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 ل=رشاد الزراعى فى محافظة Analyses  SWOT فى التحليل البيئى بأسلوب للھدف يتمثل الھدف الرئيسى:الملخص
: الشرقية لوضع رؤية ورسالة جديدة له ووضع إستراتيجية جديدة لتطويره وذلك من خCل تحقيق ا?ھداف الفرعية التالية

القوة فى البيئة الداخلية ل=رشاد الرزاعى فى محافظة الشرقية، تحديد نقاط الضعف فى البيئة الداخلية له، تحديد تحديد نقاط 
الفرص فى البيئة الخارجية ل=رشاد الرزاعى فى محافظة الشرقية، تحديد التھديدات فى البيئة الخارجية له، وضع رؤية 

أجري ھذا البحث في محافظة الشرقية، شاد الرزاعى فى محافظة الشرقية، وورسالة جديدة واستراتيجية جديدة لتطوير ا�ر
ية والبيئة الخارجية التى لھا عCقة بالعمل ا�رشادى وبلغ ا?فراد فى البيئة الداخلوتم تكوين فريق عمل للتحليل البيئى من 

 10 مفتشى إرشاد و5(ة الداخلية ھم  من عناصر البيئًا فرد50:  فرد موزعين على النحو التالى105حجم العينة حوالى 
 من ًا فرد50اختير ثم ، ) مديرى مراكز إرشادية5 مرشدى أحواض و20 و مديرى جمعيات زراعية10خصائيين وأ

 روابط 3 مسئولى منظمات ريفية و5�نتاح الزراعى وا من تجار مستلزمات 10 مزارع 20(عناصر البيئة الخارجية وھم 
 خبراء لھم عCقة با�رشاد الزراعى وھم مدير عام 5،  كما تم ا�ستعانة بعدد )شركات الزراعية من العاملين بال12زراع و

ا�رشاد بالمحافظة، ومدير البنك الزراعى بالمحافظة، وأستاذ إرشاد زراعى بمحطة بحوث القصاصين وأستاذ إرشاد 
لزراعة التعاقدية فى شركة نوران لبنجر زراعى من كلية الزراعة جامعة الزقازيق والمھندس الزراعى المسئول عن ا

مشاركة د الزراعى فى محافظة الشرقية ھى ، وتبين من النتائج أن أھم نقاط القوة فى البيئة الداخلية ل=رشاالسكر بالشرقية
لقاءات المرشدين فى تجميع الحقائق والبيانات عن منطقة العمل وتحديد إحتياجات المنطقة ومشكCتھا، قيام المرشد بتنظيم 

قيام المرشد  برفع المشكCت الميدانية ، دورية بين الباحثين والمستھدفين للتعرف على المشكCت الميدانية وإيجاد حلول لھا
وا�دارية للمستويات ا?على، قيام المرشد بزيارة المستھدفين فى أماكن تواجدھم واستقبالھم فى مكتبه ومناقشتھم فى 

، فى حين كانت تھدفين فى إيجاد الحلول المناسبة للمشكCت التى تقابلھمسھمة المرشد للمامس، والمشكCت التى تواجھھم
ط الضعف فى البيئة الداخلية ھى عدم كفاية الموارد المالية للقيام با?نشطة، كثرة ا?عمال ا�دارية التي يقوم بھا المرشد انق

 الكثافة اyرشادية والمساحات التى يخدمھا المرشد، انخفاض زيادة ا?جور لطبيعة عمله ا�رشادى، ةعدم مناسبالزراعي، 
أوضحت النتائج أھم الفرص فى البيئة الرضا الوظيفى والدافعية ل=نجاز لدى الكثير من المرشدين الزراعيين، كما 

ة، الCمركزية فى تخطيط وتنفيذ وتقييم البرامج ا�رشاديالخارجية ل=رشاد الزراعى فى محافظة الشرقية ھى 
 الزراعية المساحة تغطية المختلفة، زيادة أعداد المرشدين حتى يستطيع المرشد ا�رشاية ل}نشطة الكافى وتوفيرالتمويل

المستحدثة، أن  الزراعى ا�رشاد ووسائل طرق واستخدام ا�رشادى الجھاز بخدمتھم، تطوير المنوط المزارعين وأعداد
معلوماتھم، فى حين كانت التھديدات فى البيئة  لتجديد الخدمة أثناء لتدريبل كثيرة فرص على با�رشاد العاملون يحصل

الخارجية ھى ا�نخفاض المستمر فى أعداد المرشدين، عدم تقديم الدعم الكافى من الدولة، عدم التنسيق بين اyرشاد 
 مستلزمات ا�نتاج من تقاوى ، ارتفاع أسعارمثل مراكز البحوث وكليات الزراعةالزراعى والمنظمات المھتمة بالزراعة 

لقد توصلت الدراسة من خCل تحليل سمدة ومبيدات وغيرھا، عدم وجود سياسة سعرية معلنة للمحاصيل المختلفة، وأو
 التنظيمى الھيكل فى النظر  إلي أھم ا�ستراتيجيات التالية لتطوير أداء المرشدين الزراعيين ھى إعادةSWOTمصفوفة 

شادية لكل محافظة على حدة بمشاركة الجھاز اyرشادى رم اyنشطة اyي يتم تخطيط وتنفيذ وتقيبحيث ا�رشادى للجھاز
  وتوفير وسائل وطرق إرشادية،ومحطات البحوث وكليات الزراعة ومنظمات الزراع بالمحافظة، تغيير سياسة التدريب

، ا�ستعانة با�مكانيات المادية والبشرية للمنظمات الCزمة البشرية الموارد توفير، الCزمة المادية الموارد توفيرحديثة،  
 المحلية المختلفة لتسھيل العمل ا�رشادى، زيادة مشاركة الزراع فى تحديد احتياجاتھم وتخطيط البرامج ا�رشادية، توفير

ت، تغيير سياسة ، تغيير سياسية ا?جور والمكافأللزراع إرشادية خدمات بتقديم الخاص للقطاع السماح الكافى و،التمويل
راعى خاصة بعد التطورات التى حدثت عليه فى عام مرشدين جدد، زيادة دور البنك الز أمام تعيين  البابالتوظيف فتح

 ل=رشاد واضحة قومية وسياسة إستراتيجية وضع فى تقديم مستلزمات ا�نتاج والقروض للزراع، مساھماته وزيادة 2014
لة اصياغة رؤية ورسوسبة لعمل المرشدين، اyتجاه نحو خصخصة ا�رشاد الزراعى  تضمن توفير البيئة المناالزراعى

 :لقطاع ا�رشاد الزراعى بمحافظة الشرقية

 . محافظة الشرقية، استراتيجية، رسالة،رؤية ،ا�رشاد الزراعى ،البيئى التحليل :اPسترشاديةالكلمات  
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 والمشكلة البحثيةالمقدمة 

كث���ر القطاع���ات أھمي���ة ف���ى يع���د قط���اع الزراع���ة م���ن أ
اyقتصاد المصرى نظ�را لم�ا يلعب�ه م�ن دور حي�وى وفع�ال 
ف��ى النش��اط ا�قتص��ادى، وش��ھد ھ��ذا القط��اع تط��ورا كبي��را 
خ��Cل الفت��رة الماض��ية نظ��را لم��ا ت��م إدخال��ه م��ن أس��اليب 
تكنولوجية حديثة ومتطورة انعكس�ت عل�ى أداء ھ�ذا القط�اع 

عظ��م المحاص��يل بص��فة عام��ة وزي��ادة إنتاجي��ة الف��دان م��ن م
الزراعية بصفة خاصة، كما يعتبر الركيزة ا?ساسية للتق�دم 

ف���ر ب���ه م���ن إمكان���ات والتط���ور وتحقي���ق الرفاھي���ة لم���ا يظ
، فھ��و المج��ال الرح��ب ال��ذى يتس��ع ويج��ود وق��درات إنمائي��ة

بكل ما فيه لتحقيق التنمية الشاملة إذا تمت اyستفادة بأح�دث 
القوميtttttة المجtttttالس (م�����ا يقدم�����ه العل�����م م�����ن مبتك�����رات 

 ). 1990المتخصصة، 

 ويعد تحديث الزراعة المحدد ا?ساسى yھتمام المسئولين
عن القطاع الزراعى المصرى لرفع مستوى المعيشة 
وتحقيق حياة أفضل لسكان الريف، ولكى يتم ذلك كان من 
الضرورى وضع نواتج التقدم التكنولوجى ونتائج البحوث 

 نجم وآخرون، (علىالزراعية موضع التطبيق الواقعى والف
2007(. 

 والقطاع الزراعى المصرى أحد القطاعات اyستراتيجية
والتى ترتبط أرتباطا مباشرا بالمتغيرات اyقتصادية 

السريعة والمتCحقة، فقد كان من أوائل  واyجتماعية
القطاعات اyقتصادية التى نفذت التعديCت الھيكلية 

ستھدفة إعادة والمطلوب إحداثھا فى كافة تنظيماتھا م
صياغة الھيكل المؤسسى على أساس وظيفى بما يسمح 
برفع كفاءة ا?داء، وإزالة التناقض وا�زدواجية فى 
ا?دوار بين الوحدات المختلفة ل=طار المؤسسى، وتوفير 
الظروف ا�دارية والتنظيمية المناسبة لتحقيق ا?ھداف 

ن التقدم اyستراتيجية لقطاع الزراعة، ومعظمة اyستفادة م
العلمى فى كافة المجاyت، والحد من العقبات التى تحد من 
فعالية التنظيمات الزراعية وتمكنھا من أداء أدوارھا 

مجلس البحوث الزراعية والتنمية، (بصورة أكثر فعالية 
 .)2009ومنظمة ا�غذية والزراعة، 

وتعتب��ر السياس��ات الزراعي��ة م��ن أھ��م السياس��ات الت��ى 
لعربي�����ة وا�فريقي�����ة لتوجي�����ه أنش�����طتھا تتبناھ�����ا ال�����دول ا

بالنس���بة اyقتص���ادية واyجتماعي���ة ف���ى القط���اع الزراع���ى 
، كم�ا أنھ�ا تعتب�ر الحلق�ة ا?ھ�م لمقتصدات معظم ھ�ذه ال�دول

التى ت�ربط ب�ين اس�تراتيجيات التنمي�ة ف�ى تل�ك ال�دول و ب�ين 
، إy أن خط��ط التنمي��ة الCزم��ة لتحقي��ق ا?ھ��داف التنموي���ة

نى م�ن ع�دة معوق�ات تح�د م�ن انطCقات�ه قطاع الزراعة يعا
م��ن أھمھ��ا ال��نقص ال��دائم ف��ى الرقع��ة الزراعي��ة ف��ى ال��وادى 

 أغ�راض العم�ران والدلتا بسبب إقتطاع مساحات كبيرة ف�ى
، ھذا با�ضافة إل�ى إنتش�ار الممارس�ات وإقامة المشروعات

، ا ال�زراع والت�ى م�ن أھمھ�ا التجري�فالخاطئة التى يقوم بھ
 الزراعي���ةب���الغمر، وش���يوع ا?س���اليب والتب���وير، وال���رى 

التقليدي��ة، والتمس��ك بالمحاص��يل ذات ا�نتاجي��ة المنخفض��ة، 
وذي���وع الع���ادات والتقالي���د والق���يم المتوارث���ة المثبط���ة لك���ل 

 ).1997، بلبع( برامج التقدم والتطور

 2030 يجية التنمية الزراعية المستدامةأشارت استراتو
لى تطوير وإعادة إلى العديد من المبررات التى دعت إ

ھيكلة منظومة ا�رشاد الزراعى وإصCح مؤسساته 
وتطوير اختصاصاته وتنمية قدراته الفنية وا�دارية بما 
يتفق مع تطورات العصر ومحاولة ا�ستفادة من الخبرات 
ا�رشادية المتاحة والتغلب على المشكCت التى طرأت 

ناته نتيجة لضعف جھاز ا�رشاد الزراعى ومحدودية إمكا
مجلس البحوث الزراعية والتنمية ومنظمة ا�غذية (

 .)2009 والزراعة،

ه الطبيعى ويساھم فى ر يقوم القطاع الزراعى بدوىلكو
عملي��ة التنمي��ة اyقتص��ادية ليحق��ق بالدرج��ة ا?ول��ى لل��بCد 
أمنھ��ا الغ��ذائى ك��ان م��ن ال��Cزم تحوي��ل الوض��ع الزراع��ى 

الية وذلك بإدخ�ال التقليدى إلى زراعة حديثة ذات إنتاجية ع
العلم الزراعى ف�ى العملي�ات الزراعي�ة المختلف�ة أى إح�Cل 

العفوي�ة والتقليدي�ة الس�ائدة ف�ى ا�نت�اج الزراع�ى محل العلم 
وتط���وير الف���Cح ال���ذى يمث���ل ا�نس���ان الك���فء الق���ادرعلى 
تطوي��ع ك��ل عناص��ر ا�نت��اج الزراع��ى لمص��لحته ومنفعت��ه 

y إذا كان��ت ھن��اك ل��ن يت��أتى ھ��ذا إ و،)1975 عبttد الغفttار،(
بح����وث زراعي����ة تطبيقي����ة ين����تج عنھ����ا باس����تمرار أفك����ار 
تكنولوجي��ة مس��تحدثة ص��الحة للتطبي��ق المباش��ر ف��ى جمي��ع 
مجاyت ا�نتاج الزراعى ولكى نضع ھذه البح�وث موض�ع 

جھ���از ل=رش���اد الزراع���ى  التطبي���ق ك���ان yب���د م���ن وج���ود
ذوكف���اءة عالي���ة تمكن���ه م���ن توص���يل نت���ائج تل���ك البح���وث 

 الطنttوبى،(عين م��ع إقن��اعھم بتطبيقھ��ا ف��ى حق��ولھم للم��زار
1996(. 

والجھ��از ا�رش��ادي يمث��ل حلق��ة الوص��ل ب��ين الجھ��ات 
البحثية الزراعية المختلفة وبين الم�زارعين فھ�و يق�وم بنق�ل 

ھو حديث فى الزراعة وص�الح للتطبي�ق ف�ى  وتبسيط كل ما
ظل الظروف المحلية م�ن الجھ�ات البحثي�ة إل�ى الم�زارعين 

ًم كيفية تطبيقه بأنفسھم ليستمروا فى تطبيقه مستقبC وتعليمھ
ًوحت��ى يص��بح ج��زءا م��ن س��لوكھم المعت��اد كم��ا أن��ه يق��وم 

بتوص��يل مايقاب��ل الم��زارعين م��ن مش��اكل ف��ى التطبي��ق إل��ى 
الجھات البحثية �يجاد الحلول المناسبة لھا ويھدف ا�رشاد 
الزراع���ى إل���ى إح���داث تغيي���رات ف���ى مع���ارف وإتجاھ���ات 

?ف���راد وذل���ك لزي���ادة ق���درتھم عل���ى إس���تغCل ومھ���ارات ا
مواردھم بكفاءة عالية وبالتالى زيادة إنتاجھم ورفع مس�توى 
معيش��تھم وم��ن ث��م ف��إن العم��ل ا�رش��ادى الزراع��ى يھ��دف 
بطريق��ة غي��ر مباش��رة إل��ى رف��ع مس��توى ا�قتص��اد الق��ومى 
ككل من خCل تنمية القدرات البش�رية وتطبي�ق التكنولوجي�ا 

ا�نتاجي��ة الزراعي��ة ف��ى وق��ت تتص��اعد في��ه الCزم��ة لزي��ادة 
 ).1993 ھ�ل،( المعرفة العلمية والتكنولوجية



 
Zagazig J. Agric. Res., Vol. 46 No. (5) 2019 1709

ويمثل ا�رشاد الزراعي ركنا ھاما وأساسيا داخل نظام 
الوقت   وفي نفسالمعرفة الزراعية الريفيةالمعلومات و

 البحث العلمييمثل حلقة الوصل بين مختلف أجھزة 
 وتوفير الحلول للمشاكل يةالمبتكرات الزراعالمعنية بتوليد 

، أو وزارة الزراعةالتي تواجه الريفيين، سواء التابعة لـ
، أو تلك التابعة للجامعات، وبين وزارة البحث العلميلـ

بالزراعة   العاملين منھمالمجتمعات الريفيةكافة سكان 
وأصحاب المھن اyخرى، ويعمل ا�رشاد الزراعي على 

 المجتمعات الفعلية لسكانتحديد اyحتياجات والمشكCت 
ونقلھا إلى ا?جھزة المعنية، ومن ثم يعود   المحلية،الريفية

إليھم بأفضل الحلول العلمية والعملية، في صورة توصيات 
وذلك بھدف  معتمدة قابلة للتطبيق، وذات مردود اقتصادي،

مدوا على أنفسھم في بناء قدرات الريفيين ومساعدتھم ليعت
  كل ما ھو مناسب ومفيد لھم و?سرھموتعلم حل مشكCتھم،

 ومجتمعاتھم ووطنھم، ومن ثم النھوض بمستوى معيشتھم
 .)2019، الف�ح(

التنظيمات بصفة عامة والتنظيم ا�رشادى خاصة فى و
حاجة إلى إجراء تطوير تنظيمى، أى فى حاجة إلى إجراء 
قدر من التكيف مع الظروف الجديدة التى يتعرض لھا، 

جة إلى التغيير فى المنظمات نتيجة لوجود حيث تنشأ الحا
فجوة بين ا?ھداف التى أنشئت من أجلھا وبين التوقعات 

وترجع ھذه الفجوة عادة إلى سوء التواؤم . المجتمعية منھا
مع العوامل البيئية دائمة التغير وقد تكون ھذه العوامل 
 خارجية مثل عوامل ا�قتصاد والسوق، والعوامل التكنولوجية

وقد . ياسية والقانونية والعوامل المرتبطة بالمواردوالس
تكون عوامل داخلية مثل تغير القيم واتجاھات العاملين، 
وعدم مناسبة الھيكل التنظيمى والمناخ التنظيمى، وتغير 
أھداف المنظمة وفى ھذه ا?حوال يجب على ا�دارة أن 
تحاول إحداث بعض التغيرات التى تحقق تواؤم التنظيم مع 

ئته، ولھذا فإن البداية العلمية �حداث التطوير التنظيمى بي
تنطلق من تحليل المتغيرات الحادثة فى بيئة عمل التنظيم 
ا�رشادى سواء كانت خارجية أم داخلية ثم تحديد الوظائف 

 .)1997أبو حطب،  (ا�رشادية الCزمة لمCقاة ھذه التغيرات

 الكثير صرم فى الحالى الزراعى ا�رشاد نظام وينتاب
 وجود من أھمھا لعل والتى القصور وأوجه العيوب من

 والقرية، كز والمر المحافظة مستوى على مزدوج إشراف
 الناحية من با�رشاد الزراعى العاملين تبعية عن ناتج

 والقرى والمراكز المحافظات مستوى على ا�دارية
 الزراعية والوحدات الزراعية وا�دارات الزراعة لمديريات

 وتبعيتھم التوالى، على والقرى والمراكز بالمحافظات
 وھو الفنية، الناحية من الزراعى المركزية ل=رشاد ل=دارة
 العاملين أدوار فى تناقضا أو تعارضا يمثل الذى ا?مر

 وعدم والمحلى، ا�قليمى المستوى على با�رشاد الزراعى
الموضوعات  متخصصى بين وتنسيق تعاون وجود

 وجود عدم عن فضC بالقرى، الزراعيين والمرشدين
على  والمرشدين والباحثين الزراع بين قوية روابط

  (Kora and Kassem, 2010).المحلى المستوى

 مشكلة البحث

ًنظ���را لم���ا ص���ادفه ا�رش���اد الزراع���ي ف���ي الس���نوات 

ا?خيرة من ركود وعدم التفاع�ل م�ع ا?ح�داث والمتغي�رات 
دوره الحي�وي ف�ي تفاعل�ه م�ع ًالتي كانت به، ونظرا ?ھمية 

المجتمع والناس والمحيطين ب�ه س�واء م�ن جمھ�ور ال�زراع 
ف��ي ق��ري ونج��وع مص��ر م��ن أقص��ي الش��مال إل��ي أقص��ي 
الجن��وب أو جمھ��ور ا?س��ر والن��اس الس��اكنين تل��ك المن��اطق 
والنھ���وض بمس���تواھم اyجتم���اعي والع���ائلي ع���ن طري���ق 

 ىض�رورأص�بح م�ن الو، التنمية الريفية للمجتمع المصري
اyصCح والتجديد فى العمل اyرشادى الزراعى المصرى 
لك��ى يص��بح ق��ادرا عل��ى تض��ييق الفج��وة التكنولوجي��ة ب��ين 
نت��ائج البح��ث العلم��ى الزراع��ى والتطبي��ق العمل��ى لھ��ا ف��ى 
النھوض بمختلف مجاyت القطاع الزراعى، وكذلك ليك�ون 
ق��ادرا عل��ى تأھي��ل القط��اع الزراع��ى المص��رى للتواف��ق م��ع 

المع���ايير الدولي���ة ف���ى ت���وفير الغ���ذاء الص���حى الش���روط و
للم��واطن المص��رى وتعزي��ز ق��درات المنافس��ة للص��ادرات 
الزراعية المصرية وأيضا توفير مقومات التنمية المستدامة 

 . للموارد الزراعية

لقطاع ا�رشاد  فكرة التحليل البيئى جاءت وقد
تعلق با�رشاد يبعد قيامه بأكثر من بحث  الزراعى للباحث

زراعى سواء المرشدين الزراعيين اوالجمعيات التعاونية ال
 الباحث ة مشاركضاوأي،  أو المراكز ا�رشاديةالزراعية

 فى اعتماد كلية المجتمع والبيئة تنميةفى معيار خدمة 
 ، ومشاركة الباحث فى العديد من القوافل ا�رشاديةالزراعة

ن مع التى تنفذھا كلية الزراعة بجامعة الزقازيق بالتعاو
وكذلك إشراف الباحث ، مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية
البيئى ل=رشاد بالتحليل على أكثر من رسالة تتعلق 

الجامعى والتنسيق بين الجھاز ا�رشادى وكليات الزراعة 
، با�ضافة إلى إطCع الباحث على العديد ومراكز البحوث

 .من الدراسات المتعلقة بتطوير ا�رشاد الزراعى

 ظھر بوضوح للباحث فى ا�ونة ا?خيرة تدھور وقد
وتدني الخدمات اyرشادية المقدمة من خCل الجھاز 

. الحكومي وانخفاض فاعليتھا وكفاءتھا/ا�رشادي الرسمي
 وذلك نتيجة للعديد من المشكCت والمعوقات الحادة والمزمنة

وھو ما انعكس ، التي يعاني منھا جھاز ا�رشاد المصري
 مستوى استفادة ورضا المزارعين وسكان على انخفاض

الريف عنھا فضC عن تدني مستوى ثقتھم فيھا، وعزوفھم 
عن المشاركة في ھذه ا?نشطة ا�رشادية القليلة جدا في 
غالب اyحيان، وعلى الرغم من الحالة المتردية للخدمات 
ا�رشادية إy أن ھناك إمكانيات وفرص كامنة يمكن 

وتحديث الخدمات ا�رشادية المقدمة استغCلھا في اصCح 
وتطوير قطاع ا�رشاد في مصر ورفع فعاليتھا وكفاءتھا، 

الزراعى ليقوم بدوره بصورة أكثر كفاءة وفعالية فى سبيل 
  .تحقيق التنمية المرغوبة
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 مما توصل إليه فى وضع يستفيد فحاول الباحث أن 
رؤية واضحة ومقترحات تساعد فى تطوير العمل 

نتائج الدراسات  وكانت أفضل طريقة لربط ا�رشادى
 مع بعضھا البعض السابقة وما إطلع عليه الباحث

 الذى يعتمد على تحديد يئىواyستفادة منھا ھو التحليل الب
 المتاحة والتحديات الفرصنقاط القوة والضعف وتحديد 

 بخطة عمل واضحة لتطوير ا�رشاد جوبالتالى الخرو
 جديدة ل=رشاد الزراعى ووضع رؤية ورسالةالزراعى 

ووضع إستراتيجية جديدة لتطويره، ويتمثل التساؤل 
 الرئيسى للبحث فى ما ھى آليات تطوير ا�رشاد الزراعى

 فى محافظة الشرقية؟

  :أھداف البحث 

 التحليل البيئى بأسلوبيتمثل الھدف الرئيسى فى 
Analyses SWOT ل=رشاد الزراعى فى محافظة 

ووضع إستراتيجية ة له د ورسالة جديية رؤلوضعالشرقية 
 وذلك من خCل تحقيق ا?ھداف الفرعية  لتطويرهجديدة
    :التالية

 الزراعىتحديد نقاط القوة فى البيئة الداخلية ل=رشاد  -1
 .فى محافظة الشرقية

تحديد نقاط الضعف فى البيئة الداخلية ل=رشاد  -2
 .فى محافظة الشرقية الزراعى

فى  الزراعىة الخارجية ل=رشاد تحديد الفرص فى البيئ -3
 .محافظة الشرقية

 الزراعىتحديد التھديدات فى البيئة الخارجية ل=رشاد  -4
 .فى محافظة الشرقية

فى محافظة  الزراعىوضع رؤية جديدة ل=رشاد  -5
 .الشرقية

فى محافظة  الزراعىوضع رسالة جديدة ل=رشاد  -6
 .الشرقية

فى  راعىالز�رشاد  لتطوير اوضع استراتيجية جديدة -7
 .محافظة الشرقية

 منطقة البحث

 م�ن حي�ث تعتب�ر في محافظة الشرقية ا البحثأجري ھذ
 حي�ث  بع�د محافظ�ة البحي�رةأكبر محافظات الوج�ه البح�ري

 ويبل���غ ع���دد س���كانھا 2 ك���م4,912تبل���غ مس���احتھا ح���والي 
الجھttttاز المركttttزى للتعبئttttة العامttttة  ( نس����مة7.287.948

 الش�رقية م�ن أھ�م ، كم�ا تعتب�ر محافظ�ة)2018 واPحصاء،
  الم��زروعالمحافظ��ات المتمي��زة بالزراع��ة إذ يمث��ل الزم��ام 

 فدان موزعة علي المحاص�يل المختلف�ة، 823964بھا نحو 
م��ن إنت��اج مص��ر  % 21 وتن��تج محافظ��ة الش��رقية ح��والي

 440286الزراع الحائزين بھا حوالي  الزراعي ويبلغ عدد
، ويبل���غ ع���دد )2018ة الشtttرقية، فظtttوصtttف محا (ح���ائز

 مرك��ز إدارى 22المراك��ز ا�داري��ة ف��ى محافظ��ة الش��رقية 
، ويبل�غ )  مكاتب زراعي�ة5+  إدارة زراعية 17(يوجد بھا 

 1185ع��دد الع��املين ف��ى مج��ال ا�رش��اد الزراع��ى ح��والى 
 .فرد

 عينة البحث

ا?ف��راد ف��ى ت��م تك��وين فري��ق عم��ل للتحلي��ل البيئ��ى م��ن 
Cق��ة بالعم��ل البيئ��ة الداخلي��ة والبيئ��ة الخارجي��ة الت��ى لھ��ا ع

 م��وزعين ًا ف��رد105ا�رش��ادى وبل��غ حج��م العين��ة ح��والى 
  :على النحو التالى

 مفتش�ى إرش�اد 5 ( من عناصر البيئة الداخلية ھمًا فرد50 -
 20 م���ديرى جمعي���ات زراعي���ة و10أخص���ائيين و10 و

 .) مديرى مراكز إرشادية5مرشدى أحواض و

 جي�ة وھ�م من عناصر البيئ�ة الخارًا فرد50اختيار تم  كما -
�نت�اح الزراع�ى ا من تج�ار مس�تلزمات 10 مزارع 20(
 م��ن 12 رواب��ط زراع و3 مس��ئولى منظم��ات ريفي��ة و5و

 .)العاملين بالشركات الزراعية

 خب��راء لھ�م عCق��ة با�رش��اد 5 ع��ددكم�ا ت��م ا�س�تعانة ب      
الزراعى وھم مدير عام ا�رش�اد بالمحافظ�ة، وم�دير البن�ك 

تاذ إرشاد زراعى بمحطة بح�وث الزراعى بالمحافظة، وأس
القصاصين وأستاذ إرشاد زراعى من كلية الزراعة جامع�ة 
الزق���ازيق والمھن���دس الزراع���ى المس���ئول ع���ن الزراع���ة 

 بالش����رقيةالتعاقدي����ة ف����ى ش����ركة ن����وران لبنج����ر الس����كر 
 .)1جدول (

 مصادر البيانات والطريقة البحثية

 أسلوب جمع البيانات

 عل�ي إس�تخدام إس�تمارة إعتمد الباحث في جمع البيان�ات
تض�م ا�ستبيان بالمقابلة الشخصية حيث تم تصميم استمارة 

مجموعة من نقاط القوة والض�عف با�ض�افة إل�ى مجموع�ة 
م��ن الف��رص والتھدي��دات الت��ى ت��م استخCص��ھا م��ن نت��ائج 
ا?بحاث والدراسات السابقة للباح�ث وإط�Cع الباح�ث عل�ى 

 �رش��اد الزراع��ىالعدي��د م��ن الدراس��ات المتعلق��ة بتط��وير ا
ومن الخبرة الميدانية فى المشاركة ف�ى القواف�ل ا�رش�ادية، 

) مفت��وح/مغل��ق(وت��م تص��ميم اyس��تبيان م��ن الن��وع المتن��وع 
بحيث يحتوى على عدد م�ن العب�ارات تح�ت ك�ل مج�ال م�ع 

وت��م ت��رك الفرص��ة للمش��اركين ف��ى إض��افة نق��اط أخ��رى، 
 عدد من حساب الوزن أو ا?ھمية النسبية لكل عبارة بقسمة

 100 (لفري��ق العم��لاخت��ار ھ��ذه العب��ارة عل��ى الع��دد الكل��ى 
% 100أى ) 1(وب���ذلك ت���رواح ال���وزن م���ن ، )وثـ���ـمبح

، "غي���ر ھ���ام % "0.0أى ) ص���فر (إل���ى" ا?كث���ر أھمي���ة "
واس��تغرقت فت��رة جم��ع البيان��ات ح��والى ش��ھرين م��ن إبري��ل 

 .2019حتى شھر يونيو عام 
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 ء المشاركين فى التحيلي البيئى  توزيع فريق العمل  والخبرا.1جدول 

 العدد الفئة م

 5 مفتش إرشاد-1
 10 أخصائيين -2
 10 مديرى جمعيات زراعية-3
 20 مرشدى أحواض-4

 أفراد البيئة الداخلية

 5 مديرى مراكز إرشادية-5
 20 مزارعين--1
 10  الزراعىتجار مستلزمات ا�نتاج-2
 5 منظمات ريفيةمسئولى -3
 3 روابط الزراع-4

 أفراد البيئة الخارجية

 12 عاملين بشركات زراعية-5
 100 اPجمالى

 مدير عام ا�رشاد بالمحافظة -1
 مدير البنك الزراعى بالمحافظة-2
 أستاذ إرشاد زراعى بمحطة بحوث القصاصين-3
 أستاذ إرشاد زراعى من كلية الزراعة جامعة الزقازيق-4

 فريق الخبراء

ندس الزراعى المسئول عن الزراعة التعاقدية فى شركة نوران لبنجر المھ-5
 بالشرقيةالسكر 

 

ـttttttـاPط ـttttttـار النظــ ـttttttـر للتحليـ ل البيئttttttى بأسttttttلوب ــ
Analyses  SWOT  

 )SWOT(مفھوم التحليل البيئى 

إلى العناصر ا�ستراتيجية فى البينة ) W(و ) S(تمثل 
 : حيث )Houben, 2001( الداخلية للمؤسسة

ويقص����د بھ����ا  ):Strengths(نقttttاط القttttوة ) S(تمثttttل  •
سس�ة الت�ى تميزھ�ا ع�ن غيرھ�ا س�واء ؤالقدرات الذاتي�ة للم

كان���ت م���وارد وإمكان���ات بش���رية أم مادي���ة أم نظ���م عم���ل 
ويمك���ن اس���تخدامھا بكف���اءة وفعالي���ة ف���ى تحقي���ق أھ���داف 

 .ورسالة المؤسسة

ويقص��د  ):Weaknesses(نقttاط الضttعف ) W(وتمثttل  •
وج�ه القص�ور أو ال�نقص الذاتي�ة س�واء كان�ت بھا القيود وأ

فى الموارد وا�مكان�ات البش�رية أم المادي�ة أم نظ�م العم�ل 
والت���ى يمك���ن أن تع���وق المؤسس���ة ع���ن تحقي���ق أھ���دافھا 

 .ورسالتھا

إلى العناصر ا�ستراتيجية فى ) T(و ) O(بينما تمثل 
  :البينة الخارجية للمؤسسة حيث

 ويقص���د بھ���ا ):Opportunities(الفtttرص ) O(تمثtttل  •
وج���ود عناص���ر داعم���ة وخ���دمات تط���رح م���ن المجتم���ع 
الخارجى لمساعدة المؤسسة على التطوير والتق�دم ويج�ب 

 .عليھا إستغCلھا لتحقيق أھدافھا ا�ستراتيجية

ويقص�د بھ�ا وج�ود   ):Threats(التھديدات ) T(وتمثل  •
المرك�ز   عل�ىCً قائم�ا او مح�تمًاتھديد أو أكثر يمث�ل خط�ر

مؤسس�ة أو يح�د م�ن ق�درتھا عل�ى اداء رس�التھا التنافسى لل
وتحقيق اھدافھا وذلك م�الم ت�نجح المؤسس�ة ف�ى تجنبھ�ا أو 
تحيي��دھا، وي��أتى التھدي��د م��ن ع��دة مص��ادر بيئي��ة خارجي��ة 

دية أو السياسية امن البيئة ا�قتص) عالمية- إقليمية-محلية(
 إلخ.أو التشريعية أو الثقافية

 :ما يلىوتتمثل خطوات التحليل البيئى في

يج��ب قب��ل الب��دء ف��ى التحلي��ل البيئ��ى تك��وين فري��ق عم��ل 
متن��وع العض��وية لجم��ع البيان��ات الداخلي��ة والخارجي��ة ذات 

 SWOTالت���أثير عل���ى عم���ل المؤسس���ة حي���ث ي���تم تحلي���ل 
بواسطة قائمة من الخبراء الذين يستطيعون تقي�يم المؤسس�ة 

وتتك���ون ھ���ذه القائم���ة م���ن الع���املين . م���ن منظ���ور نق���دي 
ة من قيادات، وأعض�اء مجل�س ا�دارة والع�املين، بالمؤسس

  Valkov,2010) ( وقيادات ممثلة للمجتمع والبيئة الخارجية 

 تحليل البيئة الداخلية

يھ�دف تحلي�ل البيئ��ة الداخلي�ة ال�ي  تحدي��د نق�اط الق�وة بھ��دف 
تعزي���ز اyس���تفادة منھ���ا ، وتحدي���د نق���اط الض���عف بھ���دف 

،  نح�و تحقي�ق أھ�دافھا قدرة المؤسسةمعالجتھا؛ بما يزيد من
وإذا كان تحليل البيئة الداخلية يھدف ال�ي تحدي�د نق�اط الق�وة 
ًوالض��عف، ف��إن ھ��ذا yيعن��ي ا�كتف��اء برص��د ك��C م��ن نق��اط 
القوة والضعف بل يجب أن يتضمن تحليل الوض�ع ال�داخلي 
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بمعني أنه عن�د تحدي�د وتحلي�ل  ،للمؤسسة العمق في التحليل
  :   ذلك يتضمن ما يليمواطن القوة لدي المؤسسة فإن

 .حصر جميع نقاط القوة لدي المؤسسة -

ترتي���ب م���واطن الق���وة حس���ب درج���ة تميزھ���ا وتف���رد  -
المؤسسة بھ�ا ، وبحس�ب إمكاني�ة اس�تثمارھا وتوجيھھ�ا 

 .لتحقيق اyستفادة من الفرص المتاحة  

 .تحديد نقاط القوة التي تحقق مكاسب أعلي للمؤسسة  -

- y ل واس�تثمار نق�اط ًتحديد ما يجب اتخ�اذه عملي�اCس�تغ
 .القوة 

وفي نفس السياق يتضمن تحديد وتحلي�ل نق�اط الض�عف م�ا 
 . :يلي

ًتحليل نقاط الضعف التي يمكن أن تؤثر سلبا عل�ي أداء  -
 المؤسسة

التأكد من تحدي�د مس�ببات الض�عف ، ول�يس ا?ع�راض  -
 ) .نقاط الضعف(الناتجة عن ھذه المسببات 

 .ھا ترتيب نقاط الضعف حسب درجة أھميت -

تحدي��د م��ا يج��ب عمل��ه م��ن أج��ل التغل��ب عل��ي م��واطن  -
  الضعف

ًم أوy جم����ع وقب����ل تحدي����د نق����اط الق����وة والض����عف ي����ت
، وا�جابة علي سؤال لم�اذا يعتب�ر مؤشرات القوة والضعف

ھذا العامل مصدر ق�وة وذاك مص�در ض�عف؛ وھ�ل تس�تمر 
ك��ذلك حت��ي ل��و ح��دثت بع��ض المتغي��رات، ول��ذا عن��د تحلي��ل 

، في رصد وتحديد نقاط القوة والضعف y يكالبيئة الداخلية،
، ة فإن����ه يج����ب تبريرھ����ا كنق����اط ق����وة لنق����اط الق����وبالنس����بة

وحصرھا وترتيبھا حسب قوة تميزھا وامكاني�ة اس�تثمارھا، 
أم���ا بالنس���بة لنق���اط . وتحدي���د م���ايلزم اجرائ���ه �س���تثمارھا

الض���عف فإن���ه يج���ب التط���رق إل���ى تحدي���د مس���ببات نق���اط 
تجة ع�ن ھ�ذه المس�ببات فق�ط، الضعف وليس ا?عراض النا

وكذلك يجب ترتيبھا حسب أولوية معالجاتھا ومن ث�م تحدي�د 
ومن ). 2008، أحمد (اما ينبغي عمله من أجل التغلب عليھ
إجtراء تحليtل  SWOTأھم المقترح�ات نح�و ت�دعيم تحلي�ل 

أثن��اء تحلي��ل  Force Field Analysisقttوي الميttدان 
لق�وي الدافع�ة للتغبي�ر أو البيئة الداخلية، الذي يق�وم بتحدي�د ا

 : وذلك من خCل تحديد ما يلي . القوي المعوقة للتغيير

وھي القوي   :  Helping Forcesالقوي المساعدة   - أ
 التي تساعد المنظمة على تحقيق ا?ھداف 

وھي القوي   : Hindering Forcesالقوي المعوقة  - ب
 .التي تعوق التقدم نحو تحقيق ا?ھداف

، تستطيع المؤسسة  الموجبة والسالبةعد تحديد القوي وب
تق��ديم اس��تراتيجيات لتقوي��ة وت��دعيم ا�يجابي��ات والح��د م��ن 

ويمك��ن الوق��وف عل��ى أوج��ه الق��وة والض��عف ف��ى .الس��لبيات
الھيك�����ل : وھ�����ى) 7S(المؤسس�����ة م�����ن خ�����Cل نم�����وذج 

)(Structue - ا?ف������راد )Staf(-الم������وارد  )Sources(- 

 المھ��ارات -)Systems( ا?نظم��ة -)Style(نم��ط ا�دارة  
)skills ( القيم المشتركة)Shared value( 

 تحليل البيئة الخارجية 

يھدف تحليل البيئة الخارجية الي تحديد الفرص المتاحة  
بھدف استثمارھا واyستفادة منھا ، وتحديد التحديات بھ�دف 

 بم��ا يزي��د م��ن ق��درة ،الح��د م��ن آثارھ��ا الس��لبية ومواجھتھ��ا
من أھم ممي�زات تحلي�ل ولذا ، ھا المؤسسة نحو تحقيق أھداف

SWOT أنه يسھم فى توفير رؤية واضحة ?وضاع البيئ�ة 
 بم��ا ،الخارجي��ة للمؤسس��ة بم��ا فيھ��ا م��ن ف��رص وتح��ديات

يمكنھا من بناء استراتيجيات أكثر فعالية للتكي�ف م�ع  البيئ�ة 
،   عل���ي أس���اس اس���تثمار الف���رص المتاح���ةالخارجي��ة  تق���وم

 .  والحد من أثار التحديات

 ، إعطاء اھتمام SWOTمن القيود العملية لتحليل و
أكبر لتحليل البيئة الداخلية لتحديد نقاط القوة والضعف ، 
ًويبقي تحليل العوامل الخارجية مھمC حيث يتطلب قدرات 
تحليلية ومھارات خاصة ، وقت أكثر ، وموارد كثيرة ، 

 غير كاملة SWOTومن ثم تكون قائمة نتائج تحليل 
 اyتساق واyنسجام بين تقييم كC ًمن العوامل وتتسم بعدم

 ومن ثم يجب ،)Valentin, 2005(الداخلية والخارجية 
ًالتأكيد علي الموازنة بين تحليل كC من البيئة الداخلية 

 با�نسجام وا�تساق SWOTوالخارجية ؛ كي تتسم  نتائج 
بين كC ًمن العوامل الداخلية والخارجية ، ومن ثم 

 .(Wright, 1992) ستراتيجيات أكثر فعاليةاستخراج إ

ومن أھم المعايير الCزمة لضمان كفاءة تحليل البيئة 
  :)2008 ،أحمد( الخارجية كما يلي

فريق التحليل ذو كفاءات وقدرات إبداعية أن التأكد من   •
، حيث أن البيئة ي التحليل البيئي بكفاءة وفعاليةقادرة عل

لھا ليس عملية سھلة، لذا الخارجية معقدة والقيام بتحلي
 .  فھي تتطلب مھارات تحليلية خاصة

التأكد من توافر المصادر التى يمكن من خCلھا   •
الحصول على معلومات بشأن المتغيرات البيئيه، والتأكد 
من عدم وجود عوائق ماديه أو غير مادية قد تحد من 

 .إمكانية الحصول عليھا

المتغيرات البيئية، ا?خذ في ا�عتبار مدي تعقد وتنوع   •
ًوالتركيز علي المتغيرات ا?كثر أولوية وا?كثر تأثيرا 

 . علي المؤسسة

التع��رف عل��ي طبيع��ة البيئ��ة الخارجي��ة س��واء كان��ت بيئ��ة   •
مس��تقرة، أم بيئ��ة ديناميكي��ة مم��ا يس��تلزم إج��راء تح��ديثات 

،  للتكيف مع مثل ھذه  التغي�رات SWOTمستمرة لتحليل
 من خCل ا�جاب�ة عل�ي ھاتيناريوأو التفكير بمنھجية الس

م�اذا يح��دث ل��و؟ واس��تخراج ب�دائل اس��تراتيجية ف��ي ض��وء 
 .السيناريوھات ا�حتمالية المختلفة
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ويمكن الوقوف على الفرص والتھديدات من خCل   •
 أحد أساليب ، وھوBESTEL Analysisنموذج بيستل 

وھو يستخدم في تحليل العوامل  ،التحليل ا�ستراتيجي
المؤثرة علي المؤسسة، حيث يصنفھا الي ستة الخارجية 

 اyقتصادية، اyجتماعية،عوامل وھي العوامل السياسية، 
؛ إذ التي تحيط بالمؤسسة والتكنولوجية، القانونية والبيئية

 : ھي اختصار للكلمات التالية BESTELأن كلمة 

 Political           (P)          سياسيـــــــــــة   -
            E (Econo(ديـــة          اقتصا  -
 S              (Social(اجتماعيـــة           -
 T   (Technological  ( تكنولوجية         -
 E  (        Environmental(    بيئيـــــــــــــــة  -
   L             (Legal  (   قانونيــــــة      -

 بأنه BESTELAnalysisلذا يقصد بتحليل بيستل  •
، ياسية، واyقتصادية، واyجتماعيةتحليل للعوامل الس

والتكنولوجية ، والبيئية ، والقانونية  التي تؤثر علي آداء 
 BESTEL Analysisالمؤسسة ، ويفيد تحليل بيستل 

في إعطاء صورة واضحة عن العوامل الخارجية في 
ھا يمكن البيئة التي توجد بھا المؤسسة ، والتي في ضوء

 .اختيار ا�ستراتيجيات ا?كثر مCئمة

ًأيضا SWOT   ومن القيود العملية التي تواجه تحليل  •
؛ ا�ھتمام غير الكافي بتحليل البيئة بشأن البيئة الخارجية

 أثناء SWOTالتنافسية للمؤسسة، ويمكن تدعيم تحليل 
إجراء تحليل البيئة الخارجية با�ستعانة بأسلوب تحليل 

 لتنافسية الخمسة لبورتر لتحليل البيئة التنافسيةالقوي ا
Competitor Analysis – Porter,s Five 

Forces  ستراتيجي�و   ، وھو أحد أساليب التحليل ا
ھو يستخدم في تحليل البيئة التنافسية للمؤسسة من خCل 

 : تحليل  القوي التنافسية الخمسة وھما 

 .ئمة المنافسة الحالية بين المؤسسات القا )1
 .مھددات دخول منافسون جدد )2
 .بديلة )  مؤسسات(مھددات دخول خدمات )3
 .القوة التفاوضية عند الموردين  )4
 .  قوة التفاوضية عند المستفيدين  )5

وبن�اء عل�ي ھ��ذه الق�وي الخم�س ي��تم تحدي�د م�ا إذا كان��ت 
البيئ��ة التنافس��ية جذاب��ة أم غي��ر جذاب��ة لوض��ع اس��تراتيجية 

 .  تنافسية

 SWOTج تحليل  عداد جدول نتائ إ

 ھو تصنيف نتائج SWOTمن أھم مCمح تحليل 
التحليل البيئي وعرضھا في جدول مكون من أربع قوائم 

خلية، والفرص ًلتوضيح كC من نقاط القوة والضعف الدا
 SWOT، ومن ثم يعد جدول تحليل والتحديات الخارجية

أداة مفيدة لتوضيح ھذه البيانات وإظھارھا بطريقة يسھل 
  .فھمھا

 النھ�ائي  SWOT وھذه الخطوة أy وھي إع�داد ج�دول 
ا?ولية بعد  الحكم عل�ي SWOT  يجب أن يتم  تنقية قائمة 

ص��Cحية ا�نت��اج الفك��ري للمش��اركين ، واس��تبعاد العناص��ر 
غي��ر المرتبط��ة بأعم��ال المؤسس��ة أو غي��ر الم��ؤثرة عليھ��ا 

 المبدئي�ة م�ن  SWOTبحيث يتم إعادة فرز وتحلي�ل قائم�ة 
ًتحديد العوامل ذات ا?ھمية الكبري التي تؤثر س�لبا أو أجل 

ط ًأي أنه بعد تحديد ك�C م�ن نق�ا. ًايجابا علي عمل المؤسسة
 ، يج�ب إع�ادة تحليلھ�االقوة والض�عف والف�رص والتح�ديات

، وفحص أبعاد تأثيرھا في المس�تقبل، وإخراجھ�ا ف�ي ج�دول
ھميتھ��ا وق��وة تأثيرھ��ا عل��ي بع��د تص��نيفھا وترتيبھ��ا حس��ب أ

 وم�ن ث�م  تأثيرھ�ا،المؤسسة، مع إعطائھ�ا أوزان تب�ين م�دي
داد القوائم ا?ربعة لج�دول تتضمن ھذه الخطوة ليس فقط إع

ً  لك��C م��ن نق��اط الق��وة، ونق��اط الض��عف،  SWOTتحلي��ل
ً، والف����رص والتح����ديات، وإنم����ا أيض����ا تحدي����د والف����رص

ي���د وترتي���ب ا?ولوي���ات ف���ي ك���ل ا?ولوي���ات؛ إذ يج���ب تحد
 م��ن المش��اركين أن يرتب��وا خي��اراتھم ، حي��ث يطل��بقائم��ة

حس��ب ق��وة تأثيرھ��ا، كم��ا  يمك��ن ا�س��تعانة باس��تطCع آراء 
  وفري���ق عم���ل SWOTبع���ض المش���اركين  ف���ي تحلي���ل 

SWOT  نتھ�اء م�ن�ل اس�تبانة أو مقابل�ة ، وبع�د اCمن خ 
 تطبي��ق ھ��ذه ا�س��تمارة ؛ حينئ��ذ يمك��ن تص��نيف عوام��ل 

SWOT رھ���ا عل���ي وترتيبھ���ا حس���ب أھميتھ���ا وق���وة تأثي
المؤسسة بحيث تحت�وي فق�ط عل�ى أھ�م العوام�ل الت�ي ت�ؤثر 
على أداء المؤسسة ، ويفضل أy تزيد عدد العناصر فى كل 

 عشرة عوامل  ) 10(قائمة عن 

م��ن أھ��م  القض��ايا الملح��ة بش��أن إع��داد ج��دول تحلي��ل 
SWOT والتي أكدت عليھا كثير من الدراسات ما يلي  : 

ً وفق�����ا SWOTل دراس�����ة عوام����� : القضtttttية ا�ولtttttي
 .ل}ولويات وترميزھا 

قض�ية الك�م والكي�ف ف�ي إع�داد ج�دول  : القضية الثانية
  . SWOTتحليل 

على الرغم  يمكن القول بأنه أما بالنسبة للقضية ا�ولي
 عل��ى نط��اق واس��ع، إSWOT y م��ن كث��رة اس��تخدام تحلي��ل

م��ن حي��ث ) البنيوي��ة(أن��ه يش��وبه بع��ض المش��كCت الھيكلي��ة 
 ض���عف قدرت���ه عل���ي دراس���ة العوام���ل غي���ر بن���اءه منھ���ا؛ 

، وض���عف قدرت���ه عل���ى دراس���ة العوام���ل حس���ب ك���دةالمؤ
ا?ولوية وكثرة اyستراتيجيات المستخرجة أو الناتجة عنھ�ا 

)Menga et al., 2013( ويج�ب تص��نيف نق�اط الق��وة ،
والضعف حس�ب ا?ھمي�ة وا?ولوي�ة ف�ي ا?داء ، كم�ا يج�ب 

تم���ال ح���دوثھا ، ًتص���نيف التح���ديات طبق���ا لخطورتھ���ا واح
وتص���نيف الف���رص حس���ب إمكاني���ة اس���تغCلھا واحتمالي���ة 

 .الجاذبية والنجاح

 قضttية الكttم والكيttف فttي(أمttا بالنسttبة للقضttية الثانيttة 
 . SWOT)إعداد جدول تحليل 

 ، ثمة حاجة ملح�ة لت�دعيم  SWOTلزيادة فعالية تحليل 
 بمقاييس أو بمعايير كمية لكي يعطي نت�ائج SWOTتحليل 
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معينة يحددون ويقيمون على   خCل وضع عCمةأفضل من
نق�اط الق�وة والض�عف (أساسھا العوامل الداخلية والخارجية 

ول�ذا يقت�رح دمج�ه . SWOTلتحلي�ل ) والفرص والتحديات
، ومن أھم ھذه  وا?ساليب الكمية لصناعة القرارمع الطرق

 وھ��و اختص��ار للتعبي��ر  )SFAS(طريقttة تحليttل  الط��رق
  Strategic Factors Analysis Summaryا�نجلي�زي

ويسمي ھذا التحلي�ل بملخ�ص تحلي�ل العوام�ل ا�س�تراتيجية 
)SFAS ( نتھ�اء�وتقوم فك�رة ھ�ذه الطريق�ة عل�ي أن�ه بع�د ا

ً الكيف�ي ، فإن�ه  ي�تم اج�راء تحل�يC كمي�ا SWOTمن تحليل  ً
، SWOTللتعرف عل�ي م�دي ا?ھمي�ة ا�س�تراتيجية لعوام�ل  

وي��تم ذل��ك .  اختي��ار ا�س��تراتيجيةوالت��ي ت��ؤثر بالتبعي��ة عل��ي
ًمن خCل اجراء تحليC كميا لنقاط القوة والض�عف الداخلي�ة  ً

، دول يلخ��ص تحلي��ل العوام��ل الداخلي��ةم��ن خ��Cل إع��داد ج��
 EFAS(Enternal Factors(والمع���روف بج���دول 

Analysis Summary كمي���ا Cوك���ذلك القي���ام بتحل���ي ،ً ً
د ج���دول للف���رص والتح���ديات الخارجي���ة م���ن خ���Cل إع���دا

يلخ���ص تحلي���ل العوام���ل الخارجي���ة، والمع���روف بج���دول 
)EFAS(External Factors Analysis Summary   
ويمك��ن توض��يح ھ��ذه الطريق��ة كم��ا ف��ي ).  2013محمttد، (

 :الجدول التالي 

 

 :كما يلي ) SWOT+(  ويمكن توضيح مصفوفة تحليل

 (W)نقاط الضعف الداخلية  (S)نقاط القوة الداخلية 

S1: 

S2: 

S3: 

S4: 

W1: 

W2: 

W3: 

W4: 

 (T)التحديات الخارجية  (O)الفرص الخارجية 

O1: 

O2: 

O3: 

O4: 

T1: 

T2: 

T3: 

T4: 

 التحليل الكمي للعوامل الداخلية

) 1( 

 العوامل الداخلية

)2( 

 الوزن

)3( 

 )ا�ھمية (الدرجة 

)4( 

 ا�وزان المرجحة

)5( 

 التعليقات

 :نقاط القوة

- 

- 

    

 :نقاط الضعف

- 

- 

    

 ---------   )واحد صحيح (1 اPجمالي 

  . 151ص ، 2013ا�دارة ا�ستراتيجية ، مرجع سابق ،  :  محمد مصطفي السنھوري :المصدر
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 : ويمكن توضيح ھذا الجدول كما يلي 

، اذكر أھ�م نق�اط "العوامل الداخلية) "1(في العمود رقم  •
ـ���  10-8م���ا ب���ين ( ـة الق���وة والض���عف داخ���ل المؤسســ

 .)عامل

، حدد وزن لكل عام�ل م�ن "الوزن) "2(في العمود رقم  •
ا?كثر أھمية ) "1(العوامل الداخلية علي أن يتراوح من 

، وي�تم تحدي�د ھ�ذا ال�وزن بن�اء "غير ھام) "صفر( الي" 
ل عل����ي الوض����ع عل����ي الت����أثير المحتم����ل لھ����ذا العام����

ويجب ا�ش�ارة ال�ي أن�ه yب�د أن . ا�ستراتيجي للمؤسسة
بغ�ض ) واح�د ص�حيح( صل جمع ك�ل ا?وزان يكون حا

 . النظر عن عدد العوامل ا�ستراتيجية 

، ي�تم تحدي�د درج�ة لك�ل " الدرج�ة ) "3(في العمود رقم  •
عام��ل تح��دد م��دي كف��اءة أو ق��درة المؤسس��ة ف��ي الوق��ت 
الحالي للتعامل مع ھذا العام�ل ، وتحددھ�ذه الدرج�ة بن�اء  

 الدرجة وتعكس. علي مقياس  يتكون من خمس درجات 
 .استجابة ضعيقة ) 1(استجابة متميزة ، والدرجة ) 5(

، وھ���ي " ا�وزان المرجحtttة " ) 4(ف���ي العم���ود رق���م  •
) 2(تمثل حاصل ضرب وزن كل عامل من العمود رقم 

رجة التي حصل عليھا ھذا العامل في العمود رق�م دفي ال
وين���تج ع���ن ھ���ذه العملي���ة التوص���ل ال���ي ا?وزان ) . 3(

ل وتت��راوح م��ا ب��ين خم��س درج��ات المرجح��ة لك��ل عام��
وتع��د الدرج��ة " ض��عيف" اح��د ص��حيح ال��ي و" متمي��ز "
 ھي المتوسط ) 3(

، ي�ذكر الس�بب وراء " التعليق�ات ) " 5(في العمود رق�م  •
 اختيار كل عامل ، وكيفية تقدير الوزن والدرجة  

) 4(في النھاية يتم جم�ع ا?وزان المرجح�ة العم�ود رق�م  •
. مرجح����ة لتل����ك المؤسس����ة لتحدي����د إجم����الي ا?وزان ال

ويشير ھذا الرقم ا�جم�الي ال�ي م�دي اس�تجابة المؤسس�ة 
ويمك�ن . للعوامل الحالية والمستقبلية ف�ي بيئتھ�ا الداخلي�ة 

استخدام ھذ الوزن المرجح في مقارنة المؤسس�ة بغيرھ�ا 
وع���ادة م���ا يك���ون . م���ن المؤسس���ات ف���ي نف���س المج���ال 

ط  ثCث إجمالي الوزن المرجح لمؤسسة ذات أداء متوس
 . درجات) 3(

 للتحلي���ل الكم���ي للعوام���ل ، ي���تم إع���داد ج���دولوبالمث���ل
، وم��ن ث��م تس��ھم ھ��ذه الطريق��ة م��ن خ��Cل التقي��يم الخارجي��ة

الكم���ي لنق���اط الق���وة والض���عف والف���رص والتح���ديات ف���ي 
إعط���اء ص���ورة كلي���ة ?ھ���م ھ���ذه العوام���ل ، والت���ي يج���ب 

 .التركيز عليھا عند صياغة ا�ستراتيجية المCئمة

 البديلtttttة باسtttttتخدام اد مصtttttفوفة ا¤سtttttتراتيجةعtttttدإ
 TOWS مصفوفة 

y  يقتصر الھدف من تحليلSWOT على التحليل 
ًالبيئي لتحديد كC من نقاط القوة والضعف، والفرص 

 SWOTوالتحديات فحسب، بل يمتد الھدف من تحليل 

ًليسھم فى تحديد عددا من البدائل ا�ستراتيجية، وبعد 
 SWOT، يتم إعداد مصفوفةSWOTاyنتھاء من تحليل 

/TOWS ستراتيجية بناءا على نتائجyلتوليد البدائل ا ً
نقاط  (SWOTومن ثم تمثل نتائج تحليل . SWOTتحليل 

قاعدة أساسية ) القوة والضعف والفرص والتحديات
لصياغة اyستراتيجية، إذ أن من أھم خصائص ومCمح 

 SWOT)  TOWS ھو إعداد مصفـوفةSWOTتحليل 
Matrix ( لھا يقوم تحليلCحيث من خ ،SWOT دور 

الوسيط بين البيئة الداخلية والخارجية من خCل مقارنة 
والعوامل ) نقاط القوة والضعف(العوامل الداخلية 

لتوليد عدد من البدائل ) الفرص والتحديات(الخارجية 
 SWOT)  TOWSاyستراتيجية؛ ومن ثم تعد مصفوفة 

Matrix   (ختيار�ستراتيجي المناسب ا?ساس yالتوجه ا 
وبناء  ، )Vanêk , 2012(نحو تحقيق أھداف المؤسسة  

ً إطارا جيدا لتوليد SWOTعلي ذلك  يوفر تحليل  ً
 Cل التوفيق والتوليف بين كCًاستراتيجيات متعددة من خ
من نقاط القوة والضعف الداخلية والفرص والتحديات 

 . الخارجية

 SWOT Matrixب��اعي وتمث��ل مص��فوفة التحلي��ل الر
ًأساس��ا جي��دا yختي��ار ا�س��تراتيجية المناس��بة ؛ ?نھ��ا تس��مح  ً

بمقارنة أو بمقابلة  نق�اط الق�وة والض�عف الداخلي�ة ب�الفرص 
والتحديات الخارجية ، بما يتيح النظر أو ا�حاطة ب�الموقف 
اyس���تراتيجي ال���ذي تتم���ع ب���ه المؤسس���ة ، وال���ذي يمك���ن 

 .تراتيجية المناسبةا�عتماد عليه في اختيار ا�س

 أن SWOTوم�����ن اyفتراض�����ات الرئيس�����ة لتحلي�����ل 
اyس���تراتيجية ا?نس���ب ھ���ي الت���ي تعظ���م م���ن نق���اط الق���وة 

 والفرص وتقلل من نقاط الضعف والتحديات،

والعام�ل المس�تقل وا?ساس�ي ف�ي ص�ياغة اس�تراتيجيات 
SWOT الت�ي ) نقاط القوة والضعف( ھي العوامل الداخلية

 -:م فيھا والسيطرة عليھا من خCليمكن للمؤسسة التحك

استخدام نق�اط الق�وة بھ�دف تعظ�يم اyس�تفادة م�ن الف�رص  •
، كما يمكن استخدام نقاط ) الفرص/ استراتيجيات القوة (

بھ������دف مواجھ������ة التح������ديات الخارجي������ة ) S(الق������وة 
 ) .التحديات/استراتيجيات القوة (

بھ��دف الق��درة عل��ى اس��تثمار ) W(تقلي��ل نق��اط الض��عف  •
، )الف��رص/ اس��تراتيجيات الض��عف(الخارجي��ة الف��رص 

بھدف مواجھة التح�ديات كما يمكن معالجة نقاط الضعف 
 ).التحديات/ استراتيجيات الضعف (الخارجية 

، يCح��ظ أن مع��ان النظ��ر ف��ي ك��ل ب��ديل اس��تراتيجيوبإ
الكلمة ا?ولي في كل بديل استراتيجي تكون إم�ا نق�اط الق�وة 

 .      كم والسيطرة عليھاأو نقاط الضعف التي يمكن التح/ 

والمف��اھيم المتعلق��ة بالب��دائل اyس��تراتيجية الناتج��ة م��ن 
 .)SWOT) SO -  WO-  ST - WT مصفوفة
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يقصد بھا تقليل : WO)(الفرص /استراتيجيات الضعف  •
ومعالجة نقاط الضعف الداخلية بھدف القدرة على 

 .اسثمار الفرص الخارجية

وھي تھدف : )WT(استراتيجية الضعف والتھديدات  •
بشكل عام إلي تقليل معامCت الضعف وتفادي 
ًالتھديدات، وأيا كانت اyستراتيجية التي قد تختارھا 

عادة ما يكون خيار ) WT(المؤسسة فإن وضع 
استراتيجي غير مرغوب ?ي مؤسسة ويتم تفاديه أو 

 .صرف النظر عنه

 
 

وھي تعتمد علي ): ST(استراتيجية القوة والتھديدات  •
لمؤسسة التي تستطيع التعامل مع معامCت قوة ا

 .وتھدف إلي زيادة ا?ولى وتقلل الثانية. المخاطر في البيئة

وھي تھدف بشكل ): SO(استراتيجية القوة والفرص  •
 .عام إلي زيادة معامCت القوة والفرص للمؤسسة

و يمكن القول بأن أنواع البدائل ا�ستراتيجية التي يمكن 
  بين أربع الي ثماني أنواع  SWOTتوليدھا من مصفوفة 

للبدائل ا�ستراتيجية، فC يقتصر ا?مر علي البدائل 
ا�ستراتيجية ا?ربعة المتعارف عليھا في مصفوفة 

SWOT.  

 : كما في الشكل التاليTOWSويمكن توضيح مصفوفة 

 (W)نقاط الضعف 

W1:………………….. 

W2:………………….. 

W3: …………………. 

W4: …………………. 

 (S)ة نقاط القو

S1:………………….. 

S2:………………….. 

S3: …………………. 

S4: …………………. 

 العوامل الداخلية

 

 

 العوامل الخارجية

 القوة/     استراتيجيات الضعف 

 )استراتيجية التطوير والتحسين(

تنمي�����ة اس�����تراتيجيات بديل�����ة تمك�����ن 
المنظم��ة م��ن ا�س��تفادة م��ن الف��رص 
الخارجي���ة وف���ى نف���س الوق���ت تتعل���ب 

 ضعفعلى مجاyت ال

Mini (W) – Maxi (O) 

A: W1+O5 

B: W4+O1+O3 

C: W4+O2+O1 

 الفرص/ استراتيجيات القوة 

 )استراتيجية التروسع والنمو(

تنمي��ة اس��تراتيجيات بديل��ة تمك��ن المنظم��ة 
م��ن أس��تخدام مج��اyت الق��وة ف��ى ا�س��تفادة 

 من الفرص الخارجية

Maxi (S) – Maxi (O) 

A:S1 +O3 

B: S1+O5+O1 

C:S1+S2+S3+O4 

(Opportunities)الفرص 

O1:…………………. 

O2:………………… 

O3: …………… 

O3: …………… 

O4: …………… 

 التحديات/ استراتيجيات الضعف 

 )استراتيجية اPنكماش والتقليل(

تنمية استراتيجيات بديلة تمكن 
المنظمة من تقليل مجاyت الضعف 
وفى نفس الوقت تتجنب التھديدات 

 الخارجية

Maxi (W) – Maxi (T) 

A: W1+T2 +T3 

B: W1+T1+T4 

C: W3+T3+T5 

 التحديات/      استراتيجيات القوة 

 )استراتيجية الثبات واPستقرار(

تنمية استراتيجيات بديلة تمكن المنظمة 
من استخدام مجاyت القوة وفى نفس 

 الوقت تتجنب التھديدات الخرجية

Maxi (S) – Maxi (T) 

A: T2+S1 

B: T2+T1+T3 

C: S4+S5+T2 

(Threats)      التحديات 

T1:…………………….. 

T2:……………….…….. 

T3:…………………...... 

T4:…………………….. 

T5: …………………….. 
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 النتائج والمناقشة

قطاع اPرشاد لتطوير  )SWOT(نتائج التحليل البيئى 
 الزراعى بمحافظة الشرقية

) فريق العمل(بعد عرض ا�ستبيان على المبحوثين  -1
 كشفت نتائج البيئة الداخلية  مبحوث100ھم عددلغ اوالب

لقطاع ا�رشاد الزراعى فى محافظة الشرقية عن 
 :ا�تى

 نقطة من نقاط الضعف ) 17( - أ

 نقاط من نقاط القوة) 8 ( - ب

كما كشفت نتائج البيئة الخارجية لقطاع ا�رشاد  -2
 :الزراعى فى محافظة الشرقية عن ا�تى

 نقطة تمثل الفرص) 11( - أ

 نقطة تمثل التھديدات) 23( - ب

د جمع أراء فريق العمل تم تحديد القائمة النھائية بع -3
نقاط تمثل نقاط  10لمصفوفة التحليل الرباعى بتحديد 

 نقاط 10تيجة البيئة الداخلية واسترأالقوة والضعف فى 
تيجة البيئة الخارجية استرأتمثل الفرص والتھديدات فى 

 عبارات حصلت على أوزان من قبل 10وھى أعلى 
بعد حساب ا?ھمية النسبية نه فريق العمل، أى أ

كل عبارة تم إختيار النقاط ا?كثر أھمية فى ل) الوزن(
 :ة النھائية من ا�تىفكل جانب بحيث تكونت المصفو

نقاط تمثل نقاط القوة فى البيئة الداخلية لقطاع ) 5( - أ
 ا�رشاد الزراعى فى محافظة الشرقية

نقاط تمثل نقاط الضعف فى البيئة الداخلية ) 5 ( - ب
 قطاع ا�رشاد الزراعى فى محافظة الشرقيةل

نقاط تمثل الفرص فى البيئة الخارجية لقطاع ) 5( - ج
 ا�رشاد الزراعى فى محافظة الشرقية

نقاط تمثل التھديدات فى البيئة الخارجية لقطاع ) 5 (-  د
 ا�رشاد الزراعى فى محافظة الشرقية

ت��م ع��رض ھ��ذه القائم��ة النھائي��ة عل��ى خم��س  بع��د ذل��ك   -4
�رش��اد الزراع��ى وھ��م م��دير ع��ام اء لھ��م عCق��ة بخب��را

ا�رشاد بالمحافظة، ومدير البنك الزراع�ى بالمحافظ�ة، 
س���تاذ إرش���اد زراع���ى بمحط���ة بح���وث القصاص���ين أو

وأس���تاذ إرش���اد زراع���ى م���ن كلي���ة الزراع���ة جامع���ة 
الزق��ازيق والمھن��دس الزراع��ى المس��ئول ع��ن الزراع��ة 

افظ���ة  بمحالتعاقدي���ة ف���ى ش���ركة ن���وران لبنج���ر الس���كر
، وطل��ب م��نھم إعط��اء ك��ل معام��ل اس��تراتيجي الش��رقية

 م��دي كف��اءة أو ق��درة المؤسس��ة ف��ي الوق��ت درج��ة تح��دد
ھذه الدرج�ة بن�اء  الحالي للتعامل مع ھذا العامل، وتحدد

لدرجة اعلي مقياس  يتكون من خمس درجات  وتعكس 
 استجابة ضعيقة) 1(ميزة، والدرجة استجابة مت) 5(

وھي تمثل حاصل ضرب ة حجتم حساب ا?وزان المر -5
 الذى حصل عليه من اراء فريق العمل وزن كل عامل

 من رجة التي حصل عليھا ھذا العاملد في المضروبا
 أراء الخبراء

تيجة البيئة الداخلية استرأوبناء على ذلك تكوين  -6
 وا�ستراتيجيات البديلةواستراتيجية البيئة الخارجية 

 :كما يلى

 الخطوة ا�ولى

 لبيئة عمل المرشدين امل ا¤ستراتيجي الداخليتحليل المع
 )Internal Strategic Factor (الزراعيين

 أن أھم نقاط القوة فى البيئة 2جدول ب النتائج منتبين 
الداخلية ل=رشاد الزراعى فى محافظة الشرقية ھى 
مشاركة المرشدين فى تجميع الحقائق والبيانات عن منطقة 

نطقة ومشكCتھا، وقيام المرشد العمل وتحديد إحتياجات الم
بتنظيم لقاءات دورية بين الباحثين والمستھدفين للتعرف 

قيام المرشد  ، وعلى المشكCت الميدانية وإيجاد حلول لھا
برفع المشكCت الميدانية وا�دارية للمستويات ا?على، 
وقيام المرشد بزيارة المستھدفين فى أماكن تواجدھم 

مناقشتھم فى المشكCت التى واستقبالھم فى مكتبه و
تھدفين فى إيجاد الحلول سمساھمة المرشد للم، وتواجھھم

 المناسبة للمشكCت التى تقابلھم

ط الضعف فى البيئة الداخلية ھى عدم افى حين كانت نق
كفاية الموارد المالية للقيام با?نشطة، كثرة ا?عمال 

بته عدم مناسا�دارية التي يقوم بھا المرشد الزراعي، 
زيادة الكثافة اyرشادية ا?جور لطبيعة عمله ا�رشادى، 

وانخفاض الرضا  ،والمساحات التى يخدمھا المرشد
الوظيفى والدافعية ل=نجاز لدى الكثير من المرشدين 

 .الزراعيين

 الخطوة الثانية

تحليل المعامل ا¤ستراتيجي الخارجي لبيئة عمل 
 EXternal Strategic(المرشدين الزراعيين 

Factor( 

 أن أھم الفرص فى البيئة 3أوضحت النتائج بجدول 
الخارجية ل=رشاد الزراعى فى محافظة الشرقية ھى  
الCمركزية فى تخطيط وتنفيذ وتقييم البرامج ا�رشادية، 

المختلفة، زيادة  ا�رشاية ل}نشطة الكافى التمويل توفير
 المساحة تغطية أعداد المرشدين حتى يستطيع المرشد

 بخدمتھم، تطوير المنوط المزارعين وأعداد الزراعية
 ا�رشاد ووسائل طرق واستخدام ا�رشادى الجھاز

 على با�رشاد العاملون المستحدثة وأن يحصل الزراعى
 معلوماتھم لتجديد الخدمة أثناء للتدريب كثيرة فرص
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 الزراعيين لبيئة عمل المرشدين لمعام�ت ا¤ستراتيجية الداخليةا تحليل .2جدول 

 المعام�ت الداخلية
  )1 (الوزن

)0.0-1.0( 
 )و(

 )ا�ھمية ()2(الدرجة
)1-5( 

 )ت(

ا�وزان 
 المرجحة

 )تx و(
    معام�ت القوة

 مشاركة المرشدين فى تجميع الحقائق والبيانات عن منطقة العمل و -1
 تحديد إحتياجات المنطقة ومشكCتھا

0.10 2 0.2 

لقاءات دورية بين الباحثين والمستھدفين للتعرف  قيام المرشد بتنظيم -2
 على المشكCت الميدانية وإيجاد حلول لھا

0.10 4 0.4 

 0.44 4 0.11  قيام المرشد  برفع المشكCت الميدانية وا�دارية للمستويات ا?على-3
 قيام المرشد بزيارة المستھدفين فى أماكن تواجدھم واستقبالھم فى -4

 فى المشكCت التى تواجھھممكتبه ومناقشتھم 
0.11 3 0.33 

تھدفين فى إيجاد الحلول المناسبة للمشكCت س مساھمة المرشد للم-5
 التى تقابلھم

0.11 5 0.55 

    معام�ت الضعف
 0.2 2 0.10  عدم كفاية الموارد المالية للقيام با?نشطة-1
 0.4 4 0.10  كثرة ا?عمال ا�دارية التي يقوم بھا المرشد الزراعي-2
 0.1 1 0.10  ا?جور لطبيعة عمله ا�رشادىة عدم مناسب-3
 0.18 2 0.09  زيادة الكثافة اyرشادية والمساحات التى يخدمھا المرشد-4
 انخفاض الرضا الوظيفى والدافعية ل=نجاز لدى الكثير من -5

 المرشدين الزراعيين
0.09 2 0.18 

 2.98  1.00 اPجمالى
  معامللكلھى الدرجة التى يعطيھا الخبراء  = الدرجة) 2 (   العدد الكلى لفريق العمل   ÷المعاملدد من إختار ع = الوزن )1(

 2018 جمعت وحسبيت من بينات الدراسة الميدانية فى محافظة الشرقية، :المصدر
 

  لبيئة عمل المرشدين الزراعيينلمعام�ت ا¤ستراتيجية الخارجيةاتحليل  .3جدول 

 �ت الخارجيةالمعام
 الوزن 

)0.0-1.0( 
 )و(

 )ا�ھمية(الدرجة 
)1-5( 

 )ت(

ا�وزان 
 المرجحة

 )تx و(
    الفرص

 0.10 1 0.1  الCمركزية فى تخطيط وتنفيذ وتقييم البرامج ا�رشادية -1
 0.42 3 0.14 المختلفة ا�رشاية ل}نشطة الكافى التمويل  توفير-2
 المس��احة تغطي��ة المرش��د تطيع زي��ادة أع��داد المرش��دين حت��ى يس��-3

 بخدمتھم المنوط المزارعين وأعداد الزراعية
0.13 2 0.26 

 الزراعى ا�رشاد ووسائل طرق واستخدام ا�رشادى الجھاز  تطوير-4
 المستحدثة

0.1 4 0.40 

 الخدمة أثناء للتدريب كثيرة فرص على با�رشاد العاملون  أن يحصل-5
 معلوماتھم لتجديد

0.06 5 0.30 

    التھديدات
 0.52 4 0.13 نخفاض المستمر فى أعداد المرشدين ا�-1
 0.32 4 0.08 عدم تقديم الدعم الكافى من الدولة  -2
عدم التنسيق بين اyرشاد الزراعى والمنظمات المھتمة بالزراعة مثل -3

 مراكز البحوث وكليات الزراعة 
0.11 5 0.55 

 0.33 3 0.11 سمدة ومبيدات وغيرھاوأن تقاوى ما�نتاج ارتفاع أسعار مستلزمات -4
 0.12 3 0.04 عدم وجود سياسة سعرية معلنة للمحاصيل المختلفة-5

 3.32  1.00 اPجمالى
 2018جمعت وحسبيت من بينات الدراسة الميدانية فى محافظة الشرقية، :المصدر
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فى حين كانت التھديدات فى البيئة الخارجية ھى     
تمر فى أعداد المرشدين، عدم تقديم الدعم ا�نخفاض المس

الكافى من الدولة، عدم التنسيق بين اyرشاد الزراعى 
والمنظمات المھتمة بالزراعة مثل مراكز البحوث وكليات 
الزراعة، ارتفاع أسعار مستلزمات ا�نتاج من تقاوى 

سمدة ومبيدات وغيرھا وعدم وجود سياسة سعرية وأ
 معلنة للمحاصيل المختلفة

تم جمع درجات ا?وزان المرجحة لكل متغير لتحديد و
الدرجة الكلية للمؤسسة وإذا كان مجموع ا?وزان 

 يعتبر أداء المؤسسة ضعيفا وفى نفس 2المرجحة أقل من 
الوقت يدل على أن المسئولين ليس لديھم وعى كافى بنقاط 
القوة والضعف داخل مؤسستھم، ، أما ذا كان مجموع 

المؤسسة أداء لى أن ع فھذا يدل 3 ا?وزان يقترب من
متوسط وأن المسئولين على دراية بنقاط القوة والضعف 

لى تزداد فرص وإحتمالية تطوير اداخل مؤسستھم وبالت
سالتھا فى رھذه المؤسسة وقدرتھا على تحقيق أھدافھا و

ل أما إذا اقتربت قيمة مجموع ا?وزان المرججحة بالمستق
  المؤسسة ممتاز   فھذا يدل على أن أداء5من 

وزان مجموع ا?(  ا?ھمية النسبيةبلغتوقد  
فى  درجة 2.98�ستراتيجة البيئة الداخلية نحو ) المرجحة

 �ستراتيجية البيئة الخارجية 3.32غت حوالى لحين ب
  محافظةرشاد الزراعى فى�وھذا يعنى أن أداء قطاع ا

القوة  لديھم الوعى بنقاط بهلعاملين الشرقية متوسط وأن ا
والضعف وأيضا لديھم القدرة على تحديد الفرص 
والتھديدات التى توجه ا�رشاد الزراعى وبالتالى ھذا 
يعطى مؤشر جيد وتفاؤل بأن ھناك فرصة كبيرة لتطوير 
قطاع ا�رشاد الزراعى بالشرقية إذا توفر ?طراف ھذا 

انات المناسبة سواء كانت بشرية أم مادية أم كالقطاع ا�م
 ملظروف ع

 الخطوة الثالثة

 مصtفوفة التحليtل بديلtة باسtتخدام استراتيجياتتنمية 
 لتطttttttttوير أداء المرشttttttttدين )TOWS(الربttttttttاعي 

 الزراعيين

بع��د إع��داد مع��امCت البيئ��ة الداخلي��ة والخارجي��ة يمك��ن 
إنش��اء مص��فوفة نظ��ام التحلي��ل الرب��اعي كم��ا ھ��و موض��ح 

  لتط���وير أداء المرش���دين ال���زراعيين،)4(بالج���دول رق���م 
تشير المصفوفة إلي أربعة أنواع من اyستراتيجيات عل�ي و

 :النحو التالي

وھ��ي تھ��دف ): WT(اس��تراتيجية الض��عف والتھدي��دات  •
بش����كل ع����ام إل����ي تقلي����ل مع����امCت الض����عف وتف����ادي 

 .التھديدات

وھ���ي تھ���دف ): WO(اس���تراتيجية الض���عف والف���رص  •
 .بشكل عام إلي تقليل معامل الضعف وزيادة الفرص

وھ��ي تعتم��د عل��ي ): ST(لق��وة والتھدي��دات اس��تراتيجية ا  •
الق��وة الت��ي تس��تطيع التعام��ل م��ع مع��امCت المخ��اطر ف��ي 

 .وتھدف إلي زيادة ا?ولى وتقلل الثانية. البيئة

وھ��ي تھ��دف بش��كل ): SO(اس��تراتيجية الق��وة والف��رص   •
 .عام إلي زيادة معامCت القوة والفرص

ولقد توصلت الدراسة من خCل تحليل مصفوفة 
SWOT  ستراتيجيات التالية لتطوير أداء�إلي أھم ا

 :المرشدين الزراعيين

 ا�رشادى للجھاز التنظيمى الھيكل فى النظر إعادة -1
شادية لكل رم اyنشطة اyيبحيث يتم تخطيط وتنفيذ وتقي

محافظة على حدة بمشاركة الجھاز اyرشادى 
ومحطات البحوث وكليات الزراعة ومنظمات الزراع 

 .بالمحافظة

 يي��ر سياس��ة الت��دريب وت��وفير وس��ائل وط��رق إرش��اديةتغ -2
 .حديثة

 .الCزمة المادية الموارد توفير -3

 .الCزمة البشرية الموارد توفير -4

ا�س����تعانة با�مكاني����ات المادي����ة والبش����رية للمنظم����ات  -5
 .المحلية المختلفة لتسھيل العمل ا�رشادى

زي��ادة مش��اركة ال��زراع ف��ى تحدي��د احتياج��اتھم وتخط��يط  -6
 .ا�رشاديةالبرامج 

 بتق�ديم الخ�اص للقط�اع الس�ماحتوفير التموي�ل الك�افى و -7
 .للزراع إرشادية خدمات

 .تغيير سياسية ا?جور والمكافأت -8

 أم�ام تعي�ين مرش�دين  الب�ابتغيير سياسة التوظيف وفتح -9
 .جدد

زيادة دور البنك الزراعى خاص�ة بع�د التط�ورات الت�ى  -10
ق�ديم  ف�ى تمس�اھماته وزي�ادة 2014حدثت عليه فى عام 

 مستلزمات ا�نتاج والقروض للزراع

 ل=رش�اد واض�حة قومي�ة وسياس�ة إس�تراتيجية وض�ع -11
  تضمن توفير البيئة المناسبة لعمل المرشدينالزراعى

 .اyتجاه نحو خصخصة ا�رشاد الزراعى -12

 لقطttاع اPرشttاد ورسttالةصttياغة رؤيttة : الخطttوة  الرابعttة
 :الزراعى بمحافظة الشرقية

 ومصفوفة التحليل الرباعى من خCل نتائج البحث
تمكن الباحث من صياغة رؤية ورسالة ل=رشاد الزراعى 

 :فى محافظة الشرقية على النحو التاليى

 الرؤية

أن يكون قطاع ا�رشاد الزراعى فى محافظة الشرقية 
 فى خدمة القطاع الزراعى والمجتمع الرائدةمن القطاعات 

 .بكل فئاته
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  لتطوير أداء المرشدين الزراعيينTOWS ل-ستراتيجيات البدلية اعى مصفوفة التحليل الرب.4جدول 
 اخليةالبيئة الد

 

 

 

 

 

 

 

 

 البيئة الخارجية

 )S(القوة 

مشاركة المرشدين فى تجميع الحقائق  -1
والبيانات عن منطقة العمل و تحديد 

 إحتياجات المنطقة ومشكCتھا

 المرشد بتنظيم لقاءات دورية بين قيام  -2
تھدفين للتعرف على الباحثين والمس

 المشكCت الميدانية وإيجاد حلول لھا

قيام المرشد  برفع المشكCت الميدانية   -3
 وا�دارية للمستويات ا?على

قيام المرشد بزيارة المستھدفين فى   -4
أماكن تواجدھم واستقبالھم فى مكتبه 

 ومناقشتھم فى المشكCت التى تواجھھم

تھدفين فى إيجاد سة المرشد للمھممسا  -5
 الحلول المناسبة للمشكCت التى تقابلھم

 )W(الضعف 

عدم كفاية الموارد المالية للقيام  -1
 با?نشطة

 كثرة ا?عمال ا�دارية التي يقوم بھا -2
 المرشد الزراعي

 ا?جور لطبيعة عمله بة عدم مناس-3
 ا�رشادى

 زيادة الكثافة اyرشادية والمساحات التى -4
 يخدمھا المرشد

ا الوظيفى والدافعية  انخفاض الرض-5
ل=نجاز لدى الكثير من المرشدين 

 الزراعيين

 )O(لفرص ا

 الCمركزية فى تخطيط وتنفيذ وتقييم -1
 البرامج ا�رشادية 

 ا�رشاية ل}نشطة الكافى التمويل  توفير-2
 المختلفة

  زي��ادة أع��داد المرش��دين حت��ى يس��تطيع-3
 الزراعي��ة المس��احة تغطي��ة المرش��د
 بخدمتھم المنوط عينالمزار وأعداد

 واس�تخدام ا�رش�ادى الجھ�از  تط�وير-4
 الزراع��ى ا�رش��اد ووس��ائل ط��رق

 المستحدثة

 على با�رشاد العاملون  أن يحصل-5
 الخدمة أثناء للتدريب كثيرة فرص
 معلوماتھم لتجديد

 )SO(القوة والفرص 

 التنظيم�ى الھيك�ل ف�ى النظ�ر إع�ادة -1
ذ بحيث ي�تم تخط�يط وتنفي� ا�رشادى للجھاز

ش��ادية لك��ل محافظ��ة رم اyنش��طة اyيوتقي��
عل���ى ح���دة بمش���اركة الجھ���از اyرش���ادى 
ومحط�����ات البح�����وث وكلي�����ات الزراع�����ة 

 ومنظمات الزراع بالمحافظة

 تغيير سياسة التدريب وتوفير وسائل  -2
 حديثة  وطرق إرشادية

 )WO(الضعف والفرص 

 للقطاع  السماحتوفير  التمويل الكافى و -1
 للزراع اديةإرش خدمات بتقديم الخاص

 تغيير سياسية ا?جور والمكافأت -2

 أم�ام  البابتغيير سياسة التوظيف وفتح -3
 تعيين مرشدين جدد

 )T(التھديدات 

 ا?نخفاض المستمر فى أعداد -1
 المرشدين

 عدم تقديم الدعم الكافى من الدولة  -2

عدم التنسيق بين اyرشاد الزراعى -3
والمنظمات المھتمة بالزراعة مثل 

 البحوث وكليات الزراعة مراكز 

من ا�نتاج ارتفاع أسعار مستلزمات -4
 سمدة ومبيدات وغيرھاوأتقاوى 

عدم وجود سياسة سعرية معلنة -5
 للمحاصيل المختلفة

 )ST(القوة والتھديدات 

 الCزمة المادية الموارد توفير -1

 الCزمة البشرية الموارد توفير -2

ا�ستعانة با�مكانيات المادية والبش�رية  -3
منظمات المحلية المختلفة لتس�ھيل العم�ل لل

 ا�رشادى

زي����ادة مش����اركة ال����زراع ف����ى تحدي����د  -4
 احتياجاتھم وتخطيط البرامج ا�رشادية

 

 )WT(الضعف والتھديدات 

زي���ادة دور البن���ك الززراع���ى خاص���ة  -1
 علي��ه ف��ى ع��ام بع��د التط��ورات الت��ى ح��دثت

 ف������ى تق������ديم مس������اھماته وزي������ادة 2014
 زراعوالقروض للا�نتاج مستلزمات 

 قومي�ة وسياس�ة إس�تراتيجية وض�ع -2
 تض�من ت�وفير الزراع�ى ل=رش�اد واض�حة

 البيئة المناسبة لعمل المرشدين

اyتج�����اه نح�����و خصخص�����ة ا�رش�����اد  -3
 الزراعى

 3 والجدول رقم 2 من إعداد الباحث باستخدام نتائج الجدول رقم :المصدر
   



 
Zagazig J. Agric. Res., Vol. 46 No. (5) 2019 1721

 الرسالة
أن يقوم قطاع ا�رشادج الزراعى بمحافظة الشرقية 

إعداد كوادر بشرية من مرشدين زراعيين وأخصائيين ب
 بمھامھم ومھندسين زراعين لديھم الخبرة والوعى الكافى

ية إحتياجات الفئات المستھدفة ب وقادرين على تلا�رشادية
 وتقليل أسباب البيئة المناسبة للعمل  توفيروذلك من خCل

من زيادة (الضغوط التى يتعرض لھا المرشدين الزراعى 
فى إطار وذلك  )عباء وأنخفاض ا?جور والمكفأتا?

فلسفة ا�رشاد الزراعى التى تبنى على ان ا�رشاد 
 ھادفه تتجه إلى الفرد خدمة هأنوالزراعى نشاط تعليمى 

مومية الخدمة ة والمجتمع ككل مع التركيز على عسرا?و
ا�رشادية مع محاولة التطوير المستمر لھذا القطاع من 

بحيث تشترك القاعدى للبرامج ا�رشادية خCل التخطيط 
كلية (فى وضعھا المؤسسات والمنظمات المحلية المختلفة 

 مؤسسات - الزراع- محطة البحوث الزراعية-الزراعة
لكى يتم بناء ھذه البرامج .....) المجتمع المدنى وغيرھا

 .  أساس ا�حتياجات الفعلية للمجتع المحلىعلى

 المراجع
 دراسة تحليلية لنطاق. )1997(لخالق أبو حطب، رضا عبدا

 ا�رشادية التطوير التنظيمى المCئم لھيكل الخدمة
، مجلة الجمعية العلمية ل=رشاد الزراعية بشمال سيناء

الزراعى، الجمعية العلمية ل=رشاد الزراعى، كلية 
 .الزراعة، جامعة القاھرة، الجيزة

  المفاھيم. ا�دارة ا�ستراتيجية).2008 (حسن محمد، أحمد
ربية المتحدة للتسويق والنماذج، الشركة الع

 .79 ،، القاھرةوالتوريدات

). 2018 (الجھاز المركزى للتعبئة العامة وا�حصاء
 .ئيات عامةاجمھورؤية مصر العربية، إحص

 ا�دارة المدرس����ية ).2008 ( إب����راھيم عب����اس،الزھي����ري
ي، منظور الجودة الشاملة، دار الفكر العرب... والصفية 

193-194. 
 ا�نتاجية الزراعية بين .)1996(الطنوبى، محمد عمر   

 دار منشأة ،البحث العلمي وا�رشاد الزراعي
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 . يونيو27
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 الجيزة
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SWOT ANALYSIS OF AGRICULTURAL EXTENSION IN SHARKIA 
GOVERNORATE TO DEVELOP A NEW VISION, MISSION AND 

STRATEGY FOR ITS DEVELOPMENT 

Mohammed I.A. Al Khouly 

Rural Sociol. and Agric. Ext. Branch, Agric. Econ. Dept., Fac. Agric., Zagazig Univ., Egypt 

ABSTRACT: The main objective of the environmental analysis is the analysis of the 
agricultural extension method in Sharkia Governorate to develop a new vision and a new 
strategy and develop it by achieving the following sub-objectives: Determining the strengths 
of the internal environment of the extension in Sharkia Governorate and identifying the 
weaknesses in the internal environment. Identifying opportunities in the external environment 
for the extension of the conflict in Sharkia Governorate, identifying the threats in the external 
environment, and developing a new vision, a new message and a new strategy for the 
development of extension guidance in Sharkia Governorate. A team of environmental analysis 
of individuals in the internal environment and the external environment related to the 
extension work was conducted. The sample size was about 105 individuals distributed as 
follows: 50 members of the internal environment (5 inspector inspectors, 10 specialists, 10 
managers of agricultural associations, 20 basin counselors, (20 farmers, 10 suppliers of 
agricultural inputs, 5 rural organizations, 3 agricultural associations and 12 agricultural 
workers), and 5 experts related to agricultural extension, General extension of the province, 
and the director of the Agricultural Bank and the Agricultural Extension Professor at the 
Qassasin Research Station and the Professor of Agricultural Extension from the Faculty of 
Agriculture Zagazig University and the Agricultural Engineer in charge of Contracted 
Agriculture at the Nooran Sugar Beet Company in Sharkia. The results showed that the most 
important strengths in the internal environment of agricultural extension in Sharkia 
Governorate are the participation of the guides in collecting facts data on the area of work and 
identify the needs and problems of the region, and the organization of periodic meetings 
between the researchers and the target to identify the problems in the field and find solutions, 
and the guide to raise the problems of field and management of the higher levels, and the 
guide visited the targets in their places of residence and received them in his office, discussed 
the problems facing them, and the guide's contribution to the targeters in finding suitable 
solutions to the problems they encounter, while the weaknesses in the internal environment 
were insufficient financial resources to carry out the activities and the large number of 
administrative work carried out by the agent the increase in the extension density and the 
areas served by the guide, and the decrease in job satisfaction and motivation for achievement 
among many agricultural extension workers. The results also showed the most important 
opportunities in the external environment of Shad Agricultural in Sharkia Governorate is 
decentralized in the planning, implementation and evaluation of extension programs, 
providing adequate funding for the various extension activities, increasing the number of 
guides so that the guide can cover the agricultural area and the numbers of farmers assigned to 
serve them. Many opportunities for in-service training to renew their information, while the 
threats in the external environment were the continuous decrease in the number of guides, the 
lack of adequate support from the state, and the lack of coordination between agricultural 
extension and regulation and the absence of a declared price policy for different crops. The 
study, through the analysis of the SWOT matrix, concluded that the following main strategies 
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for the development of the performance of agricultural extension agents are the rethinking of 
the organizational structure of the plant In order to plan, implement and evaluate the activities 
of each governorate separately with the participation of the extension system, research 
stations, agricultural colleges and agricultural organizations in the governorate, changing the 
training policy and providing modern means and methods of guidance, Increase the 
participation of farmers in identifying their needs and planning extension programs, providing 
sufficient funding, allowing the private sector to provide extension services to farmers, 
changing the policy of wages and rewards, changing the employment policy and opening up 
the appointment of new guides, increasing the role of the agricultural bank, particularly after 
the developments in 2014, increasing its contribution to the production of agricultural 
production and loans, and the development of a clear national agricultural strategy and policy 
to ensure the provision of the appropriate environment for the work of the guides, and the 
trend towards the privatization of agricultural extension, the formulation of the vision and 
mission of Agricultural Extension Sector in Sharkia Governorate. 

Key words: Environmental analysis, agricultural extension vision, mission, strategy, Sharkia 
Governorate. 
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