااحٌة 

سانة يقلال( ثمفماو  ٖٗثً ياً محايةاة المادساٌة   اذ فاام  الفئاة العمرٌاة )لعمرٌة لمتطوعً الحشاد الشاعِ ا

%( 37ٕٕ( متطو   وثنسثة ثلؽ  )3ٖسنة( ثمفمو  )ٗٗ-ٖ٘%(، والفئة )373ٖ( متطو   وثنسثة )ٔٓٔ)

%، 7ٕٙٓ( متطاااو  ، اذ ثلؽااا  نساااثتهم )3ٖ،  ٘٘سااانة ياااقك ر( ثمفماااو  )٘٘سااانة( و )ٗ٘-٘ٗوالفئاااة )

                                (ٖ)%( على الترتٌب من مفمو  العٌنة يً المحايةة 7٘ٗٔ

ًّ أسر الحشد الشعثً يً محايةة ٙ( والشكل )ٖٔنالحة يً الفدول)         ( نسب الفئا  العمرٌة لمتطوع

الرٌؾ( يكان من  %( ثٌن )الححر،37٘ٗ%، 7ٕ٘٘يقلل( نسثة ) سنةٖٗالمادسٌة، اذ شكل  الفئة العمرٌة )

نصٌب المركز ا ول ثهذه الفئة )مركز لحام الدٌوانٌة، ناحٌة الدؼارة، مركز لحام الشاامٌة، مركاز لحاام 

%(، وسفل  أعلى نسثة يً ححر مركز 73ٓٔ%، 73ٔٔ%، 73ٕٔ%، 73ٗٔالحمزة ( وثمفمو  نسثً )

%(، 373الدؼارة وثنسثة ثلؽ  ) %( أما أعلى نسثة يً الرٌؾ يفام  ناحٌة73ٕٔلحام الدٌوانٌة اذ ثلؽ  )

%( وسافل  أعلاى نساثة 73ٙتلٌها يً المرتثاة ال انٌاة )ناحٌاة الثادٌر، ناحٌاة ؼمااج( وثمفماو  نساثً ثلاػ )

 ال ة سفل  ــــ%( يً رٌؾ ناحٌة الثدٌر، ويً المرتثة ال ٘اج وثنسثة )ــ%(  يً ححر ناحٌة ؼمٗثلؽ  )

_________________ 

  3ٔٔ، صٕٙٓٓ، مؤسسة الوراق ، ٔكان الوطن العرثً ، ط(عثاج ياحل السعدي ، سٔ)

، المالئمة المكانٌة للخدما  المفتمعٌة يً مدٌنة الدٌوانٌة وتولعاتها المستمثلٌة، اطروحة دكتوراه  رايد موسى عثد حسون العامري ( ٕ)

    3ٖ، صٕٗٔٓ)غ م( ، كلٌة الترثٌة للثنا  ، فامعة الكوية ، 

(ٙٔ( ملحك )ٖ)  
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(ٖٔفدول )  
 

ًّ الحشد الشعثً ثحسب الفئا  العمرٌة يً محايةة المادسٌة لعام ) (ٕٕٔٓالتوزٌع النسثً لمتطوع  
 

الوحدة 

 ا دارٌة

سنة يقلل(  ٖٗ) ( سنةٗٗ-ٖ٘)  ( سنةٗ٘-٘ٗ)  سنة يقك ر(  ٘٘)   

 المفمو  الرٌؾ الححر المفمو  الرٌؾ الححر المفمو  الرٌؾ الححر المفمو  الرٌؾ الححر

ق   م 

 الدٌوانٌة
ٕٔ73 ٕ ٔٗ73 ٕٓ7٘ ٙ76 ٕ37ٗ ٕٖ7ٙ ٔ76 ٕ٘7٘ ٕٖ7ٔ ٕ7ٙ ٕ٘7ٙ 

 ٓ ٓ ٓ 7ٖٙ 76ٔ 76ٔ 7ٗٔ ٓ 7ٗٔ ٖ ٖ ٓ ن  السنٌة

 ٓ ٓ ٓ 76ٔ 76ٔ ٓ 7ٔٗ 7ٗٔ 73ٕ ٘ ٖ ٕ ن  الشايعٌة

 7ٕ٘ٓ 7ٖٓٔ 7ٖٓٔ 37ٔ 7٘٘ 7ٖٙ 37ٙ 76ٙ 73ٕ 73ٕٔ 373 ٘ ن  الدؼارة

 7ٖٓٔ 7ٕٙ 373 37ٖ 7ٖٙ 7ٖٙ 37ٙ 7ٔٗ 7٘٘ 373 73٘ ٕ م  ق  عفن

 7ٕٙ ٓ 7ٕٙ 7٘٘ 7ٖٙ 76ٔ 7ٔٗ 73ٕ 7ٗٔ ٘ ٖ ٕ ن  نفر

 7ٕٙ 7ٕٙ ٓ 7٘٘ 7ٖٙ 76ٔ 7ٔٗ 7ٗٔ 73ٕ 73ٙ ٘ ٕ ن  الثدٌر

 373 7ٕٙ 7ٔ٘ 7ٖٙ ٓ 7ٖٙ 7ٔٗ 73ٕ 7ٗٔ ٗ ٖ ٔ ن  سومر

 7ٔ٘ ٓ 7ٔ٘ 73ٕٔ 7٘٘ 37ٖ ٔٔ 7ٔٗ 76ٙ 73ٔٔ ٖ 673 م ق  الشامٌة

 373 7ٔ٘ 7ٕٙ 37ٖ 7ٖٙ 7ٖٙ 76ٙ 7ٗٔ 7٘٘ 73ٙ ٖ ٗ ن ؼماج

 ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ 7ٗٔ 7ٗٔ ٓ ٖ ٔ ٕ ن  المهناوٌة

 ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٖ ٕ ٔ ن الصالحٌة

م  ق  

 الحمزة
373 ٖ ٔٓ73 ٘7٘ ٕ73 67ٕ ٖ7ٙ ٘7٘ 37ٔ ٔ٘7ٗ ٕ7ٙ ٔ373 

 ٓ ٓ ٓ 7ٖٙ 76ٔ 76ٔ 7ٔٗ 73ٕ 7ٗٔ ٗ ٕ ٕ ن  السدٌر

 ٓ ٓ ٓ 7٘٘ 7ٖٙ 76ٔ 7ٔٗ 73ٕ 7ٗٔ ٔ ٔ ٓ ن  الشنايٌة

مفمو  

 المحايةة
ٕ٘7٘ ٗ37٘ ٔٓٓ ٘673 ٗٔ7ٔ ٔٓٓ ٘67ٕ ٗٔ76 ٔٓٓ 3ٔ76 ٕ67ٕ ٔٓٓ 

(ٙالمصدر: الثاح ة ثا عتماد على ثٌانا  ملحك )  
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( ٙشكل )  

ًّ الحشد الشعثً ثحسب الفئا  العمرٌة يً محايةة المادسٌة لعام ) (ٕٕٔٓالتوزٌع النسثً لمتطوع  

 

(ٖٔثا عتماد على فدول )المصدر: الثاح ة   

%( ٗ%، ٗ%، ٘%،٘كحد أعلى يً النواحً )الشايعٌة، نفر، سومر، السدٌر( وثمفمو  نسثً ثلاػ )      

وثنفج المرتثة يً الحد ا دنى كل من النواحً )السنٌة،  على التوالً، وثنسب متفاوتة  ثٌن الححر والرٌؾ

الترتٌااب ، يااً حااٌن ساافل  ناحٌااة الشاانايٌة نسااثة  %( علااىٖالمهناوٌااة، الصااالحٌة( وثمفمااو  نسااثً ثلااػ )

%( وزع  ثاٌن )الححار، الرٌاؾ(، 7ٔٔٗ%، 673٘سنة( يثلؽ  ثمفمو  نسثً )ٗٗ-ٖ٘%(  أما يئة )ٔ)

%( يكان مان نصاٌب )الححار، 37ٕٗيفام يً المرتثة ا ولى مركز لحام الدٌوانٌة وثمفمو  ثنسثً ثلػ )

الً، تلٌها يً المرتثة ال انٌة )مركز لحام الشامٌة، ناحٌة %( على التو76ٙ%، 7ٕ٘ٓالرٌؾ( ثنسثة ثلؽ  )

%( علاى 67ٕ%، 37ٙ%، 37ٙ%، ٔٔالدؼارة، ناحٌة عفن، مركز لحام الحمازة( وثمفماو  نساثً ثلاػ )

%( أماا ياً الرٌاؾ 76ٙالترتٌب يكان من نصٌب مرتثة الححر يً لحام الشامٌة ثالنساثة ا علاى وثلؽا  )

%(، ويً المرتثة ال ال ة فام  ناحٌاة ؼمااج ثمفماو  نساثً ثلاػ 76ٙثلؽ  )يفام  ناحٌة الدؼارة وثنسثة 

%( على التوالً، ويً المرتثة ا خٌارة 7ٗٔ%، 7٘٘%( وزع  ثٌن )الححر، الرٌؾ( ثنسثة ثلؽ  )76ٙ)

فام يً الحد ا على كل من النواحً )الشايعٌة، نفر، الثدٌر، ساومر، السادٌر، الشانايٌة( ثمفماو  نساثً ثلاػ 

%(، وياً 7ٗٔ%، 73ٕعلى الترتٌب، يكان  النساثً متثاٌناة ماا ثاٌن )الححار، الرٌاؾ( وثلؽا  ) %(7ٔٗ)

%( علاى التاوالً  7ٗٔالحد ا دنى من نفج المرتثة فام  ناحٌتً) السنٌة، المهناوٌاة( ثمفماو  نساثً ثلاػ )

0

10

20

30

40

50

60

70

80

 ( سنة يقك ر ٘٘) سنة( ٗ٘-٘ٗ) سنة( ٗٗ-ٖ٘) ( سنة يقلل ٖٗ)

 الححر

 الرٌؾ



(0202خصائص متطوعّي الحشد الشعبي في محافظة القادسية لعام )  
 

  
17 

 
  

سانة( للاذكور ٗ٘-٘ٗيً حٌن لم تسفل أي نسثٍة يً ناحٌة الصالحٌة لهذه الفئة  ثٌنما فام  الفئاة العمرٌاة )

%( علاى الترتٌاب، وحصاد المركاز 76ٔٗ%، 67ٕ٘ثمفمو  نسثً  ثاٌن )الححار، الرٌاؾ( ثنساثة ثلؽا  )

%، 7ٖٕٙ%( وثنسااثة ثلؽاا   ثااٌن )الححاار، الرٌااؾ( )7ٕ٘٘ا ول لمركااز لحااام الدٌوانٌااة ثمفمااو  ثلااػ )

حمازة ، ناحٌاة الادؼارة( %(، تلٌها ياً المرتثاة ال انٌاة كال مان )مركاز لحاام الشاامٌة، مركاز لحاام ال76ٔ

%( علاى الترتٌااب، يكاان مان نصاٌب الححار ثنسااثة 37ٔ%، 37ٔ%، 73ٕٔٓيفاام  ثمفماو  نساثً ثلاػ 

%( على 7٘٘%(، أما الرٌؾ يمد وزع  النسثة ثشكل متساوي يثلؽ  نسثتهم )7ٖٙ%، 7ٖٙ%،37ٖثلؽ  )

%( 37ٖمفماو  نساثً ثلاػ )التوالً، ويً المرتثة ال ال ة فام كل من )مركاز لحاام عفان، ناحٌاة ؼمااج( ث

%( علاى التاوالً، أماا )ناحٌاة نفار، ناحٌاة الثادٌر، ناحٌاة 7ٖٙوزع  ثٌن ) الححر، الرٌاؾ( ثنساثة ثلؽا  )

%( 7ٖٙ%، 76ٔ%( يكان من نصاٌب )الححار، الرٌاؾ( ثنساثة ثلؽا  )7٘٘الشايعٌة( ثمفمو  نسثً ثلػ )

%( 7ٖٙ، الشاايعٌة( ثمفماو  نساثً ثلاػ )على الترتٌب، ويً المرتثة ا خٌارة نفاد كال مان نااحٌتً )السانٌة

%( لكال منهاا، ياً حاٌن لام تسافل نااحٌتً ) المهناوٌاة، 76ٔوثنسثة تتفاو  ثٌن )الححر، الرٌؾ( يثلؽا  )

 الصالحٌة( حمن هذه الفئة                                        

سنة( ما ثٌن الوحدا  ا دارٌة  ٗ٘-٘ٗسنة( و)ٗٗ-ٖ٘نستنتج من خالل ذلن ثقنه تثاٌن الفئة العمرٌة )        

يااً محايةااة المادسااٌة ومااا ثااٌن )الححاار، الرٌااؾ( يمااد فااام  هااذه الفئااة ثنسااب مرتفعااة، ثٌنمااا نفااد الفئااة 

%(، 67ٕٕ%، 3ٔ76سنة ياقك ر( فاام  ثمفماو  نساثً وز  ثاٌن )الححار، الرٌاؾ(  يثلاػ ) ٘٘العمرٌة)

انٌااة، ناحٌااة الاادؼارة، مركااز لحااام الحماازة( يكااان ماان نصااٌب المرتثااة ا ولااى فااام  )مركااز لحااام الدٌو

%( على التوالً ، يكان من نصٌب )الححار( ثنساثة ثلؽا  373ٔ%، 7ٕ٘ٓ%، 7ٕٙ٘ثمفمو  نسثً ثلػ )

%( علااى الترتٌااب، 7ٕٙ%، 7ٖٓٔ، 7ٕٙ%( أمااا الرٌااؾ يثلؽاا  النسااثة يٌهااا )%ٔ٘7ٗ، %ٔٓ7ٖ، 7ٖٕٔ)

%، 7ٖٓٔناحٌاة ؼمااج( ثمفماو  نساثً ثلاػ ) ويً المرتثة ال انٌة نفد )مركاز لحاام عفان، ناحٌاة ساومر،

%( ،أما يً 373%( على التوالً، يسفل  أعلى نسثة يً الححر لمركز لحام عفن وثلؽ ) %373، 373

%(، وياً  المرتثاة ا خٌارة نفاد كال مان )مركاز 7ٔ٘الرٌؾ ينفده يً ناحٌاة ؼمااج وثلؽا  النساثة يٌهاا ) 

%(، وسافل  أعلااى 7ٕٙ%، 7ٕٙ%، 7ٔ٘و  نساثً ثلااػ )لحاام الشاامٌة، ناحٌااة نفار، ناحٌااة الثادٌر( ثمفماا

%(، أماا 7ٕٙ%( ويً )الرٌاؾ( لناحٌاة الثادٌر ثنساثة ثلؽا  )7ٔ٘نسثة يً )الححر( لناحٌة ؼماج وثلؽ  )

ثمٌااااااااااااااااااة الوحاااااااااااااااااادا  ا دارٌااااااااااااااااااة يلاااااااااااااااااام تساااااااااااااااااافل حاااااااااااااااااامن هااااااااااااااااااذه الفئااااااااااااااااااة                                                                     

 ذلن تثاٌن الفئا  العمرٌة ثحسب الثٌئة يً الوحدا  ا دارٌة وعلى مستوى المحايةة     وتفسٌرا  ل
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.المستوى التعلٌمً-ثانٌاً:  

للتنمٌة ا فتماعٌة وممٌاسا" لمدى التطور ال مايً تعد الخصائص التعلٌمٌة من المؤشرا  المهمة         

وا فتماعً ،ثل أن التعلٌم ٌعد احد ا هداؾ الرئٌسة للتنمٌة يً فمٌع المفتمعا   وهو احد العوامل التً تؤدي 

الى نفاحها ولطؾ  مارها، والوسٌلة الوحٌدة التً من خاللها تستطٌع أٌة امة ا سهام يً الححارة العالمٌة، ومن 

وعلى العكج من التعلٌم ياألمٌة مشكلة افتماعٌة معمدة، ( ٔ)م وحع على نفسها خارطة الححارة ا نسانٌة  

وسثب من اسثاب التخلؾ ،ولٌج هنان اخطر من ا مٌة كمرض افتماعً ،لذلن   نستؽرب أن ٌلمى موحو  

لتعلٌم ٌحةى ثاهتمام ك ٌر من  شن يً أن موحو  ا( ٕ)المحام على ا مٌة كل هذا ا هتمام من كاية الدول،

الثاح ٌن يً العلوم ا فتماعٌة ثشكل عام، الى فانب الترثوٌٌن المختصٌن يً التعلٌم، كما ٌحةى التثاٌن المكانً 

وٌمصد ( ٖ)للخصائص التعلٌمٌة للسكان وتوزٌع الخدما  التعلٌمٌة وسماتها ثاهتمام ك ٌر من الدراسا  الفؽرايٌة 

المستوى التعلٌمً  وتنث ك أهمٌة ثٌاناته من كونها تعد مؤشرا  للمستوٌا  المعٌشٌة  ثه توزٌع السكان ثحسب

 (ٗ)وممٌاسا  للتطور ال مايً وا فتماعً للسكان، كما تتفلى أَهمٌتها يً التنثؤ ثا تفاها  التعلٌمٌة المستمثلٌة 

%(، يً 7ٕٖ٘%، 37ٕٖثنسثة )( و63، ٘ٓٔوٌالحة ثقن المستوى التعلٌمً )ا مٌة و اثتدائً( فام  ثمفمو )

%( على الترتٌب، أما دراسة 67٘%، 7ٙ٘( وثنسثة ثلؽ  )ٖٕ، ٘ٔحٌن فام  ) متوسط واعدادي( ثمفمو  )

ًّ الحشد يً المحايةة 7ٕٗٔ( ونسثة )6ٖ)معهد وفامعة( ثمفمو  ) %( من مفمو  عٌنة متطوع
(٘) 

ًّ الحشااد الشااعثً يااً محايةااة ( الااى تثاااٌن المسااتوى التعل3( والشااكل)ٌٗٔشااٌر الفاادول )        ٌمااً لمتطااوع

%، ٗ،ٔ٘ثنسااثة ثااٌن )الححاار، الرٌااؾ( ثلؽاا  ) )األمييً المادسااٌة، وفااام المفمااو  النسااثً للمسااتوى التعلٌمااً 

%( وسفل  النساثة 7ٖٖٔ%( على الترتٌب، يفام  ثالمرتثة ا ولى )ناحٌة الدؼارة( ثمفمو  نسثً ثلػ )67ٙٗ

%(، ويً المرتثة التً تلٌها فام كل من مركز لحائً )الحمازة، 37ٙ%، 73٘)ما ثٌن )الححر، الرٌؾ( يثلؽ  

 %( لكاال منهمااا، امااا67ًٙ )الححاار( )%( وثلؽاا  النسااثة ياا7٘ٓٔ%، 7ٕٗٔالدٌوانٌااة( ثمفمااو  نسااثً ثلااػ )

 )مركز لحام الشامٌة،  يٌها ويً المرتثة ال ال ة فام  %(على التتاثع،73ٔ%، 76ٖالنسثة ))الرٌؾ( يثلؽ  

____                                                                          _________________ 

رشود ثن دمحم الخرٌؾ ، تطور الخصائص التعلٌمٌة للسكان يً المملكة العرثٌة السعودٌة ، مفلة كلٌة ا نسانٌا  والعلوم (ٔ)
    ٔٔٔ، ص  ٕٔٓٓلسنة الراثعة والعشرون ، ا فتماعٌة ، فامعة لطر ، العدد الراثع والعشرون ، ا

   ٗٔٔ(المصدر نفسه ، ص ٕ)
المستمثل ، منشورا  ذا   –الحاحر  –(امل ٌوسؾ العذثً الصثاح ، مصطفى حنفً الشلمانً ، سكان الكوٌ  الماحً ٖ)

   3ٗ، ص  36ٙٔالسالسل ، الكوٌ  ، 
 6٘ٔ، ص33ٗٔدمحم عزٌز ، مطثعة العانً ، ثؽداد ،  (فاكلٌن ؼارٌنه، فؽرايٌة السكان، ترفمة حسن الخٌاط ومكًٗ)
 ( 3( ملحك )٘)
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 (ٗٔفدول )

 (0202التوزيع النسبي لمتطوعّي الحشد الشعبي بحسب المستوى التعليمي في محافظة القادسية لعام )  

(3المصدر: الثاح ة ثا عتماد على ثٌانا  ملحك )   

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

 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 

عفك. 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 - - - - - - ,,, ,,, ,,, 

 ,,, ,,, ,,, - - - - - - 9,9 9,9 - 9,1 9 9 ن.الصالحٌة

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 - - - - - - ,,, ,,, ,,, 

 ,,, ,,, ,,, - - - - - - 4,3 4,, 9,9 4,6 1,, 9 ن. الشنافٌة

 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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 (3شكل )
 

ًّ الحشد الشعثً ثحسب المستوى التعلٌمً يً محايةة المادسٌة لعام )  (ٕٕٔٓالتوزٌع النسثً لمتطوع
 

 

(ٗٔالمصدر: الثاح ة ثا عتماد على فدول )  

%( ، يكان  النسثة ا على ياً )الححار( لمركاز لحاام الشاامٌة 37٘ثمفمو  نسثً متساوي ثلػ )ناحٌة ؼماج(

%(، ويً المرتثة ا خٌرة سفل  النسب ا على 76ٗة ؼماج ثلؽ  النسثة )ويً )الرٌؾ( لناحٌ %(37ٙوثلؽ  )

%( لكل منها، تلٌها )مركز لحام عفن، ناحٌة 73ٙوثلػ المفمو  النسثً )  يً كل من النواحً )الثدٌر، سومر( 

والً، %( على الت76ٗ%( ، وأٌحا ناحٌتً )الشايعٌة، السدٌر( ثمفمو  نسثً ثلػ )73٘نفر( ثمفمو  نسثً ثلػ )

وثنفج المرتثة فام  ثالنسب ا دنى كال مان الناواحً )الشانايٌة، السانٌة، المهناوٌاة، الصاالحٌة( وثلاػ المفماو  

 %( على التتاثع 73ٔ%، 73ٔ%، 73ٕ%، 76ٖالنسثً )

%( 67ٖٗ%، 73ٔ٘ثمفمو  نسثً ثٌن )الححر، الرٌؾ( وثلػ ) )االبتدائً المستوى التعلٌمً  فام        

ونالحة ثقن نسثة الححر مرتفعة ممارنة  ثالرٌؾ   وكان من نصٌب المرتثة ا ولى )مركز لحام الدٌوانٌة( 

%(، ويً المرتثة ال انٌة فام  يٌها )ناحٌة الدؼارة، مركز لحام عفن( ثمفمو  7ٔٙٔثمفمو  نسثً ثلػ )

( لكل منهما، تلٌها المرتثة ال ال ة )مركز لحام الشامٌة، مركز لحام الحمزة، ناحٌة ؼماج( %7٘ٔٔنسثً ثلػ )

%( على التوالً، وسفل  النسثة ا على يً )الححر( لمركز لحام 6%، 37ٕ%، 37ٕثمفمو  نسثً ثلػ )

تثة ا خٌرة فام  %(، ويً المر6%( ويً )الرٌؾ( لناحٌة الدؼارة يثلؽ  النسثة )7ٕٙٔالدٌوانٌة ثنسثة ثلؽ  )

%( أما نواحً) الشايعٌة، السدٌر، 73٘ثالنسب ا على كل من النواحً )نفر، ؼماج( ثنفج المفمو  وثلػ )

%( على الترتٌب، يمد تثاٌن  النسب ما ثٌن )الححر، الرٌؾ(، ولنفج المرتثة 7ٙٗسومر( ثمفمو  نسثً ثلػ )
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%، 7ٖٕ%، 7ٖٗهناوٌة، الصالحٌة( ثمفمو  نسثً )ثالنسب ا دنى فام  النواحً )الشنايٌة، السنٌة، الم

وكان  هذه  )المتوسط %( للمستوى التعلٌمً 373ٖ%، 7ٔٓٙ%(  يً حٌن ثلػ المفمو  النسثً)%ٔ7ٔ، 7ٖٕ

%( يً مركز 7ٖٖ٘النسثة ثٌن )الححر، الرٌؾ( ، وفام  يً المرتثة ا ولى وثمفمو  نسثً مرتفع اذ ثلػ )

%( ، ويً المرتثة التً تلٌها ٓٗا على يً )الححر( لنفج المركز وثلؽ  ) لحام الدٌوانٌة ، يسفل  النسثة

%(، ويً 7ٖٖٔ%، 7ٖٖٔ%، 7ٖٗٔفام مركز لحائً )الحمزة، الشامٌة، ناحٌة الدؼارة( ثمفمو  نسثً ثلػ )

 %( 673المرتثة ا خٌرة ُسفل يٌها )مركز لحام عفن( ثنفج المفمو  نسثً وثلػ )

%( 73ٕٔ%، 367ٖيثلػ المفمو  النسثً ثٌن )الححر، الرٌؾ( ثنسثة ثلؽ  )دادٌة  )االعأما الدراسة        

على التوالً، وحةٌ  ثالمرتثة ا ولى وثالنسثة ا على يً )مركز لحام الدٌوانٌة( وثالمفمو  النسثً 

ً ثلػ %( وسفل  هذه النسثة يً )الححر(، ويً المرتثة ال انٌة فام )مركز لحام الشامٌة( ثمفمو  نسث73ٖٗ)

%( ثٌن )الححر، الرٌؾ( ، ويً المرتثة التً تلٌها فام كل من )ناحٌة 676%، ٖٔ%( وثلؽ  النسثة)76ٕٔ)

%( على الترتٌب، وتثاٌن  ٖٔالدؼارة، مركز لحام عفن، مركز لحام الحمزة( ثمفمو  نسثً متساوي ثلػ )

 لل فام )ناحٌة السنٌة( وثلػ النسثة ثٌن )الححر والرٌؾ(، ويً المرتثة ا خٌرة وثالمفمو  النسثً ا

(ٗ7ٖ )% 

%، 3673ثالمفمو  النسثً ثٌن )الححر، الرٌؾ( وثنسثة ثلؽ  ))معهد/ جامعة  يً حٌن فام  الدراسة         

%( على التوالً، وحةٌ  ثالمرتثة ا ولى وثالنسثة ا على يً )مركز لحام الدٌوانٌة( وثالمفمو  النسثً 7ٕٔٔ

%( يً )الححر(، ويً المرتثة ال انٌة فام  كل من )ناحٌة الدؼارة، مركز 7ٕٔٗ%( وثلؽ  النسثة )37ٗٗ)

%، 7ٖ٘%( وثلؽ  النسثة)7٘ٓٔ%، 7٘ٓٔ%، 7ٙٓٔلحام الشامٌة، ناحٌة ؼماج( ثمفمو  نسثً ثلػ )

%( على التوالً، ، ويً 7ٕٙ%، 7ٕٙ%، 7ٖ٘%( يً)الححر( أما يً )الرٌؾ( اذ ثلؽ  النسثة )%373، 373

تلٌها فام يٌها مركز لحائً )مركز لحام عفن، مركز لحام الحمزة( ثمفمو  نسثً متساوي ثلػ  المرتثة التً

%( على الترتٌب، وتثاٌن  النسثة ثٌن )الححر والرٌؾ(، ويً المرتثة ا خٌرة وثالمفمو  النسثً ا لل 373)

 %( على التتاثع 7ٕٙسومر( وثلؽ  )فام  ناحٌتً نفر، 

سثة األمٌة مرتفعة يً المحايةة وهً ثذلن تعد من المشكال  السكانٌة التً ٌعانً وثصورة عامة يقن ن        

ًّ لحشد الشعثً يً محايةة  منها المفتمع ، وهذا ثدوره ٌؤدي الى انتشار الفهل والتخلؾ، ويٌما ٌخص متطوع

راسة ثعد تحرٌر المادسٌة يمد أةهر  الدراسة المٌدانٌة عودة ثعض المتطوعٌن يً الحشد الشعثً الى صفوؾ الد

العراق من عصاثا  داعش  ا رهاثٌة كونهم طلثه وتم التحالهم نتٌفة يتوى الفهاد الكفائً لتلثٌة أمر المرفعٌة 

الرشٌدة ، والثعض األخر ٌكملون دراساتهم ا ولٌة والعلٌا ثدعم ومتاثعة من هٌقة الحشد الشعثً يً محايةة 

 ةالمادسٌ
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:الحالة الزواجٌة -ثالثاً:   

التوزٌاع النساثً للاذٌن هام ياً سان الازواذ أي الاذٌن تفااوزوا سان وهاو ٌمصد ثالحالة الزوافٌة للساكان          

الراثعة عشرة من العمر حسب الفئا  التً ٌنتماون ألٌهاا وهاً الساكان الاذٌن لام ٌساثك لهام الازواذ والمتزوفاون 

ع علااى لاادر كثٌاار ماان األهمٌااة وذلاان وتعااد دراسااة الحالااة الزوافٌااة يااً أي مفتماا (ٔ)والمترملااون والمطلمااون،

 رتثاطها يٌهم أو خصوثة ا ناث يً المفتمع   وتوافه الثاحث عند دراسة الحالة الزوافٌاة العدٌاد مان المشااكل 

أثرزها ندرة الثٌانا  ا حصائٌة المتويرة عن هذا الموحو  وصعوثة الحصول علٌها، خاصاة الثٌاناا  الخاصاة 

الةاواهر الدٌموؼرايٌاة ياً فمٌاع المفتمعاا  كماا أن لاه أهمٌاة كثٌارة ياً تكاوٌن  ثالطالق وٌعد الزواذ مان أهام

األسر عن طرٌك الزواذ أو تفككها أو انحاللها عن طرٌاك الترمال أو الطاالق، وٌاؤ ر التركٌاب العماري، ونساثة 

حوال ا فتماعٌة النو  تق ٌرا مثاشرا على نسب السكان الذٌن تحمهم ألسام الحالة الزوافٌة األرثع، كما تسهم األ

وا لتصادٌة يً تحدٌدها واتفاهها، ولذلن يان الحالة الزوافٌة للسكان لٌس   اثتة على ا طالق ثل دائمة التؽٌر، 

فام  الحالة الزوافٌة )اعزب، متزوذ(  يمد( ٕ)وهً تعكج يً ذلن ةروؾ المفتمع السائدة التصادٌا وافتماعٌا 

( ٘ٔوٌتحااان مااان الفااادول) (ٖ)%( علاااى الترتٌاااب 6373ٖ%، 7ٓ3ٓٔ( وثنساااثة ثلؽااا  )ٕٔٗ، 3ٕثمفماااو  )

لمتطاوعً أسار الحشاد الشاعثً ياً محايةاة المادساٌة، اذ شاكل ( تثاٌن التوزٌع النسثً للحالة الزوافٌة 6والشكل)

%( ثٌن )الححر، الرٌؾ( يكان من نصٌب ا ول ثهاذه 7ٖٖٖ%، 73ٙٙثنسثة ))العزاب  المفمو  النسثً لحالة 

%( وسافل  نساثة العازاب ياً )الححار، الرٌاؾ( 37ٕٙالفئة )مركاز لحاام الدٌوانٌاة(  وثمفماو  نساثً ثلاػ  )

%( على التوالً، تلٌها يً المرتثة ال انٌة )مركز لحاام الحمازة( وثمفماو  نساثً 73ٖ%، 73ٕ٘يثلؽ  النسثة )

%( على التوالً، ويً المرتثة 37ٗ%، 7ٔٔٔزع  ثٌن )الححر، الرٌؾ( ثمفمو  نسثً ثلػ )%( و67٘ٔثلػ )

ن ـــااـفاوتة ثٌـــااـسثة متــــااـ%( علااى الترتٌااب، وثن7ٔٔٔال ال ااة ساافل  )ناحٌااة الاادؼارة( وثمفمااو  نسااثً ثلااػ ) 

رة  ياً المفماو  %( على الترتٌب، ياً حاٌن نفاد ياً المرتثاة ا خٌا37ٗ%، 73ٖاذ ثلؽ  )حر، الرٌؾ( ــ)الح

النسثً ا على كل من )ناحٌة نفر، ناحٌة الثدٌر، مركز لحام الشامٌة، ناحٌة ؼمااج، ناحٌاة المهناوٌاة( ثمفماو  

%( 73ٖ%، 73ٖالححار، الرٌاؾ( يثلاػ ) %( علاى الترتٌاب، وثنساب متسااوٌة ماا ثاٌن37ٗنسثً متساوي ثلػ )

%( وكانا  هاذه النساثة ياً 73ٖثلاػ ) ( ثمفماو  نساثًالسانٌة، ا خٌارة نفاد )ناحٌاة وياً المرتثاة على التاوالً،

 كان   المتزوج ) %(    يً حٌن فام  الحالة الزوافٌة7ٓٓثنسثة ))الححر(، أما ثمٌة النواحً ا دارٌة يسفل  

________________________                                                         

  3٘ٔ،ص 36ٕٔسكان العراق، مطثعة فامعة ثؽداد ، ثؽداد،(احمد نفم الدٌن ،فؽرايٌة ٔ)
    6ٖٕ، ص  36ٓٔ(عثاج ياحل السعدي ، دراسا  يً فؽرايٌة السكان ، منشقة المعارؾ، ا سكندرٌة، ٕ)
 ( 6( ملحك )ٖ)
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 (٘ٔفدول )

ًّ الحشد الشعثً ثحسب الحالة الزوافٌة يً محايةة المادسٌة لعام  التوزٌع النسثً لمتطوع

(ٕٕٓٔ)  

 

 الوحدا  ا دارٌة

 )المتزوذ %( )األعزب %(

 المفمو  الرٌؾ الححر المفمو  الرٌؾ الححر

 373ٔ 7ٖٖ 7ٙٙٔ 37ٕٙ 73ٖ 73ٕ٘ م  ق  الدٌوانٌة

 7ٕٔ 7ٕٔ 76ٓ 73ٖ 73ٖ 7ٓٓ ن  السنٌة

 7ٙٗ 7ٕٔ 7ٕ٘ 7ٓٓ 7ٓٓ 7ٓٓ ن  الشايعٌة

 7ٕٗٔ 37٘ ٘ 7ٔٔٔ 37ٗ 73ٖ ن  الدؼارة

 37٘ ٘ 7ٙٗ 7ٓٓ 7ٓٓ 7ٓٓ م ق  عفن

 7ٙٗ 7ٕ٘ 7ٕٔ 37ٗ 73ٖ 73ٖ ن  نفر

 7ٗ٘ 7ٖٖ 7ٕٔ 37ٗ 73ٖ 73ٖ ن  الثدٌر

 ٘ 7ٕ٘ 7ٕ٘ 7ٓٓ 7ٓٓ 7ٓٓ ن  سومر

 7ٕٔٔ 73ٖ 37٘ 37ٗ 7ٓٓ 37ٗ م  ق  الشامٌة

 37ٔ 7ٖٖ 73ٖ 37ٗ 7ٓٓ 37ٗ ن  ؼماج

 7ٗٓ 7ٗٓ 7ٓٓ 37ٗ 73ٖ 73ٖ ن  المهناوٌة

 7ٕٔ 76ٓ 7ٗٓ 7ٓٓ 7ٓٓ 7ٓٓ ن  الصالحٌة

 ٓٔ 73ٕ 37ٔ 67٘ٔ 37ٗ 7ٔٔٔ م  ق  الحمزة

 73ٖ 7ٕٔ 73ٔ 7ٓٓ 7ٓٓ 7ٓٓ ن  السدٌر

 73ٕ 7ٕٔ 76ٓ 7ٓٓ 7ٓٓ 7ٓٓ ن  الشنايٌة

 ٓٓٔ 73ٕٗ 37ٖ٘ ٓٓٔ 7ٖٖٖ 73ٙٙ مفمو  المحايةة

 (6المصدر: الثاح ة ثا عتماد على ثٌانا  ملحك )
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 (6فدول)

ًّ الحشد الشعثً ثحسب الحالة الزوافٌة يً محايةة المادسٌة لعام  التوزٌع النسثً لمتطوع

(ٕٕٓٔ) 

 

 (٘ٔالمصدر: الثاح ة ثا عتماد على ثٌانا  فدول )

%( علااى 73ٕٗ%، 37ٖ٘متثاااٌن مااا ثااٌن )الححاار، الرٌااؾ( يثلؽاا  النسااثة )ثمفمااو  نسااثً 

كاان %(، اذ 373ٔالترتٌب، وفام ثالمرتثة ا ولى )مركز لحام الدٌوانٌة( ثمفمو  نسثً ثلاػ )

%( على التوالً، ويً المرتثة التاً 7ٖٖ%، 7ٙٙٔمن نصٌب ) الححر، الرٌؾ( ثنسثة ثلؽ  )

تلٌها نفد كل من ) ناحٌاة الادؼارة، مركاز لحاام الشاامٌة، مركاز لحاام الحمازة، مركاز لحاام 

%( على الترتٌب، وسفل  37٘%، ٓٔ%، 7ٕٔٔ%، 7ٕٗٔعفن( ثمفمو  نسثً مرتفع ثلػ )

%( أمااا النسااثة ا علااى يااً 37٘حاار( لمركااز لحااام الشااامٌة يثلؽاا  )النسااثة ا علااى يااً )الح

%(، أماا المرتثاة ال ال اة ينفاد كال مان الناواحً 37٘)الرٌؾ( يسفل  ياً ناحٌاة الادؼارة وثلاػ )

%، ٘%، ٗو٘%، 37ٔ)ؼماج، الثدٌر، سومر، نفر، الشايعٌة( ثمفماو  نساثً متفااو  يثلاػ )

 علااى يااً )الححاار( يااً ناحٌااة ثنسااثة ثلؽاا  %( علااى التااوالً، يفااام  النسااثة ا%ٗ7ٙ، 7ٙٗ

%(، وياً المرتثاة 7ٖٖ%(، أما )الرٌؾ( يسفل  لناحٌتً الثدٌر وؼمااج وثلؽا  النساثة )73ٖ)

ا خٌرة نفد يً المفمو  النسثً ا على كل من ناحٌتً )السدٌر، الشانايٌة( ثمفماو  نساثً ثلاػ 

المفمو  النسثً ا دنى نفد  %(، وثنسب متفاوتة ثٌن )الححر، الرٌؾ(، أما ي%ٕ73ً، 73ٖ)

%( علاى 7ٗٓ%، 7ٕٔ%، 7ٕٔكل مان الناواحً )السانٌة، الصاالحٌة، المهناوٌاة( نساثة ثلؽا  )

يلم تسفل إفاثة على هذا التساؤل يً ) الححر، )المطلك, االرمل   التوالً، أما الحالة الزوافٌة

 %( 7ٓٓالرٌؾ( يفام  ثمفمو  نسثً ثلػ )
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لااذلن عنااـد التحلٌـااـل الاادلٌك ٌستعـااـاض ماان أفاال معريااة معاادل الاازواذ لثٌااان التؽٌاار يااً       

معااد   تكااوٌن األساار المسااتفدة وتطورهااا يااً الساانوا  المتعالثااة وهااو مااا ٌعاارؾ ثاساام معاادل 

الااذي ٌعااد ماان المؤشاارا  المهمااة للتعاارؾ علااى الحالااة ا لتصااادٌة وا فتماعٌااة  *الاازواذ الخااام

مع وٌعثر عن معدل تكوٌن األسر يً اثسط صورة ،لذلن نالحة أن هذا المعدل السائدة يً المفت

اذ ثلاػ معادل الازواذ  (ٔ)،ك ٌرا ما ٌتذثذب حسب األحوال ا لتصادٌة والتؽٌرا  التاً تصااحثها 

ًّ الحشد الشعثً يً محايةة المادسٌة  ٗٗٔالخام )  ثاأللؾ( لمتطوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________                                                                  __  

 * ٌسااااااااااااتخرذ معاااااااااااادل الاااااااااااازواذ الخااااااااااااام ويااااااااااااك المعادلااااااااااااة ا تٌااااااااااااة : معاااااااااااادل الاااااااااااازواذ الخااااااااااااام  
عدد عمود الزواذ التً تم  خالل عام

عدد السكان التمدٌري يً منتصؾ العام
×ٔٓٓٓ  

  3ٕٗ، ص 33ٓٔا سكندرٌة دراسة دٌموؼرايٌة منهفٌة ، ا سكندرٌة،  المصدر : يتحً دمحم أثو عٌانة ، فؽرايٌة سكان
 3ٕٗ( المصدر نفسه ،ص ٔ)
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ة:الحالة الحٌاتٌ -رابعاً:  

تعد دراسة الحالة الحٌاتٌة من ا مور المهمة التاً ٌولٌهاا الفؽرايٌاون أهمٌاة ُكثارى لماا لاد       

وحسب الثٌئة، وعلٌه ٌمكن توحاٌن  تةهره من تثاٌنا  يً توزٌع السكان ثٌن الوحدا  ا دارٌة

 ) يتٌِاة أصالها ا سام )حٌّاا   مفهوم الحالة الحٌاتٌة يهً اسم مؤنث منسوب الاى الحٌااة وكلماة اْلحٌا

، وهنا تنمسم الحالة الحٌاتٌة لمتطاوعً الحشاد الشاعثً (ٔ)يً صورة فمع تكسٌر وفذرها )حًٌ(

ٌمصاد ثاه هاو مان  والشيهٌدالى نوعٌن هً الشهدام ) ا موا ( واألحٌام )الفرحى والمماتلٌن(  

واٌحاا  ٌعارؾ هاو مان لُتال دون دٌناه  ما  مان المسالمٌن ياً ساثٌل ن دون ؼارض مان الادنٌا 

 }3٘ٔلولاه تعاالى ياً ساورة أل عماران ياً ا ٌاة وكماا ياً  (ٕ)ومالهُ ودمهُ  واهلاهُ يهاو شاهٌد 

ييا ٌَُجَمعِييونَ  مم ييرو َم  ٌُ ييَن  م  َوَرُحَمييةو َج ييَرةو َم  ل   م  َُُّو ِمييتفُم لََمُ ف  أمااا  { َولَييئ ن لِت ُلييتُِم ف ييً َسييبٌ 

وهام أياراد عساكرٌٌن او مادنٌٌن والاذٌن هام ثحافاة الاى عناٌاة طثٌاة وتعرحاهم  ِجرحى الحيرب

م الحروب ولكن لام ٌمتلاوا، يهام ؼٌار لاادرٌن علاى حمال الساالح أو ا ساتمرار ياً لإلصاثة ا نا

المتااال وٌمكاان أن ٌتعاارض للوياااة ثسااثب ا صاااثة التااً حصاال  لااهُ، وؼالثااا  تكااون نتٌفااة ولااو  

ثٌنماا ٌمصاد ثالممااتلٌن هام  (ٖ)انففار أو طلك ناري أو تهدم مثنى شثه مدمر أو وطق لؽم أرحً 

ايعون عان الحاك والاديا  عان الاوطن مان أفال إفهااض محااو   الخصاوم المفاهدٌن الذٌن ٌد

وأٌحا  موافهة الطؽاة يً أي مكان وزمان ومهما كلؾ  (ٗ)الذٌن ٌهمون ثا نمحاض على الثالد،

، 3ٗٔ، ٓ٘ٗاذ فااام  الحالااة الحٌاتٌااة ) الشااهدام ، الفرحااى، المماااتلٌن( ثمفمااو  ) (٘)ا ماار 

%( علااااى التااااوالً ماااان المفمااااو  الكلااااً 6ٙ7ٗ، %7ٖٗ%، 7ٕٓٔ( وثنسااااب ثلؽاااا  )36ٖٖ

( التوزٌع النساثً للحالاة الحٌاتٌاة ثاٌن )الشاهدام، 3( والشكل)ٙٔللمحايةة  وٌالحة من الفدول)

ًّ الحشااد الشااعثً يااً محايةااة المادسااٌة، وفااام  الحالااة الحٌاتٌااة  الفرحاى،  المماااتلٌن( لمتطااوع

الححاار، الرٌااؾ(، يفااام يااً %( وز  مااا ثٌن)37ٖٗ%73ٕ٘للشااهدام ثمفمااو  نسااثً ثلااػ )

المستوى ا على لشهدام الحشد يً مراكز ا لحٌة لكل من )مركز لحام الحمزة، مركز لحاام 

%( على       73ٕٔ%، 7ٖٖٔ%، 7ٕٗٔالدٌوانٌة، مركز لحام الشامٌة( ثمفمو  نسثً ثلػ )  

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

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

(ٖ)https://ar.m.wikipedia.org. 
 ٖٔٔ، د  ، صٕموسوعة السٌاسة، المؤسسة العرثٌة للدراسا  والنشر، ثٌرو ، ذ( عثد الوهاب  الكٌالً، ٗ)
(فعفر ثن الحسن الحلً، شرائع ا سالم، تحمٌك وتعلٌك السٌد صادق الشٌرازي، مطثعة أمٌر، انتشارا  استمالل، ٘)

  3٘6ه، ص3ٓٗٔطهران، 

 

 

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

ًّ الحشد الشعثً ثحسب الحالة  الحٌاتٌة )الشهدام ، الفرحى ، المماتلٌن( التوزٌع النسثً لمتطوع
 (ٕٕٔٓيً محايةة المادسٌة لعام )

 

 الوحدة ا دارٌة

 المماتلٌن% الفرحى% الشهدام%

 المفمو  الرٌؾ الححر المفمو  الرٌؾ الححر المفمو  الرٌؾ الححر

 7ٖٕٙ 7ٖ٘ 7ٕٔٓ 7ٕٗٓ 76ٗ 7ٙ٘ٔ 7ٖٖٔ 7ٕٕ 7ٔٔٔ م  ق  الدٌوانٌة

 7٘ٔ 7ٖٔ 7ٕٓ 76ٗ 7ٖٗ 7ٗٔ 7ٕٙ 73ٕ 7ٖٙ   السنٌةن

 7ٙٗ 76ٕ 76ٔ ٕ 73ٓ 7ٗٔ 73ٕ 7ٙٔ 7ٔٔ ن  الشايعٌة

 7ٕٔٔ 373 7ٗٗ 37٘ 7ٔٙ 7ٖٗ 673 7ٔ٘ 76ٖ ن  الدؼارة

 373 ٗ 73ٖ 7ٗ٘ 76ٗ 73ٓ 37ٔ 73ٗ 7ٗٗ م  ق  عفن

 73ٖ 7ٕٔ 76ٔ ٕ 73ٓ 7ٗٔ 73ٕ 76ٔ 7ٔٔ ن  نفر

 ٘ 7ٖٔ 73ٔ 7ٔٗ 7ٗٔ 73ٕ 76ٖ 73ٕ 7ٔٔ ن  الثدٌر

 7ٔٗ 7ٕٗ 73ٔ 7ٔٙ 73ٕ 7ٖٗ 7ٓٙ 73ٕ 7ٖٖ ن  سومر

 7ٗٓٔ 76ٕ 37ٙ 3ٔ 76ٙ 7ٕٓٔ 73ٕٔ 7ٙ٘ 37ٖ م  ق  الشامٌة

 373 7ٕٖ 76ٗ 7ٗ٘ 7ٕٓ 7ٖٗ 376 7ٖ٘ 7ٗٗ ن  ؼماج

 7ٔٔ 73ٓ 7ٖٓ ٕ 73ٓ 7ٗٔ 7ٖٖ 7ٕٕ 7ٔٔ ن  المهناوٌة

 7ٖٓ 7ٖٓ 7ٔٓ 7ٖٗ 7ٓٓ 7ٖٗ 73ٓ 73ٓ 7ٕٓ ن  الصالحٌة

 73ٓٔ 7ٖ٘ 37ٗ 7ٖٙٔ 7ٖٗ 7ٕٓٔ 7ٕٗٔ 7ٗٙ 376 م  ق  الحمزة

 7ٔٗ 7ٖٕ 76ٔ 73ٕ ٕ 73ٓ 7ٖٔ ٕ 7ٔٔ ن  السدٌر

 73ٕ 7ٕٔ 76ٓ 7ٗٔ 7ٗٔ 7ٓٓ 73ٕ 76ٔ 7ٔٔ ن  الشنايٌة

مفمو  

 المحايةة
ٕ٘73 ٗ37ٖ ٔٓٓ ٘37ٕ ٗٓ76 ٔٓٓ ٘67ٖ ٗٔ73 ٔٓٓ 

(3المصدر: الثاح ة ثا عتماد على ثٌانا  ملحك )  
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 (3شكل )

النسثً لمتطوعً الحشد الشعثً ثحسب الحالة الحٌاتٌة )الشهدام ، الفرحى ، المماتلٌن( التوزٌع 

 (ٕٕٔٓيً محايةة المادسٌة لعام )

 

(ٙٔالمصدر: الثاح ة ثا عتماد على ثٌانا  فدول)  

%( 7ٔٔٔالترتٌب، وسفل  النسثة ا على لمركز لحام الدٌوانٌة يً )الححار( وثنساثة ثلؽا  )

 %(،7ٗٙمن نصٌب مركز لحام الحمزة وثنسثة ثلؽ  ) أما )الرٌؾ( يكان

%(، اذ فاام  73ٓأما يً المستوى ا دنى ينفاد ناحٌاة الصاالحٌة ثمفماو  نساثً ثلاػ )        

%( علاى الترتٌاب ،مماا   شان يٌاه إن 73ٓ%، 7ٕٓنسثة الشهدام يً)الححر، الرٌؾ( وثلؽ )

المرفعٌااة الرشااٌدة وعلٌااه يااقن نسااثة  محايةااة المادسااٌة ماان المحايةااا  التااً سااكانها لثااوا ناادام

الشهدام مرتفعة على مستوى المحايةة وعلى المساتوى الوحادا  ا دارٌاة وحساب الثٌئاة    ياً 

%(، 76ٓٗ%، 37ٕ٘حااٌن فااام  الفرحااى  ثمفمااو  نسااثً يااً )الححاار، الرٌااؾ( إذ ثلااػ )

ب %(، وكانا  مان نصا7ٌٕٗٓوحصد  أعلى نساثة ياً مركاز لحاام الدٌوانٌاة ثمفماو  ثلاػ )

%( على الترتٌب، وسفل  يً المساتوى ا دناى 76ٗ%، 7ٙ٘ٔ)الححر، الرٌؾ( ثنسثة ثلؽ  )

%( وسافل  هاذه النساثة ياً الرٌاؾ  ومان هاذا 7ٗٔناحٌة الشايعٌة وكان  ثمفمو  نسثً ثلاػ )
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المنطلك نالحة إن نسب الفرحى لمتطوعً الحشد الشعثً يً محايةة المادسٌة مرتفعة ومتثاٌنة 

ا دارٌة وما ثٌن)الححر، الرٌؾ(، وهذا ماا ناتج عناه اخاتالؾ ا صااثا  ثٌانهم  ما ثٌن وحداتها

% ياقك ر( وعنادها ٌادخل الفارٌن ياً لائماة المعاالٌن وهناا ٓ٘يمنهم من كانا  نساثة ا صااثة )

% يقلال( ٌٓٗحتاذ الى متاثعة دورٌة ومستمرة من لثل هٌاقة الحشاد ياً المحايةاة، أماا ثنساثة )

لى ا ستمرار يً الديا  وٌدخل يً لائمة الممااتلٌن  ياً حاٌن نفاد إن نساثة ثعد التعايً ٌنتملون ا

%( يااً الححاار، 376٘المماااتلٌن يااً الحشااد الشااعثً لمحايةااة المادسااٌة ثلؽاا  ثمفمااو  نسااثً )

%( يً الرٌؾ، وفام مركاز لحاام الدٌوانٌاة ثمفماو  نساثً هاو ا علاى ماا ثاٌن 7ٕٕٗوثنسثة)

%( وكانا  النساثة ا كثار ياً )الححار( لانفج 7ٕٕٗثلاػ ) الوحدا  ا دارٌة ياً المحايةاة يماد

%(، أما على مستوى الرٌاؾ يماد فاام  النساثة ا علاى ياً ناحٌاة الادؼارة 3ٔالمركز وثلؽ  )

%(، وتمتاز ناحٌة الدؼارة ثعادد ساكانً كثٌار وهاً مان الوحادا  ا دارٌاة التاثعاة 37ٗوثلؽ  )

م والفرحى يحال عن المماتلٌن يٌها، ياً حاٌن لمحام الدٌوانٌة، وٌالحة أن ارتفا  نسب الشهدا

%( علااى 7٘ٓ%، 7ٗٔنفاد النساثة ا دنااى لنااحٌتً المهناوٌااة والصاالحٌة ثمفماو  نسااثً ثلاػ )

التااوالً، وتفاادر ا شااارة ثالااذكر الااى أن هاااتٌن الناااحٌتٌن تاام تطااو  وانحاامام أعااداد كثٌاارة ماان 

     المماتلٌن الى صفوؾ والوٌة محايةة النفؾ ا شرؾ       

ٌتحن مما سثك ان تثاٌن نسب الشهدام والفرحى يحال عن الممااتلٌن ياً الحشاد الشاعثً        

لمحايةة المادسٌة، وعلى مستوى الوحدا  ا دارٌة وثحسب الثٌئة يقنها تكون مرتفعة يً مراكز 

ا لحااٌة نتٌفااة لوفااود أعااداد كثٌاارة ماان السااكان وإن أؼلااب المتطااوعٌن يٌهااا هاام ماان الكسااثة 

طالب ثالدرفة ا ساج لكونهم ؼٌر مرتثطٌن ثالدوائر الحكومٌة والموةفٌن الاذٌن اساتطاعوا وال

ثقخااذ إفااازا  رساامٌة وا لتحاااق للااديا  عاان أرض الااوطن وتلثٌااة ناادام المرفعٌااة الرشااٌدة يااً 

 محايةة النفؾ ا شرؾ                                                       
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(0202السكانً ألسر الحشد الشعبً فً محافظة القادسٌة لعام ) ول: التركٌبالمبحث األ  

التركٌب النوعً-2  

على  أَعىداد يعدُّ التركيب النوعي من أَهم الخصائص الديموؼرافية األَساسية التي تإثر بصورة مباشرة       

المواليد والوفيات ووقائع الزواج والنسىبة الررفيىة وكىل الخصىائص السىكانية بالنسىبة العدديىة بىين النىوعيين 

وترجع أَهمية دراسة التركيب النوعي للسكان إِل  أَْن يكون مردداً أَساسياً لمعرفة راجات  (ٔ))ذكور، إناث( ،

قتصادية التىي يإدي ىا كىله من مىا فىي الريىاة ، كمىا أن نسىبة كل من الذكور واالناث واالدوار االجتماعية واال

الذكور واالناث في السكان ل ا أَثىره كبيىره فىي تكىوين شىكل الجماعىة وسىرعة رركت ىا ول ىا تىؤثير مباشىر فىي 

الكثير من المتؽيرات الديموؼرافية المتمثلة في المواليد والوفيات والىزواج وكىذلا ال جىرة ، وتتوقىؾ الكثيىر 

القات االجتماعيىة واالقتصىادية الم مىة على  وجىود تىوازن بىين اعىداد النىوعين )الىذكور ،االنىاث( او من الع

، مة لدراسة التركيب النوعي للسكانتعد  نسبة النوع أو معدل الذكور من ابسط المقاييس المستخد (ٕ)انعدامه.

االقتصىادية واالجتماعيىة السىائدة فىي ( من االناث، ف ي معيار للظىروؾ ٓٓٔويعبر عن ا بنسبة النوع لكل )

فؤن مدى االختالفات العددية بين الذكور  بصورة عامةو( ٖ)المنطقة وأَداة مفيدة في دراسة البيانات الجؽرافية.

واالناث في أي أقليم أو منطقة ل ا أثار عل  نوعية المشاكل االقتصادية واالجتماعية وعل  قوة العمل وعل  

، وتشير الدراسىات إِلى  أنم معىدل نسىبة النىوع فىي ات وكذلا ال جرة والتوزيع الم نيفيمعدالت المواليد والو

ؤي اخىتالؾ عىن هىذا المعىدل يعىزى إِلىى  فىانثى  عنىد الىوالدة  ٓٓٔ( ذكىر لكىل ٙٓٔ( او) ٘ٓٔالعىالم هىي ) 

                                 (             ٗ)اخىىىىىىىتالؾ معىىىىىىىدل الوفيىىىىىىىات بىىىىىىىين فئىىىىىىىات االعمىىىىىىىار لكىىىىىىىال الجنسىىىىىىىين أو ال جىىىىىىىرة أو الرىىىىىىىروب .

                                                                                             ________________________________                      

وتوقعاتىىه  991ٔقادسىىية برسىىب تعىىداد (خلىىود علىىي رسىىين روعىىان العبيىىدي ،)) التبىىاين المكىىاني لنسىىبة النىىوع فىىي مرافظىىة الٔ) 

 ٕٗٔٓ( ، كلية اآلداب، جامعة القادسىية ، ٕ((، مجلة القادسية للعلوم االنسانية ، المجلد السابع عشر ، العدد ) 1ٕٔٓالمستقبلية لعام 

 . 9ٕٕ، ص

 -991ٔ-991ٔللمىىدة ) الىىديموؼرافي لل ىىرم السىىكاني فىىي مرافظىىة القادسىىية –علىىي رسىىين عىىودة البىىديري ، الترليىىل الجؽرافىىي (ٕ)

 .   9ٗ، ص ٕٔٔٓ، رسالة ماجستير )غ. م( ، جامعة القادسية ، كلية اآلداب ،  1ٕٔٓ(وتوقعاته المستقبلية لعام 1ٕٓٓ

  (ٖ) Population . Comp . Size and growth , pٕ1 . http//www. Zamstat S. gov   . 

ZM./Medid/ chapterٖ. 

.ٕٕٖ، ص99ٙٔالريراني ، جؽرافية السكان ، جامعة البصرة ، ( عبد علي الخفاؾ وعبد مخور ٗ)  
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اذ  (ٕٕٔٓلعام ) ( ان نسبة النوع متباينة، في عموم مرافظة القادسيةٓٔ( وشـــــكل )1ٔيشير جدول )      

ذكىر لكىل مئىة انثى ( وهىي أعلى  مىن 09ٔٓٔذكر لكل مئة انث ( وفي الرعر) 99بلؽت نسب النوع الكلية )

ذكر لكل مئة انثى ( ويعىود السىبب الرتفىاع المعىدالت الطبيعيىة لنمىو السىكان )الرعىر(،  9ٗالريؾ البالؽة )

لمنىاط  الرعىرية وكثىرة وتوفر الخدمات والمإسسات الركومية فعال عن توافدهم للبرىث عىن العمىل فىي ا

الىىزواج المبكىىر.    وتفسىىيرا لىىذلا وجىىود فىىر  واعىى) وكبيىىر مىىا بين)الرعىىر، الريىىؾ( فىىي نسىىبة التركيىىب 

النوعي)الىىىىىىىىىىىىىذكور، االنىىىىىىىىىىىىىاث( ألسىىىىىىىىىىىىىر الرشىىىىىىىىىىىىىد الشىىىىىىىىىىىىىعبي فىىىىىىىىىىىىىي مرافظىىىىىىىىىىىىىة القادسىىىىىىىىىىىىىية.                                              

                       

(1ٔجدول)  

(ٕٕٔٓلجؽرافي )لنسبة النوع( ألسر الرشد الشعبي برسب الوردات االدارية في مرافظة القادسية لعام )التوزيع ا  

 الوردة االدارية
 نسبة النوع

 نسبة النوع الكلية
 الريؾ الرعر

 22001 7708 8,701 م.  . الديوانية

 22201 8,707 821 ن. السنية

 8,01 1101 81101 ن. الشافعية

 22102 8,901 8,101 ن. الدؼارة

 12 1101 71 م.  . عفا

 ,2220 9404 ,84 ن. نفر

 807, 71 9201 ن. البدير

 7,01 9101 4101 ن. سومر

 ,0,,2 82902 ,84 م.  . الشامية

 ,2210 8,108 821 ن. ؼماس

 222 1701 821 ن. الم ناوية

 7800 7701 ,1 ن. الصالرية

 1101 17 1101 م.  . الرمزة

 01,, 7202 71 السديرن. 

 22001 8,101 821 ن. الشنافية

 81 94 8,809 مجموع المرافظة

 

(ٓٔالمصدر: البارثة باالعتماد عل  بيانات ملر  ) -  
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(ٓٔشكل)  

(ٕٕٔٓنسبة النوع ألسر الرشد الشعبي في مرافظة القادسية لعام )  

 

(1ٔالمصدر: البارثة باالعتماد عل  جدول)  

التركٌب العمري -0  

يقصىىد بالتركيىىب العمىىري تقسىىيم السىىكان الىى  فئىىات عمريىىة مرىىددر ولىىه التىىؤثير البىىارز فىىي مسىىتويات       

الديموؼرافية باعتبارر المرصلة الن ائية ل ا ويعطي داللىة أساسىية فىي رسىاب مإشىرات ا وقياسى ا، بىل ويعىد 

وبالتىالي يىإثر على  مسىتوى عىبا االعالىة االقتصىادية العامل الراسم في ترديد مستوى رجم القور البشىرية 

فالتركيب العمري يردد االعداد المنتجة في المجتمع ويكشىؾ عىن المالمى) الرقيقيىة للمجتمىع مىن  (ٔ)للسكان،

ريىىث كونىىه مجتمىىع شىىاباً ام ك ىىالً، فعىىال عىىن ذلىىا يعتبىىر نتىىاج العوامىىل المىىإثرة فىىي النمىىو السىىكاني من ىىا 

تؤثير عل  التساعد عل  تفسير دور هذر العوامل ومدى  تهعامل ال جرة(،لذا فان دراس)الوالدات والوفيات  و

سكان هو ترليل الشكل العام لمكونات المجتمع لويقصد بمف وم التركيب العمري ل (ٕ)اتجاهات النمو السكاني.  

  ________________                                                                                      

كيب الدكانية بسديشة التهن كهبري, مجمة اداب الفراهيدي, اطهفان سطام حدن, التباين السكاني لمفجهة الشهعية في التر  (ٔ) 
.;76,ص:610(, :6العدد)  

، ٕٔٓٓع، سوريا، ( عبد الرريم بودقجي  وعصام خوري، علم السكان ونظرياته ومفاهيمه،  دار الرعا للنشر والتوزيٕ) 
                                                                                      .99ٔص
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العمرية، ويمكن من خالل دراسة السىكان ان تكشىؾ االختالفىات التىي ترىدث  فئاتالفئة من عمري في كل ال

في التركيب العمري بين مختلؾ المجتمعات البشرية سواا كانت هذر البيانات عل  شكل مصفوفه  او اعمدر 

في جدول توع) اعداد كل من الذكور واالناث رسب سنوات العمر سواا كانىت فرديىة او على  شىكل فئىات 

و عشر سنوات، اذ ان معظم السلوكيات االقتصادية واالجتماعية ترديد نسبة السكان في كىل فئىـه كل خمس ا

 مكانياً للفئات النوعية والعمرية( أَنم هناا تبايناً ٙٔ)و( ٘ٔ( والخريطة )9ٔفيتع) من الجدول )(  ٔ)عمرية.

                  :      وعلىىىى  النرىىىىو ي فىىىىي مرافظىىىىة القادسىىىىيةالعريعىىىىة برسىىىىب الورىىىىدات اِاداريىىىىة ألسىىىىر الرشىىىىد الشىىىىعب

                                                                              سنة( : 21-2الفئة العمرٌة ) -2        

الورىدات اِاداريىة  ظ رت هذر الفئة بنسب متباينة بين )الذكور واالناث( إِذ يلرظ ارتفاع ا في بعى         

لت أَعل  نسبة ل ا فىي نىواري )الصىالرية ، السىدير، الم ناويىة( ي وانخفاع ا ف وردات إِدارية أُخرى إِذ سجم

%( عل  الترتيب من مجموع الىذكور فىي المرافظىة، أمىا أدنى  نسىبة 109٘%، 90ٖ٘%، 9909فقد بلؽت )

%، 09ٖٓ% ، ٖٗ%، 0ٖ٘٘  الترتيىىب ) ل ىىذر الفئىىة فقىىد تركىىزت فىىي )نفىىر، عفىىا ، البىىدير( فبلؽىىت علىى

%( ، 90ٕٙ% ( ، في رين جاات أعل  النسب لإلناث عمن هذر الفئة )نارية الصالرية( فقد بلؽت )ٔ.9ٖ

%، 09ٖٕوأدنىى  النسىىب جىىاات )ناريىىة الشىىافعية، ناريىىة الىىدؼارة، مركىىز قعىىاا الشىىامية( بنسىىب بلؽىىت )

رافظىة. وهىذا يىدل على  ارتفىاع نسىبة الىذكور %( عل  التوالي مىن مجمىوع االنىاث فىي الم%ٕٕ0ٗ، 0ٖٕٗ

                                                                                . ألسر الرشد الشعبي مقارنةً بااناث

 سنة ( :                     41-21العمرٌة )الفئة  -0

لت أعل  نسبة ل ا في )مركز قعاا عفا( إِذ بلؽت  ظ رت هذر الفئة بنسب متباينة في المرافظة إِذ         سجم

%( مىىن مجمىىوع الىىذكور فىىي المرافظىىة، أمىىا ادنىى  نسىىبة فقىىد تركىىزت فىىي )ناريىىة الصىىالرية( إِذ بلؽىىت ٙٙ)

%( مىىن مجمىىوع الىىذكور فىىي المرافظىىة ، فىىين رىىين بلؽىىت أعلىى  نسىىبة فىىي )ناريىىة نفىىر( اذ بلؽىىت 0ٔٔٔ)

االنىىاث فىىي المرافظىىة ويالرىىظ ناحيتتة الرتت حية متتن مجستته   %( فتتي>710بمغتت) ) %( وادنىى  نسىىبة1ٔ0ٗ)

مدى االرتفىاع معىدالت الوفيىات وال جىرة الى  خىارج الىبالد نتيجىةً للظىروؾ السياسىية واالقتصىادية وؼيىاب 

 في المرافظة.ألسر الرشد الشعبي عامل االمان في العرا  مما أدى ال  أنخف  نسبة الذكور 

_______________________ 

، رسالة 9ٕٓٓ -9ٙٙٔ( في الجزائر وعوامل ترسينة ما بين سنتي EOالؽوالي عبد الركيم، تطور امد الرياة )( ٔ)

 .1٘،  صٖٕٔٓقسم الديمؽرافية،  -كلية العلوم االجتماعية -ماجستير)غ.م(، جامعة وهران السانيا
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 سنة فأكثر ( :41الفئة العمرٌة )-3

%( من مجمىوع الىذكور فىي المرافظىة ، أَمىا ٕٓرية ؼماس(  إِذ بلؽت )سجلت أعل  نسبة ل ذر الفئة في )نا      

%( من مجموع الذكور في المرافظة. أما االنىاث 09ٙأَدن  نسبة ل ا فقد تركز في )مركز قعاا الديوانية( وبلػ )

%( وبىؤدن  نسىبة فىي )ناريىة نفىر( بنسىبة بلؽىت 0ٕٗٓذ بلىػ )؛ إفسجلت اعلى  نسىبة فىي )مركىز قعىاا الشىامية(

%( من مجموع االناث في المرافظة ، ويالرظ انخفا  هذر الفئة العمرية ويعزى ذلا إِلى  كبىر رجىم فئىة 0ٖٙ)

صؽار السن ، فعالً عن كونه مإشراً عل  قصر أمد الرياة الذي تمخ  عىن تىدني مسىتويات األرىوال الصىرية 

 . ألسر الرشد الشعبي في مرافظة القادسية االمكانات االقتصادية واالروال االجتماعية  والمعاشية وتردي

وهي نسبة مرتفعة يترتب علي ا ارتفاع نسبة سنة( ٗٔ-ٓن ارتفاع نسبة الفئة االول  من )إمن هذا المنطل  ف      

من )ؼذاا، مىدارس، مستشىفيات(  ( ، وكذلا توفير مستلزمات العيش العروريةٗٙ-٘ٔاِاعالة والمتمثلة بالفئة )

 وبالتالي فؤن بقاا هذر الفئة ب ذا التزايد يإدي ال  ظ ور الكثير من المشاكل  السكانية.
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(9ٔجدول )  

التهزيع الشدبي بحدب الشه  والفئات العسرية العريزة ألسر الحذد الذعبي في محافظة القادسية لعام 
(6160 )  

الوردات 
 االدارية

 ااناث الذكور

-ٓفئة )
( سنةٗٔ  

-٘ٔفئة)
( سنةٗٙ  

-٘ٙفئة)
 فؤكثر( سنة

المجمو
 ع

-ٓفئة)
( سنةٗٔ  

-٘ٔفئة )
( سنةٗٙ  

-٘ٙفئة )
 فؤكثر(سنة

المجمو
 ع

م.  .  
 الديوانية

4201 1,07 101 8,, ٖ٘0ٙ ٘ٗ0٘ 909 ٔٓٓ 

 ٓٓٔ 09٘ 909٘ 0ٖٖ٘ ,,8 ,0, 4208 1709 ن. السنية

ن. 
 الشافعية

4404 1101 ,0, 8,, ٕٖ09 ٖٙ ٖٔ ٔٓٓ 

 ٓٓٔ 10ٕ 90ٗٙ 0ٖٕٗ ,,8 ,0, 1,01 1902 ن. الدؼارة

 ٓٓٔ 09ٙ 10ٕٙ 09ٕ٘ ,,8 ,0, 11 14 م.  . عفا

 ٓٓٔ 0ٖٙ 1ٔ0ٗ ٕ٘ ,,8 ,0, 1401 1101 ن. نفر

 ٓٓٔ 0ٔٗ 0ٖٖٙ 01ٕٖ ,,8 707 1801 1,01 ن. البدير

 ٓٓٔ 0ٙ٘ ٖٙ 0ٖ٘ٔ ,,8 ,0, 1401 4107 ن. سومر

 . م. 
 الشامية

1104 1101 ,0, 8,, ٕٕ0ٗ ٘10ٔ ٕٓ0ٗ ٔٓٓ 

 ٓٓٔ 09ٖٔ 0ٗ٘٘ 09ٖٓ ,,8 ,2 12 21 ن. ؼماس

ن.  
 الم ناوية

1101 4807 ,0, 8,, ٗٔ01 ٘ٓ 90ٖ ٔٓٓ 

ن.  
 الصالرية

1109 8808 ,0, 8,, ٙ90ٕ ٖٓ09 ٓ0ٓ ٔٓٓ 

م.  . 
 الرمزة

11 1,07 8801 8,, ٖٓ0ٔ ٘109 ٕٔ0ٓ ٔٓٓ 

 ٓٓٔ 01ٗٔ 909٘ 0ٕ٘ٙ ,,8 1 44 41 ن. السدير

ن.  
 الشنافية

4108 1809 ,0, 8,, ٕ٘ ٙٙ01 90ٖ ٔٓٓ 

مجموع 
 المرافظة

4,02 1407 108 8,, ٖٓ0ٕ ٙٓ0ٔ 901 ٔٓٓ 

(ٔٔالمصدر: البارثة باالعتماد عل  بيانات ملر )  
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 (٘ٔخريطة )

في مرافظة القادسية التوزيع النسبي )برسب الفئات العمرية العريعة ( لذكور أسر الرشد الشعبي 

ٕٕٔٓلعام  

 

 .  GIs Arc( باستخدام برنامج  9ٔالمصدر: البارثة باالعتماد عل  بيانات جدول )
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(ٙٔخريطة )  

التوزيع النسبي )برسب الفئات العمرية العريعة ( اناث أسر الرشد الشعبي في مرافظة القادسية 

ٕٕٔٓلعام  

 

.Arc GIs    ( باستخدام برنامج9ٔبيانات جدول )المصدر: البارثة باالعتماد عل  
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نسبة االعالة-  

وهو المعيار الذي يلقي العوا عل  مقدار العبا، اذ تترمله القوى العاملة مىن البىالؽين القىادرين على        

وترتبط نسبة اِاعالة بالتركيب العمري للسىكان ، فالبلىد  (ٔ)العجزة(،)الكبار والسن  العمل ألجل إِعالة صؽار

الذي تزيد فيه نسبة السكان المنتجين للسلع والخدمات افعل راالً من النارية االقتصادية من بلد تقل فيه هذر 

                     (ٕ).النسىىىىىبة وذلىىىىىا بىىىىىافترا  تسىىىىىاوي الظىىىىىروؾ االجتماعيىىىىىة والديموؼرافيىىىىىة األُخىىىىىرى فىىىىىي البلىىىىىدين

( ارتفاع نسبة اِاعالة ألسر الرشد الشعبي فىي مرافظىة القادسىية عىام ٔٔ( والشكل )9ٔنالرظ من الجدول )

سنة( ٘ٔ%( ويعود ذلا ال  ارتفاع نسبة صؽار السن )اقل من 1ٗ0ٔ( اذ بلؽت نسبة ااعالة الكلية )ٕٕٔٓ)

سىىنة(. أمىىا معىىدل أعالىىة الصىىؽار فقىىد بلىىػ فىىي المرافظىىة ٗٙ-٘ٔنسىىبة متوسىىطي االعمىىار ) بالمقارنىىة مىىع

%( ويعود ذلا نتيجة الرتفاع نسب فئات صؽار السىن فىي أسىر الرشىد ، أَمىا نسىبة أَعالىة الكبىار فقىد 0ٕٔٙ)

لة تعد من أَهم %( ويعود ذلا إِل  انخفا  نسبة هذر الفئة من السكان  وبالتالي فؤنم نسبة اِاعا09ٕٔبلؽت )

مإشرات التركيب العمري المإثرة في ترديد رجم القوى العاملة والمنتجة في المجتمع متمثلة بالفئات الشابة 

، والتي يقع عل  عاتق ا مسإولية أعالة صؽار السىن والمسىنين ، لىذلا فىؤن ارتفىاع نسىبة اِاعالىة فىي بعى  

الت السكانية وعل  رأس ا توفر فرص العمىل ل ىذر الفئىات الوردات اِادارية يإدي ذلا إِل  العديد من المشك

الشىىىىىىىىىىىىىىىىابة لؽىىىىىىىىىىىىىىىىر  اعالىىىىىىىىىىىىىىىىة بىىىىىىىىىىىىىىىىاقي الفئىىىىىىىىىىىىىىىىات األُخىىىىىىىىىىىىىىىىرى فىىىىىىىىىىىىىىىىي المرافظىىىىىىىىىىىىىىىىة.                                                           

                                     

 

 

 

 

_______________ 

.9ٓ، صٕ٘ٓٓواقع ديموؼرافي ومإشرات تنموية ، دار العياا، (عبد علي الخفاؾ ، العالم االسالمي ٔ)  

9ٖ٘، ص991ٔ(فتري دمحم ابو عيانة ، دراسات في جؽرافية السكان ، دار الجامعات المصرية ، ٕ)  
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(9ٔجدول)  

(ٕٕٔٓألسر الرشد الشعبي في مرافظة القادسية ))*( والكلية الكبرىنسبة االعالة الصؽرى و  

االعالة ندبة  ندبة االعالة
 الرغرى 

ندبة االعالة 
 الكبرى 

ندبة االعالة 
 الكلية

   7408 8209 1802 اسر الحذد 

 
 ( ?8السردر : الباحثة باالعتساد على بيانات جدول )

 )*( وقد استخدمت السعادالت االتية :  

      
 عدد الدكان اقل من سشة  

 عدد الدكان في السدى العسري         سشة
  ندبة االعالة الرغرى  

      
   عدد الدكان في سن    سشة فأكثر

 عدد الدكان في السدى العسري         سشة
  ندبة االعالة الكبرى  

      
     عدد الدكان اقل من    سشة    عدد الدكان في سن    سشة فأكثر 

 عدد الدكان في السدى العسري         سشة
  ندبة االعالة الكمية  

 .8@، ص @900، ، بيروتالذركة العربية الستحدة مطبعة يشظر : موسى سسحة ، جغرافية الدكان ،  -
 

(22)شكل   

(0202ألسر الحشد الشعبً فً محافظة القادسٌة لعام ) والكلٌة الكبرىنسبة االعالة الصغرى و   

 

(21المصدر: الباحثة باالعتماد على بٌانات جدول )    
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 التركٌب التعلٌمً  -:

إِنم ارتباط االنسان بالتعليم أَصب) اليوم اساساً لتقدم الرعارة االنسانية ولفت) افا  جديدة أَمام المجتمعات       

ألنه يساهم في تلبية ارتياجاتىه )االقتصىادية والثقافيىة واالجتماعيىة( ، فعىالً عىن أَنمىه يسىاهم فىي رفىد القىوى 

ولقىد اصىب) معروفىاً لىدى الكثيىر مىن ( ٔ)ات التي تزداد الراجة الي ا يوماً بعىد أخىر،العاملة بالم ارات والخبر

البارثين والمختصين في ميادين العلم والمعرفة أَنم مدى تقدم أي امة من االمىم وتطورهىا فىي شىت  مجىاالت 

جي الذي ترققه تلا الرياة سواا كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية يتؤثر بمدى التطور العلمي والتكنولو

وهكذا تكتسب دراسة تركيب السكان رسب الرالة التعليمية أهميت ا ألن التعليم يعد متؽيراً م ماً في  (ٕ)االمم،

                            (                                                                                                           ٖ).تفسير السلوا الديموؼرافي

التعليمىي ألسىر الرشىد الشىعبي فىي مرافظىة القادسىية  تركيىب( للٕٔ( والشكل )ٕٓيتع) من الجدول )      

%( فىي عمىوم المرافظىة وكىان 0ٖٗٔ%، 09ٕٔ، ان نسىبة االميىة فىي الرعىر والريىؾ بلؽىت )ٕٕٔٓلعام 

%، 0ٗٓٔ%( للىىذكور و)0ٔٓٔ%، 0ٖ٘ٔبلؽىىت )هنىىاا تبىىاين فىىي هىىذر النسىىبة فيمىىا بىىين الىىذكور واالنىىاث اذ 

%( لإلناث بين الرعر والريؾ عل  الترتيب، ويبدو من ذلىا أَنم نسىبة االميىة مرتفعىة فىي المرافظىة 0ٙٙٔ

فىي عقىد  ا رعىبشىكل خىاص وذلىا يعىود الى  تىردي الوعىع المعيشىي فىي عمىوم ال االنىاثبشكل عىام وبىين 

 أما من هم بمسىتوى االهالي ألرسال بنات م ال  المدارس.التسعينات من القرن الماعي ، فعال عن عزوؾ 

%(  وبلؽىىت للىىذكور 9ٔ%، 0ٙ٘ٔيقىىرأ ويكتىىب فىىي المرافظىىة بىىين الرعىىر والريىىؾ فقىىد بلؽىىت نسىىبت م )

%( . ونالرىىظ أَنم نسىىبة الىىذكور أعلىى  مىىن االنىىاث ويعىىود 0ٖٖٕ%، 0ٕٗٔ%( واالنىىاث )%ٕٔ0ٖ، 909ٔ)

 ٖٕٓٓذلا إِل  ترا االناث للدراسة وخاصةً في المناط  الريفية للعمىل فىي الزراعىة سىابقاً ولكىن بعىد عىام 

 وشرة ميار العرا ، أخذ المزارعون بال جرة نرو المناط  الرعرية للبرث عن فرص العمىل ممىا أدى الى 

وتشجيع م من ذوي م اكمال صفوف م الدراسية. أما من هم بمستوى التعليم االبتدائي فقد  ارتفاع نسبة االناث

%( 90ٕٔ%، 0ٖٕٔ%( فىي عمىوم المرافظىة وكانىت النسىبة بىين الىذكور )90ٙٔ%، 901ٔبلؽت نسىبت م )

ة %( بين الرعر والريؾ ، مما يعني الترا  االناث في التعليم أو اكمىال المررلى90ٔٔ%، 0ٔٙٔواالناث )

                                                                                                             االبتدائية .

___________________                                                                                                                    
-991ٔرسين علي عبد الراوي و قيصر عبد هللا ارمد ، الترليل الجؽرافي لتباين التركيب التعليمي لسكان مرافظة واسط للمدة  (ٔ)

  ٖٙ، صٕٔٔٓ، مجلة جامعة االنبار للعلوم االنسانية ، العدد الثالث ، 1ٕٓٓ

 1ٗٔ، ص99ٖٔ، المطبعة االردنية ، عمان ، ٕ، ط يموؼرافيا( فوزي س اونة ، مبادئ الدٕ)
،اطرورة ٕٔٔٓ-991ٔ( رسون عبود دبعون الجبوري ،ترليل مكاني لمإشرات التنمية البشرية في مرافظة القادسية للمدة ٖ)

 .  1ٙ،، ص ٕٗٔٓدكتورار )غ.م(،جامعة الكوفة ،كلية اآلداب ،
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 (ٕٓجدول )

 (ٕٕٔٓفي مرافظة القادسية لعام ) البيئةالتعليمي( ألسر الرشد الشعبي برسب  تركيبالتوزيع النسبي) لل

 الحالة التعليسية
 الريف الحزر

 السجسوع اناث ذكور السجسوع اناث ذكور

 0708 :0:0 0100 >060 0108 0907  أمي

 >0 6707 0607 :090 0608 >0>0 يقرأ ويكتب

 :0>0 00>0 06=0 ;0>0 0:00 6007  ابتدائي

 :0:0 08=0 ;070 0107 ;0; 07  متوسطة

 07> 07> 06> =0: ;0> 9  اعدادية

 :0 >0; ;680 :6:0 ;780 07>0 دبلوم / بكالوريوس

 906 :60 =0; :90 ;90 909 شهادة عليا

*اخرى    60< 806 709 70< 70= 70= 

 011 011 011 011 011 011  السجسوع
(ٕٔملر )المصدر: البارثة باالعتماد عل  بيانات   

 *أخرى )تمري ، زراعة، تجارة، صناعة(
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 (ٕٔشكل )

(ٕٕٔٓألسر الرشد الشعبي في مرافظة القادسية لعام )البيئة  التعليمي( برسب تركيبالتوزيع النسبي )لل  

 

(ٕٓالمصدر: البارثة باالعتماد عل  جدول )  
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%( وبلؽت 0ٙٙٔ%( و) 0ٖٓٔبين الرعر والريؾ ) أما من هم بمستوى التعليم المتوسط فقد بلؽت نسبت م      

%( ويالرظ أَنم نسبة هذا المستوى التعليمي مرتفعة ويعود 90ٗٔ%، 101%( للذكور واالناث )01ٖٔ %،ٖٔ)

في رين بلؽت  نسبة من هم  ذلا إِل  اقبال األفراد من هم في سن الدراسة لتكملت ومواصلة مسيرت م الدراسية.

%( واالناث 90ٕ%، ٘%( ، اذ كانت النسبة للذكور )90ٖ%( و)09ٙالرعر والريؾ )بمستوى إِعدادية بين 

%( عل  التوالي ٙٔ%( و)0ٕٙٙالبكالوريوس فقد بلؽت نسبت م )بلوم و%( ، ومن هم بمستوى %90ٖ، 901)

%( 109%، 01ٖٗ%( واالناث )01ٕٗ%، 90ٖٔبين الرعر والريؾ ،  فكان نصيب الذكور بنسبة بلؽت )

%( 109%، 0٘٘%( عل  التوالي ، فقد شكلت نسبة الذكور)0ٕ٘%( و)0ٙ٘توى الش ادة العليا)ومن هم بمس

، فكانت %(09ٖ%، 0ٖ٘%( بين الرعر والريؾ .في رين جاات اخرى بنسبة )0ٕٙ%، 01٘بينما االناث )

ية عل  عموم المرافظة ، وهنا يكمن دور قسم الترب %(09ٖ%، 0ٕٗ%( واالناث )09ٖ%، 09ٕنسبة الذكور )

 بكافة المستويات التعليمية. ابناا االسر والعوائل في الرشد الشعبيالرشد الشعبي لمتابعة  هيؤةوالتعليم في 
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يالتركٌب االقتصاد -1  

يرتل العنصر البشري أهميةً كبيرة فىي جميىع بلىدان العىالم مىن الناريىة االقتصىادية ، ويعىد رأس المىال       

العالم بصورة عامة وفىي مرافظىة القادسىية بصىورة خاصىة المكمىل لىرأس المىال المىادي . البشري في دول 

وتعد دراسة تركيب السكان وفقاً للنشاط االقتصادي إِردى الركائز األَساسية التي يتوجب العناية ب ا من أَجل 

أَي مجتمىع تتوقىؾ بدرجىة تطوير البنية االقتصادية للمجتمع ، كما أَنم امكانية االستفادة القصوى مىن قىدرات 

                                   (ٔ).كبيىىىىىىىىرة علىىىىىىىى  ترليىىىىىىىىل االسىىىىىىىى ام الفعليىىىىىىىىة للسىىىىىىىىكان فىىىىىىىىي االنشىىىىىىىىطة االقتصىىىىىىىىادية المختلفىىىىىىىىة

(ٕ)يعرؾ التركيب االقتصادي بؤنه تقسيم السكان رسب النوع وفئات السىن تبعىاً لنشىاط م االقتصىادي،       
 

والذي تمارسه المإسسة أَو المشىروع  (ٖ)يمارس فيه الفرد عمله االقتصادي، ويعرؾ ايعاً  بؤنه المجال الذي

وتظ ىىر فيىىه البيئىىة االقتصىىادية للسىىكان مىىن خىىالل ترديىىد مالمىى) النشىىاط االقتصىىادي ، وعالقتىىه بىىالظروؾ 

لسكان الجؽرافية ، ويمثل معدل النشاط االقتصادي الخام النسبة المئوية للسكان النشطين اقتصادياً إِل  جملة ا

، وهذر النسبة توع) العالقة بين رجم السكان الكلىي وبىين السىكان الىذين يقومىون بالعمىل الىذي تعتمىد عليىه 

وهو من اس ل المقاييس لمقارنة مدى اس ام السكان في النشاط االقتصادي  (ٗ)الرياة االقتصادية في المجتمع،

بة إِل  مشىاريع التنميىة االقتصىادية أو فىي مجىال ، ويعد ركناً اساسياً م ماً لوعع خطط المستقبل سواا بالنس

الخدمات العامة ، ولمعرفة هذا التركيب البد من معرفة القوى العاملة او )السكان النشطين اقتصادياً( والذين 

يصىنفون إِلى  )السىكان داخىل قىوة العمىل( و)السىكان خىارج قىوة العمىل( فالسىكان داخىل قىوة العمىل أو )ذوي 

هم جميع االفراد اللذين يشتركون بمج ودهم الجسماني أو العقلي في تقديم العمىل انتىاج  النشاط االقتصادي(

السلع والخدمات سواا كانوا يعملون لرساب م الخاص أو اصراب عمل بؤجر او بدون اجر لرساب اهل ىم أو 

                                                                                                                           (٘).لرساب االخرين
                         

_______________________ 

، وسيم عبد الوارد رعا ، التوزيع الجؽرافي للسكان المشتؽلين برسب النشاط االقتصادي  ( رمادي عباس رمادي الشبرئ)

.ٓٔ، صٖٕٔٓفي مرافظة كربالا المقدسة، مجلة البارث ، العدد الثامن ،   

.9ٕ٘، ص919ٔ، منشؤة المعارؾ بااسكندرية ، االسكندرية ،  ٖ( يسري الجوهري ، جؽرافية السكان ، طٕ)  

(ٖ) U. N .method of projection the economically active population p . cit / p ٕ٘ -9ٓ.       

.ٙٙ( صاد  جعفر ابراهيم ،مصدر ساب  ، صٗ)   

-991ٔ( رسين جعاز ناصر ، م دي ناصر رسين ، الترليل الجؽرافي لخصائص القوى العاملة في مرافظة النجىؾ للمىدة ٘)

                         .1ٓٔ، صٕٗٔٓ( ، 9ٔنظم المعلومات الجؽرافية، مجلة البروث الجؽرافية ، العدد ) بؤستخدام ٖٕٔٓ
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 ويشىمل هىذا العىاطلين عىن العمىل القىادرين إِلى  دخىول سىو  العمىل ؼيىر أَن ىم ال يجىدون العمىل بىالرؼم مىىن

قوة العمىل( يقصىد ب ىم االفىراد الىذين السكان ؼير النشطين اقتصادياً )خارج  و (ٔ)رؼبت م فيه وبرث م عن ن،

يعملون بؤعمال ال تساهم مباشرةً في انتاج السلع وتقديم الخدمات، وتشمل هذر الفئة )االطفىال ترىت الخامسىة 

من عمرهم، الطلبة، ربات المنزل، العجزة، المرع  المصابين باألمرا  المزمنة، كبار العمر الىذين يزيىد 

                                    (ٕ) يمارسون عمالً، المتقاعدون، السجناا(.عمرهم فو  الخامسة والستين وال

( أن معىدل النشىاط االقتصىادي الخىام )الىذكور، االنىاث( فىي عىام ٖٔ( والشىكل )ٕٔيتبين مىن الجىدول)      

تفىىع %( ،اذ نجىىد المعىىدل الخىىام للىىذكور مر09ٖٙ( ألسىىر الرشىىد الشىىعبي فىىي مرافظىىة القادسىىية بلىىػ )ٕٕٔٓ)

%( مىن أجمىالي 01ٔٔاذ بلىػ ) ؛بشكل أكثىر مىن الىذكورمنخف  %( وبالنسبة لإلناث 0ٕٕ٘بشكل ملروظ )

التىي يصىعب على  وأذ يستطع الذكور ممارسىة االعمىال الشىاقة جسىمانياً ، نسمة( 1ٖٙٔعدد السكان البالػ )

مإشىر رجىم الىدخل  رتفىاع )ا االناث ممارست ا مما يإدي ال  ارتفاع نسب الذكور العاملين .وهذا يإدي الى 

أعل  نسبة للقوى العاملة )الذكور( ألفراد أسر الرشد  بؤن( ٗٔ( والشكل)ٕٕيتع) من الجدول)و. (الش ري

%( على  مسىتوى المرافظىة، اذ 0ٖٖٕفي مركز قعاا الديوانية وبلؽت )كانت الشعبي في مرافظة القادسية 

%(  فىىىي ناريىىىة 0ٗٓ) بلؽىىىت أدنىىى  نسىىىبة رىىىين %( ال يعمىىىل، فىىىي0ٕٗٔ%( و)09ٕٙبلؽىىىت نسىىىبة يعمىىىل )

%( ، فىي رىين بلىػ أعلى  01ٓ%( وال يعمىل بنسىبة )0ٕٓالصالرية لعموم المرافظة اذ سجلت نسبة يعمىل )

%( لمركىز قعىاا الديوانيىة لعمىوم المرافظىة ، فسىجلت نسىبة يعمىل 0ٕٕٔمجموع نسىبي) لإلنىاث(  بنسىبة )

%( فىىي ناريىىة 0ٕٔبلىىػ )اذ  ؤدن  مجمىىوع بىىات ( فىىي المركىىز نفسىىه، وجىىا%0ٙ٘ٔ%( و ال يعمىىل )0ٕٖٗ)

                        .  %(0ٙٔ%( وال يعمىىىىىىىل بنسىىىىىىىبة )0٘ٓلعمىىىىىىىوم المرافظىىىىىىىة، اذ بلؽىىىىىىىت نسىىىىىىىبة يعمىىىىىىىل ) لصىىىىىىىالريةا

                                                                 

 

 

 

_________________________                                                                      

-991ٔرسين جعاز ناصر ، م دي ناصر رسين ، الترليل الجؽرافي لخصائص القوى العاملة في مرافظة النجؾ للمدة  (ٔ)

.1ٓٔباستخدام نظم المعلومات الجؽرافية، مصدر ساب ، ص  ٖٕٔٓ  

ٖٗٗصدر ساب ،ص( فتري دمحم ابو عيانة، مٕ)  
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(ٕٔجدول )  

(ٕٕٔٓمعدل القوى العاملة برسب الجنس ألسر الرشد الشعبي في مرافظة القادسية لعام )  

 % 0202اجمالً القوى العاملة  الجنس

 7:57 977 الذكور

 >665 ;<6 االناث

 <5;8 =6; المجموع

(  ٖٔالمصدر :البارثة باالعتماد عل  بيانات ملر  )  

الدكان الشذطين بعسر 09 8:  اسشة=تم استخراج معدل الشذاط االقترادي الخام  -
أجسالي الدكان

   ×800  

لالطالع ينظر:  -  

.ٖٖٖ-ٕٖٖ_ عبد علي الخفاؾ، عبد مخور الريراني، جؽرافية السكان، مطبعة جامعة البصرة، ص  

 

(ٖٔشكل)  

(ٕٕٔٓمعدل القوى العاملة برسب الجنس ألسر الرشد الشعبي في مرافظة القادسية لعام )  

 

(ٕٔالبارثة باالعتماد عل  بيانات جدول)المصدر:   
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(ٕٕجدول)  

(ٕٕٔٓالتوزيع النسبي للقوى العاملة ألفراد اسر الرشد الشعبي في مرافظة القادسية لعام )  

 الوردات االدارية
 االناث الذكور

 المجموع ال يعمل يعمل المجموع ال يعمل* يعمل

 م.  .  الديوانية
7;5= 6759 0333 3130 2134 0230 

 ن. السنية
65> 65: 231 332 234 0 

 ن. الشافعية
95< <58 131 132 4 135 

 ن. الدؼارة
695> 695; 2131 2333 2131 2132 

 م.  . عفا
:5> =5= 434 535 533 531 

 ن. نفر
95: 75> 132 334 334 334 

 ن. البدير
:5< 959 131 432 133 134 

 ن. سومر
85= ;5; 131 132 532 431 

 الشاميةم.  . 
>5: 959 130 432 431 433 

 ن. ؼماس
<56 6>5< 2230 034 2230 531 

 ن.  الم ناوية
55: 85; 233 231 231 231 

 ن.  الصالرية
557 55< 231 231 234 230 

 م.  . الرمزة
>5: 959 130 135 131 131 

 ن. السدير
75; 85; 031 2 134 130 

 ن.  الشنافية
759 :56 3 231 331 332 

 مجموع المرافظة
655 655 222 222 222 222 

 

( ٖٔالمصدر: البارثة باالعتماد عل  بيانات ملر  )  

 *)ال يعمل( ويقصد ب ا جميع الفئات التي ال تعمل ) عاطل، طالب، عاجز، ربة منزل(.
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(ٗٔشكل )  

(ٕٕٔٓ)التوزيع النسبي للقوى العاملة ألفراد اسر الرشد الشعبي في مرافظة القادسية لعام   

 

 

(ٕٕالمصدر: البارثة باالعتماد عل  بيانات جدول )  
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 -الدخل الشهري

يعد الىدخل مىن العوامىل الم مىة فىي ريىاة الفىرد مىن خىالل ارتباطىه بكافىة نشىاطات رياتىه  االقتصىادية       

مرددة كاليوم او والصرية ويعني األموال التي يرصل علي ا الفرد لقاا قيامة بم نة او عمل خالل مدة زمنية 

اذ ان مإشر الدخل يعبر عن قىدرة االسىرة للرصىول على  السىلع والخىدمات االسىت الكية  (ٔ)أسبوع او ش ر،

التي تعد المرور األساسي لمستوى المعيشة ومن الصعوبات التي تعتر  هذا المإشر هو ترديد الدخل الذي 

وتتبىاين االسىر مىن ريىث رجم ىا وتركيب ىا وفقىا  فقيىرةاليمثل الرد الفاصل بين االسر الفقيرة و االسىر ؼيىر 

والىدخل هىي نسىبة  (ٕ)للعمر والجنس، وتؽير مسىتوى معيشىة االسىرة التىي قىد ال تتطىاب  مىع مسىتوى دخل ىا،

األموال التي يمكن للفرد الرصول علي ا من عقار تابع له او عمل ثابت ، الىذي يعتبىر المصىدر األساسىي او 

األساس في توفير  ما يرتاجه من متطلبىات او مسىتلزمات المعيشىة لىه وألفىراد الثانوي الذي يكون للفرد هو 

       (                                                                                                                            ٖ)اسرته الذين يقومون بؤعمال م.

 اذ( ٘ٔ( والشكل )ٖٕيالرظ من جدول ) اذشد الشعبي في مرافظة القادسية، تباينت دخول اسر الر      

، و يعود %(909ٗوفي الريؾ بلؽت )%( 0ٕٔ٘بنسبة بلؽت ) الرعرفي  *ملٌون( -122)فئة  جاات

بع  المترمالت في مرافظة القادسية لدي ن وظائؾ، والبع  االخر لدي ن رواتب تقاعدية  السبب ان

)فئة  ابناا االرملة يعملون في القطاع الخاص، اماان يستلمن رواتب ن مناصفةً مع والدة الش يد ، فعال عن 

ويعود سبب ( 0ٕٓٗ وفي الريؾ ) %(909٘) تبلؽفي الرعر و االكبرالنسبة  تاستروذأكثر من ملٌون( 

 ؼلب االجابات  للمقاتلين في الرشد الشعبي.أل نتيجةً  ارتفاع هذر الفئة 

 

__________________ 

(ٔ)PHanson J.L.A.Text book of Economic,MacdonaId and Evans press,Londo ٔ99ٖ,p٘ٗ.    
 

 .              ٕٕ،ص9ٕٓٓ( وزارة التخطيط والتعاون اانمائي، التقرير الوطني لرال التنمية البشرية،العرا ،ٕ)

 .1ٔ،ص99ٓٔ( ارسان دمحم الرسن، علم االجتماع االقتصادي، مطبعة دار الركمة، الموصل،ٖ)

( تشكيل الرشد الشعبي وف  ٗفجاا في الفقرة )( 9ٔوفي االمر الديواني ) ٕٙٔٓ( لسنة ٓٗ( اصدر قانون رقم )1ٗفي قرار رقم )*

 .(ٖٕملر  ) -السياقات العسكرية من تراتبية ورواتب ومخصصات وعموم الرقو  والواجبات 

 



(0202الفصل الرابع....... خصائص أسر الحشد الشعبي في محافظة القادسية لعام )  
 

  
998 

 
  

(ٖٕجدول)  

  (ٕٕٔٓالمستوى النسبي للدخل الش ري ألسر الرشد الشعبي في مرافظة القادسية لعام ) 

 الدخل الش ري
مجموع 
 الرعر

 الرعر%
مجموع 
 الريؾ

%الريؾ  المجموع% 

مليون -ٓٓ٘  ٗٗ 18,2 ٕٗ 4101 8,, 

أكثر من 
 مليون

ٔ٘9 1901 ٔٓٙ 4,02 8,, 
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ً: التركٌب الزواج1  

اب والمتزوجين        والمترملين يقصد بالتركيب الزواجي تصنيؾ السكان رسب الرالة الزواجية ، إِل  العزم

وتبىىرز أهميىىة دراسىىة التركيىىب الزواجىىي فىىي المجتمىىع مىىن خىىالل أثىىرر  (ٔ)والمطلقىىين بعىىمن م المنفصىىلين،

الواعىى) فىىي ميىىادين الريىىاة كافىىة إِذ أنم دراسىىة معىىدالت الىىزواج والطىىال  ل ىىا أهميىىة كبيىىرة فىىي الترليىىل 

الىزواج برسىب العمىر إِذ يىرتبط ذلىا الديموؼرافي، والدراسات السكانية وكىذلا التوزيعىات النسىبية لرىاالت 

ارتباطاً كبيراً بؤعداد المواليد سنوياً ما ينتج عن ذلا من نتائج مباشرة في نمو السكان ، واالعباا االقتصادية 

فىىالزواج يشىىير إِلىى  ظىىاهرة شىىرعية قانونيىىة نتيجىىة (  ٕ)واالجتماعيىىة التىىي يلتىىزم المجتمىىع بتوفيرهىىا لسىىكانه،

  ( ٖ)ائؾ والمذاهب فعالً عن شرائع الدول والشعوب.الرتباط ا بقوانين الطو

( ٕٗفىىي مرافظىىة القادسىىية فيتعىى) مىىن الجىىدول )ألسىىر الرشىىد الشىىعبي فيمىىا يتعلىى  بالرالىىة الزواجيىىة       

%( وتىنخف  فىي الريىؾ 90ٖ٘%(  اذ ترتفىع فىي الرعىر الى  )ٕ٘( أن نسبة العزاب بلؽت )ٙٔوالشكل )

سىكان الرعىر يعزفىون عىن الىزواج رتى  يتمكنىوا مىن ترقيى  متطلباتىه  %( ويعود ذلىا إِلى  أنم 09٘ٗإِل  )

كالسكن ومصدر الدخل ، أو يإجلون الزواج إِل  ما بعد ان اا الدراسة وخاصىةً االنىاث ، بينمىا فىي المنىاط  

 . امىاوالوظىائؾالريفية فيربذون الزواج المبكر ولكال الجنسين ، وكذلا عدم ارتباط االؼلبية مىن م بالدراسىة 

%( وهي في المناط  الريفية أعل  مما هي عليه في المناط  الرعرية 0ٙٔٗالمتزوجون فقد بلؽت نسبت م )

%( فىي المرافظىة 0ٗٔ%( ، أَمىا نسىبة الطىال  فقىد بلؽىت)01ٖٗ%( والرعىر )90ٗٗإِذ بلؽت في الريىؾ )

المنىاط  الريفيىة ويعىود  وهي نسبة قليلة جداً ، وقد كانت نسبت ا أَعلى  فىي المنىاط  الرعىرية بالمقارنىة مىع

ذلا إِلى  سىيطرة العىادات والتقاليىد االجتماعيىة فىي المنىاط  الريفيىة التىي ال تربىذ طىال  المىرأة بىالرؼم مىن 

المشاكل الزوجية بين الزوجين ، عل  العكس من ذلا في المناط  الرعرية ، أَما فيما يخىص نسىبة الترمىل 

أسىر الرشىد %( فيمىا بىين رعىر وريىؾ 0ٖٗ%، 01٘ب )%( في المرافظىة ، وقىد كانىت النسى٘فقد بلؽت )

 الشعبي في المرافظة.                                                                                                

____________________ 

، اطرورة  991ٔ-991ٔالقادسية للمدة (ارمد رمود مريسن السعدي ، الترليل المكاني لتباين تركيب السكان في مرافظة ٔ)

 .ٖٗٔ، صٕ٘ٓٓدكتورار ، )غ. م ( ، كلية اآلداب ، جامعة بؽداد ، 

 . ٕ٘ٗ، ص99ٓٔدراسة ديموؼرافية من جية، مإسسة الثقافة الجامعية، االسكندرية ،  –( فتري دمحم ابو عيانة ، سكان االسكندرية ٕ(

، رسالة  ٕٔٔٓ-991ٔالت الزواج والطال  المسجلة في قعاا الزبير للمدة ريدر علي جبر الوريلي ، ترليل جؽرافي لرا( ٖ)

 .ٕٕ، صٕٗٔٓماجستير ، )غ. م ( ، كلية التربية للعلوم االنسانية ، جامعة البصرة ، 
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 (68جدول )
 (6160التهزيع الشدبي )لمحالة الزواجية( ألسر الحذد الذعبي في محافظة القادسية لعام )

الحالة 
 الزواجية

9098 

 السجسوع ريف حزر

 7: <9:5 58=: اعزب

 ;965 59=9 >895 متزوج

 659 659 658 مطلق

 : 958 >5: ارمل

 800 800 800 السجسوع

 
 (08السردر: الباحثة باالعتساد عمى بيانات ممحق)

                                      
 (:0شكل )
 (6160الذعبي في محافظة القادسية لعام ) التهزيع الشدبي)لمحالة الزواجية( ألسر الحذد
 

 
   
 (68السردر : الباحثة اعتسادًا عمى بيانات جدول ) 
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إِل  تّكون أُسىر جديىدة سىتزيد مىن معىدل المواليىد هذا تؤسيساً عل  ما تقدم إن ارتفاع نسبة الزواج سيإدي          

الزيىادة ترتىاج إِلى  تىوفير الخىدمات الصىرية والتعليميىة وبالتالي ظ ور العديد من المشىكالت السىكانية إِذ إِنم هىذر 

فعالً عن توفير مساكن مالئمة ل ذر االسر وتوفير فرص عمل ، في رين يإثر نسبة االرامل الى  انعىدام الزيىادة 

تىرتبط ظىاهرة الترمىل ارتباطىا  *الطبيعية وعليه وجود عالقة بين المتزوجين واالرامل مىن خىالل معىدل الترمىل.

عامل الوفاة ،اذ ان انخفا  معدل الترمل لجميع الفئات السكانية نىاجم عىن انخفىا  معىدل الوفىاة، ورسىب وثيقا ب

اارصااات في الدراسات الجؽرافية توكد ان نسىبة النسىاا االرامىل هىي اكبىر مىن نسىبة الىذكور المتىرملين وهىذر 

(ٕ)رقيقىىة ديموؼرافيىىة ثابتىىة،
الريىىؾ اذ بلىىػ فىىي بىىاأللؾ( بينمىىا  09ٖٙٔوعليىىه بلىىػ معىىدل الترمىىل فىىي الرعىىر ) 

 بااللؾ(90ٖٔٔ في رين جاا بلػ مجموع الترمل )باأللؾ( ،99)

وتعود هذر األسباب ال  ان اؼلب النساا يتزوجن بؤعمار اصؽر من الرجل، فعال عن زواج الذكور مىرة          

العمريىة، بسىبب مىا تملكىه  أخرى بعد وفاة زوجات م، وتعىد وفىات الىذكور اعلى  مىن وفىات االنىاث لمعظىم الفئىات

 المرأة من قدرة عل  ترمل كل أسباب الوفيات فعالً عن االستعداد الجسماني للمرأة يختلؾ عن الرجال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

= معدل الترمل  -( لرساب معدل الترمل *)
اعداد المترمالت

اعداد المتزوجات
 ×ٔٓٓٓ 

 .ٓٙ، صٖٕٔٓالجؽرافية البشرية، دار المعرفة الجامعية للطباعة والنشر،  : فتري دمحم أبو عيانة،المصدر -

 .ٔ٘، صٕٓٔٓ، ٕ( موس  سمرة،  جؽرافية السكان، الشركة العربية لتسوي ، القاهرة، طٕ)
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(0202)الخصائص المعٌشٌة والسكنٌة ألسر الحشد الشعبً فً محافظة القادسٌة لعام  المبحث الثانً:  

ف ي ،مرافظة الالرشد الشعبي في تتعدد العوامل المإثرة في الخصائص المعيشية والسكنية ألسر               

عدد االسر، عدد الؽرؾ، ملكية الوردة السكنية، نىوع السىكن، مىواد البنىاا، الخىدمات  ،تتمثل بالوردة السكنية

المتوفرة في السىكن، وفىي هىذا المبرىث مىن الدراسىة اظ ىار التبىاين المكىاني ألسىر الرشىد مىن اجىل اعطىاا 

                                   صورة واعرة عن واقع الخدمات المقدمة وعل  مستوى الوردات االدارية. 

مساحة الوحدة السكنٌة -2  

سارته من العوامل المإثرة في الخصائص المعيشية والمراف  المتىوفرة في ىا كمسىارة يعد المسكن وم        

وعدد الؽرؾ فعالً عن تؤثيرها في تج يزات المسكن الداخليىة كاألثىاث وؼيىرر، وتعىد أيعىاً مإشىراً للداللىة 

واالقتصىادي لصىارب المسىىكن، وتتىؤثر مسىىارة المسىكن بعوامىل عىىدة مىن أهم ىىا على  المسىتوى االجتمىىاعي 

مستوى الدخل، ومسارة األر  التي يبنى  علي ىا إذ كلمىا ارتفىع الىدخل واتسىعت المسىارة التىي يبنى  علي ىا 

يتكون المسكن من ؼرفة نوم أو اكثر مخصصة لنوم العائلة وفقىاً لرجىم  (ٔ)اتسعت مسارة المسكن وبالعكس،

وتختلىؾ المعىايير للسىكن المناسىب مىن دولىة  (ٕ)ئلة الذي يعكس مستوى العائلة االجتمىاعي واالقتصىادي،العا

ال  أخىرى ومىن مركىز عمرانىي آلخىر ومىن طبقىة اجتماعيىة ألخىرى ، فقىد رىددت منظمىة الصىرة العالميىة 

د جىاات مسىارة فقى( ٖ)(. ٕم 0ٖٕٓٙ( افىراد برىدود )٘-ٖالمسارة المناسبة لسىكن االسىرة التىي تتكىون مىن )

 -ٔ٘ٔ%(، فىىىي رىىىين بلؽىىىت مسىىىارة )09ٕٕ) و %(09ٕٔبلؽىىىت ) ( بنسىىىبة ٕمٓ٘ٔ-ٔٓٔ( و) ٕمٓٓٔ)

يتعى) و  (ٗ)%(عل  التوالي مىن مجمىوع العينىة.90ٖٖ%( و)ٕٙبلؽت ) بنسبة فؤكثر( ٕمٕٔٓ( و )ٕمٕٓٓ

لقادسىية جىاات ( أّن مسارة الوردة السكنية ألسر الرشد الشىعبي فىي مرافظىة ا1ٔ( والشكل)ٕ٘من الجدول)

%( فقد وزعت هذر النسبة بين )الرعر، الريؾ(، فقد تصىدرت ٓٗ%، ٓٙبمجموع نسبي بلػ )( 0م222)

%(، وكىىان مىىن نصىىيب )الرعىىر، 01ٕٙفىىي النسىىبة االعلىى  مركىىز قعىىاا الديوانيىىة  وبمجمىىوع نسىىبي بلىىػ )

     النىواري )السىنية،%( على  التىوالي، وبالنسىبة االدنى  جىاات كىل مىن 0ٗٗ%، 0ٕٕٕالريؾ( بنسىبة بلؽىت )

                                                                            ______________________ 

م( ، كليىىة .، رسىىالة ماجسىىتير )غ )دراسىىة فىىي التركيىىب السىىكاني وخصىىائص المسىىكن(( مىىاهر أبىىو صىىال) ، مدينىىة نىىابلس ٔ(
 .٘ٔٔ-ٗٔٔ، ص 999ٔطنية ، الدراسات العليا ، جامعة النجاح الو

( صبري فارس ال يتي ورسن أبو سمور ، جؽرافيىة االسىتيطان الريفىي والتنميىة الريفيىة ، دار صىفاا للنشىر والتوزيىع، ٕ)   
.                                                                                                 ٓٓٔ-99، صٕٓٓٓاالردن،   

( دمحم عرب نعمة الموسوي و وسام عبىود درجىال السىاعدي، التركيىب الىداخلي للورىدات السىكنية فىي مدينىة المجىر الكبيىر، ٖ)
.                                                        9ٖٔ، ص ٕ٘ٔٓ( ، ٕٕ( ، العدد )ٔٔمجلة أبراث ميسان ، المجلد )  

                                    (                    ٘ٔ( ملر  )ٗ)
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  (ٕ٘جدول )

(ٕٕٔٓدارية في مرافظة القادسية لعام )ااالتوزيع النسبي )لمسارة الوردة السكنية( ألسر الرشد الشعبي برسب الوردات   

 

 .(٘ٔالمصدر: البارثة باالعتماد عل  بيانات ملر  )

 

الوحدة 
 االدارٌة

 م فأكثر( 022) م( 022 – 212) م( 212 – 222) م(222)

 المجموع الرٌف الحضر المجموع الرٌف الحضر المجموع الرٌف الحضر المجموع الرٌف الحضر

م. ق. 
 <695 >85 6657 :5>7 858 7957 :5>7 :75 :7 >5;7 959 7757 الدٌوانٌة

ن. 
 :65 :65 5 5 5 5 : :75 :75 757 757 5 السنٌة

ن. 
 8 757 >55 :5: 858 757 : :75 :75 959 757 757 الشافعٌة

ن. 
 <695 6657 >85 <5< 959 :5: :5> =85 =85 6858 <5= 959 الدغارة

م. ق. 
 ; 8 8 <5< 959 :5: =5= : =85 >5; 959 757 عفك

 :65 >55 >55 :5: 858 757 : :75 :75 959 757 757 ن. نفر

 57: 8 757 959 858 656 : :75 :75 757 757 5 ن. البدٌر

 ; >85 757 858 656 757 =85 :75 658 757 5 757 ن.سومر

م. ق. 
 59;6 :5> < =5= 757 ;5; 58; 5 58; <5= 5 <5= الشامٌة

ن. 
 57= :95 >85 >5> 757 :5: =5= =85 : >5; 757 959 غماس

ن. 
 2 2 2 333 030 232 233 2 233 030 030 2 المهناوٌة

ن. 
 235 235 2 232 232 2 233 2 230 2 2 2 الصالحٌة

م .ق. 
 2131 130 135 131 333 434 433 031 331 2232 030 131 الحمزة

ن. 
 131 3 231 030 232 232 331 233 031 435 131 030 السدٌر

ن. 
 030 030 2 232 232 2 1 031 031 030 030 2 الشنافٌة

مجموع 
 222 10.0 1531 222 3433 4335 222 3331 4430 222 12 42 المحافظة



(0202الفصل الرابع....... خصائص أسر الحشد الشعبي في محافظة القادسية لعام )  
 

  
999 

 
  

 (1ٔشكل )

دارية في مرافظة القادسية التوزيع النسبي )لمسارة الوردة السكنية( ألسر الرشد الشعبي برسب الوردات اا 

 (ٕٕٔٓلعام )

 

      

(ٕ٘المصدر: البارثة باالعتماد عل  جدول)  
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الريىؾ( %( وتباينىت االجابىة مىا بين)الرعىر، 0ٕٕالبدير، سومر، الم ناوية، الشنافية( بمجموع نسبي بلػ )

ويالرظ أن نسبة الرعر مرتفعة بسبب ارتفاع أسعار العقارات واالراعي في مراكز أقعىية المدينىة نتيجىةً 

كامـىـل      لتوفر الخدمات والمإسسات الركومية فمىن الصىعوبة شىراا ورىدة مسىارية مىن االراعىي بشىكل

بنىاا الىـمرتفعة جــىـداً. أمىا مسىارة ممـا يـــإدي ال  الـــمشــاركة مـع شـخص اخىـر، فىـعال عىـن تىـكاليؾ ال

%، 0ٖٙٙاذ بلىىىػ ) ؛جىىىاات بمجمىىىوع نسىىىبي بىىىين )الرعىىىر، الريىىىؾ( (0م 212 -222)الورىىىدة السىىىكنية 

%(، وسىجلت هىذر 10ٕ٘فقد جاات بالنسبة االعل  مركىز قعىاا الديوانيىة بمجمىوع نسىبي بلىػ ) %(،09ٖٖ

%( وهىي النسىبة االعلى  التىي ُسىجلت فىي هىذر الورىدة 0ٕ٘%، ٕ٘النسبة في )الرعىر، الريىؾ( اذ بلؽىت )

%(. 0ٕٔ%،0ٖٔالمسارية للسكن، وجاات النسبة االدن  ناريتي )الم ناوية، الصالرية( بالمجموع النسبي )

بمجموع ( 0م022- 212)في رين جاات مسارة الوردة السكنية ألسر الرشد الشعبي في مرافظة القادسية 

%( فقد وزعت هذر النسبة بين )الرعر، الريؾ(، وتصدرت بالنسبة االكثر في 0ٖٖٙ%، 01ٖٙنسبي بلػ )

%(، وكىان مىن نصىيب )الرعىر، الريىؾ( بنسىبة بلؽىت 10ٕ٘مركز قعاا الديوانية  وبمجموع نسىبي بلىػ )

%( علىى  التىىوالي ، أمىىا النىىواري التىىي جىىاات بالنسىىبة االدنىى  وهىىي )السىىدير، الشىىنافية، %ٖ0ٖ، 0ٕٕٗ)

%(. وبنىاًا على  ذلىا يتعى) بىؤن الورىدة المسىارية 0ٔٔ%، 0ٔٔ%، 0ٕٕمجمىوع نسىبي بلىػ )الصالرية( ب

م( رصدت النسبة االعل  في الرعر بسبب إن ؼالبيىة سىاكنين هىذر ٕٓٓ-ٔ٘ٔم( و)ٓ٘ٔ-ٔٓٔللسكن من )

جةً الوردات السكنية يتواجد في ا أكثر من اسرة وهم من اصراب االسر التي تكون في ا عدد االفراد كبير نتي

جاات بمجموع نسبي بىين )الرعىر، الريىؾ( اذ م فأكثر( 022)للزيادة الطبيعية. أما مسارة الوردة السكنية 

%(، 0ٗٙٔونالىىت النسىبة االعلىى  )مركىز قعىىاا الشىامية( بمجمىىوع نسىبي بلىىػ ) %(،0ٕٕ٘%، 109ٗبلىػ )

دنىى  كىىل مىىن %( ، وجىىاات فىىي النسىىب اال10٘%، 9فجىىاات هىىذر النسىىبة فىىي )الرعىىر، الريىىؾ( وبلؽىىت )

%( على  01ٓ%، 0٘ٔ%، 0٘ٔ%، 0ٕٕالنواري )الشنافية، السنية، نفىر، الصىالرية( بمجمىوع نسىبي بلىػ )

التتابع. وخالصىة القىول فقىد تباينىت النسىب مىا بىين مسىارة الورىدة السىكنية ومىا بىين الورىدات االداريىة فىي 

عنه صعوبة بع  االسر من شراا )الرعر، الريؾ( ألسر الرشد الشعبي في مرافظة القادسية وهذا ما نتج 

وردات مسارية )قطع االراعي( من أجل ان تتسع لعىدد االسىر وعىدد االفىراد فىي هىذر الورىدات المسىارية.    
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عدد االسر فً الوحدة السكنٌة -0  

من االمور التي كانت وال زالت من مساوئ العيش والتربية وبناا الشخصىية فىي العائلىة العراقيىة هىو        

اسر في مسكن االب نفسىه  يكونونتعدد االسر في الوردة السكنية، فؤصب) االوالد الصؽار مع مرور الزمن 

   (                                             ٔ)دهىىىىىا.بسىىىىىبب تىىىىىزويج م بىىىىىنفس المنىىىىىزل، واصىىىىىبرت الؽرفىىىىىة الوارىىىىىدة مسىىىىىكناً لعائلىىىىىة تتعىىىىىدد افرا

 أن أسر الرشد الشعبي في مرافظة القادسية التي تتكون من اسرة واردة في الوردة السىكنية جىاات بمجمىوع

أسىىرة( وبنسىىبة بلؽىىت ٘٘ٔ%(، فىىي رىىين جىىاات أسىىرتان بمجمىىوع بلىىػ )0ٖٕٗأسىىرة( وبنسىىبة بلؽىىت ) 9٘)

%( مىن مجمىوع العينىة فىي 0ٖٗٔأسىرة( وبنسىبة بلؽىت )ٓٔٔ%(، أما ثالث أسر فجاات بمجمىوع )0ٖٗٗ)

ي %( فىٓٙنسبي بلىػ ) ان هذر الفئة جاات بمجموع ( 9ٔ( والشكل )ٕٙيتع) من الجدول )و (ٕ)المرافظة.

، وتصدرت النسبة االعل  لمركز قعاا الديوانية بمجمىوع من مجموع االجابة %( في الريؾٓٗالرعر و)

%( وهذا ما يشير ال  إن أؼلب االسر 10ٖٙ%( وكانت النسبة االعل  في )الرعر( وبلؽت )ٓٗنسبي بلػ )

اري ) الم ناويىىة، (. فقىىد جىىاات بالنسىىب األدنىى  كىىل مىىن النىىوٕمٓٓٔتسىىكن فىىي مسـىىـارة الورىىدة السىىـكنية )

السر التي تتكون أما ا%( عل  الترتيب. 0ٕٔ%، 0ٕٗ%، 0ٕٗالشنافية، الصالرية( وبمجموع نسبي بلؽت )

 %( في الريىؾ0ٕٗ٘%( في الرعر وبنسبة بلؽت )09ٗ٘) ةنسبوقد بلؽت بمن اسرتين في الوردة السكنية 

%(، 0ٖٕٔنيىة بمجمىوع نسىبي بلىػ )رصدت النسبة االعل  في مركز قعىاا الديواو، من مجموع االجابات 

%(، وبالنسب االدن  جاات النواري)السىنية، الم ناويىة، 0ٔٙٔوسجلت النسبة االعل  في الرعر اذ بلؽت )

%( ويالرىىظ إن أسىر الرشىىد الشىعبي فىي مرافظىىة القادسىية التىىي 0ٖٔ%، 0ٖٔ%، 09ٔالصىالرية( فبلؽىت )

%( فىىي الرعىىىر 09ٓٙمجمىىىوع نسىىبي بلىىىػ )تتكىىون مىىىن ثىىالث اسىىىر فىىؤكثر فىىىي الورىىدة السىىىكنية جىىاات ب

%( فىىي الريىىؾ، وتصىىدرت النسىىبة االكثىىر فجىىاات فىىي مركىىز قعىىاا الشىىامية بمجمىىوع نسىىبي بلىىػ 90ٖٔو)

%( وهذا ما يشير الى  إن المتطىوعين يفعىلون ٓٔ%( وكانت النسبة االعل  في )الرعر( وبلؽت )0ٖٙٔ)

لنىىواري ) الم ناويىىة، الشىىنافية، الصىىالرية( السىىكن فىىي منىىزل العائلىىة . فجىىاات فىىي النسىىب األدنىى  كىىل مىىن ا

                                                 %( علىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  الترتيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىب.0ٕٔ%، 0ٕٗ%، 0ٕٗوبمجمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوع نسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىبي بلؽىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىت )

 أسرب االسر التي تقطن في منزل العائلة هم من ـــــــوتفسيرا لذلا ومن خالل الدراسة الميدانية نجد إن أؼل

_________________                                                                                  __  

، أطرورة 9ٕٔٓ( مرمود مجيد ابراهيم الزيدي، الترليل الجؽرافي لنوعية رياة أسر ش داا الرشد الشعبي في مدينة بؽداد لعام ٔ) 

 . 1ٕٔ، صٕٕٓٓدكتورار )غ. م(، كلية اآلداب، جامعة بؽداد،

 (                                                                          ٙٔ( ملر  )ٕ)



(0202الفصل الرابع....... خصائص أسر الحشد الشعبي في محافظة القادسية لعام )  
 

  
999 

 
  

 ً  الش داا ومن أجل ارتواا ورعاية ومتابعة أبناا الش يد، والبع  االخر يفعل السكن بمنزل العائلة خوفا

وبة بسبب ارتفاع رين نجد البع  يواجه صع من وقوع ردث خالل فترة الدوام الرسمي)االلترا (، في

 .                                                     اسعار االراعي والمنازل مما يعطر السكن بمنزل العائلة

(ٕٙجدول)  

دارية في مرافظة التوزيع النسبي )لعدد االسر في الوردة السكنية( ألسر الرشد الشعبي برسب الوردات اا

(ٕٕٔٓالقادسية لعام )  

الداريةالوردة ا  
 )ثالث أسر فؤكثر( )أسرتان( )أسرة واردة(

 المجموع الريؾ الرعر المجموع الريؾ الرعر المجموع الريؾ الرعر

 09ٓٔ 09ٔ 90ٔ 0ٖٕٔ 0ٕ٘ 0ٔٙٔ 0ٓٓٗ ٗ,ٕ ٙ,1ٖ م. . الديوانية

السنية .ن  ٔ0ٕ ٖ0٘ ٗ01 ٓ0ٙ ٔ0ٖ ٔ09 ٓ0ٓ ٓ0ٓ ٓ0ٓ 

الشافعية .ن  ٕ0ٗ ٖ0٘ ٘09 ٔ0ٖ ٔ09 ٖ0ٕ ٔ09 ٕ01 ٗ0٘ 

الدؼارة .ن  ٗ01 90ٗ ٔٗ0ٔ ٖ0ٕ ٙ0٘ 901 ٘0٘ 10ٖ ٕٔ01 

عفا . .م  ٖ0٘ ٗ01 90ٕ ٖ09 ٗ0٘ 90ٗ ٖ0ٙ ٕ01 ٙ0ٗ 

نفر .ن  ٕ0ٗ ٕ0ٗ ٗ01 ٔ09 ٔ09 ٖ09 ٓ09 ٔ09 ٕ01 

البدير .ن  ٔ0ٕ ٕ0ٗ ٖ0٘ ٕ0ٙ ٕ0ٙ ٘0ٕ ٓ09 ٖ0ٙ ٗ0٘ 

سومر .ن  ٕ0ٗ ٕ0ٗ ٗ01 ٕ0ٙ ٕ0ٙ ٘0ٕ ٓ09 ٔ09 ٕ01 

الشامية . . .م  ٔٓ0ٙ ٕ0ٗ ٕٔ09 ٗ0٘ ٖ09 90ٗ ٔٓ0ٓ ٖ0ٙ ٖٔ0ٙ 

ؼماس .ن  10ٔ ٖ0٘ ٔٓ0ٙ ٖ09 ٖ09 101 ٖ0ٙ ٕ01 ٙ0ٗ 

الم ناوية .ن  ٔ0ٕ ٔ0ٕ ٕ0ٗ ٓ0ٙ ٓ0ٙ ٔ0ٖ ٓ09 ٓ0ٓ ٓ09 

الصالرية .ن  ٔ0ٕ ٓ0ٓ ٔ0ٕ ٓ0ٓ ٔ0ٖ ٔ0ٖ ٓ0ٓ ٓ0ٓ ٓ0ٓ 

الرمزة . .م  ٔٓ0ٙ ٖ0٘ ٔٗ0ٔ ٗ0٘ ٖ09 90ٗ 90ٔ ٖ0ٙ ٕٔ01 

السدير .ن  ٔ0ٕ ٕ0ٗ ٖ0٘ ٔ09 ٕ0ٙ ٗ0٘ ٔ09 ٔ09 ٖ0ٙ 

الشنافية .ن  ٔ0ٕ ٔ0ٕ ٕ0ٗ ٓ0ٙ ٔ09 ٕ0ٙ ٓ0ٓ ٕ01 ٕ01 

 ٓٓٔ 90ٖٔ 09ٓٙ ٓٓٔ 0ٕ٘ٗ 09ٗ٘ ٓٓٔ ٓٗ ٓٙ مجموع المرافظة

(ٙٔالمصدر: البارثة باالعتماد عل  بيانات ملر  )  
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(9ٔشكل)  

دارية في مرافظة الوردات اا التوزيع النسبي )لعدد االسر في الوردة السكنية( ألسر الرشد الشعبي برسب

(ٕٕٔٓالقادسية لعام )  

 

 ( ٕٙالمصدر: البارثة باالعتماد عل  جدول)

مرافظة القادسية ، في ( ان الوعع السكني ألسر الرشد الشعبي 9ٔ( والشكل )1ٕيتع) من الجدول)و      

 ٕٕٔٓالمرافظة خالل عام  عل  الرؼم من زيادة أَعداد الوردات السكنية في المناط  الرعرية والريفية في

ثالً بعدد اسر الرشد الشعبي في المرافظىة ، ونتيجىةً لىذلا رصىل عجىزه تمإِال أَن ا ال تواكب الرجم السكاني م

( ٕٕٓ( ورىدة سىكنية وبواقىع )1ٖ٘ازداد مقىدار العجىز السىكني ليصىل الى  ) ٕٕٔٓي عام فواع)ه في ا ، ف

نية فىي ريف ىا ، ويعىود ذلىا إِلى  الزيىادة السىكانية فىي ( ورىدة سىك٘٘ٔوردة سكنية في رعر المرافظىة و )

مقىدار العجىز السىكني  بالتىالي فىؤنالمرافظة والتي كانت سبباً رئيساً في زيادة رجىم األسىرة فىي المرافظىة ، 

باالرتفاع في رعر المرافظىة بالمقارنىة مىع ريف ىا وذلىا يعىود إِلى  ال جىرة مىن الريىؾ الى  المدينىة  يتصؾ

وافدة من المرافظات التي تعاني من عدم االستقرار األمني والعمليات االرهابية ، مما يإدي وكذلا ال جرة ال

إِل  بروز ازمة السكن واألسكان عل  اشدها خاصةً فىي المدينىة فىي ظىل االوعىاع والمتؽيىرات التىي تعىاني 

أَدى إِلى  ازديىاد وتؽيىر النظىام السياسىي فىي العىرا  ، ممىا  ٖٕٓٓمن ا المرافظىة وخاصىةً بعىد أَرىداث عىام 
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وبالتىىالي بىىات مىىن خاصىىة عىىمن المنىىاط  الرعىىرية كمىىا ذكرنىىا سىىابقاً ، بالطلىىب علىى  الورىىدات السىىكنية و

إعتماد سياسة سىكنية متوازنىة تلبىي متطلبىات النمىو السىكاني وتعىمن ريىاة كريمىة ألسىر الرشىد  العروري

 الشعبي في مرافظة القادسية .

  (1ٕجدول )                                                             

(6160عدد األسر والهحدات الدكشية ومقدار العجز الخام ألسر الحذد الذعبي في محافظة القادسية لعام )  

 عدد األسر البيئة الدشة
عدد 

الوحدات 
 الدكشية

مقدار العجز 
 (*الدكشي )

9098 
 990 909 99; حزر

 >>8 ?;8 :0: ريف
 ><: 0>: >9< السجسوع

 (=8و) (>8السردر: الباحثة اعتسادًا على بيانات جدول )   
 ( العجز في الوحدات الدكشية = عدد األسر )–  عدد الوحدات الدكشية 

 .;9، ص??@8: وزارة التخطيط ، هيأة التخطيط االقليسي ، اساليب تقرير الطلب على الدكن في السحافظات ،  السردر   
 (9ٔشكل )

(6160والهحدات الدكشية ومقدار العجز الخام ألسر الحذد الذعبي في محافظة القادسية لعام )عدد األسر   

 
 (1ٕالمصدر البارثة باالعتماد عل  بيانات جدول )        
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 عدد الغرف فً الوحدة السكنٌة -ٖ

الى  الؽىرؾ التىي لعدد الؽرؾ في المسكن ارتباط بدرجة التزارم والتي يقصد ب ا معرفة نسبة السكان        

يشؽلون ا ، ولدرجة التزارم أهمية كبيرة  فىي دراسىة كثيىر مىن الجوانىب االجتماعيىة واالقتصىادية للسىكان . 

وتبلػ درجة التزارم أقصاها عند زيادة عدد االفراد في الؽرفة التي يسكنون في ا وذلىا عنىدما تكىون مسىارة  

ويستخدم مقيىاس )معىدل الكثافىة شىخص/ؼرفة( (ٔ)فقط،الؽرفة اقل ما يمكن، وترسب للؽرفة الصالرة للسكن 

فىي كثيىر مىن دول العىالم لقيىاس درجىىة اشىؽال الورىدة السىكنية ويعتبىر دليىىل م ىم لترديىد درجىة التىزارم فىىي 

واليزال العجز السكني بالعرا  كبيراً ، ويبىدو اثىر العجىز السىكني واعىراً لىيس فقىط فىي  (ٕ)الوردة السكنية،

لمستوى الكيفي النوعي ايعاً كاالزدرام السىكاني وشىيوع السىكن ؼيىر المالئىم صىرياً الجانب الكمي بل في ا

ؼرفىىىة فؤقىىىل( بمجمىىىوع ٕاذ جىىىاات عىىىدد ) (ٖ)ر الخىىىدمات العىىىرورية فىىىي المسىىىكن .فعىىىالً عىىىن عىىىدم تىىىوف

( ؼرفىة 1٘ٔ( و)9ٔٔؼرفىة فىؤكثر( بمجمىوع )ٗؼرفىة ( و)ٖ%( ،أمىا )09ٓٗؼرفة( وبنسبة بلؽت )ٕٕٓ)

ويتبىين مىن   (ٗ)%( على  التىوالي مىن مجمىوع عىدد الؽىرؾ فىي المرافظىة.0ٖٗ٘% ، 09ٖٕوبنسب بلؽت )

فىي الورىدة السىكنية ألسىر الرشىد )ؼىرفتين( ( بىؤن المجمىوع النسىبي لعىدد الؽىرؾ ٕٓ( والشكل)9ٕالجدول)

فقىد سىجلت ،  %( فىي الريىؾٓٗ%( فىي الرعىر و)ٓٙالشعبي في مرافظة القادسية جىاات بمجمىوع بلىػ )

%(، وكىىان مىىن نصىىيب 90ٕٕ  االولىى  فىىي مركىىز قعىىاا الديوانيىىة  وبمجمىىوع نسىىبي بلىىػ )النسىىبة االعلىى

%( عل  التوالي، وبالنسبة االدن  كانت من نصيب النىواري 0ٕٗ%، 09ٕ٘)الرعر، الريؾ( بنسبة بلؽت )

%( على  الترتيىب. أمىا 0ٕٔ%، 0ٕٗ%، 0ٕٗ)السنية، الم ناوية، الشنافية( فقد جىاات بمجمىوع نسىبي بلىػ )

( في الورىدة السىكنية ألسىر الرشىد الشىعبي فىي مرافظىة القادسىية جىاات بمجمىوع نسىبي بىين ٖالؽرؾ) عدد

فقىىد جىىاات بالمسىىتوى االعلىى  مركىىز قعىىاا الديوانيىىة  %(،0ٕٗ٘%، 09ٗ٘اذ بلىىػ )؛ )الرعىىر، الريىىؾ(

%( وهي النسىبة االعلى  التىي 0ٕ٘%، 90ٗٔ%(، فبلؽت نسبة الرعر والريؾ )0ٕ٘ٗبمجموع نسبي بلػ )

                                                                                   __________________ 

ارمىىىد علىىىي إسىىىماعيل ، أسىىىس علىىىم السىىىكان وتطبيقاتىىىه الجؽرافيىىىة ، الطبعىىىة الثامنىىىة ، دار الثقافىىىة للنشىىىر والتوزيىىىع ، ( ٔ)

 ٓ ٕ٘ٓ،ص991ٔالقاهرة ، 

سىىىىكان وعالقتىىىىه بالسىىىىكن فىىىىي مرافظىىىىة صىىىىالح الىىىىدين ، أطرورىىىىة دكتىىىىورار )غ. م( ، كليىىىىة نجىىىىم عبىىىىد هللا ارمىىىىد ، ال( ٕ)

 ٓ 1ٕٔ، ص ٕ٘ٓٓالتربية ، جامعة تكريت ، 

( )دراسىىىىة تقييميىىىىة( ، مجلىىىىة ٕٙٓٓ-9ٙٙٔعىىىىادل ادريىىىىس فىىىىت) هللا دمحم ، واقىىىىع السىىىىكن فىىىىي مدينىىىىة طبىىىىر  للفتىىىىرة )( ٖ)

 .1ٕٓ، ص ٕٙٔٓ( ، 9)أبراث ، كلية اآلداب ، جامعة سرت ، ليبيا ، العدد 

 (1ٔ( ملر  )ٗ)
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ُسىىىىجلت فىىىىي االجابىىىىات، وجىىىىاات فىىىىي المسىىىىتوى االدنىىىى  كىىىىل مىىىىن النىىىىاريتين )الصىىىىالرية، الم ناويىىىىة( 

فىىىؤكثر( فىىىي الورىىىدة السىىىكنية  ٗ%(.  ويالرىىىظ بىىىؤن عىىىدد الؽىىىرؾ )0ٖٔ%، 09ٔبمجمىىىوع نسىىىبي بلىىىػ )

%(، فقىىىد 90ٖٔ%، 09ٓٙ)ألسىىىر الرشىىىد الشىىىعبي فىىىي مرافظىىىة القادسىىىية جىىىاات بمجمىىىوع نسىىىبي بلىىىػ 

وزعىىىت هىىىذر النسىىىبة بىىىين )الرعىىىر، الريىىىؾ(، فجىىىاات فىىىي النسىىىبة االعلىىى  لناريىىىة الىىىدؼارة وبمجمىىىوع 

 %(.ٓٔ%، 10ٖ%(، وكانت نسبة )الرعر، الريؾ( )10ٖٔنسبي بلػ )

 (?9جدول )
(ٕٕٔٓ) التوزيع النسبي )لعدد الؽرؾ( في الوردة السكنية ألسر الرشد الشعبي في مرافظة القادسية لعام  

الوحدة 
 االدارٌة

 غرفة فأكثر(1) غرف(3) غرفة فأقل(0)

 المجموع الرٌف الحضر المجموع الرٌف الحضر المجموع الرٌف الحضر

 :6:5 =65 ;685 :795 57: 59<6 57=7 759 <7:5 م.ق. الدٌوانٌة

 5 5 5 857 ;75 ;55 759 657 657 ن. السنٌة

 :95 >75 =65 <85 <65 <65 >95 :85 657 ن. الشافعٌة

 58>6 6555 58> >5> =5: <65 =665 56> >95 ن. الدغارة

 59; >75 ;85 59= :95 <85 57= >95 :85 م.ق. عفك

 >75 =65 <55 <85 <65 <65 >95 759 759 ن. نفر

 :95 ;85 <55 57: ;75 ;75 :85 759 657 ن. البدٌر

 >75 =65 <55 57: ;75 ;75 >95 759 759 ن. سومر

 59;6 ;85 >675 55< <85 57: 57= 759 <5: الشامٌةم.ق. 

 57= >75 :5: >5> <85 <85 57= :85 >95 ن. غماس

 <55 5 <55 658 ;55 ;55 759 657 657 ن. المهناوٌة

 5 5 5 <65 658 ;55 5 5 5 ن. الصالحٌة

 :695 ;85 <655 6558 <85 :5; 57= :85 >95 م.ق. الحمزة

 ;85 =65 =65 :95 ;75 <65 :85 759 657 ن. السدٌر

 >75 >75 5 857 <65 658 657 657 5 ن. الشنافٌة

مجموع 
 المحافظة

;5 95 655 :95= 9:57 655 ;55> 8>56 655 

                    

                    

 

 (1ٔالمصدر: البارثة باالعتماد عل  بيانات ملر )
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 (90شكل )
 

 (9098بالوحدة الدكشية ألسر الحذد الذعبي في محافظة القادسية لعام )التوزيع الشدبي ) لعدد الغرف( 
 

 

 

( .9ٕالمصدر: البارثة باالعتماد عل  بيانات جدول)  
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 ملكٌة الوحدة السكنٌة -1

يعد السكن من الراجات األساسية لإلنسان، ونوعية المسكن تإثر عل  الرالة الصرية العامة لألسرة       

ملكية السكن في رجم األسرة نرو التصؽير او التكبير الذي يعد من الدوافع التي تشجع عل  مثلما تإثر 

بناا واستقرار األسرة، ويمكن تعريؾ المسكن عل  انه )مبن  او جزا منه، وهو مكان لإلقامة منفصل 

الدخول  ومستقل بناًا، اعد لسكن أسرة معيشية واردة او أكثر( وللمسكن مدخل مستقل يمكن شاؼليه من

والخروج من دون اعطرارهم للمرور بمسكن آخر، ويتكون المسكن من ؼرفة، أو ؼرؾ متصلة ذات 

تإدي ملكية السكن دورا مإثرا في رجم األسرة بؤقسام ا المختلفة )ملا، إيجار( وتكشؾ  (ٔ)مدخل مستقل.

قديم الخدمات ل م وأظ رت عن راجة السكان ال  مسكن مالئم وكافي ايواا األعداد المتزايدة من األسر وت

هو نتيجة زيادة عدد السكان األمر الذي  مرافظة القادسيةإن هذا التطور في عدد الوردات السكنية في 

، ٕٕٓ. فقد جاات ملكية السكن ) ملا وإيجار( بمجموع )انعكس عل  تباين رجم األسرة تبعا لملكية السكن

وبالنظر ال   (ٕ)مجموع العينة في المرافظة. %( من0ٖٕٗ%، 101٘( وردة سكنية وبنسبة بلؽت )9ٗٔ

( يتع) ان نسب المساكن التي يملك ا اسر الرشد الشعبي في مرافظة القادسية ٕٔ( والشكل )9ٕالجدول )

%( في الريؾ ، وجاا في المرتبة االول  0ٔ٘ٗ%( في الرعر، و)09ٗ٘جاات بمجموع نسبي بلػ )

%( وكانت النسبة االعل  في )الرعر( وبلؽت 90٘ٔمركز قعاا الديوانية بمجموع نسبي بلػ )

%(، فجاات بالنسب االدن  كل من النواري )الشنافية، السنية، الم ناوية، الصالرية( وبلػ 09٘ٔ)

%( عل  الترتيب. ريث تعمل معظم األسر عل  تؤمين 09ٓ%، 0٘ٔ%، 0ٕٔ%، 01ٕالمجموع النسبي )

ة المجاورة ل م للسكن في ا مستقبال او اقتطاع جزا سكن ألفرادها من خالل شراا قطع األراعي السكني

من وردات م السكنية الكبيرة او مسارة من ا وتشيد دوراً سكنية ألبنائ م المتزوجين رديثا . أما ملكية 

%( ٓٓٔالوردة السكنية )اايجار( ألسر الرشد الشعبي في مرافظة القادسية جاات بمجموع نسبي )

%( 90ٕٙ(، فجاات بالنسبة االعل  )مركز قعاا الديوانية( بمجموع بلػ )وسجلت هذر النسبة في )الرعر

في الرعر . ويعود السبب ارتفاع أسعار ايجار المنازل وسوا الوعع االقتصادي لألسرة مما يرتم االمر 

اللجوا ال  السكن في منزل العائلة ،فعالً عن البرث عن المنازل العشوائية واالراعي الزراعية بسبب 

 كلفة االر  والبناا.  رخص ت

___________________  

( وزارة التخطيط والتعاون اانمائي، الج از المركزي لإلرصاا، المفاهيم والتعاريؾ وتعليمات ملا استمارة رصر المباني واألسر ٔ)

 . 9،ص9ٕٓٓوالمنشآت والرائزين الزراعين عمن مشروع التعداد العام للسكان والمساكن لعام 
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 (9ٕجدول )

(ٕٕٔٓالتوزيع النسبي )لملكية الوردة السكنية( ألسر الرشد الشعبي برسب الوردات السكنية في مرافظة القادسية لعام )  

 

 الوحدة االدارٌة

 ملكية الوردة السكنية

 االٌجار ملك

 مجموع رٌف حضر مجموع رٌف حضر

 4130 - 4130 2131 335 2131 م. ق. الدٌوانٌة

السنٌة .ن  234 231 032 232 - 232 

الشافعٌة .ن  231 035 134 232 - 232 

الدغارة .ن  134 531 2031 232 - 232 

عفك. ق .م  331 133 534 132 - 132 

نفر .ن  231 032 132 232 - 232 

البدٌر .ن  231 3 131 232 - 232 

سومر .ن  032 031 134 232 - 232 

الشامٌة .ق .م  435 335 2231 0035 - 0035 

غماس .ن  131 335 131 232 - 232 

المهناوٌة .ن  234 231 231 232 - 232 

الصالحٌة .ن  233 234 231 232 - 232 

الحمزة .ق .م  531 1 2231 232 - 232 

السدٌر .ن  231 031 133 232 - 232 

الشنافٌة. ن  234 032 035 232 - 232 

 222 232 222 222 1132 1131 مجموع المحافظة

(9ٔباالعتماد عل  بيانات ملر  )المصدر: البارثة   
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(ٕٔشكل )  

(ٕٕٔٓالتوزيع النسبي )لملكية الوردة السكنية( ألسر الرشد الشعبي برسب الوردات االدارية في مرافظة القادسية لعام )  

 

 

(9ٕالمصدر: البارثة باالعتماد عل  بيانات جدول )  

تميل نرو االسر  مرافظــة القادســــية وان االسر التي تسكن وردات سكنية مإجرة في رعر         

صؽيرة الرجم بما يتناسب مع الدخل والرالة االجتماعية ل م، وساعد توفر فرص العمل والخدمات في 

المإسسات الركومية وؼير الركومية في رعر مراكز االقعية السابقة الذكر عل  جذب عدد من سكان 

ارهم مع اسرهم في ا مما شكل عؽطا واعرا عل  المساكن الريؾ للعمل في ا لكسب الرز  ومن ثََم استقر

وارتفاع اسعارها بل ساعد في رفع اسعار بدل االيجار، وهذا يعكس ساكني هذر الورـدات ال  عبط النسل 

والميل نرو االسر صؽيرة الرجم التي من الممكن لرب االسرة تلبية متطلباتـ ا . في رين لم تسجل أي 

االيجار( في الريؾ ، ويعود السبب ال  العادات والتقاليد الريفية االبوية التي تفعل نسبة الوردة السكنية )

بقاا االبناا المتزوجين مع والدي م وبذلا ارتفعت نسبة االسر القاطنة في الوردات السكنية )الُملا( في 

سر ذلا بسعة ريؾ مرافظة القادسية وهذا يإشر انخفا  نسبة الذين يسكنون مساكن مإجرة، ويمكن ان يف

االراعي التي يملك ا معظم المزارعين مما يتي) ل م بناا مساكن خاصة. وترديداً الذكور المتزوجين مما 

يإدي في كثير من االريان ال  التوسع في مسارة البناا من خالل اعافة ؼرؾ اعافية، ومن الجدير 

الصرية في اؼلب االريان مقارنة بالذكر ان الوردات السكنية في المناط  الرعرية افعل من النارية 

  .بمثيالت ا الريفية التي ال تتوفر في ا الشروط الصرية
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 السكن نوع -1

الريوية المتعلقة بالسكان في العيش برياة كريمة وامنة ومستقرة  يعد موعوع السكن من المواعيع        

بما يعمن توفير مستلزمات الرياة الرؼيدة للعيش االمن، لذلا يعد عنصر السكن ومستوار ارد الوسائل 

ويقصد بالسكن الوردة العمرانية م ما كان شكل ا او مواد  (ٔ)الم مة الستقرار االسرة  وعمان تقدم ا ،

ً من انواع المعيشة واالقامة  والرماية االمنة والمستقرة .بنائ ا ا  (                                 ٕ)لتي تؤوي السكان وتوفر ل م نوعا

تبرز اهمية السكن كونه مؤوى لإلنسان يمثل مكان رارته ومستقرة وبالتالي ف و مصدر اساسي لشعور 

كن ألي انسان أن يريا رياة كريمة من ؼير ان يكون له االنسان باالستقرار واالطمئنان  النفسي وال يم

مسكن الئ  به وبؤسرته، كما ان المسكن ر  من رقو  المواطنة فمن المسكن له ال موطن له، فعال عن 

فقد  (ٖ)ان قعية السكن ل ا تؤثيرات عميقة عل  نمط العالقات االجتماعية وعل  مجمل الرياة االقتصادية.

%( عل  التوالي من مجموع ٓ٘( وبنسبة بلؽت )1٘ٔدار( و)عشوائي( بمجموع )جاا نوع وردة السكن )

جاات دار( )( إن نوعية السكن ٕٕ( والشكل )ٖٓيالرظ من خالل الجدول )و (ٗ)العينة في المرافظة.

%( عل  الترتيب، وبلػ المجموع النسبي 0ٕٖٙ%، 10ٗٙبمجموع نسبي بين )الرعر، الريؾ(  فبلػ )

%( ، وجاات بالمجموع النسبي االدن  كل من 01ٕ٘االعل  في )مركز قعاا الديوانية( بنسبة بلؽت )

( العشوائً)انونً الغٌر ق السكن%( عل  التوالي، اما نوعية 0ٙٓناريتي )الم ناوية، الصالرية( وبلؽت )

هو ارد المشكالت السكانية الكبيرة والذي ينتج من خالله العديد من االثار السلبية عل  الخدمات واالراعي 

المملوكة للدولة في قعاا الديوانية ،ومن االسباب التي دفعت ال  وجود السكن العشوائي هو ععؾ القانون 

من الوردات االدارية ويمثل عامل ال جرة دوراً كبيراً ، فعال عن ارتفاع النمو السكاني عٖٕٓٓبعد عام 

%( في ٕ٘%، 9ٗفقد جاات بالمجموع النسبي اذ بلػ ) (٘).)العشوائً(في نشوا هذا السكن الؽير قانوني

 %(، وسجلت النسبة 101ٔسبة االعل  االول  بنسبة )ـــــورصد مركز قعاا الديوانية الن( )الرعر، الريؾ

_____________________  

، ٕ٘ٔٓتشخيص مإتمرات التقييم،  دار المن جية للنشر والتوزيع، عمان،  -( فإاد بن ؼعبان، جودة الرياة بالتجمعات الرعريةٔ)
 . ٔٙص
م(،الجامعة -( معين رسن ارمد جاسر، مرافظة بيت لرم، دراسة في التركيب السكاني وخصائص السكن، رسالة ماجستير )غٕ)

 .  ٕٙ، صٕٔٔٓاالسالمية ؼزة، كلية اآلداب ،
.ٖ٘،ص0ٕٖٓٔٓٓٔٔ( ريا  العصري، معالم النظام االجتماعي في مجتمع العصر الجديد، الروار المتمدن، العدد ٖ)  

(9ٔ) ( ملر ٗ)  

 9ٗٔ( صبرية علي رسين روعان العبيدي، مصدر ساب ، ص٘)
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%( ، أما بالنسب االدن  فجاات ناريتي )السنية، الصالرية( بمجموع 0ٕٙٔاالعل  في )الرعر( وبلؽت )

 %( عل  التتابع.0ٔٔ%، 01ٔنسبي بلػ )

وكشفت الدراسة الميدانية أَنم مجموع المسىاكن العشىوائية التىي تىم بناإهىا فىي المنىاط  العشىوائية يعىود       

السبب ال  رخص االر  وال جرة الوافدة ، وبسبب االنشىطار األُسىري مىن العوائىل االصىلية ، فعىالً عىن 

بالبنىاا قليىل الكلفىة ووعىع اليىد ععؾ الرالة المادية وارتفاع االيجارات ، أما األَسىباب األُخىرى فقىد تمثلىت 

علىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  األَر  التىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي شىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيدت علي ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا المسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاكن.                                                                           

       

(ٖٓجدول )  
(ٕٕٔٓ) التوزٌع النسبً )لنوع السكن( ألسر الحشد الشعبً بحسب الوحدات االدارٌة فً محافظة القادسٌة لعام  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             (،                                                              9ٔالمصدر: البارثة باالعتماد عل  بيانات ملر  )

 الوحدة اإلدارٌة

 نوع السكن

 عشوائً دار

 مجموع رٌف حضر مجموع رٌف حضر

 >5>6 56: ;675 >7:5 5 >7:5 م. ق. الدٌوانٌة

 >65 >65 5 758 656 656 ن. السنٌة

 ;95 859 656 9 >65 758 ن. الشافعٌة

 6958 56< 56: 56< >5: 859 ن. الدغارة

 >5: <75 <75 >5< 56: ;95 م. ق. عفك

 <75 656 >65 ;95 <75 >65 ن. نفر

 58; 9 758 <75 >65 656 ن. البدٌر

 859 >65 >65 56: <75 758 ن. سومر

 <655 ;95 58; 6659 758 56< ق. الشامٌةم. 

 ;5= 56: 859 59> >65 >5: ن. غماس

 758 >65 ;55 ;55 5 ;55 ن. المهناوٌة

 656 656 5 ;55 5 ;55 ن. الصالحٌة

 >685 ;95 56< ;5= <75 >5: م. ق. الحمزة

 ;95 859 656 859 656 758 ن. السدٌر

 758 758 5 <75 >65 656 ن. الشنافٌة

 655 7: =9 655 ;875 59>; المحافظةمجموع  
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 (ٕٕشكل )

دارية في مرافظة القادسية لعام التوزيع النسبي )لنوع السكن( ألسر الرشد الشعبي برسب الوردات اال

(ٕٕٓٔ)  

 

 (.ٖٓالبارثة باالعتماد عل  بيانات جدول ) المصدر:

مواد بناء الوحدة السكنٌة -4  

تختلىىؾ مىىادة بنىىاا الورىىدات السىىكنية ألسىىر الرشىىد الشىىعبي فىىي مرافظىىة القادسىىية برسىىب الورىىدات          

االدارية، اختالفاً كبيراً وتتباين مادة البناا)الطابو ، بلوا، أخرى( ال  استخدام المواد للمنازل في المرافظة 

( أجابىىه 9ٕمىىوع البلىىوا )%( أمىىا مج909ٙ(أجابىىه وبنسىىبة )ٕٔٗ، اذ جىىاا مىىادة البنىىاا الطىىابو  بمجمىىوع )

%( مىىن مجمىىوع العينىىة فىىي 0ٙٙ( أجابىىه وبنسىىبة )1ٕ%( ، فىىي رىىين بلىىػ مجمىىوع اخىىرى )0ٖٕ٘وبنسىىبة )

%( في )الرعر، 01ٕٗ%، 10ٖ٘، اذ بلػ المجموع النسبي ) (ٖٕ( والشكل )ٖٔفي الجدول ) المرافظة. و

%( ، 0ٕٕٔنية بمجموع نسبي بلىػ )الريؾ(  لمادة الطابو ، ورصدت النسبة االعل  في مركز قعاا الديوا

%(، وارتلىىت النسىىبة االعلىى  فىىي 109ٔفقىىد سىىجلت النسىىبة االعلىى  فىىي )الرعىىر( لىىنفس المركىىز وبلؽىىت )

%( ، وجىىاات بالنسىىبة االقىىل ناريىىة الم ناويىىة بمجمىىوع نسىىبي بلىىػ 10٘)الريىىؾ(  لناريىىة الىىدؼارة وبلؽىىت )

%( ، 09ٖٗ%، 0ٔٙ٘لريؾ( بمجمىوع نسىبي بلىػ )%(، أما مادة البناا البلوا فجاات بين )الرعر، ا0ٗٓ)

وبقي مركز قعاا الديوانيىة مرافظىاً على  نفىس المرتبىة والنسىبة االعلى  بىين )الرعىر، الريىؾ( وبمجمىوع 

%( ، وسجلت أعلى  نسىبة فىي 01ٕٓ%( ،وسجلت النسبة االعل  في )الرعر( اذ بلؽت ) 0ٕٗٗنسبي بلػ )
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ي رين سجلت لألدن  نسبة كل من ناريتي )السنية، الم ناويىة( %( ، ف10ٗ)الريؾ( لنارية الدؼارة وبلؽت )

%( 01ٖٖ%، 0ٖٙٙ%(، وجاا نوعية مادة البناا )االخرى( بمجمىوع نسىبي بلىػ )0ٕٔبمجموع نسبي بلػ )

بىىين )الرعىىر، الريىىؾ( ، وكانىىت النسىىبة االعلىى  مىىن نصىىيب مركىىز قعىىاا الديوانيىىة بمجمىىوع نسىىبي بلىىػ 

%( ، أما في )الريؾ( فجىاات 09ٕ٘  في )الرعر( لنفس المركز فبلػ )%( ، وسجلت النسبة االعل90ٕٙ)

%( لكىل من مىا، وسىجلت النسىبة 10ٗكىل مىن )ناريىة الىدؼارة، مركىز قعىاا الرمىزة( بمجمىوع نسىبي بلىػ )

%(. أمىا على  مسىتوى بقيىة الورىدات االداريىة فقىد تباينىت 01ٖاالدن  في نارية السنية بمجموع نسبي بلىػ )

الرعر، الريؾ(.  أن التبىاين الراصىل فىي بنىاا المسىاكن ألسىر الرشىد الشىعبي فىي مرافظىة النسب ما بين )

القادسية أرتبط بالوعع االقتصادي لألسرة ، ونوع السكن فؤن أؼلىب المسىاكن العشىوائية تشىيد بمىادة البلىوا 

لرالىىة الرجىىر( بسىىبب انخفىىا  سىىعر تكىىاليؾ هىىذر المىىواد وعىىعؾ االطىىين، والمىىواد االخىىرى )الثرمسىىتون، 

 االقتصادية لألسر.                               
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(ٖٔجدول)  

التوزيع النسبي )مواد بناا الوردة السكنية( ألسر الرشد الشعبي برسب الوردات االدارية في مرافظة 

(ٕٕٔٓالقادسية لعام )  

الوردة 
 االدارية

 االخرى* البلوا الطابو 

 المجموع الريؾ الرعر المجموع الريؾ الرعر المجموع الريؾ الرعر

م.  . 
 الديوانية

8701 101 2802 2,07 107 2404 2109 107 2901 

 107 107 , 802 802 , 208 802 01, ن. السنية

 , , , 701 409 204 107 208 807 ن. الشافعية

 8808 704 107 901 701 204 8204 701 1 ن. الدؼارة

 , , , 409 204 204 901 1 401 م.  .عفا

 704 107 107 802 , 802 408 201 807 ن. نفر

 704 107 107 204 802 802 1 101 807 ن. البدير

 , , , 107 204 802 1 201 201 ن. سومر

 704 , 704 8202 107 101 8802 107 701 م.  . الشامية

 704 , 704 88 409 108 708 101 107 ن. ؼماس

 704 107 107 802 802 , 01, 04, 04, ن. الم ناوية

 , , , , , , 802 01, 04, ن. الصالرية

 8101 704 8808 8202 409 701 ,8 209 708 م.  . الرمزة

 , , , 108 107 204 107 208 807 ن. السدير

 , , , 204 204 , 209 208 01, ن. الشنافية

مجموع 
 المرافظة

1701 4207 8,, 1108 4109 8,, 1107 1101 8,, 

  

.(9ٔالمصدر: البارثة باالعتماد عل  بيانات ملر )  

 *أخرى )ثرمستون ، طين، رجر( 
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(ٖٕشكل)  

التوزيع النسبي )مواد بناا الوردة السكنية( ألسر الرشد الشعبي برسب الوردات االدارية في مرافظة 

(ٕٕٔٓالقادسية لعام )  

 

( ٖٔالمصدر: البارثة باالعتماد عل  جدول )  

فرة فً السكناالمتوالخدمات  -5  

تختلؾ الخدمات فىي الورىدات السىكنية ألسىر الرشىد الشىعبي فىي مرافظىة القادسىية وبرسىب الورىدات        

ألنىه سىر الريىاة للكائنىات الريىة ، ف ىو أرىد المقومىات االساسىية  ، ف واالدارية، وتتمثل الخدمة االول  بالماا

ف َل أَفَااَل و {سىورة االنبيىاا  مىن ٖٓوفىي اآليىة  لرياة االنسان، وفي قوله تعال  ًَ ءف َحا ًْ اَن اْلَمااءن ك الي َشا َجعَْلنَاا من

ن ونَ  ، 9ٓ، ٘ٗ، فقد جاات مجموع الخدمات ) ماا، الك ربىاا، الصىرؾ الصىري، أخىرى( بمجمىوع )  }ٌ ْؤمن

%( علىى  التىىوالي مىىن مجمىىوع العينىىة فىىي 90ٖٖ%، ٕٙ%، 09ٕٕ%، 09ٕٔ( وبنسىىب بلؽىىت )ٖٗٔ، 9ٔ

%( ٓٗ%، ٓٙخىدمات الميىار )ل( وبلػ المجمىوع النسىبي ٕٗ( والشكل )ٕٖيتع) في الجدول )والمرافظة. 

%( ، 01ٕٙفي )الرعر، الريؾ(  ، ورصدت النسبة االعل  في مركز قعاا الديوانية بمجموع نسبي بلػ )

%(، وارتلىىت النسىىبة االعلىى  فىىي 0ٕٕٕفقىىد سىىجلت النسىىبة االعلىى  فىىي )الرعىىر( لىىنفس المركىىز وبلؽىىت )

%( ، وتعىد الناريىة المىدخل الىرئيس لن ىر الفىرات فىي منطقىة صىدر 909يؾ(  لناريىة الىدؼارة وبلؽىت ))الر

%( ، 01ٖٖ%، 0ٖٙٙالدؼارة، أما خدمات الك رباا فجاات بىين )الرعىر، الريىؾ( وبمجمىوع نسىبي بلىػ )

وبمجمىوع  وبقي مركز قعاا الديوانيىة مرافظىاً على  نفىس المرتبىة والنسىبة االعلى  بىين )الرعىر، الريىؾ(

%( ، وسىجلت أعلى  نسىبة فىي ٕ٘%( ، وسجلت النسبة االعل  فىي )الرعىر( اذ بلؽىت ) 10ٕ٘نسبي بلػ )
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%( ، فىي رىين سىجلت لألدنى  نسىبة كىل مىن نىاريتي )الم ناويىة، 1٘)الريؾ( لمركز قعىاا عفىا وبلؽىت )

%، 01ٖٙ%(، وجىىاات خدمىىة ميىىار الصىىرؾ بمجمىىوع نسىىبي بلىىػ )0ٖٔالصىىالرية( بمجمىىوع نسىىبي بلىىػ )

%( بين )الرعر، الريؾ( ، وكانت النسبة االعل  من نصيب مركىز قعىاا الديوانيىة بمجمىوع نسىبي 0ٖٖٙ

%( ، أمىا فىي )الريىؾ( 0ٕٕٗ%( ، وسىجلت النسىبة االعلى  فىي )الرعىر( لىنفس المركىز فبلىػ )10ٕ٘بلػ )

وسجلت النسبة  %( لكل من ما،0ٗٗفجاات كل من )نارية الدؼارة، مركز قعاا عفا( بمجموع نسبي بلػ )

%(. ونلرىىظ بىىؤن الخىىدمات )االخىىرى( 0ٔٔاالدنىى  فىىي نىىاريتي )الصىىالرية، الشىىنافية( بمجمىىوع نسىىبي بلىىػ )

%( على  التىوالي، وتصىدر بالنسىبة 0ٕٕ٘%، 109ٗجاات بمجموع نسبي بين )الرعىر، الريىؾ( إذ بلىػ ) 

على  فىي )الرعىر( لمركىز %(، وبقيىت النسىبة األ0ٗٙٔاالعل  )مركز قعاا الشامية( بمجموع نسبي بلػ )

%(، أمىىىا النسىىىبة االعلىىى  فىىىي )الريىىىؾ( فجىىىاات لناريىىىة الىىىدؼارة وبلؽىىىت 0ٕٔٔقعىىىاا الديوانيىىىة وبلؽىىىت )

                                      %(.                                                                                          01ٓ%(، وجاات بالنسبة االدن  نارية الصالرية وبلؽت )0ٕٔٔ)
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(ٕٖجدول )  

فرة في السكن( ألسر الرشد الشعبي برسب الوردات االدارية واالتوزيع النسبي )الخدمات المت

(ٕٕٔٓفي مرافظة القادسية لعام )  

الوحدة 
 االدارٌة

 أخرى* الصرف الصحً الكهرباء الماء

 المجموع الرٌف الحضر المجموع الرٌف الحضر المجموع الرٌف الحضر المجموع الرٌف الحضر

م. ق. 
 الدٌوانٌة

7757 959 7;5< 7: 75: 7<5: 7957 858 7<5: 6657 85< 695> 

 :65 :65 5 5 5 5 : :75 :75 757 757 5 ن. السنٌة

 8 757 >55 :5: 858 757 : :75 :75 959 757 757 ن. الشافعٌة

 <695 6657 >85 <5< 959 :5: :5> =85 =85 6858 <5= 959 ن. الدغارة

 ; 8 8 <5< 959 :5: =5= : =85 >5; 959 757 م. ق. عفك

 :65 >55 >55 :5: 858 757 : :75 :75 959 757 757 ن. نفر

 57: 8 757 959 858 656 : :75 :75 757 757 5 ن. البدٌر

 ; >85 757 858 656 757 =85 :75 658 757 5 757 ن. سومر

 59;6 :5> < =5= 757 ;5; 58; 5 58; <5= 5 <5= م.ق. الشامٌة

 57= :95 >85 >5> 757 :5: =5= =85 : >5; 757 959 ن. غماس

 5 5 5 858 757 656 658 5 657 757 757 5 ن. المهناوٌة

 >55 >55 5 656 656 5 658 5 658 5 5 5 ن. الصالحٌة

 <695 57: >5< <5< 858 ;5; 58; :75 =85 6656 757 <5= م. ق. الحمزة

 :95 8 :65 757 656 656 =85 658 :75 >5; 959 757 ن. السدٌر

 757 757 5 656 656 5 : :75 :75 757 757 5 ن. الشنافٌة

مجموع 
 المحافظة

;5 95 655 ;;57 885= 655 ;85< 8;58 655 9<5= :757 655 

 
(ٕٓالمصدر: البارثة باالعتماد عل  بيانات ملر  )  

 
وبيوت صرية(* أخرى وتعني )مدارس، مراكز    
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(ٕٗشكل)  

فرة في السكن( ألسر الرشد الشعبي برسب الوردات االدارية االتوزيع النسبي )الخدمات المتو

(ٕٕٔٓفي مرافظة القادسية لعام )  

 

 (ٕٖالمصدر: البارثة باالعتماد عل  بيانات جدول )  

 

الحشد الشعبً فً محافظة القادسٌة لعام  هٌأةالرعاٌة والخدمات ألسر الحشد من قبل -1

(0202)  

الرشىد  هيىؤةاالهتمام بكل الفئات التي ترتاج ال  رعاية وتقع فىي مسىإولية تعني الرعاية         

مىن خىالل الدراسىة الميدانيىىة والسىإال الموجىه الى  أسىىر وب ىدؾ الرفىاظ على  االسىر والعوائىىل، 

( براجة االسر للرعايىة والخىدمات  ل ىم ، اذ ٕ٘( والشكل )ٖٖالرشد الشعبي تبين من الجدول )

%( ، وهىذا نتيجىة تبىاين 0ٖٕٗ%( ، في رين نجد نسبة ) كال( بلؽت )101٘بلؽت نسبة )نعم( )

جابات ما بين )نعم، كال( وكان من نصيب المرتبة االول  ) مركز قعاا الديوانيىة( بمجمىوع اال

%( علىى  التىىوالي، ٗوٖ%، 90ٔٔ%( وزع بىىين ) نعىىم، كىىال( بنسىىب بلؽىىت )0ٕٕٙنسىىبي بلىىػ )

وجاات بالمرتبة الثانية كىل مىن )ناريىة الىدؼارة، مركىز قعىاا الشىامية، مركىز قعىاا الرمىزة( 

%( على  التىوالي ،فكانىت االجابىة االعلى  بىنعم 0ٔٔٔ%، 0ٔٔٔ%، 01ٔٔبمجموع نسبي بلػ )

%( أما في ريؾ ناريىة الىدؼارة فكانىت ) كىال( هىي 101في رعر مركز قعاا الشامية بنسبة )

%( ، وتلي ىىا فىىي المرتبىىة الثالثىىة ) ناريىىة ؼمىىاس، مركىىز قعىىاا عفىىا( 10ٗاالعلىى  وبلؽىىت )

أما في المرتبة االخيرة بقية النواري االدارية %( عل  الترتيب، 101%، 9بمجموع نسبي بلػ )
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فقىىد تباينىىت مىىا بىىين )نعىىم، كىىال( فكانىىت فىىي الرىىد االعلىى  نسىىبةً فىىي النىىواري )البىىدير، سىىومر، 

 موع نسبي بلػ ـسدير، نفر( بمجـــــية، الـــــالشافع

(ٖٖجدول )  

(ٕٕٔٓراجة األسر لرعاية مإسسة الرشد الشعبي في مرافظة القادسية لعام )  

 المجموع)%( كال نعم الوحدة االدارٌة

 00.4 3.1 21.2 م.ق. الدٌوانٌة

 0 2.1 2.4 ن. السنٌة

 1.3 0.4 2.5 ن. الشافعٌة

 22.5 5.1 1.3 ن. الدغارة

 5.5 1 3.5 م. ق. عفك

 3.5 0 2.5 ن. نفر

 1.4 0.1 2.5 ن. البدٌر

 1.3 0.3 0 ن. سومر

 22.2 3.1 5.5 م. ق. الشامٌة

 1 3.1 1.4 ن. غماس

 2.1 2.1 2.4 ن. المهناوٌة

 2.1 2.4 2.3 ن. الصالحٌة

 22.2 3.5 5.1 م. ق. الحمزة

 1 0.3 2.5 ن. السدٌر

 0.4 0 2.4 ن. الشنافٌة

 222.2 10.3 15.5 مجموع المحافظة

  ( ٕٔالمصدر :البارثة باالعتماد عل  بيانات ملر  )        

 

 

 



(0202الفصل الرابع....... خصائص أسر الحشد الشعبي في محافظة القادسية لعام )  
 

  
999 

 
  

(ٕ٘شكل )  

(ٕٕٔٓمإسسة الرشد الشعبي في مرافظة القادسية لعام )راجة األسر لرعاية   

 

 (ٖٖالمصدر: البارثة باالعتماد عل  بيانات جدول )              

%( عل  الترتيب ، وبالرد االن  في المرتبة نفسى ا نجىد %ٖ01، ٗ%، %ٗ0ٖ، %ٗ0ٖ، 0ٙٗ)

%، ٕ%، 0ٕٙكل من النواري )الشنافية، السنية، الم ناوية، الصالرية ( و بلػ مجموع النسب )

%( علىى  التىىوالي. ممىىا تقىىدم يتبىىين أن هنىىاا تفىىاوت كبيىىر بىىين الورىىدات االداريىىة %ٓ09، 0ٗٔ

و بين االجابة عل  التساإل )نعم ( او )كال(  فكان االجابة عل  )نعم( االكثر  )الرعر، الريؾ( 

الرعاية ألسر في مرافظة القادسية ، فكىل أسىرة أجابىت الخدمات واختيارا  وهذا يدل عل  تباين 

 رسب الراجة الفعلية التي يرؼبون ب ا. 

( التوزيىع النسىبي لإلجابىة على  عىدد المصىابين فىي ٕٙ( والشىكل)ٖٗويالرظ من الجدول)      

، لنجد المجموع النسبي بلػ في ) الرعىر، الريىؾ( ٕٕٔٓالرشد الشعبي لمرافظة القادسية لعام 

%( علىى  الترتيىىب ، وفىىي المرتبىىة االولىى  جىىاا فىىي مركىىز قعىىاا الديوانيىىة وبلىىػ ٓٗ%، ٓٙ)

%( عل  الترتيب، ٗ%، ٕٙصيب )الرعر، الريؾ( بنسبة بلؽت )%( وكان من نٖٓبمجموع)

%( وزعىىت بىىين) الرعىىر، الريىىؾ( ٕٔوبالمرتبىىة الثانيىىة مركىىز قعىىاا الشىىامية بمجمىىوع بلىىػ )

%( عل  التوالي، تلي ا المرتبة الثالثة فجاات بىين مركىز قعىاا الرمىزة ٕ%، ٓٔبنسبة بلؽت )

 ،  وكانت متساوية النسبة %( لكلي مآٔونارية البدير بمجموع نسبي بلػ )
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 (ٖٗجدول)

التوزيع النسبي ) لراجة االسر( لرعاية مإسسة الرشد الشعبي برسب الوردات االدارية في 

 (ٕٕٔٓمرافظة القادسية لعام )

( ٕٔالمصدر: البارثة باالعتماد عل  ملر  )  

)دائرة الرعاية في مرافظة القادسية( والتي تعمل عل  متابعة عوائل ألسر الرشد *الرعاية االجتماعية وتعني 

 الشعبي ويطل  علي م )المستفيدين(.

 

الوحدة 

 األدارٌة

*الرعاٌة االجتماعٌة% الخدمات التعلٌمٌة% الخدمات الصحٌة% المصابٌن )الجرحى(%  

 المجموع الرٌف الحضر المجموع الرٌف الحضر المجموع الرٌف الحضر المجموع الرٌف الحضر

 04.4 3.0 03.1 02.3 3.1 24.1 02.1 3.1 24.5 32 1 04 م.ق.الدٌوانٌة

 2.4 2.1 2.1 0.5 0 2.5 2.3 2.3 2.2 1 0 0 ن. السنٌة

 1.1 0.1 0.1 1.2 0.5 2.1 3.1 0.4 2.3 1 1 2 ن. الشافعٌة

 1.2 1.4 0.1 23.1 1.2 1.1 21.2 1 1.2 4 1 0 ن. الدغارة

 1.5 1.1 1.1 4.2 3.1 0.5 5.5 3.1 3.1 2 2 2 م. ق. عفك

 1 2.4 0.1 3.1 0 2.1 3.1 0.4 2.3 0 2 0 ن. نفر

 1.1 1.2 2.1 1.5 0.5 0 3.1 2.3 0.4 22 4 1 ن. البدٌر

 1.2 0.1 2.4 3.1 0 2.1 4.1 0.4 3.1 0 2 0 ن. سومر

 20.2 0.1 1.5 1.1 3.1 4.2 20.1 1.2 5.5 20 0 22 م. ق.الشامٌة

 5.3 1 3.0 1.2 0.5 1.1 1 3.1 1.2 4 0 1 ن. غماس

 2.1 2.1 2.2 0.5 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 1 0 0 ن. المهناوٌة

 2.1 2.2 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2 2 2 ن. الصالحٌة

 1.5 3.0 4.1 21.0 1.2 22.2 5.5 3.1 3.1 22 4 1 م. ق.الحمزة

 1.1 2.4 3.0 3.1 0.5 2.5 3.1 0.4 2.3 4 1 0 ن. السدٌر

 2.1 2.1 2.2 0.5 0.2 2.5 1.2 3.1 2.3 1 1 2 ن. الشنافٌة

مجموع 

 المحافظة

42 12 222 13.1 14.0 222.2 14.2 13.1 222.2 40.2 35.1 222.2 
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(ٕٙشكل )  

راجة االسر)الخدمات الصرية، التعليمية، االجتماعية(  لرعاية مإسسة الرشد الشعبي برسب 

( ٕٕٔٓالوردات االدارية في مرافظة القادسية لعام )  

 

 (ٖٗجدول ) المصدر: البارثة باالعتماد عل  بيانات

%( على  الترتيىب. أمىا بقيىة النىواري فقىد جىاات بنسىب ٙ%، ٗبين )الرعىر، الريىؾ( بلؽىت )

متفرقة . وهذا ما يدل عل  راجىة االسىر للرعايىة الصىرية مىن قبىل مإسسىة الرشىد الشىعبي فىي 

ؤن مجموع نسبة الخدمات الصرية (  بٕٙ( والشكل )ٖٗمرافظة القادسية. ويتع) من الجدول )

%( ، 0ٕٙٗ%، 09ٖ٘في ) الرعر، الريؾ( ألسر الرشد الشعبي في مرافظة القادسىية بلؽىت )

%(، فكىان مىن نصىيب ) 0ٕ٘ٓفقد جاا بالمرتبة االول  مركز قعاا الديوانيىة بمجمىوع نسىبي )

الثانيىة ناريىة %( عل  التوالي، تلي ىا فىي المرتبىة 09ٖ%، 01ٙٔالرعر، الريؾ( بنسبة بلؽت )

%(، 9%، 0ٔ٘%( اذ بلؽت نسبة )الرعر، الريىؾ( في ىا ) 0ٔٗٔالدؼارة بمجموع نسبي بلػ )

%( فقىىد بىىين )الرعىىر، 09ٕٔوفىىي المرتبىىة الثالثىىة جىىاا مركىىز قعىىاا الشىىامية بمجمىىوع نسىىبي )
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%( تباينت 9%( ، وبالمرتبة الرابعة نارية ؼماس بمجموع )0ٔ٘%، 101الريؾ( بنسبة بلؽت )

%( عل  الترتيب، تلي ا المرتبة الخامسة كل 09ٖ%،0ٔ٘ن )الرعر، الريؾ( بنسبة بلؽت )ما بي

%(، وبنسىبة متسىاوية لكىل مىن 101من )مركىز قعىاا عفىا، مركىز قعىاا الرمىزة( بمجمىوع )

%( عل  التوالي، وفي المرتبة االخيرة جاات في الرـد 09ٖ%، 09ٖ)الرعر، الريؾ( فبلؽت )

%(علىى  0ٔ٘%،0ٗٙسىىـومر، الشىىـنافية( بمـجمىىـوع نسىىبي بلىىػ ) ) االعلىى  كىىل مىىن النىىـواري

%( ، 09ٖ%، 0ٕٙ%( وفىي )الريىؾ( بنسىىبة )0ٖٔ%، 09ٖالترتيىب، فبلؽىت نسىبة )الرعىر( )

ونجد في الرد األدن  بنفس المرتبة كل من النواري)الشافعية، نفر، البدير، السنية( وبلػ مجموع 

ترتيب ، فقد وزعت بين )الرعر، الريؾ( بنسبة %( عل  ال09ٖالنسب للنواري الثالث االول  )

%( ،  فىي رىين 0ٖٔ%( عل  الترتيب، في رين بلػ مجموع نسبة نارية السنية )%ٕ0ٙ، 0ٖٔ)

%( فىي نىاريتي الم ناويىة والصىالرية . وتفسىيراً لىذلا فىؤن الدراسىة 0ٓٓبلػ المجموع النسبي )

 .القادسية  الميدانية للخدمات الصرية ألسر الرشد الشعبي في مرافظة

بالرؼم من تردي الواقع الصري فىي المرافظىة فىؤن متابعىة مإسسىة الرشىد الشىعبي فىي و        

هذا الجانب وبالتعاون مع مستشف  الكفيل في مرافظة كربالا المقدسة في نقل راالت المصىابين 

ا  ل ا كعوائل وأسر الشى داا والجررى  ، فعىالً عىن أرسىال الرىاالت الصىعبة الى  خىارج العىر

لمتابعىة رىاالت م الصىرية كىىؤجراا العمليىات وأمىرا  السىرطان، وهنىىا ال تكىون العنايىة رصىىراً 

للجري) وبالرؼم من تسجيل أصابات في بع  النواري االدارية  إال إن ىا تكىون االصىابة بنسىبة 

%( و يعود المقاتلين ال  وردات م العسكرية ،اذ تكون االصىابة ليسىت خطيىرر، أمىا ٓ٘أقل من )

%( فيرقىىد الجىىري) فىىي المنىىزل مىىع تىىوفير لىىه كافىىة المسىىترقات والمتابعىىة ٓ٘بة اكثىىر مىىن )بنسىى

 .                          (ٕو) (ٔالش رية فعال عن التواصل ال اتفي بشكل يومي. انظر صورة )
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 (ٔة )صور

 مديرية هيؤة الرشد  الشعبي لألسر  في المتابعة الصرية

 

 

.ٕٕٕٓ/ٙ/ٕ٘التقطت بتؤريخ المصدر: صور   
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(ٕصورة )  

الرعاية االجتماعية ألسر الش داا والجرر 

 

 

.ٕٕٕٓ/ٕ./ٔالمصدر: صورة التقطت بتؤريخ    
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التقٌٌم لمتابعة ورعاٌة مؤسسة الحشد الشعبً لألسر فً محافظة القادسٌة -1

( 0202لعام)  

االداريىة  االسىتراتيجية العصىرية التىي تلعىب دوراً يندرج التقييم ترىت قائمىة العمليىات           

بىىارزاً فىىي العمليىىة  ااداريىىة الُكليىىة  التىىي ت ىىدؾ بصىىورة مباشىىرة علىى  ترقيىى  ؼايىىات وأهىىداؾ 

المنظمات العاملة في القطاعات المختلفة، فالتقييم هو عبارة عن نشاط إداري يقىيس و المإسسات

، بصىورة تعىمن قيىاس األداا الىذي يتىي) فرصىة بدقة مدى ترقيى  األهىداؾ والؽايىات المطلوبىة

              ( ٔ)المقارنة الرقيقية بين االداا المخطط لهُ مسبقاً.

فىي ت تىوا( بؤن االجابة عل  هذا التسىاإل فقىد تف1ٕ( والشكل)ٖ٘رظ من الجدول)يال            

%( 1109  نسىبة )فبلؽىت اعلى درجة الرعا بين النسب وبين الوردات االدارية فىي المرافظىة ،

.                            %( فىىىىىىىي ناريىىىىىىىة الصىىىىىىىالرية01ٓفىىىىىىىي مركىىىىىىىز قعىىىىىىىاا الديوانيىىىىىىىة، وبىىىىىىىؤدن  نسىىىىىىىبة )

وسىىجلت اعلىى  نسىىبة فىىي مركىىز قعىىاا %(ٓٓٔفقىىد كانىىت اؼلىىب االجابىىات فىىي رقىىول نسىىبة )

، %(09ٗٔ%(، تلي ا مركز قعائي )الشىامية، الرمىزة( وبنسىبة بلؽىت )0ٕ٘٘الديوانية وبلؽت )

%( واالدن  9اما بقية الوردات فكانت بنسب متفرقة فكان االعل  في ا في نارية ؼماس وبلؽت )

%(. وهذا ما يشير ال  رؼبة االسر في زيادة المتابعة من قبل 01ٓفي نارية الصالرية وبلؽت )

              هيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىؤة الرشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد الشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىعبي فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي مرافظىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة القادسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىية.                                               

  

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

(ٔ) www.https//mawaoo.com. 

http://www.https/mawaoo.com
http://www.https/mawaoo.com
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(ٖ٘جدول )  

التوزيع النسبي )لدرجة الرعا%( عن المإسسات المعنية بمتابعة ورعاية أسر الرشد الشعبي 

(ٕٕٔٓلعام )برسب الوردات االدارية في مرافظة القادسية   

الوردة 
االدار
 ية

ٔٓ% ٕٓ% ٖٓ% ٗٓ% ٘ٓ% ٙٓ% 1ٓ% 9ٓ% 9ٓ% ٔٓٓ% 

م. . 
 الديوانية

  7771 1171 21 1177 4279 2,74 778 179 2171 

 874 179 274 879           ,2 ن. السنية

ن. 
 الشافعية

            774 471 179 478 

ن. 
 الدؼارة

2,   1171 21   971 8471 8177 8177 771 

م. . 
 عفا

2,     8271 8878 971 774 8471 771 171 

 ن. نفر
          471 ,7, 778 771 174 

 ن. البدير
          ,7, 879 971 971 478 

 ن. سومر
          471 177 471 771 478 

م. . 
 الشامية

4, 8878 8177 8271 8878 971 8878 778 179 8171 

 ن. ؼماس
  8878   8271   971 774 471 971 97, 

ن. 
 الم ناوية

            879   179 874 

ن. 
 الصالرية

              274 27, ,77 

م. . 
 الرمزة

    8177 8271 8878 971 817, 778 771 8171 

ن. 
 السدير

            171 778 179 478 

ن. 
 الشنافية

            177 471 179 874 

مجموع 
  المرافظة

8,, 8,, 8,, 8,, 8,, 8,, 8,, 8,, 8,, 

 
(ٕٕالمصدر: البارثة باالعتماد عل  بيانات ملر  )  
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(1ٕشكل )  

درجة الرعا%( عن المإسسات المعنية بمتابعة ورعاية أسر الرشد الشعبي لالتوزيع النسبي )

(ٕٕٔٓفي مرافظة القادسية لعام )  

 

(.ٖ٘المصدر: البارثة باالعتماد عل  بيانات جدول )  
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 االستنتاجات والمقترحات:

االستنتاجات -اوالً:  

االستنتاجات  ضوء ما تم تحلٌله عن مسٌرة هذه الدراسة، أمكن التوصل الى جملة منفً           

                                                                  التً ٌمكن اٌجازها على النحو االتً:

التوزٌع العددي والنسبً ألسر الحشد الشعبً فً محافظة القادسيٌة ٌتبياٌن كشفت الدراسة أن  -1

زمانٌا ومكانٌا بحسب الوحدات االدارٌة ، والتً ٌعبر عنها بالدرجات المعٌارٌة، والتً أظهيرت 

%، 21,,%، 21,,%(، 22,,النسبة االعلى سجلت فً مركز قضاء الدٌوانٌة وبنسبة بلغيت  

فييال لسييعة مسيياحتهم فضييوف علييى تييوفر السييدمات والم سسييات ، % ( ، وٌعييود هييذا االرت21,,

%( 22,%، 21,وسيجلت النسييبة االدنييى فييً نياحٌتً  المهناوٌيية، الصييوحٌة ( وبلغييت نسييبتهم  

علييى الترتٌييب ، ممييا ٌشييٌر تبييول أربيياب األسيير مييع ألوٌيية النجييم األشييرم فتكييون أعييدادهم و 

                                        شرم.متابعتهم عن برٌق هٌئة الحشد الشعبً فً النجم األ

هذه الوحدات وزٌادة اعداد سكان  فًأسر الحشد الشعبً فً المنابق الحضرٌة أعداد ارتفال  -2

المحافظييية، مميييا أدت اليييى تبيييول اعيييداد كبٌيييرة لتلبٌييية نيييداء المرجعٌييية الرشيييٌدة ، فكيييان أ ليييب 

المتبوعٌن هم من الكسبة والعابلٌن عن العمل وبلبية الجامعيات كيونهم  ٌير ملتيزمٌن بوظٌفية 

ة مين قبيل دوائيرهم حكومٌة على العكس من الميوظفٌن اليذٌن كيانوا ٌحتياجون اليى  جيازة رسيمٌ

                                                                                                الحكومٌة.

ًّ الحشد الشعبً فيً محافظية القادسيٌة، فقيد جياءت هيذه   -3 تباٌن نسب الفئات العمرٌة لمتبوع

دات االدارٌية فييً المحافظية ومييا بييٌن ( بنسيب مرتفعيية مييا بيٌن الوحييفأقييل سينة12الفئية العمرٌيية  

.                             لٌن لألسرٌ الحضر، الرٌم( ، وتفسٌراف لذلك ٌنبغً معرفة نسبة المع  

ًّ الحشيد الشيعبً فيً  -4 انسفاض مستوٌات التعلٌم فقد ارتفعت نسبة االمٌية واالبتيدائً لمتبيوع

فيً عقيد  العيرا الوضع المعٌشيً فيً عميوم محافظة القادسٌة بشكل كبٌر وذلك ٌعود الى تردي 

التسييعٌنات ميين القييرن الماضييً ، ممييا ادت  دلييى تييرك الدراسيية والبحيي  عيين فيير  عمييل اسييرل 

   .، ومزاولة االعمال الحرة لغرض تحسٌن الحالة االقتصادٌةحسٌن الوضع المعٌشًلغرض ت

المقاتلٌن فً الحشيد الشيعبً لمحافظية القادسيٌة،  لىارتفال نسب الشهداء والجرحى فضو ع - 5

ن محافظية القادسيٌة إوعلى مستوت الوحدات االدارٌة  الحضر، الرٌم(، ومين الجيدٌر باليذكر في
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من المحافظات االوائل التً لبت نداء المرجعٌة الرشٌدة فً محافظة النجم االشرم للدفال عين 

                                                                                           أرض الوبن. 

ذكير لكيل مئية انثيى( 28,,,ذكر لكل مئة انثى( وفيً الحضير  81بلغت نسب النول الكلٌة   -6

ذكر لكل مئة انثى( وٌعود السبب الرتفال المعدالت الببٌعٌية  82وهً أعلى من الرٌم البالغة  

                                                                                 لنمو السكان  الحضر(. 

عاليية والمتمثليية بالفئيية    -7 %( ,122( اذ بلغييت نسييبة العاليية الكلٌيية  42-3,ارتفييال نسييبة الد

متوسبً االعمار  بالمقارنة مع نسبةسنة( 3,وٌعود ذلك الى ارتفال نسبة صغار السن  اقل من 

%( وٌعييود ذلييك نتٌجيية ,4,2معييدل أعاليية الصييغار فقييد بلييف فييً المحافظيية  سيينة(. أمييا 3-42, 

ألرتفييال نسييب فئييات صييغار السيين فييً أسيير الحشييد ،فييً حييٌن نجييد نسييبة أ عاليية الكبييار اذ بلغييت 

عالية 28,,  %( وٌعود ذلك  دلى انسفاض نسبة هذه الفئة من السكان  ليذلك فيأن ارتفيال نسيبة الد

دارٌة ٌي دي ذليك  دليى العدٌيد مين المشيكوت السيكانٌة وعليى رأسيها تيوفر  فً بعض الوحدات الد

ظة.                 باقً الفئات األُسرت فً المحاففر  العمل لهذه الفئات الشابة لغرض اعالة   

ارتفال نسبة االمٌة ألسر الحشد الشعبً فً محافظة القادسٌة وهً بيذلك تعيد مين المشيكوت  -8

ٌكمين دور قسيم التربٌية والتعليٌم فيً  السكانٌة التً ٌعانً منها المجتمع وساصيةف االنيا  ، وهنيا 

                                        .الحشد الشعبً لمتابعة االبناء بكافة المستوٌات التعلٌمٌة هٌأة

( ألسر الحشد الشعبً ,,,,بلف معدل النشاب االقتصادي السام  الذكور، االنا ( فً عام   -9 

%( ,32,%( ،اذ نجد المعدل السام للذكور مرتفيع بشيكل ملحيوظ  1428فً محافظة القادسٌة  

نسييمة(. وجييدٌر  411,%( ميين أجمييالً عييدد السييكان البييالف  21,,وبالنسييبة لانييا  اذ بلييف  

االشارة بالذكر وجيود تفياوت كبٌير بيٌن  اليذكور واالنيا ( أذ ٌسيتبع اليذكور ممارسية االعميال 

ف التً ٌصعب على االنا  ممارستها مما ٌ دي الى ارتفال نسيب اليذكور العياملٌن  الشاقة جسمانٌا

                                                  .م شر حجم الدسل الشهريارتفال وهذا ٌ دي الى 

%( وتينسفض 3121%(  فقد ارتفعت فً الحضر اليى  ,3ارتفال نسبة العزاب اذ بلغت   -11

%( وٌعود ذلك  دلى أنَّ سكان الحضر ٌعزفيون عين اليزوات حتيى ٌتمكنيوا 2328فً الرٌم  دلى  

ميين تحقٌييق متبلباتييه كالسييكن ومصييدر الييدسل ، أو ٌ جلييون الييزوات  دلييى مييا بعييد انهيياء الدراسيية 

نا  ، بٌنما فً المنابق الرٌفٌة فٌحبذون الزوات المبكر ولكيو الجنسيٌن وكيذلك عيدم وساصةف اال

%( وهً فيً المنيابق 2,24ارتباب اال لبٌة منهم بالدراسة . اما المتزوجون فقد بلغت نسبتهم  

%( والحضيير 2122الرٌفٌيية أعلييى ممييا هييً علٌييه فييً المنييابق الحضييرٌة  دذ بلغييت فييً الرٌييم  
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%( فً المحافظة وهً نسبة قلٌلة جداف ، وقد كانت 22,سبة البو  فقد بلغت %( ، أ ما ن1221 

نسييبتها أ علييى فييً المنييابق الحضييرٌة بالمقارنيية مييع المنييابق الرٌفٌيية علييى العكييس ميين ذلييك فييً 

%، 321%( فيً المحافظية ، وقيد كانيت النسيب  3المنابق الحضرٌة ، نسبة الترمل فقد بلغت  

                                                             محافظة.%( فٌما بٌن حضر ورٌم ال221

 بيياأللم( ،11بيياأللم( بٌنمييا فييً الرٌييم اذ بلييف   4121,بلييف معييدل الترمييل فييً الحضيير   -,,

بااللم( وتعود هذه األسباب الى ان ا لب النساء ٌتزوجن بأعمار اصغر 821,,وللمجمول بلف  

                                                                                               من الرجل.

( 113ارتفال  مقدار العجز السكنً ألسر الحشد الشعبً فً محافظة القادسٌة لٌصيل اليى   -12

،  ( وحدة سكنٌة فً رٌفها33,( وحدة سكنٌة فً حضر المحافظة و  ,,,وحدة سكنٌة وبواقع  

ف فً زٌادة حجم األسيرة فيً  ف رئٌسا وٌعود ذلك  دلى الزٌادة السكانٌة فً المحافظة والتً كانت سببا

المحافظة و  دنَّ مقدار العجز السيكنً ٌمتياز باالرتفيال فيً حضير المحافظية بالمقارنية ميع رٌفهيا 

ت التيً تعيانً وذلك ٌعود  دلى الهجرة من الرٌم الى المدٌنة وكذلك الهجرة الوافدة من المحافظيا

من عدم االستقرار األمنً والعملٌيات االرهابٌية ، مميا ٌي دي  دليى بيروز ازمية السيكن واألسيكان 

على اشدها ساصةف فً المدٌنة فً ظل االوضال والمتغٌرات التً تعانً منها المحافظية وساصيةف 

د سٌاسية ، فلذلك مين الضيروري اعتمياوتغٌر النظام السٌاسً فً العرا  1,,,بعد أ حدا  عام 

.           حٌاة كرٌمة ألسر الحشد الشعبًسكنٌة متوازنة تلبً متبلبات النمو السكانً وتضمن   

انسفاض حجم األسرة فً المساكن المي جرة وارتفاعهيا فيً المسياكن األسيرت التيً ٌملكهيا  -13

مير ساكنها بسبب ارتفال أسعار اٌجيار المنيازل وسيوء الوضيع االقتصيادي لألسيرة مميا ٌحيتم اال

اللجييوء الييى السييكن فييً منييزل العائليية ، فضييوف عيين البحيي  عيين المنييازل العشييوائٌة واالراضييً 

الزراعٌيية بسييبب رسيي  تكلفيية االرض والبنيياء. وأن التبيياٌن الحاصييل فييً بنيياء المسيياكن ألسيير 

الحشد الشيعبً فيً محافظية القادسيٌة أرتيبب بالوضيع االقتصيادي لألسيرة ، فيأن أ ليب المسياكن 

د بمادة البلوك والمواد االسرت  الثرمستون، الحجر( بسبب انسفاض سعر تكيالٌم العشوائٌة تشٌ

                                                         هذه المواد وضعم الحالة االقتصادٌة لألسر.

تييردي الواقييع الصييحً فييً عمييوم العييرا  وتحدٌييداف محافظيية القادسييٌة وجييدٌراف بالييذكر فييأن  -14

الحشد الشعبً فيً هيذا الجانيب وبالتعياون ميع مستشيفى الكفٌيل فيً محافظية كيربوء  هٌأةمتابعة 

المقدسيية فييً نقييل حيياالت المصييابٌن لهييا كعوائييل وأسيير الشييهداء والجرحييى ، فضييوف عيين أرسييال 



 االستنتاجات والمقترحات
 

  
641 

 
  

ى سييارت العييرا  لمتابعيية حيياالتهم الصييحٌة كييأجراء العملٌييات وأمييراض الحيياالت الصييعبة اليي

                                                                                                      .السربان

المقترحات -ثانياً:  

لسدمية أسير   م المقترحيات التيً توظيدرات بعيض  فً ضوء النتائج التً توصيلت  لٌهيا الدراسية ٌمكين         

-فً المحافظة من سول االتً: هماالرتقاء بالمستوت المعٌشً ل من أجلالحشد الشعبً فً محافظة القادسٌة   

جراء تعيداد عيام للسيكان، لمعرفية االعيداد الحقٌقٌية لبحي  أي ظياهرة اجتماعٌية  العمل على  -,

فقد كانت تقدٌرات من قبل دوائر االحصياء  وما بعد 881,لكون أسر تعداد رسمً كان فً عام 

                                                          فً المحافظات بالتعاون مع وزارة التسبٌب.

العمل على عقد  اتفاقٌة من أجل المٌاه ميع اليدول المجياورة فيً سيبٌل اعيادة الحٌياة للمنيابق  -,

لمحاولة من تقلٌل الضغب السكانً فً المنابق الحضرٌة. الرٌفٌة وتنمٌة االراضً الزراعٌة ل  

تسلٌب الضوء على الدور الببولً الذي قام به قوات الحشد الشعبً من سول استضافة عيدد  -1

من القادة بأجراء الندوات مما ٌتٌح فرصة أمام الباحثٌن فً كتابة البحيو  والرسيائل فضيو عين 

                                                          ات.االبارٌح مما ٌسهل عملٌة برح المعلوم

سنة( لكونها الفئية االكثير 2,-,زٌادة المتابعة ألسر الحشد الشعبً واالهتمام بالفئة العمرٌة   -2

                                                                           فً االسر فهم ابناء المستقبل.

تفعٌل المشارٌع الصغٌرة والكبٌرة ألبناء االسر واستثمار الباقات الشيبابٌة بغٌيةف مين تحسيٌن  -3

                                                                                   الوضع المادي لألسر.

على الدولة وم سسات الحشد اشراك النساء  االرامل والمعاقٌن( فً برامج توعوٌة وورش  -4  

                                                              عمل وندوات اجتماعٌة وصحٌة ونفسٌة.

الصفوم  تشجٌع المتبوعٌن واألسر التً ترتفع بها نسب  االمٌة ، ٌقرأ وٌكتب(  للعودة الى -1

                                                                 الدراسٌة من سول برامج محو االمٌة.

.      زٌادة تحسٌن المستوت السكنً ألسر الحشد من سول  ضافة وحدات ومجمعاتٌنبغً  -1  

اجييل معرفيية العمييل علييى اجييراء بعييض الدراسييات الجغرافٌيية فييً المحافظييات االسييرت ميين  -8 

                                            السصييييييييييييييييائ  السييييييييييييييييكانٌة والدٌمو رافٌيييييييييييييييية ألسيييييييييييييييير الحشييييييييييييييييد الشييييييييييييييييعبً.
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 ( 1ممحق )
 بدم هللا الرحسن الرحيم

 وزارة التعميم العالي والبحث العمسي 
  اآلدابجامعة القادسية / كمية 

 قدم الجغرافية      
 

استبيان خاص برسالة الساجدتير السهسهمة )التحميل الجغرافي لمخرائص الدكانية ألسر الحذد الذعبي في      
محافظة القادسية (. تهدف هذه االستسارة الى جسع البيانات الخاصة بالبحث عمى ان هذه البيانات ال تدتخدم إال 

ه االجابة عن االسئمة السدونة بذكل واضح وتكهن االجابة ألغراض هذا البحث العمسي وال حاجة لذكر األسساء  لذا نرج
 ( في السكان السشاسب وقد تتطمب االجابة بعض التهضيح شاكرين تعاونكم .بعالمة )

 رؤى لفتة  حمٌد غضب البدٌري                              بإشراف أ .م. د .صبرٌة علً حسٌن العبٌدي -أعداد الطالبة:

 ن رب االسرةاوالً: معلومات ع
 الجنس: ذكر)    ( انثى )     ( -1
 العمر )     ( سنة -2
 الحالة التعلٌمٌة أمً)    ( ابتدائً)    (  متوسط )    (  إعدادٌة)    ( جامعة )      (  -3
 الحالة الزواجٌة : )اعزب (      ) متزوج (        ) مطلك (     ) ارمل (  -4
 (الناحٌة )      (حضر )     (رٌف)        (      محل السكن : المضاء )     -5
 ملٌون )   ( اكثر من ملٌون)   ( 555)   (   555الدخل الشهري بالدٌنار العرالً: ألل من  -6
 (    ) كالهل تعرضت لإلصابة ؟ نعم )      (          -7
 

 ثانٌا : معلومات عن اسرة المتطوع فً الحشد الشعبً
 ة )        (  فرد عدد افراد االسر -1
 التركٌب العمري والنوعً والتعلٌم والعمل ألفراد أسرة المتطوع : -2

تسلسل 
افراد 
 االسرة

 العمر
 )سنة(

 العمل      التعلٌم                       الجنس       

ٌمرأ  أمً  انثى ذكر 
 وٌكتب

 متوسطة ابتدائٌة
 ثانوٌة 
 مهنٌة

معهد 
 او كلٌة

 عاطل ٌعمل  علٌا
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 الحالة االجتماعٌة ألفراد االسرة : -3

تسلسل افراد 
 االسرة

 الحالة االجتماعٌة                    
 
 

 ارمل مطلك متزوج اعزب

     
 

     
 

     
 

     
 

 

 

 متطوعً الحشد الشعبً :. ما درجة رضان)%( عن المؤسسات المعنٌة بمتابعة ورعاٌة اسر 4

15 25 35 45 55 65 75 05 05 155 

          

 

 ثالثا : معلومات عن السكن

 2مساحة الوحدة السكنٌة : )      ( م  - 1

 عدد االسر فً الوحدة السكنٌة : واحدة )     ( اسرتان )    ( ثالث فاكثر )     ( -2

 عدد الغرف فً الوحدة السكنٌة )       ( غرفة- 3

 ملكٌة الوحدة السكنٌة : ملن)     ( اٌجار )     (اخرى تذكر )     ( -4

 نوع السكن : دار)     ( شمة )    ( سكن عشوائً)   ( اخرى تذكر)   ( -5

 مواد بناء الوحدة السكنٌة : طابوق )    (لبن او طٌن)    ( بلون)     (اخرى تذكر )     ( -6

 كهرباء)   (ماء اسالة )   (صرف صحً)  ( اخرى تذكر)  (الخدمات المتوفرة فً السكن :  -7

 هل تحتاج االسرة الى رعاٌة من مؤسسة الحشد الشعبً  نعم )  (    كال  )  ( -0

 اذا كانت )نعم( فً أي مجال: خدمات صحٌة ) (  خدمات تعلٌمٌة ) (  رعاٌة اجتماعٌة ) ( -0
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 (2ملحك)

% من أسر الحشد الشعبً  فً محافظة المادسٌة  بحسب 0توزٌع حجم العٌنة المختارة التً اختٌرت بنسبة 

 (2521دارٌة لعام )وحداتها اإل

 

 
 المصدر : 

 0202بٌانات )غ. م(، عام جمهورٌة العراق، هٌأة الحشد الشعبً فً الدٌوانٌة ،  -

 تم توزٌع االستمارات بحسب الطرٌمة التالٌة : -

 222÷ حجم العٌنة الكلً  xحجم العٌنة المرغوبة = نسبة العٌنة الى المجتمع 

 .02، ص 2191، دار المعرفة الجامعٌة ، االسكندرٌة ، 2ٌنظر : فتحً عبد العزٌز ابو راضً ، مبادئ االحصاء الجغرافً ، ج

 

عدد االسر  الوحدات االدارٌة 

 للحضر

 عدد

 االستمارات

عدد االسر 

 للرٌف 

عدد 

 االستمارات

 عدد االستمارات مجموع عدد االسر 

 01 198 20 252 70 988 م. ق. لدٌوانٌة

 0 12 5 75 0 05 ن. السنٌة

 25 212 1 225 7 05 ن. الشافعٌة

 12 528 07 805 25 299 ن. الدغارة

 00 881 21 201 28 272 م. ق. عفن

 28 275 0 12 7 05 ن. نفر

 27 020 22 282 7 92 ن. البدٌر 

 25 212 9 225 0 95 ن. سومر

 81 105 20 212 00 885 م. ق. الشامٌة

 09 850 20 210 27 025 ن. غماس

 5 59 8 89 0 02 ن. المهناوٌة

 8 02 0 22 2 1 ن. الصالحٌة

 81 115 28 277 07 801 م. ق. الحمزة 

 21 208 9 19 7 05 ن. السدٌر 

 1 205 0 12 0 85 الشنافٌةن. 

 852 4305 219 2952 020 0582 المجموع المحافظة
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 (3ملحك )

 (0207و 7997) يالتوزيع العددي  لمسكان بحسب الجنس )ذكور واناث ( في محافظة القادسية لعام
الوحدة 
 االدارية

 المجموع 0207عدد السكان  المجموع 7997عدد السكان 
 0207 اناث ذكور 7997 اناث ذكور

مركز قزاء 
 الديهانية 

171531 171221 936642 344474 081178 344474 

 67446 01171 67446 94622 11513 11311 ناحية الدشية 

ناحية 
 الذافعية 

11314 12161 49767 66674 00557 66674 

 47662 85108 47662 43292 13474 13166 ناحية الدغارة

مركز قزاء 
 عفك

14724 15144 44366 62664 01220 62664 

 94743 28171 94743 7 - - ناحية نفر 

 66749 80055 66749 96476 11761 17161 ناحية البدير 

 33746 02911 33746 33974 77111 71342 ناحية سهمر 

مركز قزاء 
 الذامية 

75355 16115 67972 773223 50201 773223 

 776463 50101 776463 63623 17372 11414 ناحية غساس 

ناحية 
 السهشاوية

11225 11571 94629 32224 01007 32224 

ناحية 
 الرالحية 

161121 16214 776999 46343 20501 46343 

مركز قزاء 
 الحسزة 

11111 11661 63397 733429 02705 733429 

 36626 08280 36626 94647 11546 11111 ناحية الددير 

ناحية 
 الذشافية

76114 76416 37242 69462 82222 69462 

 7423226 712912 7423226 467447 141762 136171 السحافظة 

 السردر: 
 .32( ، ص77، جدول ) 1553هيأة التخطيط ، الجهاز السركزي لإلحراء ، نتائج التعداد العام لمدكان لدشة  -
 ،  بيانات )غ. م( . 7671مديرية احراء الديهانية ، تقديرات سكان محافظة القادسية  لعام  -
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 ( 4ممحق)
 (0207( و)7997)التركيب العمري لسكان محافظة القادسية بحسب الجنس لعامي 

 

  -السردر:
، )محافظة القادسية(، 1553هيأة التخطيط، الجهاز السركزي لإلحراء، نتائج التعداد العام لمدكان لدشة -  

 31(، ص71جدول رقم )
 ، بيانات )غ. م(.  7671مديرية احراء الديهانية ،تقديرات سكان محافظة القادسية لعام  -

 
 

 7671 1553 الفئة العمرية
 اناث ذكهر اناث ذكهر

2-4 22141 21614 116777 161152 
5-9 12211 11161 162111 166145 
72-74 14271 12166 51156 41365 
75-79 11167 11174 31431 31512 
02-04 11161 11241 21127 15411 
05-09 17151 17461 15131 14511 
02-04 76161 77521 11126 11111 
05-09 16617 11153 13717 14751 
42-44 11617 11116 13131 14146 
45-49 11412 17515 71152 74161 
52-54 3576 4371 17512 12645 
55-59 1511 2256 11362 13156 
62-64 1161 1244 17351 11511 
65-69 1264 1112 3115 3716 
72-74 1171 1115 1353 1241 
75-79 7275 1641 1557 1211 
 1111 1114 1154 7326 فاكثر82

     166 776 غير مبين
 251411 361611 141762 136171 المجموع
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 (5ممحق)
 (7997)دارية لسكان محافظة القادسية لعامياإلتوزيع سكان محافظة القادسية بحسب البيئة والوحدة 

(0207) 

 الهحدة االدارية
1553 7671 

 مجسهع ريف حزر مجسهع ريف حزر
 108820 80217 187002 017781 11137 711723 مركز لضاء الدٌوانٌة

 52807 89555 22902 08719 14752 1167 ناحٌة السنٌة

 55720 18275 20510 80272 73174 1211 ناحٌة الشافعٌة

 02579 11890 00292 81109 71136 5114 ناحٌة الدغارة

 59778 02002 89818 11211 71514 76711 مركز لضاء عفن

 00201 00729 1557 --- ---- ----- ناحٌة نفر

 75200 18702 02152 80157 74111 5611 ناحٌة البدٌر

 11205 82129 20270 05025 14116 3131 ناحٌة سومر

 221111 10800 70700 72029 11311 74131 مركز لضاء الشامٌة

 225051 79005 80101 71591 11132 15664 ناحٌة غماس

 19190 89222 22107 00510 77456 1367 ناحٌة المهناوٌة

 85101 82521 8172 02000 15236 1117 ناحٌة الصالحٌة

 211890 52778 18021 21176 71417 16264 مركز لضاء الحمزة

 17795 89110 9018 73111 77376 1411 ناحٌة السدٌر

 70051 12220 00750 16534 75141 11151 ناحٌة الشنافٌة

 2811997 515921 011292 311111 111121 153324 مجموع المحافظة

  -السردر:
، )محافظة القادسية(، 1553هيأة التخطيط، الجهاز السركزي لإلحراء، نتائج التعداد العام لمدكان لدشة -

.                                                                                 32(، ص 77جدول رقم )
                   

 ،  بيانات )غ. م(. 7671ت سكان محافظة القادسية لعام مديرية احراء الديهانية ، تقديرا -       
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(6ملحك)  

ًّ )التركٌب العمري  (2521الحشد الشعبً فً محافظة المادسٌة لعام )( لمتطوع  

 الوحدة االدارٌة

( سنة24-34)  
  

( سنة35-44)  
  

( سنة45-54)  
  

سنة فأكثر( 55)  
  

 المجموع  الرٌف الحضر المجموع  الرٌف الحضر المجموع  الرٌف الحضر المجموع  الرٌف الحضر

وانٌةم. ق. الدٌ  35 4 37 37 7 42 35 3 36 ; 3 32 

 2     4 3 3 3   3 5 5   ن. السنٌة

 2     3 3   5 3 4 7 5 4 ن. الشافعٌة

 : 6 6 7 5 4 9 7 4 35 : 7 ن. الدغارة

 6 3 5 6 4 4 9 5 6 : 8 4 م. ق. عفن

 3   3 5 4 3 5 4 3 7 5 4 ن. نفر

 3 3   5 4 3 5 3 4 9 7 4 ن. البدٌر

 5 3 4 4   4 5 4 3 6 5 3 ن. سومر

 4   4 9 5 6 : 5 7 34 5 ; م. ق. الشامٌة

 5 4 3 6 4 4 7 3 6 9 5 6 ن. غماس

 2     2     3 3   5 3 4 ن. المهناوٌة

 2     2     2     5 4 3 ن. الصالحٌة

الحمزةم. ق.   : 5 33 6 4 8 4 5 7 8 3 9 

 2     4 3 3 5 4 3 6 4 4 ن. السدٌر

 2     5 4 3 5 4 3 3 3   ن. الشنافٌة
مجموع 
 المحافظة

75 6: 323 65 52 95 54 45 77 4: 33 5; 

 

: )الدراسة المٌدانٌة(                                                                           المصدر
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(7)ملحك   

ًّ التوزٌع العددي ل فً محافظة المادسٌة لعام  بحسب الحالة التعلٌمٌة الحشد الشعبً متطوع

(2521)  

الوحدة 
 االدارٌة

 أمً
  

 ابتدائً
  

 متوسط
  

 أعدادي
  

 معهد/ جامعة
  

  مج رٌف حضر  مج رٌف حضر مج  رٌف حضر  مج رٌف حضر مج رٌف حضر

م. ق. 
 الدٌوانٌة

2 9 77 77 4 73 6 9 2 2   2 76 9 72 

 7     7 7   7     9 7 7 4 9 7 ن. السنٌة

 7     7     7     3 9 9 6 4 9 ن. الشافعٌة

 3 9 9 4 7 9 9 9   77 4 4 73 2 6 ن. الدغارة

 4 7 9 4 7 9 7   7 77 6 3 6 3 9 م. ق. عفن

 7   7 7     7     6 4 9 6 3 9 ن. نفر

 7     7     7     4 3 4 4 6 9 ن. البدٌر

 7   7 7     7     3 9 9 4 3 4 ن. سومر

 3 7 4 6 9 4 9 7 7 2 4 6 77 9 2 م. ق. الشامٌة

 3 7 4 7     7     6 9 4 77 6 6 ن. غماس

 7     7     7     9   9 9 9   ن. المهناوٌة

 7     7     7     7 7   9 7 7 ن. الصالحٌة

 4 7 9 4   4 9 7 7 2 4 6 74 3 2 م. ق. الحمزة

 7     7     7     3 4 7 6 9 4 ن. السدٌر

 7     7     7     4 9 7 3 4 7 ن. الشنافٌة

مجموع 
 المحافظة

63 67 776 36 39 24 2 6 76 72 6 94 47 2 42 

 

 المصدر: الدراسة المٌدانٌة.
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(0ملحك )  

ًّ الحشد الشعبًالتوزٌع العددي  فً محافظة المادسٌة لعام  الحالة الزواجٌة بحسب لمتطوع

(2521)  

 الوحدة االدارٌة

 المتزوج االعزب

 المجموع الرٌف الحضر المجموع الرٌف الحضر

 73 : 65 : 3 9 الدٌوانٌةم. ق. 

 7 5 4 3 3   ن. السنٌة

 ; 7 6 2     ن. الشافعٌة

 52 :3 34 5 4 3 ن. الدغارة

 45 34 33 2     م. ق. عفن

 32 8 6 4 3 3 ن. نفر

 34 : 6 4 3 3 ن. البدٌر

 34 8 8 2     ن. سومر

 49 ; :3 4   4 م. ق. الشامٌة

 39 : ; 4   4 ن. غماس

   3 3 4 3 3 ن. المهناوٌة

 5 4 3 2     ن. الصالحٌة

 46 9 39 7 4 5 م. ق. الحمزة

 ; 7 6 2     ن. السدٌر

 9 7 4 2     ن. الشنافٌة

مجموع 
 المحافظة

3: ; 49 35: 325 463 

 
 المصدر: الدراسة المٌدانٌة.      
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(0ملحك )  

الشهداء، الجرحى، الحٌاتٌة )لمتطوعً الحشد الشعبً بحسب البٌئة والحالة التوزٌع العددي 

(2521المماتلٌن( فً محافظة المادسٌة لعام )  

الوحدة 
 االدارٌة

 المماتلٌن الجرحى الشهداء

 المجموع الرٌف الحضر المجموع الرٌف الحضر المجموع الرٌف الحضر 

م. ق. 
 الدٌوانٌة

55 15 65 23 7 35 765 133 003 

 55 40 7 7 5 2 20 12 16 ن. السنٌة

ن. 
 الشافعٌة

5 7 12 2 1 3 60 157 175 

ن. 
 الدغارة

17 23 45 5 0 14 166 203 450 

م. ق. 
 عفن

25 21 41 1 7 0 130 151 205 

 140 01 60 3 1 2 13 0 5 ن. نفر

 100 117 72 6 2 4 17 12 5 ن. البدٌر

 154 00 65 0 4 5 27 12 15 ن. سومر

م. ق. 
 الشامٌة

33 25 50 15 15 25 207 155 302 

 355 125 105 0 3 5 44 24 25 ن. غماس

ن. 
 المهناوٌة

5 15 15 2 1 3 13 27 45 

ن. 
 الصالحٌة

1 3 4 5 - 5 3 15 13 

م. ق. 
 الحمزة

35 20 64 15 5 25 270 132 411 

 155 06 60 4 3 1 14 0 5 ن. السدٌر

ن. 
 الشنافٌة

5 0 13 - 2 2 35 05 115 

مجموع 
 المحافظة

237 213 455 07 65 147 2256 1577 3703 

الشهداء والجرحى، بٌانات )غ. م(،  ة الحشد الشعبً فً محافظة المادسٌة، لسمأالمصدر: جمهورٌة العراق، هٌ

2521.  

ة الحشد الشعبً فً محافظة المادسٌة، لسم بٌانات الهٌئة )المالن(، بٌانات )غ. م(، أجمهورٌة العراق، هٌ -

2521.  

لوٌة الحشد، بٌانات )غ. م(، ، لسم االحصاء، بٌانات المماتلٌن فً أ21لواء معسكر أبو وسام المطوكً،  -

2521 
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(15ملحك)  

دارٌة فً الوحدات اإلو البٌئة التوزٌع العددي )الذكور/اإلناث( ألسر الحشد الشعبً بحسب

(2521محافظة المادسٌة لعام )  

 الوحدة االدارٌة
 المجموع رٌف حضر 

 اناث ذكور اناث  ذكور  اناث  ذكور 

 424 429 57 49 389 3:2 م.ق. الدٌوانٌة

 39 ;3 35 36 6 7 ن. السنٌة

 68 67 56 ;4 34 38 ن. الشافعٌة

 333 342 95 2: :5 62 ن. الدغارة

 :7 69 56 ;4 46 :3 م.ق. عفن

 :4 53 :3 39 32 36 ن. نفر

 ;6 ;5 58 49 35 34 ن. البدٌر

 76 57 44 43 54 36 ن. سومر

 ;6 88 46 53 47 57 الشامٌةم.ق. 

 87 97 55 57 54 62 ن. غماس

 34 34 : 9 6 7 ن. المهناوٌة

 35 ; ; 9 6 4 ن. الصالحٌة

 5: 93 68 62 59 53 م.ق. الحمزة

 56 47 :3 35 38 34 ن. السدٌر

 46 49 38 39 : 32 ن. الشنافٌة

مجموع 
 المحافظة

656 648 5;6 63; :4: :67 

 

المصدر: الدراسة المٌدانٌة.                                                                            
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(11ملحك )  

فً محافظة دارٌة والنوع بحسب الوحدات اإلالفئات العمرٌة العرٌضة ألسر الحشد الشعبً 

(2521المادسٌة لعام )  

الوحدات 
 االدارٌة

 االناث الذكور

-5فئة )

 ( سنة14

( 64_15فئة)

 سنة

-65فئة)

 فأكثر( سنة
 المجموع

-5فئة)

 ( سنة14

-15فئة )

 ( سنة64

-65فئة )

 فأكثر(سنة
 المجموع

م. ق.  
 الدٌوانٌة

00 155 14 257 72 115 25 252 

 ن. السنٌة
11 0 5 10 6 15 1 17 

ن. 
 الشافعٌة

25 25 5 45 11 20 6 46 

 رةن. الدغا
47 73 5 125 26 77 0 111 

 نم. ق. عف
16 31 5 47 15 30 4 50 

 ن. نفر
11 25 5 31 7 25 1 20 

 ن. البدٌر
12 24 3 30 16 31 2 40 

 ن. سومر
16 10 5 35 17 34 3 54 

م. ق. 
 الشامٌة

24 42 5 66 11 20 15 40 

 ن. غماس
21 30 15 75 25 36 0 65 

ن.  
 ناوٌةالمه

7 5 5 12 5 6 1 12 

ن.  
 حٌةالصال

0 1 5 0 0 4 5 13 

م. ق. 
 حمزةال

27 36 0 71 25 40 15 03 

 ن. السدٌر
12 11 2 25 0 25 5 34 

ن.  
 افٌةالشن

13 14 5 27 6 16 2 24 

مجموع 
 المحافظة

333 453 42 020 255 550 02 045 

لمصدر: الدراسة المٌدانٌة ا  
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(12ملحك )  

(2521فً محافظة المادسٌة لعام ) بحسب البٌئة والنوع التركٌب التعلٌمً ألسر الحشد الشعبً  

 الحالة التعميسية
 الريف الحزر

 السجسهع اناث ذكهر السجسهع اناث ذكهر

 727 64 07 720 40 67 أمي

 705 92 45 705 52 75 يقرأ ويكتب

 742 72 72 752 65 85 ابتدائية

 705 75 52 80 07 50 متهسطة

 60 00 02 55 05 02 اعدادية

دبمهم 
 وبكالهريهس

70 742 070 92 02 702 

 09 72 09 45 00 00 شهادة عميا

 09 75 74 08 77 77 اخرى 

 757 086 065 820 420 099 السجسهع

سنوات 15وتم حساب التركٌب التعلٌمً ألسر الحشد من عمر) المصدر: الدراسة المٌدانٌة

                                                              فأكثر(.
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(13)ملحك  

(2521فً محافظة المادسٌة لعام )دارٌة والنوع بحسب الوحدات اإلسر الحشد الشعبً التركٌب االلتصادي أل  

 الوحدات االدارٌة
 االناث الذكور

 المجموع ال ٌعمل ٌعمل المجموع ال ٌعمل ٌعمل

 م. ق.  الدٌوانٌة
774 74 282 70 02 280 

 ن. السنٌة
2 9 22 7 0 28 

 ن. الشافعٌة
97 77 82 22 00 80 

 ن. الدغارة
64 97 98 07 75 12 

 م. ق. عفن
96 79 80 25 88 19 

 ن. نفر
72 3 08 0 27 08 

 ن. البدٌر
93 6 82 20 01 87 

 ن. سومر
76 2 05 22 80 10 

 م. ق. الشامٌة
37 6 17 20 01 12 

 ن. غماس
47 94 50 5 17 52 

 ن.  المهناوٌة
9 6 0 2 9 1 

 ن.  الصالحٌة
7 7 0 2 0 9 

 م. ق. الحمزة
37 6 17 21 11 78 

 ن. السدٌر
77 6 27 0 05 00 

 ن.  الشنافٌة
77 4 20 8 20 02 

مجموع 
 المحافظة

399 744 551 217 152 717 

   سنة( 14-5باستثناء اعداد االطفال للفئة ) .المصدر: الدراسة المٌدانٌة
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(14ملحك)  

(2521فً محافظة المادسٌة لعام )بحسب النوع التركٌب الزواجً ألسر الحشد الشعبً   

 الحالة الزواجية
7671 

 السجسهع ريف حزر

 247 144 141 اعزب

 626 165 743 متزوج

 71 17 11 مطمق

 41 12 13 ارمل

 1231 411 474 السجسهع

 المصدر: الدراسة المٌدانٌة.
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(15) ملحك  

بحسب البٌئة والوحدات  ( ألسر الحشد الشعب2ًمساحة الوحدة السكنٌة ملالتوزٌع العددي )

(2521فً محافظة المادسٌة لعام ) دارٌةاإل  

 الوحدة االدارٌة

(0م222) (0م 252 – 222)  (0م 022 – 252)  فأكثر( 0م 022)   

 المجموع الرٌف الحضر المجموع الرٌف الحضر المجموع الرٌف الحضر المجموع الرٌف الحضر

 م.ق. الدٌوانٌة
77 9 79 97 9 99 99 4 96 76 6 97 

 ن. السنٌة
  7 7 9 9 3     7   9 9 

 ن. الشافعٌة
7 7 9 9 9 3 9 4 6 7 4 3 

 ن. الدغارة
9 3 6 4 4 6 6 3 2 6 76 97 

 م.ق. عفن
7 9 4 4 3 4 6 3 2 3 3 2 

 ن. نفر
7 7 9 9 9 3 9 4 6 7 7 9 

 ن. البدٌر
  7 7 9 9 3 7 4 3 4 3 4 

 ن. سومر
7   7 7 9 4 9 7 4 4 6 2 

 م.ق. الشامٌة
3   3 6   6 6 9 2 79 77 99 

 ن. غماس
9 7 4 3 4 4 6 9 4 6 6 77 

 ن. المهناوٌة
  7 7 7   7 7 9 4     7 

 ن. الصالحٌة
    7 7   7   7 7   7 7 

 م.ق. الحمزة
3 7 6 4 9 6 6 4 2 74 4 97 

 ن. السدٌر
7 9 4 9 7 4 7 7 9 9 3 6 

 ن. الشنافٌة
  7 7 9 9 3   7 7   4 4 

مجموع 
 المحافظة

94 72 36 64 94 27 62 44 27 63 47 743 

الدراسة المٌدانٌة.الباحثة  باالعتماد على حجم العٌنة  فً المصدر:   
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(16ملحك )  

فً محافظة دارٌة بحسب البٌئة والوحدات اإلعدد االسر فً الوحدة السكنٌة ألسر الحشد الشعبً 

(2521المادسٌة لعام )  

الوحدة 
 االدارٌة

 )ثالث أسر فأكثر( )أسرتان( )أسرة واحدة(

 المجموع الرٌف الحضر المجموع الرٌف الحضر المجموع الرٌف الحضر

 م.ق. الدٌوانٌة
44 4 46 52 : 5: 37 4 39 

 ن. السنٌة
3 3 4 3 6 7     2 

 ن. الشافعٌة
3 5 6 5 5 8 4 5 7 

 ن. الدغارة
6 8 32 5 ; 34 : 33 3; 

 م.ق. عفن
5 6 9 8 9 35 6 5 9 

 ن. نفر
4 4 6 5 5 8 3 4 5 

 ن. البدٌر
3 4 5 6 6 : 3 6 7 

 ن. سومر
4 4 6 6 6 : 3 4 5 

 م.ق. الشامٌة
7 4 9 : 8 36 36 6 3: 

 ن. غماس
6 5 9 8 8 34 8 5 ; 

 ن. المهناوٌة
3 3 4 3 3 4 3   3 

 ن. الصالحٌة
    2 3 4 5     2 

 م.ق. الحمزة
6 5 9 32 8 38 34 6 38 

 ن. السدٌر
3 4 5 5 6 9 4 4 6 

 ن. الشنافٌة
  3 3 4 5 7   5 5 

 مجموع
 المحافظة

73 56 :7 :7 92 377 89 65 332 

الدراسة المٌدانٌة.                                  الباحثة باالعتماد على حجم العٌنة فً المصدر: 
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(17ملحك )  

فً  دارٌةبحسب البٌئة والوحدات اإل عدد الغرف فً الوحدة السكنٌة ألسر الحشد الشعبً

(2521محافظة المادسٌة لعام )  

الوحدة 
 االدارٌة

غرفة فألل(2) غرف(3)  غرفة فأكثر(4)   

 المجموع الرٌف الحضر المجموع الرٌف الحضر المجموع الرٌف الحضر

 م.ق. الدٌوانٌة
44 4 46 52 : 5: 37 4 39 

 ن. السنٌة
3 3 4 3 6 7     2 

 ن. الشافعٌة
3 5 6 5 5 8 4 5 7 

 ن. الدغارة
6 8 32 5 ; 34 : 33 3; 

 م.ق. عفن
5 6 9 8 9 35 6 5 9 

 ن. نفر
4 4 6 5 5 8 3 4 5 

 ن. البدٌر
3 4 5 6 6 : 3 6 7 

 ن. سومر
4 4 6 6 6 : 3 4 5 

 م.ق. الشامٌة
7 4 9 : 8 36 36 6 3: 

 ن. غماس
6 5 9 8 8 34 8 5 ; 

 ن. المهناوٌة
3 3 4 3 3 4 3   3 

 ن. الصالحٌة
    2 3 4 5     2 

 م.ق. الحمزة
6 5 9 32 8 38 34 6 38 

 ن. السدٌر
3 4 5 5 6 9 4 4 6 

 ن. الشنافٌة
  3 3 4 5 7   5 5 

مجموع 
 المحافظة

73 56 :7 :7 92 377 89 65 332 

الدراسة المٌدانٌة .                                 الباحثة باالعتماد على حجم العٌنة فً  المصدر:
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(10) ملحك  

بحسب البٌئة والوحدات  ألسر الحشد الشعبًالتوزٌع العددي )لنوع الملكٌة ونوع السكن( 

(2521فً محافظة المادسٌة لعام ) دارٌةاإل  

 الوحدة االدارٌة

 نوع السكن الملكٌةنوع 

 عشوائً دار االٌجار ملن

 الرٌف الحضر الرٌف الحضر الرٌف الحضر الرٌف الحضر

 م. ق. الدٌوانٌة
74 37 34 - 67 2 44 ; 

 ن. السنٌة
4   7 - 4 4   5 

 ن. الشافعٌة
8   ; - 6 5 4 8 

 ن. الدغارة
37   48 - 8 32 ; 38 

 م. ق. عفن
33 4 36 - : ; 7 7 

 ن. نفر
8   9 - 5 7 5 4 

 ن. البدٌر
8   32 - 4 5 6 9 

 ن. سومر
9   : - 6 7 5 5 

 م. ق. الشامٌة
44 7 34 - 38 6 33 : 

 ن. غماس
38   34 - 32 5 8 ; 

 ن. المهناوٌة
4   5 - 3   3 5 

 ن. الصالحٌة
3   4 - 3     4 

 م. ق. الحمزة
48   35 - 32 7 38 : 

 ن. السدٌر
8   : - 6 4 4 8 

 الشنافٌةن. 
4   9 - 4 5   6 

مجموع 
 المحافظة

3:2 44 36: 2 33: 79 :6 ;3 

الدراسة المٌدانٌة. الباحثة باالعتماد على حجم العٌنة فً المصدر:  
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(10ملحك )  

فً محافظة  دارٌةبحسب البٌئة والوحدات اإل مواد بناء الوحدة السكنٌة ألسر الحشد الشعبً

(2521المادسٌة لعام )  

االدارٌة الوحدات  )أخرى( )البلون( )الطابوق( 

 الرٌف الحضر الرٌف الحضر الرٌف الحضر

 3 9 5 39 : 65 المركز

 3   3 2 5 4 السنٌة

     6 4 7 6 الشافعٌة

 4 3 8 4 :3 34 الدغارة

     4 4 34 33 عفن

 3 3 2 3 8 6 نفر

 3 3 3 3 : 6 البدٌر

     4 3 8 8 سومر

   4 5 9 ; :3 الشامٌة

   4 6 7 : ; غماس

 3 3 3 2 3 3 المهناوٌة

     2 2 4 3 الصالحٌة

 4 5 6 8 9 39 الحمزة

     5 4 7 6 السدٌر

     4 2 7 4 الشنافٌة

 ; :3 58 68 325 :35 مجموع المحافظة

الدراسة المٌدانٌة.                                  الباحثة باالعتماد على حجم العٌنة فً المصدر: 
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(25ملحك )  

)الخدمات المتوافرة فً السكن( ألسر الحشد الشعبً بحسب الوحدات اإلدارٌة فً محافظة 

(2521المادسٌة لعام )  

 الوحدة االدارٌة

 أخرى الصرف الصحً الكهرباء الماء

 المجموع الرٌف الحضر المجموع الرٌف الحضر المجموع الرٌف الحضر المجموع الرٌف الحضر

 م.ق. الدٌوانٌة
77 9 79 97 9 99 99 4 96 76 6 97 

 ن. السنٌة
  7 7 9 9 3     7   9 9 

 ن. الشافعٌة
7 7 9 9 9 3 9 4 6 7 4 3 

 ن. الدغارة
9 3 6 4 4 6 6 3 2 6 76 97 

 م.ق. عفن
7 9 4 4 3 4 6 3 2 3 3 2 

 ن. نفر
7 7 9 9 9 3 9 4 6 7 7 9 

 ن. البدٌر
  7 7 9 9 3 7 4 3 4 3 4 

 ن. سومر
7   7 7 9 4 9 7 4 4 6 2 

 م.ق. الشامٌة
3   3 6   6 6 9 2 79 77 99 

 ن. غماس
9 7 4 3 4 4 6 9 4 6 6 77 

 ن. المهناوٌة
  7 7 7   7 7 9 4     7 

 ن. الصالحٌة
    7 7   7   7 7   7 7 

 م.ق. الحمزة
3 7 6 4 9 6 6 4 2 74 4 97 

 ن. السدٌر
7 9 4 9 7 4 7 7 9 9 3 6 

 ن. الشنافٌة
  7 7 9 9 3   7 7   4 4 

مجموع 
 المحافظة

94 72 36 64 94 27 62 44 27 63 47 743 

 المصدر: الباحثة  باالعتماد على حجم العٌنة فً الدراسة المٌدانٌة.
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(21ملحك )  

التوزٌع العددي لحاجة أسر الحشد للمتابعة والرعاٌة من مؤسسة الحشد الشعبً فً محافظة 

(2521المادسٌة لعام )  

الوحدة 
 االدارٌة

 كال نعم
 رٌف حضر

 اجتماعٌة  تعلٌمٌة  صحٌة  اجتماعٌة تعلٌمٌة صحٌة
م.ق. 

 الدٌوانٌة
70 20 28 05 01 8 5 1 

 5 0 ن. السنٌة
 

2 2 2 8 2 
ن. 

 الشافعٌة
7 1 2 0 8 0 1 8 

 0 20 0 8 9 1 07 25 ن. الدغارة

 7 5 8 7 1 8 21 28 م. ق. عفن

 0 8 0 8 0 2 0 7 ن. نفر

 5 1 2 2 8 0 22 7 ن. البدٌر

 8 8 0 0 0 8 9 0 ن. سومر

م. ق. 
 الشامٌة

00 20 7 1 20 1 5 8 

 5 1 8 1 9 1 20 27 ن. غماس
ن. 

 المهناوٌة
0 8 

 
0 

  
0 2 

ن. 
 الصالحٌة

2 0 
  

2 
 

0 
 

م. ق. 
 الحمزة

07 28 8 25 9 8 7 1 

 0 1 0 1 2 2 9 7 ن. السدٌر

 2 2 0 0 ن. الشنافٌة
 

8 8 2 

مجموع 
 المحافظة

020 219 10 98 00 87 75 10 

 المصدر: الباحثة  باالعتماد على حجم العٌنة فً الدراسة المٌدانٌة.

 

 

 

 

 

 



 المالحق
 

  
111 

 
  

 

 

(22ملحك )  

ًّ الحشد الشعبًدرجة لالتوزٌع العددي ) فً  الرضا( عن مؤسسات ورعاٌة أسر ومتطوع

(2521محافظة المادسٌة لعام )  

الوحدة 
 االدارٌة

15%  25%  35%  45%  55%  65%  75%  05%  05%  155%  

 م.ق.
 الدٌوانٌة

- 9 4 4 8 ; 33 5 4 59 

 4 4 3 3 - - - - - 3 ن. السنٌة
ن. 

 الشافعٌة
- - - - - - 6 4 5 8 

ن. 
 الدغارة

3 - 4 4 - 4 : 9 : 33 

 : 6 8 6 4 3 3 - - 3 م.ق. عفن
 7 6 5 2 3 - - - - - ن. نفر

 8 7 6 3   - - - - - ن. البدٌر
 8 6 4 4 3 - - - - - ن. سومر
م.ق. 
 الشامٌة

4 3 3 3 3 4 8 5 4 42 

 35 7 4 6 4 - 3 - 3 - ن. غماس
ن. 

 المهناوٌة
- - - - - - 3 - 4 4 

ن. 
 الصالحٌة

- - - - - - - 3 3 3 

م.ق. 
 الحمزة

- - 3 3 3 4 9 5 6 42 

 8 4 5 5 - - - - - - ن. السدٌر
ن. 

 الشنافٌة
- - - - - - 4 4 5 4 

مجموع 
 المحافظة

7 ; 8 : ; 43 76 64 73 367 

الدراسة المٌدانٌة.                                 المصدر: الباحثة باالعتماد على حجم العٌنة فً  
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 (08ملحك )
الوثٌمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الرسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمٌة لتشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكٌل الحشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعبً 
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 الكريم القرآن 
 أواًل: الكتب والمراجع  

ابه راضي، فتحي عبج العديد ، مقجمة في األساليب الكسية في الجراسات الجغخافية، دار السعخفة  .1
 الجامعية، االسكشجرية، )د.ت.(

دراسة ديسهغخافية مشيجية، مؤسدة الثقافة الجامعية،  –ابه عيانة، فتحي دمحم ، سكان االسكشجرية  .2
  .1981االسكشجرية ، 

 .1987ابه عيانة، فتحي دمحم ، دراسات في جغخافية الدكان ، دار الجامعات السرخية ،  .3
، دار السعخفة الجامعية،  جامعة 4ابه عيانة، فتحي دمحم ، جغخافية الدكان أسذ وتطبيقات، ط .4

 .1993اإلسكشجرية، 
، دار الثقافة والشذخ والتهزيع، 2الجغخافية، طإسساعيل ،احسج عمي ، أسذ عمم الدكان وتطبيقاتو  .5

 19971جامعة القاىخة، 
إسساعيل احسج عمي ، أسذ عمم الدكان وتطبيقاتو الجغخافية ، الطبعة الثامشة ، دار الثقافة لمشذخ  .6

 1997والتهزيع ، القاىخة ، 
   .2118االغا، فؤاد عمم االجتساع ،دار اسامة لمشذخ ،عسان ، .7
 .1986معجم مرطمحات العمهم االجتساعية ، لبشان، مكتبة بيخوت ، بجوي ،احسج زكي ،  .8
تذخيز مؤتسخات التقييم،  دار السشيجية  -بن غزبان فؤاد ، جهدة الحياة بالتجسعات الحزخية .9

 ، 2115لمشذخ والتهزيع، عسان، 
والستغيخات الجبهر، عبجهللا دمحم خمف ، الحذج الذعبي في العخاق)بين التهازنات االقميسية  .11

 .2121السحمية(،مؤسدة فخيجريذايبخت،عسان،
حدين عبج الخالق ، الطائفة الدياسية ومذكمة الحكم في العخاق، الطبعة األولى، الشاشخ  .11

 .۳۱۲۲ميدوبهتاميا، 
الحمي، جعفخ بن الحدن ، شخائع االسالم، تحقيق وتعميق الديج صادق الذيخازي، مطبعة  .12

 ه، 1419ن، أميخ، انتذارات استقالل، طيخا
 1986الخفاف ،عبج عمي و الخيحاني عبج مخهر ، جغخافية الدكان ، جامعة البرخة ،  .13
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، دار الفكخ لمطباعة والشذخ، عسان 1الخفاف، عبج عمي، الجغخافية البذخية أسذ عامة، ط .14
،2111. 

، دار الفكخ لمطباعة والشذخ، 2الخفاف، عبج عمي ، جغخافية الدكان )اسذ عامة(، ط .15
 .2117بغجاد،

حدن ، الخصيج الدكاني لجول الخميج العخبي، مشذهرات مخكد الهثائق والجراسات االندانية، ،الخياط  .16
 .1982قطخ، 

، مطبعة دار الفكخ، دمذق ،  1صفهح ، الجغخافية  مهضهعيا ومشاىجيا واىجافيا ، ط ،خيخ .17
2111 ، 

مطبعة االزىخ،  ، 1عباس فاضل ، محافظة بغجاد دراسة في جغخافية الدكان، ط،لدعجي ا .18
 .1976بغجاد، 

 2112، مطبعة جامعة بغجاد ،  2عباس فاضل ،جغخافية الدكان ، ج،الدعجي  .19
 2116، مؤسدة الهراق ، 1عباس فاضل ، سكان الهطن العخبي ، ط، الدعجي  .21
الدساك، دمحم ازىخ ، مشاىج البحث الجغخافي بسشظهر معاصخ ، دار اليازوري ، عسان ،  .21

2111  
 .2119جغخافية الدكان ، الذخكة العخبية الستحجة ،  مهسى ،، سسحة  .22
 .1983، السطبعة االردنية ، عسان ، 2فهزي ، مبادئ الجيسهغخافيا ، ط ،سياونة .23
 . 1972الذخنهبي ،دمحم عبج الخحسن، جغخافية الدكان، مكتبة انجمه السرخية، جامعة القاىخة، .24
)من فسك اديشك(حخب الهجهد بين الذسخي، رضا عبج الجبار ، الترشيع االمخيكي االرىابي .25

 .2121، دمذق،1محهر السقاومة ومحهر دعم االرىاب ،دار امل الججيجة،ط
 .2111،دارصفاء لمشذخ والتهزيع، األردن،1الذهاورة ،سالم عمي، جغخافيا الدكان،ط .26
 –،مرطفى حشفي ، سكان الكهيت الساضي  الرباح، امل يهسف العحبي ، الذمقاني .27

 .1986السدتقبل ، مشذهرات ذات الدالسل ، الكهيت ،  –الحاضخ 
العثسان ،باسم عبج العديد عسخ ، مشاىج البحث الجغخافي وتطبيقاتيا في الجغخافية البذخية ،  .28
 .2119، دار الدياب لمطباعة والشذخ والتهزيع ، لشجن ، 1ط
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الدكان، تخجسة حدن الخياط ومكي دمحم عديد ، مطبعة العاني  غاريشو جاكمين ، جغخافية .29
 .1974،بغجاد ، 

، تخجسة وتقجيم :د الرياغ، 4غجند انتهني بسداعجة سال كارين بيخد ، عمم االجتساع، ط .31
 .2111فايد ،  السشطقة العخبية لمتخجسة، 

 . 2111وت، الفارس، عبج الخزاق ، الفقخ وتهزيع الجخل في الهطن العخبي، لبشان، بيخ  .31
 .1982فميجة ،احسج نجم الجين ، جغخافية سكان العخاق، مطبعة جامعة بغجاد، بغجاد،  .32
  5الفيخوز آبادي، مجج الجين دمحم بن يعقهب ،القامهس السحيط، مؤسدة الخسالة ،ط .33
،2118. 

، الجغخافية الخيفية والتخطيط ، ىيثم ىاشم ناعذ، رنجة أحسج المبابيجي عدام قساش فيرل .34
 ، 2114ي، مطبعة جامعة دمذق، كمية االداب،الخيف
د. ت  الكيالي، عبج الهىاب ، مهسهعة الدياسة، السؤسدة العخبية لمجراسات والشذخ، بيخوت، .35
 2ج، 
السذيجاني ،محسهد حدن ، البطيحي ،عبج الخزاق ، القراب، ابخاليم ، االحراء الجغخافي،  .36

 .1979مطبعة جامعة بغجاد، 
، عسان، دار 2واخخون، اساليب البحث العمسي )مشظهر تطبيقي ( ، طالشجار فايد جسعة ،  .37

 .2111الحامج لمشذخ والتهزيع ، 
نجم حدين طو ، البشا ،عمي ، عياش عبجااللو ، البيئة واالندان )دراسات في االيكهلهجيا  .38

 .1984،الكهيت ،3البذخية(، ط
 ثانيًا:الرسائل واالطاريح

، رسالة ماجدتيخ  )دراسة في التخكيب الدكاني وخرائز السدكن(أبه صالح، ماىخ ، مجيشة نابمذ  .1
 . 1998م( ، كمية الجراسات العميا ، جامعة الشجاح الهطشية ، .)غ

احسج، نجم عبج هللا ، الدكان وعالقتو بالدكن في محافظة صالح الجين ، أطخوحة دكتهراه )غ. م( ،  .2
 1 2115كمية التخبية ، جامعة تكخيت ، 
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الجيسهغخافي لميخم الدكاني في محافظة القادسية  –حدين عهدة ، التحميل الجغخافي البجيخي، عمي  .3
، رسالة ماجدتيخ )غ. م( ، جامعة  2117(وتهقعاتو السدتقبمية لعام 2117 -1997-1987لمسجة )

 . 2111القادسية ، كمية اآلداب ، 
خرائز الدكن، رسالة جاسخ، معين حدن احسج ، محافظة بيت لحم، دراسة في التخكيب الدكاني و  .4

 .2111م(،الجامعة االسالمية غدة، كمية اآلداب ،-ماجدتيخ )غ
الحسيجاوي ،نجالء حدهن مشاوي ، تحميل العالقات السكانية لمحالة الدواجية في محافظة الشجف لمسجة  .5

دراسة في جغخافية الدكان ( ، رسالة ماجدتيخ)غ. م(، كمية التخبية لمبشات ، جامعة  1987-2119)
                                            .2119لكهفة ، ا

دراسة ديسهغخافية ، اطخوحة دكتهراه ، )غ. م( ،  –الخهالجة ،احسج عهاد ، اقميم الهسط في االردن  .6
  .2111جامعة القاىخة ، كمية اآلداب ، 

-1997ة لدشتي)الجيخاوي، نغم قاسم عبج الحسيج ، التحميل الجغخافي لخرائز سكان قزاء القخن .7
 . 2117(، رسالة ماجدتيخ )غ. م(، كمية التخبية لمعمهم االندانية ،جامعة البرخة، 2116

الديادي، حشان عبج الخضا حسج ، التحميل السكاني لخرائز الدكان والسدتهيات السعيذية  لألسخ  .8
ية اآلداب، (، أطخوحة دكتهراه)غ.م(، جامعة القادسية، كم2119-1997في محافظة السثشى، لمسجة)

2121. 
الديجي، محسهد مجيج ابخاليم ، التحميل الجغخافي لشهعية حياة أسخ شيجاء الحذج الذعبي في مجيشة  .9

 .2121، أطخوحة دكتهراه )غ. م(، كمية اآلداب، جامعة بغجاد،2119بغجاد لعام 
القادسية الدعجي، احسج حسهد محيدن ، التحميل السكاني لتباين تخكيب الدكان في محافظة  .11

  .2115، اطخوحة دكتهراه ، )غ. م ( ، كمية اآلداب ، جامعة بغجاد ،  1997-1987لمسجة 
، السالئسة السكانية لمخجمات السجتسعية في مجيشة الجيهانية  العامخي، رافج مهسى عبج حدهن  .11

 .2114 وتهقعاتيا السدتقبمية، اطخوحة دكتهراه )غ.م( ، كمية التخبية لمبشات ، جامعة الكهفة ،
العبيجي ،صبخية حدين عمي روضان ،تحميل مكاني لمخرائز الجيسهغخافية  السكانية وآثارىا في  .12

(،اطخوحة دكتهراه )غ.م( ،جامعة 2115-1997السذكالت الدكانية في محافظة القادسية لمسجة )
 2116الكهفة ،كمية التخبية لمبشات ،
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رائز الدكان الشذطين اقتراديًا في محافظة الغدي، ايسان عبج هللا محدن ، التحميل السكاني لخ .13
( ،رسالة ماجدتيخ)غ. م ( ، كمية اآلداب ، جامعة القادسية ،  2111–1997ذي قار لمسجة) 

2112   ، 
 -1966( في الجدائخ وعهامل تحديشة ما بين سشتي EOالغهالي، عبج الحكيم ، تطهر امج الحياة ) .14

قدم الجيسغخافية،  -كمية العمهم االجتساعية -الدانيا، رسالة ماجدتيخ)غ.م(، جامعة وىخان 2118
2113. 

دمحم، فيحاء مجيج حدن ، االىسية الجيهبهلتيكية لمحذج الذعبي وأثخه في االمن الهطشي العخاقي،  .15
   .2118رسالة ماجدتيخ)غ. م(، كمية اآلداب، جامعة بغجاد،

ق السدجمة في قزاء الدبيخ لمسجة الهحيمي، حيجر عمي جبخ ، تحميل جغخافي لحاالت الدواج والطال .16
، رسالة ماجدتيخ ، )غ. م ( ، كمية التخبية لمعمهم االندانية ، جامعة البرخة ،  1997-2111
2114. 

 ثالثًا: الدوريات والمجالت  
دمحم خميل ، الخرائز الجيسهغخافية لدكان السخاكد الحزخية في محافظة دىهك ، مجمة اسساعيل ،  .1

 . 1991الجغخافي العخبي ، االمانة العامة التحاد الجغخافيين العخب ، بغجاد ، العجد االول ، 
جخجيذ ،اسساء خالج ، واقع االرىاب في العخاق والتحجيات السدتقبمية بعج ىديسة داعر بسشظهر  .2

 2119ي، جامعة دىهك، كمية التخبية االساسية،جغخاف
الخخيف، رشهد بن دمحم ، تطهر الخرائز التعميسية لمدكان في السسمكة العخبية الدعهدية ، مجمة  .3

كمية االندانيات والعمهم االجتساعية ، جامعة قطخ ، العجد الخابع والعذخون ، الدشة الخابعة والعذخون 
 ،2111 . 

الخرائز الجيسهغخافية لدكان مجيشة الخالجية ، مجمة ديالى ، العجد الثالث دروير ابخاليم قاسم ،  .4
 .2111والخسدهن ، 

الجغخافي لتباين التخكيب التعميسي لدكان  الخاوي، حدين عمي عبج و احسج قيرخ عبج هللا ، التحميل  .5
 2111لث ، ، مجمة جامعة االنبار لمعمهم االندانية ، العجد الثا2117-1987محافظة واسط لمسجة 

 . 
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الديادي، حدين عميهي ناصخ ، عبج الجميل عبج الهىاب عبج الخزاق ، التحميل السكاني لشسه سكان  .6
( ، 2( ، العجد )7، مجمة اوروك لمعمهم االندانية ، السجمج )2112-1977محافظة السثشى لمسجة 

 .2114كمية التخبية ، جامعة السثشى ، 
حدن طهفان ، التباين السكاني لمفجهة الشهعية في التخكيب الدكانية بسجيشة التهن كهبخي، سطام ،  .7

 .2116(، 26مجمة اداب الفخاىيجي، العجد)
الدعجي، أحسج حسهد محيدن ، حدين وحيج عديد، تحميل جغخافي لمحخمان البذخي وفقخ الجخل في  .8

 .2116(، 1(، العجد)23ج)محافظات الفخات االوسط، مجمة العمهم االندانية، السجم
، 2عبج الخزاق احسج سعيج ، السدتمدمات الخيفية في العخاق، مجمة دراسات تخبهية، السجمج،صعب  .9

 .2119، 6العجد 
العبيجي ،خمهد عمي حدين روضان ،)) التباين السكاني لشدبة الشهع في محافظة القادسية بحدب  .11

جمة القادسية لمعمهم االندانية ، السجمج الدابع ((، م 2117وتهقعاتو السدتقبمية لعام  1997تعجاد 
 . 2114( ، كمية اآلداب، جامعة القادسية ، 2عذخ ، العجد )

العثسان ،باسم عبج العديد عسخ ، اساليب استخجام الطخق الكسية في قياس دقة التخكيب العسخي  .11
( ، 44قية ، العجد )لمدكان )دراسة تطبيكية لتعجادات الدكان (، مجمة الجسعية الجغخافية العخا

2111. 
العثسان ،باسم عبج العديد عسخ ، مالمح الذخرية الجغخافية الدكانية لجولة قطخ ما بين تعجادي  .12

  .2118( ، الكهيت ، 334، رسائل جغخافية ، الجسعية الجغخافية الكهيتية ، العجد )1986-1997
افي لخرائز ومؤشخات التخكيب العثسان باسم عبج العديد عسخ ، غياض عجنان عشاد ، تحميل جغخ  .13

( 7، مجمة اوروك لمعمهم االندانية ، السجمج ) 2111و1991العسخي لدكان البحخين خالل تعجادي 
 2114( ، كمية التخبية ، جامعة السثشى ، 2، العجد )

العرخي، رياض، معالم الشظام االجتساعي في مجتسع العرخ الججيج، الحهار الستسجن، العجد  .14
3111    ،2111. 

العهيجي، عبج األميخ رباط ، التحجيات التي تهاجو محه االمية في بابل، مجمة جامعة بابل،  .15
 .2115، العجد، 23السجمج
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العيدهي فايد دمحم ، الخرائز الجيسهغخافية لدكان مرخ بين التجني واالرتقاء ، مجمة الجسعية  .16
 . 2116، 1الجغخافية السرخية ، العجد الدابع واالربعهن ، ج

غياض عجنان عشاد ، السالكي، دمحم اطخيخ  ماىهد ، تهزيع الدكان وتغيخىم في محافظة ذي قار  .17
 .2112( ، 2( ، السجمج )5، مجمة آداب ذي قار ، العجد )1997-1977لمسجة 

( ، 214لطيف ىاشم ،مؤشخات التسخكد لدكان محافظة السثشى ، مجمة االستاذ ، العجد )  ، كدار .18
 . 2113السجمج االول ، 

، مجمة كمية 2111-1997محدن، سعج عبج الخزاق ، تحميل جغخافي لتهزيع سكان محافظة بابل  .19
 . 2118(،38التخبية االساسية لمعمهم التخبهية واالندانية، جامعة بابل، العجد )

( )دراسة تقييسية( ، 2116-1966عادل ادريذ فتح هللا ، واقع الدكن في مجيشة طبخق لمفتخة )،دمحم  .21
  2116( ، 8مجمة أبحاث ، كمية اآلداب ، جامعة سخت ، ليبيا ، العجد )

السقجاد ،دمحم رفعت ، الشسه الجيسهغخافي واثخه في الدكان في سمطشة عسان ما بين عامي  .21
  .2117( ، العجد الثاني ، 23، السجمج ) ، مجمة جامعة دمذق2113و1993

السهسهي، دمحم عخب نعسة و الداعجي، وسام عبهد درجال ، التخكيب الجاخمي لمهحجات الدكشية في  .22
 .    2115( ، 22( ، العجد )11مجيشة السجخ الكبيخ، مجمة أبحاث ميدان ، السجمج )

سذكالت الدكانية في العخاق الجغخافية وال –حدين جعاز ، الخرائز الجيسهغخافية ،ناصخ  .23
 .2111، مجمة جامعة كخبالء ، السجمج الثامن ، العجد الثاني ، 1987-2117

مجسهعة من الباحثين، الحذج الذعبي الخىان االخيخ، مخكد بالدي لمجراسات واالبحاث   .24
  .2115، 1االستخاتيجية، ط

 .2119عبي(في العخاق،ناتذ مايكل واخخون، التكخيم من دون االحتهاء مدتقبل)الحذج الذ .25
 

 رابعًا: المطبوعات الحكومية 
السعجل، وزارة االعالم ، جخيجة الهقائع  2114جسيهرية العخاق ، قانهن الحساية االجتساعية لعام  .1

 .24/3/2114، في 4316العخاقية العجد 
 .2121الحذج الذعبي في بغجاد، مجيخية التخطيط، بيانات )غ.م(، أة جسيهرية العخاق، مجيخية لي .2
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 .2121الحذج الذعبي في محافظة بغجاد، بيانات )غ. م(،  أةجسيهرية العخاق، مجيخية لي .3
جسيهرية العخاق، ليأة التخطيط، الجياز السخكدي لإلحراء، نتائج التعجاد العام لدكان محافظة  .4

 .1997القادسية عام 
الحذج الذعبي في بغجاد، شعبة البيانات، بيانات الذيجاء والسزحين  أةجسيهرية العخاق، لي .5

 2121،بيانات)غ. م(،
 2121الحذج الذعبي في بغجاد، مجيخية األعالم، بيانات )غ. م(،  أةجسيهرية العخاق، لي .6
الحذج الذعبي في محافظة القادسية ،شعبة البيانات، بيانات الذيجاء  أةجسيهرية العخاق، لي .7

 .2121والجخحى، بيانات)غ. م(، 
جسيهرية العخاق، وزارة التخطيط، جياز السخكدي لإلحراء، مجسهع االحراء الدشهي، بيانات )غ.  .8

 .2119م( ،عام 
في الحذج الذعبي في  ،معدكخ ابه وسام السطهكي، شعبة البيانات، بيانات السقاتمين21لهاء  .9

 .2121محافظة القادسية، بيانات )غ. م(، 
 ،بيانات غيخ مشذهرة.2121مجيخية احراء الجيهانية عام  .11
 ، بغجاد  511111:  1الييأة العامة لمسداحة ، خخيطة محافظة القادسية اإلدارية بسكياس رسم  .11
شتدبين في الييئة، بيانات)غ. الحذج الذعبي في محافظة القادسية، شعبة الخاصج، بيانات الس أةلي .12

 .2121م(،
 .2121الحذج الذعبي في محافظة القادسية، شعبة بيانات الذيجاء والجخحى، بيانات)غ. م(، يأةل .13
وزارة التخطيط ، ليأة التخطيط االقميسي ، اساليب تقخيخ الطمب عمى الدكن في السحافظات ،  .14

 . 24، ص1988
 2111األوراق الخمفية لجراسة التخفيف من الفقخ في العخاق لعام وزارة التخطيط والتعاون االنسائي ،  .15

. 
وزارة التخطيط والتعاون اإلنسائي، الجياز السخكدي لإلحراء، السفاليم والتعاريف وتعميسات ملء  .16

استسارة حرخ السباني واألسخ والسشذآت والحائدين الدراعين ضسن مذخوع التعجاد العام لمدكان 
 . 2119والسداكن لعام 
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Abstract 

The study focused on one of the most important population 

phenomena that spread in a wide range in Iraq in general, and 

Al-Qadisiyah Governorate in particular. 

 As a result of terrorist operations and wars against ISIS 

and the lack of security in the country, these matters led to the 

Fatwa on "Sufficiency Jihad”, and to return this favor it was 

necessary to conduct a study of the families of the volunteers in 

the Popular Mobilization Forces PMF. 

The study aims to know the spatial and temporal variation 

in the size of the popular crowd families in Al-Qadisiyah 

Governorate, according to the administrative units and the 

environmental distribution. This study is the first in Al-

Qadisiyah Governorate in this direction, as it confirmed the 

geographical distribution of the families of the Popular 

Mobilization in the administrative units for the year (0202) in 

the governorate, as well as the difference between rural and 

urban areas. Distributed into fifteen administrative units, based 

on the questionnaire form for the year 0202 at a rate of ( 5% ), as 

the sample size reached (022) forms. 

The researcher has used the analytical method mainly, to 

analyze the study from all its aspects, and the interrelationships 

between the different phenomena, and used the regional 

approach to find out the difference between the size of families 

 and administrative units. The study was divided into four 

chapters. The first chapter dealt with the theoretical framework 

and the characteristics of the population in Al-Qadisiyah 

Governorate. The second chapter dealt with the study of the 

popular crowd: Its formation - its causes - the geographical 

distribution of the families of the popular crowd in the province 

 

B 



 

 

of Al-Qadisiyah. As for the third chapter, it focused on studying 

the characteristics of the Popular Mobilization volunteers in Al-

Qadisiyah Governorate, as the age structure, educational and 

marital status and life status were studied, which included 

(martyrs, wounded, fighters). Two sections the first section dealt 

with the study of population structures (specific, age, 

educational, economic, marital), while the second topic dealt 

with the study of the living and housing characteristics of the 

families of the popular crowd in the province of Al-Qadisiyah. 

The study has concluded with the results, the most important 

one it was the increase in the percentage of the first category of 

age ( 21-2  years), which results in a high dependency ratio, as the 

total dependency ratio reached ( 4142% ), while the rate of 

children’s dependency reached ( 3240% ) in the governorate. 

While the adult dependency ratio reached ( 2046% ), due to the 

low percentage of this category of families. As for the proposals, 

it is necessary to work on increasing the follow-up to the 

families of the popular crowd, and to pay attention to the age 

group ( 21-2  years), because it is the largest group in families, as 

they are the children of the future. 
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 ارج التعلين العايل والثحث العلوي                         وز

 كليح اآلداب –جاهعح القادسيح 

 قسن اجلغرافيح

                                     
 

                                               
             

 احلشد الشعثي يف حمافظح القادسيح لعام )
ّ
 (0202خصائص هتطوعي

 )دراسح يف جغرافيح السكاى(

  حبث هستل

 رؤى لفتح محيد غضة الثديري

 شراف إت

 ستاذ املساعد الدكتورج األ

 صربيح علي حسني العثيدي 
 

 م   ٕٕٕٓهـ                                                           ٗٗٗٔ
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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.... 



 
11 

(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 )

0
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 الرٌؾ الحدر %الرٌؾ %الحدر الرٌؾ الحدر

 %المقاتلٌ  %الجرحى %الشهداء

 %الحدر% الجرحى الرٌؾ% الشهداء الحدر% الشهداء

 الرٌؾ% المقاتلٌ  الحدر% المقاتلٌ  %الرٌؾ% الجرحى
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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/


 
24 

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
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 ارج التعلين العايل والثحث العلوي                         وز

 كليح اآلداب –جاهعح القادسيح 

 قسن اجلغرافيح

                                     
 

                                               
             

 (0202خصائص أسر احلشد الشعثي يف حمافظح القادسيح لعام )

 )دراسح يف جغرافيح السكاى(

  حبث هستل

 رؤى لفتح محيد غضة الثديري

 شراف إت

 ستاذ املساعد الدكتورج األ

 صربيح علي حسني العثيدي 
 

 م   2222هـ                                                           1444

 

 

 



 
2 

 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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 المجموم االناث الذكور

 المجموم االناث الذكور
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(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

    
 
 
 
 
 
                                                       



 
19 

  (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)

 0228.22االلتصادي فً محافظة كربالء الممدسة, مجلة الباحث , العدد الثامن , 

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

-2433لتباٌن تركٌ  السكان فً محافظة المادسٌة للمدة  (احمد حمود محٌسن السعدي , التحلٌل المكان1ً)
.280, ص0225, اطروحة دكتوراه , )غ. م ( , كلٌة اددا  , جامعة بؽداد ,  2443  

, 2432دراسة دٌموؼرافٌة منهجٌة, مؤسسة الثمافة الجامعٌة, االسكندرٌة ,  –( فتحً دمحم ابو عٌانة , سكان االسكندرٌة 3(
 . 005ص
 .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)

, 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

    
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

 
 

 

 




