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 الممخص
 أثرو  األردن، في الزراعي اإلرشاد في المساءلة لمستوى المزارعين تصور عن لمكشف الدراسة ىذه تأتي
 عمى الدراسة ىذه في الباحث اعتمد وقد. التصور ىذا عمى واالقتصادية االجتماعية الخصائص بعض
 انالتحميل الوصفي لبي استخدام وتم ،اً مزارع 264 من تألفت عينة أخذ تم حيث التحميمي الكمي المنيج

 تحميل. كما تم توظيف األردن في الزراعي اإلرشاد في المساءلة لمستوى المزارعين درجة تصور
 عمى لممشاركين المختارة واالقتصادية االجتماعية الخصائص تأثير في لمتحقيق الموجستي حدارناال

 الخدمات مساءلة مستوى أن إلى الدراسة وخمصت. اإلرشاد عن المساءلة لمستوى المزارعين تصور
 األسرة أفراد وعدد والمؤىل العمر أن تبين كما قد جاءت بدرجة متوسطة، المزارعون يراىا كما اإلرشادية

شكل عكسي. أثر بقد   األسرة أفراد تأثير عدد قيمة أن حين في ،تؤثر بشكل طردي التواصل مرات وعدد
 وبناءً . في تأثيرىا إحصائياً فمم تكن دالة  االجتماعية والحالة والتدريب والنمط والدخل والخبرة ما الجنسأو 

 عممية في كعمالء حقوقيم حول المزارعين توعية الدراسة توصي بعمل حمقات إنف الدراسة، نتائج عمى
 قبل من اإلرشاد مساءلة انضم عمى قائماً  الزراعي اإلرشاد سياسات تصميم يكون أناإلرشاد، و 
 يعتمد ُنُيج تشمل بإصالحات األردن في العام القطاع في الزراعي اإلرشاد ظمةأن تقوم أنو  المزارعين،

 .األردن في الزراعي والنمو الزراعة عمى اإلرشاد تأثير لزيادة والالمركزية الطمب عمى
 .اإلرشاد الزراعي، المساءلة، األردن مفتاحية:الكممات ال

 :المقدمة
اإلرشاد  عملعممية تعميم وتدريب وتوجيو المزارعين عمى تطبيق البحث العممي والمعرفة الجديدة لمممارسات الزراعية تقع في مجال  نإ

شطة التواصل والتعمم التي تنظم لممزارعين، الكبار والصغار، من قبل أنمجموعة واسعة من  نالزراعي. ويشمل اإلرشاد الزراعي اآل
باإلرشاديين أو المرشدين من مختمف التخصصات بما في ذلك الزراعة، والتسويق الزراعي، والصحة، ودراسات  ىمعممين أو ما يسم
حاء العالم، غالبا ما يتبعون لموكاالت الحكومية أو المنظمات المينية أنىؤالء اإلرشاديين الموجودين في جميع  أنقة األعمال. والحقي
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ا التي تعتمد في عمميا عمى الدعم من الدولة أو منظمات التنمية الدولية مثل البنك الدولي ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة. وىذ
ولية التي تقع عمى عاتقيم في عممية اإلرشاد الزراعي، وىو الدعم يعتمد في النياية عمى درجة تحمل المرشدين أو مؤسساتيم لممسؤ 

من وجو أو عالقة من عالقات المساءلة. ويمكن تعريف المساءلة في  كثرعممية اإلرشاد الزراعي تخضع أل أناألمر الذي يعني  
و مع قدرتو عمى تبرير  كل ما يقدمو يكون المرشد الزراعي أو قسم اإلرشاد الزراعي ممزما بمسؤوليتو عن نشاطات أناإلرشاد الزراعي ب

. وىذا يتفق مع المساءلة التقميدية التي تصف العالقة (Bovens, 2006) يقدمو أمام المزارعين أو الجية المسؤولة عنو أنأو يجب 
 ,Molgan) التي يطمب فييا طرف من طرف آخر شرح وتحمل المسؤولية عن أفعاليم بما في ذلك تقديم المبررات لإلجراءات المتخذة

2000; Shaoul et al., 2012) جازاتناإليا تقديم دليل موثوق عمى أن. كما يمكن تعريف المساءلة في اإلرشاد الزراعي عمى 
  اً (. وىذه األىداف وفقLutz and Swoboda, 1972المتعمقة باألىداف المعمنة والضمنية لمنظمة اإلرشاد وتشريعاتيا الالحقة )

 فالرئيسية لممحاصيل والماشية لتشمل أىدا تاجناإلظمة ن، تتجاوز بشكل كمي نقل التكنولوجيا بالنسبة أل Swanson, (2011) مباحثل
وطرق التعامل مع ما بعد  تاجنباإلتنمية رأس المال البشري، من حيث تعزيز اإلدارة والميارات التقنية لألسر الزراعية التي تتعمق 

والتغذية،  األسرةومصايد األسماك، واإلدارة المستدامة لمموارد الطبيعية، وصحة  يةانالحيو الحصاد لممحاصيل عالية القيمة والثروة 
ت لعالقة ( ثالثة مستويا2011مبنك الدولي )ل أن وحددوالقيادة والميارات التنظيمية، باإلضافة إلى تنمية رأس المال االجتماعي. 

السياسات  عيانصالمساءلة بين المواطنين وواضعي السياسات ومقدمي الخدمات في الخدمات العامة. وىذه العالقات ىي؛ العالقة بين 
والعالقة بين مقدمي الخدمة  ،ت ومقدمي الخدمات تسمى "الميثاق"السياسا عيانصالعالقة بين و  ،تسمى "صوت المواطن"والمواطنين و 
 مى "قوة العميل".والمواطن وتس

تعزيزىا جميًعا أو بتعزيز  انضمتحقيق المساءلة بالشكل الصحيح ال يكون اال من  خالل  أنعمى  Fiszbein, (2005أكد )و 
اإلصالحات األخيرة  أنقضايا المساءلة في اإلرشاد قديمة قدم اإلرشاد نفسو، إال  أنالعالقات الثالث بعضيا ببعض. وعمى الرغم من 

 أنألساليب القائمة عمى الطمب واألساليب التي تنطمق من القاعدة إلى القمة إضافة إلى إدخال أبعاد جديدة. وميما يكن فركزت عمى ا
عمى عالقة "الميثاق" )عالقة المساءلة بين مقدمي خدمات اإلرشاد ووكاالت التمويل/واضعي  أنالتركيز قبل تطور ىذه اإلصالحات ك

السياسات وىيئات التمويل لطمب  عيانصنجاح العالقة المدمجة حدد استجابة  أنزى ذلك إلى حقيقة يع أنالسياسات(. ومن المحتمل 
 األموال لإلرشاد. 

اإلرشاد يستجيب لما يطمبو المزارعون أو  أناإلرشاد الزراعي المدفوع بالطمب ىو الكممة المستخدمة اليوم ، مما يعني  أنوالحقيقة 
يم سيكونون عمى استعداد أنيقدر العمالء المدخالت التعميمية لدرجة  أنالعمالء لتمبية احتياجاتيم التعميمية واإلعالمية. واألمل ىو 

الزراعي الذين يستخدمون  ، سيكون مقدمو خدمات اإلرشادChipeta, (2006)مباحث ىم الخاصة لتمقي الخدمة. وفًقا لالستثمار موارد
و ، إلجراء أن( ب ,2011Swansonىذا النيج مسؤولين أمام المستخدمين وسيكون لممستخدمين حرية اختيار مقدمي الخدمة. ويؤكد )

 المركزية وبقيادة المزارعين وقيادة السوق. أكثرظمة اإلرشاد العام أنتصبح  أنىذه التغييرات المؤسسية، يجب 
ظمة اإلرشاد العامة، تدعو إلى استخدام "قوة أناليب اإلرشاد  التشاركي التي تحظى بقبول سريع، حتى في ظل أس أنوميما يكن ف

قوة العميل تبين كيف يمكن  أن(. والواقع  ,.2009Kokate et al(العميل" كمقياس أفضل لمنجاح في تقديم خدمات اإلرشاد 
تقديم خدمات فعالة ليم، وكوسيمة  انلضملممواطنين )المزارعين في حالة اإلرشاد الزراعي( زيادة الضغط عمى مقدمي الخدمات 
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. وفي ىذا، أدرجت تقامانيا تتطمب مواطنًا يحاسب المسؤولين دون أي خوف أو محاباة أو أنلتمكين العمالء من تطويرىم الذاتي. 
(Neuchatel Group. 2006 )مساءلة اإلرشاد لممزارعين تعتبر عنصرا أساسيا لمنجاح في أساليب ومناىج اإلرشاد التي يحركيا  أن

مساءلة اإلرشاد لممزارعين تنطوي عمى اختيار المزارعين لمزود خدمة اإلرشاد، والتدخل في جميع  أنالطمب. ورأت المجموعة كذلك 
وضوع اإلرشاد، ومحتواه، والجودة، وأساليب التدريس والتدريب، وما إلى ذلك. ويشمل ذلك أيًضا تقييم المفاوضات االرشادية مثل م

عندما تكون الخدمات غير مرضية. كما تشمل فوائد تقوية عالقة  تصافناالالمزارعين لمقدمي خدماتيم وكذلك السبل المناسبة لطمب 
رشاد ومن ثم االىتمام بتصور المزارعين حول مساءلة خدمات اإلرشاد ليم. وال بد قوة العميل تشجيع مشاركة المزارعين في برنامج اإل

المزارعين لدييم حرية اختيار من ىم مقدمو الخدمة، ويمعبون دوًرا ميًما في تقييم  أنمقدمي الخدمات يعرفون  أنمن اإلشارة ىنا إلى 
 أدائيم. 
ة الزراعية في األردن عمى كاىل وزارة الزراعة، وكذلك األمر بالنسبة لإلرشاد شراف عمى مشروع التنمياإلفي  كبريقع العبء األكما و 

تقدم مثل ىذه  األخرىبعض الجيات  أنإلى حد كبير في األردن في معظمو، إذ  يانمجاإلرشاد الزراعي  أنالزراعي، في حين 
ث الذي يتبادل ىذا الدور مع وزارة الزراعة. وخاصة المركز الوطن لألبحا األخرىالخدمات كالعيادات البيطرية وبعض الجمعيات 

ىناك طمبا متزايدا عمى اإلرشاد الزراعي في جمع محافظات األردن.  وجرش واحدة من المحافظات التي  أنفوحسب وزارة الزراعة 
 المينة الرئيسية لمناس في المنطقة.   يةانوالحيو تشتير بالزراعة حيث تشكل الزراعة وخاصة النباتية 

وتوسيع نطاقيا.  ،المنافسة بين مزودي الخدمات إلرضاء المزارعين تؤدي إلى زيادة الكفاءة في تقديم الخدمات أناإلشارة إلى وتجدر 
( ، UN. 1997) شطةنيكون مسؤواًل عن تنفيذ األ أنعن تأثيرىا عمى المستفيدين بداًل من  أكثركما تصبح الجيات الفاعمة مسؤولة 

تعزز عممية مساءلة اإلرشاد اىتمام المزارعين  أنمن المفترض  وأناألىم من ذلك ىو  إنفلمتمويل المتجدد. وميما يكن  وذلك سعياً 
السؤال الذي ستتمحور حولو ىذه  نإ(.  ومع ذلك، فAjayi, 2006بعممية اإلرشاد واستعدادىم لدفع تكاليف الخدمات اإلرشادية )

اإلرشاد الزراعي مسؤول أماميم أو ممزم بحيث يمكن االعتماد عميو، حيث  أني األردن يعتبرون المزارعون ف ناالدراسة ىو ما إذا ك
 جرش والزراعة في جرش وىو مما قد يسيل الدراسة.  انوسكسيكون التركيز عمى محافظة جرش وذلك لخمفية الباحث حول جرش 

والتأثير المحتمل لبعض  ،لمساءلة عن اإلرشاد لممزارعين في األردنمستوى ا أنندرة المعمومات التجريبية في األردن بش أنوميما يكن ف 
ىو ما يدفع لمقيام بيذه  ،الخصائص االجتماعية واالقتصادية لممزارعين عمى إدراكيم لمستوى مساءلة الخدمات اإلرشادية المقدمة ليم

 الدراسة.
 :واقع اإلرشاد الزراعي في األردن

ومساىماتو قمما تذكر  جازاتوإن أناإلرشاد الزراعي في األردن يكاد يكون مقصورا عمى منشورات وزارعة الزراعة ومديرياتيا إذ  عمل أن
سجالت  أنأو يكتب عنيا من قبل المزارعين أو حتى الباحثين مما جعل ذلك واحدة من مشكالت ومحددات ىذه الدراسة. وميما يكن ف

قطاع اإلرشاد الزراعي في األردن  يضم ثالثة مديريات ىي:  مديرية البرامج اإلرشادية و مديرية  أنر إلى وأروقة وزارة الزراعة تشي
كل مديرية من ىذه المديريات مسؤولة عن القيام بالميام  أنازات والسجالت الزراعية و يمديرية توثيق الحو تدريب وتوعية  المزارعين 

 والواجبات الموكمة لمديرية تدريب  وتوعية المزارعين، وىو ما ييم بحثنا، فيي: والواجبات الموكمة إلييا. وأما الميام 
 إعداد البرامج التدريبية وفق احتياجات الكوادر اإلرشادية والمزارعين عمى مستوى المحافظات. 
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 تنسيق الخطط التدريبية السنوية لممحافظات لوضع خطة سنوية لتدريب المزارعين.  -
 إعداد البرامج الخاصة بتدريب المرأة الريفية.  -
 وضع اآلليات المناسبة لتامين متطمبات تنفيذ البرامج التدريبية في مختمف المحافظات.  -
 (. 2013)اإلحصاءات العامة،  مديريةالالفنية ذات العالقة بعمل  ناالمشاركة في المج -
بل الباحثين وخاصة في قمن الكبير االىتمام  كو ال زال ال يجد ذلأنالزراعي إال  عمى الرغم من أىمية موضوع المساءلة في اإلرشادو 

 لصبيحيما قام بو ا بعض الدراسات التي تتعمق بيذا بالموضوع. من ىذه الدراسات  يناكومع ذلك ف. مثل االردن الدول النامية
جعل احتياجات المزارعين معروفة لمباحثين لو  أنلتنسيق برامج البحث واإلرشاد. و  ناشاء عدد من المجأنكيف يتم  حيث بين، (1991)

التغذية الراجعة المتعمقة بالنتائج والمشاكل الناشئة عن تطبيق التقنيات الجديدة تعد  أنأىمية قصوى في توجيو البرامج البحثية. كما يبين 
و أنو يؤكد بنإامة صمة راسخة بين خدمات اإلرشاد ومراكز البحوث ، ورغم ذلك  فىناك الجيود تُبذل إلق أنضرورية لمباحثين. كما يبين 
العالقة مع  أن٪( اعتبروا 37من ثمث العاممين في اإلرشاد ) أكثر أنفي ىذا المجال.  وقد وجد الباحث  نلم يتحقق تقدم كبير حتى األ

األردن يواجو عدًدا من  أن( فقد أكد عمى 1991 ،أما )الريماوي .العالقة ضعيفة أن٪( 23الباحثين غير موجودة. فما اعتبر ربع آخر )
دارة استخدام المياه واالستخدام المفرط لممبيدات واألسمدة  .مشكالت التدىور الفني واالقتصادي والبيئي التي تشمل المشكالت الفنية وا 

عض محاصيل الخضروات ونقص أو عدم كفاية خدمات المفرط لب تاجنلإلوترتبط المشكالت االقتصادية إلى حد كبير بالتسويق نتيجة 
شبو راكدة في العقد  تاجناإلت أسعار نافي ارتفاع بينما ك تاجناإل، التخزين والمعالجة. تكاليف ، التغميفالتسويق )المناولة، الدرجات

(. وفي 1991 ،زراعي )الريماويالماضي وأصبحت منافذ التسويق محدودة بشكل متزايد. وخو يربط ذلك بمشكالت في  عممة اإلرشاد ال
الخمفية التاريخية لمتوسع الزراعي ودور المركز الوطني لمبحوث  انالباحثيستعرض  ،(1997)الريماوي وعربيات، مباحثين دراسة أخرى ل
القيود  انالباحثظمة اإلرشاد في األردن مع التحديات الداخمية والخارجية وتدابير لتعزيز خدمات اإلرشاد. كما يستعرض أنونقل تقنية 

ظمة اإلرشاد أنيا تتطمب تعديل جذري إلعداد خدمات اإلرشاد في عدة مجاالت مثل وجوب  فحص أنوالضعف في اإلرشاد من حيث 
شاء نظام اإلرشاد الحالة الموحد أو آلية التنسيق مع تقسيم واضح أنودمجيا من حيث التخطيط والروابط والتنسيق. ىذا قد يدعو إلى 

 2016في دراسة قام بيا )و  .عمى مستويات مختمفة من إدارات اإلرشاد في الدولة والروابط القوية مع مؤسسات البحوث لممسؤوليات
Semwenda,اليدف منيا فيم التحديات المعاصرة التي تواجو خدمات اإلرشاد. وقد حددت الدراسة مستوى مشاركة أصحاب  نا(، ك

اإلرشاد، وعممية المساءلة في تقديم خدمات اإلرشاد ، وموارد لممنطقة لتقديم الخدمات  في عممية تقديم خدمات المصمحة في الزراعة
وآراء المزارعين عمى أداء خدمة اإلرشاد. استخدم الباحث األساليب الكمية والنوعي لدراسة منظمة اإلرشاد العام الالمركزية. وقد  

وقد بينت  النتائج مستوى مشاركة أصحاب المصمحة في تصميم وتنفيذ استخدمت المقابالت شبو المدعومة بالمالحظات والمستندات. 
السياسة والعجز وتأخير أموال اإلرشاد ، ونقص الموارد البشرية، وقمة اإلحساس بالمساءلة ونتيجة لذلك أظيرت آراء المزارعين أداء غير 

المذكورة أعاله وذلك لتحسين أداء اإلرشاد وزيادة تركز حكومة المقاطعة عمى التحديات  أنوقد أوصت الدراسة ب .مرض من اإلرشاد
وتنويع مصادر التمويل وتوفير األموال في الوقت المناسب لممنطقة، ونشر المرشدين الزراعيين عمى  ،مشاركة مقدمي اإلرشاد الخاص

 .مستوى المنطقة، وتعزيز نظام المساءلة لمتغمب عمى التحديات
 :منهجية الدراسة
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المممكة.  انسك%( من عدد  5.2( نسمة أي ما نسبتو )237059المحافظة ) انسكتقع منطقة جرش في شمال األردن. ويبمغ عدد 
%( وىي أقل من مستوى المممكة  9.58)سنة بنسبة  64 -15فـي الفئـة العمريـة مـا بـين سـن ) نالسكامـن نصـف  أكثرويتركـز 

%( مـن مسـاحة المممكـة. وتـأتي فـي المرتبة  5.0( أي مـا نسـبتو )2كـم 8.409ش حـوالي )%(. تبمغ مسـاحة محافظـة جـر  9.61)
( ألـف دونــم. 161225األخيرة من حيث المساحة بين محافظات المممكة. وتبمـغ مسـاحة األراضـي الزراعيـة فـي محافظـة جـرش حـوالي )

( في محافظة يةانالحيو الزراعي النباتي والثروة  تاجناإلية لواقع القطاع الزراعي)المؤشرات التفصيم( المتعمق ب1جدول )الوفيما يمي في 
 .(2015جرش بالمقارنة مع المممكة )المؤسسة التعاونية األردنية، 

 . انًؤششاث انخفصيهيت نىاقغ انقطبع انضساػي في يحبفظت جشش1انجذول 

 انًًهكت يحبفظت جشش انًؤشش
َسبت 

 انًحبفظت

  05012 6415642 222661 وانفبكهت وانخضشواث انًضسوػت ) دوَى( ببنًحبصيم انحقهيتانًسبحت 

 0502 2623220 01260 يجًىع انثشوة انحيىأَيت انضأٌ األبقبس وانًبػض

الثروة و بالثروة النباتية  المزارعينمزارًع  من  264الدراسة عمى المنيج الكمي التحميمي حيث تم أخذ عينة تألفت من  تاعتمدىذا و 
من مناطق مختمفة من محافظة جرش وذلك  لمحصول عمى معمومات حول مستوى مساءلة اإلرشاد بالنسبة لممشاركين من  يةانالحيو 
(، بعد التحقق من صدقيا من خالل مجموعة من الخبراء والمختصين Omotesho et al., 2015)أساسًا ة صمميا انتبني استب خالل

الذي  Cronbach's Alphaبواسط معامل  السبع معاً يا قراتإلجابات المشاركين عمى ف االتساق الداخمي ىدباإلضافة الى التأكد من م
 احتوت عمى سبع فقرات إضافة الى أسئمة ديموغرافية تتعمق بالمزارعين المشاركين  في الدراسة. ةانستبوقد احتوت ىذه اال .0.84 ناك

حيث ُطمب  1وأختمف بشدة= 2، ال أوافق=3، غير مبال=4، أوافق= 5فق بشدة = من خمس نقاط أوا Likertوقد تم استخدام مقياس 
المعدة بعناية والتي تتعمق بتصورىم لمستوى مساءلة اإلرشاد  اتانالبيمن المشاركين اإلشارة إلى مدى موافقتيم أو عدم موافقتيم عمى 

ام الجدول التكرارية والنسب المئوية. كما تم عرض إجابات الديموغرافية لممشاركين باستخد اتانالبيبالنسبة لممشاركين. تم عرض 
المعياري حيث تم حساب متوسط إجابات كل مشارك العتماده  حرافنواالالمشاركين باستخدام اإلحصاء الوصفي  كالوسط الحسابي 

الخصائص االجتماعية  لمتحقيق في تأثير الموجستي  حدارناالكمقياس لمستوى مساءلة اإلرشاد. بعد ذلك تم استخدام تحميل 
 واالقتصادية المختارة لممشاركين عمى تصورىم لمستوى المساءلة عن اإلرشاد.

 
 

 النتائج والمناقشة:
ىذا الحظ من يُ و  .يانالبي( مجموع التكرارات والنسب المئوية لمخصائص الديموغرافية لممشاركين في الدراسة مع الرسم 2يبين الجدول )

. وأما %82.6سنة بنسبة  25من  أكبرت بأعمار أنالغالبية ك أنمن العينة. كما  74.6 % كبريشكمون النسبة األالذكور  أن ،الجدول
 لنسبة األعظم بواقعا  أكثرسنة ف 12في حين شكمت الخبرة   88.3% بنسبة العمياء المؤىل العممي فقد سادت الدرجة الجامعية 

وأما فيما يتعمق باألراضي فقد شكمت  . %70.5بواقع  وصاعدا  1500لمدخل من  كبرت النسبة األأن. وأما الدخل فقد ك67.8%
% من العينة لدييم عضويات. وأما فيما 74.6 أن%. كما يتبين 57.6والتي بمغت  كبراألراضي الممموكة لمعاممين فييا النسبة األ

. وفيما مرات 6من  أكثرقد التقت باإلرشاد الزراعي  %83.0 كبرالنسبة األ أنيتعمق بالتواصل مع قسم اإلرشاد الزراعي فقد تبين 
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قد شكمت  فئة غير متزوج أنفقد تبين  العائمية. وأما فيما يتعمق بالحالة تياانائتم% منيم لدييم 74.6 أنفقد تبين  انباالئتميتعمق 
، لمخصائص الديموغرافية لممشاركين ( يفصل مجموع التكرارات والنسب المئوية2العينة. والجدول ) أفراد% من 53.0النسبة األعمى 

  .ي لتوزيع العينةان( الرسم البي1بينما يمثل الشكل )
 . نهخصبئص انذيًىغشافيت نهًشبسكيٍ في انذساست2انجذول 

 انُسبت انًئىيت انخكشاس انفئت انخصبئص

 انجُس
 3052 253 ركر

 6150 23 أنثى

 انؼًش
 2350 02 صنت فأقل 61

 82.6 218 صنت فأكثر 61

 انًؤهم انؼهًي
 11.7 31 بكالوريوس واقل

 88.3 233 دراصاث علياء

 انخبشة

0-5 34 12.9 

6-11 51 19.3 

 67.8 179 صنت فأكثر 26

 انذخم

 

-500 22 8.3 

501-1000 56 21.2 

 70.5 186 فأكثر 1500

 أفشاد األسشة
 39.0 103 أفراد فاقل  3

 61.0 161 ثالثت أفراد فأكثر

 األسض
 1352 216 مملوكت

 0650 226 مضتأجرة

 انؼضىيت
 3052 253 عضو

 6150 23 غير عضو

 انخذسيب
 0056 202 تذريب

 1554 214 ال تذريب

 انخىاصم
 17.0 45 مراث واقل  5

 83.0 219 فأكثر  6

 االئخًبٌ

 

 3052 253 نعم

 6150 23 ال

 انحبنت انؼبئهيت

 0350 260 متزوج

 1250 200 غير متزوج

 100.0 264 المجموع
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المؤهل  العمر الجنس
 العلمي

أفراد  الدخل الخبرة
 األسرة

 الحالة الزوجية االئتمان التواصل التدريب العضوية األرض

 النسبة المئوية التكرار
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 . انشسى انبيبَي نخىصيغ انؼيُت1انشكم 

. ويتضح من الجدول حيث تم ترتيبيا تنازلياً  ،المعيارية إلجابات المشاركين حرافاتنوااليبين وصف المتوسطات الحسابية  (3)والجدول 
ميل المشاركين بالموافقة عمى الفقرة " أشارك في تصحيح الخمل عندما ال يقدم مزودو خدمات اإلرشاد خدمات مرضية" حيث جاءت 

وقابل ذلك الفقرة "غالبًا ما يتم طمب رأيي في تحديد وقت الزيارات اإلرشادية" التي يتضح من خالليا ميل المشاركين  3.16بمتوسط  
متوسط  أن. كما يتضح  2.7م الموافقة عمى "غالبًا ما يتم طمب رأيي في تحديد وقت الزيارات اإلرشادية" حيث جاءت بمتوسط  لعد
العينة تميل تجاه عدم الموافقة عمى وجود مسائمة في عممية اإلرشاد الزراعي   أنىذا يعني  أنوعمى الرغم من  ،2.87 انداة ككل كاأل

 . ىذه الدرجة تعتبر متوسطة أنال إ نفي منطقة جرش في األرد
 . انًخىسطبث انحسببيت واالَحشافبث انًؼيبسيت إلجبببث انًشبسكيٍ  3انجذول 

 االَحشاف انًؼيبسي انىسظ انؼذد انبيبٌ

 2523 2522 620 أشبسك في حصحيح انخهم ػُذيب ال يقذو يضودو خذيبث اإلسشبد خذيبث يشضيت

 25262 6551 620 يقذيي انخذيبث كثيشا يب يخى طهب سأيي في حؼييٍ

 25622 6542 620 غبنببً يب يخى طهب سأيي في ححذيذ يىضىع اإلسشبد

 25622 6542 620 غبنبًب يب يخى طهب سأيي في اخخيبس طشيقت انخذسيس اإلسشبديت.

 25622 654 620 أقىو بخضويذ  يضودي خذيت اإلسشبد ببنخغزيت انشاجؼت انًخؼهقت ببنًبيؼبث

 2522 6533 620 االجخًبػبث يكبٌغبنبًب يب يخى طهب سأيي في ححذيذ 

 25606 653 620 غبنببً يب يخى طهب سأيي في ححذيذ وقج انضيبساث اإلسشبديت

 05430 6543 620 يخىسظ انًسبءنت

 لمساءلة المزارع تصور مستوى عنلمتعبير  حدار الموجستي تم اخذ متوسط االداة وتوزيعيا عمى ثالثة درجاتنوإلجراء تحميل اال
  (. 4)لجدول كما يتضح في ا 1.33= 5/3طول الفئة يساوي   أن(، حيث ك3) وعالية (2) ومتوسطة (1اإلرشاد، وىي منخفضة )

 . يسخىي إجبببث انًشبسكي4ٍانجذول 

 انُسبت انذسجت انخكشاس اإلجببتفئت 

 %314 منخفضت 40 1-2.33

 %443 متوصطت 224 2.34-3.67

 %231 عاليت 26 3.68-5

 
 

 :الموجستي حدارناال  تحميل
 في مسائمة وجود عمى الموافقة عدم ىو تجاه تميل العينة أن يعني مما 2.87 بمتوسط جاء قد الكمية اإلجابات متوسط أن يتضح كما

حدار الموجستي المشكل حيث يشير ننموذج  اال النموذج معنوية (5)الجدول يبين  .األردن في جرش منطقة في الزراعي اإلرشاد عممية
  إحصائيةىناك داللة  أنلى إ

 Model Fitting Information. يؼُىيت انًُىرج انًشكم 5انجذول 

Model -2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 376.541    

Final 326.580 49.961 12 .000 

Link function: Logit. 
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 يتم تقديرىا بواسطة التي القيم مع التابع لممتغير الفعمية المشاىدات ( الى مدى اتساق6حدار الموجستي يشير الجدول )نوفي تحميل اال
تساوي   sig أنحيث   Pearsonفي   إحصائياً الفرق غير دال  أنحيث وجد  ،Pearsonو Devianceاختبار وفق النموذج
 .المشكل النموذج مما يعزز معنوية 0.222

 Goodness-of-Fit : يؤشش انًالئًت6 انجذول

 Chi-Square df Sig. 

Pearson 217.082 202 .222 

Deviance 238.845 202 .039 

Link function: Logit. 

 أنتشير إلى  R2 قيمة أنوعمى الرغم من .  Nagelkerke  49.6%( مقدار التباين المفسر وىو في مقياس  7ويبين الجدول )
وجود مسببات ىامة  نإمن االختالفات الممحوظة في تصور المزارعين لممساءلة عن اإلرشاد، ف %50المتغيرات ال تمثل سوى حوالي 

تعتبر  R^2ل  لـ Henseler (2009)التي قدميا  العامة . وحسب القاعدةتجعل من الممكن استخالص النتائج إحصائيةذات داللة 
 Cohen (1992)كما اعتبر  .التوالي عمى وضعيفة قوية ومتوسطة 0.25و 0.50و 0.75القيم  تىذه القيمة متوسطة حيث اعتبر 

 .مرتفعة 0.26من  أكبري قيمة أ أن
 Pseudo R-Square. شبيه  يشبغ )س( 7انجذول 

Nagelkerke .496 

Link function: Logit. 

بدرجة  أقل تكون اإلجابةو  519.-الكامنة  فئة فعندما  تكون السمةلى إتقال من فئة نو حدود االأ( قيمة  العتبات 8يبين الجدول رقم )
من  أكبراي قيمة  كامنة  أنبدرجة متوسطة في حين  اإلجابةتكون  1.732وبين  519.-السمو الكامنة بين انتذا كا  منخفضة و 
. النموذج في المستقمة المتغيرات من لكل ةالدالل واختبارات حدارناال معامالت لديناكما يتبين بدرجة عالية.  اإلجابةلى إتشير  1.732

 المتغيرات ثبوت فرض مع واحدة بدرجة المستقل المتغير زيادة أنبحيث  حدارناال معامالت تفسير وبعد التأكد من مستوى الداللة يتم
 840.-، 1.259، 1.100 تساوي بقيمة التابع لممتغير التراكمي لالحتمال الترجيح نسبة اريتملوغ في زيادة لىإ يؤدي األخرى

 (. وبشكل8، وعدد مرات التواصل عمى التوالي كما يظير في الجدول )األسرة أفرادمن قيم  متغير العمر والمؤىل، وعدد  1.359و
التابع.  المتغير عمى أعمى مستوى عند الحدوث احتمالية زيادة ىناك مستقل، متغير عمى الدرجات زيادة مع وأن إلى ىذا يشير عام،

 أن log Odds في( معينة بكمية) متوقع خفاضان ىناك المستقل، المتغير عمى واحدة وحدة في زيادة لكل  أن تعني السالبة والقيمة
وعدد مرات التواصل جميعيا  األسرة أفرادالعمر والمؤىل وعدد  أن( 8ويتضح من الجدول ) .التابع المتغير من أعمى مستوى عند تكون

 أن%. في حين 5من  أكبرعمى التوالي وىي جميعا  000.و 001.، 026.، 013.ت أنك  sigقيمة  أنحيث  إحصائيةذات داللة 
 991.و  sig   .629   ،.656 ،.159 ،.969ت قيم انالجنس والخبرة والدخل والنمط والتدريب والحالة الزوجية غير دالة حيث ك

و  1.259، 1.100ت قيمة التقدير أنت موجبة حيث كأنالتواصل ك مرات وعدد والمؤىل العمر  أنعمى التوالي. كما يتضح 
 .(840.-ت سالبة )أنك  األسرة أفراد قيمة التقدير لعدد أنعمى التوالي في حين 1.359

 Parameter Estimate  . قيًت انؼخببث وانًؼبيالث ودالنخهب اإلحصبئيت8انجذول 

 Estimate 
Std. 

Error 
Wald df Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Threshold [Mean = 1.00] -.519 .333 2.433 1 .119 -1.172 .133 
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[Mean = 2.00] 1.732 .353 24.120 1 .000 1.041 2.424 

Location 

 839. 508.- 629. 1 233. 344. 166. [1=جنش]

0 [2=جنش]
a

 . . 0 . . . 

 1.965 235. 013. 1 6.218 441. 1.100 [1=عمر]

0 [2=عمر]
a

 . . 0 . . . 

 2.366 152. 026. 1 4.971 565. 1.259 [1=المؤهل]

0 [2=المؤهل]
a

 . . 0 . . . 

 623. 989.- 656. 1 198. 411. 183.- [1=الخبرة]

 798. 424.- 549. 1 359. 312. 187. [2=الخبرة]

0 [3=الخبرة]
a

 . . 0 . . . 

 419. 2.556- 159. 1 1.981 759. 1.068- [1=الذخل]

 520. 690.- 783. 1 076. 309. 085.- [2=الذخل]

0 [3=الذخل]
a

 . . 0 . . . 

 338.- 1.343- 001. 1 10.750 256. 840.- [1=األصرة]

0 [2=األصرة]
a

 . . 0 . . . 

 813. 847.- 969. 1 002. 424. 017.- [1.00=النمط]

0 [2.00=النمط]
a

 . . 0 . . . 

0 [1.00=عضويت]
a

 . . 0 . . . 

0 [2.00=عضويت]
a

 . . 0 . . . 

 505. 499.- 991. 1 000. 256. 003. [1.00=تذريب]

0 [2.00=تذريب]
a

 . . 0 . . . 

 2.045 674. 000. 1 15.119 350. 1.359 [1=التواصل]

0 [2=التواصل]
a

 . . 0 . . . 

0 [1.00=ائتمأن]
a

 . . 0 . . . 

0 [2.00=ائتمأن]
a

 . . 0 . . . 

 1.156 630.- 564. 1 333. 456. 263. [1.00=الزوجيت]

0 [2.00=الزوجيت]
a

 . . 0 . . . 

Link function: Logit. 

a. This parameter is set to zero because it is redundant. 

حدار حيث يتحقق ىذا الشرط عندما يكون ناال معامالت تساوي فرضية اختبار وأ( نتائج فحص الخطوط المتوازية 9يبين الجدول )
المتغيرات المستقمة تؤثر عمى  أنحدار لممتغيرات المستقمة ىي نفسيا ويعني نمعامالت اال أنتبار غير دال. ويفترض ىذا االخ الفرق

ا تؤثر بدرجات مختمفة وىو يأنفض الفرضية مما يعني ىذا يعنى ر  أن% ف5من  أكبر sigقيمة  أنالمتغير التابع بنفس القدر. وبما 
 المطموب.

 

 

  Test of Parallel Linesاخخببس فشضيت حسبوي يؼبيالث األَحذاس  .9انجذول 

Test of Parallel Lines
a

 

Model -2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 

Null Hypothesis 326.580    

General 306.597 19.983 12 .067 

The null hypothesis states that the location parameters (slope coefficients) are the same across response 

categories. 

a. Link function: Logit. 

 :االستنتاجات
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 عممية في لةمساءمستوى ال عمى الموافقة عدم تجاه يا تميلأنجاءت بدرجة متوسطة، و  قد الكمية اإلجابات متوسط أنيتضح من النتائج 
الموجستي. ىذا باإلضافة  حدارناال مالئمة لنموذج اتانالبي أنلى إشارت النتائج أوقد  .األردن في جرش منطقة في الزراعي اإلرشاد

 انحيث ك ،لةبتصور المزارعين عن المساء التنبؤ في يجابيةإ بصورة المتغيرات الديموغرافية تسيم أنت قد بينت انالنتائج ك أنلى إ
 االختالفات من %50 حوالي سوى تمثل ال المتغيرات أن إلى تشير R2 قيمة أن من الرغم وعمى %50.المفسر التباين مقدار

 مسببات وجود إنف األردن، في جرش منطقة في لممزارعين المقدمة اإلرشادية الخدمات مساءلة لمستوى المزارعين تصور في الممحوظة
 وعدد والمؤىل العمر أن حدارناال معامالت. وفي الوقت نفسو فقد بينت النتائج استخالص الممكن من تجعل إحصائية داللة ذات ىامة
 الزوجية والحالة والتدريب والنمط والدخل والخبرة الجنس أن حين في إحصائية داللة ذات جميعيا التواصل مرات وعدد األسرة أفراد
 مرات وعدد والمؤىل زاد العمر و كمماأنمما يعني  موجبة تانك التواصل مرات وعدد والمؤىل العمر أن يتضح دالة. كما ت غيرأنك

مما  سالبة تانك  األسرة أفراد عدد أن حين في. الزراعي اإلرشاد عممية في المساءلة لمستوى المزارعين تصور زاد التواصل، كمما
 .الزراعي اإلرشاد عممية في المساءلة لمستوى المزارعين تصور خفضان كمما األسرة أفرادزاد عدد  يعني كمما

ي نشاط خارج بأبالحالة المادية التي ال تسمح  مباشراً  و يرتبط ارتباطاً أنعمى اساس  األسرة أفرادة السمبية في عدد يمكن تفسير العالق 
 ةما بالنسبة لمعالقة اإليجابيأو اإلرشاد  لمساءلة المزارع نفسيا وىو ما قد ينعكس عمى مستوى تصور األسرةشغال بإدارة نواال انالميد

ومدعاة الى الطموح في معرفة حدود  معرفياً  العمر يمثل حافزاً  أنالتواصل فيمكن تفسيرىا عمى  مرات وعدد والمؤىل المتعمقة بالعمر
ي يجعميم عمى شراكة لى الحد الذإو غالبا ما يعول عمييم كمرجعية ال يمكن االستغناء عنيا أنالمساءلة االرشادية. وما يساعد في ذلك 

نمع برامج وخدمات االرشاد ليس في التأثير فحسب و  مر ال يختمف من حيث . واألما في زيادة تصور المزارعين لممساءلة االرشاديةا 
 المزارعين تصور تواصال مع ىذه البرامج حيث تعمل جميعا عمى زيادة كثرزيادة المؤىل العممي وكذلك االمر بالنسبة لممزارعين األ

 االرشادية. ممساءلةل
 :التوصيات

، بتوعية المزارعين حول حقوقيم كعمالء في عممية اإلرشاد يوصت نتائج الدراسة إنفالدراسة، في ضوء النتائج المتحصل عمييا من 
توصي في تقييم اإلرشاد عن طريق تقديم التغذية الراجعة عمى الخدمات المقدمة. كما  أكبربالمشاركة بدرجة وخاصة فيما يتعمق 

يكون المرشد  أنمساءلة اإلرشاد من قبل المزارعين، وذلك ب انضمعمى  يكون تصميم سياسات اإلرشاد الزراعي قائماً  أنب الدراسة
ظمة أنتقوم  أنب الدراسةوصي تكما  المزارعين. ممع فدرتو عمى تبرير كل ما يقدمو أما وممزماً  سم اإلرشاد الزراعي مسؤوالً قالزراع أو 
 مساءلة حول  المزارع نظرةزراعي في القطاع العام في األردن بإصالحات تشمل ُنُيج يعتمد عمى الطمب والالمركزية لزيادة اإلرشاد ال
 .ردنفي األ اإلرشاد
  :المراجع

 (. عمان، األردن.2015) المؤسسة التعاونية األردنية
 (. عمان، األردن.2013)دائرة اإلحصاءات العامة 

Ajayi, A. O. (2006). An assessment of farmers willingness to pay for extension services using the 

contingent valuation method (CVM): The case of Oyo State, Nigeria. The Journal of 



 

Altarawneh – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(4): 87-98 August 2020 
 

 2020 أغسطس/آب 98-87(: 4)7 السورية للبحوث الزراعيةالمجلة  – الطراونه 97

Agricultural Education and Extension.12(2),97-108. 

http://dx.doi.org/10.1080/13892240600861567 

Al-Rimawi A (1991). Rural pluriactivity in Jordan: issues and policy implications, Unpublished Ph.D 

thesis, 1991, Wye college, 19915 

Al-Rimawi,  A, and. A,  Suleiman(1997).  Agricultural Extension in Jordan A Critical Review. 

Conference Paper · Published in the proceedings of the symposium, Cambridge and 

Edinburgh, Reading University, United Kingdom, 1997 

Bovens, M. (2010). Two Concepts of Accountability: Accountability as a Virtue and as a Mechanism. 

West European Politics, 33(5):946-9675 

Christopolos, I., P, Sandison,., & S,Chipeta. (2011). Guide to extension evaluation. Aarhus, Denmark: 

Printbutikken5 

Cohen, J. (1992). A power primer. Psychological Bulletin, 112, 155-159. 

Fiszbein, A., (2005). Citizens, politicians and providers: The Latin American experience with service 

delivery reform. Washington, DC: World Bank. http://dx.doi.org/10.1596/0-8213-6089-2 

 Henseler, J., C,Ringle., and R, Sinkovics. (2009). "The use of partial least squares path modeling in 

international marketing." Advances in International Marketing (AIM), 20, 277-320 

Kokate, K. D., P.B,Kharde., S.S,Patil ., and B.A, Deshmukh,. (2009). Farmers-led extension 

Experiences and road ahead. Indian Research Journal of Extension Education, Vol 9(2), 8–215 

Lutz, A.E and D.W,Swoboda. (1972). Accountability in extension. Journal of Extension, winter45-485 

Mulgan, R. (2000). Accountability‘: An Ever‐ Expanding Concept? Public administration, 78(3):555-

5735 

Neuchatel Group.(2006). Demand Driven Agricultural Advisory Services, Neuchatel Group 

  Omotesho, K.F., Ogunlade, Israel., & Ayinde, Opeyemi. (2015). Analysis of Farmers Perception of 

the Accountability of Agricultural Extension Services in Oyo State, Nigeria. Sarhad Journal of 

Agriculture. 31. 94-100. 10.17582/journal.sja/2015/31.2.94.100. 

Semwenda.,  ayub, Joshua. (2016). Challenges facing agricultural extension in the current institutional 

context: the case of hai district, kilimanjaro region. A dissertation for  master of science in 

agricultural education and extension . Sokoine university of agriculture.morogoro, tanzania.  

Shaoul, J., A,Stafford., and P,Stapleton. (2012). Accountability and corporate governance of public 

private partnerships. Critical Perspectives on Accounting, 23(3):213-229 

Subaihi, Kh. (1994) Agricultural Extension in Jordan, Ministry of Agriculture, Amman, Jordan5 

Swanson, B.,R. Bentz.,and A.Sofranko. (2011) Improving agricultural extension. A reference manual 

Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations 

United nations. (1997). improving agricultural extension : a reference manual. Rome: food and 

agriculture organization of the united nations. 1997. Isbn 9251040079. Oclc 

39002435https://www.instiglio.org/wp-content/uploads/2018/02/instiglio-2017_sector-

note_rbf-in-agriculture-and-land-administration.pdf 

 

The Perception of the Farmers about the Level of 

Accountability in Agricultural Extension in Jordan and the 

Impact of Their Social and Economic Characteristics on this 

Perception 
Mohammad Salem Altarawneh

(1)* 
Radi Abdalmajeed Altarawneh

(1) 

Ebraheem  Suliman Altahat
(2)

 and Ali  Abdullah Gharaibeh
(3) 

(1). Department of Agricultural Economics and Extension, Faculty of Agriculture, 

Jerash University, Jerash, Jordan. 

http://dx.doi.org/10.1596/0-8213-6089-2


 

Altarawneh – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(4): 87-98 August 2020 
 

 2020 أغسطس/آب 98-87(: 4)7 السورية للبحوث الزراعيةالمجلة  – الطراونه 98

(2). Department of Plant Production, Faculty of Agriculture, Jordan University of 

Science and Technology, Irbid, Jordan. 

(3). Jordan Customs Directorate, Amman, Jordan. 

(*Corresponding author: Dr. Mohammad Altarawneh, E-Mail: 

m.tarawneh@jpu.edu.jo). 

Received: 01/01/2020     Accepted: 15/06/2020 

Abstract 

This study comes to reveal the farmer's perception of the level of accountability 

in agricultural extension in Jordan, and the effect of some social and economic 

characteristics on this perception. In this study, the researcher relied on the 

quantitative and analytical approach, whereby a sample consisting of 264 

farmers was taken, and a descriptive analysis was used to estimate the degree of 

farmers' perception of the level of accountability in agricultural extension in 

Jordan. Logistic regression analysis was also used to investigate the impact of 

participants 'social and economic characteristics on farmers' perception of the 

level of accountability. The study concluded that the level of accountability of 

extension services as viewed by farmers has come at a moderate degree, as it 

was found that the age, qualification, number of family members and the 

number of times of communication affect positively, while the value of the 

impact of the number of family members has an adverse effect. As for gender, 

experience, income, style, training, and marital status, they were not statistically 

significant in their effect. Based on the results, the study recommends 

conducting awareness-raising seminars for farmers about their rights as clients 

in the extension process, and that the design of agricultural extension policies 

be based on ensuring extension accountability by farmers, and that agricultural 

extension systems in the public sector in Jordan undertake reforms that include 

demand-based approaches Decentralization to increase the impact of extension 

on agriculture and agricultural growth in Jordan. 

Key words: Agricultural Extension, Accountability, Jordan. 
 


