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 ٢١٣

  توشكى مشروع إلى العمالة حركة
  "جغرافية دراسة" 

  (*)إفراج عزب السيد أحمد باشا / 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

                                                 
  . جامعة الزقازيق فرع بنها – كلية اآلداب (*)



 ٢١٤

   :الدراسة بمنطقة التعريف : الأو
 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 

  :ثـالبح دافـهأ:  ثانياً
   :يلي ما يضاحإ إلى البحث يهدف
 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



 ٢١٥

 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

   :البحث باليسأو منهج : ثالثاً
   :منها ةالعلمي بالياالس من عدد إلى ضافهباإل ، العلمي التحليلي المنهج اتباع سيتم

 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
هذه  تمثلو ، والتحليل دراسةال عليهم جرت ، )∗( مستوفاه استبيان استماره ٢٢٨

  .١٩٩٩ سنه مارس في بالمشروع العاملين إجمالى من% ٢٥ حوالى نسبةالعينة 

  :البحث مصادر : رابعا

   :همهاأ لعل ، مصادر عدة من ، للبحث ةالعلمي ةالماد استقيت
 ، 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

                                                 
  ) .١ ( ملحـق رقم)∗(
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 توشكي مشروع في العاملين من ، اليةالح دراسةلل ااختياره 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 ، )∗( وريةالجمه ومحافظات توشكي
  .مباشر غير أو مباشر

  : ةالسابق الدراسات : خامسا

 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 مصر جنوب في ةالتنمي مشروعات
 :وفيما يلي بعض منها 

 .،طارق زكريا سالم) ١٩٩٩( ، في جنوب صحراء مصر الغربيهمناخيه حوال الاأل - 
، بةثار المصاحلجيه والبيئيه المحتمله لمشروع توشكي واآلالتغيرات الهيدرو - 

 . ، عزت علي قرني )١٩٩٩(،  مقارنه دراسة
 .حمد محمد عبد اهللا حميد أ ،) ١٩٩٩ (  ،العمران في جنوب غرب مصرالطرق و - 
 ةالجديد ة الزراعير وتوفير المياه لمشروعات التنميةالموازنه المائيه لمص - 

  .مجدي عبد الحميد السرسي، ) ١٩٩٩(،
، )١٩٩٩ ( توشكي– جنوب الوادي ةمجاالت االستثمار والنشاط المتوقع في منطق - 

 .زكي محمود حسين 
  .، صالح الدين الشامي )١٩٩٩ (ة ، جغرافيةرؤي –روع توشكي مش - 
 .أحمد عبد اهللا،عزه )١٩٩٩(، ية في الجيمورفلوجيا التطبيقدراسة –وادي توشكي  - 

                                                 
 اختيرت حواضر المحافظات كنقاط للقياس لكونها مراكز لتجمع وسائل النقل والمواصالت )∗(

  .بالمحافظات 
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 ة وخدمةياإلنسان الدراسات ةشرت كل تلك البحوث والدراسات ضمن مجلوقد نُ
 –توشكي " بعنوان ةندوطار إبعد عرضها في  نها ،بداب بالبيئه ، التي تصدرها كليه اآل

 : لعناصر الموضوع  دراسة وفيما يلي".دي والمستقبل حالت

 :ة وحواضر محافظات الجمهورية الدراسة بين منطقة الكيلومتريالمسافة: ال أو

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

 : الجدول والشكل يتضح االتي دراسةومن 
 مشروع توشكي من إلى عمالة إرسال في ة المساهمالجمهوريةجاءت محافظات 

  : عمل ، في فئتين  التي يقطعها العمال كرحلةالمسافةحيث 
وبين مشروع توشكي تزيد علي  بين حواضرها المسافةمحافظات : لي و األالفئة - 

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 قائمةيه  في نهاالفيوم محافظةجاءت 

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

 محافظات بين مسافةطول أ بني سويف بمحافظةجاءت كم ، بينما  ٢٠٠وقدرها 
  .كم  ٩٨٠ ، ومقدارها دراسة المنطقةالوادي و

 : مشروع توشكي إلى الجمهورية وزمن الوصول من محافظات تكلفة: ثانيا 
  .ة الزمنيه والنقديتكلفةتلك ال) ٣(والشكل رقم ) ٢(ويوضح الجدول رقم 

 :تي  الجدول والشكل يتضح اآلدراسةومن 



 ٢١٨

 إلى الوصول وزمن الوصول تكلفة 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 أا ، و جنيه٩٧ وصول قدرها تكلفةعلي أب مرسي مطروح محافظةوقد جاءت  - 
  .ساعة ٢٢ جنيها و٧٩ اإلسكندرية محافظة ، تلتها ساعة ٢٧زمن وصول 

 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 تكلفةي ، فقد انخفضت فيها  محافظات الوجه القبلأما - 
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
 راسةد المنطقة بينها وبين المسافة ساعات ، حيث ال تتعدي ٣ جنيها و ١٢٥محققه 
 . كم ٢٠٠

 : في مشروع توشكي العمالة: ثالثا 

 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( اصر التي تندرج تحت بند  من العنة 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 بها المشروع ، و المقاممنطقة في الالمطلوبة العمالة ، ومدي توفير ةغير مدرب

، )٥( المقام بها المشروعةالقوانين المنظمه للعمل بالمنطق:توفير ظروف استقرار العمل مثل
لي إ، حيث يختلف من الصحراء القاحلة  وبأيدي تلك العمالة يتغير الشكل العام للمنطقة



 ٢١٩

شروع  جانبا من م)  ٣-٢-١ (وتوضح الصور أرقام . اللون األخضر بعد زراعتها
  .توشكي 

  :جه، هيأو في مشروع توشكي من عده العمالة دراسةل الواهنا فسوف تتن ومن

 لمشروع توشكي في الوقت العمالة مهورية في إرسالجالعلي لمحافظات لفا سهاماإل - 
 .الراهن 

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

 .توشكي 

 : بمشروع توشكي العمالة في الجمهورية الفعلي لمحافظات سهام اإل- )أ(

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

 :ومن  تحليل الجدول والشكل يتضح االتي 
اله بمشروع توشكي ، م 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 العينة جملةمن %  ٨,٧ نسبته  عامال ، تمثل٢٥بمقدار  توشكي ،
ارتفاع زمن و) كم١٠٩٩ (دراسة المنطقة والقاهرة محافظة بين المسافةمن بعد 

 السكانية الكثافةن  جنيها ، إال أ٦٦ و ساعة ١٩ الوصول للمشروع بمقدار تكلفةو
 ، ة، يرغبون في فرصه عمل جيد ووجود شباب في سن العمل القاهرة في اليةالع

  .محافظة الكبير للسهامكان السبب الرئيسي وراء هذا اإل



 ٢٢٠

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

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

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

،  % ٢,٨(، بمعدل خيرة كانت مساهمه الشرقيه وكفر الشيخ والدقهليه في المراتب األ - 
 .على التوالى  % ) ٢,٤،  % ٢,٨

 :تحليل السابق يتضح ما يلي ومن ال
 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 دراسةال

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

  : العمرية للعاملين فى مشروع توشكى الفئات – ب
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 

  -:ن أومن تحليل الجدول والشكل يتضح 

                                                 
ى واحدة من المحافظات هو)  نسمة ٢٧٦٠٤٣١ ( ١٩٩٦ بلغ إجمالى تعداد سكان المنوفية لسنة )∗(

 الزراعية ، باإلضافة إلى إرتفاع الطاردة للسكان ،  نظراً إلرتفاع الكثافة السكانية بها ، وتفتيت الملكية
  .نسبة التعليم ، ووجود شباب فى سن العمل ال تسطتيع المحافظة استيعابهم وظيفياً 



 ٢٢١

 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

 .الصحراوية الصعبة البيئة فى ل قوية تتحمل أعباء العم تتطلب عمالة فنية
 -: وجاءت كما يلى لىا العمرية الوسطى أعلى نسبة تركز عمالفئاتحققت  •
لى من حيث نسبة العمالة وسنة محققة المرتبة األ) ٢٩-٢٥( العمرية الفئةجاءت  •

من %٣٣ عامال يمثلون ٩٥ الفئةبمنطقة الدراسة وبلغت نسبة العاملين فى تلك 
  .روسة فى المنطقة  العينة المدإجمالى

 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 الفترة حاجة المشروع فى هذه الفئةعمالة تلك 
 عامال يشكلون ٦١فى المرتبة الثانية محققة سنة ) 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  •
ة للمشروع باإلضافة  غالبا فى الوظائف اإلداريالفئةوتعمل 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 ،  السائقين العاملين بالمشروع إلىضافة واإلدارية ، باإل

  .م على سيارات نقل مواد الحفر أناش والحفارات الضخمة وم على األأالعمالقة 



 ٢٢٢

 عامال ٢٢ دسنة فى المرتبة السادسة بعد) ٢٠ من أقل(لى و العمرية األالفئةجاءت  •
 فى الخدمات الفئةويعمل غالبية عمال تلك ،  العينة إجمالىمن  % ٧,٦بنسبة 
 .نة للمشروع واوالخدمات المع )∗(العامة 

ددية  مساهمة عأقلفقد جاءت فى نهاية القائمة ب ) أكثر سنة ف٥٠ ( العمريةالفئة أما •
فراد فى ، ويعمل هؤالء األ % ٢,١عمال بنسبة ٦فى عمالة المشروع مقدارها 

 .واآلالت المستخدمة فى عمليات الحفر والتجهيز حراسة المشروع 
  -: الحالة التعليمية للعاملين فى مشروع توشكى –ج 

 مهما للتنبؤ عليمية للعاملين فى منطقة الدراسة مؤشراًتعد دراسة الحالة الت
) ٥(ويوضح الجدول رقم ، بمستويات السكان المستقبلية فى مدن وقرى توشكى الجديدة 

  ٠ ١٩٩٩عليمية للعاملين فى مشروع توشكى سنة الحالة الت) ٦(والشكل رقم 
  -:ومن تحليل الشكل والجدول يتضح اآلتى

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

 الحفر أعمالؤهل متوسط فى ملين على صاحفمثال عمل بعض ال. مستواها التعليمى 
الجامعية كسائقين صحاب المؤهالت 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 تبلغ عامال١٢٠ًبالمشروع بمقدار 

                                                 
 – الحالق – المخبز –الوحدة الصحية :  تتمثل أهم الخدمات العامة الموجودة بالمشروع فى )∗(

ل النظافة لمكاتب كل من المهندسين المكوجى ، أما الخدمات المعاونة فتتمثل فى عمال الكافتيريا وعما
  .والموظفين العاملين بالمشروع 

 يرجع السبب فى ذلك إلى رغبة الشباب بالعمل فى مقابل دخل مادى جيد ، حتى لو كان العمل )∗(
اعتماداً على مهارات خاصة تختلف عن تخصص المؤهل الدراسى ، كما أن طبيعة العمل بالمشروع فى 

  .مالة الفنية أكثر من العمالة اإلدارية واإلشرافية تلك الفترة تحتاج للع



 ٢٢٣

 الزراعية عمال واإلدارية والخدمات العامة واألالفنية عمالحاملوا هذا المؤهل فى األ
 .وع بالمشر

شخصا بنسبة  ٨٠ جاء الحاصلون على المؤهل الجامعى فى المرتبة الثانية بعدد - 
شرافية  اإلعمال األالفئة غالبية تلك إلىسندت ، وقد أ العينة إجمالىمن % ٢٧,٨

 . االدارية مثل الحسابات والعالقات العامة عمالوفى األ، شراف إكمهندسى 
  عامال٤٦كتب فى المرتبة الثالثة بمقدار جاءت فئة العاملين تحت بند من يقرأ وي   - 

 الحفر أعمالوكلفت العمالة فى هذه العينة ب،  العينة إجمالىمن  % ١٦يمثلون 
 ٠وبعض السائقين بالمشروع ، والزراعة 

فقط  % ١٢,٢ عامال يشكلون ٣٥ميين فقد جاءت فى المرتبة الرابعة بعدد  فئة األأما - 
 الحفر والحراسة والخدمات أعمال الفئةاتق تلك ووقع على ع، من العاملين بالمشروع 

 ٠نة بالمشروع واالمع
وشكل ، هل أعلى من جامعى فى المرتبة االخيرة وجاءت فئة الحاصلين على مؤ - 

 العينة إجمالىمن  % ٢,٤فراد بنسبة أ ٧ الفئةصحاب تلك أالعاملون بالمشروع من 
 ٠وع يعملون كمهندسين ومحاسبين إستشاريين بالمشربالمشروع 

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

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

 ٠صفة المتعلمين 

   : العاملين بمشروع توشكيأجـورمتوسطات  -د
وعلي الرغم ، ي مشروع اقتصادي  ألعمالة في توفر  مهماً دوراًجورتلعب األ

ن الجانب أال إمن الشق االجتماعي الذي يتضمنه مشروع توشكي كمشروع قومي تنموي 
  .اً  مهمصادي فيه يمثل جزًءاالقت



 ٢٢٤

 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 العأجورمتوسطات  ) ٧ (والشكل  رقم 
  :تي آلومن تحليل الجدول والشكل يتضح ا

 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  ،ةس والحراةنوا كالخدمات المعةليو األعمالاأل
  .% ٤,٢بتهم سوال تتعدي ن، ملين بالمشروع العن ام التي درست العينة إجمالى

كبر أفقد شملت ،  جنيه ٦٠٠ و ٢٠٠حت فيما بين وا والتي تر المتوسطةجور األأما - 
% ٥٠يشكلون ،  عامال ١٤٤حيث بلغ عددهم ، لمشروع با العينة إجمالى من نسبة
بعض  وةملين 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 ،  ةقين ذو الخبرئ المهندسين والساالفئاتوشملت تلك 
  .  والمحاسبيننين والمسئولين عنهافلا 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
، داريا ، إفنيا ، هندسيا :  التخصصات بالمشروع ة في كافةالخبرذوى  يمثلها الفئة
 .يميائيا وزراعيا ك

 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 ،  ةسرهم في مدن وقري توشكي الجديدهؤالء العمال وأ
 .والخدمات  لهم 



 ٢٢٥

 : في توشكي العمالةمستقبل : رابعا 

 ،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(البطاله المتوقعه بين شباب تلك الدول 
)   العائدنسبة (ينطبق عليها مبدأ المشروعات التي ومشروع 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 
،  مالةعيمي للقل اإلدوالتي تمثل البع،  الجمهوريةالتطور العددي السكاني في محافظات 

 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 ة ما بين عامى الزمنيةفترال سنوات في خمس ةتستمر لمد
  .وضحان ذلك ي) ٨(والشكل رقم ) ٧(

 :تي ومن تحليل الجدول والشكل يتضح اآل
 العمرية الفئة تبعا لتعداد السكان الذكور في الجمهوريةجاءت محافظات 

 عمالةيفاد إفي  المحافظات  لمساهمةلىاعلي الحلفا بترتيب ال يتفق مع الترتيب المدروسة
ثر في ؤن تتي يمكن أرضيات اللفا ثالث من إلى ويرجع السبب في ذلك  .دراسة المنطقةل

 :رضيات هي لفاتوشكي وهذه ب العمالة في محافظة كل إسهام
  . دراسة المنطقةالقرب من  •
 . دراسة المنطقة سهوله امكانيه الوصول ل •
 دة ودخولها ضمن المحافظات الطار،محافظة في الة فرص عمل كافيعدم توافر •

 .عمالةلل

 إرسال في ة والمستقبليالحاليةعليه لفا رضيات في المساهمةلفاثر تلك ولقياس أ
  :يمكن التحقق منها بمناقشتها كما يلي  توشكي إلى عمالة



 ٢٢٦

 محافظة فجاءت  ،محافظات الواديالفرضية حققت هذه ،  ليو األرضيةلفل نسبةبال - 
 ة الرابعالمرتبةسيوط والوادي الجديد في أومحافظتا ، لي و األالمرتبة في أسوان

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

ج فى الحادية ، والوادى الجديد فى المرتبة الحادية والعشرين ، وسوهاالثامنة عشرة 
 .عشرة ، وبنى سويف فى السادسة عشرة 

القاهرة ، والجيزة ، واإلسكندرية ، : فقد حققتها محافظات ،  الثانيةلفرضية لبالنسبة  - 
فعلى الرغم من كبر المسافة الفاصلة بين تلك المحافظات ومنطقة  .والقليوبية 
تفاع نسبة العمالة الفعلية بينهما أدت إلى ار 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 

سبة ، والجيزة فى الترتيب الثانى بن % ٢٥,٩فتأتى القاهرة فى الترتيب األول بنسبة 
،  % 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 بالمحافظات، لذلك يتوقع أن تزداد نسبة إسهام هذه المحافظات

  .توشكى مستقبالً
فيمكن أن تحققها محافظات الغربية ، والقليوبية ، والمنوفية ، ،  ثةالثاللفرضية ا أما - 

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

،  % ٥,٣السابعة بنسبة غربية فى المرتبة جاءت محافظة الفمثالً . 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 



 ٢٢٧

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 مصرادة رسم الخريطة العامة وإع
 .تعمير جنوب الوادى 

 العالقات المكانيه لمجتمع توشكي الجديد : خامسا 

 في اً قوياًمؤثر،  وموارد ومناخ ةتعتبر البيئه الجغرافيه وما تشمله من مساح
   .)٧( 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 ، ةرواجتوجد في المجتمعات الم

 من ة القريبة الحضريأقرب المحالت العمرانية سمبل أبو وأسوانوتعتبر مدينتا 
 .ر بها في المستقبل ثأوالتي يحتمل حدوث ت ، توشكي

توقع بين مدينة توشكي ثير المأتال مدي ة االنقطاع لمعرفةوبتطبيق معادله نقط
  ) .٨(وسمبل وأسوان ، نتج الجدول رقم الجديدة وبين مدينتا أب

 :ومن تحليل الجدول يتضح النقاط التالية 

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

وهذا ، توشكي الجديده  كم مع مدينه 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 تزدادأعلي فمن المتوقع لفاحيث الواقع 



 ٢٢٨

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

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

 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،  أسوانلخدمات مدينه 

 اًتمهيد،  سمبل وتوشكي أبولك يلزم تطوير الطريق الذي يربط مدينتي كذ
 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 جاذبمنطقةصبح لكي ت؛  االجتماعيةوالخدمات 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 ٢٢٩

  اتــالتوصي
  :فيما يلي ،  السابقة اقتراح بعض التوصيات دراسةيمكن من خالل ال

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

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

لكي تتحول من كونها مشروعا ،  دراسةسرهم في منطقة الضرورة توطين العاملين وأ - 
 ةزمساهم في حل األ، والذي سوف يلتصبح 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 أ بالمشروع تملك مساكنهم دون تحيث فضل العاملون

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

نتاج وتوزيع الكهرباء ، وشبكات اإلوشبكات  الطرق والنقل ، ) ةالشرب والزراع(
 .وشبكه االتصاالت 

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

                                                 
على الرغم من أن منتجات الخدمات األساسية فى الغالب منتجات غير ملموسة ، إال أن مردودها ) ∗(

االجتماعى يتضح تأثيره على المجتمع فى شتى مجاالت الحياة ، وتصنف الخدمات إلى شبكات البنية 
ات الصرف وشبكات الطرق والنقل وشبكات الكهرباء وشبكات األساسية ، كشبكات المياه وشبك

االتصاالت ، والخدمات السيادية كاألمن والقضاء ، والخدمات االجتماعية كالتعليمية بمستوياتها المختلفة 
  .والصحية والدينية والترويحية 



 ٢٣٠

 ة والدينية والتعليمية والمتمثله في الخدمات الصحياالجتماعيةكما 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 
 فوجود مدرسة إبتدائية تحتوى على ستة فصول ، ومدرسة إعدادية تحتوى ،الطرق 

، ومسجداً ، كلها ، ومكتب للبريد 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 عمرانيةن تستوعب كل محلني 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 
  .)٩(كاملة فى أى وقت لمن يطلبها 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٣١

  )مرتب تنازلياً ((*)بين منطقة توشكى وحواضر محافظات الجمهوريةالمسافات الكيلومترية ) ١(جدول رقم
 )كم (المسافة المحافظة م )كم (المسافة المحافظة م

 ١٠٨٢ الجيزة ١٢ ١٦٠٩ مرسى مطروح ١
 ١٠١٧ الفيوم ١٣ ١٣٢٠ اإلسكندرية ٢
 ٩٨٠ بنى سويف ١٤ ١٢٩٠ دمياط ٣
 ٩٤٦ الوادى الجديد ١٥ ١٢٥٥ البحيرة ٤
 ٦٥٠ المنيا ١٦ ١٢٤٢ كفر الشيخ ٥
 ٧٢٦ أسيوط ١٧ ١٢٢٦ الدقهلية ٦
 ٦٢٨ سوهاج ١٨ ١١٩٢ الغربية ٧
 ٤٨٨ قنا ١٩ ١١٨١ الشرقية ٨
 ٤٠٠ األقصر ٢٠ ١١٨١ المنوفية ٩
 ٢٠٠ أسوان ٢١ ١١٤٨ القليوبية ١٠

 ١٠٣٨ متوسط المسافة ١٠٩٩ القاهرة ١١

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

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

  
  ) بالساعة(مقارنة مع زمن الوصول ) بالجنيه(قياس تكلفة الوصول ) ٢(جدول رقم 

  )مرتب تنازلياً(          إلى مشروع توشكى حواضر محافظات الجمهوريةمن                             
 زمن الوصول تكلفة الوصول المحافظة م زمن الوصول تكلفة الوصول ةالمحافظ م

 ١٨ ٦٥ الجيزة ١٢ ٢٧ ٩٧ مرسى مطروح ١
 ١٧ ٦١ الفيوم ١٣ ٢٢ ٧٩ اإلسكندرية ٢
 ١٦ ٥٩ بنى سويف ١٤ ٢٢ ٧٧ دمياط ٣
 ١٦ ٥٧ الخارجة ١٥ ٢١ ٧٥ دمنهور ٤
 ١٣ ٤٥ المنيا ١٦ ٢١ ٧٥ كفر الشيخ ٥
 ١٢ ٤٤ سيوطأ ١٧ ٢٠ ٧٤ المنصورة ٦
 ١٠ ٣٨ سوهاج ١٨ ٢٠ ٧٢ طنطا ٧
 ٨ ٢٩ قنا ١٩ ٢٠ ٧١ الزقازيق ٨
 ٦ ٢٥ األقصر ٢٠ ٢٠ ٧١ شبين الكوم ٩
 ٢ ١٢ أسوان ٢١ ٢٠ ٩٦ بنها ١٠

 ١٧,٥ ٦٣,٠٥ المتوسط ١٩ ٦٦ القاهرة ١١

  .قسم الحركة ، بيانات غير منشورة  ، (*)هيئة سكك حديد مصر: المصدر  )١٠(
، لتوفر خطوط لها فيما بين مشروع توشكى وباقى مناطق الجمهورية ط السكك الحديدية لكونها أكثر وسائل النقل المستخدمة اختيرت خطو(*) 

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

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



 ٢٣٢

   محافظات الجمهوريةعدد ونسبة العاملين من ) ٣(جدول رقم
  )مرتب تنازلياً)          (فى ضوء عينة الدراسة ( ١٩٩٩                       فى مشروع توشكى  سنة 

 % عامالً المحافظة م % عامالً المحافظة م

 ٤,٢ ١٢ المنيا ١٢ ٩,٧ ٢٨ أسوان ١
 ٤,٢ ١٢ األقصر ١٣ ٨,٦ ٢٥ القاهرة ٢
 ٤,٢ ١٢ الجيزة ١٤ ٦,٣ ١٨ المنوفية ٣
 ٤,٢ ١٢ مرسى مطروح ١٥ ٥,٥ ١٦ أسيوط ٤
 ٣,٥ ١٠ الغربية ١٦ ٥,٥ ١٦ الوادى الجديد ٥
 ٣,٥ ١٠ دمياط ١٧ ٥,٢ ١٥ البحيرة ٦
 ٣,١ ٩ الفيوم ١٨ ٥,٢ ١٥ بنى سويف ٧
 ٢,٨ ٨ الشرقية ١٩ ٥,٢ ١٥ سوهاج ٨
 ٢,٨ ٨ كفر الشيخ ٢٠ ٤,٩ ١٤ القليوبية ٩
 ٢,٤ ٧ الدقهلية ٢١ ٤,٥ ١٣ اإلسكندرية ١٠

 ١٠٠,٠ ٢٨٨ اإلجمالى ٤,٥ ١٣ قنا ١١

   .١٩٩٩عدت بيانات الجدول بناًء على نتائج الدراسة الميدانية للمشروع ، واالستبيان الذى تم تطبيقه فى شتاء عام أ: المصدر 

  
  

  ١٩٩٩مشروع توشكى سنة متوسط الفئات العمرية للعاملين فى ) ٤(جدول رقم
  )مرتبة تصاعدياً حسب الفئات العمريةً)     (فى ضوء عينة الدراسة                                  ( 

 )سنة(الفئات العمرية  العاملون بمشروع توشكى
 % ددــع

 ٧,٦ ٢٢ ٢٠أقل من 
٢١,٢ ٦١ ٢٤ - ٢٠ 
٣٣,٠ ٩٥ ٢٩ - ٢٥ 
١٢,٢ ٣٥ ٣٤ - ٣٠ 
٩,٤ ٢٧ ٣٩ - ٣٥ 
١٠,٤ ٣٠ ٤٤ - ٤٠ 
٤,٢ ١٢ ٤٩ - ٤٥ 
 ٢,١ ٦  فأكثر٥٠

 ١٠٠ ٢٨٨ اإلجمالى

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



 ٢٣٣

  
  ١٩٩٩الحالة العملية للعاملين فى مشروع توشكى سنة ) ٥(جدول رقم

  )مرتبة تصاعدياً حسب الحالة التعليمية)     (طبقاً لعينة الدراسة       (                          
 الحالة التعليمية العاملون بمشروع توشكى

 % عدد

 ١٢,٢ ٣٥ ىـــأم
 ١٦,٠ ٤٦ يقرأ ويكتب
 ٤١,٧ ١٢٠ مؤهل متوسط
 ٢٧,٨ ٨٠ مؤهل جامعى

 ٢,٤ ٧ أعلى من الجامعى

 ١٠٠ ٢٨٨ اإلجمالى

  . اسة الميدانية واالستبيان المطبق على عينة من العاملين بالمشروع ، والنسب للباحثة الدر: المصدر      
  
  
  
  

  ١٩٩٩متوسط أجور العاملين فى مشروع توشكى سنة ) ٦(جدول رقم
  )مرتبة تصاعدياً حسب متوسطات األجور)     (طبقاً لعينة الدراسة                                ( 

 متوسط األجر بالجنيه العاملون بمشروع توشكى
 % عدد

 ٤,٢ ١٢  جنيه٢٠٠أقل من 
٢٠,٥ ٥٩ ٢٩٩ - ٢٠٠ 
٢٩,٥ ٨٥ ٥٩٩ - ٤٠٠ 
٢٢,٦ ٦٥ ٧٩٩ - ٦٠٠ 
١٣,٢ ٣٨ ٩٩٩ - ٨٠٠ 
 ١٠,١ ٢٩  جنيه فأكثر١٠٠٠

 ١٠٠ ٢٨٨ اإلجمالى

     



 ٢٣٤

  
  ) سنة ٥٠ – ٢٠( ما بين  للفئات العمرية (*)نسبة السكان الذكور ) ٧(جدول رقم

  )تنازلياًمرتبة (             ١٩٩٦فى محافظات الجمهورية عام                               
%السكان الذكور  المحافظة م %السكان الذكور  المحافظة م
 ٣,٦ أسيوط ١٢ ٢٥,٩ القاهرة ١
 ٣,٣ كفر الشيخ ١٣ ٧,٦ الجيزة ٢
 ٣ قنا ١٤ ٦,٦ الدقهلية ٣
 ٢,٦ الفيوم ١٥ ٦,٥ الشرقية ٤
 ٢,٤ بنى سويف ١٦ ٦,٢ البحيرة ٥
 ١,٥ دمياط ١٧ ٥,٦ اإلسكندرية ٦
 ١,٤ أسوان ١٨ ٥,٣ الغربية ٧
 ٠,٥ األقصر ١٩ ٥,١ القليوبية ٨
 ٠,٣ مرسى مطروح ٢٠ ٤,٣ المنيا ٩
 ٠,٢ الوادى الجديد ٢١ ٤,١ وفيةالمن ١٠

 ١٠٠ اإلجمالى ٤ سوهاج ١١

  . والنسب للباحثة ) ٢(بيانات الملحق رقم : المصدر      
فى المحافظات اإلحدى والعشرين التى ساهم بإرسال عمالة )  سنة ٥٠ – ٢٠( بلغ إجمالى السكان الذكور فى الفئات العمرية (*) 

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

  م١٩٩٩بłعد نقطة القطع بين مدينة توشكى وكل من مدينتى أبوسمبل وأسوان سنة ) ٨(جدول رقم

)كم(مسافة القطع )١٩٩٩تقدير سنة (عدد السكان  )كم(المسافة الفاصلة  المدينة

 ٠ ٢٣٩٠٠ ٠ توشكى
 ٢,١ ١٨٣٠٠ ٨٥ أبو سمبل
 ٥,٢ ٤١٥١٣٠ ٢٠٠ أسوان

  .  أعدت بيانات الجدول بتطبيق معادلة نقطة القطع عن المدينة األصغر ، ونصها : المصدر ) ١١      (
  : وتظهر المعادلة بالشكل التالي 

       م                                        
  ـــــــــم        + ١= نقطة القطع        

  س ك                                           
         س ص                                    

  المسافة بين المدينتين=     م          رقم ثابت            = ١حيث 
  سكان المدينة األصغر=         س ص سكان المدينة األكبر = س ك 

  



 ٢٣٥

  فرع بنها –جامعه الزقازيق 
  }١{ملحق رقم               قسم الجغرافية        -كليه االداب 

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

  :بيانات عامه عن العمالة  - أ
  .............سنه ................. :............السن    ● :.............................................االسم  ●
    )(              غير متزوج            (           )               متزوج    :    الحالة االجتماعية  ●
  ..........................................................................................................المهنة  ●
  (       )         ٣٩٩ < ٢٠٠  )             (     جنية ٢٠٠ من أقل   :الراتب الذي يتقاضاه  ●

                            ٧٩٩<  ٦٠٠             )    (    ٩٩٩    <  ٤٠٠         (       )      
        (       )       أكثرفج ١٠٠٠               )     (   ٩٩٩  <   ٨٠٠                            

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

    .................محافظة............... مركز ............ قرية .............  مدينه: صلي القامة األموطن ا ●
  ساعة.............................. 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 وأهل ترغب في  االستقرار الدائم  ●
   )     (    مؤجر     )   ( ن يكون لك مسكن Þ                                         تمليك أ هل تفضل ●
  :  في حاله توافر منطقةسرتي في الأنا وأستقر نهائيا أ ●
- .................................................. -..................  ........................................  
-...................................................-........... ................................................  
  :  الدراسة منطقة بيانات من -ب
   (      )          مؤقتة(      )                           دائمة   :نوع االقامة في توشكي ●
  (     )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●

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

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

   :لياً حامنطقةما هي الخدمات التي ترغب في اضافتها لل ● 
-.................................................... -...........................................................   
-.................................................... -...........................................................   

  نكم ،،                                                           الباحثةوشكرا لحسن تع



 ٢٣٦

  ) ٢( رقمملحق
  )  سنة ٥٠ – ٢٠( عدد السكان الذكور فى الفئات العمرية ما بين 

  )مرتبة تنازلياً( لسكان محافظات الجمهورية الموفدة عمالة لتوشكى  ١٩٩٦عداد سنة حسب ت

 % ) سنة٥٠-٢٠(عدد السكان الذكور  المحافظة م

 ٢٥,٧ ٣٦٧١٠٦٤ القاهرة ١
 ٧,٥ ١٠٧٢٣٥٠ الجيزة ٢
 ٦,٥ ٩٢٧٨١٠ الدقهلية ٣
 ٦,٤ ٩١٣٤٢٧ الشرقية ٤
 ٦,٠ ٨٥٣٨٨٩ البحيرة ٥
 ٥,٦ ٨٠٤٢١٩ اإلسكندرية ٦
 ٥,٩ ٨٤٧٢٢٠ الغربية ٧
 ٥,٢ ٧٤٠٥٩٥ القليوبية ٨
 ٤,٣ ٦١٧٣٦٧ المنيا ٩
 ٤,١ ٥٩١٢٦٥ المنوفية ١٠
 ٤,٠ ٥٧١٩٣٢ سوهاج ١١
 ٣,٦ ٥١٨٤٨٠ أسيوط ١٢
 ٣,٣ ٤٦٥٦٧٩ كفر الشيخ ١٣
 ٣,٠ ٤٣٠٢٦٠ قنا ١٤
 ٢,٦ ٣٧٦٥٤١ الفيوم ١٥
 ٢,٤ ٣٤٤٧٨٣ بنى سويف ١٦
 ١,٥ ٢٠٧٨٢١ دمياط ١٧
 ١,٣ ١٩٢٥٩٠ أسوان ١٨
 ٠,٥ ٧٤٩٩١ األقصر ١٩
 ٠,٣ ٤٧٥٧٩ مرسى مطروح ٢٠
 ٠,٢ ٣١٣٤٥ الوادى الجديد ٢١

 ١٠٠ ١٤٣٠١٢٠٧ اإلجمالى

   ،١٩٩٦الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء ، التعداد العام للسكان واإلسكان والمنشآت : المصدر  )١٢          (
   . ٦ – ٣ ، ص ص ١٩٩٨  ، ديسمبر١        النتائج النهائية ج
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  تجمع الماء في خليج توشكي) ١(صورة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  استصالح االراضي للزراعة في توشكي) ٢(صورة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .توشكي مابين الصحراء واللون االخضر) ٣(صورة 





 ٢٤٤

  المراجع المصادر و

  .١٤٨ن ، اإلسكندرية ، ص . ، د التخطيط اإلقليمى  ، ١٩٧٠فؤاد محمد الصقار ،  -١

ار المعرفة  ، د٣ط، التخطيط اإلقليمى وأبعاده الجغرافية  ، ١٩٩٨محمد خميس الزوكة ،  -٢
  .٢٣اإلسكندرية ، ص الجامعية ، 

، ١، طتوشكى بين الحلم والحقيقة  ، ١٩٩٨عمرو الخربوطلى ، أشرف عبدالعاطى ،  -٣
 .القاهرة ، صفحات متعددة 

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

ج الجغرافيا البشرية بين نظرية المعرفة وعلم المنه ، ١٩٩٤فتحى محمد مصيلحى ،  -٥
  .٧٥ و ٧٤مركز معالجة الوثائق شبين الكوم ، ص ص الجغرافى ، 

ترجمة محمد على دراسات فى جغرافية التنمية ،  ، ١٩٩٦دومينجو ، . ، ج  جازيس –ج  -٦
 .٩٠اإلسكندرية ، صبهجت الفاضلى ، محمد عبدالحميد الحمادى ، دار المعرفة الجامعية ، 

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

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

9- 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 . 

  .  ، بيانات غير منشورةقسم الحركةهيئة سكك حديد مصر ،   -١٠
، مكتبة التوفيق  ٣ط دراسات فى جغرافية المدن ،  ، ١٩٨٥أحمد على إسماعيل ،  -١١

  .٢٢٩ – ٢٢٧ة ، القاهرة ، ص ص النموذجي

         ١٩٩٦التعداد العام للسكان واإلسكان والمنشƇتالجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء ،  -١٢
   . ٦ – ٣ ، ص ص ١٩٩٨ ، ديسمبر ١النتائج النهائية ج

  



 ٢٤٥

   مشروع توشكيإلى 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 .       
 


