1η ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ της ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
«Κοινωνία της Πληροφορίας στις Αγροτικές Περιοχές: Ενημέρωση Αγροτών μέσω νέων
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών»

Για να αξιολογήσουμε την υφιστάμενη κατάσταση, όσον αφορά τους τρόπους και μέσα που
χρησιμοποιούν οι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών για να ενημερώνονται σε αγροτικά θέματα,
συντάξαμε σχετικό ερωτηματολόγιο.

Στόχος μας είναι να καταγράψουμε: (α) το βαθμό

πληροφόρησης του αγροτικού κόσμου πάνω σε αγροτικά θέματα, (β) τις υπάρχουσες πηγές και
μέσα πληροφόρησης που χρησιμοποιούν, (γ) το βαθμό ικανοποίησης τους από τα υφιστάμενα
μέσα ενημέρωσης (δ) πότε εφαρμόζουν πρακτικά την πληροφόρηση και (ε) τη σχέση που
υπάρχει ανάμεσα στη χρήση νέων ΤΠΕ και της αποδοτικότητας της εκμετάλλευσης /
επιχείρησης. Με τη συνεργασία του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών, του
Τμήματος Γεωργίας, του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου, του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού
και του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και με τη μέθοδο της
στρωματοποιημένης τυχαίας δειγματοληψίας και λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα άρνησης
απάντησης, καταρτίσαμε δείγμα 949 ατόμων που απασχολούνται στον ευρύτερο γεωργικό τομέα
και τα οποία επισκεπτόμαστε για προσωπικές συνεντεύξεις.
Το προσωπικό του Κλάδου Αγροτικής Ανάπτυξης (2 επιστημονικό προσωπικό και 3 τεχνικοί)
καταρτίζουν εβδομαδιαίο πρόγραμμα επισκέψεων (Τετάρτη και Πέμπτη). Η έρευνα καλύπτει
αγροτικές περιοχές των επαρχιών Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και της ελεύθερης
Αμμοχώστου.
Τον Οκτώβριο 2010 ξεκίνησε η διαδικασία των προσωπικών συνεντεύξεων και επισκεφτήκαμε
219 χωριά από όλες τις επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου. Τον Μάρτιο 2011, ολοκληρώθηκε η
πρωτογενής

έρευνα

και

οδήγησε

στην

απόκτηση

651

πλήρως

συμπληρωμένων

ερωτηματολογίων. Συνεπώς, ο βαθμός συμμετοχής στην έρευνα θεωρείται υψηλός και αποτελεί
ένδειξη του ενδιαφέροντος των ερωτώμενων για το θέμα της συγκεκριμένης έρευνας.
Άρχισε η προετοιμασία φύλλων στο λογισμικό πρόγραμμα Microsoft Excel για ηλεκτρονική
καταχώρηση των δεδομένων που συλλέγουμε από τα ερωτηματολόγια. Με βάση αυτά, θα γίνει
εξαγωγή των δεδομένων στο στατιστικό πακέτο SPSS όπου θα κάνουμε τη στατιστική ανάλυση
κατά τη διάρκεια της Δέσμης Εργασίας 2 κατά τους μήνες Απρίλιο – Ιούλιο 2011.
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Αριθμός Ερωτηθέντων
Εικόνα 1. Κατάσταση επισκέψεων σε παραγωγούς
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