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 ٢١٣

  توشكى مشروع إلى العمالة حركة
  "جغرافية دراسة" 

  (*)إفراƒƦƳ ƚ السيد ƈحمد Ɠاشا / د

  
íÚ‚ÏÚV< <

 مسألة الجغرافية النظر ةوج من توشكى مشروع إلى اليةالعم الحركة دراسة تعد
 اهتمامها ركزت توشكى حول كتبت التى والدراسات البحوث غالبية نأو خاصة  ،مهمة
 أو،  المياه اردووم راضىكاأل . الطبيعية الموضع إمكانيات : مثل المادية النواحى على
 افيةك دراسات العمالة ىقتال ولم،  يمقلاأل ومدن لسكان البشرية التخطيطية النواحى على

 فقد  ،)١(ومعطياتها البيئة موارد مع اإلنسان لتفاعل نتاجا يكون البيئة استغالل نإ وحيث
  . توشكى إلى العمالة حركة ليدرس البحث هذا جاء

 وجود على تعتمد توشكى منطقة فى تنمية قامةإل ساسيةاأل المقومات كانت وإذا
 ضافةباإل،  لذلك الالزمة المياه روتوفي ، للزراعة التربة وصالحية،  للتنمية مالئم مناخ
 ساسىاأل المحرك تمثل العمالة نإف المقومات هذه كل تدعم التى موالاأل رؤوس تدبير إلى

   .التنمية ثمار النهاية فى منتجةً،  معا المقومات تلك كل لتفاعل

 التخطيط "نأ ترى والتى،  للتخطيط الحديثة النظرية مفهوم منطلق من ذلك ويأتى
  الدولة أو يمقلاإل فى المتوفرة والموارد االمكانيات لكافة دراسة لها زملي ، ستمرةم عملية
 فترة خالل المرجوة هدافاأل لتحقيق واالمكانيات الموارد تلك استغالل كيفية وتحديد
  ."  )٢( محددة زمنية

   .توشكى لمنطقة الباحثة زيارة أثناء،  ١٩٩٩ عام شتاء فى البحث هذا جرىُأ وقد

                                                 
(*) ƒداǑية اǂا – كǊǆƓ فرع ƼيƦاƽƦجامعة ال .  



 ٢١٤

   :الدراسة ƓمƾƯǆة التعريƈǗ : ƹو
 أسوان لمحافظة االدارى النطاق ضمن مصر غرب جنوب فى توشكى منطقة تقع

 ْ ٢٣َ  ٣٠وْ ٢٢َ  ٣٠عرض دائرتى وبين شرقاْ ٣٢ َ ٣٠وْ ٣٠ َ ٣٠طول خطى بين فيما
 ويوضح،  عرضية واحدة ودرجة طول خطى لمدى تتسع المنطقة نأ ذلك ويعنى،  شماال
  . والمكانى فلكىال الدراسة منطقة وقعم) ١ (رقم الشكل

   :هى مصر جنوب فى تنموية مشروعات مجموعة من واحد توشكى ومشروع
 والواحات  ،ربعيناأل ودرب،  العوينات وشرق،  شالتين – رماد أبو – حاليب مثلث
  . رافرةلفاو،  والخارجة الداخلة

 من يقرب ما أى،  ٢كم ألف ٣٧٦ استصالح هاجملم فى المشروعات تلك وتهدف
  . مصر مساحة إجمالى من% ٣٧

 جديدة عمرانية محلة ١٨ على المنطقة لتلك المستهدفة العمرانية الخريطة وتشتمل
 يقدر سكنية وحدة ألف ٢٠٠ من يقرب ما تحوى فدان ألف ٨٠٠ نحو مساحة على تقوم
 عمل فرصة ألف ٧٠٠ من يقرب ما لهم وتوفر نسمة مليون ٣,٥ من يقرب ما يقطنها نأ

 ، وتبدأ المساهمة الفعلية ٢٠١٧وقد خطط أن ينتهى العمل فى هذه المشروعات فى سنة 
  .)٣(فى حركة التنمية المصرية 

ŷياǆاƙ  :ƈǉـƹح داƓـالƘ:  
ƹدǊي ƘحƓإ إلى الƝاƮما ي Ǐǂي:   
 مناطق مختلف من توشكي مشروع إلى الوافده عمالةلل ةيميقلاإل الحركه قياس -

 نحو  ليواأل مرحلته في المشروع يوفر نأ المتوقع من نهأو خاصه ، الجمهورية
   .عمل فرصه ألف ١٥

 ، حالياً ، بالمشروع العمالة حجم في اإسهام الجمهورية محافظات أكثر معرفه -
   .ذلك وراء الدوافع ومعرفه ، ومستقبالً
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 ةمعرف خالل من وذلك ، الجديد توشكي لمجتمع مستقبلية ةصور رسم ةلوامح -
 في ةللعمال ، ةواالقتصادي ، ةوالتعليمي ، ةالعمري ةالنوعي ، انيةالسك الخصائص
  .الجديد المجتمع لهذا ليواأل ةالسكاني ةالنوا شكلتس والتي ، توشكي مشروع

مثل مجتمع توشكى ، له خصائص أنماط الخدمات التى تلزم لمجتمع وليد  دراسة -
  .سكانية وعمرانية خاصة 

 الطلب وكم بسيتنا بما ، منطقةلل العمالة حركه متحك التي الضوابط بعض اقتراح -
   .وليدا يزال ما مجتمع في خطارهاأب البطاله ظاهرة النتشار تفاديا وذلك ، عليها

ŷاƙالƙ : ƛǊǆو مƈاليسƒ ƘحƓال:   
ǃاع سيتƓات ƛǊǆالم Ǐǂيǂالتح Ǐمǂالع Û ǕاƓǈافƮ دد إلىƳ ǅس مǗالياƒ ميǂا ةالعǊǆم:   

 تطبيق إلى ضافهباإل ، والمتوسطات والكثافات النسب لقياس ، الكمي االسلوب -
   .صغراأل ةالمدين عن القطع نقطه معادله

  .دراسةال عناصر بين العالقات نتائج لتمثيل ، والكارتوجرافي البياني سلوباأل -
 تم فقد ، المطروح البحث بيانات مصادر همأ من هي والتي الميدانيه دراسةال -

 نأ تبين مراجعتها وبعد ، بتوشكي العاملين علي ياناستب استماره ٢٥٠ توزيع
 تمثل وهي ، والتحليل دراسةال عليهم جرت ، )∗( مستوفاه استبيان استماره ٢٢٨
  .١٩٩٩ سنه مارس في بالمشروع العاملين إجمالى من% ١٥ حوالى نسبة

  :الƓحƘ مƬادر : راƓعا

Ɩيƾالماد استƔ ميǂةالع ƘحƓǂل Û ǅم ƔدƳ ادرƬم Û üلع ƈمǉاǊ:   
 ، ١٩٩٦ لسنه ةللجمهوري تآوالمنش سكانواإل للسكان العام للتعداد النهائيه النتائج -

 في والمحصورين ، الجمهورية محافظات في الذكور السكان نسبة لحساب وذلك
 من% ٩٧ حوالى نسبتهم مثلت والتي ، ةسن) ٥٠-٢٠ (بين ما العمريه الفئات

                                                 
)∗( ǃƽر Ƽحـǂم )Č. (  
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 توشكي مشروع في العاملين من ، اليةالح ةدراسلل اختيارها تم التي العينة إجمالى
 التي العمالة نسبة لتقدير محاولة كونها إلى ةالنقط هذه دراسة أهمية وترجع. 

   .مستقبال توشكي في الجمهورية محافظات هاب تسهم
 بين الكيلومتريه المسافة لقياس وذلك ،٥٠٠,٠٠٠:١ مقياس الجمهورية ةخريط -

 بشكل ،الوصول ةسهول لتحديد محاولة في ، )∗( الجمهورية ومحافظات توشكي
  .مباشر غير أو مباشر

  : ةالساƾƓ الدراساƢ : Ɩامسا

 االقتصادية ساطواأل كافه من كبيراً أمااهتم توشكي مشروع في البحث القي
 يخص ما منها ، ةعديد ودراسات بحوث جريتأ فقد . مصر في االجتماعيةو السياسيةو

 ومنها ما يخص توشكي بوجه خاص ، عام بوجه رمص جنوب في ةالتنمي مشروعات
 :وفيما يƓ Ǐǂعƭ مǊǆا 

 - Ǔالا üحوا ǈيƢاǆمǈيƓر الغرƬم ƅحراƬ ƒوǆج Ǐطارق زكريا سالم) ١٩٩٩( ، ف،. 
، Ɠةƙار المƬاحلجيǈ والƓيƏيǈ المحتمǈǂ لمشروع توشكǏ واǑالتغيراƖ الǊيدرو - 

 . ، عزت علي قرني )١٩٩٩(،  مقارنه دراسة
 -  ǅوالعمرا ƼرƯرالƬم ƒرƷ ƒوǆج Ǐحمد محمد عبد اهللا حميد أ ،) ١٩٩٩ (  ،ف. 
 - Ƭلم ǈيƏالما ǈǆƦميةالمواǆالت ƖاƳلمشرو Ǉير وتوفير المياƳراƦةالجديد ة ال 

  .مجدي عبد الحميد السرسي، ) ١٩٩٩(،
 - ƾƯǆم Ǐف Ʋƽالمتو Ưشاǆمار والƙستǗا ƖǗةمجا ǎالواد ƒوǆج –Ǐ١٩٩٩ ( توشك( ،

 .زكي محمود حسين 
  .، صالح الدين الشامي )١٩٩٩ (ة Û جغرافيةرƊي –Ǐ مشروع توشك - 
 -  Ǐتوشك ǎدراسة –وادƾيƓƯوجيا التǂالجيمورف Ǐأحمد عبد اهللا،عزه )١٩٩٩(، ية ف. 

                                                 
)∗( ƖǘƬوالموا üƾǆال üƏوسا Ʋلتجم Ʀا مراكǊǆلكو Ƨياƾǂل Ưاƾǆك Ɩاưر المحافƮحوا ƖتيرƢا 

 ƖاưالمحافƓ.  
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 ة وخدمةياإلنسان الدراسات ةشرت كل تلك البحوث والدراسات ضمن مجلوقد نُ
 –توشكǏ "وان  بعنةطار ندوإبعد عرضها في  نها ،بداب بالبيئه ، التي تصدرها كليه اآل

 : لعناصر الموضوع  دراسة وفيما يلي".دǎ والمستüƓƾ حالت

 :ة وحواƮر محافưاƖ الجمǊورية الدراسة Ɠيǅ مƾƯǆة الكيǂومتريالمسافة: ƈ Ǘو

 ، لقياس حجم الجمهورية بين توشكي وحواضر محافظات المسافة دراسةتهدف 
والشكل ) ١(وضح الجدول رقم وي . المسافةثيرها بتلك أ للمشروع ، ومدي تة العمالةحرك
 .تلك المسافات ) ٢(رقم 

 ǅدراسةوم ǏتǗا ƞƮيت üوالشك üالجدو : 
 مشروع توشكي من إلى عمالة إرسال في ة المساهمالجمهوريةجاءت محافظات 

  : عمل ، في فئتين  التي يقطعها العمال كرحلةالمسافةحيث 
روع توشكي تزيد علي وبين مش بين حواضرها المسافةمحافظات : لǏ و اǓالƏƻة - 

مرسي :  محافظات إلى ةضافمحافظات الوجه البحري ، باإل وهي –كم ١٠٠٠
 ، ةن مرسي مطرح جاءت في المقدمأال إ . الفيوم والجيزه والقاهرةمطروح و

 كم ، بينما ١٦٠٩ بينها وبين مشروع توشكي ، بلغت ة كيلومتريمسافةطول أ محققة
 . كم١٠١٧ مسافة قدرها لي ، محققهو األالفئة ةقائم في نهايه الفيوم محافظةجاءت 

، كم١٠٠٠محافظات تقل فيها المسافة المقطوعة إلى منطقة الدراسة عن  : الƙاǆية الƏƻة  - 
 مسافة أقلأسوان جاءت محققة وشملت محافظات الوجه القبلى ، إال أن محافظة 

الوادي  محافظات  بينمسافةطول أ بني سويف بمحافظةكم ، بينما  ٢٠٠وقدرها 
  .كم  ٩٨٠ ، ومقدارها دراسة المنطقةو

 : مشروع توشكǏ إلى الجمǊورية وƦمǅ الوƬوü مǅ محافưاƖ تكƻǂة: ƙاǆيا 
  .ة الزمنيه والنقديتكلفةتلك ال) ٣(والشكل رقم ) ٢(ويوضح الجدول رقم 

 ǅدراسةومǑا ƞƮيت üوالشك üالجدو  Ǐت: 
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 إلى الوصول وزمن الوصول ةتكلف من حيث المنوفية بين محافظات العالقةجاءت  - 
 الوصول بزيادة زمن تكلفة ، حيث زادت طردية عالقةمشروع توشكي في شكل 

 الجمهورية من محافظات ة المقطوعة الكيلومتريالمسافةالوصول ، واتفقا كالهما مع 
  .دراسة المنطقة إلى

طول أ جنيها ، و٩٧ وصول قدرها تكلفةعلي أب مرسي مطروح محافظةوقد جاءت  - 
  .ساعة ٢٢ جنيها و٧٩ اإلسكندرية محافظة ، تلتها ساعة ٢٧ن وصول زم

 وزمن الوصول بفروق قليله ، تكلفةتتابعت باقي محافظات الوجه البحري من حيث  - 
 جنيها وزمن ٦٩ وصول قدرها تكلفةها ، حيث جاءت بأقل القليوبيه محافظةوكانت 
  . ساعة ٢٠وصول 

 الوصول ، وكذلك زمن تكلفةضت فيها  محافظات الوجه القبلي ، فقد انخفأما - 
ل أو بني سويف في محافظة ، وجاءت دراسة المنطقة، بسبب قربها من الوصول

 قائمة في نهايه الأسوان محافظة ، بينما جاءت ساعة ١٦ جنيها و٥٩ محققه قائمةال
 دراسة المنطقة بينها وبين المسافة ساعات ، حيث ال تتعدي ٣ جنيها و ١٢٥محققه 
 . كم ٢٠٠

 : فǏ مشروع توشكǏ العمالة: ƙالƙا 

 هو الذي اإلنسانيمي ، فقلساسا وضابطا مهما للتخطيط اإلأ البشريه العمالةتمثل 
اإلنسان كذلك  ، وأهميةيقوم بالعمل ، وهو الذي يعطي لعناصر البيئه قيمتها ، ويكسبها 

 .)٤(خطط والمستهلك هو الم

) اليف المتغيرهالتك( رج تحت بند  من العناصر التي تندة واحدالعمالة دراسةو
 علي عدة بناًء العمل تكلفةوتحسب .  خدمي أو صناعي أوزراعي ي مشروع تنموي ، أل

 أو ة ، وهل هي خبيرالمطلوبة العمالة ة ، ونوعية المطلوبالعمالةحجم  : ى، همتغيرات 
 مدي خيراًأ ، و بها المشروع المقاممنطقة في الالمطلوبة العمالة ، ومدي توفير ةغير مدرب

 )٥( المقام بها المشروع ةالقوانين المنظمه للعمل بالمنطق:توفير ظروف استقرار العمل مثل



 ٢١٩

ǅوم ǆتت ƹا فسوǆǉالوا üالعمالة دراسة ǇدƳ ǅم Ǐمشروع توشك Ǐو فƈ Ûǈج
Ǐǉ:  

 لمشروع توشكي في الوقت العمالة الحمهورية في إرسالعلي لمحافظات لفا سهاماإل - 
 .الراهن 

  .)التركيب النوعي والتركيب العمري (  ، من حيث عمالةالتركيب السكاني لل دراسة - 
 . للعاملين في مشروع توشكي ة الحاله التعليميدراسة - 
 . العاملين في مشروع توشكي أجوردراسة متوسطات  - 
 مشروع إلى عمالة إرسال محافظات مصر في إسهام لتوقع مدي ة مستقبليدراسة - 

 .توشكي 

)ƈ( -Ǖا ǃاǊسƻال  Ɩاưلمحاف ǏǂوريةعǊالجم Ǐالعمالة ف Ǐمشروع توشكƓ : 

 بمشروع توشكي ، كما يظهر العمالة في الجمهورية محافظات إسهام نسبةتختلف 
  .)٤(والشكل رقم ) ٣(من الجدول رقم 

 ǏتǗا ƞƮيت üوالشك üالجدو üيǂتح  ǅوم: 
روع توشكي ، اله بمشم العنسبة بسهامل من حيث اإلو الترتيب األأسوان محافظةحققت  - 

 محافظةفق ذلك مع قرب الت، وية  العينإجمالىمن % ٩,٧ ، يمثلون  عامال٢٨ًبمقدار 
 .ها يإل الوصول تكلفةنخفاض زمن وإو دراسة المنطقةمن 

 بعمال في مشروع  ة في الترتيب الثاني من حيث المساهمالقاهرة محافظةجاءت  - 
 ، وذلك علي الرغم من ينةالع جملةمن % ٨,٦ عامال ، تمثل ٢٥بمقدار  توشكي ،

 تكلفةوارتفاع زمن و) كم١٠٩٩ (دراسة المنطقة والقاهرة محافظة بين المسافةبعد 
 في الية العالسكانية الكثافةن  جنيها ، إال أ٦٦ و ساعة ١٩الوصول للمشروع بمقدار 

 ، كان السبب ة، يرغبون في فرصه عمل جيد ووجود شباب في سن العمل القاهرة
  .محافظة الكبير للسهامء هذا اإلالرئيسي ورا

 إجمالىمن % ٦,٣ عامال يمثلون ١٨ بمقدار ة الثالثة في المرتبالمنوفية محافظةجاءت  - 
 السكانية  الطبيعةإلى المنوفية افظةـمح ةـويرجع السبب في مساهم ، العينة



 ٢٢٠

 العينة بعض المحافظات في عدد العمال الذين شملتهم إسهامي واتس،  )∗( محافظةلل
، وتفاوت  على الرغم من التفاوت فى عدد سكان تلك المحافظات  .دراسة المنطقةي ف

، والبحيرة وسوهاج  % ٥,٥عن توشكى ، مثل أسيوط والوادى الجديد بنسبة تباعدهم 
  %.٤,٢الجيزة بمعدل و،ثم المنيا  % ٤,٥، واألسكندرية وقنا بمعدل  % ٥,٢بمعدل 

،  % ٢,٨(، بمعدل خيرة لدقهليه في المراتب األكانت مساهمه الشرقيه وكفر الشيخ وا - 
 .على التوالى  % ) ٢,٤،  % ٢,٨

 Ǐǂما ي ƞƮيت ƼƓالسا üيǂالتح ǅوم: 
 بمشروع العمالةعلي في لفها اإسهام في الجمهوريةت بعض محافظات واتس

 منطقة وزمن الوصول لتكلفة ومترية الكيلوالمسافةتوشكي ، وذلك رغم اختالفها من حيث 
 اشتراك تلك المحافظات في بعض الخصائص إلى ، ويرجع السبب في ذلك ةدراسال

 ةشباب في سن العمل بهذ وعدم توافر فرص العمل للاليةالع الكثافة ، كالسكانية
 .المحافظات

ƒ – ƖاƏƻفى مشروع توشكى ال ǅيǂعامǂالعمرية ل :  
من حيث التركيب النوعى فكل العاملين فى مشروع توشكى حتى وقت إجراء 

 من حيث التركيب أمالية فى المشروع والدراسة كانوا من الذكور وذلك لطبيعة العمل األ
  .) ٥(والشكل رقم ) ٤(العمرى فيوضحه الجدول رقم 

 ƞƮيت üوالشك üالجدو üيǂتح ǅومƈ ǅ:-  
 العمرية التى الفئاتهناك تركز واضح ألعمار العاملين فى مشروع توشكى فى  •

ويتفق ذلك مع طبيعة العمل فى المشروع والتى )  سنة٥٥-١٨(ح ما بين واتتر
 .قوية تتحمل أعباء العمل والبيئة  تتطلب عمالة فنية

 -: وجاءت كما يلى لىا العمرية الوسطى أعلى نسبة تركز عمالفئاتحققت  •
                                                 

ى واحدƔ مǅ المحافưاǉ Ɩو)  ǆسمة čĒđċďĎČ ( ČĔĔđاد سكاǅ المǆوفية لسǆة  ƶǂƓ إجمالى تعد)∗(
الƯاردƔ لǂسكاưǆ  Û ǅراǕ ŷرتƻاع الكƙافة السكاǆية ǊƓا Û وتƻتيƖ المǂكية الƦراƳية Ɠ ÛاƮǕافة إلى إرتƻاع 

 ŷياƻيưو ǃǊƓة استيعاưالمحاف ƲتيƯتس Ǘ üالعم ǅفى س ƒاƓووجود ش Û ǃيǂة التعƓسǆ.  
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لى من حيث نسبة العمالة وسنة محققة المرتبة األ) ٢٩-٢٥( العمرية الفئةجاءت  •
من %٣٣ عامال يمثلون ٩٥ الفئةلعاملين فى تلك بمنطقة الدراسة وبلغت نسبة ا

  . العينة المدروسة فى المنطقة إجمالى
 العمرية يعملون غالبا فى الفئةن العمال فى هذه أمن الدراسة الميدانية وقد اتضح  •

 الخاصة بالمشروع ويغطى هذا العدد الكبير من الفنية عمال الحفر وكافة األأعمال
 . التجهيزية الفترةروع فى هذه  حاجة المشالفئةعمالة تلك 

 عامال يشكلون ٦١سنة فى المرتبة الثانية محققة ) ٢٤-٢٠( العمرية الفئةجاءت  •
راضى التى تم  الحفر والتجهيز وزراعة األأعمال فى الفئةوتعمل هذه  % ٢١,١

 ٠استصالحها 
% ١٢,٢ عامال بنسبة ٣٥سنة المرتبة الثالثة بمعدل ) ٣٤-٣٠( العمرية الفئةحققت  •

 غالبا فى الوظائف اإلدارية للمشروع باإلضافة الفئةوتعمل هذه ،  العينة إجمالىمن 
 وظائفها العاملون من الفئةيشارك هذه ،  المهندسين المتابعين فى مواقع العمل إلى
 .% ٩,٤ عامال بنسبة ٢٧والتى جاءت بمعدل ، سنة ) ٣٩-٣٥( الخامسة الفئة

سنة فقد جاءتا فى المرتبتين الرابعة ) ٤٩-٤٥ و٤٤-٤٠(ئتين العمريتين لفا أما •
 العينة على إجمالىمن % ٤,٢و % ١٠,٤ نسبتهم  عامال١٢ً و ٣٠ بعددوالسابعة 
 .ويعملون غالباً فى الزراعة بالمشروع الترتيب 

لتخصصات الهندسية ئتين وظائف اإلستشاريين فى كافة الفاوقد شغل عمال هاتين  •
سواء فى محطة الرفع ، قين العاملين بالمشروع  السائإلىضافة واإلدارية ، باإل

  .م على سيارات نقل مواد الحفر أناƫ والحفارات الضخمة وم على األأالعمالقة 
 عامال ٢٢ دسنة فى المرتبة السادسة بعد) ٢٠ من أقل(لى و العمرية األالفئةجاءت  •

دمات  فى الخالفئةويعمل غالبية عمال تلك ،  العينة إجمالىمن  % ٧,٦بنسبة 
 .نة للمشروع واوالخدمات المع )∗(العامة 

                                                 
)∗(ƈ üƙالمشروع فى  تتمƓ Ɣالعامة الموجود ƖدماƢال ǃǉ : حيةƬال Ɣالوحد– ƦƓƢالم – Ƽǘالح – 

 ǅدسيǆǊالم ǅم üك ƒافة لمكاتưǆال üماƳالكافتيريا و üماƳ فى üƙة فتتمǆالمعاو ƖدماƢما الƈ Û المكوجى
  .والموƻưيǅ العامǂيƓ ǅالمشروع 
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ددية  مساهمة عأقلفقد جاءت فى نهاية القائمة ب ) أكثر سنة ف٥٠( العمرية الفئة أما •
فراد فى ، ويعمل هؤالء األ % ٢,١عمال بنسبة ٦فى عمالة المشروع مقدارها 

 .واآلالت المستخدمة فى عمليات الحفر والتجهيز حراسة المشروع 
 ƚ–فى مشروع توشكى  الح ǅيǂعامǂيمية لǂالة التع:-  

 مهما للتنبؤ تعد دراسة الحالة التعليمية للعاملين فى منطقة الدراسة مؤشراً
) ٥(ويوضح الجدول رقم ، بمستويات السكان المستقبلية فى مدن وقرى توشكى الجديدة 

  ٠ ١٩٩٩عليمية للعاملين فى مشروع توشكى سنة الحالة الت) ٦(والشكل رقم 
  -:ومǅ تحǂيü الشكü والجدوü يتƞƮ اǑتى

ميين والحاصلين على مؤهل ليمية فى منطقة الدراسة مابين األحت المستويات التعواتر - 
 مع )∗(  كاملل المسندة لكل فئة تعليمية لم تتفق بشكعمالن األأإال  ،على من جامعى أ

 الحفر مالأعؤهل متوسط فى ملين على صاحفمثال عمل بعض ال. مستواها التعليمى 
صحاب المؤهالت الجامعية كسائقين أ الزراعة كما عمل بعض أعمالوالتجهيز و

  وعمال فنيين 
لى من حيث عدد العاملين وحقق حاملو المؤهل الدراسى المتوسط المرتبة األ - 

 وقد عمل ، العينة إجمالىمن  % ٤١,٦ نسبتهم تبلƸ عامال١٢٠ًبالمشروع بمقدار 
 الزراعية عمال واإلدارية والخدمات العامة واألالفنية مالعحاملوا هذا المؤهل فى األ

 .بالمشروع 
شخصا بنسبة  ٨٠ جاء الحاصلون على المؤهل الجامعى فى المرتبة الثانية بعدد - 

شرافية  اإلعمال األالفئة غالبية تلك إلىسندت ، وقد أ العينة إجمالىمن % ٢٧,٨
 .بات والعالقات العامة  االدارية مثل الحساعمالوفى األ، شراف إكمهندسى 

                                                 
)∗(üƢد üƓاƾفى م üالعمƓ ƒاƓة الشƓƷإلى ر ƿلƤ فى ƒƓالس Ʋيرج  üالعم ǅحتى لو كا Û جيد ǌماد 

اƳتماداǂƳ ŷى مǊاراƢ ƖاƬة تƢتǅƳ ƹǂ تƫƬƢ المüǉƊ الدراسى Û كما ƓƯ ǅƈيعة العمƓ üالمشروع فى 
  .تƿǂ الƻترƔ تحتاƚ لǂعمالة الǆƻية ƈكƙر مǅ العمالة اǕدارية واǕشرافية 



 ٢٢٣

  عامال٤٦جاءت فئة العاملين تحت بند من يقرأ ويكتب فى المرتبة الثالثة بمقدار    - 
 الحفر أعمالوكلفت العمالة فى هذه العينة ب،  العينة إجمالىمن  % ١٦يمثلون 

 ٠وبعض السائقين بالمشروع ، والزراعة 
فقط  % ١٢,٢ عامال يشكلون ٣٥ ميين فقد جاءت فى المرتبة الرابعة بعدد فئة األأما - 

 الحفر والحراسة والخدمات أعمال الفئةووقع على عاتق تلك ، من العاملين بالمشروع 
 ٠نة بالمشروع واالمع

وشكل ، هل أعلى من جامعى فى المرتبة االخيرة وجاءت فئة الحاصلين على مؤ - 
 العينة الىإجممن  % ٢,٤فراد بنسبة أ ٧ الفئةصحاب تلك أالعاملون بالمشروع من 

 ٠يعملون كمهندسين ومحاسبين إستشاريين بالمشروع بالمشروع 

تغلب على مجتمع العمالة فى توشكى صفة : ومن التحليل السابق يتضح ما يلى 
 ٢٠٧ففى العينة بلƸ عدد الحاصلين على مؤهالت دراسية بمستوياتها المختلفة ، المتعلمين 

 عامال بنسبة ٨١ميين ى حين بلƸ عدد األف،  العينة إجمالىمن  % ٧١,٩عامل يشكلون 
 العينة وهذا يمثل مؤشر جيد لمجتمع توشكى حيث تغلب على سكانه إجمالىمن  % ٢٨,١

 ٠صفة المتعلمين 

   : العامǂيƓ ǅمشروع توشكƈǏجـورمتوسƯاƖ  -د
وعلي الرغم ، ي مشروع اقتصادي  ألعمالة في توفر  مهماً دوراًجورتلعب األ

ن الجانب أال إالذي يتضمنه مشروع توشكي كمشروع قومي تنموي من الشق االجتماعي 
  .اً  مهماالقتصادي فيه يمثل جزًء

 أعمال بةًملين بالمشروع مقارنا يتقاضها الع المرتفعه نسبيا التيجوروتعتبر األ
) ٦(ويوضح الجدول رقم ،  دراسة المنطقة في عمالة للةلعناصر الجاذباحد أخري أ

  .ي كملين في توشا العأجوروسطات مت ) ٧ (والشكل  رقم 
Ǒا ƞƮيت üوالشك üالجدو üيǂتح ǅوم Ǐت:  
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 من أكثر إلى جنيها ٢٠٠ من أقلملين في مشروع توشكي ما بين اجور العأحت واتر - 
 في ة المنخفضجورفسادت األ، جر بنوع العمل  األةوقد ارتبطت قيم،  جنيها ١٠٠٠

 ن مط عامال فق١٢ الفئة وضمت هذه ، ة والحراثةنوا كالخدمات المعةليو األعمالاأل
  .% ٤,٢بتهم سوال تتعدي ن، ملين بالمشروع ان العم التي درست العينة إجمالى

كبر أفقد شملت ،  جنيه ٦٠٠ و ٢٠٠حت فيما بين وا والتي تر المتوسطةجور األأما - 
% ٥٠يشكلون ،  عامال ١٤٤حيث بلƸ عددهم ، لمشروع با العينة إجمالى من نسبة
 وبعض ةملين غالبا في الحفر والزراعا للعجور، وتدفع هذه األ العينة إجمالىمن 
   .دارية اإلعمالاأل

حت ما بين وا حيث ترةمرتفعال جور األضمن فئات ة والخامسةئتان الرابعلفاجاءت  - 
،  العينة إجمالىمن % ٣٥,٧ عامل يمثلون ١٠٣وضمت  ،  جنيه ١٠٠٠ و٦٠٠

الذين يتولون قياده ماكينات ،  ةن ذو الخبرقيئ المهندسين والساالفئاتوشملت تلك 
  .  والمحاسبيننين والمسئولين عنهالفا و ،ةالحفر العمالق

 لم يزد ة جنيه وهي فئه قليل١٠٠٠ من أكثر أجرعلى  فتحصل ةر األخيالفئة أما - 
وتلك ،  بالمشروع العمالة عينه إجمالىمن % ١٠,١ نسبة ب ، عامال٢٩ً  علىعددها
كيميائيا ، داريا ، إفنيا ، هندسيا :  التخصصات بالمشروع ة في كافةر يمثلها الخبالفئة

 .وزراعيا 

 نتقال من مكان العمل في اإلظم نفاق الدائم والمن بسبب اإلجورأل اتلك قيمةوتقل 
من الضروري توطين لذا فو، سر العاملين صلي ألاألاإلقامة  موطن إلى) توشكي ( 

وتوفير قدر مناسب من السكن ،  ةتوشكي الجديدسرهم في مدن وقري هؤالء العمال وأ
 .والخدمات  لهم 

 : فǏ توشكǏ العمالةمستüƓƾ : راƓعا 

 ،ستثمار اإلةنظمي العالم ما بين نقص فرص العمل وأربط االقتصاديون ف
 النمو السكاني ولكن لكي تمتص ةجل مواجهأ من طليس فق،  ةنتاجي في الدول النامياإل

 . )٦(شباب تلك الدول البطاله المتوقعه بين 
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)   العائدنسبة ( المشروعات التي ينطبق عليها مبدأومشروع توشكي واحد من
 عمل في ةفرص ١٥٠٠٠أن يوفر نحو متوقع ، نه مشروع اقتصادي اجتماعي حيث إ

 .لي ومرحلته األ
 ة بمشروع توشكي مستقبال يمكن قياسها من خالل معرفالعمالةوتوقع حركه 

،  عمالةيمي للقل اإلدوالتي تمثل البع،  الجمهوريةكاني في محافظات التطور العددي الس
 سنه ٥٠و ٢٠ العمريه المحصوره ما بين الفئاتخاصه السكان الذكور في سن العمل في 

ن ، المخطط لها ألي من مشروع توشكي و األة المرحلالعمالةويتضمن التوقع لمستقبل ، 
 والجدول رقم ٢٠٠٢ و ١٩٩٧  ما بين عامىة الزمنيةفترال سنوات في خمس ةتستمر لمد

  .يوضحان ذلك ) ٨(والشكل رقم ) ٧(
Ǒا ƞƮيت üوالشك üالجدو üيǂتح ǅوم Ǐت: 

 العمرية الفئة تبعا لتعداد السكان الذكور في الجمهوريةجاءت محافظات 
 عمالةيفاد إفي  المحافظات  لمساهمةلىاعلي الحلفا بترتيب ال يتفق مع الترتيب المدروسة

ثر في ؤن ترضيات التي يمكن ألفا ثالث من إلى ويرجع السبب في ذلك  .دراسة النطقةمل
 :رضيات هي لفاتوشكي وهذه ب العمالة في محافظة كل إسهام
  . دراسة المنطقةالقرب من  •
 . دراسة المنطقة سهوله امكانيه الوصول ل •
 دةر ودخولها ضمن المحافظات الطا،محافظة في الة فرص عمل كافيعدم توافر •

 .عمالةلل

 إرسال في ة والمستقبليالحاليةعليه لفا رضيات في المساهمةلفاثر تلك ولقياس أ
  :يمكǅ التحƼƾ مǊǆا ƓمǆاƽشتǊا كما يǏǂ  توشكي إلى عمالة

 محافظة فجاءت  ،محافظات الواديالفرضية حققت هذه ،  لǏو اǓرƮيةƻǂل ǆسƓةƓال - 
 ة الرابعالمرتبةادي الجديد في سيوط والوأومحافظتا ، لي و األالمرتبة في أسوان

 ةعليلفا ، وذلك في المساهمة الخامسه المرتبةومحافظتا بني سويف وسوهاج في 
خره من حيث وجود أعلي الرغم من كون تلك المحافظات تمثل مراتب مت،  الحالية
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فجاءت محافظة أسوان فى المرتبة ،   )ة سن٥٠-٢٠الذكور ( دروسه م العمريه الالفئة
، والوادى الجديد فى المرتبة الحادية والعشرين ، وسوهاج فى الحادية عشرة الثامنة 

 .عشرة ، وبنى سويف فى السادسة عشرة 
القاهرة ، والجيزة ، واإلسكندرية ، : فقد حققتها محافظات ،  الƙاǆيةƻǂرƮية لƓالǆسƓة  - 

ة فعلى الرغم من كبر المسافة الفاصلة بين تلك المحافظات ومنطق .والقليوبية 
بينهما أدت إلى ارتفاع نسبة العمالة الفعلية  الوصول إمكانية ، إال أن سهولة الدراسة

ويتوقع أن تزداد نسبة إسهام هذة المحافظات من العمالة الوافدة من تلك المحافظات ، 
، من الفئة العمرية المدروسة  ، الحتوائها على نسب عالية بمشروع توشكى مستقبالً 

، والجيزة فى الترتيب الثانى بنسبة  % ٢٥,٩الترتيب األول بنسبة فتأتى القاهرة فى 
،  % ٦,٦، أما محافظة الدقهلية فقد حققت الترتيب الثالث بنسبة  % ٧,٦

المدروسة من إجمالى الفئات العمرية  % ٥,٦واإلسكندرية فى الترتيب السادس بنسبة 
مشروع  بالعمالة  فى ظاتبالمحافظات، لذلك يتوقع أن تزداد نسبة إسهام هذه المحاف

  .توشكى مستقبالً
فيمكن أن تحققها محافظات الغربية ، والقليوبية ، والمنوفية ، ،  الƙالƙةلƻرƮية ا ƈما - 

وتعانى من تفتيت الملكيات وكفر الشيخ ، فهى محافظات عالية الكثافة السكانية ، 
ها نسبة السكان من كما ترتفع فيالزراعية ، باإلضافة إلى ارتفاع معدالت التعليم ، 

،  % ٥,٣السابعة بنسبة جاءت محافظة الغربية فى المرتبة فمثالً . الفئات المدروسة 
، بينما جاءت المنوفية فى المرتبة العاشرة  % ٥,١والقليوبية فى المرتبة الثامنة بنسبة 

، بالنسبة للسكان  % ٣,٣، وكفر الشيخ فى المرتبة الثالثة عشر بنسبة  % ٤,١بنسبة 
وعلى ذلك يمكن التوقع بأن هناك ) .  سنة ٥٠ – ٢٠( الذكور فى سن العمل 

الرئيسى مستقبالً للعمالة فى محافظات معينة فى الدلتا سوف تكون المصدر العمالى 
وسوف يتبع ذلك مستقبالً هجرات لعائالت تلك العمالة إلى مدن وقرى . توشكى 

إلى تخفيف الضغط السكانى الواقع على الوادى والدلتا، توشكى الجديدة ، مما سيؤدى 
، وهو هدف أساسى من أهداف  لتوزيع السكان فى مصروإعادة رسم الخريطة العامة 

 .تعمير جنوب الوادى 



 ٢٢٧

 العƽǘاƖ المكاǆيǈ لمجتمƲ توشكǏ الجديد : Ƣامسا 

 في اًي قواًمؤثر،  وموارد ومناخ ةتعتبر البيئه الجغرافيه وما تشمله من مساح
   .)١٠( ي مجتمعتشكيل البناء االجتماعي والثقافي أل

 :همهاأثر بمجموعه من العوامل لعل من أمجتمع جديد تتي أل والعالقات المكانيه 
اصله بين المجتمع الجديد والمجتمعات لفا المسافةو، تركيب المجتمع السكني والسكاني 

 مستويات الخدمات التي إلى ةضافباإل ،  الوصول بينهماةمكانية وإومدي سهولرة ، واالمج
 .فى المجتمعات الجديدة  وال تتوافر ، ةرواتوجد في المجتمعات المج

 من ة القريبة الحضريأقرب المحالت العمرانية سمبل أبو وأسوانوتعتبر مدينتا 
 .ثير بهما في المستقبل أوالتي يحتمل حدوث ت ، توشكي

توقع بين مدينة توشكي ثير المأتالدي  مة االنقطاع لمعرفةوبتطبيق معادله نقط
  ) .٨(الجديدة وبين مدينتا أبوسمبل وأسوان ، نتج الجدول رقم 

 :ومǅ تحǂيü الجدوü يتƞƮ الƾǆاƯ التالية 

يعني و  كم مع مدينه توشكي الجديدة ،١,٢ها  قطع مقدارةنقط سنمبل أبوحققت مدينه  - 
 .جداً العالقات بين المدينتين عالقات قويه ذلك أن 

وهذا ،  كم مع مدينه توشكي الجديده ٥,٢ نقطه قطع مقدارها أسوانبينما حققت مدينه  - 
  بين ةاصللفا المسافة مع ةفق هذه النتيجتوت،  قويةن العالقات بين المدينتين أيعني 

 من أما  .وهذا هو الواقع النظري،  أسوان سنمبل وأبو ومدينتا ةمدينته توشكي الجديد
 ة مع مدينة عالقات مدينه توشكي الجديدن تزدادأمن المتوقع علي فلفاحيث الواقع 

 الخدمات ذات الرتب ةخاص،  االقتصادية وةر الخدميوا وذلك علي كافه المحأسوان
 لىا في مراحل التعليم العخدمات التعليميةال وةكالمستشفيات التخصصي، المتقدمه 
للحصول ، والتى سيلجأ ، كالمدارس الثانوية والجامعات  أسوان ة بمدينةالموجود

 .عليها أبناء أسر العاملين فى مشروع توشكى بعد إستقرارهم فى المنطقة بشكل دائم 



 ٢٢٨

 الوصول بين مدينتي توشكي إمكانيةلذلك فمن الضروري العمل علي تيسير 
داء ة األاءكذلك رفع كف، وتدعيم طرق ووسائل المواصالت بينهما ،  أسوان والجديدة

   . الستيعاب الضغط المتوقع عليها مستقبالًاستعداداً،  نأسوالخدمات مدينه 

 اًتمهيد،  سمبل وتوشكي أبوكذلك يلزم تطوير الطريق الذي يربط مدينتي 
 توفير القدر المناسب محاولة بداًوال يلغي هذا أ،  ين بين المدينتة المتوقعةالستيعاب الحرك

 ةساسيخدمات البنيه األ: ، مثل من الخدمات الالزمه للسكان في مجتمع توشكي الجديد 
  . للسكان ة جاذبمنطقةلكي تصبح Ý  االجتماعيةوالخدمات 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 ٢٢٩

  اƖــالتوƬي
  :فيما يÛ Ǐǂ  الساƾƓة اƽتراƓ Ɲعƭ التوƬياƖ دراسةيمكǅ مüǘƢ ǅ ال

 حيث يؤثر ،ة توشكي وبين مناطق الجمهورية قتطوير شبكة الطرق التي تربط بين منط - 
   .قي محافظات الجمهوريةايميا ببقلإ وربطهال العمالة للمنطقة ذلك في نق

والتركيز علي ، مناخيا واقتصاديا وسكانيا  منطقةنشاء محالت عمرانيه تناسب الإ - 
 .مواد البناء وأنماط المساكن حيث ، من معطيات البيئه الطبيعية 

نها مشروعا لكي تتحول من كو،  دراسةسرهم في منطقة الضرورة توطين العاملين وأ - 
 ةزم، والذي سوف يساهم في حل األلتصبح مجتمع توشكي الجديد بمدنه وقراه 

  .وتخفيف الضغط السكاني الواقع علي مدن وقري الوادي الدلتا،  السكانية
بحيث ) التملك التدريجي ( يطبق عليها نظام ، تخصيص مساكن للعاملين في توشكي  - 

 ،ملين ثمنها تدريجيااثم يدفع الع،  ة بالمنطقةها مالك المشروعات التنمويؤنشاإني بيت
وقد اتضح ذلك من ، جيرها أحيث فضل العاملون بالمشروع تملك مساكنهم دون ت

  .التي تم تطبيقها عليهماالستبانة 
كشبكات المياه ،  سيةسا شبكات البنيه األ: مثل منطقة بال)∗( الضروريةتوفير الخدمات - 

نتاج وتوزيع الكهرباء ، وشبكات اإلطرق والنقل وشبكات  ال، ) ةالشرب والزراع(
 .وشبكه االتصاالت 

نشاء مدن وقري  إلليةو مع المراحل األةساسية األن يتزامن توفير شبكات البنيأوينبغي  - 
   .أساسية ةفراد في مناطق ليست بها شبكات بني حيث يتعذر توطين األدراسة المنطقة

                                                 
ة Û إǅƈ Ǘ مردودǉا ǂƳى الرǃƷ مǅƈ ǅ مǆتجاƖ الƢدماƖ اǓساسية فى الغالƒ مǆتجاƷ Ɩير مǂموس) ∗(

اǗجتماƳى يتƞƮ تƙƉيرǂƳ Ǉى المجتمƲ فى شتى مجاƖǗ الحياÛ Ɣ وتƹǆƬ الƢدماƖ إلى شƓكاƖ الǆƓية 
 ƖكاƓوش ƅاƓرǊالك ƖكاƓوش üƾǆوال ƼرƯال ƖكاƓوش ƹرƬال ƖكاƓوش Ǉالميا ƖكاƓكش Û ساسيةǓا

التعǂيمية ƓمستوياتǊا المƢتƻǂة اǗتƬاÛ ƖǗ والƢدماƖ السيادية كاǓمǅ والƮƾاÛ ƅ والƢدماƖ اǗجتماƳية ك
  .والƬحية والديǆية والترويحية 



 ٢٣٠

 ة والدينية والتعليميةمتمثله في الخدمات الصحي والاالجتماعيةكما يلزم توفير الخدمات  - 
 في شكل ة ،بحيث يتم توطينها في وسط المحالت العمراني،  منطقة بالةوالترويحي

 من ة ممهدة بشبكة العمرانيةالمحلويتم ربطه بباقي مناطق ، مجمع خدمي شامل 
توى  فوجود مدرسة إبتدائية تحتوى على ستة فصول ، ومدرسة إعدادية تح،الطرق 

، ومكتب للبريد ، ومسجداً ، كلها على ثالثة فصول ، باإلضافة إلى وحدة صحية 
خدمات يلزم توفيرها كأساسيات فى محلة عمرانية وليدة كى تستمر ويضاف سكانها 

 تجهيز منافذ الخدمات بما يتناسب مع ةكيد علي ضرورأمع الت لقائمة المنتجين ،
 سكانها ة جديدة عمرانية تستوعب كل محلنني للمنطقة ، لكي يمكن أالحجم السكا
ال يعنى على اإلطالق  للخدمات أن قرب الطبيب مثالً ة الحديثةثبتت النظريأخدميا فقد 

البد من توفر المكان المجهز لتقديم الخدمة الصحية توفر الخدمة الصحية ، ولكن 
  .)١١(كاملة فى أى وقت لمن يطلبها 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٣١

ǃƽر üجدو)Č (ومترية المسافǂالكي ƖوريةاǊالجم Ɩاưر محافƮة توشكى وحواƾƯǆم ǅيƓ(*)) ŷلياƦاǆت ƒمرت(  
ǃ ةưالمسافة المحاف) ǃك( ǃ ةưالمسافة المحاف) ǃك( 

Č ƝروƯمرسى م ČĔċđ Čč ƔƦالجي Čċēč 
č دريةǆسكǕا Čččċ ČĎ ǃيوƻال ČċČĒ 
Ď Ưدميا ČčĔċ Čď ƹى سويǆƓ Ĕēċ 
ď ƔحيرƓال ČčĐĐ ČĐ الجديد ǌالواد Ĕďđ 
Đ ơر الشيƻك Ččďč Čđ ياǆالم đĐċ 
đ يةǂǊƽالد Čččđ ČĒ Ưسيوƈ Ēčđ 
Ē يةƓالغر ČČĔč Čē ƚاǉسو đčē 
ē يةƽالشر ČČēČ ČĔ اǆƽ ďēē 
Ĕ وفيةǆالم ČČēČ čċ رƬƽǓا ďċċ 
Čċ يةƓيوǂƾال ČČďē čČ ǅسواƈ čċċ 

ČČ Ɣرǉاƾال ČċĔĔ المسافة Ưمتوس ČċĎē 

  . ، وباستخدام عجلة القياس ٥٠٠,٠٠٠ : ١ربية مقياس خريطة جمهورية مصر الع: المƬدر       
، ) اإلسماعيلية ، البحر األحمر ، شمال سيناء ، جنوب سيناء بورسعيد ، السويس ، : ( محافظات الجمهورية عدا الست محافظات التالية (*) 

فى ذلك إلى دخول تلك المحافظات مضمار  وذلك لخلو العينة التى تم اختيارها لالستبيان من أى من هذه المحافظات ، ويرجع السبب
  .التنمية ، وبذلك توفر فرص عمل لسكانها ، بل إنها أحياناً تمثل مصدر جذب للعمالة من المحافظات المجاورة

  
 ǃƽر üجدو)č ( üوƬة الوƻǂتك Ƨياƽ)ǈيǆالجƓ ( üوƬالو ǅمƦ Ʋة مǆارƾم)ةƳالساƓ (  

                             ǅم Ɩاưر محافƮوريةحواǊإلى مشروع توشكى الجم          )ŷلياƦاǆت ƒمرت(  
ǃ ةưالمحاف üوƬة الوƻǂتك üوƬالو ǅمƦ ǃ ةưالمحاف üوƬة الوƻǂتك üوƬالو ǅمƦ 

Č ƝروƯمرسى م ĔĒ čĒ Čč ƔƦالجي ĔĐ Čē 
č دريةǆسكǕا ĒĔ čč ČĎ ǃيوƻال ĔČ ČĒ 
Ď Ưدميا ĒĒ čč Čď ƹى سويǆƓ ĐĔ Čđ 
ď ورǊǆدم ĒĐ čČ ČĐ ارجةƢال ĐĒ Čđ 
Đ ơر الشيƻك ĒĐ čČ Čđ ياǆالم ďĐ ČĎ 
đ ƔورƬǆالم Ēď čċ ČĒ Ưسيوƈ ďď Čč 
Ē اƯǆƯ Ēč čċ Čē ƚاǉسو Ďē Čċ 
ē ƼيƦاƽƦال ĒČ čċ ČĔ اǆƽ čĔ ē 
Ĕ ǃالكو ǅيƓش ĒČ čċ čċ رƬƽǓا čĐ đ 
Čċ اǊǆƓ Ĕđ čċ čČ ǅسواƈ Čč č 

ČČ Ɣرǉاƾال đđ ČĔ Ưالمتوس đĎ,ċĐ ČĒ,Đ 

  .قسم الحركة ، بيانات غير منشورة  ، (*)صرهيئة سكك حديد م: المƬدر 
، لتوفر خطوط لها فيما بين مشروع توشكى وباقى مناطق الجمهورية اختيرت خطوط السكك الحديدية لكونها أكثر وسائل النقل المستخدمة (*) 

سة تكلفة وزمن الوصول ، ما بين على الرغم من أن دراثانية ، من ناحية ولرخص أسعارها مقارنة بالوسائل النقلية األخرى من ناحية 
قياس أبعاد رحلة العمل اليومية ، إال أن رحلة العمل فى صلية للعمال ومنطقة العمل تعد دراسة مهمة ، حيث من خاللها يمكن المواطن األ

وذلك  ربع سنوية ، فهى رحلة عمل شهرية ، وقد تصل أحيانا إلى رحلةهذه الدراسة ليست تقليدية ، وإنما هى رحلة لها صفات خاصة ، 
  .بسبب طول المسافة المقطوعة ، وارتفاع تكلفة االنتقال 



 ٢٣٢

ǃƽر üجدو)Ď ( ǅم ǅيǂة العامƓسǆدد وƳوريةǊالجم Ɩاưمحاف   
  )مرتƒ تǆاƦلياŷ)          (فى ƮوƳ ƅيǆة الدراسة ( ČĔĔĔ                       فى مشروع توشكى  سǆة 

ǃ ةưالمحاف ŷǘامƳ % ǃ ةưالمحاف ŷǘامƳ % 

Č ǅسواƈ čē Ĕ,Ē Čč ياǆالم Čč ď,č 
č Ɣرǉاƾال čĐ ē,Ē ČĎ رƬƽǓا Čč ď,č 
Ď وفيةǆالم Čē đ,Ď Čď ƔƦالجي Čč ď,č 
ď Ưسيوƈ Čđ Đ,đ ČĐ ƝروƯمرسى م Čč ď,č 
Đ الجديد ǌالواد Čđ Đ,đ Čđ يةƓالغر Čċ Ď,Đ 
đ ƔحيرƓال ČĐ Đ,č ČĒ Ưدميا Čċ Ď,Đ 
Ē ƹى سويǆƓ ČĐ Đ,č Čē ǃيوƻال Ĕ Ď,Č 
ē ƚاǉسو ČĐ Đ,č ČĔ يةƽالشر ē č,ē 
Ĕ يةƓيوǂƾال Čď ď,Ĕ čċ ơر الشيƻك ē č,ē 
Čċ دريةǆسكǕا ČĎ ď,Đ čČ يةǂǊƽالد Ē č,ď 

ČČ اǆƽ ČĎ ď,Đ جمالىǕا čēē Čċċ,ċ 

   .١٩٩٩ عدت بيانات الجدول بناًء على نتائج الدراسة الميدانية للمشروع ، واالستبيان الذى تم تطبيقه فى شتاء عامأ: المƬدر 

  
  

ǃƽر üجدو)ď ( ةǆفى مشروع توشكى س ǅيǂعامǂالعمرية ل ƖاƏƻال ƯمتوسČĔĔĔ  
  )مرتƓة تƬاƳدياŷ حسƒ الƏƻاƖ العمريةŷ)     (فى ƮوƳ ƅيǆة الدراسة                                  ( 

 )سǆة(الƏƻاƖ العمرية  العامǂوƓ ǅمشروع توشكى
Ƴددــ % 

 ǅم üƽƈčċ čč Ē,đ 
čċ - čď đČ čČ,č 
čĐ - čĔ ĔĐ ĎĎ,ċ 
Ďċ - Ďď ĎĐ Čč,č 
ĎĐ - ĎĔ čĒ Ĕ,ď 
ďċ - ďď Ďċ Čċ,ď 
ďĐ - ďĔ Čč ď,č 
ĐċرƙكƉف  đ č,Č 

 čēē Čċċ اǕجمالى

  . الدراسة الميدانية واالستبيان المطبق على عينة من العاملين بالمشروع ، والنسب للباحثة : المƬدر      
  



 ٢٣٣

  
ǃƽر üجدو)Đ (عǂية لǂة الحالة العمǆفى مشروع توشكى س ǅيǂامČĔĔĔ  

  )مرتƓة تƬاƳدياŷ حسƒ الحالة التعǂيمية)     (ƾƓƯاŷ لعيǆة الدراسة                                ( 
 الحالة التعǂيمية العامǂوƓ ǅمشروع توشكى

 % Ƴدد

 ĎĐ Čč,č ىـــƈم
ƒويكت ƈرƾي ďđ Čđ,ċ 
Ưمتوس üǉƊم Ččċ ďČ,Ē 
 ēċ čĒ,ē مüǉƊ جامعى

 Ē č,ď  مǅ الجامعىǂƳƈى

 čēē Čċċ اǕجمالى

  . الدراسة الميدانية واالستبيان المطبق على عينة من العاملين بالمشروع ، والنسب للباحثة : المƬدر      
  
  
  
  

ǃƽر üجدو)đ ( ةǆفى مشروع توشكى س ǅيǂجور العامƈ ƯمتوسČĔĔĔ  
  )مرتƓة تƬاƳدياŷ حسƒ متوسƯاƖ اǓجور()     ƾƓƯاŷ لعيǆة الدراسة                                ( 

 متوسƯ اǓجر Ɠالجǆيǈ العامǂوƓ ǅمشروع توشكى
 % Ƴدد

 ǅم üƽƈčċċǈيǆدد  جƳ % 
čċċ - čĔĔ Čč ď,č 
ďċċ - ĐĔĔ ĐĔ čċ,Đ 
đċċ - ĒĔĔ ēĐ čĔ,Đ 
ēċċ - ĔĔĔ đĐ čč,đ 
ČċċċرƙكƉف ǈيǆج  Ďē ČĎ,č 

 čĔ Čċ,Č اǕجمالى

  . نية واالستبيان المطبق على عينة من العاملين بالمشروع ، والنسب للباحثة الدراسة الميدا: المƬدر      
  



 ٢٣٤

  
ǃƽر üجدو)Ē ( كورƤال ǅة السكاƓسǆ(*) العمرية ƖاƏƻǂل  ǅيƓ ما )čċ – Đċ ةǆس (  

                               ǃاƳ وريةǊالجم Ɩاưفى محافČĔĔđ             ) ةƓمرتŷلياƦاǆت(  
ǃ ةưال المحاف ǅكور السكاƤ% ǃ ةưكور  المحافƤال ǅالسكا%
Č Ɣرǉاƾال čĐ,Ĕ Čč Ưسيوƈ Ď,đ 
č ƔƦالجي Ē,đ ČĎ ơر الشيƻك Ď,Ď 
Ď يةǂǊƽالد đ,đ Čď اǆƽ Ď 
ď يةƽالشر đ,Đ ČĐ ǃيوƻال č,đ 
Đ ƔحيرƓال đ,č Čđ ƹى سويǆƓ č,ď 
đ دريةǆسكǕا Đ,đ ČĒ Ưدميا Č,Đ 
Ē يةƓالغر Đ,Ď Čē ǅسواƈ Č,ď 
ē يةƓيوǂƾال Đ,Č ČĔ رƬƽǓا ċ,Đ 
Ĕ ياǆالم ď,Ď čċ ƝروƯمرسى م ċ,Ď 
Čċ وفيةǆالم ď,Č čČ الجديد ǌالواد ċ,č 

ČČ ƚاǉسو ď جمالىǕا Čċċ 

  . والنسب للباحثة ) ٢(بيانات الملحق رقم : المƬدر      
لتى ساهم بإرسال عمالة فى المحافظات اإلحدى والعشرين ا)  سنة ٥٠ – ٢٠( بلƸ إجمالى السكان الذكور فى الفئات العمرية (*) 

   . ١٩٩٦لبيانات تعداد السكان فى سنة  نسمة ، وذلك تبعاً ١٤٢٠١٢٠٧إلى مشروع توشكى 
  

ǃƽر üجدو)ē ( ةǆس ǅسواƈو üƓوسمƓƈ تىǆمدي ǅم üة توشكى وكǆمدي ǅيƓ ƲƯƾة الƯƾǆ عدłƓČĔĔĔǃ  

)ǃك(مسافة الƲƯƾ )ČĔĔĔتƾدير سǆة (Ƴدد السكاǅ  )كǃ(المسافة الƻاǂƬة  المديǆة

 ċ čĎĔċċ ċ توشكى
üƓو سمƓƈ ēĐ ČēĎċċ č,Č 
ǅسواƈ čċċ ďČĐČĎċ Đ,č 

  . ) ١١(أعدت بيانات الجدول بتطبيق معادلة نقطة القطع عن المدينة األصغر ، ونصها : المƬدر      
 Ǐالتال üالشكƓ ر المعادلةǊưوت :  

                                        ǃ       
        ƲƯƾة الƯƾǆ =Č +        ǃـــــــــ  

                                     Č   + ƿ Ƨ  
                                    ƫ Ƨ         

 ƘحيČ =            ƖƓاƙ ǃƽر          ǃ     =ǅتيǆالمدي ǅيƓ المسافة  
 ƿ Ƨ = رƓكǓة اǆالمدي ǅسكا ƫ Ƨ         =غرƬǓة اǆالمدي ǅسكا  

  



 ٢٣٥

  فرع بنها –زيق جامعه الزقا
  }Č{مǂحƼ رǃƽ               قسم الجغرافية        -كليه االداب 

 )استمارة استبيان عن العمالة بتوشكي ( 
  )قواس  عبارة بين األأو عالمة أوبيانات هذه االستماره خاصة بالبحث العلمي فقط رجاء وضع رقم  (

ƈ -  العمالة ǅƳ ǈامƳ ƖاǆياƓ:  
  .............سنه :............................. السن    ● ............................:.................االسم  ●
    )(              غير متزوج            (           )               متزوج    :    الحالة االجتماعية  ●
  ..........................................................................................................المهنة  ●
  (       )         ٣٩٩ < ٢٠٠  )             (     جنية ٢٠٠ من أقل   :الراتب الذي يتقاضاه  ●

                            ٧٩٩<  ٦٠٠             )    (    ٩٩٩    <  ٤٠٠         (       )      
        (       )       أكثرج ف١٠٠٠               )     (   ٩٩٩  <   ٨٠٠                            

  (      )        مؤهل متوسط          (      )  يقرأ ويكتب                  (      )     أمي الحالة التعليمية   ●
  (      )            أعلي من الجامعي      )(    مؤهل جامعي       (      )فوق المتوسط                        

    .................محافظة............... مركز ............ قرية .............  مدينه: صلي موطن االقامة األ ●
  عةسا.............................. كم     زمن الوصول    ...................  : توشكيإلىالمسافة المقطوعة  ●
  (       )  توبيس    أ(       )        قطار   (       )         طائرة  :  وسيلة النقل المستخدمة   ●

    : (                 )   أخري تذكر     (       )        سيارة خاصة                       
  (        ) جنيها  ٢٩-  ١٠       (       ) جنيهات ١٠ من أقل    : توشكي إلىمتوسط تكلفة الوصول  ●

  (        )  جنيها ٦٩ – ٥٠(      )       جنيها  ٤٩ – ٣٠                                          من 
     )    (  أكثرجنيه ف١٠٠٠    )       (   جنيها ٩٩ – ٧٠من                                           

     )  (     ال      )    (   مستقبال Þ        نعم ةمنطقالسرتك في أنت وألدائم هل ترغب في  االستقرار ا ●
   )     (    مؤجر     )   ( ن يكون لك مسكن Þ                                         تمليك أ هل تفضل ●
  :  في حاله توافر منطقةسرتي في الأنا وأستقر نهائيا أ ●
-..................... ............................. -..........................................................    
-...................................................-........... ................................................  
ƒ- ǅم ƖاǆياƓ ةƾƯǆالدراسة م  :  
  (      )          مؤقتة (      )                           دائمة   :ي نوع االقامة في توشك●
  (     )كامب          )             (   خيمة     (     )           شقة    :     في توشكي لىانوع السكن الح ●
   ):  (                       أخري تذكر                                          
       )   : (   حد ما إلى )           : (   ال : (      )  نعم:  ا بالمنطقة   حالي ةساسيأ هل توجد خدمات بنيه ●
  :  (          )تليفونات    )          : (  ما هي تلك الخدمات Þ    مياة شرب ) نعم  (  في حالة االجابة بـ●

      )     :( خري تذكر أ:  (       )   شبكه كهرباء   (        )       :  بريد                               
  (           )ال      (       )                  نعم:        خدمة صحيه - :هل يوجد بالموقع  ●

  (              ): نوعها  (        )   ال      (       )          نعم  :    خدمه ترويحيه  -                     
  (           )ال     (       )           نعم                   :  مخبز    -                     

 ● ǂا لǊافتƮا Ǐف ƒƷتر Ǐالت ƖدماƢال Ǐǉ ةماƾƯǆحام ŷليا:   
-.................................................... -................................. ..........................  
-.................................................... -...........................................................   

  نكم ،،                                                           الباحثةوشكرا لحسن تع



 ٢٣٦

Ƽحǂمǃƽر )č (  
Ƥال ǅدد السكاƳ ǅيƓ العمرية ما ƖاƏƻكور فى ال )čċ – Đċ ةǆس  (  

  )مرتƓة تǆاƦلياŷ( لسكاǅ محافưاƖ الجمǊورية الموفدƳ Ɣمالة لتوشكى  ČĔĔđحسƒ تعداد سǆة 

ǃ ةưكور  المحافƤال ǅدد السكاƳ)čċ-Đċةǆس ( % 

Č Ɣرǉاƾال ĎđĒČċđď čĐ,Ē 
č ƔƦالجي ČċĒčĎĐċ Ē,Đ 
Ď يةǂǊƽالد ĔčĒēČċ đ,Đ 
ď يةƽالشر ĔČĎďčĒ đ,ď 
Đ ƔحيرƓال ēĐĎēēĔ đ,ċ 
đ دريةǆسكǕا ēċďčČĔ Đ,đ 
Ē يةƓالغر ēďĒččċ Đ,Ĕ 
ē يةƓيوǂƾال ĒďċĐĔĐ Đ,č 
Ĕ ياǆالم đČĒĎđĒ ď,Ď 
Čċ وفيةǆالم ĐĔČčđĐ ď,Č 
ČČ ƚاǉسو ĐĒČĔĎč ď,ċ 
Čč Ưسيوƈ ĐČēďēċ Ď,đ 
ČĎ ơر الشيƻك ďđĐđĒĔ Ď,Ď 
Čď اǆƽ ďĎċčđċ Ď,ċ 
ČĐ ǃيوƻال ĎĒđĐďČ č,đ 
Čđ ƹى سويǆƓ ĎďďĒēĎ č,ď 
ČĒ Ưدميا čċĒēčČ Č,Đ 
Čē ǅسواƈ ČĔčĐĔċ Č,Ď 
ČĔ رƬƽǓا ĒďĔĔČ ċ,Đ 
čċ ƝروƯمرسى م ďĒĐĒĔ ċ,Ď 
čČ الجديد ǌالواد ĎČĎďĐ ċ,č 

 ČďĎċČčċĒ Čċċ اǕجمالى

   ،١٩٩٦شآت الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء ، التعداد العام للسكان واإلسكان والمن: المƬدر            
   . ٦ – ٣ ، ص ص ١٩٩٨ ، ديسمبر ١        النتائج النهائية ج
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 ٢٤٤

  المراجƲ المƬادر و

  .١٤٨ن ، اإلسكندرية ، ص . ، د التƯƢيƯ اǂƽǕيمى  ، ١٩٧٠فؤاد محمد الصقار ،  -١
 ، دار المعرفة ٣ط، التƯƢيƯ اǂƽǕيمى وƓƈعادǇ الجغرافية  ، ١٩٩٨محمد خميس الزوكة ،  -٢

  .٢٣اإلسكندرية ، ص الجامعية ، 
، ١، طتوشكى Ɠيǅ الحǃǂ والحƾيƾة  ، ١٩٩٨لعاطى ، عمرو الخربوطلى ، أشرف عبدا -٣

 .القاهرة ، صفحات متعددة 

  .٩٩مرجع سابق ، ص   ،١٩٩٨محمد خميس الزوكة ،  -٤

الجغرافيا الƓشرية Ɠيưǆ ǅرية المعرفة وǃǂƳ المƛǊǆ  ، ١٩٩٤فتحى محمد مصيلحى ،  -٥
 Û ٧٥ و ٧٤مركز معالجة الوثائق شبين الكوم ، ص ص الجغرافى.  

         ČĔĔđالتعداد العاǃ لǂسكاǅ واǕسكاǅ والمǆشƖƇلمركزى للتعبئة العامة واإلحصاء ، الجهاز ا -٦
   . ٦ – ٣ ، ص ص ١٩٩٨ ، ديسمبر ١النتائج النهائية ج

ترجمة محمد على دراساƖ فى جغرافية التǆمية Û  ، ١٩٩٦دومينجو ، . ، ج  جازيس –ج  -٧
 .٩٠اإلسكندرية ، صعرفة الجامعية ، بهجت الفاضلى ، محمد عبدالحميد الحمادى ، دار الم

8- Dudley O.Duncam , 1964 , Social Organization & Eco-System in 
Robert . Faris , ed , Handbook of Modern Sociology , Chicgo Rand 
Mcnally , p . 36 . 

، مكتبة التوفيق  ٣ط Û دراساƖ فى جغرافية المدǅ  ، ١٩٨٥أحمد على إسماعيل ،  -٩
  .٢٢٩ – ٢٢٧ذجية ، القاهرة ، ص ص النمو

10- Ronald Kentsshelp , 1981 , Beyond Industraliztion Ascendancy , 
Pareger Publisher , N.Y.,pp . 10 – 13 . 

11- Thomas C.Ricketts , et al ., 1994 : Geographic Methods for Health 
Services Research , A Focus on the Rural – Urban Continum , 
University Press of America , pp 15 – 20 . 

  
  
  



 ٢٤٥

   مشروع توشكǏإلى العمالةحركة 
WORKMANSHIP IMPULSION TO TOUSHKA SCHEME 

ABSTRACT 
WORKMANSHIP IMPULSION TO TOUSHKA SCHEME 

  
The study of workmanship impulsion to Toushka scheme is 

important from the geograthicel view toushka region has various 
factors that affect in developing , like : valuable soils for agriculture , 
abundant water for irrigation and augmented capitals therefore, 
workmanship is the most important factor that ast oll thesa factors to 
gain finally the fruits of development . 

Toushke is one of several project in south Egypt exposing to 
reclail nearly 37% from the total Surface of Egypt . holding new 18 
settlenents , that attract about 3.5 millon persons , offering then about 
700 thouthands of work obbortunities the work in these projectes is 
imblied to be finished at 2017 . 

The research aimed to : 
* Misure the regional motion coming to toushka project . 
* Estimate a future picture for the new toushka community . 
* Syggest some commands to accurate the workmanship to toushka . 

According to the studied sample , the research noticed that : 
- Number of the workmanship that came to toushka differentiated 

according to: The total population of deferent governorates, the 
distances and the cost and time spent . 

- Cairo , Asswan and Monfia governorates were super senders for 
workmanship to touska . 

- Ages learning state and wages differed also . 
- The most related cities with toushka were abo simble and Asswan . 

 

It IS necessary to faciletate lodging network services and 
understructures while population increases in the region .       
 


