
 الدوافع
 تعمميا في نستمر التي األشياء بين التمييز عمى النفس عمماء يؤكد 
 دوافعنا أي ؛ العادات تمك ممارسة عمى تشجعنا التي األشياء وبين ، وممارستيا
 اتجاه تشكل كما ، الحاجات من قاعدة تحت لمسموك الداخمية المثيرات تشكل فالدوافع

 . األىداف نحو السموك ىذا
 

 أو ، التعمم في كان سواء الفرد بميول االىتمام عمى الحديثة الفنية الدراسات أكدت
 من يتأكد الذي ىو الناجح الزراعي المرشد فإن لذلك ، البرنامج بناء في المشاركة

 وتنفيذ تخطيط في المشاركة أو التعمم في داخميم من نابعة المسترشدين دوافع أن
 . اإلرشادية البرامج



 لميوليم إشباعاً  تكون إرشادية وأنشطة أعمال من بو يقومون ما وأن 
نما ، فراغ من نابعاً  يكن لم النشاط بيذا قياميم وأن الذاتية، واىتماماتيم  يصدر وا 

 . فيميم وحدود خبرتيم إطار في تدخل أىداف تحقيق نحو داخمية دوافع من
 

 المعينات باستخدام يمكنو الناجح الزراعي المرشد فإن ذلك عمى بناءً  
 جميور في تشبع مشوقة خبرات يوفر أن المناسبة اإلرشادية والطرائق

 . المختمفة وميوليم اىتماماتيم نواحي المسترشدين
  



 االتصال
 من الزراعية اإلرشادية البرامج وتنفيذ تخطيط في ميماً  دوراً  االتصال يمعب 

 القرارات، واتخاذ الناس، ومشاكل واىتمامات حاجات وتحديد األىداف، صياغة خالل
 وتقويميا وتنفيذىا الخطط وضع عن المسؤولين األفراد بين الالزم التفاعل وتحقيق

 
 مفيوم االتصال

 ولكي أكثر، أو شخصين بين واألفكار المعمومات تبادل عن عبارة االتصال 
 حواسو عمى يركز أن عميو مالئمة بطريقة االستجابة من الرسالة مستقبل يتمكن
 تستخدم التي الحواس أىم ومن لمرسالة، الحقيقي المغزى فيم يمكنو حتى الخمس

 والبصر السمع : ىما اإلدراك مجال في



 االتصال( أىداف ) أغراض  

 والتحري االستعالم -1

 اإلخبار -2

 التأثير -3

 

 االتصالميارات 

 عمى القدرة مثل الميارات من العديد توفير اإلداري الجانب من االتصال يتطمب

 والخطابة والقراءة والكالم والتعبير والكتابة االستماع



  أنواع االتصال
 الرسمي االتصال -1
 أىميا أشكال عدة ويتخذ ليا، والمستقبل الرسالة مرسل بين مباشر اتصال ىو

 : المغوي غير واالتصال المغوي االتصال
 المغوي االتصال – أ
 المغوي غير االتصال -ب

 الرسمي غير االتصال -2
 األعمال عن مستقمة بأنيا بينيم العالقات تتصف التي واألفراد األصدقاء بين يتم

شباع والتآلف التجانس من نوع ىؤالء بين ويكون ، الرسمية والسمطة الوظيفية  وا 
 . الحاجات



 معوقات االتصال
 المادية المعوقات -1
 الشخصية المعوقات – 2
 لفظية معوقات -3
 

 :بعض المعوقات التي تحول دون االتصال الفعال   
 تصوير في ضعف أو ، البصر في العيوب مثل مادية ألسباب المقصود المعنى تغيير-

 . اإلرسال موجة تغير نتيجة الرسالة
 زيادة يعني وال ، التنظيم داخل المنقولة االتصاالت عدد بزيادة االتصال في المبالغة-

 . وفعاليتو تدفقو زيادة بالضرورة االتصاالت عدد



 المستوياتالطبقات أو -

 الدالليةالمعوقات -

 تداول االتصال -

 التوقيت-

 المعموماتتفسير -



 مبادئ االتصال

 الوضوح مبدأ -1

 والتركيز االىتمام مبدأ -2

 والوحدة التكامل مبدأ -3  



 قنوات االتصال 

 أسفل إلى أعمى من االتصال -1

 مطالب شكل في التالية المستويات إلى العميا المستويات من المعمومات تدفق يعني

 االتصاالت من النوع ىذا خالل ومن ، مرؤوسيو إلى بنقميا التابع المرؤوس يقوم

بالغ نشر لمرؤساء يمكن  . البرامج أىداف وا 

 أعمى إلى أسفل من االتصال -2

 االتصال ىذا ، اإلداري التنظيم في العميا إلى الدنيا المستويات من االتصال ىذا يتجو

 ( ... حاجات، شكاوى، صعوبات، ) وتوصيات مقترحات شكل يأخذ توجييي غير



 االتصال الجانبي أو األفقي -3
ىذا االتصال أساسي لفاعمية العمميات، ألنو يوجد بين األشخاص الذين يعممون في 

 .نفس المستوى 



 اتخاذ القرارات

تعد عممية اتخاذ القرارات نشاطًا إداريًا وتنظيميًا يرتبط بمختمف الوظائف األخرى 

 .كالتخطيط والتنظيم ورسم السياسات وتقرير األىداف وغيرىا 
 

 خطوات اتخاذ القرار

 المشكمةتحديد  -1

 المشكمةتحميل  -2

 المشكمةإيجاد بدائل حل  -3  

 المشكمةتقويم البدائل المختمفة لحل  -4



 البدائل بين من االختيار – 5

 التنفيذ موضع األمثل البديل وضع -6

 والتقويم المتابعة – 7



 أسموب تحسين عممية اتخاذ القرارات

 اتخاذ عممية تحسين في تساىم أن يمكن التي اإلرشادية القواعد بعض يمي فيما

 : اآلتي النحو عمى القرارات

 الذىنية المرونة توفر ضرورة -1

 لمقرار الكافية العناية توفير -2

 القرار اتخاذ لعممية الكافي الوقت توفير -3

 التغيير فكرة قبول -4



 مزايا المشاركة في اتخاذ القرارات

 باألىمية الشعور -1

 الغير تقبل -2

 العمل تحسين -3

 القرارات نوعية تحسين -4



 والمصدر المرجع
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