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تحليل بيئي اإلدارة العامة للتوجيه المائى في الفيوم
استخدام التدريب عن بعد ( )E-Learningلتدريب روابط مستخدمى
المياه
مقدمة
تعتبر االدارة العام للتوجٌه المائى هً المناة الرسمٌة للتواصل ما بٌن روابط مستخدمى المٌاه
والجهات الحكومٌة المعنٌة وفً ظل الظروف الحالٌة لفٌروس كورونا المستجد لامت االداره
العامه للتوجٌه بإستحداث مٌزة التعلٌم و التدرٌب ( )E-Learningعن بعد لتتمكن من استمرار
التواصل مع روابط مستخدمى المٌاه ورفع كفاءتهم.

تحليل العوامل الخارجية ()PEST Analysis

العوامل السياسية






لانون الخدمة المدنٌة رلم ( )111لسنه (.)6112
لانون ( )16للرى والصرف.
لانون ( )81لتلوث البٌئة.
كل اللوائح والمواعد و المنشورات الخاصة بروابط مستخدمى المٌاه.

العوامل االقتصادية






توفٌر اجهزة تابلت حدٌثة توزع على السادة رؤساء روابط مستخدمى المٌاه.
عمل حافز مادي للسادة المتدربٌٌن من مستخدمً الروابط فً التدرٌب عن بعد (E-
.)Learning
زٌادة سرعة االنترنت باالدارة العام للتوجٌه لتغٌٌر سٌاسة التدرٌب الى التدرٌب عن بعد
(.)E-Learning
عمل وحدة خاصة مستحدثة لتكنولوجٌا االتصاالت ( )ITو تعٌٌن مهندسٌن اتصاالت بنظام
التعالد لعمل برامج التدرٌب عن بعد التدرٌب وتدرٌب السادة المهندسٌٌن و مستخدمً
الروابط على استخدامها.

العوامل االجتماعية






إختالف مستوي التعلٌم و الثمافة بٌن أعضاء مجلس اإلدارة لروابط مستخدمً المٌاه و
الخوف من إستخدام التدرٌب عن بعد ( )E-Learningو التعامل مع التكنولوجٌا الحدٌثة.
تاهٌل جمٌع المهندسٌن والمنسمٌٌن باإلدارة على إ ستخدام برامج التعلٌم عن بعد (E-
.)Learning
تدرٌب روابط مستخدمً المٌاه على كٌفٌة إستخدام برامج التدرٌب عن بعد (E-
.)Learning
عمل شهادات تمدٌر للمتمٌزٌن من روابط مستخدمى المٌاه فى التعلم عن بعد لتشجٌعهم
علً االستمرارٌة.

 تغٌٌر ثمافة روابط مستخدمى المٌاه للتعامل مع برامج التدرٌب عن بعد (E-
)Learningعلى أنه اسلوب حٌاة.
العوامل التكنولوجية

 كافة االلسام باإلدارة اجهزة الكمبٌوتر ب ها بحاجة الى تجدٌد وصٌانة.
 زٌادة سرعة األنترنت لتواكب مٌزة التعلٌم عن بعد (.)E-Learning
 عمل برٌد الكترونً و أرلام سرٌة لكل السادة المهندسٌن والمنسمٌٌن لسهولة التواصل
على برامج التدرٌب ( )E-Learningعن بعد و ربطها بشبكة التواصل.

Task Analysis

تهديد دخول منافسين جدد
 ال ٌوجد حدٌث ان إدارة التوجٌة المائً هً المناة الرسمٌة الوحٌدة للتعامل ما بٌن روابط
مستخدمً المٌاه وزاره الموارد المائٌة والري.
تهديد المنافسين الموجودين
 الٌوجد لنفس السبب السابك.

تهديد قوة الموردين
ٌ تم الطرح من خالل منالصة عنامة او الشراء باالمر المباشر او باالتفاق المباشر لالجهزة.
 وجود شركات كثٌر تعمل فً مجال تورٌد االجهزة االلكترونٌة والحاسبات.
تهديد قوة مساومة المستهلك
 الخوف من التغٌٌر وعدم الرغبة فً استخدام برامج التعلٌم عن بعد (.)E-Learning

