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 ادللخص 
بني االنشطة االقتصادية مبدينة شحات واألاثر النامجة عنو ، وذلك من  حبث أسباب سوء توزيع العاملني إىلهتدف ىذه الدراسة 

من حدوث اختالفات واضحة يف حجم العاملني من  يوإلخالل دراسة التغريات الدؽلوغرافية واالقتصادية والسياسية وما أدت 
% عام  19,5ع ، حيث ارتفعت من اخر . كما أظهرت الدراسة أن نسبة العاملني اقتصاداي كانت تتجو ضلو االرتفا  إىلقطاع 

غري ان نسبة العاملني اقتصاداي كانت مرتفعة مقارنة مبشاركة  1995% من مجلو السكان خالل عام  26,3 إىل 1973
اإلانث ، كما تبني أن نسبة العاملني ابألنشطة الثالثية كانت مرتفعة بشكل واضح حيث بلغ متوسطها خالل فًتة الدراسة ) 

 إىل% ، أما األنشطة األولية والثانوية ، فكان نصيبها أقل من إمجايل العاملني ، وذلك راجع  86,1حوايل (  2006ـ  1973
وجود العديد من ادلعوقات اليت حالت دون تنمية تلك األنشطة خاصة ) الزراعية والصناعة ( حيث مل ختص ابىتمام الدولة شلا 

لبالد نتيجة أن التحوالت اليت شهدهتا ا إىلتيجة لسوء التخطيط ، ابإلضافة نتج عنو ضالو يف حجم االستثمارات ادلخصصة ذلا ن
ىجرة عدد كبري من العاملني من القطاع الزراعي والصناعي واجتاىهم ضلو قطاع اخلدمات ، وعموماً  إىلأدت  لعائدات النفط واليت

أخر  إىلتالف حجم العاملني من نشاط اقتصادي تقدمي بعض النتائج اليت تفيد يف فهم أسباب اخ إىلفأن ىذه الدراسة خلصت 
 واالاثر النامجة عن ذلك االختالف .
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 ادلقدمة :
تكتسب الدراسات السكانية اعلية خاصة وذلك دلا ذلا من دور كبري يف عمليات التنمية خاصة وان السكان ىم االساس لقيام اي 

 ومبعين اىم يعترب السكان ىم الثروة احلقيقية لألمم .  [1]معيشي عال للمجتمع  مستوىخطة تنموية من نشأهتا ان حتقق 
 علىالنفط يف ليبيا دورا ابرزا يف احداث تغريات جذرية يف الًتكيب االقتصادي وبروز بعض القطاعات  الكتشافولقد كان 

 قتصادية حساب قطاعات اخري االمر الذي ترتب عليو حدوث اختالفات يف حجم القوي العاملة بني سلتلف االنشطة اال
وتفيد دراسة االنشطة االقتصادية يف تقييم حجم العاملني يف كل نشاط اقتصادي والتنبؤ حبجم القوي  العاملة ومدي مشاركة 

   [ 2 ] . ادلراءة يف االقتصاد 
من  التنميةليات وتتم عم واإلنتاجيةفهو العنصر الوحيد الذي يقوم ابجلهد  لإلنتاجويعترب العنصر البشري احد ادلوارد االساسية 

   [ 3 ]أجلو لذا فمن الطبيعي ان حتتل دراستو زلل الصدارة 
للحياة االقتصادية واالجتماعية وانعكس مباشرة  لواقع  الدعامةما يسمي ابلقوي العاملة تعترب ىي  وأوعموما فأن القوي البشرية 

  [4 ]االقتصادي يل بلد  ستوىلعاملة ورفع ادللك السبيل للنهوض ابلقوي اكذاجملتمع وادلشكالت اليت يعاين منها ، و 
 -مشكلة الدراسة :

أتثري رلموعة من العوامل الدؽلوغرافية  إىلان التباين الواضح  يف توزيع العاملني بني األنشطة االقتصادية مبدينة شحات قد يعود 
      عدد العاملني بلغ متوسطها خالل الفًتة  نسبة كبرية من علىواالقتصادية والسياسية . فلقد استحوذ قطاع األنشطة الثالثية 

% من امجايل القوة العاملة بباقي األنشطة االقتصادية كما تبني ارتفاع نسبة مشاركة االانث 86.1( حوايل 1973-2006) 
تضخمو  إىلابلقطاع اخلدمي دون غري من القطاعات األخرى  . وعموما فأن  تركز اغلب العاملني بقطاع االنشطة الثالثية ادي 

 وحدوث تباينات واضحو يف حجم العاملني بباقي االنشطة االقتصادية .
  -اسئلة الدراسة :

 ما مدي تباين توزيع العاملني بني االنشطة االقتصادية  – 1
 ما ىو دور العوامل الدؽلوغرافية واالقتصادية والسياسية يف توزيع العاملني بني االنشطة االقتصادية . – 2
 اخر .  إىلدلساعلة ادلراءة يف قوة العمل أتثريا يف احداث تغريات يف حجم العاملني من نشاط  ىل كان -3

  -اهداف الدراسة :
 اختالل توزيع العاملني بني األنشطة االقتصادية . إىلمعرفة االسباب اليت أدت  – 1
 ايد عدد العاملني يف نشاط اقتصادي ما دون غرية مدي أتثري العوامل الدؽلوغرافية واالقتصادية السياسية يف تز  علىالتعرف  – 2
 نسبة مساعلة اإلانث يف قوة العمل واثرىا يف تباين حجم العاملني بني األنشطة االقتصادية  علىالتعرف  – 3

 أمهية الدراسة 
القتصادية حيث أن أغلب ىكذا نوع من الدراسات التفصيلية اليت ختص األنشطة ا إىلأتيت أعلية الدراسة االفتقار منطقة الدراسة 

الدراسات قد تناولت مدينة شحات بشكل موسع ضمن منطقة اجلبل االخضر وبرؤوس نقاط عريضة كذلك تكمن اعلية ىذه 
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الدراسة يف الكشف عن ادلشكالت واخللل الذي تعاين منو األنشطة االقتصادية وزلاولة أغلاد احللول والتوصيات اليت من شأهنا 
 ادلطلوب . ستوىوالنهوض هبا ابدلتطوير تلك االنشطة 

 مناهج الدراسة : 
عدة مناىج متمثلة يف ادلنهج التارؼلي الذي يتم من خاللو تتبع الظاىرة اترؼلياً لفهم تطورىا حيث سيتم تتبع  علىأعتمد الباحث 

 إىللعاملني من نشاط اقتصادي الظروف والعوامل اليت ساعلت يف تغري توزيع اعداد ا علىمراحل تطور العاملني اقتصاداي والوقوف 
 اخر .

وايضا أعتمد ادلنهج الوصفي ادلقارن لدراسة الظاىرة يف صورهتا احلاضرة وتشخيصها وحتديد العالقات بني عناصرىا ، وكذلك 
 أستخدم ادلنهج التحليلي من أجل حتليل البياانت الكمية كاألرقام الواردة من التعدادات .

 ـ مصادر مجع البياانت :
 النحو التايل : علىيتم مجع البياانت  سوف

زللي أو دويل  ىمستو  علىيت تناولت موضوع الًتكيب االقتصادي سوء لالكتب والدورايت والرسائل العلمية ا علىـ الًتكيز  1
 وزلاولة ربطها مبوضوع دراسة توزيع األنشطة االقتصادية مبدينة شحات .

 .منة مدينة شحات( اخلاصة مبنطقة اجلبل االخضر وادلتض 1995ـ  1984ـ  1973ـ جتميع البياانت من التعددات العامة )  2
 الدراسة : احلدود ادلكانية والزمانية دلنطقة

 ـ احلدود ادلكانية : 1
تقع مدينة شحات ضمن احلدود االدارية لشبيعة اجلبل االخضر وتتكون من زللتني علا زللو شحات القدؽلة وزللو شحات 

 اجلديدة .
  13كم ، وشرق مدينة البيضاء حبوايل   20تقع مشال شرق ليبيا يف منطقة اجلبل االخضر جنوب البحر ادلتوسط حبوايل  وجغرافيا

خط  على( وفلكيا تقع 1كم أنظر شكل رقم )  15كم وجنوب غرب منطقة سوسة حبوايل   10كم ومشال منطقة قراندة حبوايل 
 مشاالُ . 32,48ـ   32,45شرقاً وخطي عرض   21,55 – 21,7طول 

 ـ احلدود الزمانية :  2
( و ذلك لتوافر البياانت الالزمة  2006ـ  1973مت حتديد فًتة الدراسة يف الفًتة احملصورة ما بني التعدادات السكانية الرمسية ) 

  لدراسة ادلنطقة .
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 ( خريطة موقع منطقة الدراسة1شكل رقم )

 
ادلناطق االثرية يف اقليم اجلبل االخضر ، الدراسة يف التخطيط العمراين ، رسالة دكتوراة  علىزحف العمراين حسن احلداد ، ال ادلوىل ادلصدر : عبدالسالم عبد

   13) غري منشورة ( ، قسم اجلغرافية عني مشس ، القاهرة ، ص
 ـ الدراسات السابقة :

وؽلهد لو الطريق ويرسم لو اخلطوات اليت  أن الدراسات السابقة دتثل اإلطار ادلنهجي والدليل ادلرجعي الذي يسًتشد بو الباحث
 رلموعة من الدراسات كااليت :  علىتوجو مسار البحث لذلك فقد مت االطالع 

ـ الباحث زىران عبد هللا الرواشدة قدم رسالة ماجستري بعنوان ) قضاء احملمودية : دراسة يف جغرافية السكان ( انقش فيها توزيع 
الطبيعية وادلكانية وكذلك تراكيبهم وذلك بغية لفهم أظلاط التوزيعات ادلكانية للسكان وحل  السكان اجلغرايف لقضاء وحركتهم

 ادلشكالت النامجة عن تلك التغريات .
التحليل اإلحصائي يف اجلغرافيا البشرية ( قام هبا الباحث فتحي دمحم أبو عيانة  إىلصدر كتاب بعنوان ) مدخل  1986ويف عام 

دراسة  علىستخدام االساليب االحصائية اليت يعتمد عليها الباحث يف رلال الدراسات اجلغرافية ، كما ركز حتدث منها عن أعلية ا
 نتائج دقيقة ػلتاجها الباحثني يف رلال حبثهم . إىلالتحليل الكمي واعليتو يف الوصول 

سكان النشطني اقتصاداي يف زلافظة اببل قدمت الباحثة دعاء عبود زلي العزايل رسالة ماجستري بعنوان حتليل احصائي خلصائص ال
: دراسة يف جغرافية السكان ( حتدثت فيها عن السكان النشطني اقتصاداي وخصائص السكان يف  2009ـ  1997للمدة من )

يب دراسة العوامل ادلؤثرة يف الًتك إىلمنطقة الدراسة وادلؤشرات الدؽلوغرافية اليت يتصف هبا سكان زلافظة اببل ، كما تطرقت 
وجود  إىلدراسة العوامل ادلؤثرة يف الًتكيب االقتصادي للسكان ، وتوصلت الباحثة  إىلاالقتصادي للسكان ، و توصلت الباحثة 

قدم الباحث فتحي دمحم بوعيانة كتاب بعنوان  1986تباين مكاين خلصائص السكان النشطني اقتصاداي مبنطقة الدراسة .يف عام 
عن توزيع السكان بشكل عام والعوامل ادلؤثرة يف ذلك التوزيع ، كما درس ظلو السكان وأظلاط  ) جغرافية السكان حتدث فيها

ذلك النمو ، واختتم دراستو ابحلديث عن العالقة الكبرية بني السكان وادلوارد االقتصادية وماذلا من  علىتركيبهم واذلجرات ادلًتتبة 
 العامل .خريطة  علىدور واضح يف حتديد االقاليم السكانية 
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 ـ تطور حجم ومعدل النمو السكاين مبدينة شحات :
الًتكيب االقتصادي ، خاصة وان حجم السكان ىو  على تطرأتفيد دراسة حجم السكان و دراسة ظلوىم يف فهم التغريات اليت  

 ادلغذي الرئيسي حلجم العاملني اقتصاداي يف أي بلد ما . 
حوايل  1973( ان السكان الليبيني قد بلغ عددىم يف تعداد 2( )1من اجلدولني ) وبدراسة حجم سكان مدينة شحات تبني لنا

( حوايل  1984ـ  1973أانث وأن معدل ظلوىم بلغ يف الفًتة )  3755ذكرًا وحوايل  3917نسمة منهم حوايل  7672
 والذي مشل مدينة شحات .% وتعترب ىذا ادلعدل مرتفعاً بسبب حتسن الظروف االقتصادية يف تلك الفًتة كل البالد 3,4

 (2006ـ  1973( تطور عدد السكان الليبيني ومعدالت ادلواليد والوفيات مبدينة شحات خالل الفًتة )1جدول رقم )
 

 السنوات
  عدد السكان الليبيني

 معدل ادلواليد
 

 مجلة اانث ذكور معدل الوفيات
1973 3917 3755 7672 47,6 9,4 
1984 15607 15503 11110 40 6,1 
1995 8285 8035 16320 35,1 2,9 
2006 11668 11613 23281 26,6 2,7 

 ادلصدر : 
 . 37، طرابلس ، ص  1973ـ أمانة التخطيط ، مصلحة اإلحصاء والتعداد ، نتائج التعداد العام للسكان ، منطقة اجلبل االخضر ، 

 .72، طرابلس ، ص  1984ل االخضر ، تعداد ، نتائج التعداد العام للسكان ، بلدية اجلبـ أمانة اللجنة الشعبية لتخطيط االقتصاد ، مصلحة اإلحصاء وال
 . 108أفرجني ، منطقة اجلبل ، ص  1995ـ اذليئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ، النتائج النهائية العام للسكان للعام 

 . 54ص  2006للسكان ـ اذليئة الوطنية العامة للمعلومات ، النتائج األولية للتعداد العام 
 ( ) بياانت غري منشورة ( . 2006ـ  1973ـ بياانت السجل ادلدين دلدينة شحات للفرتة من ) 

 5503نسمة ، وبلغ عدد اإلانث  5607نسمة وبلغ عدد الذكور منهم  11110بلغ عدد السكان الليبيني  1984ويف عام 
إن معدالت  إىل% ويعود ذلك  3,3( وبلغ  1995ـ  1984) نسمة ويالحظ أن معدل ظلو السكان كان مرتفعا يف الفًتة

% وكذلك حدث اطلفاض  38,2ادلواليد ضلت مرتفعة رغم التناقض ادلستمر الذي طراء عليها فقد بلغ متوسطها يف تلك الفًتة 
 % . 4,5تدرغلي دلعدالت الوفيات والذي بلغ متوسطة يف نفس الفًتة حوايل 

 ( 2006ـ  1973ن الليبيني مبدينة شحات يف الفًتة من )( معدل ظلو السكا2جدول رقم )
 معدل منو السكان الليبيني % السنوات

1973 – 1984 3 ,3 
1984 – 1995 3,5 
1995 – 2006 3,2 

 ادلصدر : 
 . 37، ص ، طرابلس  1973ـ أمانة التخطيط ، مصلحة اإلحصاء والتعداد ، نتائج التعداد العام للسكان ، منطقة اجلبل االخضر ، 

 .72، طرابلس ، ص  1984ل االخضر ، ـ أمانة اللجنة الشعبية لتخطيط االقتصاد ، مصلحة اإلحصاء والتعداد ، نتائج التعداد العام للسكان ، بلدية اجلب
 . 108أفرجني ، منطقة اجلبل ، ص  1995ـ اذليئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ، النتائج النهائية العام للسكان للعام 
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 . 54ص  2006ـ اذليئة الوطنية العامة للمعلومات ، النتائج األولية للتعداد العام للسكان 
 ( ) بياانت غري منشورة ( . 2006ـ  1973ـ بياانت السجل ادلدين دلدينة شحات للفرتة من ) 

نسمة ، وعدد اإلانث  11668نسمة ، وبلغ عدد الذكور فهم  32281فقد بلغ عدد السكان الليبيني  2006ـ اما يف تعداد 
% ويرجع   3,2( بلغ  2006ـ  1995نسمة ، واتبع ذلك ىبوط يف معدل النمو السكاين خالل الفًتة )  11613منهم 
 %. 29,4االطلفاض السريع الذي شهدتو معدالت ادلواليد خالل تلك الفًتة وذلك مبتوسط  إىلذلك 

 ـ مناقشة وحتليل بياانت اجلداول :
 النحو التايل : علىائج اليت توصلت إليها الدراسة وؽلكن تصنيف النت

 أوالً : األفراد الداخلون يف القوة العاملة : 
% 19,5حوايل  1973( قد بلغت عام  3اوضحت الدراسة ان نسبة العاملني اقتصاداي مبدينة شحات أنظر جدول رقم )  ـ 1
حيث بلغت  1984 ، كما وقد زادت نسبقهم يف عام أاناثً  11,3% ذكورًا ، وحوايل 88,5مجلة عدد السكان ، منهم  إىل

% من امجايل 26,6 إىلأستمرت زايدة نسبة العاملني اقتصاداي لتصل  1995% من مجلة السكان ، يف عام 23,3حوايل 
% من امجايل السكان ، 26,3فلم ػلدث تغري واضح يف نسبة العاملني اقتصاداي حيث بلغت  2006السكان أو ما يف تعداد 

( ، و ذلك نتيجة لفتوة رلتمع  2006ـ  1973وجو عام يتبني لنا أن نسبة العاملني كانت منخفضة خالل الفًتة السابقة ) وب
 1984ـ  1973سنة فلقد بلغت يف السنوات )  15منطقة الدراسة حيث تتميز ابرتفاع نسبة السكان الذين تقل اعمارىم عن 

وىذه احلالة ال ختتلف عن   [ 5 ] . % ( من أمجايل السكان الليبيني  38,7ـ  50ـ   52,9التوايل كااليت )  على(  1995ـ 
 ما ىو موجود يف ابقي أضلاء البالد وكذلك دول العامل النامي .

 ( 2006ـ  1995ـ  1984ـ  1973( نسبة العاملني اقتصاداي للسكان الليبيني السنوات ) 3جدول رقم )
نسبة العاملني اقتصاداي من  لذكور%نسبة العاملني اقتصاداي من ا السنوات

 االانث %
نسبة العاملني اقتصاداي من امجايل عدد 

 السكان %
1973 88,5 11,3 19,5 
1984 73,1 26,5 23,3 
1995 71,7 28,2 26,6 
2006 61 39,1 26,3 
 ادلصدر : 

، طرابلس ، ص  1984لتعداد العام للسكان ، بلدية اجلبل االخضر ، ـ امانة اللجنة الشعبية لتخطيط االقتصاد ، مصلحة االحصاء ، والتعداد ، نتائج ا
72 . 

 . 96ـ  93افرجني ، منطقة اجلبل االخضر ، ص ص  1995ـ اذليئة الوطنية للمعلومات و التوثيق ، النتائج النهائية للتعداد العام للسكان للعام 
% مقابل 11,3دايً منخفضة مقارنة ابلذكور حبيث مل تتعدي ( ان نسبة مشاركة االانث العامالت اقتصا3تبني من اجلدول )ـ 2

 1995% لذكور ، وبلغت عام 73,1% مقابل 26,5حوايل  1984، وبلغت عام  1973% لذكور يف عام 88,5
% للذكور ، وترجع اطلفاض مساعلة  61% مقابل 39,1بلغت  2006% للذكور ، أما يف عام 71,7% مقابل  28,2

ر العادات والتقاليد اليت حتد من مشاركة ادلراءة يف العمل إذا يقف العرف االجتماعي عائقاً للعمل ادلختلط انتشا إىلاالانث ىذه 
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ذكورًا وااناًث ضمن ادلؤسسات االنتاجية واخلدمية ، كذلك فأن ادلراءة بطبيعة تركبيها اجلسماين والنفسي تفضل العمل يف القطاع 
جهد عضلي كالعمل من ادلناجم وىذا ما  إىلاليت تكون زلفوفة ابدلخاطر أو حتتاج  اخلدمي بداًل من القطاعات األخرى خاصة

 قلل مشاركة ادلراءة يف ابقي القطاعات .
 اثنياً : االفراد اخلارجني عن قوة العمل :

ين . أنظر جدول رقم وبدراسة االفراد اخلارجني عن قوة العمل ادلتمثلة يف رابت البيوت والطلبة وغري القادرين عن العمل وادلتقاعد
( حيث  1995ـ  1984ـ  1973( تبني لنا أن نسبة الطلبة من عدد غري العاملني اقتصاداي كانت مرتفعة خالل السنوات ) 4)

البالد ككل خالل  علىالتطور السريع الذي طراء  إىل% ويعود سبب ذلك 50,4%  ـ 44,1% ـ 46,4التوايل )  علىبلغت 
 يم .تلك الفًتة يف رلال التعل

% من سكان منهمكني يف  41( حيث بينت أن حوايل  1996ـ  1973وىذا ما دلت عليو دراسة اجريت خالل الفًتة )  
  ( و ما تبع ذلك يف سياسات لتوسيع القاعدة التعليمة وتوفري البيئة ادلناسبة 24ـ  6العملية التعلمية  خاصة يف لفئة العمرية ) 

[6]  
 ( 1995ـ  1984ـ  1973الليبيني غري العاملني يف مدينة شحات)  ( توزيع السكان4جدول رقم )
 التعداد                   

 الصفة              
1973 1984 1995 

% % % 
 50,4 44,1 46,4 طلبة

 42,8 49,5 % 48,5 رابت بيوت
 6,8 5,2 1,3 متقاعدون

 ــــ 1,2 3,8 العمل  واخرون علىغري قادرون 
 ادلصدر : 

 .44، ص 1977، طرابلس ،  1973ـ أمانة التخطيط ، مصلحة اإلحصاء والتعداد ، نتائج التعداد العام للسكان ، منطقة اجلبل االخضر  
  94، طرابلس ، ص 1984ـ  امانه اللجنة الشعبية لتخطيط االقتصاد مصلحة االحصاء التعداد ، نتائج التعداد العام  للسكان ، بلدية اجلبل االخضر ، 

 (.491-151افرجني ، منطقة اجلبل االخضر ، ص ) 1995ـ  اذليئة الوطنية للمعلومات والتوثيق، النتائج النهائية لتعداد العام للسكان للعام 
يتبني كذلك من دراسة االفراد اخلارجون عن قوة العمل ان نسبة رابت البيوت كانت مرتفعة أيضًا ، ومل يسجل لو اطلفاض  ـ 3

انتشار العادات والتقاليد اليت مازالت  إىل% ويرجع ذلك 46,9( حيث بلغ متوسطها  1995ـ  1973ًتة ) ملحوظ خالل الف
 حتد بنسب متباينة يف السماح للمرأة لاللتحاق ابلتعليم والذي ترتيب عليو اطلفاض نسبة ادلتعلمات مقارنة بنسب الذكور .

 اثلثاً : توزيع العاملني حسب االنشطة الرئيسية : 
( تبني لنا أن نسبة 4( ، )3( ، )2(، )1( واالشكال رقم )5وبدراسة االنشطة الرئيسية مبدينة شحات أنظر جدول رقم ) ـ1

% ويف عام  14حوايل  1973العمالة الزراعية ) رلموعة األنشطة االولية ( قد تعرضت الطلفاض مستمر كانت نسبتو عام 
 % . 3,3 إىلوصل اطلفاضو  2006

ظهور النفظ يف ليبيا وما ترتب عليو بروز قطاعات جذبت إليها معظم القوي  إىل يف نسبة العمالة الزراعية ويرجع ىذا التدين
 القطاعات األخرى . إىلالعاملة ، وكذلك اطلفاض الدخول يف قطاع الزراعة كانت سبباً يف نزوح العاملني 
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( وذلك مبتوسط  2006ـ  1973نت متدنية خالل الفًتة ) أوضحت الدراسة إن نسبة العمالة يف قطاع األنشطة الثانوية كا ـ 2
ايدي عاملة فينة  إىلإن ىذا القطاع عادة ما ػلتاج  إىل% من امجايل العاملني يف ابقي األنشطة ويعود ىذا االطلفاض 7,4بلغ 

 مدربة تفتقر إليها البالد يف تلك الفًتة واليت عادات ما يتم تعوضيها ابلعمالة غري الوطنية .
 ( األنشطة الرئيسية للسكان الليبيني مبدينة شحات للسنوات5ول رقم )جد
 ( 2006ـ  1995ـ  1984ـ  1973) 

 ادلصدر : 
 .44، ص 1977، طرابلس ،  1973ـ أمانة التخطيط ، مصلحة اإلحصاء والتعداد ، نتائج التعداد العام للسكان ، منطقة اجلبل االخضر  

  94، طرابلس ، ص 1984ـ  امانه اللجنة الشعبية لتخطيط االقتصاد مصلحة االحصاء التعداد ، نتائج التعداد العام  للسكان ، بلدية اجلبل االخضر ، 
 (.491-151افرجني ، منطقة اجلبل االخضر ، ص ) 1995ـ  اذليئة الوطنية للمعلومات والتوثيق، النتائج النهائية لتعداد العام للسكان للعام 

 مبدينة شحات 1973( االنشطة الرئيسية للسكان الليبيني لسنة 1شكل رقم  )

 
 ادلصدر : 

 .44، ص 1977، طرابلس ،  1973أمانة التخطيط ، مصلحة اإلحصاء والتعداد ، نتائج التعداد العام للسكان ، منطقة اجلبل االخضر  ـ 
  94، طرابلس ، ص 1984ـ  امانه اللجنة الشعبية لتخطيط االقتصاد مصلحة االحصاء التعداد ، نتائج التعداد العام  للسكان ، بلدية اجلبل االخضر ، 

 (.491-151افرجني ، منطقة اجلبل االخضر ، ص ) 1995اذليئة الوطنية للمعلومات والتوثيق، النتائج النهائية لتعداد العام للسكان للعام  ـ 
 
 

 التعداد
 االنشطة االقتصادية        

1973 1984 1995 2006 
% % % % 

 3,3 4,1 4,4 14 االنشطة االولية
 12,8 13,5 2,9 0,7 االنشطة الثانوية
 84 82,4 92,7 85,3 االنشطة الثالثية
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 مبدينة شحات 1984( االنشطة الرئيسية للسكان الليبيني لسنة 2شكل رقم  )

 
 ادلصدر : 

 .44، ص 1977، طرابلس ،  1973لحة اإلحصاء والتعداد ، نتائج التعداد العام للسكان ، منطقة اجلبل االخضر  ـ أمانة التخطيط ، مص
  94، طرابلس ، ص 1984ـ  امانه اللجنة الشعبية لتخطيط االقتصاد مصلحة االحصاء التعداد ، نتائج التعداد العام  للسكان ، بلدية اجلبل االخضر ، 

 (.491-151افرجني ، منطقة اجلبل االخضر ، ص ) 1995معلومات والتوثيق، النتائج النهائية لتعداد العام للسكان للعام ـ  اذليئة الوطنية لل
 مبدينة شحات 1995( االنشطة الرئيسية للسكان الليبيني لسنة 3شكل رقم  )

 
 ادلصدر : 

 .44، ص 1977، طرابلس ،  1973، نتائج التعداد العام للسكان ، منطقة اجلبل االخضر   ـ أمانة التخطيط ، مصلحة اإلحصاء والتعداد
  94، طرابلس ، ص 1984ـ  امانه اللجنة الشعبية لتخطيط االقتصاد مصلحة االحصاء التعداد ، نتائج التعداد العام  للسكان ، بلدية اجلبل االخضر ، 

 (.491-151افرجني ، منطقة اجلبل االخضر ، ص ) 1995نتائج النهائية لتعداد العام للسكان للعام ـ  اذليئة الوطنية للمعلومات والتوثيق، ال
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 مبدينة شحات 2006( االنشطة الرئيسية للسكان الليبيني لسنة 4شكل رقم  )

 
 ادلصدر : 

 .44، ص 1977، طرابلس ،  1973عام للسكان ، منطقة اجلبل االخضر  ـ أمانة التخطيط ، مصلحة اإلحصاء والتعداد ، نتائج التعداد ال
  94، طرابلس ، ص 1984ـ  امانه اللجنة الشعبية لتخطيط االقتصاد مصلحة االحصاء التعداد ، نتائج التعداد العام  للسكان ، بلدية اجلبل االخضر ، 

 (.491-151افرجني ، منطقة اجلبل االخضر ، ص ) 1995اد العام للسكان للعام ـ  اذليئة الوطنية للمعلومات والتوثيق، النتائج النهائية لتعد
التصيب االكرب من عدد  علىـ أظهرت بياانت الدراسة أن نسبة العمالة يف قطاع االنشطة الثالثية كانت مرتفعة واستحوذت  3

% وارتفعت يف  85,3ت نسبة العاملني بلغ 1973العاملني يف ابقي القطاعات ، أنظر اجلدول السابق رقم )    ( ففي عام 
% وبصفة 84 إىلارتفعت  2006% . اما يف عام  82,4 إىل 1995% واطلفضت قلياًل يف عام 92,7 إىل 1984عام 

 عامة فأن ارتفاع نسبة العاملني هبذا القطاع .
 .اقل  اكتشاف البًتول وما ترتب عليو من توفر فرص عمل عديدة ذات دخول مضمونة مبجهود إىلترجع 

 رابعاً : توزيع العاملني حسب ادلهنة : 
%  40,1ت مرتفعة حيث بلغت تأن نسبة العاملني بقطاع اخلدمات تبني من خالل دراسة العاملني الليبيني مبدينة شحات ا ـ 1

رلال اكتشاف البًتول الذي ترتب عليو توفر فرص عمل عديدة يف  إىل( ويعود ذلك  6أنظر جدول رقم )  1973وذلك عام 
فيالحظ حدوث اطلفاض بسيط نسبة العاملني بقطاع اخلدمات بلغ  1984اخلدمات بشكل يفوق ابقي القطاعات . اما يف عام 

% . و ذلك بسبب اطلفاض اسعار النفط يف فًتة الثمانينيات وما ترتب عليو من تقليص بعض الوظائف التابعة لقطاع 39,2
 اخلدمات .
تدىور الظروف االقتصادية  إىل% ويعود ذلك 21,1لني بشكل كبري حيث بلغت نسبتهم اطلفض عدد العام 1995ويف عام 

البالد يف تلك الفًتة والذي اتبعت معو الدولة سياسة التقشف لتفادي ادلخاطر  علىبسبب احلصار االقتصادي الذي فرض 
الرغم من تناقض حجم  علىمًا فأنو االقتصادية وذلك ابحلد من التوسع يف انشطة قطاع اخلدمات وتقليص العمالة . وعمو 

نصيب االسد مقارنة حجم العاملني بباقي القطاعات ،  علىالعاملني بقطاع اخلدمات خالل الفًتات السابقة غري انو حصل 
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تطور قطاع اخلدمات وما يتميز بو من توفري وظائف عديدة بدخول مرتفعة كما دتيزت طبيعة العمل يف ىذا  إىلويرجع ذلك 
 سهولة اإلصلاز مع ارتفاع العائدات .القطاع ب

( 2006ـ  1995ـ  1984ـ  1973( توزيع العاملني اقتصاداي حسب ادلهنة مبدينة شحات للسنوات ) 6جدول رقم )  
 التعداد                

 ادلهنة                    
1973 1984 1995 

% % % 
 34 27 17,6 أصحاب ادلهن الفنية والعلمية

 0,6 0,3 0,6 ؤدترات ومدراء االعمال وادلوظفون القياديونامناء ادل
مراقبو الكتب وادلوظفون االداريون والتنفيذيون وما ؽلت ذلم 

 بصلة
8,1 14,2 18 

 2,4 3 3,3 العامون ابلبيع والشراء
 21,1 39,2 40,1 العاملون ابخلدمات
 0,9 4,2 9,3 العاملون ابلزراعة

 0,1 12 18,5 ي اليهم والذين  النقلالعاملون ابإلنتاج وما ينتم
 1 ــــ 2,5 عاملون غري منضبطني حسب ادلهنة

 ادلصدر : 
 .44، ص 1977، طرابلس ،  1973ـ أمانة التخطيط ، مصلحة اإلحصاء والتعداد ، نتائج التعداد العام للسكان ، منطقة اجلبل االخضر  

  94، طرابلس ، ص 1984حصاء التعداد ، نتائج التعداد العام  للسكان ، بلدية اجلبل االخضر ، ـ  امانه اللجنة الشعبية لتخطيط االقتصاد مصلحة اال
 (.491-151افرجني ، منطقة اجلبل االخضر ، ص ) 1995ـ  اذليئة الوطنية للمعلومات والتوثيق، النتائج النهائية لتعداد العام للسكان للعام 

(  1995ـ  1973هم منخفضة خالل الفًتة ) بتسلنا ان العاملون ابلزراعة كانت ن( يتنب   6اجلدول رقم )   إىلـ وابلنظر  4
اطلفاض  إىلضعف انتاجية االراضي الزراعية واضلصار ادلساحات الزراعية بسبب الزحف العمراين وىذا ما ادي  علىويرجع ذلك 

ادلهن األخرى  إىلالنزوح  إىلملني ابلزراعة مردودىا االقتصادي يف البالد ككل مبا يف ذلك مدينة شحات ، وكل ذلك اضطر العا
خاصة قطاع اخلدمات وذلك دلا توفره من فرص عمل بدخول مضمونة ومرتفعة وىذا ما دلت عليو نسب العاملني اليت تناقضت 

 % ( من امجايل العاملني بباقي ادلهن . 0,9ـ  4,2ـ  9,3( وبلغت كااليت )  1995ـ  1984ـ  1973خالل السنوات ) 
 1984ـ  1973قد اطلفضت خالل السنوات )  اآلالت( ان نسبة العاملني ابإلنتاج الذين يديرون 6شري بياانت اجلدول رقم )ـ ت
انتقال  إىلاخري  إىل% ( ويعود ىذا التذبذب يف نسب العاملني من سنة  0,1ـ  12ـ  18,5التوايل كااليت )  على(  1995ـ 

 الربح األوفر واجلهد األقل . أخري سعياً وراء إىلالعاملني من مهنة 
وصلت  حىت 1973% عام 8,1( ان مراقيب الكتبة وادلوظفني واالداريني والتنفيذيني قد ارتفعت نسبهم من 6ـ يبني اجلدول رقم )

التطور الذي شهدتو البالد اثر اكتشاف النفط وما يًتتب عليو من توفر العديد من  إىلويرجع ذلك  1995% عام 18 إىل
اليت جذبت اعداد كبرية من الكتبو ادلوظفني ، كما ارتفعت نسبة العاملني ابدلهن الفنية والعلمية خالل السنوات نفسها  الوظائف

زايدة عدد ادلتعلمني الذي تبعو  إىل% ورد ذلك  34 إىلوصلت  1995% ويف عام  17,6حوايل  1973حيث بلغت عام 
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تدريس ، وىذا ما اكدتو بياانت اصحاب ادلؤىالت اجلامعية وما فوقها مبدينة زايدة اخلرجني الذين كان اغلبهم شلن ؽلتهنون ال
 . 2006% عام 4,7 إىل 1973% عام  0,3شحات واليت ارتفعت من 

ـ  1973% خالل الفًتة )  0,6ـ اطلفضت نسبة امناء ادلؤدترات ومديري االعمال وادلوظفني القياديني حبيث مل تتجاوز نسبتها 
 ( 6رقم ) ( انظر جدول 1995

تقليص اجلهاز االداري وتشجيع  علىوالذي اشتمل  1969البالد منذ عام  علىالتغري السياسي الذي طراء  إىلوىذا يعود 
 ادلواطنني للعمل يف مواقع اإلنتاج بدل ادلواقع االدارية .

ـ  1973فضة خالل الفًتة ) ( ان نسبة العاملني ابلبيع والشراء كانت منخ6اجلدول رقم ) إىلـ يالحظ من خالل النظر  6
 علىكل البالد واليت تنص   علىاالجراءات اليت وضعتها الدولة  إىل% وىذا راجع  9,2( حبيث مل يزيد متوسطها عن  1995

 1995مواقع اإلنتاج ، اما عن العاملني غري ادلصنفني فلم تكن ذلم نسبة نذكر سوي يف عام  إىلحتول العاملني بقطاع التجارة 
 % . 1ط وبلغت فق

 خامساً : احلالة العملية : 
النصيب االكرب من ابقي حجم العاملني انظر جدول  إىلمن خالل دراسة ادلستخدمني أبجر تبني ان نسبتهم مرتفعة وحازت  ـ 1

% ( ويرجع  78,6ـ  95,3ـ  86التوايل )  على( كااليت  1995ـ  1984ـ  1973( حيث بلغت خالل السنوات ) 7رقم )
طور قطاع اخلدمات يف البالد وما ترتب عليو من انشاء العديد من ادلدارس وادلستشفيات وادلصارف وادلقار االدارية اليت ت إىلذلك 

 استوعبت معظم العاملني يف مدينة شحات .
 (1995ـ  1984( توزيع السكان الليبيني حسب احلالة العملية  مبدينة شحات للسنوات )7جدول رقم )

 التعداد                    
 احلالة العملية              

1973 1984 1995 
% % % 

 0,7 0,5 0,3 اصحاب العمل
 1,5 3,8 12,7 يعملون حلساهبم

 1,5 0,4 0,2 عاملون بدون اجر لدي اسرىم
 78,6 95,3 86 مستخدمون أبجر

 1,3 ـــ ـــ متعطلون سبق اىم العمل
 16,4 ـــ ـــ يبحثون عن عمل الول مرة

 ـــ ـــ 07 غري مبني
 ادلصدر : 

 .44، ص 1977، طرابلس ،  1973ـ أمانة التخطيط ، مصلحة اإلحصاء والتعداد ، نتائج التعداد العام للسكان ، منطقة اجلبل االخضر  
  94، طرابلس ، ص 1984االخضر ،  ـ  امانه اللجنة الشعبية لتخطيط االقتصاد مصلحة االحصاء التعداد ، نتائج التعداد العام  للسكان ، بلدية اجلبل

 (.491-151افرجني ، منطقة اجلبل االخضر ، ص ) 1995ـ  اذليئة الوطنية للمعلومات والتوثيق، النتائج النهائية لتعداد العام للسكان للعام 
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ايل العاملني وقد سجلت االرتفاع التدرغلي رغم اطلفاض نسبتهم مقارنة أبمج إىلتبني ان نسبة العاملون بدون أجر قد تعرضت  ـ 2
حتويل اغلب  إىل% ( ويعود ذلك 1,5ـ  0,4ـ  0,2( كااليت )  1995ـ  1984ـ  1973تلك النسب خالل السنوات ) 

 تشاركيات صناعية يديرىا عمال أفراد األسرة . إىلادلنشآت ادلملوكة للدولة 
التوسع  إىل، ومرد ذلك  1995ام % ع0,7 إىل، ووصلت  1973% عام 0,3ـ ارتفعت نسبة اصحاب العمل من  3

التدرغلي الذي شهدتو مدينة شحات من مجلة االنشطة الصناعية واليت دتثل أغلبها يف أقامو الورش الصناعية وادلصانع الصغرية 
 وادلخابز .

 1,5 إىلووصلت  1973% عام  12,7( ان نسبتهم قد اطلفضت من  7تبني من دراسة من يعملون حلساهبم يف اجلدول ) ـ 4
تغري نظام العاملني من  إىلالغاء التجارة احلرة واستبداذلا بنظام التشاركيات األمر الذي ادي  إىل، ويعود ذلك  1995% عام 

 مستخدمني أبجر . إىلالعمل حلساهبم 
، وكذلك مل ( ان نسبة ادلتعطلني الذي سبق ذلم العمل مل تكن ذلم نسب ذات أعلية تذكر  7يالحظ من خالل اجلدول رقم )  ـ 5

تدىور األحوال االقتصادية يف  إىل% ويرجع ذلك  16,4حيث بلغت  1995تسجل نسبة للباحثني عن العمل اال يف عام 
البالد يف فًتة التسعينات وما تبعو من تدىور يف شيت القطاعات االقتصادية مبا يف ذلك مدينة شحات والذي كان من نتائجو 

 زايد عدد اخلرجني وعدم توفر وظائف ابلشكل ادلطلوب لتستوعب تلك االعداد ادلتزايدة .تقليص الوظائف وقلو فرص العمل وت
 اخلامتة

 إىلان التناقض الذي حدث حلجم العمالة مبدينة شحات يف قطاع االنشطة االولية وقطاع االنشطة الثانوية يرجع سببو الرئيسي 
لك دلا وفرتو من فرص عمل عديدة بدخول منتظمة وارابح اقتصادية قطاع االنشطة الثالثية ، وذ إىلنزوح معظم القوي العاملة 

سريعة وأبقل تكلفة كما يرجع تناقض حجم العمالة يف قطاع االنشطة االولية اليت تدىور قطاع الزراعة يف البالد و اطلفاض مردودة 
ور قطاع االنشطة االولية واطلفاض االقتصادي ، وانكماش االرض الزراعية بسبب تزايد الزحف العمراين عليها وقد ادي تدى

ادلنتجات  علىان اغلب الصناعات التحويلية كانت تعتمد  إىلتدىور قطاع االنشطة الثانوية ، و ذلك راجع  إىلاالنتاج فيو 
ن النصيب االوفر م علىالزراعية يف قطاع االنشطة االولية وعموما فقد حصلت مهنة اخلدمات التابعة لقطاع االنشطة الثالثية 

 حجم العمالة الليبية وذلك دلا دتيزت بو من تعدد وظائف وسهولة عمل وارتفاع دخول العاملني هبا .
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 قائمة ادلراجع وادلصادر

ـ الرواشدة ، زىران عبد هللا ، قضاء احملمودية ، دراسة يف جغرافية السكان ، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية اآلداب والعلوم  1

 . 1، ص 1985جلامعة اللبنانية ، االنسانية ، ا

 . 429، ص  1986،  3ـ ابو عيانو ، فتحي دمحم ، جغرافية السكان ، دار النهضة العربية ، بريوت ، ط 2

 3، ص2002،  65ـ فاطمة سيد خليل ، واخرون ، القوة العاملة يف مصر ، رللة السكان حبوث ودراسات ، العدد 3

ـ  1997فظة اببل للمدة من ) يل جغرايف خلصائص السكان النشطيني اقتصاداي يف زلاـ العزايل ، دعا عبود زلي ، حتل 4

 . 1، ص  2009( ، رسالة ماجستري غري منشورة ، كليو الًتبية ، 2009

( ، دراسة يف  2006ـ  1973ـ انوغلي ، فرج مفتاح ، التغريات السكانية مبدينة شحات : اسباهبا ونتائجها خالل الفًتة )  5

 . 118، ص  2008ية السكان ، رسالة ماجستري غري منشورة ، قسم اجلغرافيا ، كليو االداب ، جامعة قاريونس ، جغراف

 47، ص  2004ـ سامل أبو عائشة )) خصائص القوي العاملة يف ليبيا (( ، اجمللة الليبية للمعلومات والتوثيق ) عدد جترييب ،  6

. 

 

 


