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Από τον  

ΔΔιιεευυθθυυννττήή  ΈΈκκδδοοσσηηςς

  
  

 

ε το σημερινό τεύχος το 
περιοδικό μας γιορτάζει 
τα δέκα χρόνια έκδοσής 
του, αντιμετωπίζοντας 
σημαντικά προβλήματα 

κατάφερε να δημοσιεύει έρευνα περί των 
οικονομικών και της διοίκησης του 
αθλητισμού. Όπως έχουμε επανειλημ-
μένα γράψει στην στήλη αυτή, η έρευνα 
στην Ελλάδα είναι πενιχρή ως 
ανύπαρκτη. Αυτός είναι και ο λόγος που 
το περιοδικό μας επιλέγει τη δημοσίευση 
επιστημονικών άρθρων από αλλοδαπούς 
ακαδημαϊκούς και ερευνητές. Στην 
συντριπτική τους πλειοψηφία τα άρθρα 
αυτά βασίζονται σε εργασίες που 
παρουσιάζονται στα δύο ετήσια επιστη-
μονικά συνέδρια που οργανώνει ο 
ΠΣΑΟΣ. Ευτυχώς, έχουμε τη 
δυνατότητα να  επιλέγουμε από πολλές 
εργασίες πλέον των πενήντα τις δώδεκα 
που θα μεταφράζουμε και θα δημο-
σιεύουμε στο περιοδικό. Η πολιτική 
αυτή θα συνεχιστεί, χωρίς, φυσικά, να 
αποκλείουμε και τη δημοσίευση σοβαρής 
και αξιόπιστης έρευνας που γίνεται από 
επιστήμονες της Ελλάδος.  

Συνεπείς με την παραπάνω πολιτική, 
στο παρόν τεύχος δημοσιεύουμε τρία 
επιστημονικά άρθρα που παρου-
σιάστηκαν ή πρόκειται να παρου-
σιαστούν στα συνέδρια του ΠΣΑΟΣ το 
2010. Κατά τα άλλα, το περιοδικό 
εξακολουθεί η ύλη του να  οργανώνεται 
με τις συνήθεις στήλες. Συγκεκριμένα, 
στην στήλη της Αθλητικής Επικαι-
ρότητας, γίνεται αναφορά στην 
ανομοιογένεια που διακρίνει το ελληνι-
κό ποδόσφαιρο, όχι μόνο στο επίπεδο 
των δύο-τριών μεγάλων ομάδων που, 
επί χρόνια κυριαρχούν στο ελληνικό 

πρωτάθλημα, αλλά στο επίπεδο της 
τοπικής προέλευσης των ομάδων που 
κυριαρχούν σε αυτό, εδώ και δεκαετίες, 
κάτι που δύσκολα αναμένεται να 
αλλάξει. 

Το πρώτο επιστημονικό άρθρο 
αναφέρεται στην βιώσιμη ανάπτυξη του 
περιβάλλοντος και πως μπορεί να 
ενσωματωθεί στις συνειδήσεις των ατό-
μων, μέσα από την εκπαιδευτική δια-
δικασία, αλλά και από την αθλητική 
εκπαιδευτική διαπαιδαγώγηση. Το 
δεύτερο επιστημονικό άρθρο γίνεται 
αναφορά στο ζήτημα του υγιούς τρόπου 
διαβίωσης και πως μπορεί αυτός να 
επιτευχθεί. Πιο ειδικά, δίνεται έμφαση 
στην σωστή διατροφή και στην σωμα-
τική άσκηση που θα πρέπει, από παιδί, 
κάποιος να ακολουθεί, προκειμένου να 
αποκτήσει διατροφικές και αθλητικές 
συνήθειες που θα του εξασφαλίσουν 
έναν, κατά το δυνατόν περισσότερο, 
υγιή τρόπο ζωής, μεταγενέστερα. Το 
τρίτο επιστημονικό άρθρο αναλύει τις 
αιτίες που οδηγούν κάποιον να 
ασχοληθεί με την αθλητική διαιτησία 
αλλά και τα αποτελέσματα, σε όλες τις 
εκφάνσεις της ζωής του, από αυτήν την 
δράση του. Ειδικότερα, μέσω της διεξα-
γωγής συνεντεύξεων με τους εν ενεργεία 
διαιτητές, καταγράφονται τα κίνητρα, οι 
περιορισμοί και οι δεσμεύσεις που απορ-
ρέουν από αυτήν την δραστηριότητα. 

Το περιοδικό συμπληρώνεται με  τη 
στήλη της Αθλητικής Επιστημονικής 
Σκέψης για τα ταλέντα των ομάδων και 
τη στήλη του Επιστημονικού Βιβλίου με 
θέμα τα οφέλη από την οργάνωση μεγά-
λων εκδηλώσεων.  

ΜΜ  
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ΑΑθθλληηττιικκήή  ΕΕππιικκααιιρρόόττηητταα  
  

  

  

  
Οι Ανισότητες του Ελληνικού Ποδοσφαίρου 
 
 

 

στήλη Αθλητική Επικαι-
ρότητα έχει ασχοληθεί 
πολλές φορές με το 
ελληνικό ποδόσφαιρο ή 
με τις ομάδες που 

εκπροσωπούν την Ελλάδα στα ευρω-
παϊκά πρωταθλήματα. Από όλη αυτή 
την αρθρογραφία προκύπτει το συ-
μπέρασμα ότι το ποδόσφαιρο της 
Ελλάδος χαρακτηρίζεται από ανισό-
τητες σε βαθμό μάλιστα που η δομή του 
να τείνει σε μονοπωλιακή, και στην 
καλύτερη των περιπτώσεων, δυο-
πωλιακή. Οι ανισότητες αυτές δεν αφο-
ρούν μονάχα την κυριαρχία μιας ή δύο, 
το πολύ, ομάδων αλλά ότι οι ομάδες 
αυτές προέρχονται από την ίδια πόλη.  
     Γενικότερα, η κυριαρχία της Αθήνας 
και της Θεσσαλονίκης, των οποίων οι 
ομάδες κυριαρχούν στην πρώτη κατη-
γορία του πρωταθλήματος βαίνει σε 
βάρος του ίδιου του αθλήματος, αλλά 
και του γενικότερου ρόλου που θα 
πρέπει να διαδραματίζει το ποδό-
σφαιρο, το αδιαμφισβήτητα δημοφιλέ-
στερο άθλημα της χώρας. Είναι αυτός ο 
γενικότερος ρόλος, για τον οποίο το 
ποδόσφαιρο δεν μπορεί να αφεθεί στα 
χέρια των παραγόντων του, διότι οι 
στόχοι που εξυπηρετεί δεν ανταπο-
κρίνονται στο ρόλο του ποδοσφαίρου 
στην σύγχρονη κοινωνία.  
     Από τη σκοπιά της οικονομικής 
ανάλυσης, το ποδόσφαιρο έχει πολύ 
περισσότερα κοινωνικά οφέλη και κατά 

συνέπεια κόστη, που συνειδητά ή 
ασυνείδητα, οι ιθύνοντες του ποδοσφαί-
ρου δεν μπορούν ή δεν θέλουν να τα 
λάβουν υπόψη τους. Και επειδή ο ρόλος 
της πολιτείας διαμορφώνει προς όφελος 
των ιθυνόντων του ποδοσφαίρου 
ευνοϊκούς όρους για την ανάλυση 
κόστους-οφέλους από την  ιδιωτική 
πλευρά, δικαιούται να παρεμβαίνει για 
να μεγιστοποιεί τα κοινωνικά οφέλη και 
να μειώνει τα κοινωνικά κόστη, ακόμη 
και αν αυτό συνεπάγεται την μείωση 
των ιδιωτικών ωφελειών και την αύξηση 
του ιδιωτικού κόστους των ανθρώπων 
του ποδοσφαίρου. Όπως τόσες άλλες 
οικονομικές δραστηριότητες της Ελ-
λάδος, έτσι και η οικονομική δραστη-
ριότητα στην Ελλάδα είναι έντονα 
κρατοδίαιτη και σκανδαλωδώς, θα έλεγε 
κάποιος,δημοσιοσυντήρητη. Δικαιούται, 
λοιπόν, το κράτος να κάνει τις πα-
ρεμβάσεις του για να πετύχει την 
μεγιστοποίηση των οικονομικών και 
κοινωνικών ωφελειών, μέσα στο πλαίσιο 
μιας σύγχρονης ανάλυσης κοινωνικού 
κόστους-οφέλους. Η ανάλυση αυτή α-
παιτεί, πρώτα και κύρια, το ξεκαθα-
ρισμα των στόχων των πολιτικών που 
αφορούν το ποδόσφαιρο. 
      Ποιοί πρέπει να είναι οι στόχοι της 
ελληνικής πολιτείας για το ποδόσφαιρο; 
Το ποδόσφαιρο θα πρέπει να χρησι-
μοποιείται για την επίτευξη ποδο-
σφαιρικών, αθλητικών και μη αθλη-
τικών στόχων. Η επίτευξη αυστηρώς 

Η  
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επαγγελματικών ποδοσφαιρικών στο-
χων μπορεί να αφεθεί, ελεύθερα και 
δημοκρατικά, στα χέρια των οικονο-
μικών ομάδων και των ολιγοπωλιακών 
λιγκών να διαχειριστούν τα του οίκου 
τους. Όταν, όμως, αυτή η αυστηρώς 
ιδιωτική οικονομική δραστηριότητα 
ενισχύεται από το κράτος, τότε η 
πολιτεία δικαιούται να παρεμβαίνει ή 
και να ενεργεί εκτός του πλαισίου 
λειτουργίας του επαγγελματικού ποδο-
σφαίρου. Όλα είναι θέμα στόχων και 
επιδιώξεων. Μέχρι τώρα ο στόχος της 
πολιτείας, ήταν να σέρνεται πίσω από 
τους ιδιοκτήτες των ΠΑΕ, σε πολλές δε 
περιπτώσεις αλλάζοντας τους νόμους, 
όταν τα συμφέροντα των τελευταίων 
βρίσκουν απέναντι το νόμο. Όταν οι 
ιδιοκτήτες των ΠΑΕ έχουν τέτοια 
δύναμη, η έννοια της νομιμότητας χάνει 
τη σημασία της, διότι ότι είναι παρά-
νομο, μπορεί εύκολα να γίνει νόμιμο, με 
την αλλαγή του νόμου. Το αστείο είναι 
ότι οι ιδιοκτήτες των ΠΑΕ δεν αντλούν 
τη δύναμή τους από την οικονομική 
τους ευρωστία, αλλά από το πλήθος των 
φιλάθλων που ακολουθεί τις ομάδες 

τους. Είναι δηλαδή κάτι σαν πολιτικοί. 
Το μόνο ζήτημα είναι ότι δεν εκλέγονται 
αλλά λειτουργούν λίγο πολύ σαν 
εκλεγμένοι δικτάτορες.  
      Η πολιτεία όμως δεν μπορεί να 
ταυτίσει τους δικούς της στόχους με τους 
στόχους κάποιων ΠΑΕ. Θα πρέπει η 
δημοφιλία του ποδοσφαίρου να αξιο-
ποιηθεί για την επίτευξη οικονομικών, 
κοινωνικών, περιφερειακών και αθλη-
τικών αναπτυξιακών στόχων. Η συζή-
τηση για το νέο Καποδίστρια και για 
τον αιρετό Περιφερειάρχη μπορεί να 
αποτελέσει μία αφορμή για να ξεκινήσει 
μία συζήτηση για την ανάπτυξη του πο-
δοσφαίρου ως μέσου οικονομικής, κοι-
νωνικής και περιφερειακής ανάπτυξης. 
Την πρόταση αυτή την έχουμε ξανα-
κάνει από αυτή εδώ την στήλη και την 
επαναφέρουμε σήμερα όχι γιατί είναι 
επίκαιρη, αλλά διότι θα πρέπει από 
κάπου να υπάρχει μία αρχή για την 
δημιουργία ενός πραγματικού ελλη-
νικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου και 
όχι για την ανάπτυξη του ποδο-σφαίρου 
που παίζεται στην Ελλάδα. 
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  ΕΕππιισσττηημμοοννιικκόό  ΆΆρρθθρροο  
  

  
 
 
 
 
Η Εκπαιδευτική Διαδικασία της Βιώσιμης Ανάπτυξης του 
Περιβάλλοντος και η Ακαδημία της Αθλητικής Διοίκησης 
 
 

Τσέρυλ Μάλλεν & Λορν Άνταμς 
 
 

 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα αναφέρεται στην ικανότητα ενός 
οργανισμού να προστατεύσει το φυσικό περιβάλλον, «με παράλληλα 
την πλήρωση των αναγκών της παρούσας γενιάς χωρίς, όμως, να 
υποσκάπτεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν 
τις δικές τους ανάγκες» (Έκθεση Brundland, 1987, σ. 1). Ερευνητές 

έχουν συμφωνήσει ότι εάν η περιβαλλοντική βιωσιμότητα λάβει χώρα στο μέλλον, 
θα πρέπει, αρχικά, να ενσωματωθεί σε όλα τα προγράμματα σπουδών της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Bowers, 2001, Davinson, 2003, Fien, 2002, Haigh, 
2005). Η ανάγκη αυτή να ενσωματωθεί η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης του 
περιβάλλοντος στα σχολικά προγράμματα σπουδών είναι επείγουσα (Martin & 
Jucker, 2005) εξαιτίας του αυξανόμενου αριθμού των αρμοδίων υπαλλήλων στις 
επιχειρήσεις  που είναι υπεύθυνοι για την βιώσιμη ανάπτυξη του περιβάλλοντος 
(Roome, 2005) αλλά και του  συγκριτικού πλεονεκτήματος που μπορεί να επιφέρει σε 
αυτές μέσω της δράσης τους για την  βιώσιμη ανάπτυξη αυτού (Rosen, 2001). 
Παρόλα αυτά, η ενασχόληση με την βιωσιμότητα του περιβάλλοντος είναι 
ενδιαφέρουσα και περίπλοκη (DeTombe, 2008, Heugens, 2006, Siebehüner & Arnold, 
2007). Ειδικοί έχουν επισημάνει την ανάγκη  ύπαρξης ειδικών προσόντων για την 
ενασχόληση με την βιωσιμότητα του περιβάλλοντος ώστε να γίνει περισσότερο 
κατανοητή η έννοια αυτή, αλλά και για να προταθούν καινοτόμες λύσεις (Kallio & 
Nordberg, 2006, Starik & Marcus, 2000).  

Το 2003, o Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, κύρωσε το Ψήφισμα 57/254 στην 57η 
Γενική Σύνοδο του ΟΗΕ διακηρύσσοντας  ότι τα χρόνια 2005-2014 θα αποτελέσουν 
την «Δεκαετία της Εκπαίδευσης Αφιερωμένη στην Βιώσιμη Ανάπτυξη του 
Περιβάλλοντος». Αυτή η δεκαετία είναι αφιερωμένη στην προσπάθεια για να γίνει 
μια στοχευμένη προσπάθεια για την ενσωμάτωση της έννοιας της βιώσιμης 
ανάπτυξης στο εκπαιδευτικό σύστημα, συμπεριλαμβάνοντας και αυτήν της βιώσιμης 
ανάπτυξης του περιβάλλοντος. Ο Haigh (2005), δήλωσε ότι αυτή η δεκαετία αποτελεί 
«την καλύτερη ευκαιρία που έχουν οι ακαδημαϊκοί για να ενημερώνουν για την 
διενέργεια  μεγάλων και καινοτόμων αλλαγών, με την προϋπόθεση ότι και τα 
μεγαλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα αναλάβουν δράση για την δημιουργία ενός 
καλύτερου κόσμου». Ακόμη, υφίσταται μιας  χαμηλής ποιότητας ενσωμάτωση της 
έννοιας της βιώσιμης ανάπτυξης του περιβάλλοντος στο σχολικό πρόγραμμα της 

ΗΗ  
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δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εντός των πλαισίων του παραδοσιακού προγράμματος 
σπουδών, όμως με περιορισμένη εφαρμογή (Thomas, 2004).  

Στην επιστήμη της αθλητικής διοίκησης υπάρχει περιορισμένη αρθογραφία 
(Mallen, Stevens, & Adams, υπό έκδοση) σχετικά με το εν λόγω ζήτημα. Οι Mallen κ.α. 
εξέτασαν ένα δείγμα από 21 ακαδημαϊκά περιοδικά αθλητικού περιεχομένου που 
περιλάμβαναν 4639 άρθρα επισκόπησης, δημοσιευμένα την περίοδο από το 1987 
μέχρι το 2008. Τα ευρήματα έδειξαν ότι μια μόνο μικρή μερίδα από αυτά (17) είχαν 
κείμενα σχετικά με την βιωσιμότητα του περιβάλλοντος, καταδεικνύοντας το 
γεγονός ότι η ανάπτυξη του αθλητισμού, από κοινού με την βιώσιμη ανάπτυξη του 
περιβάλλοντος, ήταν σε  εμβρυακό στάδιο. Κανένα από αυτά τα κείμενα, που 
έκαναν λόγο για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, δεν επικεντρώθηκε στην 
αθλητική διαπαιδαγώγηση με σκοπό την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Παρόλα 
αυτά, στο πεδίο της διοίκησης, μερικά από τα άρθρα αυτά, παρείχαν μια 
ολοκληρωμένη εικόνα για τις κατευθύνσεις, την αξία και την επίδραση που μπορεί 
να έχει η έρευνα για την βιώσιμη ανάπτυξη του περιβάλλοντος, 
συμπεριλαμβανομένου των Bansal και Gao (2006), Etzion (2007), Kallio & Norgberg 
(2006), Kolt & Mauser (2002), Porter (2006), και Starik (2006). 

Το παρόν άρθρο επιχειρεί να καταγράψει την υφιστάμενη κατάσταση στην 
βιβλιογραφία της επιστήμης της διοίκησης σχετικά με το τι είναι γνωστό για το θέμα 
της βιώσιμης ανάπτυξης του περιβάλλοντος εντός των πλαισίων του εκπαιδευτικού 
συστήματος. Το άρθρο αυτό προέκυψε έπειτα από αίτηση της θέσης του Slack (1996) 
ότι για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις, πρέπει οι ακαδημαϊκοί της αθλητικής 
διοίκησης να γίνουν πιο «εξοικειωμένοι με τις παρούσες αντιλήψεις και θεωρίες, ως 
προς τη διοίκηση, και επιπλέον να χρησιμοποιούμε αυτές τις ιδέες για να 
υποστηρίξουμε την δουλειά μας» (σ. 99). Έτσι, ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να 
πραγματοποιηθεί μια ανάλυση για το περιεχόμενο της υπάρχουσας θεωρίας της 
οργάνωσης της επιστήμης της διοίκησης καθώς και καταγραφή της υφιστάμενης 
βιβλιογραφίας πάνω στο ζήτημα του  φυσικού περιβάλλοντος σε σχέση με  την 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα ως ένα βασικό στάδιο για να υποστηρίξουμε την από 
κοινού εκπαιδευτική διαδικασία του αθλητισμού με την περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα κατά την διάρκεια της «Δεκαετίας της Εκπαίδευσης Αφιερωμένη για 
την Βιώσιμη Ανάπτυξη» (ΟΗΕ, 2003). 
 
Μέθοδοι 

Το θεωρητικό πλαίσιο που χρησιμο-ποιήθηκε για αυτήν την ανάλυση 
περιεχομένου, ακολούθησε τα στάδια που χρησιμοποιήθηκαν από τους Wolfe, 
Hoeber, & Babiak (2002) και Mallen, Stevens & Adams (υπό έκδοση). Τα στάδια 
οριοθέτησαν τα όρια, συμπεριλαμβάνοντας τις μονάδες δείγματος, την μονάδα του 
κειμένου, τα θέματα κομβικής σημασίας, τους παράγοντες ανάλυσης, καθώς επίσης 
και τον τρόπο κωδικοποίησης. Σε αυτήν την μελέτη, κάθε μονάδα του δείγματος 
ήταν ένα ακαδημαϊκό περιοδικό στον τομέα της διοίκησης. 

Η επιλογή των περιοδικών βασιζόταν στις αξιολογήσεις που είχαν γίνει από τον 
Cohen (2007), σχετικά με την  «Μελέτη των οργανισμών και του φυσικού 
περιβάλλοντος…που δημοσιεύτηκε σε πρώτης κατηγορίας επιστημονικά περιοδικά 
της διοίκησης καθώς και σε μια σειρά από εξειδικευμένα περιοδικά που σχετίζονταν 
με τα ζητήματα των Οργανισμών και του φυσικού περιβάλλοντος» (σ. 64). Ο Cohen 
προχώρησε σε μία αξιολόγηση τεσσάρων σταδίων για την ποιότητα και για τις αρχές 
του κάθε περιοδικού. Τα περιοδικά που περιελήφθησαν ήταν: 
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Περιοδικά με τρόπο αξιολόγησης  4:  

 Academy of Management Journal 

 Academy of Management Review  

 Administrative Science Quarterly Strategic Management Journal  

 MIT Sloan Management Review 

 Organization Science  

 Academy of Management Executive Management Science 

 Harvard Business Review  
 

Περιοδικά με τρόπο αξιολόγησης  3:  

 California Management Review Organization Studies  

 Journal of Industrial Ecology  

 Journal of Management Studies  

 Journal of Applied Behavioral Science Business Strategy and the Environment  

 Business and the Environment 

 Journal of Business Ethics 

 Business Ethics Quarterly    

 The Journal of Business and Society 
 

Περιοδικά με τρόπο αξιολόγησης  2.5: 

 Journal of Management Inquiry 
 

Περιοδικά με τρόπο αξιολόγησης  2: 

 Organization and Environment  

 Business and Society Review  

 Corporate Environmental Strategy Business Horizons 

 Journal of Corporate Environmental Strategy and Practice 
 

 
Τρία από τα περιοδικά που χρησιμοποιήθηκαν στις αξιολογήσεις του Cohen, δεν 

συμπεριελήφθησαν σε αυτήν την μελέτη, και συγκεκριμένα τα περιοδικά: Corporate 
Environmental Strategy, Journal of Business and Society και το Journal of Corporate 
Environmental Strategy and Practice. Τα περιοδικά αυτά αποκλείστηκαν από την 
μελέτη, καθώς δεν μπορούσε να υπάρξει σύνδεση, μέσω διαδικτύου, με όλα τα 
ζητήματα που άπτονται στη παρούσα μελέτη. 

Πραγματοποιήθηκε μια δεκαετής επισκόπηση των 22 ειδικών περιοδικών 
αξιολόγησης, που ήταν διαθέσιμα στο διαδίκτυο, και επομένως εξετάστηκαν άρθρα 
που δημοσιεύτηκαν την περίοδο 1999 μέχρι το 2009 και τα οποία σχετίζονταν του 
θέματος  της βιωσιμότητας του περιβάλλοντος εντός της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
Κάθε κείμενο ήταν άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό το οποίο επικεντρωνόταν στο 
ζήτημα της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας σε σχέση με το σχολικό πρόγραμμα 
σπουδών. Επιπλέον, κάθε άρθρο του περιοδικού αντικατόπτριζε έναν από τους πέντε 
τύπους άρθρων, όπως ταξινομήθηκαν από τους Rourke & Szabo (2002), 
συμπεριλαμβάνοντας  άρθρα με την ίδια οπτική γωνία: εμπειρικά, περιγραφικά, 
επισκόπησης, όπως και άρθρα μεθοδολογικού περιεχομένου. Το κύριο θέμα της 
μελέτης  ήταν η ένταξη της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στο εκπαιδευτικό ζήτημα. 
Ο τρόπος της συλλογής των στοιχείων περιείχε την ανθρώπινη κωδικοποίηση, η 
οποία περιλάμβανε μια χειρονακτική έρευνα για τον πίνακα των περιεχομένων, 
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τους τίτλους των άρθρων και μια επισκόπηση των περιλήψεων για το κάθε 
περιοδικό. Άπαξ και ένα περιοδικό εντοπιζόταν, η ομάδα έρευνας διάβαζε το άρθρο 
και έκανε μια περίληψη που ακολουθούσε το θεωρητικό πλαίσιο που οι Wolfe, 
Weick, Usher, Terborg, Poppo, Murrell, Dukerich, Core, Dickson, και Jourdan (2005) 
καθιέρωσαν. Το πλαίσιο περιλάμβανε την καταγραφή «του θέ-ματος της κάθε 
μελέτης, τις θεωρητικές βάσεις, τους πυλώνες, τις μεθόδους, το υπόβαθρο, την 
αιτιολογία για την πραγματοποίηση της μελέτης, καθώς και έως ποιο σημείο έφτανε 
η γενίκευση  του εν λόγω θέματος » (Wolfe κ. α., σ. 185). 
 
 Αποτελέσματα και Συζήτηση 

Κατά την περίοδο από το 1999 μέχρι το 2009, σε δείγμα 22 περιοδικών, 
εκδόθηκαν πάνω από 1635 τόμοι και 15620 κείμενα. Συνολικά, μόνο 23 κείμενα, ή το 
0,153% αυτών, επικεντρώθηκαν στην βιωσιμότητα του περιβάλλοντος στο πλαίσιο 
του εκπαιδευτικού συστήματος. Αυτό υποδηλώνει ότι αυτά τα περιοδικά δεν έδιναν 
έμφαση στην βιωσιμότητα του περιβάλλοντος στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού 
συστήματος ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του ΟΗΕ εντός της «Δεκαετίας της 
Εκπαίδευσης Αφιερωμένη για την Βιώσιμη Ανάπτυξη του Περιβάλλοντος». Το πιο 
ενδιαφέρον είναι ότι στα εννέα πρώτα, στην κατάταξη, περιοδικά (αξιολόγηση 
σύμφωνα με την μέθοδο 4), δεν υπάρχει κανένα κείμενο που να επικεντρωνόταν στα 
ζητήματα επί της εκπαιδευτικής διαδικασίας για την επίτευξη της βιωσιμότητας του 
περιβάλλοντος. Τα κείμενα τα οποία άπτονταν του υπό μελέτη ζητήματος, 
βρίσκονταν στο δεύτερο στάδιο της  αξιολόγησης (τρόπος αξιολόγησης 3), και ειδικά 
στα περιοδικά Journal of Industrial Ecology (εννέα κείμενα), Journal of Business Ethics 
(τέσσερα κείμενα), και το Business Strategy and the Environment (έξι κείμενα) και στο 
χαμηλότερο επίπεδο (τρόπος αξιολόγησης 2), και ειδικά στο Organization and 
Environment (τρία κείμενα) και το Society Review (ένα κείμενο). 

Η βιβλιογραφία επισημαίνει την ανάγκη τα πανεπιστήμια να κοιτάξουν πέρα 
από τα στενά όριά τους για να βοηθήσουν στην κατανόηση του περίπλοκου 
προβλήματος της αντιμετώπισης της βιώσιμης ανάπτυξης του περιβάλλοντος στην 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Κοινωνικοί, πολιτιστικοί και οικονομικοί παράγοντες 
συνδυάζονται από κοινού, ώστε να  κάνουν το δύσκολο και ακατανόητο νόημα της 
βιώσιμης ανάπτυξης του περιβάλλοντος, αντιληπτό και να τεθεί σε εφαρμογή. Παρ΄ 
όλες τις δυσκολίες, η βιβλιογραφία επισημαίνει ότι απαιτείται η βελτίωση του 
σχολικού προγράμματος. Επιπλέον, ο Mathisen (2006), είχε δηλώσει ότι «όπως τα 
ερευνητικά ιδρύματα, έτσι και τα πανεπιστήμια μπορούν, και θα πρέπει, να 
αναπτύξουν περισσότερο την υπάρχουσα γνώση για μια οικολογικά πεφωτισμένη 
κοινωνία» (σ. 111). 
    Τρεις εισηγήσεις προέκυψαν από αυτήν την ανάλυση του περιεχομένου των 
περιοδικών.  
     Η Εισήγηση 1 προτείνει ότι η διαχείριση των οργανισμών και τα κείμενα των 
περιοδικών για το φυσικό περιβάλλον όπως και η βιβλιογραφία για την βιώσιμη 
ανάπτυξη του περιβάλλοντος εντός της εκπαιδευτικής διαδικασίας μπορεί να 
παρασχεθεί στην ακαδημαϊκή κοινότητα της αθλητικής διοίκησης με ένα θεμελιώδες 
πλαίσιο που να ενσωματώνει τον αθλητισμό με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα 
εντός του σχολικού προγράμματος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Παρακάτω 
δίνεται μια επισκόπηση σχετικά με την βιβλιογραφία της επιστήμης της αθλητικής 
διοίκησης. 
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Allenby, Allen & Davidson (2007) 
Θέμα: μηχανική για την βιώσιμη ανάπτυξη 
Θεωρητικές βάσεις: θεωρία εκμάθησης με βάση την παρατήρηση  
Πυλώνες:  παρατηρήσεις και εμπόδια για την διδασκαλία της βιώσιμης ανάπτυξης 
του περιβάλλοντος 
Μέθοδοι: περιπτωσιολογική μελέτη  
Υπόβαθρο: προπτυχιακό επιπέδου μάθημα  μηχανικής   
Αιτιολογία για την πραγματοποίηση της Μελέτης: “η ανάγκη να θεσμοθετηθεί η 
μηχανική της βιώσιμης ανάπτυξης ώστε να κατανοηθεί όχι ως μία διακριτή 
ειδικότητα ή περιθωριακή ιδέα, αλλά, απλά, ως  εκ των ων ουκ άνευ βασικός κλάδος 
της μηχανικής” (σ. 10).  
Ικανότητα για γενίκευση:  υπάρχει η “ανάγκη να δομηθεί ένα εκπαιδευτικό σύστημα 
για την επιστήμη της μηχανικής ώστε να αποφοιτούν μηχανικοί που να είναι ικανοί, 
ορθολογικοί και ηθικοί σχεδιαστές ” (σ. 10).  
 
Branch (2000) 
Θέμα: υπόθεση όταν διδάσκεις  
Θεωρητικές βάσεις: θεωρία εκμάθησης  
Πυλώνες: τοποθεσία στα αστικά και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα   
Μέθοδοι: ανάλυση των προκλήσεων όταν γίνεται η διδασκαλία του γραψίματος για 
την φύση 
Υπόβαθρο: δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιπεδου γραψίματος 
Αιτιολογία για την πραγματοποίηση της Μελέτης στον Αθλητισμό (όπως δηλώνεται από τους 
συγγραφείς): “Οι ειδικοί του γραψίματος για την φύση, ενδιαφέρονται πρώτιστα με 
την αίσθηση της τοποθεσίας” (σ. 356).  
Ικανότητα για γενίκευση: “Προτείνω ότι πρέπει ενεργά να αντιμετωπίσουμε τους 
ποικίλους τρόπους με τους οποίους οι ιδέες της φύσης, της άγριας ζωής, και της 
διατήρησης της φύσης είναι δομημένες σύμφωνα με τις κοινωνικές, πολιτιστικές, και 
τις οικονομικές επιρροές και υποθέσεις ” (σ. 361).  
 
Christensen,  Peirce,  Hartman, Hoffman & Carrier (2007)  
Θέμα: “ πως οι κοσμήτορες και οι διευθυντές των 50 καλυτέρων ΜΒΑ προγραμμάτων 
…ανταποκρίνονται στις ερωτήσεις σχετικά με την ιδέα και την κάλυψη των 
θεματικών ενοτήτων της ηθικής, της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, και της 
βιωσιμότητας” (σ. 34).  
Θεωρητικές βάσεις: εκπαιδευτικές απαιτήσεις για τις θεματικές ενότητες 
Πυλώνες:  θεσμική υποστήριξη για τις θεματικές ενότητες 
Μέθοδοι: μεικτές μέθοδοι, περιπτωσιολογικές μελέτες 
Υπόβαθρο: παγκόσμιας εμβέλειας ΜΒΑ προγράμματα 
Αιτιολογία για την πραγματοποίηση της Μελέτης: ” Για να επιβεβαιώσουν το σημείο στο 
οποίο τα προγράμματα επιχειρηματικών σπουδών ενσωματώνουν αυτές τις ιδέες και  
να δώσουν ποσοτική και ποιοτική μέτρηση του βαθμού της εξέλιξης της φύσης” (σ. 
348).  
Ικανότητα για γενίκευση α:  “ηθική, και βιωσιμότητα είναι διακριτές θεματικές ενότητες 
στα προγράμματα των ΜΒΑ και έχουν την δική τους αξία μελέτης (σ. 349).  
 
Cooper & Fava (2000)  
Θέμα: αξιολόγηση του κύκλου ζωής  
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Θεωρητικές βάσεις: θεωρία εκμάθησης  
Πυλώνες:  πηγές εκμάθησης, χρηματοδότηση, και συνεργασίες  
Μέθοδοι: έρευνα 
Υπόβαθρο: προπτυχιακή εκπαίδευση στην Βόρειο Αμερική   
Αιτιολογία για την πραγματοποίηση της Μελέτης:  “Εάν αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι 
οι φοιτητές είναι η επόμενη γενιά πρακτικών και χορηγών της αξιολόγησης του 
κύκλου ζωής, ξεκινάμε νέες μέθοδοι για την μελέτη των τρόπων αύξησης των 
σχολικών δραστηριοτήτων  ως μέσο για να οικοδομήσουμε την δυνατότητα μελέτης 
και πρακτικών μεθόδων  για την επίτευξη της  αξιολόγηση του κύκλου ζωής” (σ. 7).   
Ικανότητα για γενίκευση: “ Τα πλαίσια για την αξιολόγηση του κύκλου ζωής και οι 
σχετικές  θεωρήσεις, έχουν  βοηθήσει στην διεύρυνση των εισροών στην λήψη 
αποφάσεων, αλλά η χρήση τους στην Βόρεια Αμερική είναι μερικώς διαδεδομένη. Οι 
σχετικές δυνατότητες λήψης αποφάσεων πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω σε όλους 
τους τομείς εντός των πανεπιστημίων μας” (σ. 11).   
 
Cooper & Fava (1999)  
Θέμα: διδασκαλία μεθόδων αξιολόγησης του κύκλου ζωής 
Θεωρητικές βάσεις: θεωρία εκμάθησης 
Πυλώνες: “προσεγγίσεις για την αξιολόγηση του κύκλου ζωής, σχέση της αξιολόγησης 
του κύκλου ζωής με  άλλες θεματικές ενότητες, παραδείγματα, περιπτωσιολογικές 
μελέτες και χρησιμοποιούμενες πηγές, εμπόδια, επιπρόσθετες ανάγκες πηγών” (σ. 
17).  
Μέθοδοι: μελέτη 
Υπόβαθρο: τομέας που καταπιάνεται το περιοδικό Journal of Industrial Ecology  
Αιτιολογία για την πραγματοποίηση της Μελέτης: η προετοιμασία “των φοιτητών να 
καλύψουν την αυξανόμενη ανάγκη για αυτούς που πρέπει να εκπαιδευτούν στην 
βιομηχανική οικολογία” (σ. 13)  
Ικανότητα για γενίκευση α: “Η πλειοψηφία αυτών που ανταποκρίνονται, βρήκε 
διαθέσιμες πηγές οι οποίες είναι μη επαρκείς για την διδασκαλία της αξιολόγησης 
του κύκλου ζωής” (σ. 15)   
 
Cushman-Roisin, Rice, & Moldaver (1999)  
Θέμα: αποτελεσματικότητα διδασκαλίας ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού (όχι στον 
Η/Υ) μέσω της ανάπτυξης “ενός  εργαλείου εξομοίωσης στην διδασκαλία των 
βασικών ιδεών της επιχειρησιακής οικολογίας  (σ. 131).  
Θεωρητικές βάσεις: θεωρία παιγνίων 
Πυλώνες:  προστασία περιβάλλοντος, σχεδιασμός περιβάλλοντος, διαχείριση 
περιβάλλοντος, αξιολόγηση κύκλου ζωής 
Μέθοδοι: ερωτηματολόγιο 
Υπόβαθρο: προπτυχιακά μαθήματα επιχειρηματικών σπουδών και σπουδών 
μηχανικής, στόχευση στον κλάδο του αυτοματισμού  
Αιτιολογία για την πραγματοποίηση της Μελέτης: “Η οικολογία βαθμιαία υιοθετείται 
από τις επιχειρήσεις ως ένα πλαίσιο αλλαγών με φόντο τις αυξανόμενες 
περιβαλλοντικές πιέσεις” (σ. 132).   
Ικανότητα για γενίκευση α: “στατιστικά αποτελέσματα που επιδεικνύουν την 
αποτελεσματικότητα του” (σ. 143).  
 
Dawson (2005)  
Θέμα:  “μια αφήγηση από την παράδοση του περιβάλλοντος ” (σ. 37) 
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Θεωρητικές βάσεις: αφηγηματικές ιστορίες στην ηθική της έριδας 
Πυλώνες:  επιχειρηματικές και περιβαλλοντικές αφηγήσεις  
Μέθοδοι:  περιγραφική  
Υπόβαθρο: “παρούσες επιχειρηματικές συμβάσεις ” (σ. 37), Ηνωμένο Βασίλειο  
Αιτιολογία για την πραγματοποίηση της Μελέτης:  “Θέλουμε να καινοτομήσουμε με 
τρόπους οι οποίοι να ενισχύουν την εμπειρία μας, και να είμαστε οι ίδιοι το 
περιβάλλον παρά να το ακολουθούμε” (σ. 48) 
Ικανότητα για γενίκευση: “Είναι υποχρεωτικό να ξεκινήσουμε να αντιμετωπίζουμε την 
κυριαρχία της επιχειρηματικής αφήγησης με την εισαγωγή ιστοριών που θα 
κινήσουν τους ανθρώπους να δουν το περιβάλλον με μια διαφορετική ματιά” (σσ. 
48) 
 
DesJardins & Diedrich (2003)  
Θέμα: αξιολόγηση μαθητών για την μάθησή τους στον κύκλο ζωής ενός προϊόντος 
Θεωρητικές βάσεις: ηθική και βιώσιμες κοινωνίες  
Πυλώνες:  δύο υποθέσεις για τον κύκλο ζωής 
Μέθοδοι: περιπτωσιολογική μελέτη   
Υπόβαθρο:  προπτυχιακό στάδιο  
Αιτιολογία για την πραγματοποίηση της Μελέτης: “Το μεγαλύτερο τμήμα από την ηθική 
της τυπικής επιχείρησης προϋποθέτει την επάρκεια των οικονομιών οι οποίες 
βασίζονται στην ανάπτυξη… αυτή η  προϋπόθεση είναι προβληματική για τα 
οικονομικά, ηθικά και τα οικολογικά θεμέλια” (σ. 33).  
Ικανότητα για γενίκευση: “Θεωρούμε ότι οι περιπτώσεις του κύκλου ζωής γενικά είναι 
πολύ βοηθητικές ως προς την αποκάλυψη των πλήρως οικονομικών, ηθικών και 
οικολογικών συνεπειών της ανάπτυξης προϊόντων, του μάρκετινγκ, της χρήσης, και 
της διάθεσης” (σσ. 33).  
 
Elliott (2004)  
Θέμα: κοινωνική υπευθυνότητα, συμπεριλαμβανομένης της βιωσιμότητας του 
περιβάλλοντος 
Θεωρητικές βάσεις: θεωρία βιωσιμότητας 
Πυλώνες:  ακαδημαϊκή ακεραιότητα, περιβαλλοντικά και εργασιακά ζητήματα 
Μέθοδοι: περιγραφική 
Υπόβαθρο: το περιεχόμενο του κύριου ομιλητή του συνεδρίου  
Αιτιολογία για την πραγματοποίηση της Μελέτης: “ Ο ρόλος των επιχειρηματικών 
σχολών στην ενίσχυση των κοινωνικών αξιών στους φοιτητές μας” (σ. 567) και “ ο 
πολιτισμός του πρασίνου είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα” (σ. 572).  
Ικανότητα για γενίκευση: “O λογισμός του εθνολογικού είναι περίπλοκος” (σ. 575).  
 
Fukukawa, Shafer & Lee (2007)  
Θέμα: “ επεξηγώντας στους φοιτητές των ΜΒΑ προγραμμάτων τις τάσεις γύρω από 
την συμμετοχική εταιρική και περιβαλλοντική αξιοπιστία” (σ. 384).  
Θεωρητικές βάσεις: θεωρία αξίας 
Πυλώνες:  έλεγχος υποθέσεων 
Μέθοδοι: έρευνα, περιπτωσιολογική μελέτη 
Yπόβαθρο:  “ Πρόγραμμα MBA σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο των Η.Π.Α.”  (σ. 386).   
Αιτιολογία για την πραγματοποίηση της Μελέτης: “Λίγα είναι γνωστά για τις τρέχουσες 
τάσεις για αυτό το θέμα” (σ. 381).  
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Ικανότητα για γενίκευση: “ Υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να αμφιβάλουμε εάν οι σημερινοί 
φοιτητές των ΜΒΑ προγραμμάτων σωστά εκπαιδεύονται ώστε να 
ευαισθητοποιούνται για τα ζητήματα, όπως είναι η συνεταιριστική κοινωνική και 
περιβαλλοντολογική επιμέλεια” (σ. 382).   
 
Geng, Mitchell, & Zhu (2009)  
Θέμα: ανάπτυξη μαθημάτων για την εκμάθηση της επιχειρησιακής οικολογίας   
Θεωρητικές βάσεις: θεωρία βιωσιμότητας 
Πυλώνες: 8 ενότητες 
Μέθοδοι: περιγραφική 
Yπόβαθρο: Dalian Πολυτεχνείο του Dalian (DUT) στην Κίνα  
Αιτιολογία για την πραγματοποίηση της Μελέτης: “Τα πανεπιστήμια θα πρέπει να 
γεφυρώνουν το κενό μεταξύ μιας σχολής Μηχανικής από τις σχολές κοινωνικών και 
ανθρωπιστικών επιστημών για να προκύψουν πτυχιούχοι που  να είναι ικανοί να 
συνεισφέρουν στην οικοδόμηση της κοινωνίας του αύριο” (σ. 987).   
Ικανότητα για γενίκευση: “ Τα επαγγέλματα όπως είναι η διαχείριση, ο σχεδιασμός, η 
μηχανική και η αρχιτεκτονική- είναι κλειδιά για την ενσωμάτωση της βιωσιμότητας 
στην κοινωνία της Κίνας” (σσ. 988).   
  
Hawkins  & Matthews (2009) 
Θέμα: Διδάσκοντας την “αξιολόγηση του κύκλου ζωής με την οικονομική μέθοδο των 
εισροών εκροών” (σ. 622).  
Θεωρητικές βάσεις: θεωρία εξομοίωσης  
Πυλώνες:  εξομοίωση στην τάξη, “οικονομία με τέσσερις κλάδους και με οκτώ 
εμπορικές συναλλαγές ανάμεσα στις επιχειρήσεις αυτών” (σ. 622).   
Μέθοδοι: συγκριτική μέθοδος 
Yπόβαθρο: ανώτερο επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (στην Νορβηγία)  
Αιτιολογία για την πραγματοποίηση της Μελέτης: διδασκαλία, έχοντας μαθητές που, 
εννοιολογικά, να “αντιπροσωπεύουν έναν κλάδο και να λαμβάνουν και να 
εκδίδουν εντολές πληρωμής για υλικά ώστε να εξομοιώνονται με τις πραγματικές 
αγορές των υλικών εντός του οικονομικού συστήματος (σ. 622).  
Ικανότητα για γενίκευση: Συνδέσεις των “εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των κλάδων 
της οικονομίας και των περιβαλλοντικών επιδράσεων” (σ. 635).  
 
 Marstrander,  Brattebø, Røine, & Støren (1999)  
Θέμα: “αναπτύσσοντας και διδάσκοντας την επιχειρηματική οικολογία σε σχολές με 
διαφορετικά αντικείμενα σπουδών” (σ. 117)  
Θεωρητικές βάσεις: θεωρία βιωσιμότητας 
Πυλώνες: τρία πιλοτικά χρόνια  ενός προγράμματος προπτυχιακών σπουδών με 
μαθήματα σπουδών επιχειρησιακής οικολογίας 
Μέθοδοι:εμπειρική μέθοδος,  περιγραφική 
Yπόβαθρο: προπτυχιακό πρόγραμμα    
Αιτιολογία για την πραγματοποίηση της Μελέτης: ανάκλαση 
Ικανότητα για γενίκευση: “Ένα τέτοιου είδους πρόγραμμα θα πρέπει να βασίζεται στην 
εκμάθηση επίλυσης προβλημάτων. Συστήνουμε την χρήση σεμιναρίων ανά θέμα-
ενότητα με διαλέξεις και πρακτικά μαθήματα” (σ. 117).  
 
Mathisen (2006)  
Θέμα:  “πράσινη συνειδητοποίηση” (σ. 112).  
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Θεωρητικές βάσεις: φιλολογική διάλεξη βασιζόμενη στα έργα “Ernest Callenbach’s 
Ecotopia, Ursula K. Le Guin’s  Ο Διωκόμενος, and Marge Piercy’s Γυναίκα στο Χείλος 
του Χρόνου (σ. 110).  
Πυλώνες: τρεις πράσινες ουτοπίες ανάγνωσης και γραφής 
Μέθοδοι: ανάλυση ανάγνωσης και γραφής χρησιμοποιώντας κοινότυπες πράσινες 
αρχές, τάσεις και θεσμικές αλλαγές  
Yπόβαθρο: εννοιοκρατικό 
Αιτιολογία για την πραγματοποίηση της Σπουδής: “Περισσότερη και προσανατολισμένη 
προς την επίλυση των προβλημάτων έρευνα έχει γίνει αντιληπτό ως να είναι 
απαραίτητη για την κατανόηση και την αντιμετώπιση του περιβαλλοντολογικού 
προβλήματος” (σ. 110).  
Ικανότητα για γενίκευση: “ Επειδή η επιστήμη και η ανώτερη εκπαίδευση θεωρούνται 
ως κεντρικοί θεσμοί των νέων κοινωνιών, θα έπρεπε να περιμένουμε από αυτούς να 
έχουν ως κεντρικά θέματα συζήτησης τόσο την δομή μιας μελλοντικής πράσινης 
κοινωνίας όσο και την φύσης των κατευθυντήριων γραμμών και των 
προτεραιοτήτων στις κοινωνίες του σήμερα” (σ. 111).      
 
Matthews, Hawkins, Jaramillo, Marriot & Sharrard (2009). 
Θέμα: πρόγραμμα μαθητείας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης; διδασκόμενοι από 
πτυχιούχους φοιτητές 
Θεωρητικές βάσεις: θεωρία εκμάθησης  
Πυλώνες: ιστορία, χρηματοδότηση, στελέχωση προσωπικού, περιεχόμενο, 
αξιολόγηση, οφέλη, και μαθήματα εκμάθησης  
Μέθοδοι: περιπτωσιολογική μελέτη 
Yπόβαθρο: Ερευνητική Ομάδα του Ινστιτούτου Πράσινου Σχεδιασμού στο 
Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon  
Αιτιολογία για την πραγματοποίηση της Μελέτης: “Εισαγωγή των συμμετεχόντων στις 
ιδέες της επιχειρηματικής οικολογίας και του πως μπορούν να ενσωματωθούν με την 
μηχανική” (σσ. 467).  
Ικανότητα για γενίκευση: “ Κάθε άτομο …μπορεί να διαθέτει ιδέες για την 
επιχειρηματική οικολογία στον ατομικό του/της σχεδιασμό ” (σ. 47). 
 
Mulder  (2004)  
Θέμα: εκπαίδευση της βιώσιμης ανάπτυξης για τους μηχανικούς  
Θεωρητικές βάσεις:  θεωρία βιωσιμότητας 
Πυλώνες:  εκμάθηση μαθημάτων  
Μέθοδοι: περιπτωσιολογική μελέτη 
Yπόβαθρο: Delft University of Technology (Ολλανδία) & Universidad Politecnica de  
Catalunya (Ισπανία) 
Αιτιολογία για την πραγματοποίηση της Μελέτης: “Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι η νέα 
μεγάλη πρόκληση για τον μηχανικό ” (σ. 278).  
Ικανότητα για γενίκευση: “Η ολοκλήρωση της βιώσιμης ανάπτυξης δεν μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο με την  διδασκαλία ενός μαθήματος κοινωνικών επιστημών στο 
πρόγραμμα σπουδών της μηχανικής: το θεματικό κενό είναι πολύ μεγάλο για να 
μπορεί να γεφυρωθεί κατά αυτόν τον τρόπο” (σ. 275). “ για την αντιμετώπιση του 
ζητήματος θα πρέπει να υπάρξουν από κοινού διαλέξεις με κοινωνικό και τεχνικό 
περιεχόμενο” (σ. 283).  
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Ning, Chen, Wu, Cockerill, & Deng (2007)  
Θέμα: εκπαίδευση της οικολογίας στις επιχειρήσεις 
Θεωρητικές βάσεις: θεωρία εκμάθησης  
Πυλώνες:  περιεχόμενα και προκλήσεις   
Μέθοδοι: περιγραφική 
Yπόβαθρο: Wuhan University, Κίνα  
Αιτιολογία για την πραγματοποίηση της Μελέτης: “ Η Κίνα απαιτεί την ύπαρξη 
προσόντων επιχειρηματικής οικολογίας και επίγνωση του να αντιμετωπιστεί  η 
αντιπαράθεση μεταξύ της ραγδαίας οικονομικής ανόδου και της επακόλουθης 
περιβαλλοντολογικής ρύπανσης καθώς και της έλλειψης πηγών ενέργειας ” (σ. 147) 
Ικανότητα για γενίκευση: “Έλλειψη ανθρωπίνων πόρων και έλλειψη εγχειριδίων για τις 
προσπάθειες περαιτέρω ανάπτυξης του εκπαιδευτικού συστήματος για την οικολογία 
των επιχειρήσεων” (σ. 152) 
 
Roome  (2005) 
Θέμα: “οι αρχές, οι ιδέες και η παιδαγωγική” (σσ. 169)   
Θεωρητικές βάσεις: θεωρία συστημάτων    
Πυλώνες: παιδαγωγική (περιλαμβάνοντας την διδακτική, εμπειρισμό, ασκήσεις,  
υποδύοντας  ρόλους, και την συμβουλευτική στα επιχειρηματικά σχέδια) και 
ζητήματα κλειδιά (περιλαμβάνοντας παιδαγωγικές τάσεις, ζητήματα σχεδιασμού και 
διδακτικής)  
Μέθοδοι: περιπτωσιολογική μελέτη 
Yπόβαθρο: αποκλειστικό πρόγραμμα βιωσιμότητας επονομαζόμενο OneMBA 
Αιτιολογία για την πραγματοποίηση της Σπουδής: “ αντικατοπτρίζει ένα αναδυόμενο 
ενδιαφέρον ανάμεσα στις ηγέτιδες επιχειρήσεις σχετικά με τις περιβαλλοντικές και 
κοινωνικές επιδράσεις των δραστηριοτήτων τους” (σ. 160).   
Ικανότητα για γενίκευση: “Στην καλύτερη των περιπτώσεων οι επιχειρήσεις βρίσκονται 
στο στάδιο της μετάβασης για την βιωσιμότητα… δεν έχει κανένα λεπτομερές 
προσχέδιο” (σ. 163) και απαιτεί “μια ικανότητα για να κρίνει την καταλληλότητα 
των πολιτικών και τις εν γένει προσεγγίσεις προς τα συμφραζόμενα” (σ. 17).   
 
Rosa, & Richter (2008)    
Θέμα: περιβαλλοντική κοινωνιολογία 
Θεωρητικές βάσεις: θεωρία αντίδρασης 
Πυλώνες:  εξέταση μιας απλής διάλεξης του 1887 και στην συνέχεια τα σημαντικά 
χειρόγραφα των  William Catton and Riley Dunlap  
Μέθοδοι: ανάλυση του περιεχομένου των εισαγωγικών σχετικά με τις προσπάθειες 
των κοινωνιολόγων  
Yπόβαθρο: βιβλιογραφία κοινωνιολογίας 
Αιτιολογία για την πραγματοποίηση της Μελέτης: Η διάλεξη και “τα άρθρα είχαν μια μη 
παράλληλη επίδραση για το πως εξελίχθηκε ο υποτομέας” (σ. 182).  
Ικανότητα για γενίκευση: “Η περιβαλλοντική κοινωνιολογία θα αποδώσει κέρδη με την 
αναθεώρηση του Durkehim…για την βελτίωση της κατανόησής μας για τον 
αμοιβαία σχηματισμό των ανθρωπίνων και φυσικών συστημάτων” (σ. 186).   
 
Springett  (2005)  
Θέμα: “εκπαίδευση για το περιβάλλον’ (σ. 146)  
Θεωρητικές βάσεις: θεωρία βιωσιμότητας 
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Πυλώνες: “στόχοι, δομή και περιεχόμενο… συμπεριλαμβάνοντας  την συνολική 
διαδικασία του σχεδιασμού και της δράσης, της παρακολούθησης και της 
αντίδρασης (σ. 146) όπως και οι στόχοι του μαθήματος 
Μέθοδοι: έρευνα δράσης 
Yπόβαθρο: μαθήματα  “στο προπτυχιακό επίπεδο εντός του προγράμματος των 
επιχειρηματικών σπουδών” (σ. 146) 
Αιτιολογία για την πραγματοποίηση της Μελέτης: “ Πουθενά δεν υπάρχει η πρόκληση ότι 
η οικολογική και κοινωνική μη βιωσιμότητα παρούσα στο τυπικό πρόγραμμα 
σπουδών αποδείχθηκε περισσότερο προβληματική παρά στον κλάδο σπουδών 
επιχειρηματικών σπουδών” (σ. 148).  
Ικανότητα για γενίκευση: “Ο στόχος είναι να εισαγάγει τους μαθητές σε ένα διαλεκτικό 
μάθημα, όπου οι προβληματικές, αντιτιθέμενες, ή ακόμη και οι αντικρουόμενες 
απόψεις είναι ενσωματωμένες στα μαθήματα βιωσιμότητας” (σ. 149).   
 
Springett  & Kearins (2005)  
Θέμα: εισαγωγή ειδικής έκδοσης, “εκπαίδευση για βιωσιμότητα” (σ. 143).   
Θεωρητικές βάσεις: θεωρία εκμάθησης 

Πυλώνες: πρόσκληση για δράση 
Μέθοδοι: συζήτηση 
Yπόβαθρο: τεύχος ειδικής έκδοσης 
Αιτιολογία για την πραγματοποίηση της Μελέτης: στην λήψη μιας  “ηγεσίας στο πεδίο 
της εκπαίδευσης για την βιωσιμότητα” (σ. 143)  
Ικανότητα για γενίκευση: Ένα βήμα μπροστά  μπορεί να αποτελέσει για όλους εμάς που 
δεσμευόμαστε για την παροχή της εκπαίδευσης για την βιώσιμη ανάπτυξη ώστε να 
ενθαρρύνουμε την δημιουργία άτυπων διαθεματικών συνεργασιών για την 
εκπαίδευση και την βιωσιμότητα ανάμεσα στους θεσμούς ” (σ. 145). 
 
Thomas (2005)  
Θέμα: “στην ανάπτυξη εργαλείων έρευνας και εξομοιώσεων που να αποτιμούν την 
αποτελεσματικότητα των ποικίλων παιδαγωγικών προσεγγίσεων για την 
ολοκλήρωση της βιωσιμότητας  στο πρόγραμμα επιχειρηματικών σπουδών” (σ. 186).  
Θεωρητικές βάσεις: θεωρίας νομιμότητας  
Πυλώνες:  πεποιθήσεις και συμπεριφορές  
Μέθοδοι: πλαίσιο εννοιοκρατίας 
Yπόβαθρο: σχολές επιχειρηματικών σπουδών ανώτερης εκπαίδευσης  
Αιτιολογία για την πραγματοποίηση της Μελέτης: “Ένα εργαλείο το οποίο θα καθιστούσε 
τους εκπαιδευτικούς… να προσδιορίσουν τον βαθμό στον οποίο οι μαθητές αληθινά 
θεωρούν την βιωσιμότητα ένα ενδιάμεσο μέρος για την διαδικασία διαχείρισης  του 
σχεδιασμού αποφάσεων.” (σ. 186).   
Ικανότητα για γενίκευση:  “Αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να είναι χρήσιμο για την 
πληροφόρηση της ανάπτυξης και την εφαρμογή μιας ποικιλίας από εργαλεία 
μέτρησης της συμπεριφοράς” (σ. 195).  
 
Wheeler, Zohar & Hart (2005)  
Θέμα:  εκπαιδευτικό σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την βιώσιμη ανάπτυξη  
Θεωρητικές βάσεις:“ εκμάθηση θεωρίας διαχείρισης και πρακτικής” (σ. 173) 
Πυλώνες: ανάπτυξη προγράμματος, αποτίμηση  
Μέθοδοι περιπτωσιολογική μελέτη  
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Yπόβαθρο: αποκλειστική εκπαίδευση, μια  “πρωτοβουλία που λήφθηκε από την Σχολή 
Επιχειρηματικών Σπουδών Schulich του Πανεπιστημίου York University 
(Καναδάς)” (σ. 172) 
Αιτιολογία για την πραγματοποίηση της Μελέτης: να “προκαλέσει το ενδιαφέρον στα 
συγκεκριμένα πιεστικά και συνδεόμενα ζητήματα της παγκόσμιας έλλειψης 
ασφάλειας, φτώχειας, και περιβαλλοντολογικών παραγόντων που προκαλούν 
άγχος” (σ. 173).  
Ικανότητα για γενίκευση: “Ανάπτυξη συνεργασιών με σχεδόν ακαδημαϊκά ιδρύματα με 
διαφορετική κουλτούρα μπορούν να αναπαραστήσουν την επόμενη σημαντική πηγή  
για την ανάπτυξη μιας βαθύτερης κατανόησης του πώς να βελτιωθεί η αρωγή στους 
ηγέτες των επιχειρήσεων ανά τον κόσμο” (σ. 183).   

Η Εισήγηση 2 αναφέρεται στο ότι θα απαιτηθεί περισσότερη προσπάθεια σε 
σχέση με την μεμονωμένη χρησιμοποίηση της βιβλιογραφίας για την ενσωμάτωση 
της βιωσιμότητας του περιβάλλοντος εντός της εκπαιδευτικής διαδικασίας ώστε να  
αντιμετωπιστεί η άμεση ανάγκη της αθλητικής διοίκησης να ενσωματώσει την 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα στο πρόγραμμα εκπαίδευσης της αθλητικής διοίκησης. 
H έρευνα που σχετίζεται με την σχέση του αθλητισμού με την βιωσιμότητα του 
περιβάλλοντος είναι απαραίτητη ώστε να ικανοποιηθεί η ανάγκη ενσωμάτωσης  της 
βιώσιμης ανάπτυξης του περιβάλλοντος σε όλες τις θεματικές ενότητες της αθλητικής 
διοίκησης. 

Κρίνεται σκόπιμη η ύπαρξη ενός σώματος έρευνας, ειδικά στον τομέα της σχέσης 
του αθλητισμού με την βιώσιμη ανάπτυξη του περιβάλλοντος. Επίσης, τα 
αποτελέσματα των σχετικών, με τον αθλητισμό, ερευνών, θα πρέπει να εφαρμοστούν 
με εύκολο τρόπο για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εισηγήσεις για τους 
εκπαιδευτικούς εντός των αρχών της επιστήμης της αθλητικής διοίκησης. Αυτό 
επισημαίνει την ανάγκη για τον συντονισμό και το μοίρασμα των στρατηγικών της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας και η οποία, για να πραγματοποιηθεί  απαιτεί μια 
ηγεμονία στην αθλητική εκπαίδευση που να στοχεύει στην βιώσιμη ανάπτυξη του 
περιβάλλοντος. Η συγκεκριμένη μελέτη προτείνει ότι μια μικρή, κρίσιμη μάζα από 
ειδικούς στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα μπορούν να αποτελέσουν ως ομάδα την 
ηγεμονία, την έρευνα και την καθοδήγηση που να  ενδυναμώσει την αθλητική 
εκπαίδευση σχετικά με το ζήτημα της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Σημειωτέων, 
ότι δεν απαιτείται καμία ανάγκη για ολοκληρωτικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό 
σύστημα. Μόνο μια μικρή μεταβολή του σχολικού προγράμματος ώστε να 
εξασφαλιστεί η προετοιμασία των μαθητών για την μελλοντική τους δυνατότητα που 
έχουν να ενεργούν με γνώμονα την βιώσιμη ανάπτυξη του περιβάλλοντος. 
       Η Εισήγηση 3 κάνει λόγο στο ότι ο χρόνος μόνο θα κρίνει εάν η επιστήμη της 
αθλητικής διοίκησης θα προσδιορίσει για το εάν η περιβαλλοντική βιωσιμότητα 
είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι σημαντικό ή όχι ώστε να ενσωματωθεί στο 
εκπαιδευτικό σύστημα. Βασιζόμενοι στην παρούσα κατάσταση που βρίσκεται η 
έρευνα, η ικανοποίηση των στόχων του προγράμματος «Δεκαετία της Εκπαίδευσης 
Αφιερωμένη στην Βιώσιμη Ανάπτυξη» (ΟΗΕ, 2003), στο πεδίο της αθλητικής 
διοίκησης φαίνεται ως μη κατάλληλη. Παρόλα αυτά, αυτό το κείμενο επιθυμεί να 
διεγείρει μια άμεση τάση για έρευνα όπως  και υποστήριξη της εν γένει προσπάθειας 
ενσωμάτωσης της βιώσιμης ανάπτυξης του περιβάλλοντος στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. Μπορεί, και πρέπει η ακαδημία της αθλητικής διοίκησης να αντισταθεί 
στην πρόκληση αυτή; 
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Συμπεράσματα 
Αυτή η μελέτη παρείχε μια ανάλυση του περιεχομένου των 22 πιο σημαντικών 

επιστημονικών περιοδικών οργάνωσης, διοίκησης και περιοδικών για το φυσικό 
περιβάλλον, περιγράφοντας τη σχετική βιβλιογραφία. Τα αποτελέσματα παρέχουν 
μια θεμελιώδη βάση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας για την υποστήριξη της έρευνας 
για την ενσωμάτωση της έννοιας της βιώσιμης ανάπτυξης του περιβάλλοντος στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, ένα πεδίο το οποίο προσφάτως έχει κάνει την εμφάνισή 
του. Η παρούσα εργασία προτείνει ότι η πρόοδος στην βιβλιογραφία σχετικά με το 
εξεταζόμενο θέμα είναι σημείο κλειδί για την επίτευξη των στόχων που ο ΟΗΕ 
διακήρυξε για το 2005-2014, στην «Δεκαετία της Εκπαίδευσης για την Βιώσιμη 
Ανάπτυξη», (ΟΗΕ, 2003). Αυτή η μελέτη υπογραμμίζει την ευκαιρία που 
παρουσιάζεται για το πρόγραμμα σπουδών της αθλητικής διοίκησης να ενισχυθεί 
μέσω του από κοινού προγράμματος εκπαίδευσης  σπουδών του αθλητισμού και της  
βιωσιμότητας του περιβάλλοντος. Η βιβλιογραφία στο θέμα της διαχείρισης της 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας εντός του εκπαιδευτικού συστήματος μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη μελλοντικής έρευνας σχετικά με την απάντηση 
των εξής ερωτημάτων: τί επιφυλάσσει το μέλλον, εάν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της 
αθλητικής διοίκησης λάβει υπόψη την εξέταση του σεναρίου του να ζεις σε αρμονία 
με την φύση; Πώς μπορεί η εκπαίδευση για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα να 
ενσωματωθεί στα προπτυχιακά και στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών; Ποιες 
είναι οι καλύτερες μέθοδοι για να μπορούν οι φοιτητές να ερμηνεύουν την βιώσιμη 
ανάπτυξη του περιβάλλοντος, να κατανοήσουν τις επιδράσεις της από κοινού 
διδασκαλίας του αθλητισμού με την βιώσιμη ανάπτυξη του περιβάλλοντος (όπως και 
με την έλλειψη της βιώσιμης ανάπτυξης  του περιβάλλοντος), να δώσουν δυναμική 
στην συνεργία αυτή, στις ανεκμετάλλευτες δυνατότητες και τις καινοτόμες 
στρατηγικές για την από κοινού διδασκαλία του αθλητισμού με την περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα; Ποιές μέθοδοι και θεωρητικές αρχές συνεισφέρουν στο από κοινού 
εκπαιδευτικό σύστημα του αθλητισμού με την βιώσιμη ανάπτυξη του περιβάλλοντος;  

Η συγκεκριμένη μελέτη ευελπιστεί να φέρει ένα όραμα και μια θετική επίδραση 
για την έρευνα στο πεδίο του αθλητικού εκπαιδευτικού συστήματος  με την βιώσιμη 
ανάπτυξη του περιβάλλοντος. Το όραμα της συνέργιας μεταξύ του αθλητισμού και 
της βιώσιμης ανάπτυξης του περιβάλλοντος μπορεί να δημιουργηθεί έχοντας υπόψη 
την δήλωση του Simon (1996) ότι η διαδικασία του σχεδιασμού διακρίνει τον κάθε 
τομέα από τις επιστήμες της φύσης. Έτσι, περαιτέρω έρευνα είναι αναγκαία σχετικά 
με τον σχεδιασμό για την διαδικασία της ολοκλήρωσης του εκπαιδευτικού 
προγράμματος με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα εντός της πολλαπλής διάστασης 
του τομέα της αθλητικής διοίκησης, όπως είναι οι τομείς  του μάρκετινγκ, της 
χορηγίας, της χρηματοδότησης, της διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων, της 
διευκόλυνσης και της διαχείρισης των αθλητικών γεγονότων. Όταν ο ΟΗΕ 
διακήρυξε την «Δεκαετία για την Εκπαίδευση για την Βιώσιμη Ανάπτυξη», η οποία 
λήγει το 2014, θα είναι ενδιαφέρον να δούμε αν η ακαδημαϊκή κοινότητα της 
αθλητικής διοίκησης έχει δώσει απάντηση στην απαίτηση για την πλήρη 
ανταπόκριση και την πρόκληση ενσωμάτωσης εντός της ίδιας εκπαιδευτικής 
διαδικασίας του αθλητισμού και της βιώσιμης ανάπτυξης. 
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α ποσοστά  της παχυσαρκίας στις βιομηχανικές χώρες έχουν αυξηθεί 
σημαντικά κατά τα τελευταία 20 χρόνια, αγγίζοντας περίπου το 20% 
του ενήλικου πληθυσμού, σε πολλές από αυτές. Στις Ηνωμένες Πολιτείες 
ιδίως, το 60% του πληθυσμού είναι υπέρβαρο και το 27% είναι 
παχύσαρκο. Στην Ευρώπη, τα ποσοστά της παχυσαρκίας ποικίλλουν 

από χώρα σε χώρα, αλλά, απ’ την άλλη τείνουν να είναι χαμηλότερα σε σχέση με 
αυτά των Ηνωμένων Πολιτειών και της Αυστραλίας (Caterson, 2002). Στις Ηνωμένες 
Πολιτείες Αμερικής, το ποσοστό των υπέρβαρων παιδιών ηλικίας μεταξύ 6 και 11, 
έχει υπερδιπλασιαστεί, από 6,5% στο 15,3% στο διάστημα μεταξύ του 1970 και του 
2000. Το ποσοστό των υπέρβαρων εφήβων ηλικίας μεταξύ 12 και 19 ετών, έχει 
τριπλασιαστεί από 5% σε 15,3% κατά την ίδια χρονική περίοδο (Baker, 2005- Hardy, 
2004). Η κατάσταση στην Ιταλία φαίνεται να ακολουθεί αυτό το φαινόμενο (Celi, 
2003, De Vito, 1999). Στη Βόρεια Ιταλία, από το 2% των παχύσαρκων παιδιών στη 
δεκαετία του 1970, έχουμε φτάσει στο 5-9% στη δεκαετία του 1980. Στο τέλος της 
δεκαετίας του 1980, το ποσοστό ανήλθε στο 13,4%, και στα τέλη του περασμένου 
αιώνα, περίπου το 23% των παιδιών  ηλικίας μεταξύ 10 και 11 είχαν προβλήματα με 
το βάρος τους. Μεταξύ των εφήβων, τα ποσοστά της παχυσαρκίας φτάνουν το 17%, 
(Maffeis, 1993 & 1998, Pinelli, 1999).  

Η παιδική παχυσαρκία είναι μία από τις σημαντικότερες αιτίες της παιδιατρικής 
υπέρτασης, και σε μακροπρόθεσμη βάση, τα υπέρβαρα παιδιά διατρέχουν υψηλό 
κίνδυνο ανάπτυξης χρόνιων ασθενειών όπως είναι ο διαβήτης, οι ασθένειες της 
καρδιάς, αλλά και ορθοπεδικά και αναπνευστικά προβλήματα. Το περιττό βάρος, 
κατά την παιδική ηλικία, ως εκ τούτου, αποτελεί αιτία νοσηρότητας και 
θνησιμότητας κατά την φάση της ενηλικίωση (Nikas, 1993,  Owen, 2005). Το επίπεδο 
της αυτό-εκτίμησης, η οποία τείνει να είναι χαμηλή στα υπέρβαρα παιδιά, είναι πολύ 
σημαντική παράμετρος για τις ψυχοκοινωνικές αντιδράσεις που μπορεί να 
προκύψουν σε πιο μακροπρόθεσμη βάση, όπως, είναι, για παράδειγμα, οι 
διαπροσωπικές σχέσεις και οι επιδόσεις στο σχολείο (Lehingue, 1999, Malina, 1991). 
Στην εφηβεία, η παχυσαρκία μπορεί να έχει αρνητική επίδραση στην ανάπτυξη της 
προσωπικότητας, με συνέπειες στο ψυχολογικό και κοινωνικό επίπεδο (Strauss, 
2001). Η παχυσαρκία μπορεί να οριστεί ως το αποτέλεσμα των φυσιολογικών 

ΤΤ  
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διαδικασιών που καθορίζονται από τις αλληλεπιδράσεις γενετικών και 
περιβαλλοντικών παραγόντων. Κληρονομικοί παράγοντες είναι σίγουρα σημαντικοί 
για την ανάπτυξη της παιδικής παχυσαρκίας, αλλά ωστόσο ο περιβαλλοντικός 
παράγοντας φαίνεται συχνά να διαδραματίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο 
(Baranowsky, 2000). Είναι γεγονός ότι η κληρονομική παχυσαρκία είναι η πιο 
σημαντική προϋπόθεση για την παχυσαρκία στους απογόνους, υπό την έννοια της 
προδιάθεσης για παχυσαρκία. Όταν και οι δύο γονείς είναι παχύσαρκοι, το 80% των 
απογόνων τους είναι υπέρβαροι. Όταν ένας από τους δύο γονείς είναι παχύσαρκος, 
το 40% των απογόνων τους είναι υπέρβαροι, ενώ αν οι γονείς δεν είναι παχύσαρκοι, 
μόνο το 7% των απογόνων τους είναι υπέρβαροι (Fogelholm, 1999, Guillaume, 1998, 
Maffeis, 1998, Owen, 2005). 

Το κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο, η εκπαίδευση και το επάγγελμα των 
γονέων, ασκούν σημαντική επίδραση στις διατροφικές συνήθειες των παιδιών και 
την τακτική συμμετοχή τους σε σωματικές δραστηριότητες, με αποτέλεσμα τον 
προσδιορισμό σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό του κινδύνου να γίνουν υπέρβαρα 
ή παχύσαρκα (De Vito, 1985, Salomon, 2005, Strauss, 2001). Στην πραγματικότητα, η 
εξοικείωση με έναν καθιστικό τρόπο ζωής, που χαρακτηρίζεται από την έλλειψη 
τακτικής σωματικής άσκησης από την πλευρά των γονέων, ιδιαίτερα τις μητέρες, 
σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την έλλειψη άσκησης στους απογόνους (Fogelholm, 
1999).  
 
Πηγές Μελέτης και Μέθοδοι  

Στην έρευνα συμμετείχαν 1194 παιδιά (610 αγόρια και 584 κορίτσια) ηλικίας 9 
και 10 ετών, από κρατικά δημοτικά σχολεία του βορειοανατολικού τμήματος της 
επαρχίας του Μιλάνου. Η ηλικία των δειγμάτων καθορίστηκε θεωρώντας μια, 
σχετικά, σταθερή φάση της ανάπτυξης (8-9-10 ετών), δηλαδή πριν από την εφηβεία, η 
οποία, ιδίως στα κορίτσια, μπορεί να έχει έρθει ήδη στην ηλικία των 11. Ο ερευνητής 
έβαζε κάθε παιδί που συμμετείχε στην έρευνα να συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο. 
Αρχικά, το ερωτηματολόγιο δόθηκε στο σύνολο κάθε τάξης και αργότερα, ο ίδιος 
ερευνητής το συμπλήρωνε μαζί με κάθε παιδί ξεχωριστά, προσπαθώντας να εξηγήσει 
τις ερωτήσεις με σκοπό τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών, με έναν απλό 
και κατανοητό τρόπο. Το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε για να συμπληρωθεί σε 4 
μέρη: 
 
1.Εκχώρηση του κωδικού αναγνώρισης. 
 
2. Έρευνα των ανθρωπομετρικών δεδομένων. Καταγράφηκαν το φύλο, η ηλικία, το ύψος 
και το βάρος των παιδιών. Τότε ο Δείκτης Μάζας Σώματος υπολογίστηκε (Δ.Μ.Σ.= 
Kg/m2) (Cole, 2000, Dietz, 1998, Hardy, 2004). Το ποσοστό της παχυσαρκίας και του 
υπερβολικού βάρους υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψη το διαχωριστικό σημείο του 
Δ.Μ.Σ. που σχετίζεται με τον μέσο όρο ηλικίας που υπολογίζεται στην ομάδα του 
δείγματος. Άτομα με Δ.Μ.Σ. κάτω από 19,5kg/m2 θεωρήθηκαν φυσιολογικού 
βάρους, τα άτομα με Δ.Μ.Σ. μεταξύ 19,5 kg / m 2 και 23,45 kg/m2 θεωρήθηκαν 
υπέρβαρα και τα άτομα με Δ.Μ.Σ. μεγαλύτερο από 23,45 kg/m2 θεωρήθηκαν 
παχύσαρκα (Cole, 2000, Dietz, 1998). 
 
3. Πληροφορίες που σχετίζονται με τη σωματική δραστηριότητα. Τα ερωτηματολόγια 
ποσοτικοποιούν τον αριθμό των ωρών, εβδομαδιαίως, που αφιερώνονταν για 
σωματική άσκηση. Αναγνωρίσαμε επίσης ειδικούς δείκτες για καθιστικές συνήθειες 
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και έλλειψης σωματικής άσκησης (ώρες ανά ημέρα ή ανά εβδομάδα, αφιερωμένες 
στην παρακολούθηση τηλεόρασης ή στο παιχνίδι με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή). 
Συλλέχθηκαν επίσης πληροφορίες που σχετίζονται με την ποσότητα της σωματικής 
και καθιστικής δραστηριότητας (σε ώρες) που τα παιδιά  πραγματοποίησαν κατά τη 
διάρκεια μιας ημέρας και εν συνεχεία κατά την διάρκεια μιας εβδομάδας. Δύο 
δείκτες φυσικής δραστηριότητας σχηματίστηκαν: 
  
ΕΣΑ(Εβδομαδιαία σωματική άσκηση).  
Υπολογίζεται από το άθροισμα του συνόλου των ωρών της σωματικής 
δραστηριότητας που πραγματοποιήθηκαν σε μία εβδομάδα. Αυτές είναι:  
α. Ώρες διδασκαλίας του μαθήματος της φυσικής αγωγής στο σχολείο ανά εβδομάδα. 
β.  Κινητικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού διαλείμματος για 

φαγητό, που διαρκεί 1 ώρα την ημέρα (5 ημέρες την εβδομάδα). 
γ. Ώρες εξωσχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων ανά εβδομάδα. Τέσσερις 

κατηγορίες ορίστηκαν : 0, 1-2, 3-4, 5-6 ώρες / εβδομάδα. 
δ. Ώρες υπαίθριων παιχνιδιών μετά το σχολείο ανά εβδομάδα.. Οι τέσσερις 

κατηγορίες ήταν: 0, 1-2, 3-4, 5-6 ώρες / ημέρα και είχαν υπολογιστεί για 5 ημέρες, 
έτσι ώστε να καθορίσουν τις ώρες ανά εβδομάδα.  

ε. Ώρες δραστηριότητας κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου: ώρες που 
αφιερώθηκαν σε υπαίθριες δραστηριότητες που περιλαμβάνουν κίνηση ή 
ενασχόληση με αθλητικές δραστηριότητες, εκφραζόμενες σε ώρες/ εβδομάδα. Οι 
κατηγορίες που καθορίστηκαν ήταν: 0, 1-2, 3-4, 5-6 ώρες/εβδομάδα.  

 
ΕΚΔ( Εβδομαδιαία καθιστική δραστηριότητα).  
Υπολογίζεται από το άθροισμα του συνόλου των ωρών  καθιστικής δραστηριότητας 
κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας. Αυτές είναι: 
α. Καθιστική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού φαγητού, που 

διαρκεί μία ώρα την ημέρα (5 ημέρες την εβδομάδα): συζητήσεις, διάβασμα, 
ομαδικά παιχνίδια, βιντεοπαιχνίδια σε φορητές συσκευές, ως δείκτες αδράνειας. 

β. Καθιστική δραστηριότητα που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του 
Σαββατοκύριακου: ο χρόνος μπροστά στην τηλεόραση, στον υπολογιστή, και 
διαβάζοντας ή κάνοντας σχολικές εργασίες. Οι κατηγορίες που ορίστηκαν ήταν: 
0, 1-2, 3-4, 5-6 ώρες / εβδομάδα.  

γ. Ώρες ανά ημέρα αφιερωμένες στην τηλεόραση, στα βιντεοπαιχνίδια, και τον 
υπολογιστή. Οι κατηγορίες που καθορίστηκαν ήταν : 0, 1-2, 3-4, 5-6 ώρες / ημέρα, 
που υπολογίζεται για 5 ημέρες. Ώρες ανά ημέρα αφιερωμένες στο να κάνουν 
εργασίες και διάβασμα για το σχολείο. Οι κατηγορίες που ορίστηκαν ήταν: 0, 1-2, 
3-4, 5-6 ώρες / ημέρα, που υπολογίζεται για 5 ημέρες. 

 
Πληροφορίες για τις διατροφικές συνήθειες. Εξετάστηκε η συχνότητα με την οποία 
καταναλώνονται ορισμένα τρόφιμα. Από την ώρα που είχαν φάει μεσημεριανό στο 
εστιατόριο του σχολείου ήταν παρόμοια για τα περισσότερα από τα παιδιά.  
Ως εκ τούτου, υπολογίστηκε ο Δείκτης Πεπτικού Μοντέλου (Δ.Π.Μ), με βάση: 
 α. Τον αριθμό των παιδιών που ζήτησε δεύτερες μερίδες κατά το μεσημεριανό γεύμα 

στο εστιατόριο του σχολείου ή στο δείπνο στο σπίτι. 
 β. Τον αριθμό των σνακς, ποτών ή  φρούτων που καταναλώθηκε κατά τη διάρκεια 

της ημέρας.  
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Στατιστική ανάλυση 
Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν, επεξεργάστηκαν και παρουσιάστηκαν στις μέσες 

τιμές τους και τις αντίστοιχες τυπικές αποκλίσεις τους, ή σε όρους ποσοστών. Οι 
διαφορές στα περιγραφικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού αναλύθηκαν με την 
στατιστική ελέγχου t του Student. Η αξιολόγηση της σύνδεσης μεταξύ των 
μεταβλητών πραγματοποιήθηκε εφαρμόζοντας τη μη-παραμετρική μέθοδο 
(συντελεστής συσχέτισης Spearman) με τα στοιχεία της έρευνας (Snedecor, 1980). 
  
Αποτελέσματα  

Η ομάδα του δείγματος που συμ-μετείχε στη μελέτη είχε μέση ηλικία τα 9,5 (± 0,5) 
έτη. Δεν υπήρχαν διαφορές στη σωματική διάπλαση μεταξύ αγοριών και κοριτσιών: 
ο Δ.Μ.Σ. = 18,20 (± 2,79) Kg/m2 για τα αγόρια, Δ.Μ.Σ. = 18,06 (± 2,98) Kg/m2 για τα 
κορίτσια. Τα πο-σοστά της παχυσαρκίας και του υπερ-βολικού βάρους, 
υπολογίστηκε από την εξέταση του διαχωριστικού σημείου του Δ.Μ.Σ. για τα παιδιά 
της ηλικίας των 9,5 ετών.  
 
Εξωσχολικές αθλητικές δραστηριότητες 

Η μελέτη έδειξε ότι τα παιδιά κάνουν εξωσχολικές αθλητικές δραστηριότητες με 
ένα μέσο όρο 2,1 (±1,46) ωρών ανά εβδομάδα. Ειδικότερα, όσον αφορά τα αγόρια, το 
19,84% δεν κάνουν καθόλου εξωσχολικές αθλητικές δραστηριότητες, το 42,79% 
αφιερώνουν 1-2 ώρες/εβδομάδα, το 33,93% 3 με 4 και το 3,44% πάνω από 5. Τα 
κορίτσια τείνουν να ελκύονται λιγότερο από τα αθλήματα: το 26,71% δεν έκανε 
κανενός είδους αθλήματος, το 57,36% έκανε 1-2 ώρες/ε-βδομάδα εξωσχολικές 
αθλητικές δραστηριότητες, το 14,56% έκαναν 3-4 ώρες/ εβδομάδα και μόνο το 1,37% 
αφιέρωνε πάνω από 5 ώρες την εβδομάδα.  
 
Δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του διαλείμματος στο σχολείο  

Η ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν έδειξε ότι το 53,02% των παιδιών 
περνούν το διάλειμμά τους απασχολούμενα με κάποιου είδους κινητικής 
δραστηριότητας (τρέξιμο, άλμα, παιχνίδια με την μπάλα). Από την άλλη, το 15,08% 
επέλεξε κάποια είδη καθιστικών δραστηριοτήτων (μιλώντας με τους συμμαθητές 
τους, παίζοντας βιντεοπαιχνίδια σε φορητές συσκευές ή παιχνίδια στην αίθουσα), 
ενώ το υπόλοιπο (31,90%) τείνει να εναλλάσσεται μεταξύ  κινητικών και καθιστικών 
δραστηριοτήτων. Ειδικότερα, πραγματοποίηση αθλητικών δραστηριοτήτων στο 
διάλειμμα  προτιμήθηκε από το 57,05% των αγοριών και το 48,80% των κοριτσιών, 
ενώ μη κάνοντας καμία δραστηριότητα στο διάλειμμα προτιμήθηκε από το 12,46% 
των αγοριών και το 17,81% των κοριτσιών, ενώ το 30,49% των αγοριών και το 33,39% 
των κοριτσιών συνδύαζαν και τα δύο αυτά είδη δραστηριοτήτων. Τα κορίτσια προ-
τίμησαν καθιστικές ή μεικτές δραστηριότητες (51,2%), ενώ τα αγόρια κινητικές 
δραστηριότητες (57,05%). 
 
Εξωσχολικά παιχνίδια 

Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν περιλαμβάνουν παιχνίδια που απαιτούν κίνηση 
ή δραστηριότητα σε εξωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια του απογεύματος: τα 
παιδιά αφιέρωσαν περίπου 3,23 (±1,53) ώρες την εβδομάδα σε αυτού του είδους τα 
παιχνίδια. Ειδικότερα, το 9,63% δεν ασχολήθηκε με αυτού του είδους τις 
δραστηριότητες, το 29,90% αφιέρωσε 1-2 ώρες/εβδομάδα, το 39,53%, 3-4 ώρες και το 
20,94% περισσότερες από 5 ώρες.  
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Δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου 
Όσον αφορά τις αθλητικές δραστηριότητες ή τα παιχνίδια στην ύπαιθρο κατά τη 

διάρκεια του σαββατοκύριακου, υπήρχαν διαφορές μεταξύ αγοριών και κοριτσιών: 
το 45,9% των αγοριών αφιέρωσε 5 ή περισσότερες ώρες σε τέτοιες δραστηριότητες σε 
αντίθεση με το 30,13% των κοριτσιών.  
 
Τηλεόραση και υπολογιστές  

Το 42,13% των αγοριών αφιέρωσε πάνω από 4 ώρες την ημέρα μπροστά από την 
τηλεόραση, τον υπολογιστή ή τα βιντεοπαιχνίδια, σε αντίθεση με τα κορίτσια, που 
έφτασαν το 27,74%. Κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου, το ποσοστό αυτό 
αυξήθηκε σε 49,32% για τα αγόρια και σε 46,56% για τα κορίτσια. Σε γενικές 
γραμμές, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, τα παιδιά έχουν την τάση να 
παρακολουθούν περισσότερο τηλεόραση και να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο 
στον υπολογιστή και τα βίντεοπαιχνίδια σε σχέση με τις καθημερινές, ιδίως όσον 
αφορά τα κορίτσια. Επιπλέον, κατά το μέσο όρο, τα παχύσαρκα παιδιά  περνούν 
περισσότερο χρόνο (p<0.05) μπροστά στην τηλεόραση από ό,τι τα παιδιά που έχουν 
κανονικό βάρος. 
 
Σχολικές εργασίες και διάβασμα 

Από την άλλη, η ανάλυση του χρόνου που τα παιδιά αφιερώνουν για να κάνουν 
τις εργασίες τους, να διαβάσουν ή να παίξουν επιτραπέζια παιχνίδια μετά το 
σχολείο, δείχνει ότι το 60,3% αφιερώνει 1-2 ώρες την ημέρα για αυτά. Αποδείχθηκε 
επίσης ότι τα κορίτσια περνούν 4 ή περισσότερες ώρες την ημέρα σε  πνευματικές 
δραστηριότητες σε ποσοστό 5,82%, μεγαλύτερο σε σχέση με αυτό των αγοριών 
(1,48%), ενώ υπήρχε μεγάλος αριθμός παιδιών που είπαν ότι δεν συμμετέχουν 
καθόλου σε αυτού του είδους τις δραστηριότητες (42,95% των αγοριών έναντι 28,94% 
των κοριτσιών).  
 
Δείκτες δραστηριότητας  

Κατά  μέσο όρο, τα αγόρια είχαν 14,63 (±3,18) ώρες σωματικής  δραστηριότητας 
(Ε.Σ.Α.) και 32,13 (± 7,34) ώρες καθιστικής δραστηριότητας την εβδομάδα (Ε.Κ.Δ.). 
Τα αντίστοιχα μεγέθη για τα κορίτσια είχαν 13,34 (± 3,39) ώρες σωματικής άσκησης 
την εβδομάδα και 23,25 (±10,7) ώρες καθιστικής δραστηριότητας. Ο δείκτης 
εβδομαδιαίας σωματικής άσκησης (Ε.Σ.Α.) μειώνεται όσο ο Δ.Μ.Σ. αυξάνεται. Σε 
σχέση με τα φυσιολογικού βάρους παιδιά αλλά και τα υπέρβαρα παιδιά, τα 
παχύσαρκα ασχολούνται σε σημαντικά χαμηλότερο αριθμό (p<0,01) με δυναμικές 
δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. 

 
Διατροφικές συνήθειες 

Τα αγόρια είχαν ένα μέσο όρο Δείκτη Πεπτικού Μοντέλου (Δ.Π.Μ.) της τάξης του 
6,4 (± 2,4) και τα κορίτσια της τάξης 5,4 (± 2,4). Τόσο ο Δ.Π.Μ. όσο και ο Ε.Σ.Α. ήταν 
σημαντικά υψηλότεροι (p<0,0001) για τα αγόρια σε σχέση με τα κορίτσια, δηλαδή τα 
αγόρια έτρωγαν περισσότερο, αλλά ήταν επίσης πιο ενεργητικά. Επιπλέον, ο Δ.Π.Μ. 
ήταν σημαντικά αυξημένος (p<0,0001)  στα υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά σε σχέ-
ση με τα φυσιολογικού βάρους παιδιά. 
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Συσχετίσεις  
Η ανάλυση του συντελεστή συσχέτισης Spearman διεξήχθη τόσο μέσω της 

αξιολόγησης όλων των παιδιών που εμπλέκονται στη μελέτη, όσο και με τη με 
διαίρεση τους σε ομάδες αγοριών και κοριτσιών. Η σωματική δομή των παιδιών, που 
εμφανίζεται στο Δ.Μ.Σ., ήταν αντιστρόφως ανάλογη με τις ώρες της φυσικής αγωγής 
στο σχολείο και με τις ώρες που τα παιδιά αφιέρωναν παίζοντας παιχνίδια και να 
κάνοντας άλλες υπαίθριες ενεργητικές δραστηριότητες. Επιπλέον, ο Δ.Μ.Σ. είναι 
αντιστρόφως ανάλογος με τις αθλητικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του  
σαββατοκύριακου και γενικότερα με την εβδομαδιαία διάρκεια της σωματικής 
δραστηριότητας (Ε.Σ.Α.). Όταν αυξάνεται ο Δ.Μ.Σ., η τάση των παιδιών να περνούν 
το χρόνο του διαλείμματός τους στο σχολείο με καθιστικές δραστηριότητες 
αυξάνεται, όπως και η τάση τους να ζητούν και δεύτερη μερίδα στα γεύματα. Από 
την άλλη πλευρά, η αξία αυτής της τελευταίας παραμέτρου είναι συνδεδεμένη με 
τους άλλους δείκτες των διατροφικών συνηθειών, όπως η κατανάλωση σνακ και 
ποτών, και προφανώς με τον Δ.Π.Μ. 

Όποιος αφιερώνει λιγότερο χρόνο για αθλητικές δραστηριότητες τείνει να 

παρακολουθεί περισσότερο τηλεόραση  και υπάρχει ένας συσχετισμός μεταξύ του 

Δ.Μ.Σ. και του χρόνου που αφιερώνεται στην παρακολούθηση τηλεοπτικών 

προγραμμάτων. Η εβδομαδιαία διάρκεια της σωματικής άσκησης (Ε.Σ.Α.) μειώνεται 

όσο ο χρόνος που δαπανάται βλέποντας τηλεόραση ή παίζοντας βιντεοπαιχνίδια 

αυξάνεται. Η εβδομαδιαία διάρκεια της καθιστικής δραστηριότητας (Ε.Κ.Δ.) 

συνεπάγεται έναν υψηλότερο δείκτη πεπτικού μοντέλου (Δ.Π.Μ.), ο οποίος συνδέεται 

κυρίως με την κατανάλωση ποτών. Τα παιδιά που περνούν το χρόνο τους κάνοντας 

σχολικές εργασίες, διαβάζοντας ή παίζοντας παιχνίδια που δεν απαιτούν φυσική 

δραστηριότητα μετά το σχολείο κάνουν λιγότερα αθλήματα, αλλά επίσης 

παρακολουθούν και λιγότερο τηλεόραση κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Υπάρχει 

ακόμη μία άμεση σχέση μεταξύ της διάρκειας που περνούν μπροστά στην τηλεόραση 

και του Δ.Π.Μ.: περισσότερη τηλεόραση μεταφράζεται σε κατανάλωση μεγαλύτερης 

αλλά και δεύτερης μερίδας σνακ και ποτών.  

Η σωματική δομή των κοριτσιών, που αναφέρεται στον Δ.Μ.Σ., συντάχθηκε 

σχετίζοντας  διαφορετικές παραμέτρους, και απέδειξε ότι τα κορίτσια με υψηλότερο 

Δ.Μ.Σ. περνούν τα διαλείμματά τους κάνοντας κυρίως καθιστικές δραστηριότητες. 

Επιπλέον, όσο υψηλότερος είναι ο Δ.Μ.Σ., τόσο χαμηλότερος είναι ο δείκτης της 

εβδομαδιαίας σωματικής άσκησης (Ε.Σ.Α.). Φυσικά, τα κορίτσια που ήταν 

μεγαλύτερου σωματικού βάρους, και είχαν υψηλότερο Δ.Μ.Σ., επίσης έτρωγαν 

περισσότερο, και αυτό συνδέεται κυρίως με τη ζήτηση για δεύτερες μερίδες. Η 

υπερβολική κατανάλωση φαγητού συ-σχετίζεται επίσης με την καθιστική ζωή: τα 

μικρά κορίτσια που αφιερώνουν περισσότερο χρόνο σε καθιστικές δραστηριότητες 

τείνουν να τρώνε πάρα πολύ. 

Όσο για τα αγόρια, φάνηκε ότι τα άτομα με υψηλότερο Δ.Μ.Σ. είχαν την τάση να 

ζητούν περισσότερες δεύτερες μερίδες και να καταναλώνουν περισσότερα σνακ και 

ποτά, με επακόλουθο να έχουν υψηλότερο δείκτη πεπτικού μοντέλου (Δ.Π.Μ.). Τα 

παιδιά που ήταν περισσότερο ενεργητικά κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού 

διαλείμματος επίσης έτειναν να είναι και πιο ενεργητικά και εκτός σχολείου, με 

υψηλότερους δείκτες Ε.Σ.Α. και Δ.Π.Μ. Όσο περισσότερο αφοσιωμένα στα 

αθλήματα ήταν τα αγόρια, τόσο λιγότερο τηλεόραση παρακολουθούσαν και τόσο 

λιγότερο χρόνο αφιέρωναν στις εργασίες τους, έχοντας έτσι υψηλότερες τιμές Ε.Σ.Α. 

και αντιθέτως  χαμηλότερες τιμές Ε.Κ.Δ. Αυτό ίσχυε τόσο κατά τη διάρκεια της 

εβδομάδας όσο και κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου. Από την άλλη, τα 
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λιγότερο δραστήρια παιδιά, αυτά δηλαδή με τις υψηλότερες τιμές Ε.Κ.Δ., 

παρακολουθούσαν περισσότερο  τηλεόραση κατά τη διάρκεια της εβδομάδας από ό,τι 

το σαββατοκύριακο. 
 
Συζήτηση  

Το υπερβολικό βάρος και η παχυσαρκία στην παιδική ηλικία είναι αποτελέσματα 
ενός συνδυασμού παραγόντων, που, σε διαφορετικό βαθμό, συμβάλλουν στον 
προσδιορισμό και στην αύξηση του κινδύνου ανάπτυξης των καταστάσεων αυτών. 
Αυτοί οι παράγοντες περιλαμβάνουν την επικράτηση των καθιστικών 
δραστηριοτήτων σε βάρος της σωματικής δραστηριότητας και της εν γένει 
ενεργητικής δραστηριότητας, την αύξηση του χρόνου παρακολούθησης τηλεόρασης, 
της χρήσης των Η/Υ και της υπερβολικής κατανάλωσης ορισμένων τροφών, 
ιδιαίτερα αυτών που είναι πλούσιες σε λιπαρά. Ένας τέτοιος τρόπος ζωής, 
προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από τις οικογενειακές συνήθειες, υιοθετείται από την 
πολύ μικρή ηλικία και τείνει γενικά να διατηρείται και κατά την ενηλικίωση του 
ατόμου. Έτσι, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μια προδιάθεση προς το 
υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία κατά την παιδική ηλικία στο 50% των 
περιπτώσεων (Pearson, 2003), που μεταφράζονται σε παχυσαρκία κατά τη διάρκεια 
της εφηβείας και της ενηλικίωσης.              

Όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παιδική παχυσαρκία 
και όπως ήδη χρησιμοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Στατιστικής  για την Υγεία, ο 
Δ.Μ.Σ. είναι ένας λογικός δείκτης μέτρησης του πάχους για τα παιδιά και τους 
εφήβους και ένα χρήσιμο εργαλείο για τη σύγκριση της μελέτης των πληθυσμών σε 
διαφορετικές χώρες (Dietz, 1998, Lehingue, 1999, Reilly, 2005). Για τον ορισμό του  
υπερβολικού βάρος και της παχυσαρκίας κατά την παιδική ηλικία, παρα-πέμπουμε 
σε μελέτες (Cole, 2000, Dietz, 1998, Hardy, 2004, Lehingue, 1999) που έχουν 
αναπτύξει διεθνώς αποδεκτούς ορισμούς για παρόμοιες περιπτώσεις, με τη χρήση του 
Δ.Μ.Σ. Αρχίζοντας με έγκυρα οριακά σημεία για τους ενήλικες (25 και 30 kg/m2), ο 
Cole (2000) τον οποίο, στη συνέχεια ενστερνίστηκαν και άλλοι συγγραφείς, όρισε 
καμπύλες που κατέστησαν δυνατή τη θέσπιση ειδικών οριακών σημείων κατά φύλο 
και ηλικία και ισχύουν για τις ηλικίες μεταξύ 2 και 18 ετών.  

Όσον αφορά τις διαπιστώσεις σχετικά με τη διατροφή των παιδιών, η προσέγγιση 
είναι μάλλον πολύπλοκη, δεδομένου του γεγονότος ότι για τα παιδιά ηλικίας στο 
διάστημα 8 και 10 ετών, η διατροφή μπορεί να επηρεάζεται από τις φάσεις της 
ανάπτυξης, αλλά και από κοινωνικούς, όπως  και οικογενειακούς παράγοντες. Τα 
παιδιά δεν γνωρίζουν ακριβώς ποιες είναι οι βιοχημικές ιδιότητες των τροφίμων που 
καταναλώνουν και γι’ αυτό πρέπει να καθοδηγούνται από τους ενήλικες ως προς το 
τι να επιλέξουν και ως προς την ποσότητα που θα πρέπει να καταναλώσουν. 

Με στόχο την ορθή αξιολόγηση της ποσόστωσης της ενέργειας που λαμβάνεται, 
αξίζει να υπολογιστεί η θερμιδική πρόσληψη κάθε τροφής για κάθε παιδί ξεχωριστά, 
όπως έχει γίνει σε ορισμένες μελέτες (Baranowsky, 2000, Cole, 2000, Guillaume, 1998, 
Maffeis, 1998, Mc Pherson, 2000). Στην παρούσα μελέτη, δεν ήταν δυνατός ο 
υπολογισμός των θερμίδων που περιέχει η κάθε, προς κατανάλωση τροφή, που 
καταναλώνεται. Η κατανάλωση ορισμένων τροφών δεν είναι πάντα εντελώς 
εσφαλμένη, αλλά η υπερβολική κατανάλωση τους μπορεί να είναι σημάδι  κακών 
διατροφικών συνηθειών, ή τουλάχιστον σημάδι τάσης προς την υπερφαγία. Η 
προσέγγιση της μελέτης ήταν να αξιολογηθεί η ποσότητα των δεύτερων μερίδων που 
καταναλώνει κάθε παιδί κατά τη διάρκεια των δύο κύριων γευμάτων της ημέρας, και 
ο αριθμός των ποτών και σνακ που καταναλώνεται κατά τη διάρκεια ολόκληρης της  
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ημέρας. Ακόμη και αν οι τιμές αυτές δεν ήταν ακριβείς όσον αφορά την ποσότητα 
των θερμίδων και την ποιότητα των τροφών που καταναλώνονται από το κάθε 
άτομο,  μας επέτρεψαν να θεσπίσουμε έναν δείκτη πεπτικού μοντέλου (Δ.Π.Μ), 
ενδεικτικά αναφερόμενο στις  κακές επιπτώσεις που έχει η υπερβολική κατανάλωση. 

Σχετικά με  τον  Δ.Μ.Σ., τα στοιχεία που βρέθηκαν είναι σε πλήρη συμφωνία με 
τις αντίστοιχες πρόσφατες μελέτες για τον ιταλικό πληθυσμό ως προς την συχνότητα 
των υπέρβαρων σήμερα το 22,2% του πληθυσμού της μελέτης- ενώ η παχυσαρκία 
(5,6%), είναι διαδεδομένη σε ελαφρώς χαμηλότερο ρυθμό σε σχέση με αυτόν που 
εμφανίστηκε σε άλλες μελέτες (Celi,2003). Η ομάδα του δείγματος είχε την τάση να 
δραστηριοποιείται τόσο στο σχολείο και τους υπαίθριους  χώρους, όσο και στα 
αθλήματα εκτός σχολείου. Κατά μέσο όρο, τα παιδιά είχαν 2 ώρες αθλητικών 
δραστηριοτήτων κάθε εβδομάδα, όταν δεν ήταν στο σχολείο, αλλά, παρόλα αυτά, το 
20% των αγοριών της ομάδας του δείγματος και περίπου το 27% των κοριτσιών δεν 
ασχολιόταν με κανένα άθλημα. Η συμμετοχή σε εξωσχολικές αθλητικές 
δραστηριότητες στη γεωγραφική περιοχή που εξετάστηκε έχει φτάσει σε καλά 
επίπεδα κατά τα τελευταία έτη, με τη δυνατότητα να γίνονται ποικίλες αθλητικές 
δραστηριότητες ανάλογα με τις προτιμήσεις των ατόμων. Ωστόσο, το γεγονός ότι ένα 
σημαντικό ποσοστό των παιδιών, στο δείγμα μας, δεν έκανε καθόλου αθλητικές 
δραστηριότητες θα μπορούσε να αποτελέσει έναν κίνδυνο απαρχής του υπερβολικού 
βάρους, εάν συνδέεται και με κακές διατροφικές συνήθειες. 

Διαπιστώθηκε ότι τα κορίτσια ήταν γενικά λιγότερο δραστήρια από ό,τι τα 
αγόρια. Προτιμούσαν λιγότερο απαιτητικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των 
διαλειμμάτων τους στο σχολείο, αφιέρωναν λιγότερο χρόνο σε αθλητικές 
δραστηριότητες και έπαιζαν λιγότερο σε εξωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια του 
απογεύματος. Ως εκ τούτου, τα αγόρια ήταν πιο δυναμικά όσον αφορά τα σπορ αλλά 
και τα παιχνίδια στο σύνολό τους, σε ταύτιση με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν 
από τους Crespo (2001) και Fogelholm (1999). Ωστόσο, αν και ήταν περισσότερο 
ενεργητικά, αφιέρωναν περισσότερο χρόνο στην τηλεόραση, τον υπολογιστή και τα 
βιντεοπαιχνίδια από ό,τι τα κορίτσια, ειδικά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Από 
την άλλη, κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου ο χρόνος μπροστά στην 
τηλεόραση ήταν αυξημένος στις δύο ομάδες, και ιδίως στα κορίτσια. Σχεδόν τα μισά 
αγόρια και λίγο περισσότερο από το ένα τέταρτο των κοριτσιών αφιέρωναν πάνω 
από 4 ώρες την ημέρα παρακολουθώντας τηλεόραση και κάνοντας χρήση του 
υπολογιστή ή των βιντεοπαιχνιδιών. Αυτό ταυτίζεται με τα αποτελέσματα της 
μελέτης που διεξήχθη από τον Strauss (2001), η οποία έδειξε ότι τα παιδιά περνούν 
κατά μέσο όρο 6 ώρες την ημέρα σε αυτού του είδους τις δραστηριότητες. 

Ομοίως με ό,τι παρέθεσε ο Molnar (2000), έπειτα από την ανάλυση των στοιχείων, 
φαίνεται ότι η σωματική δομή (Δ.Μ.Σ.) είναι αντιστρόφως ανάλογη με το χρόνο που 
αφιερώνεται στο μάθημα της φυσική αγωγής στο σχολείο, με το χρόνο που 
αφιερώνεται στην άσκηση δυναμικών δραστηριοτήτων, με τις αθλητικές 
δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου και γενικά με τη διάρκεια 
της εβδομαδιαίας σωματικής δραστηριότητας. Από την ανάλυσή μας φαίνεται πως ο 
εβδομαδιαίος χρόνος των δυναμικών δραστηριοτήτων μειώνεται με την αύξηση του 
χρόνου που αφιερώνεται μπροστά στην τηλεόραση ή παίζοντας βιντεοπαιχνίδια. 

Οι δραστηριότητες αυτές ήταν άμεσα συνδεδεμένες με το δείκτη πεπτικού 
μοντέλου (Δ.Π.Μ.), και ως εκ τούτου είναι σαφές ότι η αδράνεια ενθαρρύνει τη 
ζήτηση για δεύτερες μερίδες, περισσότερα ποτά και σνακ, προκαλώντας έτσι την 
αύξηση του Δ.Μ.Σ Η θέσπιση ενός ορίου ως προς τον χρόνο που τα παιδιά 
αφιερώνουν για να βλέπουν τηλεόραση ή να παίζουν βιντεοπαιχνίδια, μπορεί να 
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λειτουργήσει ως κίνητρο για ποικίλες δραστηριότητες που επιτρέπουν μεγαλύτερη 
κατανάλωση θερμίδων και επομένως να μειώνουν τον Δ.Μ.Σ.  

 Όσον αφορά στις διατροφικές συνήθειες και συνεπώς τον Δ.Π.Μ., το αποτέλεσμα 
σχετίστηκε απευθείας με τον Δ.Μ.Σ. όλων των περιπτώσεων. Τα δεδομένα αυτά 
δείχνουν ότι η εγκυρότητα των δεικτών των διατροφικών συνηθειών που 
χρησιμοποιούνται στη μελέτη αυτή είναι αποδεδειγμένα ένα εργαλείο για  έρευνα 
και ότι, κατά πάσα πιθανότητα, συσχετίζονται με τη συνολική πρόσληψη θερμίδων 
των παιδιών καθ'όλη την διάρκεια της ημέρας. Ειδικότερα, τα πιο ενεργητικά παιδιά, 
με υψηλές τιμές Ε.Κ.Δ., είναι αυτά που καταναλώνουν περισσότερα σνακ και 
δεύτερες μερίδες, αλλά η ποσότητα  των θερμίδων που λαμβάνουν εξουδετερώνεται 
από τη μεγάλη ένταση της σωματικής δραστηριότητας που εκτελούν. Άτομα που 
ασχολούνται με μη ενεργητικές  δραστηριότητες, ακόμη και αν καταναλώνουν 
λιγότερα τρόφιμα σε σχέση με τους ασκούντες έντονες δραστηριότητες, προφανώς, 
δεν καταφέρνουν να κάψουν τις θερμίδες που καταναλώνουν και έτσι συσσωρεύουν 
υπερβολικό βάρος.  
        Επιπλέον, μπορεί επίσης να παρατηρηθεί ότι ο Δ.Μ.Σ. σχετίζεται άμεσα με τον 
χρόνου που αφιερώνεται για την παρακολούθηση της τηλεόραση. Το αποτέλεσμα 
αυτό συμφωνεί με τις τάσεις που έχουν εκφραστεί σε  ευρωπαϊκές και αμερικάνικες 
μελέτες που δείχνουν πως η τηλεόραση οδηγεί στην αυξημένη κατανάλωση 
τροφίμων, αλλά και στην μείωση της καύση των θερμίδων, όπως έχει ήδη 
υποστηριχθεί από άλλους συγγραφείς (Crespo, 2001, Dietz, 1985, Epstein, 1995, Janz, 
2005, Salomon, 2005).                    
      Οι Biddle (2004), Guillaume (1998) και Maffeis (1998) υπογράμμισαν το ρόλο της 
κακής διατροφής στη συσσώρευση του υπερβολικού βάρους: Δίνουμε  μεγάλη 
σημασία στη σωματική δραστηριότητα, η οποία μπορεί να εξαλείψει τις διατροφικές 
ανισορροπίες. Από τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, μπορούμε να 
συμπεράνουμε ότι η σωματική δραστηριότητα και η διατροφή διαδραματίζουν 
βασικό ρόλο στην εμφάνιση του προβλήματος του υπερβολικού βάρους και της 
παχυσαρκίας, επειδή μπορούν να επηρεάσουν τη δομή του σώματος με 
διαφορετικούς τρόπους. Πάνω απ'όλα, είναι απαραίτητο να επικεντρώσουμε το 
ενδιαφέρον μας στο πως να μάθουμε τα παιδιά να εκτιμούν το ενεργητικό τρόπο 
ζωής, μειώνοντας έτσι τα καθιστικού τύπου χόμπι όπως είναι  η τηλεόραση και τα 
βιντεοπαιχνίδια, που σπαταλούν άσκοπα την ενέργεια των νέων. 
    Ως εκ τούτου, είναι σαφές ότι η σωματική δραστηριότητα μπορεί να θεωρηθεί ως 
ένας σημαντικός παράγοντας στο να μειωθεί ο κίνδυνος του υπερβολικού βάρους. 
Είναι σημαντικό να παρέμβουμε ως προς το να  προσανατολίσουμε τα παιδιά προς 
τη  σωστή σωματική-κινητική και διατροφική συμπεριφορά, όσο είναι μικρά και 
κατά την περίοδο προ της εφηβείας, δεδομένου ότι η περίοδος αυτή αποτελεί ένα 
κρίσιμο στάδιο στη διαμόρφωση της κοινωνικής τους υπόστασης και της 
αλληλεπίδρασης με τους άλλους, όπως και με την σύγκριση  με αυτούς. 
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ανάμειξης με την αθλητική διαιτησία  
 
 

Λέϊλ Σ. Ακάν, Πινάρ Κακίρογλου & Ντεμέτ Καβάσογλου 
 
 
διαιτησία είναι ένας ουσιαστικό θεσμός σε όλα τα αθλήματα που 
διεξάγονται στο πλαίσιο του πρωταθλητισμού. Παρόλα αυτά, οι 
αρμόδιοι των διαφόρων αθλημάτων αντιμετωπίζουν ένα διαρκώς 
διογκούμενο πρόβλημα καθώς ο αριθμός των, με προσόντων, 
διαιτητών βαίνει διαρκώς μειούμενος (Kellett & Shilbury, 2007). Η 

έλλειψη διαιτητών με κατάλληλα προσόντα δεν περιορίζεται μόνο σε μερικά 
αθλήματα ή σε συγκεκριμένες περιοχές, αλλά είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο το 
οποίο επηρεάζει πολλά αθλήματα, από τα αρχικά ερασιτεχνικά στάδια αυτών μέχρι 
τα ανώτερα και επαγγελματικά αυτών (Cuskelly & Hoye, 2004, Read, 2000, Thornley, 
2010, Topp, 2001, Yoon, 2006). Μη έχοντας αρκετούς διαιτητές με προσόντα, μπορεί 
να οδηγήσει στην δημιουργία πολλών προβλημάτων που, εν συνεχεία, να 
επηρεάσουν αρνητικά τους ιθύνοντες των σωματείων, τους αθλητές, τους 
προπονητές, τους γονείς, αλλά και τους οπαδούς. Είναι σύνηθες το φαινόμενο της 
ακύρωσης ή της επανάληψης διεξαγωγής του παιχνιδιού, εξαιτίας της έλλειψης 
διαιτητών  (Read, 2000, Topp, 2001, Yoon, 2006). Η ποιότητα της διαιτησίας στους 
αγώνες μπορεί να βαίνει μειούμενη καθώς νεότεροι ηλικίας διαιτητές  χρειάζονται 
να διαιτητεύουν σε υψηλού επιπέδου αγώνες (Read, 2000). Όντας αναγκασμένος να 
συμμετάσχεις σε ένα αθλητικό γεγονός, για το οποίο δεν είσαι επαρκώς εξοπλισμένος 
μπορεί να προκαλέσει άγχος και να οδηγήσει στην φθορά. Επιπλέον, ο φόρτος 
εργασίας των παρόντων διαιτητών στους αθλητικούς αγώνες είναι συνήθως πολύ 
υψηλό (Cuskelly & Hoye, 2004).  
 
Βιβλιογραφία για τους Διαιτητές 

Το μεγαλύτερο μέρος της μέχρι τώρα έρευνας για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
των διαιτητών επικεντρώθηκε στην πίεση και στην εγκατάλειψη των θέσεών τους, και 
στην σχέση αυτών των παραγόντων με τις προθέσεις τους να διακόψουν την 
συμμετοχή στα θεσμικά όργανα που ήταν. Βασιζόμενοι στην εργασία που έκαναν οι 
Taylor και Daniel (1987), οι Taylor, Daniel, Leith, και Burke (1990), και Goldsmith 
και Williams (1992), Rainey και οι συ-νεργάτες τους, πραγματοποίησαν μια σειρά 
από μελέτες για να εξετάσουν τις αιτίες  της πίεσης και της ποιότητας των 
εργασιακών σχέσεων, και της διακοπής της διαιτησίας στα αθλήματα του baseball 
και του softball (Rainey, 1995), στους διαιτητές του μπάσκετ (Rainey, 1999) και στις 

HH 
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ενώσεις διαιτητών για το rugby (Rainey & Hardy, 1999). Σε γενικές γραμμές, τα 
ευρήματα από αυτές τις μελέτες κάνουν λόγο ότι η απόδοση παίζει ρόλο, η 
διαπροσωπική έριδα, και ότι η πίεση του χρόνου ήταν οι κύριες πηγές άγχους που 
σχετίζονται με την εγκατάλειψη, αλλά οι  επιδράσεις τους ήταν μόνο οριακές. Η 
προσωρινή διακοπή από τα καθήκοντά τους ήταν μια αρχική αφορμή για την 
πρόθεση της οριστικής εγκατάλειψης των διαιτητικών θέσεων που κατείχαν. Παρόλα 
αυτά, τα άτομα που άφησαν τις θέσεις τους, καταγράφηκαν ως λίγα στον αριθμό και 
οι περισσότεροι διαιτητές και αρμόδιοι για την τέλεση των αγώνων έδειξαν την 
πρόθεση να συνεχίσουν το έργο τους από το πόστο που κατείχαν. 

Τα ευρήματα από αυτές τις μελέτες σχετικά με  το άγχος που δημιουργείται, 
προτείνουν ότι οι περισσότεροι διαιτητές ήταν ικανοί να αντιμετωπίσουν τις 
αγχώδεις καταστάσεις. Αυτό οδηγεί σε περαιτέρω μελέτες για τις  απαντήσεις των 
διαιτητών για το πώς τα κατάφεραν να ανταπεξέλθουν στις καταστάσεις που 
αντιμετώπισαν, και πολλές από αυτές τις μελέτες περιλάμβαναν συγκρίσεις από 
διαφορετικούς πολιτισμούς και διαφορετικά έθνη. Οι Kaissidis-Rodafinos, Anshel & 
Sideridis (1998) συγκρίνανε την κοινώς αντιλαμβανόμενη ένταση των 15 πιο 
συνηθισμένων πηγών άγχους και των απαντήσεων για τις αγχώδεις καταστάσεις των 
διαιτητών της καλαθοσφαίρισης στην Ελλάδα και την Αυστραλία. Βρήκαν διαφορές 
μεταξύ των δύο πολιτισμών σε μερικές πηγές άγχους αλλά όχι για όλους τους 
παράγοντες άγχους. 

Οι Anshel & Weinber (1999), πραγματοποίησαν μια μελέτη για τον τρόπο 
αντιμετώπισης των καταστάσεων που αντιμετώπιζαν οι διαιτητές της 
καλαθοσφαίρισης από τις ΗΠΑ και την Αυστραλία. Βρήκαν ότι οι τρόποι 
αντιμετώπισης διέφεραν ανάμεσα στους διαφόρους παράγοντες άγχους, όπως και 
ανάμεσα σε δύο πολιτισμούς. Οι Kaissidis-Rodafinos, Anshel, & Porter (1997) 
διερεύνησαν τις μεθόδους αντιμετώπισης των καταστάσεων από τους διαιτητές της 
καλαθοσφαίρισης στην Αυστραλία και στην συνέχεια έφτιαξαν αντίγραφο της 
μελέτης τους με ένα δείγμα διαιτητών της καλαθοσφαίρισης της Ελλάδος  (Kaissidis-
Rodafinos & Anshel, 2000). Και οι δύο μελέτες υποστήριξαν την άποψη ότι η 
αποφυγή των απαντήσεων ήταν κοινή συνισταμένη παρά τις απαντήσεις που έλαβαν 
και αυτό μπορεί να συνδεθεί με την μειούμενη αντιλαμβανόμενη ένταση του 
έντονου άγχους. Οι απαντήσεις σχετικά με την αποφυγή των καταστάσεων πηγής 
άγχους, όπως η ικανότητα να μπορείς να αγνοείς τα σχόλια, τις αντιδράσεις, και να 
συνεχίσεις να ασχολείσαι με το παιχνίδι είναι τυπικοί τρόποι με τους οποίους οι 
διαιτητές αντιμετωπίζουν το άγχος που προέρχεται από την άσκηση των 
καθηκόντων τους. 
      Η πιο πρόσφατη έρευνα (Kellett & Shilbury, 2007, Wolfson & Neave, 2007) έχει 
επικεντρωθεί στις αντιλήψεις και στους λόγους που έχουν διερμηνευτεί για την 
συνεχιζόμενη συμμετοχή στους αγώνες, παρά την ύπαρξη του άγχους που 
προέρχεται από αυτήν την συμμετοχή. Οι διαιτητές, κατά το σύνηθες, υφίστανται μια 
μεγάλη ποικιλία, εν δυνάμει φυσικών και ψυχολογικών αιτιών δημιουργίας άγχους, 
αλλά παρόλα αυτά, καταστάσεις που μπορούν να εμφανιστούν ως αγχώδεις ή 
κακομεταχείρισης προς τους εξωτερικούς παρατηρητές, δύνανται να μην 
ερμηνευτούν με τον ίδιο αρνητικό τρόπο, και από τους διαιτητές. Οι Kellett και 
Shilbury πραγματοποίησαν ημιδομημένες (semi-conducted) συνεντεύξεις σε 22 
διαιτητές του αυστραλιανού ποδοσφαίρου και βρήκαν ότι η αντίδραση από το κοινό 
δεν ήταν ιδιαιτέρως αντίξοη, αλλά ήταν αναμενόμενη και απoδεκτή ως ένα μέρος 
της δουλειάς που είχαν αναλάβει. Δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι η όποια αντίδραση 
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των οπαδών ήταν φθοροποιός για αυτούς, που τελικά να τους οδηγήσει και στην 
εγκατάλειψη από την εργασία αυτή.   

Οι Wolfson & Neave (2007) χρησιμοποίησαν την μελέτη έρευνας για να 
συγκεντρώσουν στοιχεία από 42 διαιτητές του αγγλικού ποδοσφαίρου σχετικά με τις 
απαντήσεις ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης των διαφόρων αγχωτικών 
ερεθισμάτων και των κινήτρων τους για παραμονή στα διαιτητικά καθήκοντα. Τα 
περισσότερα από τα αποτελέσματα, όπως και τα ευρήματα των Kellett & Shilbury 
(2007), έδειξαν ότι οι περισσότεροι από τους διαιτητές περίμεναν να είναι στόχοι 
κριτικής από τους παίκτες, τους προπονητές αλλά και τους θεατές, αλλά αντιθέτως 
ήταν ικανοί να εφαρμόσουν αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των 
καταστάσεων που βίωναν και δεν φαινόντουσαν να ενδιαφέρονται για την 
δυσφήμιση που δέχονταν. Όλοι όσοι ανταποκρίθηκαν, έδειξαν την τάση ότι η 
ενέργεια και ο χρόνος που αφιέρωσαν στην διαιτησία, δεν πήγε χαμένος. Οι 
περισσότερο ενθαρρυντικοί λόγοι για την άσκηση του καθήκοντος της διαιτησίας 
ήταν η αγάπη για το άθλημα, η ευκαιρία που τους δινόταν για να συνεισφέρουν στο 
παιχνίδι, η υπερηφάνεια για την συνεισφορά στην εκπλήρωση του αγώνα, η 
πρόκληση και η διέγερση που ένιωθαν για το παιχνίδι. 

Μερικές μόνο μελέτες έχουν επικεντρωθεί στις μορφές των αρχικών κινήτρων για 
την αρχική ενασχόληση και τους λόγους συνέχισης με αυτήν την ενασχόληση (Furst, 
1989, 1991, Purdy & Snyder, 1985, Spice & Thompson, 1994). Τα ευρήματα από αυτές 
τις μελέτες υποδηλώνουν ότι οι διαιτητές ασχολούνται με την διαιτησία μέσω φίλων 
και συγγενών που ήδη έχουν ασχοληθεί με την διαιτησία και λόγω του προσωπικού 
τους ενδιαφέροντος για το συγκεκριμένο, κάθε φορά, άθλημα. Η αιτία για την 
συνέχιση με αυτού του είδους την δραστηριότητα περιλαμβάνει την αγάπη για το 
άθλημα, την πρόκληση και την ευχαρίστηση από αυτήν την ασχολία, την 
δυνατότητα πραγματοποίησης ταξιδιών καθώς και την δυνατότητα ανάπτυξης 
φιλίας με άλλους διαιτητές. Οι Spice και Thompson (1994) συνέλλεξαν στοιχεία από 
παίκτες και διαιτητές του αθλήματος του  χόκεϋ επί χόρτου. Ο σκοπός της μελέτης 
τους ήταν να προσδιορίσουν τους λόγους για τους οποίους μερικοί μόνο από τους 
καλύτερους παίκτες αποφάσισαν να ασχοληθούν με την διαιτησία, μετά το τέλος της 
επαγγελματικής τους καριέρας. Οι απαντήσεις που δόθηκαν αφορούσαν ότι είχαν 
δεσμεύσει  με άλλες δραστηριότητες τον ελεύθερο χρόνο τους, δεν είχαν καμία 
διάθεση για την διαιτησία, δεν ρωτήθηκαν για να διαιτητεύσουν, ότι δεν ήθελαν να 
συμβιβαστούν με την κακομεταχείριση από τους οπαδούς, ότι δεν ήθελαν έναν μη 
δημοφιλή ρόλο, όπως και το ότι δεν ήθελαν να πληρώνονται με μικρές αμοιβές. Οι 
αθλητές που θα μπορούσαν να σκεφτούν την διαιτησία στο επόμενο στάδιο της 
επαγγελματικής τους εξέλιξης ,φαινόταν να ενδιαφέρονται περισσότερο με άσχετα 
κίνητρα (π.χ. στην επαρκή ανταμοιβή, στην μεγαλύτερη δυνατότητα 
πραγματοποίηση ταξιδιών) σε σχέση με τους παρόντες διαιτητές οι οποίοι 
πρόβαλλαν φυσικά κίνητρα (π.χ. αγάπη για το παιχνίδι, η πρόκληση και η 
απόλαυση από αυτό) ότι ήταν οι κινητήριες δυνάμεις πίσω από την συνεχιζόμενη 
τους ενασχόληση με αυτήν την δραστηριότητα. 

Σε γενικές γραμμές, το μεγαλύτερο μέρος για την μελέτη των ατόμων που είναι 
διαιτητές, έχει επικεντρωθεί σε ζητήματα που σχετίζονται με τις πηγές άγχους 
(Goldsmith & Williams, 1992,  Rainey, 1995, Rainey, 1999, Rainey & Hardy, 1999, 
Taylor & Daniel, 1987; Taylor κ.α., 1990) και οι απαντήσεις για αυτές τις πηγές 
άγχους (Kaissidis-Rodafinos & Anshel, 2000, Kaissidis-Rodafinos, κ.α., 1997, 
Kaissidis-Rodafinos, κ.α., 1998). Σε γενικές γραμμές, τα ευρήματα από αυτές τις 
μελέτες δείχνουν ότι οι επιδράσεις από το άγχος που προκύπτει από την διαιτησία 
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ήταν ήπιας έντασης και οι περισσότεροι διαιτητές ήταν έτοιμοι να εφαρμόσουν 
αποτελεσματικές μέθοδοι αντιμετώπισης αυτών των καταστάσεων. 

Μόνο μερικές από τις μελέτες επικεντρώθηκαν στα κίνητρα για την ένασχόληση 
με την διαιτητική (Furst, 1989, 1991, Purdy & Snyder, 1985, Spice & Thompson, 1994) 
ή περιέλαβαν την εξέταση τόσων των κινήτρων όσο και των αιτιών δημιουργίας 
άγχους (Kellett & Shilbury, 2007, Wolfson & Neave, 2007). Τα αποτελέσματα από 
αυτές τις μελέτες δίνουν την ένδειξη ότι πολλοί διαιτητές θεωρούσαν το άγχος ως 
φυσιο-λογικό μέρος της δουλειά τους και ότι έχουν ως κινητήρια δύναμη άσκησης 
αυτού του έργου,  φυσικά κίνητρα, όπως είναι η αγάπη για το παιχνίδι. 
 
Το Υπόβαθρο της Ανάμειξης 

Δεν βρέθηκε καμία μελέτη που να επικεντρώνεται στο υφιστάμενο υπόβαθρο 
αιτιών  ανάμειξης με την διαιτητική. Η ανάμειξη με αυτήν την δραστηριότητα 
επεκτείνεται πέρα από τα ατομικά κίνητρα και την απλή συμμετοχή. Μοιάζει, κάθε 
φορά, το νόημα της συμμετοχής να σχετίζεται με το περιεχόμενο που δίνει το κάθε 
άτομο για την ζωή του (Wiley, Shaw & Havitz, 2000). Η αιτία για την ανάμειξη με 
την διαιτησία, στην ψυχολογία, αρχικά συνδέθηκε με την θεωρία της κοινωνικής 
αξιολόγησης (Sherif & Cantril, 1947, Sherif & Hovland, 1961). Η ανάμειξη με την 
διαιτησία θεωρήθηκε, σε κοινωνικό-ψυχολογικούς όρους, ως μια μη οφθαλμοφανής 
κατάσταση των κινήτρων ή του ενδιαφέροντος μεταξύ ενός ατόμου και της όποιας 
δραστηριότητας ή ενός προϊόντος (Rothchild, 1984). Η ανάμειξη με αυτήν την 
δραστηριότητα έχει θεωρηθεί ως μια συμπεριφορά η οποία είναι σχετικά ανθεκτική 
από το άτομο και είναι σημαντική για αυτό. Τρία στάδια ανάπτυξης της 
ενασχόλησης με την διαιτησία έχουν κάνει την εμφάνισή τους για τα αθλήματα και 
των δραστηριοτήτων αναψυχής. Αυτά τα στάδια περιλαμβάνουν: την προσέγγιση, 
δηλ. η ευχαρίστηση και η σπουδαιότητα που προκύπτουν από την συμμετοχή, την 
τάση προς το κέντρο, δηλ. τον βαθμό κατά τον οποίο η ζωή κάποιου οργανώνεται 
γύρω από μια δραστηριότητα και η έκφραση του ατόμου, δηλ. η συμβολική αξία ή η 
εντύπωση του ε-αυτού του ότι οι ατομικές επιθυμίες μπορούν να μεταφερθούν, μέσω 
της συμμετοχής σε μια αθλητική δραστηριότητα, προς τους τρίτους (Havitz & 
Dimanche, 1997, Wiley, κ.α., 2000).   

Καθότι υπάρχει μια βιβλιογραφική βάση η οποία επικεντρώνεται στους διαιτητές 
στον χώρο του αθλητισμού, μια ανταγωνιστική θεωρία, βασιζόμενη στην κατανόηση 
του γιατί κάποιος να ασχοληθεί με την διαιτητική, δεν υφίσταται. Αυτή η μελέτη 
συνιστά το πρώτο στάδιο σε μια σειρά από ερευνητικές προσπάθειες οι οποίες είναι 
σχεδιασμένες προκειμένου να παράσχουν μια περισσότερο καθολική άποψη για την 
ανάμειξη με τα διαιτητικά  καθήκοντα, στον χώρο του αθλητισμού. Ο σκοπός αυτής 
της μελέτης ήταν να εξερευνήσει τα αίτια και τα αποτελέσματα που συνδέονται με 
την ανάμειξη στα διαιτητικά αξιώματα στον χώρο του αθλητισμού. Ειδικά, τα υπό 
εξέταση αίτια συμμετοχής στα κοινά του αθλητισμού περιλάμβαναν τα κίνητρα για 
την ανάμειξη, όπως επίσης και τα αντιλαμβανόμενα ως εμπόδια τα οποία 
λειτουργούσαν ως τροχοπέδη ή μείωναν την ανάμειξη στις διαιτητικές θέσεις. Το 
αποτέλεσμα του ενδιαφέροντος ήταν δεσμευτικό. Ένα υπόδειγμα, που κατά-
σκευάστηκε από τον Iwasaki & Havitz (1998), χρησιμοποιήθηκε ως πλαίσιο 
καθοδήγησης για την εξερεύνηση των αιτιών ενασχόλησης με την διαιτησία και το 
οποίο έφερε τα ακόλουθα ερωτήματα : 
 

1. ποιά είναι τα κίνητρα που οδήγησαν στην ανάμειξη με τα κοινά του 
αθλητισμού; 
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2. ποιοί είναι οι περιορισμοί που εμποδίζουν ή περιορίζουν την συμμετοχή με 
τα δρώμενα του αθλητισμού; 

3. η ενεργητικότερη συμμετοχή με τα δρώμενα του αθλητισμού οδηγεί και στην 
μεγαλύτερη δέσμευση για την παραμονή σε αυτές τις θέσεις; 

 
Μεθοδολογία 

Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στην μελέτη ορισμένων ομάδων, και μια 
ποιοτική έρευνα σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή του 
νοήματος των εμπειριών του που υπό εξέταση φαινομένου για μερικά άτομα 
(Creswell, 1998). Η  στόχευση σε ομάδες δίνει την δυνατότητα στους ερευνητές να 
μελετήσουν τις ερωτήσεις με περισσότερη λεπτομέρεια εντός ενός πλαισίου με 
κοινωνικό περιεχόμενο, το οποίο είναι σχεδιασμένο έτσι, προκειμένου να 
συμπεριλάβει έναν περιορισμένο αριθμό ατόμων που μοιράζονται κοινά 
χαρακτηριστικά ως προς την μελέτη, και παρέχει δεδομένα από κοινές απαντήσεις 
και την αλληλεπίδραση αυτών που λαμβάνει χώρα εντός της ομάδας (Creswell, 
1998).  

Οι συμμετέχοντες σε αυτήν την μελέτη ήταν άτομα που ήταν τώρα ή θα είναι εν 
δυνάμει διαιτητές στα επίσημα αθλήματα στο ύψος του μέσου του Ατλαντικού. Το 
χόκεϋ σε χόρτο επιλέχθηκε εξ αιτίας της προσωπικής εμπειρίας των ερευνητών με τον 
αθλητισμό και του δικτύου των επαφών. Μια λίστα από ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
για τους επισήμους του τοπικού αθλήματος του χόκεϋ σε χόρτο αποκτήθηκε και στα 
άτομα στην λίστα, τους στάλθηκε μια πρόσκληση για να συμμετάσχουν σε μία από 
τις δύο υπό μελέτη ομάδες, μία για τους βετεράνους αρμοδίους (με πέντε ή και 
περισσότερα χρόνια εμπειρίας σε διαιτητικές θέσεις) και μία άλλη  για τους νέους 
στον επαγγελματικό αυτόν χώρο (με λιγότερα από πέντε έτη εργασιακής εμπειρίας). 
Μια τρίτη ομάδα μελέτης αποτελούνται μόνο από παίκτες του χόκεϋ σε χόρτο μετά 
από συνεννόηση  με τον προπονητή της ομάδας. 

Υπήρχαν έξι συμμετέχοντες στην ομάδα για τους βετεράνους της υπό μελέτη 
ομάδας, τρεις γυναίκες και τρεις άνδρες. Το εύρος της ηλικίας τους ήταν από 42-60 
χρονών, με μέσο όρο τα 49 έτη. Τα χρόνια της εργασιακής εμπειρίας ποίκιλαν από 9-
25, με μέση τιμή τα 15 χρόνια εργασίας. Όλοι, εκτός από ένα άτομο στην υπό μελέτη 
ομάδα εργαζόταν σε θέση διαιτητή σε πάνω από ένα άθλημα. Τα αθλήματα που 
περιελήφθησαν ήταν το χόκεϋ σε χόρτο, το ποδόσφαιρο και η καλοθοσφαίριση. 
Μόνο τέσσερα άτομα ήταν ικανά να συμμετάσχουν στις ομάδες για τους νέους 
επαγγελματίες του χώρου. Η ομάδα αυτή αποτελούνταν από γυναίκες και δύο 
άνδρες, των οποίων η ηλικία είχε εύρος από 21-55 έτη, με μέσο όρο τα 41. Δύο 
συμμετέχοντες είχαν τρία χρόνια εργασιακής εμπειρίας σε ανάλογη θέση, ενώ τα 
άλλα δύο είχαν μόνο ενός έτους εμπειρία. Τρία άτομα της ομάδας είχαν αναλάβει 
θέσεις ευθύνης στο άθλημα του χόκεϋ στο χόρτο, ενώ ένα άτομο εργαζόταν επίσης ως 
διαιτητής στο συγκεκριμένο άθλημα. Υπήρχαν δέκα γυναίκες που συμμετείχαν στην 
υπό μελέτη ομάδα για τους παίκτες. Όλοι ήταν μέλη της ίδιας ομάδας του κολεγίου 
του χόκεϋ σε χόρτο. Το εύρος της ηλικίας τους ήταν από 18-21 ετών, με μέσο όρο τα 
20 χρόνια. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες δεν είχαν εμπειρία διαιτησίας με εξαίρεση 
ένα άτομο το οποίο είχε διαιτητεύσει αγώνες ποδοσφαίρου εφήβων. 

Οι ερωτήσεις για τις υπό μελέτη ομάδες ακολούθησαν μια ημιδομημένη 
προσέγγιση, χρησιμοποιώντας ως οδηγό την συνέντευξη που αναπτύχθηκε από την 
παρούσα βιβλιογραφία με μια ανάμειξη χαλάρωσης (Havitz & Dimanche, 1997, 
Iwasaki & Havitz, 1998, Wiley κ.α., 2000) και από τους περιορισμούς της 
διασκέδασης (Craw-Ford, Jackson, & Godbey, 1991,  Jackson, Crawford, & Godbey, 
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1993). Η εγκυρότητα του προσώπου για την μέθοδο σχηματίστηκε μέσω μιας ομάδας 
ατόμων που αναθεώρησαν τις ερωτήσεις. Η συνέντευξη οδηγός τροποποιήθηκε για 
τις απαιτήσεις της υπό μελέτη ομάδας, που αποτελούνται από αθλητές. Οι ερωτήσεις 
διατυπώθηκαν με τέτοιον τρόπο που να δύναται να διερευνηθούν τα πιθανά κίνητρα 
που θα δελέαζαν την ανάμειξη με την διαιτησία και τους αντιλαμβανόμενους 
περιορισμούς που θα εμπόδιζαν την ανάμειξη. Οι ερωτήσεις αναφέρονταν στα 
στάδια της ανάμειξης και καμία δέσμευση  δεν περιλαμβάνονταν για αυτήν την 
ομάδα. 

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω τριών ομάδων μελέτης. Όλες οι ομάδες μελέτης 
συγκεντρώθηκαν σε ένα δωμάτιο συνεδρίου, κοντά στον αγωνιστικό χώρο της 
διεξαγωγής του χόκεϋ επί χόρτου. Στους διαιτητές των τοπικών αγώνων του χόκεϋ σε 
χόρτο, στάλθηκε ένα ηλεκτρονικό γράμμα (e-mail) επεξηγώντας τον σκοπό της 
μελέτης αυτής και τους προσκαλούσε να παρακολουθήσουν μία από τις δύο ομάδες 
μελέτης. Οι εθελοντικά συμμετέχοντες απάντησαν και σε όλους έδωσαν γραπτή 
συγκατάθεση για να συμμετάσχουν. Οι συμφωνίες για την τρίτη ομάδα μελέτης 
έγιναν μέσω του προπονητή της ομάδας. Της στάλθηκε μια πρόσκληση όμοια με 
αυτήν που στάλθηκε στους διαιτητές και μετά εκείνη ενημέρωσε τους παίκτες για την 
δυνατότητα του εθελοντισμού. 

Γραπτή συγκατάθεση για την συμμετοχή όλων των παικτών λήφθηκε από όλους 
τους συμμετέχοντες στην ομάδα. Οι συμμετέχοντες αρχικά τους προτάθηκε να 
παρουσιαστούν στην ο-μάδα και προσκλήθηκαν να επιλέξουν ένα ψευδώνυμο για 
τους εαυτούς τους. Κάθε μία από τις υπό μελέτη ομάδες κράτησε μία ώρα και όλοι 
μετριάστηκαν από τον ερευνητή. Ακολουθώντας έναν οδηγό ανοίγματος και 
κλεισίματος της συνέντευξης, ο μετριοπαθής έλαβε μια ημι-δομημένη προσέγγιση, 
επιτρέποντας μια απόκλιση από τον οδηγό ένα η συζήτηση ήταν εγγυημένη (Fontana 
& Frey, 2000). Ο διάλογος της κάθε υπό μελέτης ομάδας εγγραφόταν ψηφιακά και 
καταγραφόταν. Μετά την αντιγραφή, στους  συμμετέχοντες δινόταν η ευκαιρία για 
να ελέγξουν την εγγραφή για την ακρίβεια και για το περιεχόμενο αυτής (Neumann, 
2000). 

Λεπτομερής καταγραφή των διαλόγων των υπό μελέτη ομάδων, επεξεργάστηκε 
με τα χέρια για κατηγοριοποιηθεί και σε θέματα και να συμπυκνωθούν τα δεδομένα 
σε κατηγορίες. Το επόμενο βήμα ήταν τα δεδομένα να αναλυθούν χρησιμοποιώντας 
την μέθοδο της συμφωνίας. Η μέθοδος της συμφωνίας επικεντρώνεται σε αυτό που 
είναι κοινό σε όλες τις περιπτώσεις που με τέτοια μορφή να μπορεί να παρατηρηθεί, 
χωρίς να αγνοηθούν οι κριτικές εξαιρέσεις (LeCompte & Preissle, 1993, Neumann, 
2000). Οι θεματικές ενότητες είχαν ως πηγή την βιβλιογραφία και με αυτόν τον 
τρόπο μπορούσε να επιτευχθεί μια εξωστρέφεια των θεμάτων. Η καταγραφή της 
ομάδας μελέτης ήταν ανεξάρτητα κωδικοποιημένη από τον ερευνητή και τον βοηθό 
του και αναπτύχθηκε ένα κυρίως σχήμα κωδικοποίησης. Μετά από διάλογο, 
επιτεύχθηκε συμφωνία για τους ορισμούς του κάθε θέματος. 
 
Αποτελέσματα 

Τα ευρήματα της ανάμειξης κατά-γράφηκαν πρώτα, και στην συνέχεια 
ακολουθούσαν τα αποτελέσματα των ερωτήσεων της έρευνας για τις αιτίες και τα 
αποτελέσματα της ανάμειξης με την διαιτησία. Οι παραθέσεις και τα παραδείγματα 
επιλέχθηκαν με τέτοιον τρόπο που να αναπαριστούν καλύτερα την ομάδα ως 
σύνολο, δίχως να αγνοηθούν οι εξαιρέσεις που προσθέτουν στην αφθονία και στην 
πολυπλοκότητα των ιστοριών των συμμετεχόντων (Miles & Huberman, 1994). 
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Τα τρία στάδια της ανάμειξης, δηλ. η προσέγγιση, η τάση παραμονής στο κέντρο, 
και η έκφραση του εαυτού (Wiley et al., 2000) εξετάστηκαν για τις δύο ομάδες 
μελέτης που αποτελούσαν τους παρόντες επισήμους. Η πλευρά της ευχαρίστησης της 
προσέγγισης ήταν ένδειξη για όλους τους διαιτητές, όπως εκφραζόταν από την 
αγάπη τους για το άθλημα και την ευχαρίστηση που πρόσφερε η ενασχόληση με την 
διαιτησία. Όπως δηλώθηκε από την Linda, «δεν θα ήμουν εκτός, αν δεν με 
ευχαριστούσε». Οι περισσότεροι διαιτητές επίσης, παρόλο που η δουλειά τους ήταν 
σημαντική, όπως επεξηγήθηκε από τον σχολιασμό». 

Η τάση της παραμονής προς το κέντρο, το οποίο σχετίζεται με την καθ΄όλη 
διάρκεια της ζωής του ατόμου ασχολία γύρω από μια δραστηριότητα, ήταν 
περισσότερο από εμφανή για τους παλαιούς διαιτητές σε σχέση με τους πιο νέους. Η 
σπουδαιότητα και η τάση παραμονής προς το κέντρο της διαιτησίας για τους τρεις 
βετεράνους διαιτητές ήταν εμφανή καθώς μοίραζαν τις εμπειρίες τους περί 
διαπραγματεύσεων με υπαλλήλους οι οποίοι είχαν στην διάθεσή τους χρόνο για να 
αφιερώσουν στην διαιτητική. Όπως δηλώνει και η Donna, «διαπραγματεύομαι μια 
νέα δουλειά και αυτό είναι μια από τις κύριες ασχολίες μου. Αυτό ήταν μια 
υποχρέωσή μου, που σήμαινε ότι θα πρέπει να φύγω από την δουλειά προ-κειμένου 
να ασχοληθώ με την διαιτησία», πρόσθεσε ο Tom, «ότι θα πρέπει να διακόψω στην 
εταιρία που εργάζομαι και τους ενημέρωσα ότι θα πρέπει να απουσιάσω κάποιες 
μέρες προ-κειμένου να ασκήσω τα καθήκοντά μου ως διαιτητής. Θα εργαστώ 
περισσότερες ώρες, άλλη στιγμή, προκειμένου να καλύψω τα κενά που 
δημιουργούνται». H Linda είπε: «διαπραγματεύομαι απ’ευθείας (με τον εργοδότη). 
Αυτό είναι που με ευχαριστεί και αυτές είναι οι μέρες που έχω αγώνες». 

Η έκφραση του εαυτού ή η συμβολική αξία της διαιτησίας χαρακτηρίστηκε από 
μερικές ενδιαφέρουσες δηλώσεις. Η Betsy σχολίασε, «το να διαιτητεύεις είναι ένα 
σημαντικό μέρος του ποιος είμαι και του τι κάνω, επειδή είναι ένας τρόπος μέσω του 
οποίου μπορώ να συνεχίσω, ειδικά, όντας αθλητής και προσδιορίζοντας τον εαυτό 
μου ως αθλητή. Ο Tom σημείωσε, ότι όντας διαιτητής, ήταν ένας τρόπος να θέσεις 
τον εαυτό σου πέρα και εκτός από την θέση του τυπικού θεατή» και αποτίμησε τον 
ρόλο του στην προσφορά στην ασφαλή και δίκαιη διεξαγωγή του γηπέδου. Ο David 
είπε: «όταν πλήρως ασχοληθείς με αυτό, το κάνω μόνο και μόνο αποκλειστικά για 
τον εαυτό μου. Νομίζω ότι κάνω μια καλή δουλειά εκεί εργαζόμενος με τους νέους 
και λαμβάνω πολλά οφέλη από αυτό το πράγμα». 

Η πρώτη ερώτηση της έρευνας αυτής ήταν η αναζήτηση της αιτίας που ορίζει τα 
κίνητρα για την ανάμειξη με την διαιτησία. Για τους αθλητές του κολεγίου, το πιο 
ισχυρό κίνητρο ενασχόλησης ήταν το παιχνίδι αυτό καθ’αυτό. Οι παίκτες 
ευχαριστήθηκαν όταν μάθαιναν το ύψος της αμοιβής για τους διαιτητές. Όπως 
σημειώθηκε από τον Zoe, «οτιδήποτε έχει σχέση με τα χρήματα, οι άνθρωποι θα το 
κάνουν». Οι περισσότεροι από τους παρόντες διαιτητές πιστεύουν ότι τα χρήματα 
όντως είναι ένα κίνητρο, αλλά όχι το μόνο κίνητρο για την ενασχόληση με την 
διαιτησία. Μερικοί συμμετέχοντες είδαν «την αμοιβή ως μια επιπρόσθετη αξία. Ο 
David ήταν ο μόνος διαιτητής που ολοκληρωτικά απέρριψε την ιδέα του χρήματος 
ως κινητήρια δύναμη για να γίνει διαιτητής. Προχώρησε στην κάτωθι δήλωση: 
«Σίγουρα, δεν ασχολούμαι λόγω της ύπαρξης της χρηματικής αμοιβής. Τα χρήματα 
δεν είναι το κύριο χαρακτηριστικό της διαιτησίας. Συνταξιοδοτούμαι». Το κίνητρο 
της συμμετοχής του ήταν σχετικό με την αυτοεκπλήρωσή του και να δώσει ότι μπορεί 
πίσω στην κοινωνία. Μια ποικι-λία άλλου είδους κινήτρων για τους διαιτητές 
αποκαλύφτηκαν που περιελάμβαναν την παραμονή στα άθλημα, την ανάπτυξη 
νέων φίλων, την διατήρηση της φυσικής κατάστασης, και του να κάνουν ένα 



Οικονομία € Αθλητισμός, Τόμος 10ος Τεύχος 1ο Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2010 
      

 

39 

διάλειμμα από την δουλειά. Η Linda είπε, «Είναι διασκεδαστικό. Μου αρέσει να 
είμαι εκεί έξω. Είναι ένας τρόπος του να είσαι, ακόμη, ενεργό μέλος του αθλήματος». 
Ο  Gerald πρόσθεσε, «μου αρέσει να είμαι αθλητικά ενεργητικός και μου αρέσει το 
άθλημα…όντως μου αρέσει». Η ανά-δυση των κινήτρων περιλαμβάνει την 
εξυπηρέτηση ως  θετικά πρότυπα και τα οποία παρέχουν ένα δίκαιο και ασφαλές 
περιβάλλον για τους νέους αθλητές. Η Betsy σημείωσε ότι κάποιοι από τους 
προπονητές δεν αποτελούν και τα καλύτερα πρότυπα και σχολίασε, «είναι ωραίο να 
γνωρίζεις ότι τους διδάσκεις (τους αθλητές) κάτι σχετικό με την ακεραιότητα του 
χαρακτήρα και για το παιχνίδι». Ο Rick δήλωσε «Μου αρέσει να διαιτητεύω έναν 
ασφαλή και αποτελεσματικό αγώνα του χόκεϊ στο χόρτο. Είναι μια δραστηριότητα 
που με ικανοποιεί». 

Η δεύτερη ερώτηση της μελέτης επικεντρωνόταν στους παράγοντες που 
λειτουργούν ως τροχοπέδη ή μειώνουν την ανάμειξη με την διαιτησία. Για αυτήν την 
μελέτη, οι περιορισμοί κατηγοριοποιήθηκαν σε  διαφορές ως προς το ίδιο άτομο, 
διαφορές μεταξύ των ατόμων και περιορισμοί δομικού χαρακτήρα (Crawford κ.α., 
1991). Παραδείγματα περιορισμών από άτομο σε άτομο για τους διαιτητές 
περιλάμβαναν το άγχος ή και την ανασφάλεια, την έλλειψη αυτοπεποίθησης, η 
φυσική κατάσταση και η ανησυχία για την υγεία. Οι περιορισμοί που είναι 
διαφορετικοί από άτομο σε άτομο, εσωκλείουν τις έριδες με τους προπονητές, τους 
παίκτες, τους οπαδούς, και με τους άλλους διαιτητές. Οι δομικοί περιορισμοί είναι 
παράγοντες, όπως είναι η έλλειψη χρόνου εξ αιτίας των επαγγελματικών ή 
οικογενειακών απαιτήσεων, της μη επαρκούς αμοιβής, τα προβλήματα που 
σχετίζονται με τα ταξίδια, όπως και με την έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με τις 
ευκαιρίες που παρουσιάζονται με την ενασχόληση με την διαιτησία. Για τους παίκτες 
του κολεγίου, η έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με το πώς οι διαιτητές 
πιστοποιούνται ήταν η πρώτη αιτία που αναφέρθηκε για τους λόγους της ανάμειξης 
με την διαιτησία. Όπως σημειώθηκε από την  Sarah: «δεν υπάρχει πληροφόρηση 
σχετικά με αυτό το ζήτημα. Κανένας στην πραγματικότητα δεν μιλά για αυτό». Η 
Lindsay απάντησε: «δεν ξέρω πραγματικά τι απαιτείται προκειμένου κάποιος να 
γίνει διαιτητής. Χρειάζεται να δώσεις εξετάσεις ή κάτι παρόμοιο;», καθώς ήταν 
φανερό ότι απαιτούνταν  επιπρόσθετη πληροφόρηση για την διαδικασία του να 
γίνεις διαιτητής, δεν έδινε τις απαραίτητες εγγυήσεις για την μελλοντική ανάμειξη. 
Με την πρόοδο της συζήτησης, πολλοί παίκτες αποκάλυψαν ότι δεν θα τους 
ενδιέφερε να ασχοληθούν με την διαιτησία, λόγω της ύπαρξης των προσωπικών και 
των διαπροσωπικών παραγόντων. Η Emily παραδέχθηκε ότι θα φοβόταν να είναι 
διαιτητής λόγω του άγχους και της πίεσης. Η Brianna συμφώνησε και πρόσθεσε: « δεν 
μου αρέσει να είμαι στο κέντρο της έριδας». Η Sarah σχολίασε: « αυτός είναι και ο 
δικός μου φόβος…δεν μου αρέσει να είμαι ο διαιτητής ο οποίος να είναι υπεύθυνος 
για την ζωή ενός κοριτσιού, επειδή δεν σφύριξα σωστά σε μια φάση». Η Brooke 
ξέσπασε σε γέλια με τον σχολιασμό της: «όλοι γνωρίζουμε πως είναι να απεχθάνεσαι 
τους διαιτητές».     

Για τους εν ενεργεία διαιτητές, οι δομικοί περιορισμοί που σχετίζονται με την 
εργασία και τις απαιτήσεις της οικογένειας αναφέρθηκαν πολλές φορές ενώ οι 
περιορισμοί εντός των ατόμων δεν ήταν κυρίου ενδιαφέροντος εκτός από την 
περίπτωση ενός διαιτητή. Η Susan παραδέχθηκε: « Η φυσική κατάσταση είναι μια 
πρόκληση για εμένα και μερικές φορές νιώθω εκφοβισμένη από τους προπονητές και 
τους γονείς αμφιβάλλοντας…συνήθως λόγω της έλλειψης εμπειρίας και 
αυτοπεποίθησης». Η συζήτηση για τους περιορισμούς περιστράφηκε αρχικά γύρω 
από τις διαπροσωπικές έριδες με τους προπονητές, τους γονείς και τους φιλάθλους. 
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Εξαιτίας της παρενόχλησης από τους προπονητές και τους γονείς, η Linda 
παραιτήθηκε μετά από ένα χρόνο άσκησης του καθήκοντος του διαιτητή. Η  Gerald 
επανάφερε στην μνήμη της μια κακή εμπειρία που είχε βιώσει σε έναν αγώνα 
καλαθοσφαίρισης. «Το μέρος ήταν γεμάτο κόσμο. Ο κόσμος έσκουζε και δεν άκουσα 
ένα timeout, το οποίο, προφανώς, θα έπρεπε να ακούσω. Ο καθένας με κυνηγούσε 
μετά το τέλος του αγώνα και αυτό με απομάκρυνε από το διαιτητεύω αγώνες». 
Σχετικά με τους οπαδούς, η Donna είπε: «είναι μέρος της κουλτούρας μας…για αυτό 
και ενοχλούν τους διαιτητές. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο βρίσκονται αυτοί οι 
άνθρωποι εκεί». 

Η τελευταία ερώτηση της έρευνας αποσκοπούσε να αναζητήσει την σχέση μεταξύ 
της ανάμειξης και του αποτελέσματος με μία τέτοιου είδους δέσμευση. Η Betsy 
πρότεινε την σχέση ότι η δέσμευση της για την συμμετοχή προκλήθηκε από ένα 
αίσθημα υποχρέωσης για να «δώσει» πίσω στο άθλημα. Ο David ένιωσε μία ισχυρή 
δέσμευση προς τις τοπικές κατηγορίες του αθλήματος και δούλεψε για να 
διαπαιδαγωγήσει την νέα γενιά διαιτητών.«Προπονώ τους έφηβους για να γίνουν 
διαιτητές. Δεν τους κοστίζει τίποτα. Το μόνο που κάνουν είναι να έρχονται και τους 
διδάσκω. Τους βάζω σε μια σειρά και κάθε εβδομάδα τους καθοδηγώ», σημείωσε ο 
Τom. «Οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τις ώρες που σπαταλούν μελετώντας 
κανόνες και δουλεύοντας με τον δικό μου τρόπο. Δεν είναι πρόθυμοι να δεσμευτούν 
με αυτήν την ποσότητα του χρόνου. Παίρνει ένα ειδικών ικανοτήτων άτομο το οποίο 
θα σου εμπνεύσει αυτού του είδους την προσπάθεια. Εξέφρασε την δική του ισχυρή 
δέσμευση λέγοντας, «θέλω να αφήσω το άθλημα σε καλύτερη κατάσταση απ’ ό,τι το 
παρέλαβα. Και θέλω να επιστρέψω κάτι από αυτό που ευχαριστιόμουν για 22 
χρόνια. Θα κάνω οτιδήποτε  μπορώ για να το βελτιώσω». Ο τρόπος του να δώσει στο 
άθλημα πράγματα ήταν με το να εκπαιδεύσει και να διδάσκει νέους διαιτητές. 
 
Συμπεράσματα 

Όμοια με τα ευρήματα των Spice και Thompson (1994), το δείγμα των παικτών σε 
αυτήν την μελέτη ήταν περισσότερο προσελκυσμένο με άσχετα κύρια κίνητρα με 
τους παρόντες ιθύνοντες που ήταν πιο σχετικά με την φύση του αθλήματος. Αυτό το 
αποτέλεσμα δίνει ότι οι εξωτερικές προσπάθειες στόχευαν προς τους εν δυνάμει 
νέους διαιτητές θα πρέπει να δίνει έμφαση στην αποζημίωση, ενώ οι προσπάθειες 
διατήρησης στον χώρο θα πρέπει να δίνουν έμφαση στην διασκέδαση και στην 
συντροφικότητα. Η διασκέδαση και η αγάπη για το άθλημα ήταν κίνητρα τα οποία 
ήταν κοινά προς όλους τους επισήμους της παρούσας μελέτης. Άλλα ευρήματα που 
αναφέρθηκαν επιβεβαιώνουν τα συμπεράσματα της βιβλιογραφίας (Furst, 1989, 
1991, Purdy & Snyder, 1985, Spice & Thompson, 1994, Wolfsen & Neave, 2007), όπως 
είναι αυτό της  παραμονής εντός του χώρου και την ανάπτυξη φιλίας με τους άλλους 
επισήμους.  

Σε όρους περιορισμών, οι παίκτες του χόκεϋ  στο χόρτο, στην παρούσα μελέτη, 
παρείχαν όμοιες απαντήσεις με τους παίκτες του χόκεϋ στο χορτάρι της μελέτης των 
Spice & Thompson (1994). Και οι δύο ομάδες αθλητών δίστασαν να αναμειχθούν με 
την διαιτησία επειδή δεν διαιτήτευσαν, δεν ήθελαν να έρθουν αντιμέτωποι με την 
κακοποίηση, και επειδή δεν ήθελαν να συνδεθούν με τον άγνωστο ρόλο. Προφανώς, 
περισσότερες πληροφορίες για την διδασκαλία και την ανάπτυξη ευκαιριών θα 
πρέπει να διασπαρθούν προς το ευρύτερο κοινό, όπως είναι τα κολέγια και τα 
σωματεία. Επιπλέον, οι κατηγορίες και τα κυβερνητικά σώματα θα πρέπει ίσως, να 
αντιμετωπίσουν την εικόνα των μη δημοφιλή ζητημάτων που συνδέονται με τους 
ιθύνοντες του αθλητισμού. Η διαφημιστική εκστρατεία του κοινωνικού μάρκετινγκ  
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της Αυστραλιανής  Ομοσπονδίας Αθλητισμού «δώστε την ώθηση για μια δίκαιη 
πρόοδο» είναι ένα δείγμα μιας τακτικής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 
αυξηθεί την επίγνωση και την κακοποίηση με την έλλειψη θάρρους των διαιτητών 
(Kellett & Shilbury, 2007). 

Παρόλο που αυτή η ορολογία διαφοροποιήθηκε, οι περιορισμοί που θεωρήθηκαν 
από τους διαιτητές σε αυτήν την παρούσα μελέτη ήταν ίδια με τα ευρήματα στην 
βιβλιογραφία για το άγχος (Goldsmith & Williams, 1992, Rainey, 1995, Rainey, 1999, 
Rainey & Hardy, 1999, Taylor & Daniel, 1987, Taylor κ.α., 1990). Οι πιο κοινές πηγές 
των περιορισμών (άγχους) για τους διαιτητές των αθλημάτων ήταν οι διαπροσωπικοί 
περιορισμοί (διαπροσωπικές έριδες) και δομικοί περιορισμοί (πίεση χρόνου). Σε 
μικρότερο βαθμό, οι διαπροσωπικοί περιορισμοί (οι ανησυχίες της παρουσίασης), 
θεωρήθηκαν ως προβληματικές. Το να προσκαλείς προπονητές και γονείς για να 
παρακολουθήσουν κανόνες για να έχουν συζητήσεις με διαιτητές σε ένα μη 
ανταγωνιστικό περιβάλλον είναι ένας τρόπος να μειωθούν οι διαπροσωπικοί 
περιορισμοί συμμετοχής. 

Οι  παράγοντες που έπαιξαν σημαντικό ρόλο και που εξετάστηκαν πιο συχνά σε 
πρότερη μελέτη για τους διαιτητές έχουν εξαλειφθεί και τείνουν να εξαφανιστούν 
(Rainey, 1999; Rainey & Hardy, 1999; Taylor κ.α.., 1990). Καμία μελέτη δεν βρέθηκε 
που να θεωρεί την δέσμευση ως έναν παράγοντα αποτελέσματος. Η στρατολόγηση 
νέων διαιτητών είναι ένας τρόπος για να αντιμετωπιστεί το αυξανόμενο πρόβλημα 
της έλλειψης των διαιτητών. Παρόλα αυτά το κλειδί για την βελτίωση της ποιότητας 
της διαιτησίας παραμένει σε ανταγωνιστικά επίπεδα για τα άτομα που είναι 
δεσμευμένα να εκτελούν το έργο του διαιτητή. 

Αυτή η μελέτη είναι το πρώτο βήμα σε μια σειρά από έρευνες που σχεδιάστηκαν 
για να παρέχουν μια σφαιρική άποψη για τους λόγους ανάμειξης με την διαιτησία 
στα διάφορα αθλήματα. Είναι η πρώτη μελέτη που εφαρμόζει ως λόγο ενασχόλησης 
με την διαιτησία, την διασκέδαση. Ενώ η παρούσα μελέτη παρέχει ένδειξη της 
ανάμειξης μεταξύ των αιτιών και των αποτελεσμάτων, επιπρόσθετη μελέτη 
χρειάζεται για την περαιτέρω έρευνα για τις σχέσεις ανάμεσα σε αυτές τις 
μεταβλητές. Μια καλύτερη κατανόηση της δόμησης αυτής της ανάμειξης και της 
σύνδεσής της με τα αίτια και τα αποτελέσματα με την ανάμειξη με την διαιτησία 
μπορεί να βοηθήσει τους ιθύνοντες του αθλητισμού να αναπτύξουν μέθοδοι 
στρατολόγησης και διατήρησης των ατόμων στον χώρο, που περισσότερο να 
επικεντρώνονται στην καταλληλότητα ή στο νόημα της διαιτησίας εντός του 
πλαισίου της καθημερινότητας των ατόμων. 
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Επιστημονική Αθλητική Σκέψη 

  

 
 
 
 
Ικανότητα Παικτών και Ποδοσφαιρική Παραγωγικότητα 

 

 
 

 
ην μεγάλη ομάδα την κάνουν δύο-τρεις μεγάλοι παίκτες ή την μεγάλη 
ομάδα την κάνουν ένα σύνολο ομοιογενών παικτών; Δεν χωρεί 
αμφιβολία ότι κάποιος μπορεί να βρει ιστορικά παραδείγματα ομάδων 
όπου και τα δύο ισχύουν. Αν υπάρχουν ομάδες ποδοσφαίρου που να 
επιβεβαιώνουν και τις δύο ερευνητικές υποθέσεις, τότε θα πρέπει να 

υπάρχει ένας άλλος παράγοντας που κάνει μία ομάδα μεγάλη. Και όταν λέμε ότι μία 
ομάδα είναι μεγάλη, εννοούμε ότι καταφέρνει να ξεπερνά τα όρια της, που, πολύ 
συχνά, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο τίθενται και από τον προϋπολογισμό της, τους 
στόχους που βάζει η κάθε ομάδα στην αρχή της χρονιάς ή ακόμη και για τα επόμενα 
χρόνια, και τέλος από την ιστορική της πορεία. Αν η συμβολή του κάθε παίκτη στην 
ομάδα ήταν ποσοτικώς μετρήσιμη τότε θα ήταν εύκολο να υπολογίσουμε το 
άθροισμα των ικανοτήτων όλων των παικτών που παίζουν στην ενδεκάδα και να 
έχουμε το αποτέλεσμα της ικανότητας (παραγωγικότητας) της ομάδας. Όπως και σε 
άλλες ομαδικές ανθρώπινες δραστηριότητες, το σύνολο δεν είναι απλά το άθροισμα 
των μερών. 

Το ιδανικό θα ήταν το σύνολο να ξεπερνά το άθροισμα των μερών. Το ερώτημα 
είναι πότε αυτό επιτυγχάνεται όταν τα μέρη είναι ανομοιογενή σε ό,τι αφορά την 
ικανότητά τους ή όταν δεν υπάρχουν διαφορές στο ταλέντο (χάρισμα) του κάθε 
ατόμου. Πότε μία ομάδα είναι μεγάλη: όταν έχει ίδιου επιπέδου παίκτες ή όταν 
υπάρχει μεγάλη διαφορά στην ικανότητα, το ταλέντο και το χάρισμα των παικτών. 

Τα ερωτήματα αυτά διερευνήθηκα πρόσφατα από τους Έγκον Φρανκ και Στέφαν 
Νούες του Ινστιτούτου Στρατηγικής και Οικονομικών των Επιχειρήσεων του 
Πανεπιστημίου της Ζυρίχης (βλ. Egon Franck & Stephan Nüesch “The effect of talent 
disparity on team productivity in soccer”, Journal of Economic Psychology, Volume 31, 
2010, pp.218229). Οι δύο συγγραφείς χρησιμοποίησαν μεικτά στοιχεία (panel) από το 
γερμανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου.  

Η παραγωγική διαδικασία μιας ποδοσφαιρικής ομάδας πραγματοποιείται σε δύο 
στάδια. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την προετοιμασία του παίκτη και της 
ομάδας. Σκοπός αυτού του σταδίου είναι η βελτίωση της ικανότητας της ομάδας. 
Αυτό απαιτεί την ανάπτυξη της τεχνικής και τακτικής των παικτών αλλά και της 
συνεργασία μεταξύ τους. Ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής απασχολείται 
καθημερινώς επί οκταώρου βάσεως για την προπόνησή του, που συμπεριλαμβάνει 
φυσιοθεραπεία, μασάζ, ψυχολογική και άλλη υποστήριξη. Το δεύτερο στάδιο 
περιλαμβάνει έναν αγώνα την εβδομάδα στη διάρκεια του πρωταθλήματος ή με 
μεγαλύτερη συχνότητα αν η ομάδα αγωνίζεται στο κύπελλο ή σε πρωτάθλημα 

ΤΤ  
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Ευρώπης. Στο δεύτερο στάδιο, εκείνο που μετράει είναι η νίκη και η κατάκτηση όσο 
το δυνατόν περισσότερων βαθμών.  

Οι ερευνητές αναπτύσσουν δύο υποθέσεις σε ό,τι αφορά την διαφορετικότητα 
των ικανοτήτων των ποδοσφαιριστών. Η πρώτη αφορά την παραγωγική ικανότητα 
της ομάδας στη διάρκεια του αγώνα. Εκεί, οι παίκτες που αγωνίζονται είναι 
συμπληρωματικοί και η αδέξια αγωνιστική εμφάνιση κάποιου μπορεί να είναι 
καταστροφική για την ομάδα. Οι γραμμές της ομάδας πρέπει να είναι του ίδιου 
επιπέδου για να φέρουν το αποτέλεσμα. Συνεπώς η υπόθεση που κάνουν είναι η εξής:  
 
Η1: Η διασπορά των ικανοτήτων των παικτών μιας ποδοσφαιρικής ομάδας, μειώνει 

την πιθανότητα νίκης ενός αγώνα, με δεδομένο, όμως, την μέση ικανότητα των 
παικτών της ομάδας. 

 
Αντίθετη είναι η κατάσταση στο στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας. Εκεί οι 

λιγότεροι ταλαντούχοι παίκτες μπορούν να επωφεληθούν από την ύπαρξη πολύ 
μεγάλων παικτών στην ομάδα. Ενώ η μέτρηση της παραγωγικότητας είναι εύκολη 
στο στάδιο ενός συγκεκριμένου αγώνα, είναι δύσκολη η μέτρησή της στο στάδιο της 
προετοιμασίας. Οι συγγραφείς προτείνουν να μετρηθεί έμμεσα με την απόδοση της 
ομάδας στο σύνολο μιας ποδοσφαιρικής χρονιάς, όπου κατά κανόνα παίζουν όλοι οι 
παίκτες. Συνεπώς, η υπόθεση που διερευνούν είναι η ακόλουθη: 
 
Η2: Η διασπορά των ικανοτήτων των παικτών μιας ποδοσφαιρικής ομάδας, αυξάνει 

την απόδοση της ομάδας σε μία αγωνιστική περίοδο, με δεδομένη, όμως, την 
μέση ικανότητα των παικτών της ομάδας.  

 
Στη συνέχεια, οι συγγραφείς αναφέρουν τον τρόπο που μετρούν την ικανότητα 

του κάθε ποδοσφαιριστή μιας ομάδας. Χρησιμοποιούνται μια σειρά από μεταβλητές 
που είναι μετρήσιμες σε επίπεδο παίκτη όπως τα γκολ που έβαλε, οι πάσες που έκανε, 
οι αποκρούσεις κ.λπ. Τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα για κάθε παίκτη του 
γερμανικού πρωταθλήματος των περιόδων 2001/2002 μέχρι 2006/2007. Εκτός από 
αυτό τον ποσοτικό δείκτη, χρησιμοποιούν και έναν δείκτη που είναι το αποτέλεσμα 
των αξιολογήσεων που κάνουν οι «ειδικοί» μετά από κάθε αγώνα για κάθε παίκτη. 
Οι δύο δείκτες συσχετίζονται, αλλά όχι κατά 100%  (συντελεστής συσχέτισης 0,54). Η 
αξιολόγηση των ειδημόνων μπορεί να είναι και μεροληπτική. Κάτι τέτοιο προκύπτει 
και από την τυπική απόκλιση της απόδοσης των παικτών που στην περίπτωση της 
υποκειμενικής αξιολόγηση είναι μισή από την αντικειμενική αξιολόγηση. 

Πάντως και οι δύο δείκτες χρησιμοποιούνται σε ένα μοντέλο παλινδρόμησης 
όπου η εξαρτημένη μεταβλητή είναι η διαφορά των γκολ ενός αγώνα. Τα 
αποτελέσματα δεν μπορούν να διαψεύσουν την πρώτη υπόθεση. Συνεπώς, η 
μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων μιας ομάδας επιτυγχάνεται με ομοιογενείς 
παίκτες, σε ό,τι αφορά τις ικανότητές τους, το χάρισμά τους και το ταλέντο τους.  

Η δεύτερη υπόθεση αναλύεται χρησιμοποιώντας ένα υπόδειγμα παλινδρόμησης, 
όπου εξαρτημένη μεταβλητή είναι η απόδοση της ομάδας στη διάρκεια μιας 
αγωνιστικής περιόδου. Η εξαρτημένη μεταβλητή είναι η θέση της ομάδας στο τέλος 
του πρωταθλήματος. Οι συγγραφείς χρησιμοποιούν στοιχεία των αγωνιστικών 
περιόδων 1995/1996 έως 2006/2007. Βρίσκουν ότι η ανομοιογένεια έχει θετική 
επίδραση στα αποτελέσματα των ομάδων. 
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Επιστημονικό Βιβλίο 
 
 
 
 
 
Τοπικά Αναπτυξιακά Οφέλη από την Οργάνωση Παγκόσμιων 
Εκδηλώσεων 
 

 
α αναπτυξιακά οφέλη παγκόσμιων εκδηλώσεων έχουν γίνει το 
αντικείμενο πολλών μελετών, τα αποτελέσματα των οποίων δείχνουν 
ότι οι ερευνητές δεν συμφωνούν αν είναι θετικά ή αρνητικά. 
Πρόσφατα ο ΟΟΣΑ εξέδωσε μία ανάλυση των τοπικών αναπτυξιακών 
επιδράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος LEED, το οποίο 

προλογίζει ο δήμαρχος της Βαρκελώνης και έχει ως συγγραφέα τον Greg Clark, ο 
οποίος επί χρόνια ασχολείται με το θέμα των τοπικών αναπτυξιακών επενδύσεων. Το 
βιβλίο οργανώνεται σε επτά κεφάλαια και έχει πλούσια βιβλιογραφία και 
αρθογραφία του θέματος που διαπραγματεύεται.  

Το πρώτο  κεφάλαιο θέτει τα βασικά ερωτήματα  
οι απαντήσεις των οποίων αποτελούν το αντικείμενο 
του βιβλίου. Για παράδειγμα, είναι οι παγκόσμιες 
εκδηλώσεις ακόμη σημαντικές; Γιατί οι εκδηλώσεις 
αυτές είναι πιο δημοφιλείς από ποτέ; Ποια είναι τα 
τοπικά οφέλη από την οργάνωση τέτοιων 
εκδηλώσεων; Πως τα κράτη και οι πόλεις μπορούν 
να κερδίσουν περισσότερα από την οργάνωση 
τέτοιων εκδηλώσεων; Ο τρόπος που τίθενται τα 
ερωτήματα δίνουν και τις απαντήσεις. Οι απαντήσεις 
που δίνονται χρησιμοποιούν τις εμπειρίες 30 και 
πλέον πόλεων-κρατών που ανέλαβαν την οργάνωση 
τέτοιων εκδηλώσεων. Τέτοιες εκδηλώσεις είναι 
χρήσιμες διότι: 
 

 μαθαίνουν στις τοπικές κοινωνίες και τα κράτη να σχεδιάζουν και να 
ικανοποιούν συγκεκριμένες ημερομηνίες, 

 φέρνουν παγκόσμιο κοινό και επαγγελματικές αξιολογήσεις, 

 ελκύουν επιπλέον επενδύσεις από εξωτερικές πηγές, 

 φέρνουν πολλούς επισκέπτες που κρίνουν και μεγάλη κάλυψη από τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης, 

 κινητοποιούν το τοπικό κοινό, τις τοπικές επιχειρήσεις και άλλα ιδρύματα, 
και 

 δίνουν τη δυνατότητα ενός πανηγυριού, μιας γιορτής για τα ανθρώπινα 
κατορθώματα και ικανότητες. 

 

ΤΤ  
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Τα οφέλη από την φιλοξενία τέτοιων παγκόσμιων εκδηλώσεων είναι πολλαπλά και 
ξεκινούν από το στάδιο της προετοιμασίας του φακέλου διεκδίκησης της εκδήλωσης, 
συνεχίζονται με το στάδιο της προετοιμασίας, κορυφώνονται στη διάρκεια τέλεσης 
της εκδήλωσης και συνεχίζονται πολλά χρόνια μετά. Κλασικό παράδειγμα 
αποτελούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Βαρκελώνης που μεταμόρφωσαν την πόλη. 
Πως μπορούν να κατηγοριοποιηθούν τα οφέλη. Τα οφέλη αυτά είναι τα εξής: 
 

 Οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντολογικές βελτιώσεις. 

 Δημιουργία υποδομών 

 Δημιουργία ταυτότητος, φήμης, σεβασμού, και υπόληψης. 

 Θετικά αποτελέσματα που συμβαίνουν σε όλα τα στάδια. 

 Πολλαπλασιαστικές επιδράσεις που συμβαίνουν λόγω των άμεσων ωφελειών. 

 Γενικότερη πρόοδος αστική, διακυβέρνησης, αυτοπεποίθησης κ.λπ.  

 α οφέλη από  την οργάνωση των εκδηλώσεων έχουν γίνει αντικείμενο 
πολλών  

 
Ο συγγραφέας προειδοποιεί ότι τα τοπικά οφέλη θα πρέπει να συγκριθούν με το 
κόστος οργάνωσης των εκδηλώσεων, που συμπεριλαμβάνει τη δημιουργία νέων 
υποδομών (κτιρίων, μέσων μεταφοράς, κ.λπ) που είναι πολύ ακριβές για μία πόλη ή 
χώρα να αντέξει, τόσο την κατασκευή τους όσο και την συντήρησή τους. Ο 
συγγραφέας εξετάζει αυτά τα οφέλη και κόστη χρησιμοποιώντας τις εμπειρίες 
πόλεων-χωρών στην οργάνωση τεσσάρων ειδών εκδηλώσεων: 
 

1. Εμπορικές και άλλου είδους εκθέσεις, όπως η Διεθνή Έκθεση της 
Θεσσαλονίκης 

2. Πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως η Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα. 
3. Αθλητικές εκδηλώσεις, όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες. 
4. Πολιτικές εκδηλώσεις, όπως οι συναντήσεις κορυφής. 

 
Το δεύτερο κεφάλαιο της μελέτης αποτελεί το υπόβαθρο ανάλυσης, που είναι η 
ανάλυση κόστους-οφέλους. Το τρίτο κεφάλαιο εξετάζει διάφορες περιπτώσεις 
εκδηλώσεων. Από ελληνικής πλευράς, εξετάζεται η περίπτωση της Θεσσαλονίκης ως 
πολιτιστικής πρωτεύουσας το 1997. Η κριτική για την περίπτωση αυτή είναι ότι δεν 
υπήρχε συμμετοχή του κόσμου και πολλά έργα άργησαν να τελειώσεων 
(αποπερατώθηκαν και μετά το 1997), αλλά θεωρεί ο συγγραφέας ότι τα μακροχρόνια 
αποτελέσματα ήταν θετικά. Επίσης, στην ίδια κατηγορία των πολιτιστικών 
εκδηλώσεων εξετάζεται και η περίπτωση της Αθήνας με τον πανευρωπαϊκό 
διαγωνισμό τραγουδιού το 2006. Το όφελος είναι περισσότερο η δημιουργία μιας 
θετικής εικόνας αφού η εκδήλωση αυτή καθ’ αυτή είναι απλή. Το τέταρτο κεφάλαιο 
αναλύει κατά πόσο η κάθε μία από τις τέσσερις κατηγορίες εκδηλώσεων δίνει 
διαφορετικά αποτελέσματα. Ο συγγραφέας δίνει έναν συγκριτικό πίνακα για το 
μέγεθος τους οφέλους κάθε είδους εκδήλωσης που αφορούν διαφορετικές επιδράσεις: 
οικονομικές, κοινωνικές, προβολής, κ.λπ.  Το πέμπτο και έκτο κεφάλαιο αναλύουν 
την πολλαπλή τέλεση μεγάλων γεγονότων και την ανεπιτυχή διεκδίκηση μεγάλων 
εκδηλώσεων αντίστοιχα. Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχουν οφέλη όπως, φυσικά, 
και κόστη. Το τελευταίο κεφάλαιο δίνει τα συμπεράσματα. Το βιβλίο είναι χρήσιμο 
όχι τόσο για τη θεωρητική του εμβάθυνση,  που δεν ήταν άλλωστε και ο σκοπός του, 
αλλά για την πρακτική και περιπτωσιολογική ανάλυσή του. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΡΘΡΩΝ 
 

1. Τα άρθρα για δημοσίευση θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα σε 
Windows Microsoft Word σε διπλό διάστημα και γραμματοσειρά 
Times New Romans μέγεθος 12). Μαζί με τη δισκέτα θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται και τρία εκτυπωμένα αντίγραφα των άρθρων. 

2. Τα άρθρα θα πρέπει να συνοδεύονται από μια περίληψη, το ανώτερο 
μέχρι 150 λέξεις. 

3. Οι πίνακες και τα διαγράμματα θα πρέπει να υποβάλλονται σε 
ξεχωριστά αρχεία ή στο τέλος του κειμένου. 

4. Τα άρθρα δε θα πρέπει να ξεπερνούν τις δέκα (10) σελίδες, 
συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, των πινάκων, των 
διαγραμμάτων ή βιβλιογραφίας, αν είναι απαραίτητο (5.000 λέξεις). 

5. Τα άρθρα πρέπει να έχουν την εξής σειρά: περίληψη, κείμενο, 
παραπομπές, βιβλιογραφία και πίνακες.  

6. Άρθρα και δισκέτες που δεν έχουν γίνει δεκτά για δημοσίευση δεν θα 
επιστρέφονται στο συγγραφέα. 

7. Τα άρθρα που έχουν αποσταλεί προς δημοσίευση δεν θα υποβάλλονται 
σε άλλα περιοδικά, όσο αυτά είναι υπό εξέταση στο Οικονομία & 
Αθλητισμός. 

8. Θα πρέπει να επιβεβαιώνεται στην συνημμένη επιστολή και στην 
πρώτη σελίδα αν τα άρθρα εκφράζουν τη θέση του συγγραφέα πάνω 
στο εκάστοτε θέμα ή αν προέρχονται από διδακτορική διατριβή. 

9. Σε περίπτωση άρθρων που χρησιμοποιούν βάσεις δεδομένων θα πρέπει 
να αναφέρεται με κάθε λεπτομέρεια η πηγή και να υποβάλλεται μαζί 
με το άρθρο για να μπορούν να γίνουν οι στατιστικές επαληθεύσεις 
από τους κριτές. 

10. Όλα τα άρθρα που αποστέλλονται στο περιοδικό, εξετάζονται από δύο 
(2) κριτές. Το όνομα του συγγραφέα δε θα πρέπει να εμφανίζεται στο 
κείμενο, εκτός αν πρόκειται για παραπομπή. 

11. Οι συγγραφείς των άρθρων που πρόκειται να δημοσιευτούν απαιτείται 
να μεταφέρουν τα πνευματικά δικαιώματα στο Οικονομία και 
Αθλητισμός 
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ & ΣΤΕΛΕΧΩΝ (ΠΣΑΟΣ) 

PANHELLENIC ASSOCIATION OF SPORTS ECONOMISTS & 
MANAGERS (PASEM) 

 
Διοικητικό Συμβούλιο 

Πρόεδρος: Βαγγέλης Κρητικός  

Αντιπρόεδρος: Γρηγόρης Θ. Παπανίκος 
Γενικός Γραμματέας: Δέσποινα Κούτσαρη  

Ταμίας: Δώρος Κλεοβούλου 

Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων: Παντελής Στεφανίδης 

Σύμβουλος Διεθνών Σχέσεων: Κώστας Κατσιγιάννης 

Σύμβουλος Αθλητικών Ομοσπονδιών: Βασίλης Κάκκος 
 
Μέλη 
Δικαίωμα εγγραφής ως Μέλη έχουν όσοι ανήκουν σε ΜΙΑ τουλάχιστον από τις παρακάτω 
κατηγορίες: 

 Μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. 

 Απόφοιτοι μεταδευτεροβάθμιων σχολών οικονομικής κατεύθυνσης. 

 Πέντε χρόνια αποδεδειγμένης στελεχιακής εμπειρίας σε συναφείς, με τον αθλητισμό, 
επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα. 

 Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη διοίκηση και οργάνωση του αθλητισμού. 

 Εκπόνηση σημαντικής έρευνας σε θέματα αθλητικής οικονομίας. 

 Φοιτητές και Σπουδαστές Οικονομικής Κατεύθυνσης. 
 
Σκοποί 

1. Ανάδειξη του επαγγέλματος του αθλητικού οικονομολόγου και στελέχους. 
2. Προαγωγή και ανάπτυξη της εκπαίδευσης και έρευνας στα οικονομικά και τη 

διοίκηση του αθλητισμού. 
3. Προαγωγή επιστημονικών και ερευνητικών ανταλλαγών. 
4. Σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού, 

οργάνωση μεταπτυχιακών προγραμμάτων στα οικονομικά και τη διοίκηση του 
αθλητισμού. 

5. Οργάνωση επιστημονικών συναντήσεων, όπως συνεδρίων, συμποσίων, ημερίδων, 
διαλέξεων και ομιλιών. 

6. Έκδοση περιοδικών εντύπων και άλλων επιστημονικών εκδόσεων, όπως 
μονογραφίες, βιβλία κ.λ.π. 

7. Οργάνωση βραχυχρόνιων ή/και μακροχρόνιων προγραμμάτων κατάρτισης και 
επιμόρφωσης σε αθλητικά οικονομικά και διοικητικά θέματα. 

8. Καθιέρωση υποτροφιών και ειδικών βραβείων, που θα ενισχύουν την έρευνα στα 
οικονομικά και τη διοίκηση του αθλητισμού. 

9. Προώθηση της έρευνας και συνεργασίας με άλλους συναφείς κλάδους, όπως της 
εκπαίδευσης, του τουρισμού, της αναψυχής, του πολιτισμού και των 
δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου. 

 
 

 
Για περισσότερες πληροφορίες:  
Βαλαωρίτου 8, 10671 Αθήνα, Τηλ.: 210 3634210 Φαξ: 210 3634209 e-mail: pasem@atiner.gr  

 

mailto:pasem@atiner.gr
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