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 الملخص
تهدف الدراسة إلى التعرف على واقع خريجي أقسام الجغرافيا بجامعة مصراتة، وعالقتهم بسوق العمل في قطاع التعليم      

العام، وتحديد االحتياجات الكمية لقطاع التعليم من خريجي الجغرافيا، ومدى العجز القائم به، وقد توصلت الدراسة إلى أن قطاع 
لعام بالبلدية يواجه عجزًا في معلمي الجغرافيا، حيث ال تفي مخرجات الجامعة بحاجته من معلمي الجغرافيا، إضافة إلى التعليم ا

االنقطاع والتسرب، واالنتقال خارج قطاع التعليم وداخله، وسوء توزيع المعلمين بين  ذا العجز يعود لعدة أسباب أهمها:أن ه
 التعليمي الذي يفترض به تحقيق التكامل والمواءمة بين قطاع التعليم العالي وسوق العمل.المؤسسات التعليمية، وضعف التخطيط 

 : جامعة مصراتة، أقسام الجغرافيا، التعليم العام، العجز، سوق العمل.الدالةالكلمات 

 

Geography Graduates of the University of Misurata and the Extent of the 

Labor Market's Need in the Public Education Sector in the Municipality 

During the Period from 2015 - 2020  

(a Geographic Study) 
Abstract 

The study aims to identify the reality of graduates of geography departments at the University of 

Misurata and their relationship to the labor market in the public education sector and to determine 

the quantitative needs of the education sector of geography graduates, and the extent of the deficit 

in it. The university’s outputs meet its needs of geography teachers, in addition to this deficit due 

to several reasons, the most important of which are an interruption, dropout, movement outside 

and within the education sector, poor distribution of teachers among educational institutions, and 

poor educational planning that is supposed to achieve integration and harmonization between the 

higher education sector and the labor market.      

Keywords: Misurata University, geography departments, general education, disability, labor 

market. 
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 المقدمة
تهتم المؤسسات التعليمية على اختالف أهدافها وبرامجها بتحقيق التوازن والتوافق بين مخرجاتها واحتياجات     

سوق العمل، وغايتها في ذلك ضمان وظيفة مهنية لمخرجاتها، ولتسهم في تحقيق أهداف التنمية االقتصادية 
 والبشرية، وتشارك في خدمة الصالح العام.

مور المسلم بها أن التعليم الذي يتلقاه الفرد والتخصص المهني يؤثر على مستقبله الوظيفي، ويحدد ومن األ    
المستوى االقتصادي واالجتماعي له، ويمثل التعليم الجامعي أهمية كبيرة بمخرجاته المتنوعة المختلفة في اإليفاء 

عليم، حيث إن جذب أعداد كبيرة من الطالب بحاجة سوق العمل من الكوادر المؤهلة علميًّا، خاصة في مجال الت
لاللتحاق بالجامعة في كل التخصصات ينعكس على ارتفاع أعداد الخريجين، ولكن ظهور مشكالت عديدة 

 أدت إلى اختالل التوازن في سوق العمل بين مخرجات التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل.
مل بقطاع التعليم العام داخل بلدية مصراتة من خريجي تتمحور هذه الدراسة في مدى احتياج سوق الع     

قسمي الجغرافيا بجامعة مصراتة، لما لهذا التخصص من أهمية  تسهم إسهامًا فاعاًل وأساسيًا في بناء المواطن 
بجميع جوانبه ومجاالته، وبما لها من دور واضح وكبير في التكوين الثقافي والعلمي، وتنمية الحس الوطني 

البشري( في تزويد المتعلم بالمعلومات، والحقائق، -، وإسهام علم الجغرافيا بفرعيه األساسيين )الطبيعيوالمعرفي
والمفاهيم، والقيم، واالتجاهات السليمة، والمهارات األساسية، إلعداد المتعلم الذي تربطه بوطنه مشاعر االنتماء 

م الجغرافيا بالكثير من المجاالت التي تجعله مجاال والوالء للحيز المكاني، وأواصر الصلة بالعالم، ويرتبط عل
خصبا لألنشطة العلمية النظرية، والتطبيقية في حياة الطالب اليومية، وانطالقا من هذه المفاهيم فقد تبنت 
جامعة مصراتة منذ تأسيسها إنشاء قسمين للجغرافيا في كلية اآلداب، تحت مسمى )قسم الجغرافيا ونظم 

فية(، وفي كلية التربية تحت مسمى )قسم الجغرافيا(، وهما قسمان يمدان بمخرجاتهما التعليم المعلومات الجغرا
العام ببلدية مصراتة بحاجته من معلمي الجغرافيا، ومن هنا جاءت أهمية هذه الدراسة في بيان مدى احتياج 

هذه األقسام بحاجة سوق سوق العمل بقطاع التعليم العام في البلدية لخريجي الجغرافيا، وهل تفي مخرجات 
 العمل داخل قطاع التعليم بالبلدية. 
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 مشكلة الدراسة
 مشكلة الدراسة في النقاط اآلتيةتتلخص 

  ما مدى احتياج سوق العمل بقطاع التعليم العام بالبلدية، لمخرجات أقسام الجغرافيا وما مدى توفر فرص
 العمل لهم؟

  بحاجة التعليم العام بالبلدية من معلمي الجغرافيا؟هل تفي مخرجات أقسام الجغرافيا بالجامعة 
 هل يعاني قطاع التعليم العام بالبلدية من عجز في معلمي الجغرافيا؟ 

 الدراسةأهمية 
تتمثل أهمية الدراسة في الوقوف على احتياج سوق العمل بقطاع التعليم العام لمخرجات قسمي الجغرافيا بجامعة 

 الجغرافيا.قسام من اإليفاء بتوفير الحاجة من معلمي مصراتة، ومدى إمكانية هذه األ
 فرضيات الدراسة

 :تتلخص فرضيات الدراسة في النقاط اآلتية
يحتاج سوق العمل بقطاع التعليم العام داخل البلدية لمخرجات أقسام الجغرافيا بالجامعة، وتتوفر بالقطاع فرص 

 تعليم بالبلدية.العمل لهم، وذلك بسبب العجز القائم في بعض مؤسسات ال
 .ال تفي مخرجات أقسام الجغرافيا بالجامعة بحاجة قطاع التعليم داخل البلدية من معلمي الجغرافيا 
 .يواجه قطاع التعليم العام بالبلدية عجزًا في معلمي الجغرافيا 

 الدراسةأهداف 

 تهدف الدراسة إلى

 سوق العمل في قطاع التعليم العام. التعرف على واقع خريجي أقسام الجغرافيا بالجامعة، وعالقتهم ب 
 .تحديد االحتياجات الكمية لقطاع التعليم العام من خريجي أقسام الجغرافيا 
  التعرف على العالقة بين مؤسسات التعليم العام والجامعة وبيان مدى إسهام الجامعة في حل قضايا

 المجتمع.
 علمي الجغرافيا بالبلدية.التنبؤ باالحتياجات المستقبلية لقطاع التعليم العام من م 
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 حدود الدراسة
 تتمثل حدود الدراسة في

  تتمثل الحدود اإلدارية في بلدية مصراتة الواقعة في الشمال الغربي من ليبيا، والتي يحدها  :المكانيةالحدود
ا سرت وبني البحر المتوسط شمااًل، والبحر المتوسط وبلدية سرت شرقًا، وبلديتا زليتن وبني وليد غربًا، وبلديت

( شرقا  وبين دائرتي عرض  15 22   58ً و    14 36   47طول )ً (، وتمتد بين خطي 1وليد جنوبًا خريطة )
فرعا بلديا )وزارة  12( وتضم 2كم 5573.2مساحتها حوالي: ) شمااًل، وتبلغ ( 32 23 28و   31 33 57)

 (.7، ص2015الحكم المحلي، 
 2020حتى نهاية  2015مدة الدراسة الممتدة من تشمل الحدود الزمنية  :الحدود الزمنية  

 ( الموقع الجغرافي والفلكي لبلدية مصراتة1خريطة )
 

 
 إلى وزارة الحكم المحلي، وصف الحدود اإلدارية لبلدية مصراتة  استنادا   arc gis 10.3الباحثون باستخدام  المصدر:

 .2015والمحالت التابعة لها، 
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 ها وأدواتهامنهجية الدراسة وأساليب
استخدم الباحثون المنهج الوصفي لكتابة اإلطار النظري، وتحديد خصائص الظاهرة، ووصف  المناهج: 

طبيعتها، ونوعية العالقة بين متغيراتها، وأسبابها واتجاهاتها، وتفسير الوضع القائم لخريجي الجغرافيا بجامعة 
ة، كما استخدم المنهج التحليلي لتفسير البيانات مصراته، ومدى احتياج سوق العمل بقطاع التعليم بالبلدي

 المجمعة عن موضوع الدراسة، والمقارنة بينها، بهدف الوصول إلى نتائج تخدم موضوع الدراسة.
استخدم األسلوب الكمي من خالل إخضاع الظاهرة وعالقاتها المكانية بمنطقة الدراسة للقياس  :أساليب الدراسة 

 .خراج الخرائط والرسوم البيانيةالرياضي والكارتوغرافي إل
استخدم الباحثون مجموعة من األدوات تخدم موضوع الدراسة كالكتب، والمجالت، والتقارير الصادرة : األدوات

عن الجهات الرسمية ذات العالقة بالموضوع، إضافة إلى الدراسة الميدانية لتغطية النقص في البيانات، كما 
 .Arc Gis 10.8ة الحديثة المتمثلة في برنامج استخدمت بعض التقنيات الجغرافي

 الدراسات السابقة
 لها صلة بموضوع الدراسة من أهمهاتم االطالع على بعض الدراسات التي   
بعنوان: الجغرافيا والهوية الوطنية، حيث تناول في دراسته مفهوم الجغرافيا ومدى  (2012دراسة مكي ) 

دور الجغرافيا في الهوية المكانية،  أهمها:مجموعة من النتائج من  وأهميتها في قطاع التعليم، وتوصل إلى
كما أشار إلى أهمية دراسة الجغرافيا، وأنها من العلوم المهمة والضرورية لحياة اإلنسان وتفاعله مع البيئة 

 وتحقيق التوازن لها.

حيث تناول في دراسته بعنوان: التعليم الجامعي في مصر وبطالة المتعلمين،  (2013) دراسة الجرساني 
التعليم الجامعي بمصر، واقعه ومشكالته، كما تناول بطالة المتعلمين، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من 
النتائج من أهمها: إنه يعاب على السياسات التعليمية في مصر مسؤوليتها في انتشار البطالة بشكل غير 

وقا، وجعلت التعليم الثانوي، والجامعي للطالب المتفوقين، مباشر، حيث خصصت التعليم الفني للطالب األقل تف
وأكدت الدراسة على ضرورة االستعانة بالنماذج الرائعة، وبيوت الخبرة في القضاء على البطالة، وإقحام الخريجين 

 في سوق العمل.
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تناول في  الشباب المصري(، )معضلةبعنوان: متعلمون ولكن عاطلون عن العمل  (2016)الغفار دراسة عبد 
دراسته أسباب البطالة بين الشباب، وتوصل في دراسته إلى أن أسباب البطالة ترجع إلى عدم التوافق بين 

 مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
بعنوان: التحليل المكاني لخدمات التعليم المهني المتوسط ببلدية زليتن، حيث  (2017دراسة التير وغليليب )

كفاءة خدمات التعليم المهني المتوسط وجود العديد من جوانب القصور، التي تؤثر سلًبا  أظهرت دراسة تقييم
على مخرجات هذه المراكز المهنية، منها ضعف اإلمكانات داخل الورش التدريبية، وعدم التركيز على الجانب 

ي يقتصر العملي، إضافة إلى عدم سهولة الوصول والحصول على خدمات بعض التخصصات المهنية، الت
وجودها على مراكز مهنية محددة، وخلص البحث بتقديم مجموعة من التوصيات منها: االهتمام بالتعليم المهني 
والتقني؛ إلعداد الكوادر الفنية المدربة القادرة على العمل المتقن، وبالتالي إقحام العنصر المحلي من الشباب 

 في مختلف مجاالت سوق العمل.
بعنوان: دور الجامعات السعودية في مواءمة مخرجات التعليم العالي ومتطلبات التنمية  (2020) دراسة الشيتي

المستدامة، حيث أوصت الدراسة بضرورة التأكيد على مواءمة جودة خريجي الجامعة مع احتياجات مؤسسات 
المناسبة سوق العمل ومتطلباته؛ لسد هذه االحتياجات من ناحية، وضمان حصول الخريجين على فرص العمل 

لتخصصاتهم من ناحية أخرى، مع ضرورة اهتمام الجامعة بالتحسين المستمر في مجاالت جودة التعليم، والسعي 
 لمعالجة نقاط الضعف التي يتم اكتشافها، وتنمية نقاط القوة بما يحقق التقدم العلمي المستمر.

 التطور العددي والنسبي لمخرجات قسمي الجغرافيا بالجامعة:
أصبحت الجغرافيا بميدانها الفسيح في الدراسات، وخصوصًا بعد إدخال التقنيات الحديثة علمًا مفتوحًا  لقد    

على العديد من العلوم والمعارف الطبيعية واالجتماعية، التي بينت مدى إسهام الجغرافيا ودورها في الكثير من 
ليات العلوم التطبيقية، وهذا ما دعا العديد العلوم األخرى، ولهذا نجد الجغرافيا تدرس في بعض الدول داخل ك

من الجغرافيين إلى القول بأن الجغرافيا علم متميز يدرس قضايا المكان. من هنا أسست الجامعة قسمي الجغرافيا 
منذ بدايتها األولى لتخريج كوادر جغرافية تسهم في حل قضايا المجتمع، وتغطية حاجة سوق العمل في مجال 

ر حديثنا في هذه الدراسة؛ حيث تم تأسيس قسم الجغرافيا بكلية اآلداب منذ البدايات األولى التعليم، وهو محو 
، كما تم تأسيس قسم الجغرافيا بكلية التربية مع تأسيس الكلية 1990/1991لتأسيس الكلية عام 

د معلم الجغرافيا ، ويعد القسمان من األقسام العلمية الملتزمة باستيفاء معايير الجودة في إعدا1997/1998عام
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المتمكن من أداء مهنته في مجال التعليم بكفاءة وتميز وتأهيله وتخريجه ، سعيا منهما لخدمة المجتمع وتطويره، 
 .2020/2021( إلى أعداد الطلبة الدارسين في تخصص الجغرافيا بالجامعة للعام الجامعي 1ويشير الجدول )

 
 2020/2021يا بالجامعة للعام الجامعي ( الطلبة الدارسون في تخصص الجغراف1جدول )

غير منشورة  الجغرافيا، بياناتليتي اآلداب والتربية بجامعة مصراتة، إحصائية بأعداد الطلبة بقسمي المصدر: استنادًا إلى قسم التسجيل بك
2021. 

 
 2020/2021( الطلبة الدارسون في تخصص الجغرافيا بالجامعة للعام الجامعي 1شكل )

 
 (.1المصر: الباحثون استنادًا إلى بيانات الجدول )       

 
( أن إجمالي عدد الطلبة الدارسين بقسمي الجغرافيا بجامعة 1(، والشكل)1الجدول) يالحظ من خالل بيانات   

طالًبا بكلية التربية، ومن  179طالبًا بكلية اآلداب، وحوالي  112طالبا وطالبة، منهم  291مصراتة، حوالي:
طالبًا منهم  59حوالي حيث التركيب النوعي للطالب )ذكوًرا وإناًثا( بلغ عدد الذكور بقسمي الجغرافيا بالجامعة

 
   

 %  %  % 
27 24.1 85 75.9 112 100 

 
   

 %  %  % 
32 17.9 147 82.1 179 100 

 291 
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طالبًا بكلية  32%( من إجمالي الطلبة الدارسين بالقسم، و24.1طالبًا بكلية اآلداب، يشكلون ما نسبته ) 27
%( من إجمالي طالب القسم، حيث يالحظ التقارب في أعداد الذكور بالقسمين، 17.9التربية يشكلون نسبة )

%( 75.9طالبة بكلية اآلداب يمثلن ما نسبته ) 85لبة، منهن طا 232أما اإلناث فبلغ عددهن بالقسمين حوالي
%( من إجمالي طالب القسم، 82.1طالبة بكلية التربية وبنسبة ) 147من إجمالي طالب القسم، وحوالي

ويالحظ أن أعداد الدارسين بقسم الجغرافيا بكلية التربية يزيد عن الدارسين بقسم الجغرافيا بكلية اآلداب بحوالي 
لبًا(؛ األمر الذي يشير إلى اإلقبال على االلتحاق بالدراسة في كلية التربية؛ ويعزى السبب في ذلك إلى طا 67)

أن أغلب خريجي الكلية يتم تمكينهم من العمل في قطاع التعليم نظرًا لمؤهلهم التربوي، وبالتالي ترغب الطالبات 
عهن بقطاع التعليم. أما عن تفوق عدد اإلناث في االلتحاق بكلية التربية لتوفر فرص العمل التي تتناسب م

مقارنة بالذكور في القسمين، فيعزى إلى عزوف الذكور عن االلتحاق بالدراسة في هذا التخصص، وعدم رغبتهم 
فيه، نظرًا لعدم وجود فرص عمل أخرى خارج قطاع التعليم، ونظرته الدونية للعمل في قطاع التعليم من حيث 

 جدواها االقتصادية.
 رجات قسمي الجغرافيا في الجامعةخم

تمثل مخرجات الجامعة المورد الدائم لتغطية احتياجات سوق العمل بقطاع التعليم العام بالبلدية، ويمثل     
الخريجون لهذين القسمين المعلمين الذين يفترض التحاقهم بقطاع التعليم لسد العجز القائم بالمؤسسات التعليمية 

( مخرجات قسمي الجغرافيا بالجامعة خالل المدة 2( والخريطة )2نوي، ويبين الجدول )بشقيها األساسي والثا
 .2020-2015من 

 2020-2015( خريجو الجغرافيا بالجامعة خالل المدة من 2)جدول 
 

    

 %  %  % 
2015/2016 2 6.5 __ __ 2 6.5 
2016/2017 __ __ __ __ __ __ 
2017/2018 1 3.2 2 6.5 3 9.7 
2018/2019 1 3.2 6 19.4 7 22.6 
2019/2020 __  1 3.2 1 3.2 
2020/2021 5 16.1 13 41.9 18 58 
 10 32.3 21 67.7 31 100
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 .2021، بيانات غير منشورة،المصدر/ الباحثون اعتمادًا على قسم التسجيل في كليتي اآلداب والتربية

  2020 - 2015( خريجو الجغرافيا بالجامعة خالل المدة من 2خريطة )
 في كليتي اآلداب والتربية بجامعة مصراتة.

 
 (.2استنادا  بيانات الجدول ) Arc map 10.8المصدر: الباحثون باستخدام                

 

ذين يوضحان مخرجات أقسام الجغرافيا بالجامعة بكليتي (، الل2( والخريطة )2يالحظ من خالل الجدول )
خريجًا  102خريجًا، منهم  133اآلداب والتربية، أن إجمالي الخريجين في المدة المشار إليها قد بلغ حوالي 

%(، 94.1%( من إجمالي الخريجين. وشكلت نسبة اإلناث بكلية التربية )76.7بكلية التربية شكلوا ما نسبته )
خريجا بنسبة  31%(، أما عن كلية اآلداب فقد بلغ خريجو الجغرافيا 5.9)نسبته الذكور ما  بينما شكل

%( من اإلناث؛ 67.7%( من الذكور و)32.3%( من جملة خريجي الجغرافيا بالجامعة، منهم: )23.3)
 ويعزى سبب ارتفاع نسبة اإلناث عن الذكور من خريجي الكليتين إلى اآلتي:

 داد الطالب الملتحقين بقسمي الجغرافيا يالحظ أن عدد اإلناث يتفوق في العادة على إذا ما نظرنا إلى أع
 أعداد الذكور.

 
       

 %  %  % 
2015/ 2016 2 2 7 6.9 9 8.8 
2016/2017 1 0.9 21 20.6 22 21.6 
2017/2018 1 0.9 10 9.8 11 10.8 
2018/2019 2 2 13 12.7 15 14.7 
2019/ 2020 _ __ 31 30.4 31 30.4 
2020/ 2021 _ __ 14 13.7 14 13.7 

 6 5.9 96 94.1 102 100% 
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  إن حملة مؤهالت التعليم المتوسط )الثانوي( من الذكور هم أقل عددًا من اإلناث؛ وذلك بسبب أن الذكور
 قني من فرص عمل متاحة أمامهم.يلتحقون بالتعليم التقني أكثر من التعليم الثانوي؛ لما يحققه التعليم الت

  عزوف الذكور عن االلتحاق بكليات العلوم اإلنسانية بشكل عام، والدراسات الجغرافية بشكل خاص، مقارنة
بكليات العلوم التطبيقية؛ لما يتوفر من فرص عمل أمام خريجي هذه الكليات، مقارنة بكليات العلوم اإلنسانية، 

ات الجغرافية قليل جدًا خارج نطاق قطاع التعليم، إضافًة إلى عدم رغبة كما أن فرص العمل لخريجي الدراس
 الذكور بالعمل في هذا القطاع بسبب انخفاض مستوى الدخل المتأتي عنه.

 .سرعة االلتحاق بالعمل في األجهزة األمنية، سبب عزوفًا كبيرًا عند الذكور عن االلتحاق بالتعليم الجامعي 

 راتةقطاع التعليم في بلدية مص
 واجه قطاع التعليم العام في ليبيا الكثير من التحديات والعقبات التي صعبت من أداء مهامه وخاصة بعد     
، حيث اتخذت وزارة التربية والتعليم الكثير من اإلجراءات لمعالجة هذه العقبات، كاستكمال الدراسة 2013عام 

، وصيانة بعض المدارس المتضررة، 2011الثورة عام التي توقفت بالمناطق التي كانت تشهد اقتتااًل أثناء 
وتغيير بعض المناهج التي كانت تروج لمدة الحكم قبل الثورة، ولم يكن هذا هو التحدي الوحيد لقطاع التعليم، 
فوزارة التربية والتعليم في حكومات ما بعد الثورة لم تجد من األساس خطة تعليمية محكمة تتبعها، أو أساسًا 

 (. 13، ص2016المنظمة الليبية للسياسات، )التعليم ف عليه للقيام بنقلة في مجال جيدًا تق
وقطاع التعليم في بلدية مصراتة كغيرها من البلديات، واجه الكثير من الصعوبات والمعوقات التي حالت دون 

أنها تحسين أداء أداء القطاع بشكل جيد، إال أن مراقبة التعليم بالبلدية اتخذت مجموعة من التدابير من ش
 القطاع، من بينها تمكين عدد من الخريجين لتغطية العجز في القطاع.

مؤسسة للتعليم األساسي شكلت ما نسبته  133مؤسسة تعليمية، منها  195يضم قطاع التعليم ببلدية مصراتة 
%(، وحوالي 12.8مؤسسة للتعليم الثانوي وبنسبة ) 25%( من إجمالي المؤسسات التعليمية بالبلدية، و68.2)

مؤسسة لرياض األطفال تشكل ما  15(، وحوالي 11.2مؤسسة مشتركة بين األساسي والمتوسط بنسبة ) 22
 %(، موزعة على أحد عشر مكتبًا للخدمات التعليمية بمختلف فروع البلدية.  7.6نسبته )

 تب خدمات التعليم ببلدية مصراتةالتوزيع الجغرافي لمكا
يمية من الخدمات المجتمعية المهمة الواسعة االنتشار، وهي نشاط يقدم من قبل الدولة تعد الخدمات التعل    

أو القطاع الخاص للسكان، وقد شكل موقع بلدية مصراتة الجغرافي واإلداري منطقة جاذبة للسكان، مما نتج 
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دمات العامة عنه نمو سريع في المراكز الحضرية صاحبه تزايد في أعداد السكان، وتزايد الضغط على الخ
( 11(. يتوزع على النطاق الجغرافي لبلدية مصراته )70، ص2020، )المنقوش والسيما الخدمات التعليمية

مكتبًا لخدمات التعليم التي تضم عددًا من المؤسسات التعليمية بشقيها األساسي والمتوسط، البالغ عددها حوالي 
 ت التعليمية والمؤسسات التعليمية التابعة لها بالبلدية.( مكاتب الخدما3مؤسسة تعليمية، ويوضح الجدول ) 195

 
 2021( مكاتب الخدمات التعليمية وعدد مؤسسات التعليم العام ببلدية مصراتة عام 3)جدول 

 .2021المصدر: مراقبة التعليم ببلدية مصراته، مكتب التوثيق والمعلومات، بيانات غير منشورة،      
 

 
 

  
 

 
  

 % 

1  11 1 2 2 16 8.2 

2  13 3 3 2 21 10.7 

3  10 1 2 0 13 6.6 

4  12 2 2 2 18 9.4 

5  17 6 3 1 27 13.8 

6  10 0 2 0 12 6.2 

7  17 3 4 2 26 13.3 

8  18 3 3 1 25 12.8 

9  8 2 0 2 12 6.2 

10  10 2 1 3 16 8.2 

11  7 2 0 0 9 4.6 

--  133 22 25 15 195 100 
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 2021( التوزيع العددي لمؤسسات التعليم العام ببلدية مصراتة 3خريطة )
 

 
  .ARC GIS10.3( باستخدام 3)المصدر: الباحثون، استنادًا للجدول       

 

 2021( التوزيع النسبي لمؤسسات التعليم العام ببلدية مصراتة 4خريطة )

 
 .ARC GIS10.3( باستخدام 3المصدر: الباحثون استنادًا للجدول )                       

ساسي في البلدية تفوق ( أن عدد مؤسسات التعليم األ3،4)والخريطتين ( 3)الجدول تبين من استقراء بيانات   
 133مؤسسة تعليمية، منها حوالي  158بشكل كبير عدد مؤسسات التعليم الثانوي، حيث بلغ عددها حوالي 

مؤسسة  47مؤسسة تعليمية مشتركة بين التعليم األساسي والثانوي، وحوالي  25مؤسسة للتعليم األساسي، و
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مؤسسة للتعليم الثانوي. يرجع سبب الزيادة في مؤسسات  22مؤسسة تعليمية مشتركة، و 25للتعليم الثانوي منها 
سنة،  15التعليم األساسي بالبلدية إلى أن الهرم السكاني للبلدية يتسع عند القاعدة في الفئة العمرية أقل من 

ممن هم في سن االلتحاق بالدراسة، األمر الذي يتطلب اتساعًا أفقيًا في مؤسسات التعليم األساسي، إضافًة 
إلزامية التعليم في هذه السن، واشتمال التعليم المتوسط على شقين هما: )التعليم الثانوي، المعاهد الفنية( إلى 

جميع هذا تسببت في توزيع الطالب على هذين الشقين، إضافًة إلى أن بعض حملة شهادة مرحلة التعليم 
 . األساسي من فئة الذكور يتركون الدراسة ويتجهون للعمل في سٍن مبكرةٍ 

 البلدية والثانوي فيم األساسي تطور مؤسسات التعلي
تعتمد حالة التعليم وتطورها في أي بلٍد على الحالة االجتماعية واالقتصادية والسياسية له، ومدى استقرار     

األوضاع فيه، وتشكل المؤسسات التعليمية جزءًا مهمًا من المنظومة التعليمية التي تمثل الوعاء الذي تنفذ من 
( إلى أعداد المؤسسات التعليمية، 4(. ويشير الجدول )3، ص2012خالله الخطط التعليمية المرسومة )القاللي، 

 والمعلمين، والحصص بالمرحلتين األساسي والمتوسط.
 ( أعداد المدارس، والمعلمين، وعدد الحصص بمرحلتي التعليم العام4)جدول 

 2020-2015في بلدية مصراته خالل المدة من  

 .2021المصدر/ الباحثون اعتمادًا على وحدة االجتماعيات بمكتب التفتيش التربوي، مراقبة تعليم مصراته،

 

 
 

     
2015/2016 154  ---  843 --- 8307 --- 
2016/2017 154  0 899  56 8307 0 
2017/2018 154  0  878 -21  8307 0 
2018/2019 156  2 806  -72 8392 85 
2019/2020 156  2 816  10 8486 94 
2020/2021 158  0 835  19 8486 0 

 
  

     
2015/2016 39 --- 62 --- 511 --- 
2016/2017 42 4 72 10 590 79 
2017/2018 42 0 72 0 590 0 
2018/2019 43 1 86 14 616 26 
2019/2020 46 2 86 0 616 0 
20202021 47 1 80 - 6  628 12 



  مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل الليبيلالدولي  لمؤتمربا، إصدار خاص مجلة دراسات االقتصاد واألعمال

256  
  

 

www.eps.misuratau.edu.ly 

ليمية ببلدية مصراتة بمرحلتي األساسي والثانوي قد تزايدت ( إلى أن عدد المؤسسات التع4تشير بيانات الجدول )
مؤسسة تعليمية خالل العام الدراسي  154خالل سنوات الدراسة، حيث تزايدت في مرحلة التعليم األساسي من 

( مؤسسات 4، وبمقدار زيادة بلغ )2020/2021مؤسسة في العام الدراسي  158إلى حوالي  2015/2016
مؤسسة تعليمية، بينما  25أن هناك مؤسسات تعليمية مشتركة بين المرحلتين بلغ عددها  تعليمية، مع مالحظة

وقد  مؤسسات، 8مؤسسة، بزيادة قدرها  47مؤسسة تعليمية إلى حوالي  39تزايدت في المرحلة الثانوية من 
بالمرحلتين،  ترتب على هذه الزيادة في المؤسسات التعليمية زيادة في عدد حصص االجتماعيات، والجغرافيا

، 2015/2016حصص خالل العام الدراسي  8307ففي مرحلة التعليم األساسي زادت أعداد الحصص من 
حصة، أما في مرحلة التعليم  179بزيادة قدرها  2020/2021حصًة خالل العام الدراسي  8486لتصل إلى

 حصة. 117حصة وبزيادة قدرها  628حصة إلى  511الثانوي فقد تزايدت أعداد الحصص من 
وعن أعداد المعلمين بالمرحلتين فقد تذبذبت بين الزيادة والنقصان؛ ويرجع ذلك إلى عدة أسباب لعل أهمها 
االنقطاع عن العمل، واالنتقال داخل القطاع بين التعليم األساسي والثانوي، والتسرب خارج القطاع، إضافة إلى 

إدارية بالمؤسسات التعليمية، البالغ عددهم جميعًا خالل مدة المنتقلين للتفتيش التربوي، ومن أسندت إليهم مهام 
معلمًا بالمرحلتين األساسي والثانوي، األمر الذي ترتب عنه وجود عجٍز في معلمي  44الدراسة حوالي: 

( أعداد المفتشين التربويين المكلفين بأعمال 2( والشكل )5االجتماعيات، والجغرافيا بالمرحلتين، ويبين الجدول )
 دارية بقطاع التعليم العام في بلدية مصراتة خالل مدة الدراسة.إ

 2020-2015( أعداد المفتشين التربويين والمكلفين بأعمال إدارية للمدة من 5)جدول 

 .2021المصدر: وحدة االجتماعيات بمكتب التفتيش التربوي، مراقبة تعليم مصراته، بيانات غير منشورة، 
 

  

   

2015/2016 11 29 40 

2016/2017 11 29 40 

2017/2018 10 31 41 

2018/201910 30 40 

2019/2020 12 32 44 

2020/ 2021 12 32 44 
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 2020-2015( أعداد المفتشين التربويين والمكلفين بأعمال إدارية للمدة من 2)شكل 

 

 (.5المصدر: الباحثون اعتمادًا على الجدول )            
 مؤشرات العجز في معلمي الجغرافيا 

تعد األعداد الهائلة من الخريجين العاطلين عن العمل مؤشراً قوياً للهوة بين مخرجات التعليم العالي وحاجات     
ومناسبة، يعطي ذلك مؤشرًا  سوق العمل، وعجز الجامعات عن تزويد سوق العمل بكفاءات ومهارات مالئمة

(. 37، ص2018قويًا عن ضعف حساسية نظام التعليم العالي الحتياجات سوق العمل المحلية )البهنساوي، 
كما أن العجز القائم بمؤسسات التعليم العام الذي ينعكس على سوء األداء بهذه المؤسسات، إذ يلقي باللوم على 

خريجين المؤهلين لتغطية هذا العجز في تخصصات معينة، ولعل التعليم الجامعي من حيث تدني أعداد ال
العجز القائم بقطاع التعليم العام بالبلدية في معلمي الجغرافيا واالجتماعيات هو خير دليل على ذلك، ويبين 

( العجز القائم بقطاع التعليم العام ببلدية مصراتة من معلمي االجتماعيات والجغرافيا خالل مدة 6الجدول )
 لدراسة. ا

 ( العجز القائم بقطاع التعليم العام ببلدية مصراتة من معلمي الجغرافيا 6جدول )
 2021 - 2015واالجتماعيات للسنوات من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2021بفرع مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي، مصراتهالباحثون استنادًا إلى وحدة االجتماعيات  المصدر: 
 شمل معلمي الجغرافيا والتاريخ والتربية الوطنية* العجز بمرحلة التعليم األساسي ي       

 العجز في معلمي الجغرافيا بمراحل التعليم العام السنة الدراسية
 المجموع/ معلماً  التعليم الثانوي  *التعليم األساسي

 84 ال يوجد 84 2015/2016
 68 ال يوجد 68 2016/2017
 43 ال يوجد 43 2017/2018
2018/2019 39 4 43 
2019/2020 41 4 45 
2020/ 2021 30 5 35 
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يالحظ من خالل البيانات الواردة بالجدول أعاله أن هناك عجٌز متفاوٌت في معلمي االجتماعيات والجغرافيا     
خالل سنوات الدراسة، وأن أغلب هذا العجز يكمن في مرحلة التعليم األساسي التي ال يشترط فيها من هم 

جغرافيا لتدريس مقرر االجتماعيات، حيث تبين أن هناك معلمين في تخصصات التاريخ، متخصصون في ال
وخريجين من معاهد المعلمين سابقًا، ومعلم الفصل، وتخصصات أخرى يقومون بتدريس مقرر االجتماعيات 

أن يكونوا من  خالفًا لما هو موجود في مرحلة التعليم الثانوي الذي يشترط فيمن يقومون بتدريس مقرر الجغرافيا
حملة الشهادات الجامعية في تخصص الجغرافيا، ولكن ما يالحظ من بيانات الجدول أن العجز في مرحلة 
التعليم األساسي يفوق بشكٍل كبير ما هو عليه في مرحلة التعليم الثانوي،  لعدة أسباب من أهمها: إلغاء معاهد 

ادة في أعداد المدارس والفصول الدراسية في مرحلة المعلمين من جهة، وزيادة عدد الحصص الناجم عن الزي
التعليم األساسي من جهة أخرى، عالوة على أن هناك من معلمي االجتماعيات من أسندت إليهم مهام إدارية 
بقطاع التعليم،  وما حصل من تسرب خارج القطاع  قد تسبب في وجود عجٍز كبيٍر كما هو مشار إليه في 

ب الممكنين من حملة الشهادة الجامعية في تخصص الجغرافيا تم تمكينهم في المرحلة (، كما أن أغل6الجدول )
الثانوية لتغطية العجز، إضافة إلى وجود سوء توزيع للمعلمين بين المؤسسات التعليمية خاصة المعلمات، أدى 

ات في مؤسسات إلى عدم التوازن في أعداد المعلمين، وعدد الحصص بهذه المؤسسات، فهناك احتياطي للمعلم
تعليمية خاصًة الواقعة بمركز المدينة، بينما تواجه مؤسسات تعليمية أخرى خاصًة الواقعة في أطراف البلدية 

  عجزًا قائمًا ، ولعل لعامل المسافة من حيث القرب والبعد بين مكان العمل ومحل اإلقامة دورًا في ذلك.
 جغرافياالممكنون بقطاع التعليم العام من خريجي أقسام ال

لتغطية العجز في معلمي االجتماعيات والجغرافيا بالمؤسسات التعليمية في مرحلتي التعليم األساسي     
والثانوي، مكن قطاع التعليم بالبلدية عدداً من حملة الشهادة الجامعية في تخصص الجغرافيا خالل المدة الزمنية 

( 3)والشكل ( 7)والجدول ماعيات وجغرافيا، للعمل بالقطاع على وظيفة معلم اجت 2021إلى  2018من 
 يوضح كل منهما الممكنين من العمل خالل مدة الدراسة بقطاع التعليم بالبلدية. 

تبين من خالل الجدول والشكل السابق أن إجمالي الممكنين من العمل بقطاع التعليم ببلدية مصراته على     
معلمًا ومعلمة خالل السنوات من  83ساسي والثانوي بلغ حواليوظيفة معلم اجتماعيات وجغرافيا بالمرحلتين األ

، أما في السنوات األولى من الدراسة حيث ال يوجد تمكين للعمل بقطاع التعليم فإن مرد 2021حتى  2015
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%(، بينما شكل الذكور حوالي 98.8ذلك إلى عدم وجود عجز بالقطاع، وقد شكلت نسبة اإلناث حوالي )
ممكنين، ويعزى سبب ارتفاع نسبة اإلناث عن الذكور إلى أن أعداد خريجي الجغرافيا %( من جملة ال1.2)

 بالكليتين من فئة اإلناث تفوق كثيرًا أعداد الذكور، كذلك عزوف الذكور عن العمل بقطاع التعليم.
 ( الممكنون بقطاع التعليم العام من خريجي أقسام الجغرافيا7جدول )

 .2021 ،المصدر: مراقبة التعليم ببلدية مصراتة، مكتب المعلوماتية والتوثيق، بيانات غير منشورة

 ( الممكنون بقطاع التعليم العام من خريجي أقسام الجغرافيا3شكل )

 

 (.6انات الجدول )المصدر: الباحثون استنادا  إلى بي                                  

وجدير بالذكر أنه إذا ما قارنا بين أعداد الممكنين من خريجي الجغرافيا والعجز القائم بالقطاع فإنه يالحظ أن 
معلمًا، وهو ما يفوق كثيرًا العجز بالقطاع، على الرغم من ذلك فإن العجز  83أعداد الممكنين قد بلغ حوالي 

ة التسرب واالنتقال خارج القطاع وداخله كانت مرتفعة، وهي سبب رئيس ال يزال قائمًا، وهذا ما يؤكد أن نسب
 من أسباب العجز في المعلمين. 

  %  %  % 

2015/2016  ----  ---- ---- ---- 

2016/2017  ----  ---- ---- ---- 

2017/2018  ----  ---- ---- ---- 

2018/2019 1 1.2 47 56.6 48 57.8 

2019/2020  ---- 13 15.7 13 15.7 

2020/2021  ---- 22 26.5 22 26.5 

 1 1.2 82 98.8 83 100% 
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 النتائج والتوصيات:
 توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات أهمها:

 أواًل: النتائج
أقسام الجغرافيا بجامعة  يواجه قطاع التعليم ببلدية مصراتة عجزاً في معلمي الجغرافيا، حيث ال تفي مخرجات .1

 مصراتة بحاجة سوق العمل بقطاع التعليم، وهو ما يؤكد صحة الفرضية الثانية.
تكدس المعلمين ببعض فروع البلدية خاصة في مركز المدينة، بينما تعاني فروٌع أخرى من عجز ملحوظ،  .2

 جغرافي غير متجانس للمعلمين. إلى توزيعمما يشير 
وداخله دون وجود بيانات موثقة  نقطاع، إضافة إلى انتقال المعلمين خارج القطاعارتفاع معدل التسرب واال .3

جميع هذا كان سببًا في زيادة حدة العجز في المعلمين بمرحلة التعلم األساسي  تحدد أعدادهم وقدراتهم،
 بالبلدية.

لخريجين، مما أسهم في العزوف عن االلتحاق بالدراسة في أقسام الجغرافيا بالجامعة، أدى إلى تدني أعداد ا .4
 زيادة الفجوة بين الجامعة وقطاع التعليم العام بالبلدية.

االفتقار إلى التخطيط التعليمي الذي يحقق التكامل بين مخرجات قطاع التعليم العالي وسوق العمل، والحاجة  .5
طاع التعليم إلى خطة اقتصادية يمكن من خاللها االستفادة من مخرجات التعليم الجامعي في التوظيف بق

 العام.
رغم التوسع األفقي والرأسي، والتزايد في أعداد الكليات، واألقسام العلمية، وأعداد الطالب الذي شهدته جامعة  .6

مصراتة خالل السنوات األخيرة، والناجم عن التزايد في مخرجات التعليم الثانوي، والكثافة السكانية بالبلدية، 
غرافيا ظلت محدودًة، األمر الذي انعكس على تدني عدد الخريجين، وما إال أن نسبة االلتحاق بأقسام الج

 نتج عن ذلك من عجز في اإليفاء بحاجة المؤسسات التعليمية من معلمي الجغرافيا. 
 التوصيات :ثانياً 

التوجه نحو استخدام نظام تعليمي تتالءم مخرجاته مع احتياجات سوق العمل، بتوجيه المناهج الدراسية  .1
 الجغرافيا نحو متطلبات سوق العمل.بأقسام 

التركيز على االستفادة من تجارب الدول المتقدمة عن التنمية البشرية، والخدمات المجتمعية، وتحسين جودة  .2
 مخرجات التعليم العالي بما يحقق االستفادة من توجيهها نحو سوق العمل.
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ات، وتحديد حاجة التعليم العام بالتنسيق ما حصر االحتياج القائم المتوقع من معلمي الجغرافيا واالجتماعي  .3
بين الجامعة وقطاع التعليم بشكل دوري، وبناء حلقة وصل يمكن من خاللها سد العجز في سوق العمل من 

 هذا التخصص.
إعادة النظر في هيكلية التوزيع الجغرافي للمؤسسات التعليمية في البلدية، ووضع تصور مستقبلي عن   .4

 ديدة لتحقيق التجانس المطلوب في جميع األحياء والفروع البلدية.توزيع المؤسسات الج
إعادة النظر في توزيع معلمي الجغرافيا، واالجتماعيات بين مؤسسات التعليم بما يحقق التوزيع العادل لسد  .5

العجز القائم، وتالفي تكدس المعلمين في مؤسسات تعليمية دون أخرى، وتجنب المحاباة في التوزيع، وتقديم 
 المصلحة العامة عن المصلحة الشخصية.

 التقنين من تكليف المعلمين بالمهام اإلدارية خاصة في التخصصات التي تعاني عجزًا في القطاع.  .6
تولي الجامعة التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني بالبلدية لتوفير فرص العمل لخريجيها خصوصًا  -7 .7

 ا التخصص في العمل بالمؤسسات المدنية للدولة.خريجي أقسام الجغرافيا، وبيان مدى أهمية هذ
توجيه االهتمام نحو المعلم من حيث التنظيم اإلداري سواء في التعيين وااللتحاق بسوق العمل، أو تحديد  .8

الواجبات، أو الحقوق واالستحقاقات، إلى جانب إعداده قبل الخدمة، وتدريبه أثناءها، وإخضاعه ألسس 
 لتعليم.ومعايير ضمان الجودة في ا

 المراجع
، أحمد علي عبدا لكريم، جودة مخرجات التعليم العالي ومتطلبات وجيد هللاامعيزيق، حاتم إبراهيم محمد،  

-29جامعة النجم الساطع، المؤتمر الثاني للعلوم الهندسية والتقنية،  -سوق العمل في ليبيا دراسة حاله 
 .2019، صبراتة، 2019أكتوبر 31

المواءمة بين مخرجات التعليم الجامعي وسوق العمل، دراسة عينة من الخريجين بالحضر، البهنساوي، ليلي،  
 .2018(، يناير1(، العدد )78)المجلد مجلة كلية اآلداب، جامعة القاهرة، 

التير، علي محمد، وغليليب، خالد حسين، التحليل المكاني لخدمات التعليم المهني المتوسط ببلدية زليتن،  
 .2017ديسمبر  ،31اإلنسانية والتطبيقية، كلية اآلداب، الجامعة األسمرية، العدد مجلة العلوم

الجرساني، وائل محمد، التعليم الجامعي في مصر وبطالة المتعلمين، دراسة تتبعيه لخريجي كلية التربية  
ة القاهرة، جامعة المنصورة، رسالة دكتوراه )غير منشورة( قسم الفلسفة، معهد الدراسات التربوية، جامع

2013. 



  مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل الليبيلالدولي  لمؤتمربا، إصدار خاص مجلة دراسات االقتصاد واألعمال

262  
  

 

www.eps.misuratau.edu.ly 

الدلو، حمدي أسعد، إستراتيجية مقترحة لمواءمة مخرجات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل في فلسطين،  
)رسالة ماجستير غبر منشورة(، برنامج الدراسات العليا المشترك بين أكاديمية اإلدارة والسياسة وجامعة 

 .2016األقصى، غزة، 
لجامعات السعودية في مواءمة مخرجات التعليم العالي ومتطلبات التنمية الشيتي، إيناس محمد، دور ا 

في المملكة السعودية، دراسة تحليلية آلراء القيادية اإلدارية في جامعة  2030المستدامة وفق رؤية 
 .2020القصيم، مجلة العالمية لالقتصاد واألعمال،

رس التعليم الثانوي في نطاق مصراتة المدينة لسنة المنقوش، فاطمة عبد هللا، التحليل المكاني لتوزيع مدا 
، المجلة العلمية لكلية التربية، جامعة مصراتة، المجلد األول، العدد الخامس عشر، مارس 2018
2020. 

ايناس محمد الشيتي، دور الجامعات السعودية في مواءمة مخرجات التعليم العالي ومتطلبات التنمية المستدامة 
المملكة السعودية، دراسة تحليلية آلراء القيادية اإلدارية في جامعة القصيم، مجلة  في 2030وفق رؤية 

 2020العالمية لالقتصاد واألعمال،
عبد الغفار، عادل، متعلمون ولكن عاطلون عن العمل: معضلة الشباب المصري، مركز بروكنجز، الدوحة، 

 .2016قطر ،
مل: معضلة الشباب المصري، مركز بروكنجز، الدوحة، ، متعلمون ولكن عاطلون عن العرعبد الغفاعادل 
 .2016قطر ،

التحليل المكاني لخدمات التعليم المهني المتوسط ببلدية زليتن، مجلة  علي محمد التير، و خالد حسين غليليب، 
 .2017كلية اآلداب والعلوم الجامعة األسمرية، زليتن، 

الوطنية، الجمعية الجغرافية السعودية، إصدارات في الثقافة  الجغرافيا والهوية إبراهيم،مكي، محمد شوقي بن  
 .2012الجغرافية، العدد الثالث،

محمد شوقي بن إبراهيم مكي، الجغرافيا والهوية الوطنية، الجمعية الجغرافية السعودية، إصدارات في الثقافة 
 .2012الجغرافية، العدد الثالث،

مصر وبطالة المتعلمين، دراسة تتبعية لخريجي كلية التربية جامعة وائل محمد الجرساني، التعليم الجامعي في 
 .2013المنصورة، رسالة دكتوراه )غير منشورة( قسم الفلسفة، معهد الدراسات التربوية، جامعة القاهرة، 

 .2020هيئة تقويم التعليم والتدريب، معايير معلمي الجغرافيا، المملكة العربية السعودية، 
 .2021لمعلومات بمراقبة تعليم مصراته، بيانات غير منشورة مكتب التوثيق وا

 .2021وحدة االجتماعيات بمكتب التفتيش التربوي، مراقبة تعليم مصراته، بيانات غير منشورة 
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 .2021بيانات غير منشورة مصراته،مكتب خدمات التعليم األساسي بمراقبة تعليم  
 .2021بيانات غير منشورة صراته،ممكتب خدمات التعليم الثانوي بمراقبة تعليم  
 2021قسم التسجيل بكلية اآلداب، جامعة مصراته، بيانات غير منشورة  
 2021قسم التسجيل بكلية التربية، جامعة مصراته، بيانات غير منشورة  
ة، إبريل المنظمة الليبية للسياسات واالستراتيجيات، التعليم العام في ليبيا المختنقات والتحديات وسبل المعالج 

2016 . 
 

 

 

 

 

 

  


