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1. Εισαγωγή
1.1. Ραδιοφωνική εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου»
Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου1 (ΡΙΚ) σε συνεργασία με το Υπουργείο
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος2 ετοιμάζει το ραδιοφωνικό
πρόγραμμα «ΩΡΑ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ». Πρόκειται για μια εβδομαδιαία εκπομπή με
θέματα από την Κυπριακή αγροτική ζωή που καταρτίζεται σε συνεργασία με τον
Κλάδο Γεωργικών Εφαρμογών – Δημοσιότητας του Τμήματος Γεωργίας3.
Παρουσιάζεται κάθε Κυριακή μεταξύ των ωρών 11:00 - 12:00 από το Α’ Πρόγραμμα
του ΡΙΚ.
Ιστορικά δεδομένα (Χαραλαμπίδης, 1983) αναφέρουν ότι η εκπομπή ξεκίνησε με
την έναρξη λειτουργίας της Κυπριακής Ραδιοφωνικής Υπηρεσίας το 1953 με την
ονομασία «Ζωή της Υπαίθρου». Το 1955 μετονομάστηκε σε «Ώρα της Υπαίθρου».
Αρχικά η εκπομπή ήταν μισάωρη και μεταδιδόταν κάθε Κυριακή από τις 11:30 π.μ.
μέχρι τις 12:00 μ.μ. και κάθε Πέμπτη στις 6:00 μ.μ. Από το 1988 καταργήθηκε το
πρόγραμμα της Πέμπτης και μεταδίδεται κάθε Κυριακή με διάρκεια μιας ώρας.
1.2. Ενημέρωση – πληροφόρηση αγροτών μέσω ραδιοφώνου
Το ραδιόφωνο μαζί με την τηλεόραση, τον έντυπο τύπο (εφημερίδες και
περιοδικά), και το διαδίκτυο ανήκει στα μέσα μαζικής επικοινωνίας (ΜΜΕ) μέσω των
οποίων ένας μεγάλος αριθμός ατόμων λαμβάνει την ίδια πληροφορία την ίδια χρονική
στιγμή.
Σύμφωνα με τους Oakley and Garforth (1985) το ραδιόφωνο είναι ένα ιδανικό
μέσο που μπορεί να αξιοποιηθεί από τις Γεωργικές Εφαρμογές, αφού μπορεί να
μεταφέρει την πληροφορία γρήγορα και με χαμηλό κόστος σε ένα μεγάλο αριθμό
ατόμων. Αναφέρουν συγκεκριμένα ότι το κόστος μιας ώρας ραδιοφωνικής εκπομπής
ανά γεωργό που ακούει την εκπομπή, είναι μικρότερο του 1% του κόστους ανά ώρα
επαφής με ένα Λειτουργό των Γεωργικών Εφαρμογών. Στα πλεονεκτήματα
καταγράφεται το γεγονός ότι ένας μεγάλος αριθμός αγροτών ακόμα και σε
απομονωμένες περιοχές έχουν πρόσβαση στο ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο είναι ένα
πολύ καλό μέσο για μεταφορά πληροφοριών και νέων ιδεών σε μεγάλο αριθμό ατόμων,
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ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης ως μέσο για να γνωστοποιήσει δραστηριότητες
ή/και εκδηλώσεις που θα διοργανώσουν οι Γεωργικές Εφαρμογές.
Επίσης, οι Chapman, et al. (2003) αναδεικνύουν τη δύναμη και τη σημασία του
ραδιοφώνου ως μέσου επικοινωνίας, το οποίο μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό
ρόλο για τις Γεωργικές Εφαρμογές κατά την επικοινωνία τους με γεωργούς σε
αγροτικές περιοχές. Από την έρευνά τους προκύπτει ότι το ραδιόφωνο μπορεί να
βελτιώσει τη μεταφορά της πληροφορίας από το κέντρο προς τις απομακρυσμένες και
απομονωμένες αγροτικές περιοχές. Επίσης, το ραδιόφωνο μπορεί να υποστηρίξει τις
προσπάθειες των Λειτουργών των Γεωργικών Εφαρμογών να επικοινωνήσουν με τον
αγροτικό πληθυσμό, χρησιμοποιώντας κατανοητή γλώσσα/ τοπική διάλεκτο.
Αναφέρουν επίσης ότι είναι σημαντικό να γίνονται στοχευμένες έρευνες ανά τακτά
χρονικά διαστήματα, οι οποίες να βοηθούν στο να καθορίζεται το σωστό περιεχόμενο
του προγράμματος, οι τρόποι, οι μέρες και ώρες μετάδοσης του, αλλά και οι
προτιμήσεις των ακροατών.
Oι Oakley and Garforth, (1985) αναγνωρίζουν φυσικά ότι η χρήση ΜΜΕ (π.χ.
ραδιόφωνο) δεν μπορεί να αντικαταστήσει την εργασία ενός Λειτουργού των
Γεωργικών Εφαρμογών, όπως να προσφέρει προσωπικά συμβουλές και υποστήριξη,
να τους μάθει με πρακτικό τρόπο μια νέα μέθοδο ή να τους απαντήσει άμεσα σε
ερωτήματα. Το πιο πάνω ενισχύεται και από την άποψη της Nakabugu (2001), που
αναφέρει ότι το ραδιόφωνο είναι ένα συμπληρωματικό μέσο πληροφόρησης για τη
γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη.
Οι Oakley and Garforth, (1985) αναφέρουν μάλιστα και άλλα μειονεκτήματα του
ραδιοφώνου, ιδιαίτερα από την πλευρά του ακροατή, όπως το ότι μια εκπομπή (π.χ.
Ώρα της Υπαίθρου) μεταδίδεται συγκεκριμένη μέρα και ώρα, και άρα εάν ο αγρότης
δεν έχει εκείνη τη στιγμή πρόσβαση σε ραδιόφωνο δε θα την ακούσει. Δεν μπορεί να
σταματήσει και να ξεκινήσει ξανά την εκπομπή ή να ξανακούσει κάτι που τον
ενδιαφέρει. Ουσιαστικά μετά το πέρας της εκπομπής, δεν έχει κάτι για αναφορά στις
πληροφορίες που άκουσε. Ένα άλλο μειονέκτημα είναι το γεγονός ότι η ακρόαση του
ραδιοφώνου γίνεται περιστασιακά και συνήθως κατά τη διάρκεια που κάνουν κάτι
άλλο (π.χ. οδηγούν ή εργάζονται στο χωράφι). Για αυτούς του λόγους η πληροφορία
που δίνεται μέσω ραδιοφώνου στους αγρότες πρέπει να είναι απλή, σύντομη και να
τους διατηρεί τον ενδιαφέρον.
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2. Σκοπός της έρευνας
Αναγνωρίζοντας την σημασία της ενημέρωσης των αγροτών μέσω ραδιοφώνου
και λαμβάνοντας υπόψη ότι παρόμοια έρευνα είχε διεξαχθεί ξανά πριν 26 χρόνια (
Αριστείδης, 1990), το Τμήμα Γεωργίας, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Γεωργικών
Ερευνών4 (ΙΓΕ) προχώρησαν στη διεξαγωγή της έρευνας.
Στο πλαίσιο αυτό, κρίθηκε αναγκαίο όπως πραγματοποιηθεί ποσοτική έρευνα με
γενικότερο στόχο τη διερεύνηση των απόψεων και αντιλήψεων των Κυπρίων αγροτών,
σχετικά με τη ραδιοφωνική εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου».
Η ποσοτική έρευνα πραγματοποιήθηκε σε αντιπροσωπευτικό δείγμα αγροτών με
τη χρήση ειδικά διαμορφωμένου ερωτηματολογίου. Οι επιμέρους στόχοι της ποσοτικής
έρευνας ήταν:


να καταγράψει κατά πόσον οι αγρότες ακούνε την εκπομπή, καθώς και τη
συχνότητα ακροαματικότητας αυτής



να αξιολογήσει τις μεθόδους παρουσίασης και τη θεματολογία

να καταγράψει τυχόν προβλήματα και εισηγήσεις για βελτίωση.
3. Μεθοδολογία έρευνας
3.1. Ποσοτική έρευνα
Τον πληθυσμό της ποσοτικής έρευνας αποτέλεσαν οι γεωργοί και κτηνοτρόφοι
της ελεύθερης Κύπρου, ανεξαρτήτως ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου, παραγωγικής
κατεύθυνσης και τόπου διαμονής. Ως δειγματοληπτικό πλαίσιο χρησιμοποιήθηκε ο
κατάλογος των αιτούμενων για εκταρική επιδότηση με βάση στοιχεία του Κυπριακού
Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) για το έτος 2014. Επειδή στον πιο πάνω
κατάλογο δεν ήταν ξεκάθαρο εάν συμπεριλαμβάνονταν κτηνοτρόφοι, κρίθηκε
αναγκαίο να συμπληρωθεί με στοιχεία που διατηρεί το Τμήμα Γεωργίας για όλους τους
κτηνοτροφικούς κλάδους. Ως εκ τούτου, ο πληθυσμός της έρευνας ανήλθε στα 33.618
άτομα. Παρά τις αδυναμίες του (π.χ. συμπερίληψη ατόμων που πιθανόν να μην ασκούν
αγροτική δραστηριότητα), το δειγματοληπτικό πλαίσιο που χρησιμοποιήθηκε
αποδείχτηκε αρκετά ολοκληρωμένο. Με βάση δημοσιευμένους πίνακες (Israel, 2009),
το απαιτούμενο μέγεθος του δείγματος καθορίστηκε στα 380 άτομα (n=380).
Εκτιμώντας ότι θα υπάρξουν περιπτώσεις μη ανταπόκρισης ή/ και άρνησης
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συμμετοχής στην έρευνα, το δείγμα αυξήθηκε κατά 20% (n=456). Για την επιλογή του
δείγματος εφαρμόστηκε η μέθοδος της απλής τυχαίας δειγματοληψίας.
Για την επίτευξη του στόχου της ποσοτικής έρευνας, χρησιμοποιήθηκε ως βασικό
εργαλείο ειδικά διαμορφωμένο και δομημένο ερωτηματολόγιο (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1)
με ανοικτές και κλειστές ερωτήσεις. Το ερωτηματολόγιο συμπεριλάμβανε συνολικά 15
ερωτήσεις εκ των οποίων οι 14 πρώτες αφορούσαν στην αξιολόγηση της ραδιοφωνικής
εκπομπής

«Ώρα

της

Υπαίθρου»,

ενώ

η

τελευταία

επικεντρωνόταν

στα

κοινωνικοοικονομικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων. Τα
ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν με τη μέθοδο των προσωπικών (πρόσωπο με
πρόσωπο) συνεντεύξεων από προσωπικό του Τμήματος Γεωργίας και του ΙΓΕ.
Σημειώνεται ότι, πριν από την έναρξη της διαδικασίας συμπλήρωσης των
ερωτηματολογίων, το προσωπικό/ συνεντευκτές έτυχε κατάλληλης εκπαίδευσης από
ειδικούς του ΙΓΕ. Επιπρόσθετα, το ερωτηματολόγιο εφαρμόστηκε πιλοτικά για
εντοπισμό τυχόν αδυναμιών. Η διαδικασία συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων
διάρκεσε περίπου 2 μήνες (Μάρτιος-Απρίλιος 2016). Μετά τη συμπλήρωση των
ερωτηματολογίων το τελικό δείγμα ανήλθε στα 383 άτομα (n=383) ξεπερνώντας το
προκαθορισμένο μέγεθος του δείγματος. Βάσει της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε για
την επιλογή του δείγματος, αλλά και του μεγάλου του μεγέθους, θεωρείται ότι είναι
αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού από τον οποίο προήλθε. Παρά το γεγονός ότι το
δείγμα δεν έτυχε στρωματοποίησης, ωστόσο διαφάνηκε ότι εκπροσωπήθηκαν επαρκώς
όλες οι επιμέρους ομάδες/ στρώματα (κλάδος παραγωγής, ηλικία, μορφωτικό επίπεδο,
γεωργική επαρχία, μερικής ή πλήρους απασχόλησης) των αγροτών.
Ακολούθως, οι απαντήσεις των συμμετεχόντων κωδικοποιήθηκαν και
εισήχθησαν αρχικά σε αρχείο Excel υπό μορφή βάσης δεδομένων και μετέπειτα στο
στατιστικό πακέτο SPSS v.20. Για την ανάλυση των δεδομένων της ποσοτικής έρευνας
εφαρμόστηκε περιγραφική και επαγωγική στατιστική.
4. Αποτελέσματα
4.1. Ποσοτική έρευνα – περιγραφική στατιστική
4.1.1. Κοινωνικοοικονομικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά
Σχετικά με τα κοινωνικοοικονομικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά των
συμμετεχόντων, όπως αναμενότανε, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι άνδρες (77,3%) και
το υπόλοιπο 22,7% γυναίκες, ενώ η μέση ηλικία ανέρχεται στα 58,4 έτη. Η μέση ηλικία
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του δείγματος είναι σύμφωνη με τη μέση ηλικία (59 έτη) της τελευταίας Απογραφής
Γεωργίας

(Στατιστική

Υπηρεσία

Κύπρου,

2014),

κάτι

που

ενισχύει

την

αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος. Συγκεκριμένα, το 6% των ερωτηθέντων είναι
κάτω των 35 ετών, το 28,2% είναι από 35 μέχρι 54 ετών και το υπόλοιπο 65,8% είναι
ίσο ή άνω των 55 ετών. Τα αντίστοιχα ποσοστά στην Απογραφή Γεωργίας 2010
ανέρχονται σε 2,6%, 35,2% και 62,2%.
Το διάμεσο ετήσιο γεωργικό εισόδημα ανέρχεται στα €1.100 που σημαίνει ότι το
50% των συμμετεχόντων δηλώνουν εισόδημα μικρότερο από €1.100 και το 50%
μεγαλύτερο. Σημειώνεται ότι αναφέρεται το διάμεσο (median) ετήσιο γεωργικό
εισόδημα και όχι το μέσο (mean) το οποίο ισούται με €5.572,3, λόγω της ύπαρξης
ακραίων τιμών στο δείγμα (π.χ. €250.000). Το μέσο εκπληρωμένο μορφωτικό επίπεδο
ανέρχεται στα 11,2 έτη και θεωρείται σχετικά υψηλό αν λάβουμε υπόψη ότι η
δειγματοληπτική μονάδα είναι ο γεωργός. Αναλυτικότερα, το 22% του δείγματος είναι
απόφοιτοι Δημοτικού ή λιγότερο (0-6 έτη), το 52,6% απόφοιτοι Λυκείου/ Τεχνικής
Σχολής ή λιγότερο (7-12 έτη) και το 25,4% κάτοχοι Πτυχίου ή/ και Μεταπτυχιακού
(13-24 έτη).
Όσον αφορά στην παραγωγική κατεύθυνση των συμμετεχόντων, η συντριπτική
πλειοψηφία (91,5%) είναι γεωργοί (αμιγώς φυτική παραγωγή), ακολουθούμενοι από
τους γεωργοκτηνοτρόφους (6,9%) (μικτές εκμεταλλεύσεις) και τους κτηνοτρόφους
(1,6%) (αμιγώς κτηνοτροφικές μονάδες). Τα αντίστοιχα ποσοστά στην Απογραφή
Γεωργίας 2010 ανέρχονται σε 74,5%, 24,2% και 1,4%. Τέλος, το 29,8% των
ερωτώμενων διαμένει στη Λευκωσία, το 25,1% στη Λεμεσό, 18% και 14,9% στην
Πάφο και Λάρνακα, αντίστοιχα, ενώ μικρότερα ποσοστά στις γεωργικές επαρχίες της
Πιτσιλιάς (6,8%) και της Αμμοχώστου (5,5%). Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει
συγκεντρωτικά τα κοινωνικοοικονομικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά του
δείγματος.
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Πίνακας 1. Κοινωνικοοικονομικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος
Μεταβλητή
Φύλο
Άνδρες
Γυναίκες
Ηλικία (έτη)
<35
35-54
≥55
Μορφωτικό επίπεδο
(έτη)
0-6
7-12
13-24
Ετήσιο Γεωργικό
Εισόδημα (€)

Μέσος
Όρος

Διάμεσος

Τυπική
Απόκλιση

58,4
-

60,0
-

12,9
-

11,2
-

12,0
-

4,0
18.654,0**

Ποσοστό
(%)

Δείγμα
(n)*

77,3
22,7

383

6,0
28,2
65,8

22,0
52,6
25,4

5.572,3

1.100,0

-

Παραγωγική
κατεύθυνση
Γεωργός
Κτηνοτρόφος
Γεωργοκτηνοτρόφος

-

-

-

91,5
1,6
6,9

Γεωργική επαρχία
Λευκωσία
Λάρνακα
Λεμεσός
Αμμόχωστος
Πάφος
Πιτσιλιά

-

-

-

29,8
14,9
25,1
5,5
18,0
6,8

383

382

374

378

383

n<383 λόγω ελλειπουσών τιμών (missing values)
Ύπαρξη ακραίων τιμών

*

**

4.1.2. Ραδιοφωνική εκπομπή ΡΙΚ «Ώρα της Υπαίθρου»
Όπως προαναφέρθηκε, οι ερωτήσεις 1-14 του ερωτηματολογίου (βλ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) σχετίζονται με την αξιολόγηση της ραδιοφωνικής εκπομπής «Ώρα
της Υπαίθρου». Από την ανάλυση των στοιχείων διαφάνηκε ότι ένα αρκετά σημαντικό
ποσοστό (77,2%) του δείγματος γνωρίζει για την ύπαρξη της συγκεκριμένης
ραδιοφωνικής εκπομπής και ότι περίπου οι μισοί (49,9%) ακούνε την εκπομπή «Ώρα
της Υπαίθρου». Από αυτούς που ακούνε την εκπομπή (n=190), η πλειονότητα (69,3%)
δηλώνει ότι την ακούει περιστασιακά, το 12,3% μία φορά τον μήνα, και 18,5% κάθε
Κυριακή (Διάγραμμα 1).
8

Διάγραμμα 1. Αριστερά: Ποσοστό ακρόασης της εκπομπής «’Ώρα της Υπαίθρου»,
Δεξιά: Συχνότητα ακρόασης της ραδιοφωνικής εκπομπής (n=190)

Για όσους δήλωσαν ότι δεν ακούνε την εκπομπή, τους ζητήθηκε να αναφέρουν
τους λόγους που δεν το κάνουν. Ως σημαντικότεροι λόγοι καταγράφηκαν οι παρακάτω:


Δεν ακούω ραδιόφωνο



Άγνοια εκπομπής



Δεν έχω χρόνο



Μόνο όταν οδηγώ ακούω ραδιόφωνο



Σπάνια ακούω ραδιόφωνο



Δεν ακούω ΡΙΚ



Δεν είναι κατάλληλη η ώρα μετάδοσης



Κοιμάμαι αυτή την ώρα



Μόνο για ποδόσφαιρο ακούω ραδιόφωνο



Αδιαφορία
Όσοι δήλωσαν ότι ακούνε την εκπομπή (n=190) κλήθηκαν να αξιολογήσουν το

περιεχόμενο και τον τρόπο μετάδοσης της εκπομπής. Συγκεκριμένα, η συντριπτική
πλειοψηφία (98,4%) θεωρεί ότι τα θέματα που παρουσιάζει η εκπομπή είναι
χρήσιμα και ενδιαφέροντα.
Το ίδιο ποσοστό (98,4) δηλώνει ότι η γλώσσα που χρησιμοποιείται στην εκπομπή
είναι κατανοητή. Όσον αφορά το επίπεδο των πληροφοριών που παρέχεται, 56,8%
θεωρεί ότι είναι ψηλό, 41,1% ότι είναι μέτριο και ένα μικρό ποσοστό 2,1% ότι είναι
χαμηλό.
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Από τους συμμετέχοντες ζητήθηκε να δηλώσουν κατά πόσον το περιεχόμενο και
ο τρόπος μετάδοσης της ραδιοφωνικής εκπομπής χρειάζεται να βελτιωθεί. Οι
περισσότεροι (61,5%) εξέφρασαν την άποψη ότι η εκπομπή χρήζει βελτίωσης.
Μπορούσαν να επιλέξουν ανάμεσα σε μία προκαθορισμένη λίστα επιλογών (βλ.
ερώτηση 10 – Παράρτημα 1), αλλά και να σημειώσουν άλλες εισηγήσεις που δε
συμπεριλαμβάνονταν σ’ αυτήν ως προς τα σημεία που χρειάζεται να αλλάξουν στην
εκπομπή. Ένα μεγάλο ποσοστό (56,7%) θεωρεί ότι το περιεχόμενο της εκπομπής θα
πρέπει να βελτιωθεί/ αναβαθμιστεί. Όσον αφορά την ώρα μετάδοσης αυτή είναι δε
χρειάζεται να αλλάξει σύμφωνα με το 60,8% των ερωτηθέντων. Ακόμα μεγαλύτερο
είναι το ποσοστό όσων θεωρούν ότι ούτε η μέρα μετάδοσης χρειάζεται να αλλάξει
(80,8%). Επίσης, ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό (82,5%) θεωρεί ότι ο τρόπος μετάδοσης
της εκπομπής είναι ικανοποιητικός και δε χρειάζεται να αλλάξει. Το ίδιο ισχύει και για
τη θεματολογία που παρουσιάζει η εκπομπή, αφού ποσοστό 57,5% θεωρεί ότι δε χρήζει
αλλαγών. Τα πιο πάνω αποτελέσματα καταγράφονται αναλυτικότερα στον Πίνακα 2.
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Πίνακας 2. Ανταπόκριση συμμετεχόντων στις ερωτήσεις 9-10 του ερωτηματολογίου
(βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1)
Ερώτηση
Θεωρείτε ότι η εκπομπή χρειάζεται
βελτίωση;
Ναι
Όχι

Απαντήσεις

Ποσοστό (%) Δείγμα (n)*

115
72

61,5
38,5

187

68
52

56,7
43,3

120

47
73

39,2
60,8

120

23
97

19,2
80,8

120

Ο τρόπος παρουσίασης της;
Ναι
Όχι

21
99

17,5
82,5

120

Η ποικιλία των θεμάτων;
Ναι
Όχι

51
69

42,5
57,5

120

Το περιεχόμενο της εκπομπής;
Ναι
Όχι
Η ώρα που μεταδίδεται;
Ναι
Όχι
Η μέρα που μεταδίδεται;
Ναι
Όχι

n<190 λόγω ελλειπουσών τιμών (missing values)

*

Σε ανοικτού τύπου ερώτηση σχετικά με εισηγήσεις για βελτίωση της εκπομπής,
οι συμμετέχοντες εξέφρασαν τις πιο κάτω απόψεις, με σειρά σημαντικότητας:
 Μεγαλύτερης διάρκειας εκπομπή
 Αγροτικά θέματα (ποικιλίες, ορθή περίοδος ψεκάσματος, κλαδέματος)
 Απλός διάλογος - κατανοητή διάλεκτος
 Δυνατότητα διαλόγου γεωργών και καταναλωτών
 Τηλεφωνική παρέμβαση ακροατών
 Όχι τυποποιημένες ερωτήσεις
 Περισσότερη ενημέρωση - διαφώτιση (βιολογικές καλλιέργειες, μελισσοκομία,
δικτυοκήπια, εποχιακές καλλιέργειες, λαχανικά, φυτοφάρμακα, νέα γεωργικά
επαγγέλματα, τρόποι διάθεσης προϊόντων, κοστολόγηση λιπασμάτων)
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Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν κατά πόσον παρακολουθούν άλλα σχετικά
προγράμματα στην τηλεόραση ή κατά πόσον ακούνε άλλες σχετικές εκπομπές και
ποσοστό 29,5% απάντησε καταφατικά.
Τέλος, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να καταγράψουν οποιοδήποτε άλλο
σχόλιο/ εισήγηση που είχαν σχετικά με το αντικείμενο (ενημέρωση αγροτών). Με
σειρά σημαντικότητας αναφέρονται τα πιο κάτω:


Τηλεοπτικές εκπομπές σε διάφορες ώρες



Αναβάθμιση προγράμματος (ζωντανή συμμετοχή γεωργών, εμπειρίες,
ασθένειες, βελτίωση γεωργικών προϊόντων, περιβάλλον, ψεκασμοί,
επίκαιρα θέματα, ντόπια προϊόντα, κόστος παραγωγής, οικονομική
συνείδηση κτλ.)



Η εκπομπή να είναι διαθέσιμη και μέσω Διαδικτύου



Αύξηση / επανάληψη εκπομπών



Να γίνεται διαφήμιση εκπομπής



Να στέλνονται φιλμάκια από το Υπουργείο Γεωργίας σε όλα τα κανάλια
για να τα παρουσιάζουν όπως θέλουν.



Προσωπική επαφή (γεωπόνων-γεωργών)



Συνεργασία μεταξύ γεωργών



Η εκπομπή αγνοεί τους μεγάλους παραγωγούς

4.2. Ποσοτική έρευνα – επαγωγική στατιστική
Στο πλαίσιο της επαγωγικής στατιστικής, χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής
συσχέτισης του Pearson και ο έλεγχος ανεξαρτησίας/ ομοιογένειας χ2 (chi square test).
Σκοπός των πιο πάνω, ήταν η εξέταση της ύπαρξης ή μη σχέσεων/ εξαρτήσεων μεταξύ
των διαφόρων μεταβλητών.
Συγκεκριμένα, διερευνήθηκε κατά πόσον η ηλικία των συμμετεχόντων
συσχετίζεται με την ακρόαση της εκπομπής. Η κατεύθυνση της συσχέτισης ήταν
θετική, που δείχνει ότι όσο αυξάνεται η ηλικία τόσο αυξάνεται και η πιθανότητα να
ακούει κάποιος την εκπομπή [r(381)= .12, p=.022].
Επιπρόσθετα, μελετήθηκε κατά πόσον υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις επαρχίες
ως προς την ακρόαση της εκπομπής. Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει τα αποτελέσματα και
δείχνει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις επαρχίες ως προς την
ακρόαση της εκπομπής. Οι περιοχές Αμμοχώστου, Πιτσιλιάς και Πάφου
παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά ακρόασης.
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Πίνακας 3. Έλεγχος χ2 για την ακρόαση της εκπομπής και την επαρχία διαμονής

Όχι

191

Σύνολο

381

Πιτσιλιά

Πάφος

Αμ/στος

Λεμεσός

Λάρνακα

Ακρόαση
της
εκπομπής n
190
Ναι

Λευκωσία

Επαρχία διαμονής
χ2

p

33
26
50
17
46
18
41,46 <.001
(28,9%) (45,6%) (52,6%) (81,0%) (66,7%) (72,0%)
81
31
45
4
23
7
(71,1%) (54,4%) (47,4%) (19,0%) (33,3%) (28,0%)
114

57

95

21

69

25

5. Συζήτηση
Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα προκύπτουν ορισμένα ενδιαφέροντα
θέματα προς συζήτηση. Κατ’ αρχάς, το ραδιοφωνικό πρόγραμμα «Ώρα της Υπαίθρου»
παρουσιάζει σχετικά υψηλό ποσοστό ακροαματικότητας. Ένας στους δύο ερωτηθέντες
(49.9%) απάντησε ότι ακούει την συγκεκριμένη εκπομπή. Αυτό το ποσοστό είναι
κάπως πιο ψηλό από προηγούμενη έρευνα που διεξήγαγε το ΙΓΕ με θέμα της πηγές
πληροφόρησης των αγροτών (Αδαμίδης και Στυλιανού, 2014), όπου το ποσοστό ήταν
στο 42%. Επιβεβαιώνεται, επίσης, από την ίδια έρευνα η περιστασιακή συχνότητα
ακρόασης της εκπομπής.
Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει από την επαγωγική στατιστική
ανάλυση, είναι η σχέση ακρόασης της εκπομπής με την ηλικία και τον τόπο διαμονής
των συμμετεχόντων. Φαίνεται ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία γεωργοί ακούνε
περισσότερο το ραδιόφωνο. Αυτό ενδεχομένως να οφείλεται στο γεγονός ότι έχουν
μάθει με αυτό τον τρόπο ενημέρωσης και πιθανόν να τους αρέσει γενικά η εκπομπή.
Επίσης, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία γεωργοί, δεν είναι αρκετά εξοικειωμένοι με τις νέες
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, όπως το Διαδίκτυο, και γι’ αυτό
καταφεύγουν σε πιο παραδοσιακές πηγές πληροφόρησης. Ένα άλλο στοιχείο, που ίσως
αξίζει περαιτέρω διερεύνησης, είναι το γεγονός ότι οι κάτοικοι των επαρχιών
Αμμοχώστου και Πάφου και της περιοχής Πιτσιλιάς, ακούνε σε σχετικά υψηλά
ποσοστά την εκπομπή. Αυτό, τουλάχιστον στην περίπτωση της Πιτσιλιάς, πιθανόν να
οφείλεται στο ότι διαμένουν εκεί άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και ότι οι περιοχές αυτές
είναι πιο απομονωμένες . Ως εκ τούτου, οι γεωργοί της περιοχής ενημερώνονται κυρίως
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μέσω παραδοσιακών πηγών πληροφόρησης. Αναφορικά με τα σχετικά υψηλά ποσοστά
ακρόασης στις επαρχίες Αμμοχώστου και Πάφου, μπορεί να λεχθεί ότι οι αγρότες των
επαρχιών αυτών πιθανόν να είναι περισσότερο ικανοποιημένοι με την εκπομπή και τα
θέματά της ή/ και να βολεύονται περισσότερο με τη μέρα και ώρα μετάδοσής της.
Αξίζει επίσης να ληφθούν υπόψη οι απόψεις και γνώμες που έχουν εκφράσει οι
συμμετέχοντες, τόσο για τον εμπλουτισμό των θεμάτων που παρουσιάζονται, όσο και
για τον τρόπο παρουσίασης της εκπομπής (π.χ. όχι τυποποιημένες ερωτήσεις,
δυνατότητα διαλόγου και συμμετοχής αγροτών στο πρόγραμμα).
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι η προηγούμενη έρευνα αξιολόγησης της
ραδιοφωνικής εκπομπής «Ώρα της Υπαίθρου» διεξάχθηκε το 1990 από το Τμήμα
Γεωργίας ( Αριστείδης, 1990) (με την ευκαιρία συμπλήρωσης 35 χρόνων ζωής). Στην
έρευνα πήραν μέρος 805 άτομα (συνδρομητές του περιοδικού «ΑΓΡΟΤΗΣ»).
Σε σύγκριση με τα αποτελέσματα εκείνης της έρευνας (Αριστείδης, 1990)
φαίνεται ότι η ακροαματικότητα της εκπομπής έχει μειωθεί σχεδόν στο μισό αφού τότε,
η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων (97,3%) άκουγε την εκπομπή. Από
αυτούς, ποσοστό 82,5% άκουγε την εκπομπή κάθε εβδομάδα, ενώ όπως
προαναφέρθηκε, σήμερα μόλις το 18,5% ακούει την εκπομπή κάθε Κυριακή. Όσον
αφορά την ποικιλία των θεμάτων που παρουσιάζει η εκπομπή, το 1990 η πλειοψηφία
(81,7%) των ακροατών ήταν ικανοποιημένοι, ενώ τώρα το ποσοστό αυτό μειώθηκε στο
57,5%.
Ένα θέμα στο οποίο φαίνεται να υπάρχει συνέπεια στα αποτελέσματα των δύο
ερευνών, είναι ως προς την κατανόηση της γλώσσας που χρησιμοποιείται, αφού έχουν
καταγραφεί υψηλά ποσοστά και στις δύο περιπτώσεις(98,8% το 1990 και 98,4%
σήμερα).
Επίσης, κάποιες από τις εισηγήσεις που είχαν καταγραφεί το 1990 φαίνεται να
ισχύουν και σήμερα, αφού ανάμεσα τους είχε εκφραστεί η θέση να είναι ζωντανή η
εκπομπή (δηλαδή, να συμμετέχουν και οι γεωργοί/ ακροατές) και να περιλαμβάνει
νέους κλάδους παραγωγής. Επίσης, όπως τότε, έτσι και σήμερα ισχύει η άποψη να έχει
μεγαλύτερη διάρκεια η εκπομπή, και ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης ως προς τη
μορφή και τον τρόπο παρουσίασής της.
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6. Συμπεράσματα / εισηγήσεις
Από την ανάλυση των ερωτηματολογίων φαίνεται ότι μπορούν να εξαχθούν
χρήσιμα συμπεράσματα, τα οποία και απαντούν στα ερευνητικά ερωτήματα που
τέθηκαν στην αρχή της εργασίας.
Πιο συγκεκριμένα, εξάγονται τα ακόλουθα συμπεράσματα:
1. Η ραδιοφωνική εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου» έχει σχετικά υψηλή
ακροαματικότητα (49.9%)
2. Η συντριπτική πλειοψηφία (98,4%) θεωρεί ότι τα θέματα που παρουσιάζει
η εκπομπή είναι χρήσιμα και ενδιαφέροντα. Το ίδιο ισχύει και για τη γλώσσα
που χρησιμοποιείται στην εκπομπή, η οποία θεωρείται κατανοητή.
3. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία γεωργοί τείνουν να ακούνε περισσότερο την
εκπομπή.
4. Οι γεωργοί που διαμένουν στις περιοχές της Αμμοχώστου, Πιτσιλιάς και
Πάφου, τείνουν να ακούνε πιο πολύ την εκπομπή.
5. Ως σημαντικότερες εισηγήσεις για βελτίωση της εκπομπής έχουν καταγραφεί
τα πιο κάτω:
i.

Μεγαλύτερης διάρκειας εκπομπή

ii.

Αγροτικά θέματα (ποικιλίες, ορθή περίοδος ψεκάσματος, κλαδέματος)

iii.

Απλός διάλογος - κατανοητή διάλεκτος

iv.

Δυνατότητα διαλόγου γεωργών και καταναλωτών

v.

Τηλεφωνική παρέμβαση ακροατών

vi.

Όχι τυποποιημένες ερωτήσεις

vii.

Περισσότερη ενημέρωση - διαφώτιση (βιολογικές καλλιέργειες,
μελισσοκομία,

δικτυοκήπια,

εποχιακές

καλλιέργειες,

λαχανικά,

φυτοφάρμακα, νέα γεωργικά επαγγέλματα, τρόποι διάθεσης προϊόντων,
κοστολόγηση λιπασμάτων).
Αν και τα αποτελέσματα της έρευνας θεωρούνται σχετικά ικανοποιητικά,
ωστόσο σε σύγκριση με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 1990 παρατηρείται
σημαντική μείωση στο ποσοστό ακρόασης, αλλά και στο ποσοστό των αγροτών που
ακούει την εκπομπή εβδομαδιαία. Σημαντική μείωση παρατηρείται επίσης και στο
ποσοστό ικανοποίησης σχετικά με την ποικιλία των θεμάτων. Το μικρότερο ποσοστό
ακρόασης πιθανόν να συνδέεται με το χαμηλότερο ποσοστό ικανοποίησης, αφού τα
δύο θέματα είναι αλληλένδετα. Θεωρείται λογικό οι ακροατές που δεν είναι
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ικανοποιημένοι πλέον με την εκπομπή, να μην την ακούνε αρκετά. Επιπλέον, οι
αγρότες σήμερα, σε σύγκριση με το 1990, έχουν στη διάθεσή τους μεγαλύτερη ποικιλία
πηγών πληροφόρησης, κάτι που πιθανόν να συμβάλλει στο μειωμένο ποσοστό
ακρόασης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το δείγμα της παρούσας έρευνας προέκυψε από απλή
τυχαία δειγματοληψία και έτσι μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό του αγροτικού
πληθυσμού της Κύπρου. Από την άλλη, το δείγμα της έρευνας του 1990, αν και
μεγάλου μεγέθους, ήταν περισσότερο δείγμα ευκολίας (convenience sample) και ως εκ
τούτου δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την αντιπροσωπευτικότητά του.
Ωστόσο, η σύγκριση των αποτελεσμάτων της έρευνας αυτής με αυτά της έρευνας του
1990, πραγματοποιήθηκε λόγω του πολύ μεγάλου μεγέθους του δείγματος της
τελευταίας.
Με βάση τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας και τη σύγκριση με την
έρευνα του 1990, προτείνεται όπως η ραδιοφωνική εκπομπή αξιολογείται συχνότερα
(π.χ. ανά πενταετία), ώστε να βελτιώνεται συνεχώς βάσει των εισηγήσεων των αγροτών
και των δυνατοτήτων του Τμήματος Γεωργίας. Προτείνεται, ακόμη, όπως ληφθούν
υπόψη οι εισηγήσεις των αγροτών στην παρούσα έρευνα, όπου αυτό είναι δυνατό, αλλά
και τα γενικότερα αποτελέσματά της, και όπως γίνουν σχετικές προσαρμογές. Θα
πρέπει, επίσης, να ληφθεί υπόψη ότι η μείωση του ποσοστού ακρόασης της εκπομπής,
πιθανόν να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες που δε σχετίζονται με την εκπομπή
καθεαυτή και τους οποίους δεν έχει εξετάσει η παρούσα έρευνα, όπως το ότι οι
σημερινοί αγρότες

έχουν στη διάθεσή τους μεγαλύτερη ποικιλία πηγών

πληροφόρησης.
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Ο Κλάδος Γεωργικών Εφαρμογών του Τμήματος Γεωργίας προβαίνει σε
έρευνα αξιολόγησης της ραδιοφωνικής εκπομπής «Ώρα της Υπαίθρου»,
που μεταδίδεται εδώ και 60 χρόνια από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου
(ΡΙΚ) με τη συνεργασία του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Περιβάλλοντος.
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η αξιολόγηση της ραδιοφωνικής
εκπομπής όσον αφορά την ακροαματικότητα, τον εντοπισμό των
προβλημάτων και την αποκόμιση εισηγήσεων για βελτίωση της. Η
εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή από το Α΄ πρόγραμμα του ΡΙΚ η ώρα
11:00-12:00 π.μ. Σημειώστε με √ όπου εφαρμόζεται.
1) Γνωρίζετε την ύπαρξη της ραδιοφωνικής εκπομπής «Ώρα της
Υπαίθρου» που μεταδίδεται κάθε Κυριακή από το Α΄ πρόγραμμα
του ΡΙΚ, η ώρα 11:00- 12:00 π.μ;
Ναι
Όχι
2) Εάν όχι, ποιοι νομίζετε ότι είναι οι λόγοι που δεν γνωρίζετε την
εκπομπή;
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
3) Ακούτε τη ραδιοφωνική εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου»;
Ναι
Όχι
Αν απαντήσετε ΟΧΙ αγνοήστε τις ερωτήσεις 4-11
4) Πόσο συχνά την παρακολουθείτε;
Όποτε τύχει (περιστασιακά)
Μια φορά το μήνα
Σχεδόν κάθε Κυριακή
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5) Βρίσκετε τα θέματα που παρουσιάζονται στην εκπομπή χρήσιμα
και ενδιαφέροντα;
Ναι
Όχι
6) Ποια άλλα θέματα θα επιθυμούσατε να συμπεριλαμβάνει;
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………....
7) Η γλώσσα που χρησιμοποιείται στην εκπομπή είναι κατανοητή;
Ναι
Όχι
8) Αξιολογήστε το επίπεδο των πληροφοριών που παρέχονται από
την εκπομπή.
Υψηλό
Μέτριο
Φτωχό
9) Θεωρείτε ότι η εκπομπή χρειάζεται βελτίωση;
Ναι
Όχι
10) Σημειώστε √ στα θέματα/σημεία που κατά τη γνώμη σας
χρειάζονται βελτίωση.
1

Το περιεχόμενο της εκπομπής

2

Η ώρα που μεταδίδεται

3

Η μέρα που μεταδίδεται

4

Ο τρόπος παρουσίασης της

5

Η ποικιλία των θεμάτων
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Άλλο:………………………………………………………………..
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….

11) Σημειώστε τις εισηγήσεις σας για τη βελτίωση της εκπομπής
(ώρα η/και μέρα μετάδοσης της εκπομπής, τα θέματα που θα σας
ενδιέφεραν να περιλαμβάνει, τον τρόπο παρουσίασης της, κλπ).
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
12)
Παρακολουθείτε
άλλες
εκπομπές
(ραδιοφωνικές
ή
τηλεοπτικές) που απευθύνονται σε γεωργούς και κτηνοτρόφους;
Ναι
Όχι
13) Εάν ναι, ποιες;
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
14) Άλλες εισηγήσεις /σχόλια
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

15) Κοινωνικοοικονομικά στοιχεία
22

Φύλο:

Άρρεν

Θήλυ

Ηλικία (έτη):…… …………..
Μορφωτικό επίπεδο (έτη):

Παραγωγική κατεύθυνση: Γεωργός

Κτηνοτρόφος

Γεωργοκτηνοτρόφος
Ετήσιο Γεωργικό Εισόδημα (ευρώ):……………………………………………….
Γεωργική επαρχία διαμονής: Λευκωσία
Αμμόχωστος

Λάρνακα
Πάφος

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας
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Λεμεσός
Πιτσιλιά

