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الباحثون عن عمل مبدينة مصراتة بني التأهيل والتشغيل 
 

  ارــود النجـور مسعـاشـد. ع                                                                
  ةجـامعـة مصـرات -كلية اآلداب                                                              

 مقدمة
تعترب دراسة الًتكيب االقتصادي للسكاف من العناصر ادلهمة يف رلاؿ  الدراسات السكانية  

حيث تساعد على حتديد مالمح النشاط االقتصادي ومدى ارتباطها ابلظروؼ الطبيعية واالجتماعية 
كوف متباينة من رلتمع سكاين إىل آخر، وذلذا ادلوضوع عالقة مباشرة أيضاً واالقتصادية واليت عادة ت

ابلًتكيب العمري والنوعي، فمن خالؿ الًتكيب العمري جند أف القوى النشطة اقتصاداًي واليت تساىم 
سنة وىم األفراد القادروف على العمل حيث تستثٌت  64 -15بشكل مباشر يف االنتاج تنحصر بُت 

سنة ابعتبارىم غَت قادرين على العمل ويعتربوف  65سنة واألكرب من  15رية األقل من الفئات العم
ضمن غَت العاملُت اقتصادايً، ومن حيث العالقة ابلًتكيب النوعي فإف الفئة النشطة ىي من الذكور 
واإلانث ، وإف كاف ىناؾ من يعترب أف رابت البيوت قوة خارجة عن قوة العمل ألهنن ال يدخلن 

 شرة يف أقساـ النشاط االقتصادي ادلختلفة وإف كن يؤدين عمالً ال يستهاف أبمهيتو للمجتمع.مبا
ويندرج ضمن فئة النشطُت اقتصاداًي الباحثوف عن العمل وىم الذين إبمكاهنم ادلشاركة يف  

ما النشاط االقتصادي إذا وجدوا أعمااًل تناسبهم، وديكن تصنيف الباحثُت عن العمل إىل نوعُت: أوذل
الذين كانوا يشتغلوف أبعماؿ ضمن النشاط االقتصادي مث انقطعوا عن العمل ألسباب خمتلفة فهم 

 يعتربوف عاطلُت عن العمل بشكل مؤقت، واثنيهما الذين يبحثوف عن العمل ألوؿ مرة.
وابلرجوع إىل موضوع البحث وىو ما خيص الباحثُت عن العمل مبدينة مصراتة فينطبق عليهم  
على غَتىم فيما خيص التعريفات ادلتقدـ ذكرىا وقد أمكن احلصوؿ على قدر من البياانت  ما ينطبق

وحىت هناية  2012أي من بداية عاـ  2011ختص الباحثُت عن العمل ابدلدينة للفًتة بعد أحداث 
وىو اجملاؿ الزمٍت ذلذه الدراسة، ويرجع السبب يف ىذا إىل عدـ وجود منظومة يف الفًتة  2015سنة 

وضياع الكثَت من ادللفات واألوراؽ والتقارير اليت ختص الباحثُت عن العمل للفًتة  2011لسابقة لعاـ ا
حىت  2012، ولذلك اقتصرت الدراسة على األربع سنوات ادلذكورة من بداية 2011اليت تسبق عاـ 

دلوضوع، اعتماداً ، وديكن اعتبار ىذه الفًتة كافية للوصوؿ إىل نتائج مفيدة يف ىذا ا2015هناية عاـ 
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على ادلقابالت الشخصية والزايرات ادليدانية دلكتب العمل والتأىيل مبدينة مصراتة وما توفر من مراجع 
 أخرى.

 مشكلة الدراسة:
ديكن القوؿ وبدوف مبالغة أنو ليس ىناؾ توافقًا بُت خمرجات التعليم ومؤسسات إعداد  

مثل غَتىا من ادلدف بليبيا سواء من حيث الكم أو من الكوادر الفنية وبُت سوؽ العمل مبدينة مصراتة 
حيث الكيف خاصة وأف ىذه ادلؤسسات ادلختلفة ادلوجودة ابدلدينة مل يطرأ عليها تغَت يذكر من حيث 
التطوير أو من حيث العدد وفق ما تتطلبو حاجة السكاف والتنمية، زد على ذلك أف نسبة كبَتة من 

ادلختلفة علمية أو فنية ابلدرجة ادلطلوبة وإف وجدت فهي بشكل  التخصصات ادلتوفرة من ادلخرجات
نسيب ومع زايدة أعداد اخلرجيُت كل سنة ألدركنا حجم ادلشكلة ابإلضافة إىل تعطل بعض ادلؤسسات 

 مما زاد من أعداد العاطلُت عن العمل والذين أصبحوا ابحثُت عنو من جديد. 2011بعد أحداث 
 الدراسة يف التساؤالت اآلتية:وديكن أف تتمحور مشكلة  
إىل أي مدى ديكن للمؤسسات ادلوجودة ابدلدينة يف خمتلف القطاعات أف تستوعب  .1

 األعداد ادلتزايدة من الباحثُت كل سنة.
 ىل ىناؾ توافق بُت خمرجات التعليم وسوؽ العمل مبدينة مصراتة.  .2
يف ظل األوضاع ىل ديكن اعتبار تنسيب الباحثُت عن العمل ىو فرصة عمل مؤكدة  .3

 احلالية اليت تعانيها الدولة طيلة ىذه السنوات.
 ىل ىناؾ عالقة بُت زايدة أعداد السكاف ابدلدينة وزايدة أعداد الباحثُت عن العمل. .4

 أىداؼ الدراسة:
 هتدؼ ىذه الدراسة إىل: 
 التعرؼ على العالقة بُت خمرجات التعليم ومتطلبات سوؽ العمل ابدلدينة. .1
ى االختالؼ بُت النوعُت من حيث ادلؤىالت وأعداد ادلنسبُت خالؿ فًتة التعرؼ على مد .2

 الدراسة.
 دراسة ألسباب ادلتعلقة ابلتنسيب قبل مرور مبكتب العمل والتأىيل ابدلدينة. .3

 فرضيات الدراسة:
 تتمحور فرضيات الدراسة حوؿ ما يلي: 
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رجُت من ادلؤسسات ىناؾ عالقة بُت زايدة أعداد الباحثُت عن العمل وزايدة أعداد اخل .1
 التعليمية ادلختلفة ابدلدينة.

أف نسبة كبَتة من ادلنسبُت يتم تنسيبهم مباشرة إىل مواقع عمل قبل ادلرور مبكتب العمل مث  .2
 حيصلوف على موافقة من ادلكتب فيما بعد.

 ليس ىناؾ توافق كامل بُت خمرجات التعليم ومؤسسات سوؽ العمل مبدينة مصراتة. .3
تنسيب الباحثُت عن العمل إذ يتم تنسيبهم أواًل مث الرجوع دلكتب العمل ىناؾ جتاوز يف  .4

 للحصوؿ على ادلوافقة.
 تتناسب زايدة أعداد الباحثُت تناسباً طردايً مع زايدة أعداد السكاف ادلدينة. .5

 أمهيتها:
 تتمثل أمهية الدراسة فيما يلي: 
حتديد مؤشرات معينة من خالؿ دراسة أوضاع الباحثُت عن العمل ديكن التوصل إىل  .1

للداللة على القوى النشطة أو القوى الكامنة يف اجملتمع ابدلدينة وىي اليت تعد األساس يف التنمية أايً  
 كانت رلاالهتا.

ديكن التعرؼ على مؤشر البطالة بدراسة واقع حاؿ الباحثُت عن العمل من حيث الكم  .2
 والكيف.

مدى حاجة ادلؤسسات ادلختلفة دلا من خالؿ دراسة موضوع تنسيب الباحثُت يتبُت  .3
يناسبها من الكوادر البشرية ابدلدينة حيث تكمن األمهية ىنا يف عالقة التنسيب مبؤىالت الباحثُت 

 وختصصاهتم ومدى احلاجة إليها.
 تعريف ابلباحثُت عن العمل:

ىناؾ كثَت من ادلصطلحات اليت تصف الًتكيب االقتصادي للسكاف مثل القوى العاملة 
Labour Force  والقوى البشريةMan Force  ،والسكاف ادلتكّسبوف والسكاف العاملوف

وأيضًا السكاف النشطوف اقتصادايً، ويعرفوف بصفة عامة أبهنم األفراد الذين يشًتكوف يف تقدمي العمل 
إلنتاج السلع االقتصادية واخلدمات، وال يقتصر ذلك على السكاف الذين يعملوف فعاًل وقت إجراء 

 .(1)البياانت، ولكنو يضم أيضاً ادلتعطلُت الذين ىم قادروف على العمل ويبحثوف عنو مجع

                                                           

 .119، ص 1996( أمحد علي إمساعيل، اجلغرافيا العامة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاىرة، 1)
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تعريف صادر عن األمم ادلتحدة للقوى العاملة كما  وورد بكتاب جغرافيا السكاف للكيخيا 
سنة الذين  64 -15يلي "القوى العاملة تتكوف من السكاف ذكورًا وإاناًث الذين تًتاوح أعمارىم بُت 

يعملوف يف رلاؿ اإلنتاج الزراعي والصناعي ويف رلاؿ اخلدمات مبا يف ذلك العاملوف داخل األسرة بدوف 
 .(1)مؤقتاً والباحثوف عن العمل ألوؿ مرة"أجر والعاطلوف عن العمل 

وورد بكتاب مدخل جلغرافيا السكاف الصادر عن ادلعهد العايل للًتبية والتعليم ادلستمر بتونس  
ما نصو "ليس ىناؾ تعريف خاص ابلباحثُت عن العمل ولكن يشملهم تعريف السكاف النشطُت 

 15لفئة من السكاف وىم من ذوي األعمار من اقتصادايً ألف الباحثُت عن العمل معتربين ضمن ىذه ا
سنة وىم السكاف الذين حيصلوف على أجر أو مكافئة أو دخل مقابل عملهم، ويف ىذه احلالة  64 –

فإف العاطلُت عن العمل الذين حيصلوف على مساعدة كما ىو الشأف يف البلداف الصناعية ادلتقدمة 
 .(2)ينتموف إىل السكاف النشطُت"

 حثُت عن العمل: مؤىالت البا
ابحث عن العمل تراوحت ختصصاهتم بُت إدتاـ مرحلة  14255مشلت الدراسة حوايل  

التعليم األساسي وشهادة الدكتوراه أي من أوؿ مراحل التعليم وحىت آخر مراحلو ابإلضافة إىل الذين 
التدريب أثناء تلقوا دورات تدريبية يف اجملاالت الفنية ادلختلفة حيث جاءت يف قائمة ادلؤىالت "

وىناؾ من ليس لديهم مؤىالت حيث تبُت من قائمة الباحثُت ابدلدينة  ()و"دورة تدريبية" ()العمل"
. واجلدوؿ التايل يوضح أعداد ()عدد ال أبس بو ممن ليس ذلم مؤىالت حتت مسمى "ال يوجد"

وحىت هناية  2012الباحثُت عن العمل حسب مؤىالهتم من النوعُت خالؿ الفًتة من بداية عاـ 
 (.1كما يف اجلدوؿ رقم )  2015

 

                                                           

 .216، ص 2003، 1( منصور الكيخيا جغرافية السكاف )أسسها ووسائلها(، منشورات جامعة قاريونس، ط1)
 .122، ص 1989( ادلعهد العايل للًتبية والتكوين ادلستمر، مدخل جغرافية السكاف، دار سرس للنشر، تونس، 2)
(تعٍت ) من عامة أو خاصة شركات أو خدمية أـ إنتاجية أكانت سواء ما مبؤسسة العمل أثناء العمل رلاؿ يف تدريبية دورات 

 .كفاءهتم رفع أجل
(تعٍت الدورة التدريبية احلص ) وؿ على شهادة بعد إدتاـ دورة مبجاؿ فٍت معُت مثل احلاسوب وال يشًتط أف يكوف ادلتدرب يشتغل

 بقطاع معينة أو جهة ما
(تعٍت ) عادية عمالة اعتبارىم وديكن العمل عن الباحثُت لبعض مؤىل وجود عدـ. 
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 (1جدوؿ رقم )
التوزيع العددي والنسيب للباحثُت عن العمل مبدينة مصراتة من النوعُت حسب ادلؤىالت ادلبينة 

 .2015وحىت آخر  2012للفًتة من 

 ادلؤىل العلمي
 إنػػػػػػػػػػػاث ذكػػػػػػػػػػور

 النسبة اجملموع
 % العدد % العدد

 12.4 775 2 126 10.5 655 تكوين أساسي
 0.048 3 0.048 3 0.3 0 مرحلة التعليم األساسي
 0.3 23 0 0 10.2 23 التدريب أثناء العمل

 13.6 848 3.4 213 3.4 635 دورة تدريبية
 3.4 215 0 2 3.4 213 ال يوجد

 11.4 712 1.6 105 9.7 607 إجازة التدريس اخلاصة
 0 0 0 0 0 0 شهادة اثنوية

 9.9 615 0.9 60 8.9 555 اثنوية ختصصية
 24.9 1552 0.048 152 17.7 1100 دبلـو خاص
 0.09 6 2.04 3 0.048 3 دبلـو متوسط
 0.25 160 2.04 127 0.53 33 دبلـو عاؿ  

 4.07 253 0.53 33 3.5 220 شهادة القرآف الكرمي
 0.16 10 0.11 7 0.48 3 بكالوريوس
 17.03 1058 3.2 204 13.7 854 ليسانس
 4.2 262 1.4 90 0.27 172 ماجستَت
 0.06 4 0 1 0.048 3 دكتوراه
 100 6212 18.2 1126 81.7 5076 اجملموع

ادلصدر: وزارة العمل والتأىيل، مكتب العمل والتأىيل مبصراتة، بياانت غَت منشورة، زايرة 
 .27/3/2016بتاريخ 

 (:1يتبُت من اجلدوؿ رقم ) 
أف أعلى نسبة من الباحثُت كانت من الذين لديهم مؤىل دبلـو متوسط حيث وصل  .1

% من رلموع الباحثُت من الذكور أما اإلانث فلم تتجاوز النسبة 17.7بنسبة  1100عددىم إىل 
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% أي ما يساوي مخس 20.1ابحثة وهبذا تكوف النسبة من النوعُت  152% وبلغ عددىن 2.4
 عدد الباحثُت.

ن ليس لديهم مؤىالت حتت مسمى ال يوجد يف ادلرتبة الثانية بنسبة جاءت نسبة م .2
% لإلانث أي أف عدد الذكور يف العمالة العادية أكرب بكثَت من 3.2% للذكور وحوايل 13.7

اإلانث ويرجع ذلك إىل عدـ مالئمة العمالة العادية لإلانث يف مواقع العمل ادلختلفة وعدـ وجود 
 ث ابدلعاىد الفنية ادلتوسطة.ختصصات كثَتة تناسب اإلان

% أما 81.2ومبقارنة أعداد الباحثُت عن العمل من النوعُت فإف نسبة الذكور وصلت إىل  
 وذلك لعدة اعتبارات: 18.7اإلانث فلم تتجاوز نسبتهن 

أف عدد كبَت من اإلانث يتحولن إىل خانة ادلتزوجات مما يقلل من نسبتهن يف الباحثُت  .1
 غَت ادلؤىالت.عن العمل خاصة من 

أف نسبة اإلانث ابدلراحل التعليمية يف العقود السابقة كانت أقل من الذكور مما يقلل من  .2
 نسبة ادلؤىالت نتيجة لذلك.

عدـ وجود ختصصات كثَتة تناسب اإلانث يف ادلعاىد ادلتوسطة ابستثناء احلاسوب وبعض  .3
ليت تناسب طبيعتهم وقدرهتم على التخصصات بعكس الذكور الذين تتوفر ذلم العديد من ادلعاىد ا

 العمل يف مواقع متباينة بعكس اإلانث.
أما ابقي التخصصات أو ادلؤىالت فقد كانت النسبة أقل من ىذه النسب بكثَت واليت  

 تشمل التدريب أثناء العمل وشهادة القرآف الكرمي والدكتوراه وإجازة التدريس اخلاصة وغَتىا.
وابستعراض تطور أعداد الباحثُت عن العمل خالؿ الفًتة اليت تناولتها الدراسة يتبُت أف  

% ابلنسبة جملموع 12.2ابحث وابحثة بنسبة  1745كاف   2012عدد الباحثُت عن العمل سنة 
فقد  2013% لإلانث، أما يف سنة 2.3% و9.8الباحثُت خالؿ األربع سنوات مثّل الذكور منها 

% كاف نصيب الذكور منها  26.1ابحثًا وابحثة ومبعدؿ زايدة سنوية بلغت  618قدار زاد العدد مب
فقد تناقصت النسبة لتصل إىل  2014% أما ابلنسبة لسنة 2% بينما مل تتجاوز اإلانث 14.5

% 5.8فلم تزد عن  2015% والباقي لإلانث واحندرت عاـ 7.3% فقط مثل الذكور منها 8.8
% لإلانث، وذلك كنتيجة لإلحداث اليت شهدهتا مصراتة ومنطقة 1.9ايل % للذكور والباقي حو 3.9

 طرابلس وادلنطقة الغربية بشكل عاـ خالؿ السنتُت ادلشار إليهما.
 ادلنسبُت للعمل
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وحىت هناية سنة  2012ابحثًا من النوعُت خالؿ الفًتة من بداية سنة  8043مت تنسيب  
حثُت عن العمل من النوعُت أما اإلانث فكانت % من مجلة البا33.5مثل الذكور منهم  2015

% أي أكثر من نصف الباحثُت وذلك من 56.3% وهبذا يكوف إمجايل النسبة 22.8نسبتهن 
% من 16.3خمتلف التخصصات أو ادلؤىالت وكاف على رأس القائمة محلة البكالوريوس بنسبة 

% من 11.9ـو ادلتوسط بنسبة % من رلموع ادلنسبُت ويليها الدبل29رلموع الباحثُت وىي دتثل 
% من 8.6% من رلموع الباحثُت مث جاء من ليس لديهم مؤىالت بنسبة 15.4رلموع ادلنسبُت و

% من رلموع 5.8% من رلموع الباحثُت مث محلة الدبلـو العايل بنسبة 11.2رلموع ادلنسبُت وبنسبة 
% من رلموع 5.7ألساسي بنسبة % من رلموع الباحثُت عن العمل مث مرحلة التعليم ا7.6ادلنسبُت و
 (.2% من رلموع الباحثُت كما يف اجلدوؿ رقم )7.4ادلنسبُت و

( التوزيع العددي والنسيب دلؤىالت الباحثُت عن العمل وادلنسبُت مبدينة مصراتة 2جدوؿ رقم )
 2015وحىت هناية سنة  2012من النوعُت للفًتة من بداية 

 ادلؤىل
 إانث ذكور

اب اجملموع الكلي
 حث

اب اجملموع منسب
 حثة

 اجملموع منسبة

6 مرحلة التعليم األساسي
65 

465 1130 1
26 

54 180 1310 

 7 4 1 3 3 3 0 إجازة التدريس اخلاصة

 التدريب أثناء العمل
2

3 
47 70 0 3 3 73 

6 بكالوريوس
35 

1042 1677 2
13 

1292 1505 3182 

2 تكوين أساسي
13 

218 431 2 6 8 439 

6 ختصصيةاثنوية 
07 

314 921 1
05 

65 170 1091 

 12 10 10 0 2 2 0 دبلـو خاص

 دبلـو عاؿ  
5

55 
473 1028 

6
0 

218 278 1306 
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 دبلـو متوسط
1

100 959 2059 
1

52 162 314 2373 

 24 6 3 3 18 15 3 دكتوراه

3 دورة تدريبية
3 

82 115 1
27 

502 629 744 

2 شهادة اثنوية
20 

113 333 3
3 

19 52 385 

 17 9 2 7 8 6 3 شهادة القرآف الكرمي

 ال يوجد
8

54 
699 1553 

2
04 

155 359 1912 

1 ليسانس
72 

287 459 9
0 

761 851 1310 

 70 10 9 1 60 57 3 ماجستَت

 اإلمجايل
5

086 
4781 9867 

1
126 

3262 4388 14255 

بتاريخ ادلصدر: مكتب العمل والتأىيل مبدينة مصراتة، بياانت غَت منشورة زايرة 
27/3/2016 

ومن ادلؤىالت األخرى اليت فاؽ هبا ادلنسبوف عدد الباحثُت مؤىل الدكتوراه حيث مت تنسيب  
فقط مما يدؿ على أف ىناؾ مؤىالت حتصل على  3عنصراً يف حُت كاف عدد الباحثُت ادلسجلُت  15

ؤىالت بسوؽ العمل مث التنسيب قبل إدتاـ إجراءات التسجيل مبكتب العمل نظرًا للحاجة إىل ىذه ادل
حيصلوف فيما بعد على موافقة من مكتب العمل ابعتبارىم ابحثُت وىذا ما ذكره القائموف على 

 (.51ادلكتب)
ومبقارنة النوعُت فيما يتعلق ابلذين حيملوف مؤىل إدتاـ مرحلة التعليم األساسي جند أف نسبة  

حُت أف نسبة اإلانث مل تتجاوز % من رلموع الباحثُت يف 42.6الذكور ادلنسبُت وصلت إىل 
% من رلموع الباحثات ويرجع السبب يف ىذا إىل إمكانية وجود فرص أكرب للذكور من 16.1

اإلانث بسوؽ العمل لعدة اعتبارات وخاصة االجتماعية منها كما ىو معروؼ ابإلضافة إىل إمكانية 

                                                           

 .4/4/2016مصراتة، بتاريخ ( مقابلة شخصية مع األستاذ: إبراىيم سويسي، مدير مكتب العمل والتأىيل 1)
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م بعكس اإلانث ابإلضافة إىل تنسيب الذكور مبواقع عمل بعيدة عن مركز ادلدينة وعن مقار سكناى
من النوعُت يف حُت مل يتجاوز عدد الباحثُت  2334محلة البكالوريوس حيث وصل عدد ادلنسبُت إىل 

 فقط، وقد سبق التنويو عن ىذا فيما يتعلق ابألسباب. 848
 ختصصات الباحثُت عن العمل

ديد من من خالؿ قوائم الباحثُت عن العمل فيما خيص التخصصات فقد مشلت الع 
 التخصصات كالتايل:

 ختصصات طبية. .1
 ختصصات ىندسية. .2
 ختصصات علمية. .3
 احلاسوب. .4
 احملاسبة واالقتصاد والتجارة. .5
 العلـو اإلدارية. .6
 العلـو الًتبوية. .7
 اللغات. .8
 العلـو األساسية. .9

 العلـو االجتماعية. .10
 التخصصات الفنية. .11

 ( يوضح ختصصات الباحثُت عن عمل.3واجلدوؿ رقم )
( التوزيع العددي والنسيب للباحثُت عن العمل حسب ختصصاهتم مبدينة مصراتة 3جدوؿ رقم )

 2015وحىت آخر  2012خالؿ الفًتة من بداية 
 النسبة العدد التخصص

 2.6 122 ختصصات طبية

 35 1638 ختصصات ىندسية

 2.4 114 ختصصات علمية

 27.2 1268 ختصصات فنية
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 11.8 553 والتجارةاحملاسبة واالقتصاد 

 4.6 217 العلـو اإلدارية

 0.3 16 العلـو الًتبوية

 2.8 131 اللغات

 6.2 289 العلـو األساسية

 1.07 50 العلـو االجتماعية

 5.6 262 احلاسوب

 100 4660 اإلمجايل
 ادلصدر: من عمل الباحث استنادًا إىل بياانت سجالت مكتب العمل والتأىيل مبصراتة

 27/3/2016بياانت غَت منشورة زايرة بتاريخ 
 (1شكل رقم )

 
 (3ادلصدر: من عمل الباحث استناداً إىل بياانت اجلدوؿ رقم )

% 35من خالؿ اجلدوؿ يتبُت أف التخصصات اذلندسية شكلت أكرب نسبة حيث مثلت  
رة حيث مثلت % مث احملاسبة واالقتصاد والتجا27.2من إمجايل التخصصات تليها الفنية بنسبة 

% مث احلاسوب والعلـو اإلدارية واللغات والطبية والعلمية بنسبة 6.2% والعلـو األساسية 11.8
% لكل منها على التوايل، مث االجتماعية والًتبوية أقل %2.4، %2.6، %2.8، %4.6، 5.6
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تخصصات  تخصصات طبية اللغات العلوم اإلدراية الحاسوب العلوم األساسية
 علمية

العلوم 
 االجتماعية

% 

 تخصصات الباحثين

 التوزيع العددي والنسبي للباحثين عن العمل حسب التخصص
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حيث  % كما ىو موضح ابجلدوؿ وقد يكوف ىذا متالئم مع واقع احلاؿ ابلنسبة لسوؽ العمل2من 
 أف احلاجة للتخصصات اذلندسية والعلمية والطبية أكثر من غَتىا كما ىو معروؼ.

أما ابلنسبة لتخصصات ادلنسبُت فقد كانت خمتلفة بعض الشيء عن ختصصات الباحثُت  
 فهناؾ الكثَت من التخصصات مل تظهر بقائمة ختصصات الباحثُت كما يتبُت من اجلدوؿ التايل:

ع العددي والنسيب للمنسبُت للعمل ابلقطاعات وادلؤسسات ادلختلفة مبدينة ( التوزي4جدوؿ رقم )
 حسب التخصصات. 2015وحىت هناية  2012مصراتة خالؿ الفًتة من بداية 
 النسبة العدد التخصصات

 23.6 1839 العلـو الطبية

 16.3 1270 عمالة عادية

 9.05 705 احلرؼ الفنية

 8.5 668 اللغات

 7.2 629 العلـو الطبيعية

 5.09 568 العلـو اذلندسية

 4.5 397 العلـو ادلالية  وادلصرفية

 4.5 355 العلـو النفسية واالجتماعية

 4.2 334 التخصصات الكهرابئية

 3.4 265 قطاع التعليم

 2.5 198 ادلهن التقنية

 2.5 198 ادلهن الفنية

 1.8 144 الدراسات اإلسالمية

 1.7 138 القانوف

 1.03 81 واإلذاعةاإلعالـ 

 100 7789 اإلمجايل
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ادلصدر: من عمل الباحث استنادًا إىل سجالت مكتب العمل والتأىيل مبدينة مصراتة، 
 .31/5/2016بياانت غَت منشورة، زايرة بتاريخ 

 ( التوزيع النسيب للمنسبُت للعمل مبدينة مصراتة استناداً إىل بياانت اجلدوؿ 2شكل رقم )
 (4رقم )

 
 (4ادلصدر: من عمل الباحث استناداً إىل بياانت اجلدوؿ رقم )

( وجود بعض التخصصات مل تكن موجودة 2( والشكل رقم )4يتبُت من اجلدوؿ رقم ) 
بتخصصات الباحثُت وإف كانت ىذه القائمة ابلتخصصات ىي خمتصرة دلا ىو موجود ابلقوائم فهناؾ 
الكثَت من التفاصيل، فكل ىذه التخصصات تندرج ضمنها الكثَت من التخصصات الفرعية الدقيقة 

القوائم فعل سبيل ادلثاؿ جند أف ختصص اذلندسة أو العلـو اذلندسية تشمل الكثَت من حسبما ورد هبذه 
الفروع يف رلاؿ اذلندسة وىكذا بقية التخصصات األخرى ابستثناء البعض منها مثل القانوف أو 
الدراسات اإلسالمية، أما اللغات تشمل العربية واإلجنليزية والفرنسية ومثلت العلـو الطبية بنسبة 

% تليها العمالة العادية يف حُت جاءت يف ختصصات الباحثُت عن العمل على رأس القائمة 23.6
% وىذا دليل على أف أىم القطاعات اليت مت 27% مث الفنية بنسبة 35ختصصات اذلندسية بنسبة 

التنسيب إليها ىو قطاع الصحة وارتفاع نسبة العمالة العادية ابلتنسيب وعدـ وجودىا بقائمة 
ات الباحثُت يدؿ على سهولة إجراءاهتا مبختلف القطاعات إذ ال يتطلب األمر إحضار ختصص

شهادات خربة معينة غَت أف ترسيم العمالة العادية أو استمرارىا ابلقطاعات يتطلب بعض اإلجراءات 
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ك اخلاصة ابلتأمُت أو غَته ومن مت تكوف ملزمة ابحلصوؿ على موافقة مكتب العمل والتأىيل إلدتاـ تل
 اإلجراءات الضرورية.

 اجلهات ادلنّسب إليها:
ال يقتصر األمر يف التنسيب على الباحثُت عن العمل ادلسجلُت مبكتب العمل والتأىيل ولكن 
ىناؾ من حيصلوف على فرصة تنسيب قبل التسجيل هبذا ادلكتب وىذا ما يفسر الفرؽ يف العدد بُت 

ؿ اجلداوؿ السابقة ففي حُت وصل عدد ادلنسبُت كما الباحثُت عن العمل وادلنسبُت كما تبُت من خال
ابحثاً  4660منسبًا مل يتجاوز عدد الباحثُت ادلسجلُت ابدلكتب  7789( إىل 4ورد ابجلدوؿ رقم )

وابحثة فمن أين جاء ىذا الفرؽ؟ إنو بكل أتكيد ما مت تنسيبهم إىل مواقع عمل بدوف الرجوع إىل 
صلوف على موافقة من ادلكتب كوهنم ابحثُت وحصلوا على فرصة مكتب العمل والتأىيل مث فيما بعد حي

تنسيب فادلكتب ال يعارض التنسيب ألي جهة وحىت وإف مل يتم التسجيل مسبقاً وقد سبقت اإلشارة 
إىل ىذا فيما تقدـ، ومن خالؿ قوائم ادلنسبُت اليت أمكن احلصوؿ عليها من مكتب العمل والتأىيل 

ات وادلؤسسات ادلنسب إليها ومنها فروع الوزارات مثل وزارة العدؿ مبصراتة فقد تعددت القطاع
والشؤوف االجتماعية والداخلية والثقافة واجملتمع ادلدين والتخطيط وادلصاحل واذليئات العامة مثل ىيئة 

اه السالمة الوطنية ومصلحة الضرائب فرع مصراتة وىيئة تنمية وتطوير ادلراكز اإلدارية واذليئة العامة للمي
وادلنطقة احلرة مصراتة وادلكاتب الفنية ومكاتب التنسيق مثل منسق قطاع اإلسكاف وادلرافق ومكتب 
األوقاؼ وشؤوف الزكاة ومجارؾ مصراتة، والشركات العامة ومنها شركة ادلياه والصرؼ الصحي وشركة 

ة العامة للكهرابء اخلدمات العامة والشركة الليبية للحديد والصلب والشركة العامة للموانئ والشرك
 والشركة العامة للطرؽ واجلسور والشركة العادلية للمالحة.

ومكاتب ادلراقبات ادلختلفة ومنها: مراقبة اخلدامات ادلالية ومراقبة الًتبية والتعليم ومراقبة  
 االقتصاد ومديرية خدمات ادلواصالت والنقل.

لألوراـ وادلركز الوطٍت لتشخيص  أما اجلهات التابعة لقطاع الصحة فشملت ادلعهد القومي 
وعالج العقم مصراتة وادلركز ادلتخصص لتنظيم وعالج مرض السكر والغدد واللجنة الدولية للصليب 
األمحر وإدارة اخلدمات الصحية وكلية التمريض ومركز مصراتة لألوراـ وكلية التقنية الطبية ومركز عالج 

ى احملجوب القروي ومصرؼ الدـ ادلركزي مبصراتة وغسيل الكلى ومستشفى مصراتة ادلركزي ومستشف
 ومستشفى مصراتة للدرف واألمراض الصدرية.
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ومن ادلصانع: مصنع احلديد والصلب ومصنع القلتة للمربع الفارغ ومصنع الفضل لصناعة  
 ادلالبس ومصنع اإلنشاء لألطباؽ واألكواب الورقية.

لؤلؤة ادلدينة للتطوير العقاري وشركة  والشركات اخلاصة اليت مشلت عدة شركات منها شركة 
دتل الًتكية وشركة النهر وشركة النسيم للصناعات الغذائية وشركة النجمة لتكرير وتعبئة الزيوت النباتية 
مصراتة والغذائية لالستَتاد وشركة الرايدة وشركة اإلنشاءات الكهرابئية وشركة اإلعصار للمقاوالت 

 للمقاوالت. العامة وشركة البساطة ادلتألقة
ومن ادلصارؼ مصرؼ الوحدة فرع مصراتة وادلصرؼ الزراعي وادلصرؼ الريفي فرع مصراتة  

 وادلصرؼ التجاري الوطٍت.
واجلدوؿ التايل يوضح ادلؤسسات والقطاعات ادلختلفة يف رلموعات لعدـ إمكانية وضع كل  

 ادلؤسسات واذليئات ادلتقدمة الذكر يف جدوؿ واحد.
هات ادلنسب إليها مبدينة مصراتة من الباحثُت خالؿ الفًتة من بداية ( اجل5جدوؿ رقم )

 .2015وحىت هناية  2012
 النسبة العدد اجلهة ادلنسب إليها

 5.6 483 فروع الوزارات
 1.4 126 ادلكاتب اإلدارية ومنسقي القطاعات
 21.2 1803 مراقبات اخلدمات ابلقطاعات العامة

 11.3 962 اجلامعات والكليات
 9.1 778 الشركات العامة
 5.3 454 الشركات اخلاصة

 0.74 63 ادلصارؼ
 38.3 3262 ادلؤسسات التابعة للصحة

 2.4 212 اذليئات العامة وادلصاحل وادلراكز اإلدارية
 4.1 354 ادلعاىد العليا

 100 8497 اإلمجايل
مصراتة، بياانت غَت ادلصدر: من عمل الباحث استناداً إىل سجالت مكتب العمل والتأىيل 

 11/4/2015منشورة زايرة بتاريخ 
 



 مصراتة بني التأهيل والتشغيلالباحثون عن عمل مبدينة العدد السادس                   -جملة البحوث األكادميية 

- 133 - 

 (3شكل رقم )

 
 (5ادلصدر: من عمل الباحث استناداً إىل بياانت اجلدوؿ رقم )

تبُت أف ادلؤسسات التابعة لقطاع الصحة استحوذت على أكرب  5من خالؿ اجلدوؿ رقم  
% تليها مراقبات اخلدمات ابلقطاعات العامة، ومعظم ىذه 38.3نسبة من ادلنسبُت فوصلت إىل 

الفرص تدخل يف إطار األعماؿ اإلدارية بنسبة أكرب والدليل على ذلك أف إدارة اخلدمات الصحية 
منسب ومنسبة وىو أكرب عدد يتم تنسيبهم إىل  1777نصيبها من ادلنسبُت أكثر من  مبصراتة كاف

 إدارة خدمات لقطاع واحد على مستوى ادلدينة.
كما تبُت أيضًا أف أقل عدد من ادلنسبُت كاف ممن مت تنسيبهم للمصارؼ بنسبة أقل من  

ختلف القطاعات قد مت تنسيبهم % وىذا دليل على أف أكرب نسبة من الذين مت دتكينهم من العمل مب1
إىل أعماؿ إدارية أو شبو إدارية مما يزيد من أعباء اجلهاز اإلداري وزايدة القيمة اإلمجالية للمرتبات على 
مستوى الدولة كما ىو معروؼ وقد سبق التنويو عن ىذا ضمن تساؤالت مشكلة الدراسة. أنظر 

 (.3الشكل رقم )

 الدورات التدريبية للباحثُت:
عدة دورات تدريبية للباحثُت عن العمل مبدينة  2015 – 2013أقيمت خالؿ الفًتة من 

مصراتة عن طريق ادلراكز اخلاصة وادلعاىد الفنية إلقامة دورات تدريبية للباحثُت عن العمل اإلمجايل 
ابحث  60مركزًا مبعدؿ  22ابحث وابحثة بعدد من ادلراكز السابق اإلشارة إليها وعددىا  1320

كل مركز ومشلت الدورات: حلاسوب واللغة اإلجنليزية والسالمة ادلهنية وادلهارات احلياتية وىي ما يتعلق ل
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مبجاؿ اإلدارة ومدة ىذه الدورات أربعة أشهر ومث تنفيذ دورتُت لصيانة اذلاتف احملموؿ حيث مشلت 
ابحثاً وابحثة دلدة  89ثانية ابحثاً وابحثة وال 60)النقاؿ، اللوحات اإللكًتونية( وضمت الدورة األوىل 

دينار شاملة احلاسوب شخصي للتدريب وادلهم يف ىذه الدورات ىو أنو مت  3750شهرين مبقابل 
 تسليم معدات ورش الصيانة لكل ابحث إبمكانو الشغل مبنزلة هبذه ادلعدات ادلتكاملة.

األخرى ـ و 2014ـ أما النقاالت فكانت واحدة بسنة 2013وكانت دورات احلاسوب سنة 
 ـ.2015سنة 

ابحثًا لدورات تدريبية بًتكيا  20أما فيما يتعلق ابلدورات اخلارجية فقد مت ترشيح عدد 
ابحثًا لتونس  16والربتغاؿ من ختصصات اذلندسة ادلعمارية من محلة ادلؤىالت العليا ومث ترشيح عدد 

وادليكانيكا والسمكرة، وكانت  مشلت العديد من التخصصات مثل الرخاـ وااللومنيـو والتربيد والتكييف
مؤىالت دورات تونس من محلت الدبلـو ادلتوسط، ويشرؼ القسم على عدد من ادلراكز الفنية فيما 
خيص إذف مزاولة الدورات واعتماد الشهادات ويتم إصدار قرارات الدورات اخلارجية من قبل وزير 

 العمل والتأىيل.
دورات تدريبية مهنية )تدريب مهٍت أساسي( دلن ويرى رئيس قسم شؤوف بناء القدرات إقامة 

 ليس لديهم مؤىالت حىت يتمكنوف من احلصوؿ على فرص عمل إسوة بغَتىم.
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 :النتائج
% يف حُت 81.7أظهرت الدراسة أف أكرب نسبة من الباحثُت كانت من الذكور بنسبة  .1

 % فقط.8.2مل تتجاوز نسبة اإلانث بنسبة 
% خالؿ 12.8أف عدد ادلنسبُت يفوؽ عدد الباحثُت بفارؽ كبَت جتاوز تبُت من الدراسة  .2

 الفًتة وىذا يدؿ على عدـ وجود بطالة.
أظهرت الدراسة أف سبب الزايدة من ادلنسبُت عن الباحثُت أف عددًا كبَتًا منهم يتم  .3

 .تنسيبهم دوف ادلرور مبكتب العمل والتأىيل واحلصوؿ على موافقة بعد حصوذلم عن التنسيب
أظهرت اإلحصائيات ادلتحصل عليها أف الزايدة يف عدد ادلنسبُت كلها من اإلانث ألف  .4

عدد الباحثُت من الذكور كاف أكرب من عدد ادلنسبُت ابستثناء الفارؽ النوعي يف بعض التخصصات 
 حيث كاف عدد ادلنسبُت أكرب.

عن 2013خالؿ أظهرت الدراسة أف ىناؾ زايدة يف عدد الباحثُت عن العمل وادلنسبُت  .5
كنتيجة مباشرة   2015و  2014ولكن أصبح ىناؾ تناقص فيما بعد خالؿ عامي  2012سابقتها 

 لتدىور األوضاع السياسية واالقتصادية ابلبالد وخاصة ابدلنطقة الغربية.
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