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Γιώργος Κ. Σιάρδος

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥΣ 

Μελέτη σε τρεις κοινότητες 
του νομού Θεσσαλονίκης

Η έννοια της ποιότητας ζωής, ως σύνθεσης συναισθημάτων ικανοποίησης ή 
απογοήτευσης από διάφορα συγκεκριμένα στοιχεία της ζωής, έχει αποτελέσει 
αντικείμενο έρευνας κατά την τελευταία δεκαπενταετία. Οι εργασίες των An
drews και Withey (1976), Campbell και συνεργάτες (1976) και Marans και 
Rodgers (1975) αντιπροσωπεύουν τις πιο αξιόλογες προσπάθειες στον τομέα 
αυτόν. Το κύριο ενδιαφέρον των ερευνητών αυτών ήταν η διερεύνηση της 
αλληλοσυσχέτισης των στοιχείων που αντιπροσωπεύουν ένα πλήρες φάσμα 
των ενδιαφερόντων της ζωής, καθώς και ο συνδυασμός τους για τον ορισμό 
της γενικής ικανοποίησης των ατόμων από την ποιότητα ζωής τους. Ιδιαίτε
ρη έμφαση δόθηκε στο στοιχείο «ικανοποίηση από την κοινότητα» ως συστα
τικού της ποιότητας ζωής.

Η ικανοποίηση των γεωργών από την κοινότητά τους είναι, ωστόσο, ευ- 
ρεία έννοια που περιλαμβάνει την ικανοποίηση από τη φυσική κατάσταση 
της κοινότητας, την ικανοποίηση από το κοινωνικό περιβάλλον, την ικανο
ποίηση από την κοινωνικοοικονομική θέση του γεωργού στην κοινότητά 
του, το πολιτισμικό περιβάλλον, κτλ. Γενικότερα, η ικανοποίηση από την 
κοινότητα προσανατολίζεται προς τρεις κύριες κατευθύνσεις: τη γενική ικα
νοποίηση, την κοινωνική ικανοποίηση και την ικανοποίηση από τις υπηρε
σίες και τα έργα υποδομής στην κοινότητα.

Η γενική ικανοποίηση του γεωργού από την κοινότητά του ως τόπου 
διαμονής και συνοχής του, αλλά ιδιαίτερα η ικανοποίησή του από τις κοινω
νικές αλληλεπιδράσεις στο περιβάλλον του τονίστηκε ιδιαίτερα και θεωρήθη-
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κε το ίδιο σημαντική, αν όχι περισσότερο, με την ικανοποίηση που αισθάνε
ται ο γεωργός από τη χρήση και λειτουργικότητα των έργων υποδομής και 
των υπηρεσιών. Πράγματι, έρευνες επιβεβαίωσαν ως κύρια την κοινωνική 
κατεύθυνση της ικανοποίησης (Goudy, 1977, Miller και Crader, 1979).

Παρ’ όλη την έμφαση που δόθηκε στον κοινωνικό χαρακτήρα της ικα
νοποίησης του γεωργού από την κοινότητά του, η ικανοποίηση από την πα
ροχή και διαθεσιμότητα πολλών και ποικίλων υπηρεσιών εξακολουθεί να 
αποτελεί έναν βασικό παράγοντα της ικανοποίησης. Οι Marans και Rodgers 
(1975) συμπέραναν ότι η ικανοποίηση από την κοινότητα σχετίζεται περισ
σότερο με τους παράγοντες διαβίωσης του ατόμου, όπως δρόμοι, δημόσια 
σχολεία, υπηρεσίες υγείας, κτλ. παρά με τα ατομικά χαρακτηριστικά του, ό
πως ηλικία, μόρφωση, εισόδημα, οικονομική θέση, κ.ά. Ο Rojek και συνεργά
τες (1975) έστιασαν την προσοχή τους, διαμέσου της παραγοντικής ανάλυ
σης, σε τέσσερις κατηγορίες υπηρεσιών ως δεικτών ικανοποίησης των γεωρ
γών από την κοινότητά τους: τις υπηρεσίες υγείας, τις δημόσιες, τις εμπορι
κές και τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Οι ερευνητές αυτοί, ωστόσο, μολονότι 
διερεύνησαν την επίδραση πολλών χαρακτηριστικών των γεωργών στην ικα
νοποίησή τους από την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών, δεν επιχείρησαν 
να συσχετίσουν την ικανοποίηση αυτή με άλλους δείκτες γενικής ικανοποίη
σης από την κοινότητα.

Σε ό,τι αφορά την επίδραση των χαρακτηριστικών των ατόμων στην 
ικανοποίησή τους από την κοινότητα, οι σχετικές έρευνες δεν εμφάνισαν 
ομοφωνία στα αποτελέσματα. Έτσι, π.χ., ο Jesser (1967) και οι Marans και 
Rodgers (1975) διαπίστωσαν ότι η ικανοποίηση των ατόμων από την κοινό
τητά τους ήταν ανεξάρτητη από το εισόδημα και τη μόρφωσή τους, ενώ αντί
θετα, ο Bradburn (1969) διαπίστωσε ότι το εισόδημα, η μόρφωση και το 
επάγγελμα σχετίζονται θετικά προς την ικανοποίηση των κατοίκων από την 
ποιότητα της ζωής τους. Τέλος, άλλη έρευνα (Ladewig και McCann, 1980) έ
δειξε ότι η αξιολόγηση από τους αγρότες του επιπέδου της ικανοποίησής 
τους από την κοινότητα προσδιορίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις δυνα
τότητες πρόσβασής τους στις ευκαιρίες που τους παρουσιάζονται, οι δε επα
φές τους με τις πηγές μαζικής πληροφόρησης είναι το πιο σημαντικό κοινω
νικοοικονομικό χαρακτηριστικό που επηρεάζει την ικανοποίηση αυτή.

Η αξιολόγηση των υπηρεσιών, ως δείκτη ικανοποίησης από την κοινό
τητα, δεν φαίνεται να υποστηρίζεται σε προηγούμενες διεθνείς έρευνες (ο 
συγγραφέας δεν έχει γνώση σχετικών ερευνητικών εργασιών που να πραγμα
τοποιήθηκαν στον ελληνικό χώρο). Οι Zehner και Chapin (1974) και Cam
pbell και συνεργάτες (1976) διεπίστωσαν στις έρευνές τους, αντίστοιχα, ότι 
μόνο το 18% και 19% της διακύμανσης του βαθμού ικανοποίησης από την 
κοινότητα εξηγείται από την παροχή υπηρεσιών και τα έργα υποδομής.
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Οι Johnson και Knop (1970), χρησιμοποιώντας την τεχνική της παρα- 
γοντικής ανάλυσης, επισήμαναν τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της ικανο
ποίησης των ατόμων από την κοινότητά τους. Ο Warren (1970), μολονότι 
δεν διερεύνησε εμπειρικά τον κοινωνικό χαρακτήρα της ικανοποίησης, υπέ
δειξε ότι θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη για «τη δημιουργία καλύτε
ρων κοινοτήτων». Η κοινωνική κατεύθυνση θεωρείται, γενικά, ο καλύτερος 
δείκτης, αν όχι ο ίδιος μ’ αυτόν της αξιολόγησης από τους γεωργούς του 
βαθμού παροχής των υπηρεσιών, για την πρόβλεψη της γενικής ικανοποίη
σής τους από την κοινότητά τους.

Στην παρούσα έρευνα αποσκοπείται αφενός να εντοπιστούν οι παρά
γοντες που καθορίζουν την ικανοποίηση των γεωργών από την κοινότητά 
τους για συγκεκριμένη περιοχή, και αφετέρου να υποδειχθεί μεθοδολογία διε- 
ρεύνησης που θα μπορούσε να βοηθήσει ερευνητές να διεξάγουν ανάλογες έ
ρευνες σε άλλες περιοχές της χώρας μας.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Περιοχή έρευνας και δειγματοληψία

Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα συγκεντρώθηκαν 
το 1984 από τις πεδινές κοινότητες Άδενδρο, Βραχιά και Παρθένιο του Νο
μού Θεσσαλονίκης, συνολικού πληθυσμού 3.800 κατοίκων. Τα εδάφη των 
κοινοτικών εκτάσεων καλύπτονται από καλλιέργειες σιτηρών, κτηνοτροφι- 
κών φυτών, βαμβακιού, ζαχαρότευτλων και κηπευτικών.

Για τη συγκέντρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο 
το οποίο απευθύνθηκε σε 200 γεωργούς-αρχηγούς γεωργικών εκμεταλλεύ
σεων της περιοχής. Ο περιορισμός του δείγματος σε γεωργούς-αρχηγούς 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων αν και αγνοεί τις λοιπές κατηγορίες επαγγελμά
των, καθώς και τα θήλεα και τα νεαρής ηλικίας άτομα, δεν φαίνεται να αναι
ρεί τη σκοπιμότητα διεξαγωγής της έρευνας. Αυτό γιατί οι γεωργοί-αρχηγοί 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων αφενός εκφράζουν κατά κανόνα τις αντιλήψεις 
και στάσεις των λοιπών μελών της οικογένειάς τους και αφετέρου είναι αυτοί 
που αποτελούν την πλειονότητα, από άποψη επαγγέλματος, των αγροτών.

Η επιλογή των 200 γεωργών από τις κοινότητες έγινε με την εφαρμογή 
της ενσωματωμένης τυχαίας δειγματοληψίας κατά Neyman (Yamane, 1967), 
όταν ως στρώματα χρησιμοποιήθηκαν οι κοινότητες και με κριτήριο επιλο
γής το μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
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Ορισμός και μέτρηση των μεταβλητών

Στην παρούσα έρευνα υποτίθεται ότι η ικανοποίηση από την κοινότητα ανα
μένεται να συνδέεται τόσο με την ικανοποίηση του γεωργού από την κοινό
τητά του ως τόπου διαμονής και συνοχής του όσο και με την ικανοποίησή 
του από την παροχή των υπηρεσιών και τα έργα υποδομής στην κοινότητα. 
Τα ατομικά χαρακτηριστικά του γεωργού και ιδιαίτερα τα κοινωνικά και ψυ
χολογικά του γνωρίσματα πιστεύεται ότι ασκούν επίδραση στο βαθμό της 
ικανοποίησης του γεωργού ως προς την ποιότητα της ζωής του. Συνεπώς, έ
νας μεγάλος αριθμός μεταβλητών, ομαδοποιημένων σε τρεις μεγάλες ομάδες, 
είναι:

Λ. Ικανοποίηση από την κοινότητα

Αναφέρεται στη συναισθηματική και την κοινωνική πλευρά της ικανοποίη
σης του γεωργού από την κοινότητά του, ως τόπου διαμονής και κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης. Μετρήθηκε σε κλίμακα σύνθετης αθροιστικής βαθμολο
γίας, με τη χρησιμοποίηση 12 προτάσεων ή ερωτήσεων.1

Β. Παροχή υπηρεσιών και έργα υποδομής

Αφορά την αξιολόγηση από το γεωργό του βαθμού της ικανοποίησης από τα 
έργα υποδομής και την παροχή των υπηρεσιών στην κοινότητά του. Μετρή
θηκε με τη χρησιμοποίηση 16 θεμάτων-μεταβλητών2 σε κλίμακα 4 βαθμιδών

1. Οι προτάσεις-ερωτήσεις ήταν οι ακόλουθες: 1. Πόσο ικανοποιημένος είσαι από την 
κοινότητα ως τόπου διαμονής σου; (3=πολΰ, 2=αρκετά, 1=λίγο, 0=καθόλου), 2. Αν χρειαζό
ταν να απουσιάσεις από την κοινότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα, πώς θα ένιωθες; (2=πο- 
λύ λυπημένος, 1=λίγο λυπημένος, Ο=ευχαριστημένος ή αδιάφορος), 3. Το μέλλον της κοινό
τητάς σου φαίνεται καλό, 4. Η κοινότητα έχει καλή τοπική διοίκηση, 5. Οι κάτοικοι δείχνουν 
ενδιαφέρον για την κοινότητα, 6. Οι κάτοικοι της κοινότητας συνεργάζονται μεταξύ τους, 7. 
Οι κάτοικοι των γειτονικών κοινοτήτων έχουν καλή γνώμη για την κοινότητά σου, 8. Λίγες 
κοινότητες μπορούν να συγκριθούν με τη δική σου, 9. Όλα τα ικανά και δραστήρια άτομα 
αναγνωρίζονται στην κοινότητά σου, 10. Το κλίμα της κοινότητας είναι καλό, 11. Ένα άτομο, 
αν θέλει, μπορεί να προκόψει στην κοινότητα, 12. Δεν υπάρχει μόλυνση (ή ρύπανση) του πε
ριβάλλοντος στην περιοχή. Οι προτάσεις 3-12 βαθμολογήθηκαν ως: 4=συμφωνώ, 3=δεν έχω 
γνώμη, 2=διαφωνώ. Συντελεστής αξιοπιστίας a-Cronbach=0,72.

2. Τα θέματα-μεταβλητές ήταν: 1. Ύδρευση της κοινότητας, 2. Αγροτικοί δρόμοι, 3. Κοι
νοτικοί δρόμοι, 4. Επαρχιακοί δρόμοι, 5. Ταχυδρομείο, 6. Τηλεπικοινωνίες, 7. Οδική συγκοι
νωνία, 8. Παιδικός Σταθμός-Νηπιαγωγείο, 9. Δημοτικό σχολείο, 10. Γυμνάσιο, 11. Λύκειο 
στην κοινότητα ή στην κοντινή περιοχή, 12. Ιατρική περίθαλψη στην κοινότητα, 13. Φαρμα
κευτική περίθαλψη στην κοινότητα, 14. Νοσοκομειακή περίθαλψη στην κοινότητα ή στην 
κοντινή περιοχή, 15. Ύπαρξη ή επάρκεια εκκλησιών στην κοινότητα, 16. Ύπαρξη ή επάρκεια 
ιερέων στην κοινότητα. Συντελεστής αξιοπιστίας a-Cronbach=0,82.
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ικανοποίησης-απογοήτευσης, με βαθμολογία: 4 = πολύ ικανοποιημένος, 3 = 
αρκετά, 2 = λίγο, 1 = καθόλου ικανοποιημένος.

Γ. Χαρακτηριστικά των γεωργών και της γεωργικής εκμετάλλευσης

1. Ηλικία: Μετρήθηκε με τον αριθμό των ετών της ζωής του γεωργού- 
αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης.

2. Μόρφωση: Αφορούσε τη σχολική εκπαίδευση του γεωργού και με
τρήθηκε με τους αριθμούς 1,2,3,4, κτλ. που αντιστοιχούσαν στα συμπληρω
μένα σχολικά έτη.

3. Απασχόληση: Αφορούσε την απασχόληση του γεωργού είτε μόνο 
στη γεωργική εκμετάλλευση είτε και εκτός αυτής, κατά τη διάρκεια της 
προηγούμενης της συνέντευξης καλλιεργητικής περιόδου. Μετρήθηκε με 
τους αριθμούς: 0 = απασχόληση μόνο στη γεωργική εκμετάλλευση και 1 = 
απασχόληση και εκτός της γεωργικής εκμετάλλευσης.

Δ. Χαρακτηριστικά της γεωργικής εκμετάλλευσης

4. Μέγεθος γεωργικής εκμετάλλευσης: Μετρήθηκε με τον αριθμό των καλ
λιεργούμενων (ή που μπορούσαν να καλλιεργηθούν) στρεμμάτων της γεωρ
γικής εκμετάλλευσης.

5. Γεωργικό εισόδημα: Αφορούσε το εισόδημα που πραγματοποίησε 
από την εκμετάλλευσή του ο γεωργός κατά την προηγούμενη της συνέντευ
ξης καλλιεργητική περίοδο. Μετρήθηκε με τους αριθμούς 1, 2, 3, κτλ. που 
αντιστοιχούσαν σε κλάσεις εισοδήματος με εύρος 100 χιλ. δραχμές.

Ε. Κοινωνικά χαρακτηριστικά των γεωργών

6. Άτυπες αλληλεπιδράσεις: Αφορούσαν τη συχνότητα άτυπης μορφής κοι
νωνικών επαφών που είχε ο γεωργός με τους συγγενείς και τους φίλους του. 
Για τη μέτρηση της μεταβλητής αυτής χρησιμοποιήθηκε κλίμακα στάσης σε 
ομάδα 9 ερωτήσεων3 * * 6 με βαθμολογία: 4 — συχνά, 3 = σπάνια, 2 = ποτέ.

7. Συμμετοχή με συλλόγους και οργανώσεις: Αφορούσε τη συμμετοχή 
του γεωργού-αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης σε επίσημες οργανώ

3. Οι ερωτήσεις ήταν οι ακόλουθες: 1. Επισκέπτεσαι σπίτια συγγενών; 2. Επισκέπτονται
οι συγγενείς σου το σπίτι σου; 3. Επισκέπτεσαι σπίτια φίλων σου; 4. Επισκέπτονται οι φίλοι
σου το σπίτι σου; 5. Ζητάς ή προσφέρεις βοήθεια από (ή σε) συγγενείς για γεωργικές δουλειές;
6. Συμμετέχεις σε ψυχαγωγία με φίλους; 7. Συμμετέχεις σε ψυχαγωγία με συγγενείς; 8. Συμμε
τέχεις σε κοινωνικές εκδηλώσεις στην κοινότητά σου; 9. Κάνεις γνωριμία με καινούργια πρό
σωπα; Συντελεστής αξιοπιστίας a-Cronbach=0,81.
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σεις, καθώς και τη συχνότητα συμμετοχής του σε εκδηλώσεις και συγκεν
τρώσεις αυτών. Για τη μέτρηση της μεταβλητής αυτής χρησιμοποιήθηκε η 
απλοποιημένη κλίμακα αθροιστικής βαθμολογίας σε 2 θέματα, με βαθμολο
γία: 1 = απλό μέλος, 2 = μέλος επιτροπής, 3 = κατοχή αξιώματος και 0 = 
σπάνια ή καθόλου συμμετοχή σε εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις, 1 = συχνή 
συμμετοχή, 2 = πολύ συχνή ή διαρκής συμμετοχή.

8. Ηγετική ικανότητα: Ορίστηκε η ικανότητα του γεωργού να επηρεά
ζει τις γνώμες και αποφάσεις των συγχωριανών του πάνω σε γεωργικά θέμα
τα. Η μεταβλητή αυτή, αποτελούμενη από 7 ερωτήσεις4 συχνότητας, μετρή
θηκε σε «κλίμακα αυτο-υπόδειξης» (Rogers και Cariano, 1962, Rogers και 
Shoemaker, 1971: 215-217) και βαθμολογία: 4 = πολύ συχνά, 3= συχνά,
2 = σπάνια, 1 = ποτέ.

9. Κοινωνικότητα: Αφορούσε τη συχνότητα συμμετοχής του γεωργού 
σε διάφορες κοινωνικής φύσης συγκεντρώσεις ή εκδηλώσεις. Χρησιμοποιή
θηκαν 9 θέματα5 σε κλίμακα στάσης, με βαθμολογία: 4 = πολύ συχνά,
3 = συχνά, 2 = σπάνια, 1 = ποτέ.

10. Κοινωνική ενσωμάτωση: Αφορούσε την ενσωμάτωση των μελών 
της αγροτικής κοινότητας, ως σχέσης αλληλεξάρτησής τους που εκφράστη
κε από τη σύμφωνη ή μη γνώμη των γεωργών σε ομάδα από 9 ερωτήσεις6 και 
βαθμολογία: 1 = ναι, 0 = όχι. 4 5 6

4. Οι ερωτήσεις ήταν οι ακόλουθες: 1. Πόσο συχνά μίλησες σε συγχωριανούς σου για 
γεωργικά θέματα κατά τη διάρκεια του περασμένου χρόνου; 2. Πόσο συχνά προσπαθείς να 
πείσεις για τις απόψεις σου τους συγχωριανούς σου, όταν συζητάς μαζί τους για γεωργικά θέ
ματα; 3. Πόσο συχνά πιστεύεις ότι οι συγχωριανοί σου θα ζητήσουν τη γνώμη σου για γεωρ
γικά θέματα; 4. Πόσο συχνά πιστεύεις ότι επηρεάζεις τις απόψεις των συγχωριανών σου για 
γεωργικά θέματα; 5. Πόσο συχνά ζητήθηκε η γνώμη σου για γεωργικά θέματα κατά την τελευ
ταία συζήτηση που είχες με τους συγχωριανούς σου; 6. Πόσο συχνά σε χρησιμοποιούν οι 
γεωτεχνικοί προκειμένου να διαδώσουν κάτι καινούργιο στην περιοχή; 7. Πόσο συχνά συμμε
τέχεις σε εκπαιδεύσεις στα ΚΕ.Γ.Ε.; Συντελεστής αξιοπιστίας a-Cronbach=0,83.

5. Τα θέματα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τα ακόλουθα: Πόσο συχνά συμμετέχεις στα 
ακόλουθα; 1. Καφενείο, 2. Χορούς, 3. Ποδοσφαιρικούς αγώνες, 4. Κινηματογράφο, 5. Θέα
τρο, 6. Γιορτές στην κοινότητα, 7. Πανηγύρια, 8. Συγκεντρώσεις, ομιλίες, διαλέξεις, 9. Ομαδι
κές εκδρομές. Συντελεστής αξιοπιστίας a-Cronbach=0,75.

6. Οι ερωτήσεις ήταν οι ακόλουθες: 1. Γνωρίζεις αρκετά καλά όλους τους συγχωριανούς 
σου; 2. Θα ζητούσες χωρίς δισταγμό βοήθεια (αν χρειαζόταν) από τους συγχωριανούς σου; 3. 
Πιστεύεις ότι όλοι πρέπει να συμμετέχουν σε κοινωνικές εκδηλώσεις στην κοινότητα; 4. Μπο
ρείς να επισκεφθείς όλους σχεδόν τους συγχωριανούς σου; 5. Νιώθεις στην κοινότητα σαν να 
ζεις μέσα στο σπίτι σου; 6. Πιστεύεις ότι η ζωή έξω από την κοινότητα είναι δύσκολη; 7. Συμ
μετέχεις συχνά σε προγράμματα που αφορούν την κοινότητα; 8. Συνεργάζεσαι συχνά με συγ
χωριανούς σου; 9. Είσαι ευχαριστημένος από τη συμπεριφορά των συγχωριανών σου; Συντε
λεστής αξιοπιστίας a-Cronbach=0,70.
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ΣΤ. Ψυχολογικά χαρακτηριστικά των γεωργών

11. Προσδοκίες: Αναφέρονταν στο βαθμό ελπίδας του γεωργού να πραγμα
τοποιήσει ορισμένους στόχους του στην προσεχή από το χρόνο συνέντευξης 
πενταετία. Για τη μέτρηση της μεταβλητής αυτής εφαρμόστηκε κλίμακα στά
σης με τη χρησιμοποίηση 10 προτάσεων7 και βαθμολογία: 4 = μεγάλη ελπί
δα, 3 = αρκετή, 2 = λίγη, 1 = καμιά ελπίδα.

12. Φιλοδοξίες: Αφορούσαν το βαθμό κατά τον οποίο ο γεωργός προ
σπαθούσε να επιτύχει ορισμένους στόχους, έναντι των συγχωριανών του. 
Για τη μέτρηση του επιπέδου των φιλοδοξιών χρησιμοποιήθηκαν 8 προτά
σεις8 σε κλίμακα στάσης. Η βαθμολογία κάθε πρότασης ήταν ανάλογη με το 
βαθμό της συγκριτικής με τους άλλους προσπάθειας του γεωργού στην επί
τευξη των στόχων, όπως: 4 = προσπάθεια μεγαλύτερη, 3 = προσπάθεια ίδια, 
2 = προσπάθεια μικρότερη.

13. Αυτο-αντίληψη : Αφορούσε τη συγκριτική θέση της γεωργικής εκμε
τάλλευσης του ερωτώμενου γεωργού, έναντι των άλλων εκμεταλλεύσεων, ό
πως ο ίδιος την εκτιμούσε. Μετρήθηκε με τακτικούς αριθμούς από 1 μέχρι 5, 
όπου 1 = χειρότερη θέση και 5 = καλύτερη θέση.

14. Ικανοποίηση από τη γεωργική εκμετάλλευση: Αφορούσε την ικανο
ποίηση του γεωργού από 8 παράγοντες9 που σχετίζονταν με τη λειτουργικό
τητα της γεωργικής εκμετάλλευσης. Μετρήθηκε σε κλίμακα στάσης και με

7. Οι προτάσεις ήταν οι ακόλουθες: Πόσο ελπίζεις, στα επόμενα πέντε χρόνια, να γίνουν 
τα παρακάτω: 1. Να κερδίσεις πιο πολλά χρήματα, 2. Να απαλλαγείς τελείως από χρέη, 3. Να 
αυξήσεις τη στρεμματική απόδοση των περισσότερων καλλιεργειών σου, 4. Να αυξήσεις την 
απόδοση ανά ζώο των περισσότερων παραγωγικών σου ζώων, 5. Να αυξήσεις το μέγεθος της 
γεωργικής σου εκμετάλλευσης, 6. Να αυξήσεις τον αριθμό των παραγωγικών ζώων σου, 7. Να 
καλυτερέψεις την ποιότητα των περισσότερων γεωργικών προϊόντων που θα παραγάγεις, 8. 
Να καλυτερέψεις την ποιότητα των περισσότερων κτηνοτροφικών προϊόντων που θα παραγά- 
γεις, 9. Να αποκτήσεις κι άλλα γεωργικά μηχανήματα, 10. Να καλυτερέψεις τη ζωή σου και 
της οικογένειας σου στην κοινότητα. Συντελεστής αξιοπιστίας a-Cronbach=0,80.

8. Οι προτάσεις που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι ακόλουθες: Σε σύγκριση με τις περισσό
τερες οικογένειες που γνωρίζεις στην κοινότητά σου, πόσο περισσότερο ή λιγότερο προσπα
θείς για να επιτύχεις τα παρακάτω; 1. Να αυξήσεις τη στρεμματική απόδοση των περισσότε
ρων καλλιεργειών, 2. Να αυξήσεις το μέγεθος της γεωργικής σου εκμετάλλευσης, 3. Να απο
κτήσεις υψηλότερο γεωργικό εισόδημα, 4. Να καλυτερέψεις την ποιότητα των περισσότερων 
γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων σου, 5. Να μορφωθούν τα παιδιά σου, 6. Να αναθρέψεις κα
λύτερα τα παιδιά σου, 7. Να καλυτερέψεις τη ζωή σου και της οικογένειάς σου, 8. Να αποκα- 
ταστήσεις επαγγελματικά τα παιδιά σου. Συντελεστής αξιοπιστίας a-Cronbach=0,81.

9. Οι παράγοντες που σχετίζονταν με τη λειτουργικότητα της γεωργικής εκμετάλλευσης 
ήταν: 1. Γεωργικό εισόδημα, 2. Τιμές των περισσότερων γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων, 3. 
Δυνατότητες διάθεσης των περισσότερων παραγόμενων γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων, 4. 
Γεωργική εργασία, 5. Γεωργικό επάγγελμα, 6. Ανεξαρτησία στη δουλειά, 7. Ελεύθερος χρό
νος, 8. Σίγουρη απασχόληση. Συντελεστής αξιοπιστίας a-Cronbach=0,79.
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βαθμολογία ανάλογη με το βαθμό ικανοποίησης, όπως: 4 = πολύ ικανοποιη
μένος, 3 = αρκετά, 2 = λίγο, 1 = καθόλου ικανοποιημένος.

15. Παραδοσιακότητα: Ορίστηκε η επιμονή του γεωργού στις εθιμικά 
καθιερωμένες συνήθειες και τρόπους δράσης που μεταβιβάζονται από γενεά 
σε γενεά. Μετρήθηκε με 10 προτάσεις10 σε κλίμακα Likert (Likert, 1977) και 
με βαθμολογία: 4 = συμφωνώ, 3= δεν ξέρω, 2 = διαφωνώ.

ΠΙΝΑΚΑΕ 1

Παραγοντική μήτρα των απαντήσεων των -γεωργών ως προς την ικανοποίησή τους 
από την παροχή υπηρεσιών και τα έργα υποδομής στην κοινότητά τους

Έργα υποδομής και υπηρεσίες
Παράγοντες

I II III IV V

Λύκειο 0,99* -0,02 -0,03 0,06 0,07
Γ υμνάσιο 0,68 0,06 0,15 0,27 0,20
Οδική συγκοινωνία 0,27 0,19 0,08 0,26 0.27
Ιερείς 0,02 0,86 0,06 0,15 0,07
Εκκλησίες 0,04 0,82 0,06 0,06 0,03
Επαρχιακοί δρόμοι 0,06 0,11 0,80 0,09 0,12
Αγροτικοί δρόμοι 0,04 0,05 0,64 0,15 0,07
Κοινοτικοί δρόμοι 0,00 -0,01 0,50 0,23 0,05
Δημοτικό σχολείο 0,11 0,23 0,16 0,65 0,04
Τηλεπικοινωνίες 0,14 -0,10 0,30 0,51 0,34
Παιδικός Σταθμός/Νηπιαγωγείο 0,15 0,09 0,13 0,50 0,04
Ύδρευση 0,02 0,00 0,21 0,50 0,26
Φαρμακευτική περίθαλψη 0,08 -0,00 -0,02 -0,03 0,63
Ιατρική περίθαλψη 0,07 0,10 0,11 0,22 0,62
Νοσοκομειακή περίθαλψη 0,07 -0,00 0,19 0,13 0,52
Ταχυδρομείο 0,18 0,15 -0,01 0,18 0,23

Διακύμανση εξηγούμενη
(σύνολο 48,3%) 21,9% 9,0% 8,2% 5,4% 3,7%

* Οι σημειούμενες με έντονη γραφή τιμές αφορούν τις μεταβλητές που χρησιμοποιήθη
καν στην παραπέρα ανάλυση και για τον αντίστοιχο παράγοντα. * 7

10. Οι προτάσεις που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι ακόλουθες: 1. Τα αγόρια πρέπει να μορ
φώνονται περισσότερο από τα κορίτσια, 2. Οι σύντροφοι για γάμο πρέπει να είναι της ίδιας κα
ταγωγής, 3. Τα κορίτσια πρέπει να δίνουν απαραίτητα προίκα στον άντρα, 4. Η θέση των κο- 
ριτσιών είναι στο σπίτι και δεν πρέπει να εργάζονται, 5. Τα αγόρια πρέπει να παντρεύονται με
γάλα, 6. Οι νέοι δεν πρέπει να καπνίζουν μπροστά στους γονείς και τους μεγάλους συγγενείς,
7. Τα κορίτσια πριν παντρευτούν δεν πρέπει να έχουν σχέσεις με αγόρια, 8. Οι σύντροφοι για 
γάμο πρέπει να έχουν τις ίδιες πολιτικές πεποιθήσεις, 9. Οι σύντροφοι για γάμο πρέπει να έ
χουν τις ίδιες θρησκευτικές πεποιθήσεις, 10. Σε μια οικογένεια με αγόρια και κορίτσια, τα κο
ρίτσια πρέπει να παντρεύονται πρώτα. Συντελεστής αξιοπιστίας a-Cronbach=0,74.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Συντελεστές απλής συσχέτισης του Pearson* ως προς το βαθμό ικανοποίησης των 
γεωργών από την κοινότητά τους, τα έργα υποδομής και τις υπηρεσίες, καθώς και 

τα χαρακτηριστικά τους

Μεταβλητές 2 3 4 5 6 7 8 9

Έργα υποδομής-υπηρεσίες
1. Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 0,08 0,14 0,32 0,24 -0,00 -0,14 0,01 -0,11
2. Θρησκευτικές λειτουργίες - 0,14 0,17 0,11 -0,07 -0,10 -0,07 -0,04
3. Οδικό δίκτυο - 0,41 0,22 0,13 -0,02 0,02 -0,12
4. Δημόσιες υπηρεσίες - 0,34 0,15 -0,05 -0,15 -0,03
5. Υγειονομικές υπηρεσίες - 0,02 -0,11 0,06 -0,12

Ατομικά χαρακτηριστικά των γεωργών
6. Ηλικία - -0,34 -0,25 -0,00
7. Μόρφωση - 0,10 0,15
8. Απασχόληση - -0,24

Χαρακτηριστικά της γεωργικής εκμ/σης
9. Μέγεθος γεωργικής εκμετάλλευσης

10. Γεωργικό εισόδημα

Κοινωνικά χαρακτηριστικά των γεωργών
11. Άτυπες αλληλεπιδράσεις
12. Συμμετοχή σε επίσημες οργανώσεις
13. Ηγετική ικανότητα
14. Κοινωνικότητα
15. Κοινωνική ενσωμάτωση 

Ψυχολογικά χαρακτηριστικά των γεωργών
16. Προσδοκίες
17. Φιλοδοξίες
18. Αυτοαντίληψη
19. Ικανοποίηση από τη γεωργική εκμ/ση

20. Παραδοσιακότητα 

Ικανοποίηση από την κοινότητα
21. Γενική ικανοποίηση από την κοινότητα

* Συντελεστές συσχέτισης μεγαλύτεροι ή ίσοι με 0,133 είναι στατιστικά σημαντικοί για 
α=0,05.
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10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

0,00 -0,06 -0,09 0,02 -0,18 -0,10 0,00 -0,13 -0,06 0,09 0,09 0,11

-0.14 -0,02 -0,07 -0,12 0,08 0,03 0,12 -0,14 0,10 0,20 -0,01 0,08

-0,14 -0,11 -0,02 -0,17 -0,05 -0,16 0,04 -0,20 -0,03 0,21 0,01 0,21

-0,07 -0,09 -0,05 -0,04 -0,03 -0,08 0,22 -0,15 0,00 0,43 0,02 0,32

-0,18 -0,21 -0,1! -0,19 -0,05 -0,16 0,17 -0,03 -0,06 0,21 0,08 0,06

-0,13 -0,06 -0,04 -0,04 -0,10 -0,07 -0,13 -0,27 0,03 0,07 0,11 0,09

0,18 0,08 0,26 0,18 0,20 0,10 0,15 0,27 0,00 0,03 -0,26 -0,15

-0,36 0,02 0,05 -0,17 0,06 -0,07 0,02 -0,00 -0,15 -0,19 -0,10 -0,11

0,68 0,12 0,22 0,29 0,15 0,08 0,14 0,11 0,36 0,20 -0,04 -0,06

- 0,14 0,10 0,35 0,02 0,05 0,06 0,25 0,29 0,08 -0,03 -0,11

- 0,30 0,42 0,55 0,21 0,08 0,16 0,25 0,04 -0,05 -0,01

- 0,32 0,36 0,13 0,02 0,10 0,12 0,11 -0,14 -0,13

- 0,47 0,32 0,13 0,29 0,39 0,13 -0,13 -0,07

- 0,33 0,16 0,15 0,23 0,29 -0,15 0,02

- 0,01 0,15 0,25 0,07 -0,01 0,27

- 0,12 0,04 0,40 0,02 0,13

- 0,23 0,02 0,05 -0,03

- 0,33 0,01 0,02

- 0,07 0,31

- 0,23

_
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Στατιστική ανάλυση και αποτελέσματα έρευνας

Χρησιμοποιήθηκε κατ’ αρχάς η μέθοδος της παραγοντικής ανάλυσης (factor 
analysis) (Harman, 1976, Rummel, 1979, Σιάρδος, 1983), προκειμένου να 
προσδιοριστεί η δόμηση των τάσεων που ακολουθούν οι απαντήσεις των 
γεωργών ως προς την ικανοποίησή τους από την παροχή των υπηρεσιών και 
τα έργα υποδομής στην κοινότητά τους. Με την εφαρμογή της ανάλυσης σε 
κύριους παράγοντες (principal factor analysis) και με ορθογωνική περιστρο
φή (varimax rotation) των παραγόντων διαπιστώθηκε ότι η ικανοποίηση των 
γεωργών ως προς τις υπηρεσίες και τα έργα υποδομής είναι πολυδιάστατη. 
Συγκεκριμένα, οι 16 μεταβλητές (υπηρεσίες) που χρησιμοποιήθηκαν εντά
χθηκαν σε 5 ομάδες-παράγοντες (πίνακας 1), η ονοματολογία των οποίων κα
θορίστηκε από την παρουσία μεταβλητών με υψηλά φορτία (loadings).

Ο I παράγοντας ονομάστηκε «δευτεροβάθμια εκπαίδευση» καθόσον εμ
φανίζει με πολύ υψηλά φορτία τις μεταβλητές «ικανοποίηση από την ύπαρξη 
λυκείου στην κοινότητα ή στην κοντινή περιοχή» και «ικανοποίηση από την 
ύπαρξη γυμνασίου στην κοινότητα». Ο παράγοντας II φέρει το όνομα «εκ
κλησιαστικές λειτουργίες», καθόσον κυριαρχούν σ’ αυτόν οι μεταβλητές 
«ικανοποίηση από την ύπαρξη ή επάρκεια εκκλησιών» και «ικανοποίηση από 
την ύπαρξη ή επάρκεια ιερέων» στην κοινότητα. Ο III παράγοντας είναι το 
«οδικό δίκτυο», καθόσον σχετίζεται με την ικανοποίηση των γεωργών από 
τους επαρχιακούς, αγροτικούς και κοινοτικούς δρόμους. Ο IV παράγοντας 
ονομάστηκε «δημόσιες υπηρεσίες», καθόσον αποτελείται από μεταβλητές που 
σχετίζονται με την ικανοποίηση του γεωργού από την ύπαρξη και λειτουργία 
παιδικού σταθμού ή/και νηπιαγωγείου, δημοτικού σχολείου, την οργάνωση 
και τη λειτουργία του τηλεπικοινωνιακού δικτύου και την υδροδότηση των 
κατοίκων της κοινότητας. Τέλος, ο V παράγοντας είναι ο παράγοντας «υγειο
νομικές υπηρεσίες», καθόσον σχετίζεται με την ικανοποίηση των γεωργών 
από την παρεχόμενη ιατρική, φαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη 
στην κοινότητα.

Οι τιμές των συντελεστών αξιοπιστίας α-Cronbach (Cronbach, 1951) 
κυμαίνονται από 0,66 μέχρι 0,83 για τις ομάδες των αντίστοιχων μεταβλη
τών σε κάθε παράγοντα.11 Οι συντελεστές αυτοί υποδηλώνουν ότι η αξιοπι-

11. Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: αριθμός μεταβλητών=2, α=0,83. Εκκλησιαστικές λει
τουργίες: αριθμός μεταβλητών=2, α=0,83. Οδικό δίκτυο: αριθμός μεταβλητών=3, α=0,70. 
Δημόσιες Υπηρεσίες: αριθμός μεταβλητών=4, α=0,68. Υγειονομικές υπηρεσίες: αριθμός με- 
ταβλητών=3, α=0,66.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4

Ανάλυση παλινδρόμησης του βαθμού ικανοποίησης των γεωργών από την κοινότητά 
τους σε σχέση με τα χαρακτηριστικά τους και την ικανοποίησή τους από τις υπηρεσίες 

και τα έργα υποδομής

Μεταβλητές b β SEß t % της εξη
γούμενης 

διακύμανσης

Ατομικά χαρακτηριστικά 
των γεωργών

1. Ηλικία 0,01 0,04 0,07 0,53 0,81'
2. Μόρφωση -0,16 -0,08 0,07 -1,11 1,50
3. Απασχόληση -0,43 -0,04 0,07 -0,64 0,85

Χαρακτηριστικά της γεωρ
γικής εκμετάλλευσης

4. Μέγεθος γεωργικής 
εκμετάλλευσης -0,01 -0,06 0,09 -0,70 0,49

5. Γεωργικό εισόδημα -0,01 -0,04 0,09 -0,51 1,00
Κοινωνικά χαρακτηριστικά 
των γεωργών

6. Άτυπες αλληλεπι
δράσεις 0,30 0,02 0,08 0,32 0,06

7. Συμμετοχή σε επίση
μες οργανώσεις -0,18 -0,12 0,07 -1,73 0,91

8. Ηγετική ικανότητα -0,10 -0,10 0,08 -1,26 0,10
9. Κοινωνικότητα -0,03 -0,03 0,08 -0,33 0,74

10. Κοινωνική ενσωμά
τωση 0,94 0,33 0,07 4,93** 8,95

Ψυχολογικά χαρακτηριστι
κά των γεωργών

11. Προσδοκίες 0,05 0,08 0,07 1,10 3,04
12. Φιλοδοξίες -0,01 -0,01 0,07 -0,12 0,00
13. Αυτοαντίληψη -0,31 -0,08 0,07 -1,06 0,00
14. Ικανοποίηση από τη 

γεωργική εκμ/ση 0,30 0,30 0,07 4,11** 7,22
15. Παραδοσιακότητα 0,12 0,13 0,07 2,00* 1,50
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (συνέχεια)

Μεταβλητές % της εξη
γούμενης 

διακύμανσης
Διακύμανση εξηγούμενη από
τις ομάδες μεταβλητών

Υπηρεσίες και έργα υπο-
δομής 11,15

Ατομικά χαρακτηριστικά
των γεωργών 3,16

Χαρακτηριστικά της γεωρ-
γικής εκμ/σης 1,49

Κοινωνικά χαρακτηριστι-
κά 10,76

Ψυχολογικά χαρακτηρι-
στικά 11,76

Διακύμανση εξηγούμενη
αποκλειστικά από τις ομά-
δες των μεταβλητών2

Υπηρεσίες και έργα υπο-
δομής 6,22

Ατομικά χαρακτηριστικά
των γεωργών 1,06

Χαρακτηριστικά της γε-
ωργικής εκ/σης 0,39

Κοινωνικά χαρακτηριστικά 11,68
Ψυχολογικά χαρακτηρι-
στικά 6,22

Διακύμανση εξηγούμενη από
όλες τις μεταβλητές 33,36

* Σημαντικότητα για α=0,05.
** Σημαντικότητα για α=0,01.
1. Μεταβλητές που εισήλθαν στην παλινδρόμηση κατά τη σειρά που εμφανίζονται.
2. Αφορά την επιπλέον εξηγούμενη διακύμανση, μετά την είσοδο στο μοντέλο της παλινδρό-

μησης των άλλων ομάδων μεταβλητών.
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στία των τεσσάρων ομάδων-παραγόντων είναι ικανοποιητική, ακόμη και στις 
περιπτώσεις όπου παράγοντες (όπως οι I και II) αποτελούνται μόνο από δύο, 
με υψηλά φορτία, μεταβλητές.

Με δεδομένο ότι οι συντελεστές αξιοπιστίας είναι υψηλοί σε όλους τους 
παράγοντες, αθροίστηκαν οι αντίστοιχες με υψηλά φορτία τιμές των μετα
βλητών του κάθε παράγοντα και για κάθε γεωργό, τιμές οι οποίες στη συνέ
χεια χρησιμοποιήθηκαν στο μοντέλο της ανάλυσης της παλινδρόμησης (re
gression analysis).

Κατ’ αρχάς με βάση τους συντελεστές απλής συσχέτισης Pearson διαπι
στώθηκε ότι οι σχέσεις μεταξύ της ικανοποίησης των γεωργών από την κοι
νότητά τους, εκφρασμένης με την αξιολόγησή τους ως προς την ομάδα των 
12 προτάσεων (βλ. υποσ. 1), και της ικανοποίησής τους από τις πέντε ομάδες 
των υπηρεσιών δεν ήταν πολύ υψηλές. Μάλιστα, ο παράγοντας «δημόσιες 
υπηρεσίες» φαίνεται να σχετίζεται πολύ σημαντικά με τους λοιπούς και επι
πλέον ο παράγοντας «υγειονομικές υπηρεσίες» με τη «δευτεροβάθμια εκπαί
δευση» και το «οδικό δίκτυο» (Πίνακας 2). Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις οι 
συντελεστές συσχέτισης είναι θετικοί, που σημαίνει ότι όσο θετική είναι η 
αξιολόγηση από τους γεωργούς της παροχής των υπηρεσιών και των έργων 
υποδομής στην κοινότητά τους, τόσο μεγαλύτερη είναι και η γενική ικανο
ποίησή τους από αυτή.

Στο πλαίσιο της ανάλυσης της παλινδρόμησης, οι πέντε ομάδες 
μεταβλητών-υπηρεσιών της κοινότητας εξηγούν το 11,15% της διακύμανσης 
της ικανοποίησης των γεωργών από την κοινότητά τους (Πίνακας 3). Εάν οι 
επιδράσεις των ομάδων των υπηρεσιών ήταν ανεξάρτητες, τότε η διακύμαν
ση που θα εξηγείτο θα ήταν το άθροισμα των διακυμάνσεων των επιμέρους 
ομάδων, δηλαδή 16,56%, που είναι κατά 50% μεγαλύτερο της προηγούμενης 
τιμής, στοιχείο που υποδηλώνει την σε κάποιο βαθμό αλληλοσυσχέτιση των 
παραγόντων (όπως αυτό εξάλλου βεβαιώνεται από τον Πίνακα 2) στην εξή
γηση της ικανοποίησης των γεωργών από την κοινότητά τους. Η επίδραση 
του παράγοντα «δημόσιες υπηρεσίες» είναι περισσότερο εμφανής έναντι των 
λοιπών παραγόντων. Πράγματι, με την εισαγωγή του παράγοντα αυτού στο 
μοντέλο της παλινδρόμησης, εξηγείται η επιπλέον διακύμανση της ικανο
ποίησης από την κοινότητα από 2,5-25 φορές περισσότερο απ’ ό,τι εξηγείται 
με την εισαγωγή των άλλων ομάδων υπηρεσιών.

Μολονότι η προσθήκη του δημόσιου τομέα στο μοντέλο της παλινδρό
μησης αυξάνει σημαντικά την εξηγούμενη διακύμανση, ένα πολύ υψηλό πο
σοστό του βαθμού της ικανοποίησης από την κοινότητα δεν εξηγείται από 
την παροχή των υπηρεσιών. Όπως φαίνεται από τους Πίνακες 2 και 4, οι κα
θοριστικές μεταβλητές που εξηγούν τη διακύμανση της ικανοποίησης από 
την κοινότητα είναι η κοινωνική ενσωμάτωση των γεωργών, η ικανοποίηση
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από τη γεωργική τους εκμετάλλευση και οι προσδοκίες τους και σε κάποιο 
βαθμό η παραδοσιακότητά τους. Οι μεταβλητές αυτές, μαζί με τις λοιπές ατο
μικές, εξηγούν το 27,17% της γενικής ικανοποίησης των γεωργών από την 
κοινότητά τους.

Εάν οι επιδράσεις των πέντε ομάδων μεταβλητών ήταν τελείως ανεξάρ
τητες μεταξύ τους, η ολική διακύμανση θα ήταν το άθροισμα των διακυμάν
σεων των επιμέρους ομάδων, δηλαδή 38,32%, ελαφρώς ανώτερο της τιμής 
33,36% (της διακύμανσης της εξηγουμένης εμπιμεριστικά από όλες τις ομά
δες), που υποδηλώνει τη σε μικρό βαθμό αλληλοσυσχέτιση μεταξύ των πέντε 
ομάδων των μεταβλητών. Τέλος, παρατηρείται ότι το ποσοστό 33,36% επιμε
ρίζεται ισόποσα σε τρεις ομάδες μεταβλητών: στην ικανοποίηση των γεωρ
γών από την παροχή των υπηρεσιών και τα έργα υποδομής στην κοινότητά 
τους, στα κοινωνικά και στα ψυχολογικά τους γνωρίσματα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στην περιοχή έρευνας, τα στοιχεία της ικανοποίησης των γεωργών από την 
κοινότητά τους συντίθενται από την ικανοποίησή τους από την παροχή των 
υπηρεσιών και τα έργα υποδομής στην κοινότητα, από τα κοινωνικά και τα 
ψυχολογικά τους γνωρίσματα, με πολύ μικρότερη τη συμμετοχή των ατομι
κών χαρακτηριστικών των γεωργών (ηλικία, μόρφωση, απασχόληση εντός ή 
εκτός της γεωργικής εκμετάλλευσης) και των χαρακτηριστικών της γεωργι
κής εκμετάλλευσης (μέγεθος και γεωργικό εισόδημα). Από τα κοινωνικά χα
ρακτηριστικά η κοινωνική ενσωμάτωση του γεωργού, από τα ψυχολογικά η 
ικανοποίηση από τη γεωργική εκμετάλλευση, η παραδοσιακότητα και σε μι
κρότερο βαθμό οι προσδοκίες του φαίνονται να είναι οι περισσότερο σημαν
τικοί δείκτες ικανοποίησης.

Μολονότι πάνω από 50% της διακύμανσης δεν εξηγείται από τις μετα
βλητές που χρησιμοποιήθηκαν, δεν θα αναμενόταν το αντίθετο. Αυτό γιατί, 
όπως επισημαίνουν οι Campbell και συνεργάτες (1976), το αναπόφευκτο των 
σφαλμάτων μέτρησης, η περιορισμένη αξιοπιστία μέτρησης και η αδυναμία 
εκτίμησης των στοιχείων ικανοποίησης από την κοινότητα δεν θα μπορού
σαν να επιτρέψουν μεγάλα ποσοστά εξηγούμενης διακύμανσης. Ίσως η με
γαλύτερη προσοχή πρέπει να συγκεντρωθεί σε δείκτες που σχετίζονται με 
την ποιότητα ζωής στην κοινότητα και με τις στάσεις των ατόμων απέναντι 
σε μεταβλητές τοπικού κοινωνικοπολιτισμικού χαρακτήρα.

Η ικανοποίηση από την κοινότητα είναι έννοια αρκετά πολύπλοκη σε έ
κταση και βάθος, που περιλαμβάνει αξιολογήσεις των παρεχόμενων τοπικών
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υπηρεσιών, καθώς και κοινωνικές μεταβλητές, χωρίς ωστόσο να καλύπτεται 
απ’ αυτές. Η απόκτηση αντικειμενικής πληροφόρησης για την παροχή των 
υπηρεσιών και τα έργα υποδομής στην κοινότητα βοηθά στη συμπλήρωση 
της υποκειμενικότητας των απαντήσεων που χρησιμοποιήθηκαν στην πα
ρούσα έρευνα. Γιατί, όπως διατυπώνουν ο Campbell και οι συνεργάτες του 
(1976:25): «Το επίπεδο της ικανοποίησης επηρεάζεται από κάποια ασαφή 
πρότυπα (standards) του ατόμου, τα οποία οριοθετούν την εικόνα της πιο ελ
κυστικής κοινότητας που έχει γνωρίσει ή ακούσει...».
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