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H επίδραση του προγράµµατος Ολυµπιακής Παιδείας στις στάσεις των 
µαθητών για εθελοντική πρόσφορα εργασίας στους Ολυµπιακούς 

Αγώνες του 2004  
  

Ελένη Ζουρνατζή, Νικόλαος Τσιγγίλης,   
Βασίλειος Γραµµατικόπουλος Αθανάσιος Κουστέλιος  
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού  

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας,  
  

Περίληψη  
  
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει την επίδραση του προγράµµατος 
Ολυµπιακής Παιδείας στη διαµόρφωση θετικών στάσεων για εθελοντική προσφορά 
εργασίας στους Ολυµπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004 και να µελετήσει την 
εφαρµογή της Θεωρίας Σχεδιασµένης Συµπεριφοράς στο χώρο του εθελοντισµού σε 
µεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, όπως οι Ολυµπιακοί Αγώνες. Ειδικά σχεδιασµένα 
ερωτηµατολόγια συµπληρώθηκαν από 327 µαθητές και µαθήτριες δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης, εκ των οποίων οι 225 παρακολουθούσαν το πρόγραµµα της Ολυµπιακής 
Παιδείας για τρία συνεχόµενα χρόνια, ενώ οι 102 δεν είχαν καµία συµµετοχή στο 
συγκεκριµένο µάθηµα. Οι τρεις µεταβλητές του µοντέλου Σχεδιασµένης Συµπεριφοράς 
φαίνεται να εξηγούν ένα αρκετά µεγάλο ποσοστό της πρόθεσης των µαθητών για 
εθελοντική προσφορά εργασίας ενώ από τα αποτελέσµατα της σύγκρισης µεταξύ των 
δύο οµάδων, φάνηκε ότι δεν υπήρχαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές (p>.05). Τα 
αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας παρέχουν ισχυρές ενδείξεις για την εφαρµογή της 
Θεωρίας Σχεδιασµένης Συµπεριφοράς, στον τοµέα του εθελοντισµού σε µεγάλες 
αθλητικές διοργανώσεις και κρίνουν αναγκαία περαιτέρω διερεύνηση του προγράµµατος 
της Ολυµπιακής Παιδείας.   
  
Λέξεις κλειδιά: Ολυµπιακή Παιδεία, εθελοντισµός, Θεωρία Σχεδιασµένης  
                           Συµπεριφοράς  
  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
  
Η ανάληψη των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004 από την Αθήνα, οδήγησε την ελληνική 
κοινωνία στην προετοιµασία του έµψυχου δυναµικού της, ώστε να υποδεχτεί και να 
υποστηρίξει µε επιτυχία αυτό το µεγάλο αθλητικό γεγονός. Η δηµιουργία σύγχρονης 
υλικοτεχνικής υποδοµής και η χρήση της από άρτια εκπαιδευµένο προσωπικό για την 
καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση αθλητών, συνοδών και θεατών αποτέλεσε πρωταρχικό 
µέληµα της Οργανωτικής Επιτροπής του 2004, η οποία ακολουθώντας τα βήµατα των 
προηγούµενων Ολυµπιακών χωρών, προσκάλεσε όλους τους έλληνες πολίτες να 
προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους, από τις 13 έως τις 29 Αυγούστου του 2004, 
στις 37 αθλητικές εγκαταστάσεις όπου επρόκειτο να διεξαχθούν 28 Ολυµπιακά 
αθλήµατα.  



∆ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής, 1(2), 37-47 

 Τα τελευταία χρόνια, µεγάλο είναι το ενδιαφέρον της ελληνικής κοινωνίας για την 
ανάπτυξη εθελοντικής προσφοράς µέσω προγραµµάτων που προωθούν την αξία του 
εθελοντισµού ως στάση ζωής σε πολλούς τοµείς της καθηµερινότητας (Κουτσούκη, 
2003). Η εθελοντική προσφορά εργασίας κρίνεται στοιχείο ζωτικής σηµασίας για πολλές 
µη κυβερνητικές οργανώσεις και σχετίζεται όχι µόνο µε την επιβίωση αλλά και µε την 
επιτυχία των συγκεκριµένων οργανισµών (Gillespie & King, 1985). Ειδικότερα, στον 
αθλητισµό και στην αναψυχή, οι εθελοντές αποτελούν σηµαντικό κοµµάτι του 
ανθρώπινου δυναµικού και συνεισφέρουν µε την εργασία τους στην επιτυχηµένη 
διεξαγωγή διαφόρων αθλητικών διοργανώσεων, µε χαρακτηριστικότερο παράδειγµα 
τους Ολυµπιακούς Αγώνες. Ο χρόνος, η ενέργεια και η προσπάθεια χιλιάδων εθελοντών 
στους Ολυµπιακούς Αγώνες της Ατλάντας (60.400) και του Σίδνευ (50.000) βοήθησαν 
στην αντιµετώπιση των αναγκών και στην επιτυχηµένη ολοκλήρωση των αγώνων.   
  
Η εθελοντική προσφορά, κυρίαρχο σύνθηµα της Οργανωτικής Επιτροπής του 2004, δε 
θα µπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστες τις εκπαιδευτικές διαδικασίες της ελληνικής 
κοινωνία καθώς συνδέεται άµεσα µε την παιδεία, τη συστηµατική καλλιέργεια και την 
καθηµερινή ζωή. Η ανάγκη διαµόρφωσης γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικών µε τις 
εκπαιδευτικές και πολιτιστικές αξίες του ολυµπισµού οδήγησαν το Υπουργείο Παιδείας 
σε συνεργασία µε την Οργανωτική Επιτροπή του Αθήνα 2004, στη δηµιουργία ενός 
καινοτόµου προγράµµατος, σχετικό µε τη φυσική αγωγή, του προγράµµατος της 
Ολυµπιακής Παιδείας για όλα τα σχολεία της ελληνικής επικράτειας.   
  
Το πρόγραµµα της Ολυµπιακής Παιδείας, εφαρµόζεται από το 2000 σε όλα σχεδόν τα 
ελληνικά σχολεία. Βασικός στόχος του προγράµµατος, είναι να εµπνεύσει, να 
ευαισθητοποιήσει αλλά και να κινητοποιήσει τους µαθητές της Ελλάδας και της 
οµογένειας στη διαµόρφωση κατάλληλων συµπεριφορών συνδέοντας το παρελθόν µε τις 
σύγχρονες εκπαιδευτικές και πολιτιστικές αξίες, συνδυάζοντας την καλλιέργεια του 
σώµατος µε την πνευµατική διάσταση του ανθρώπου. (Κιουµουρτζόγλου, Θεοδωράκης,  
Αυγερινός, Κέλλης, Παπαχαρίσης & Χασάνδρα, 2001).   
  
Ένας από τους επιµέρους άξονες του προγράµµατος είναι και η ενίσχυση της 
εθελοντικής προσφοράς και δράσης των µαθητών. Μαθησιακές εµπειρίες που 
συνδέονται µε τον εθελοντισµό και καλλιεργούν το ρόλο του «ενεργού» πολίτη 
αποτελούν προτεραιότητα του προγράµµατος, µιας και η εθελοντική προσφορά 
αναπτύσσει τις κοινωνικές, επαγγελµατικές και επικοινωνιακές δεξιότητες του εθελοντή 
καθώς ο τελευταίος δεν είναι µόνο ποµπός αλλά και δέκτης των ωφελειών που 
απορρέουν από την εθελοντική του δράση. Το πρόγραµµα της Ολυµπιακής Παιδείας 
εφαρµόζεται ήδη τέσσερα χρόνια στους έλληνες µαθητές και ένα βασικό ερώτηµα που 
αξίζει να τεθεί σχετίζεται µε την επίδραση του καινοτόµου αυτού προγράµµατος. Αν και 
το πρόγραµµα έχει αξιολογηθεί εκτενώς ως προς την εφαρµογή του (Grammatikopoulos, 
Koustelios, Tsigilis & Theodorakis, 2004), τα αποτελέσµατα της καινοτόµου αυτής 
εκπαιδευτικής διαδικασίας παραµένουν ακόµη ασαφή. Ειδικότερα, όσον αφορά το στόχο 
του εθελοντισµού θα περίµενε κάποιος, οι µαθητές που συµµετέχουν στα προγράµµατα 
αυτά να έχουν αναπτύξει θετικότερες στάσεις από αυτούς που δεν δέχονται την επίδραση 
του προγράµµατος.  
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Τι είναι όµως οι στάσεις; Με τον όρο στάσεις, εννοούµε τη θετική ή αρνητική αντίδραση 
του ατόµου προς ένα άτοµο, αντικείµενο ή συµπεριφορά (Ajzen, 1988). Οι στάσεις 
επηρεάζουν την ανθρώπινη συµπεριφορά και µπορούν να βοηθήσουν στη µελέτη και 
εξήγηση των ανθρωπίνων πράξεων (Ajzen & Fishbein, 1980). Ανάµεσα στα θεωρητικά 
µοντέλα που ανέπτυξε η κοινωνική ψυχολογία για τη µελέτη στάσεων και 
συµπεριφορών, η θεωρία της σχεδιασµένης συµπεριφοράς (Planned Behavior Theory) 
φαίνεται να προσελκύει το ενδιαφέρον των περισσότερων ερευνητών (Ajzen, 2001). 
Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή κύριος προγενέστερος παράγοντας της συµπεριφοράς είναι 
η πρόθεση του ατόµου να την πραγµατοποιήσει. Εάν η «πρόθεση συµπεριφοράς», όπως 
αποκαλείται η πιθανότητα εκτέλεσης µιας συγκεκριµένης πράξης, έχει σχηµατιστεί τότε 
υπάρχουν πολλές πιθανότητες να µεταφραστεί σε δράση (Papaioannou & Theodorakis, 
1996).   
  
Με τη σειρά της, η «πρόθεση συµπεριφοράς» επηρεάζεται και διαµορφώνεται από τρεις 
άλλους σηµαντικούς παράγοντες: (α) τις ατοµικές στάσεις προς τη συγκεκριµένη 
συµπεριφορά, (β) το κοινωνικό πρότυπο, δηλαδή την πίεση που δέχεται το άτοµο από 
«σηµαντικά» για αυτόν πρόσωπα όπως φίλους, συγγενείς, κ.α. σχετικά µε την εκτέλεση 
της συγκεκριµένης συµπεριφοράς και (γ) τον αντιλαµβανόµενο έλεγχο της 
συµπεριφοράς, δηλαδή την εκτίµηση του ατόµου σχετικά µε το βαθµό ευκολίας ή 
δυσκολίας που πρόκειται να έχει η πιθανή ενέργεια του. Όσο θετικότερη είναι η 
«στάση», το «κοινωνικό πρότυπο» και ο «αντιλαµβανόµενος έλεγχος» συµπεριφοράς σε 
σχέση µε τη συµπεριφορά τόσο πιο υψηλή αναµένεται να είναι η πρόθεση του ατόµου να 
εκτελέσει την εξεταζόµενη συµπεριφορά (Σχήµα 1.)   
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Σχήµα 1. Θεωρία Σχεδιασµένης Συµπεριφοράς (Ajzen, 1985)  
 

Αντιλαµβανόµενος Έλεγχος Συµπεριφοράς  
 

Στάσεις  
προς τη συµπεριφορά  
 

  
Κοινωνικό Πρότυπο  

 
  

Πρόθεση  
 
  

Συµπεριφορά  
Η θεωρία της σχεδιασµένης συµπεριφοράς, εφαρµόστηκε µε ιδιαίτερη επιτυχία στην 
εκπαίδευση και ειδικότερα σε έρευνες που µελετούσαν τη συµµετοχή µαθητών σε 
φυσικές δραστηριότητες (Greenockle, Lee & Lomax, 1990; Hagger, Chatzisarantis & 
Biddle, 2002; Theodorakis, 1994; Smith & Biddle, 1999) στη διδασκαλία ατόµων µε 
ειδικές ανάγκες (Conatser, 2002; Rizzo & Vispoel, 1992; Theodorakis, Bagiatis & 
Goudas 1995) και στις συνήθειες πρωτοετών φοιτητών στη µελέτη (Sideridis, & 
Rodafinos, 2001).  
  
Στην περιοχή του εθελοντισµού η ερευνητική δραστηριότητα για την εφαρµογή του 
µοντέλου της σχεδιασµένης συµπεριφοράς είναι σχετικά µικρή. Οι λίγες µελέτες που 
υπάρχουν εξέτασαν την εθελοντική προσφορά αίµατος (Giles & Cairns, 1995), την 
εθελοντική εργασία ανδρών σε άσυλο αστέγων (Harrison, 1995) και την πρόβλεψη 
εγγραφής φοιτητών σε εθελοντικό πρόγραµµα του πανεπιστηµίου τους (Okun & Sloane, 
2002). Περιορισµένες ωστόσο, είναι οι έρευνες για την εφαρµογή της Θεωρίας 
Σχεδιασµένης Συµπεριφοράς στην εθελοντική προσφορά εργασίας σε µεγάλες αθλητικές 
διοργανώσεις, όπως είναι οι Ολυµπιακοί Αγώνες (Tsigilis, Koustelios, 
Grammatikopoulos, & Theodorakis, in press). Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να 
µελετήσει αφενός την εφαρµογή της θεωρίας της σχεδιασµένης συµπεριφοράς στο χώρο 
του εθελοντισµού και να εξετάσει αφετέρου την επίδραση του προγράµµατος της 
Ολυµπιακής Παιδείας στη διαµόρφωση θετικών στάσεων για εθελοντική προσφορά 
εργασίας στους Ολυµπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004.   

  
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ  

  
Συµµετέχοντες  
Ειδικά σχεδιασµένα ερωτηµατολόγια συµπληρώθηκαν από 327 µαθητές και µαθήτριες 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Από αυτούς, 225 παρακολουθούσαν το πρόγραµµα της 
Ολυµπιακής Παιδείας, ενώ 102 δεν είχαν καµία συµµετοχή στο παραπάνω µάθηµα. Η 
ηλικία των µαθητών κυµαινόταν από 15 έως 22 χρόνων (M.T = 16.5 έτη, Τ.Α. = 1.23).   
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Όργανα µέτρησης
1

Οι στάσεις για εθελοντική προσφορά µετρήθηκαν µε την ερώτηση «Για µένα το να 
προσφέρω εθελοντικά τις υπηρεσίες µου στους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004 για 15 
ηµέρες επί 8 ώρες ηµερησίως είναι…». Οι απαντήσεις δίνονταν µε έξι αντίθετα επίθετα 
(καλό-κακό, έξυπνο-ανόητο, ξεκούραστο-κουραστικό, ελκυστικό -απωθητικό, 
ευχάριστο-δυσάρεστο, χρήσιµο-άχρηστο). Η µεταβλητή κοινωνικό πρότυπο µετρήθηκε 
µε τη χρήση τεσσάρων ερωτήσεων (π.χ, «Αν προσφέρω εθελοντικά τις υπηρεσίες µου 
στους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004 πολλά άτοµα σπουδαία για µένα... θα 
συµφωνήσουν έως θα διαφωνήσουν»). Ο αντιλαµβανόµενος έλεγχος συµπεριφοράς 
µετρήθηκε µε τρεις ερωτήσεις (π.χ, «Για µένα το να προσφέρω εθελοντικά τις υπηρεσίες 
µου στους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004 για 12 µέρες επί 8 ώρες ηµερησίως είναι... 
πολύ εύκολο έως πολύ δύσκολο»). Η πρόθεση για εθελοντική προσφορά στους 
Ολυµπιακούς Αγώνες υπολογίστηκε από τη µέση τιµή των απαντήσεων σε τρεις 
ερωτήσεις (π.χ, Είµαι αποφασισµένος να προσφέρω εθελοντικά τις υπηρεσίες µου στους 
Ολυµπιακούς αγώνες του 2004 για 12 ηµέρες επί 8 ώρες ηµερησίως). Όλες οι 
απαντήσεις δόθηκαν σε επταβάθµια κλίµακα από 1 έως 7.  
  
  
Στατιστική ανάλυση  
Για την πρόβλεψη της πρόθεσης των µαθητών για εθελοντική προσφορά εργασίας στους 
Ολυµπιακούς αγώνες του 2004 από τις µεταβλητές στάσεις, κοινωνικό πρότυπο και 
αντιλαµβανόµενο έλεγχο συµπεριφοράς χρησιµοποιήθηκε η ιεραρχική ανάλυση 
παλινδρόµησης. Για τη σύγκριση ανάµεσα στα ατόµα που συµµετείχαν στα µαθήµατα 
της Ολυµπιακής Παιδείας και εκείνων που δεν είχαν προηγούµενη συµµετοχή στις 
αντίστοιχες εκπαιδευτικές διαδικασίες χρησιµοποιηθηκε το t – test για ανεξάρτητα 
δείγµατα. Οι παραπάνω στατιστικές ανάλυσεις πραγµατοποιήθηκαν µε τη χρήση του 
στατιστικού προγράµµατος S.P.S.S. (Statistical Package for the Social Sciences).  
  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
  

Η εσωτερική συνοχή των ερωτήσεων εκτιµήθηκε µε το συντελεστή άλφα του Cronbach, 
ο οποίος ήταν .78 για τις στάσεις, .68 για το κοινωνικό πρότυπο, .79 για τον 
αντιλαµβανόµενο έλεγχο συµπεριφοράς και .88 για την πρόθεση. Στη συνέχεια 
σχηµατίστηκαν τέσσερις νέες µεταβλητές των οποίων οι µέσες τιµές, οι τυπικές 
αποκλίσεις και οι συσχετίσεις τους παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.  
  
Πίνακας 1. Μέσες τιµές τυπική απόκλιση, συντελεστής α του Cronbach και συσχετίσεις 
µεταξύ των εξεταζοµένων µεταβλητών  
    

ΜΤ      (ΤΑ) 
  
1  

  
2  

  
3  

  
α  

  
1. Στάσεις  

  
2.85   (1.06) 

        
.78 

  
2. Κοινωνικό Πρότυπο  

  
15.8 (10.64) 

  
.201* 

      
.68 
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3.Α.Ε.Σ  

  
3.82  (1.67) 

  
.354* 

  
.345* 

    
.79 

  
4. Πρόθεση   

  
3.85  (1.88) 

  
.426* 

  
.365* 

  
.719* 

  
.88 

 
Σηµείωση: Α.Ε.Σ. = Αντιλαµβανόµενος Έλεγχος Συµπεριφοράς, * p< .01   
  
Η ιεραρχική ανάλυση παλινδρόµησης εφαρµόστηκε για την πρόβλεψη της πρόθεσης των 
µαθητών για εθελοντική προσφορά εργασίας στους Ολυµπιακούς αγώνες του 2004, από 
τις µεταβλητές στάσεις, κοινωνικό πρότυπο και αντιλαµβανόµενο έλεγχο συµπεριφοράς 
(ΑΕΣ). Σύµφωνα µε τους Ajzen και Madden (1986), οι µεταβλητές στάσεις και 
κοινωνικό πρότυπο εισήχθησαν πρώτες και κατόπιν ακολούθησε η εισαγωγή του 
αντιλαµβανόµενου ελέγχου συµπεριφοράς. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα 
αποτελέσµατα της ιεραρχικής ανάλυσης παλινδρόµησης. Στο βήµα 1 οι στάσεις και το 
κοινωνικό πρότυπο συνεισφέρουν στατιστικά σηµαντικά στην πρόβλεψη της πρόθεσης 
(R

2 
= .51). Στο βήµα 2 η εισαγωγή της µεταβλητής ΑΕΣ αύξησε ουσιαστικά την 

πρόβλεψη της πρόθεσης (R
2 
= .75).  

  
  
  
  
  
Πίνακας 2. Πρόβλεψη της πρόθεσης για εθελοντική προσφορά εργασίας στους 
Ολυµπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004  

Μεταβλητές  R
2

R
2
 
change

Beta 

Βήµα 1  
Στάσεις για εθελοντική προσφορά 
Κοινωνικό πρότυπο  

  
  

.51* 

    
.29* 
.36* 

Βήµα 2  
Στάσεις για εθελοντική προσφορά 
Κοινωνικό πρότυπο  
Α.Ε.Σ  

  
  

  
.75* 

  
  
  

.24*  

  
.11* 
.18* 
.61* 

 
Σηµείωση: Α.Ε.Σ. = Αντιλαµβανόµενος Έλεγχος Συµπεριφοράς, * p < .05  
  
Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της σύγκρισης µεταξύ των ατόµων που 
συµµετείχαν στα µαθήµατα της Ολυµπιακής Παιδείας και αυτών που δεν είχαν 
προηγούµενη συµµετοχή στις αντίστοιχες εκπαιδευτικές διαδικασίες. Από την ανάλυση 
t-test για ανεξάρτητα δείγµατα φάνηκε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές 
διαφορές µεταξύ των δυο οµάδων (p > .05).  

  
Πίνακας 3. Σύγκριση συµµετεχόντων και µη στο µάθηµα της Ολυµπιακής Παιδείας  
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Μη 

Συµµετέχοντες  

  
Συµµετέχοντες  

  
  

    
ΜΤ       (ΤΑ)  

  
ΜΤ       (ΤΑ)  

  
t-value  

  
1. Στάσεις  

  
2.97     (.97)  

  
2.80     (1.10)  

  
t = 1.35, p = 
0.18  

  
2. Κοινωνικό 
Πρότυπο  

  
15.7      (10.67)  

  
15.8      

(10.65)  

  
t = 1.46, p = 
0.14  

  
3. Α.Ε.Σ  

  
3.65     (1.45)  

  
3.90     (1.76)  

  
t = 1.25, p = 
0.21  

  
4. Πρόθεση   

  
3.62     (1.66)  

  
3.95     (1.97)  

  
t = 0.83, p = 
0.97  

 
  
  

ΣΥΖΗΤΗΣΗ  
  

Από την ανάλυση των δεδοµένων προκύπτει ότι οι τρεις µεταβλητές του µοντέλου 
σχεδιασµένης συµπεριφοράς εξηγούν ένα αρκετά µεγάλο ποσοστό της πρόθεσης των 
µαθητών για εθελοντισµό στους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004. Τα αποτελέσµατα της 
συγκεκριµένης µελέτης έρχονται να συµφωνήσουν µε προηγούµενες έρευνες (Harrison, 
1995; Okun & Sloane, 2002; Tsigilis et al., in press; Warbunkton & Terry, 2000) που 
εφάρµοσαν το µοντέλο σχεδιασµένης συµπεριφοράς για την πρόβλεψη της πρόθεσης για 
εθελοντισµό, παρέχοντας επιπλέον ενδείξεις για την εφαρµογή της συγκεκριµένης 
θεωρίας στη µελέτη της πρόθεσης για εθελοντική προσφορά εργασίας σε µεγάλες 
αθλητικές διοργανώσεις, όπως είναι οι Ολυµπιακοί Αγώνες.   
  
Από τους παραπάνω προδιαθεσικούς παράγοντες της πρόθεσης για εθελοντική 
προσφορά, ο αντιλαµβανόµενος έλεγχος συµπεριφοράς αποδείχθηκε ως ο πλέον 
σηµαντικός καθώς η εισαγωγή του στο µοντέλο αύξησε σηµαντικά την ακρίβεια της 
πρόθεσης για εθελοντισµό (R

2

change 
= .24). Προηγούµενες έρευνες που εξέτασαν την 

εφαρµογή του µοντέλου σχεδιασµένης συµπεριφοράς στο χώρο του εθελοντισµού 
φαίνεται να συµφωνούν για το σπουδαίο ρόλο της συγκεκριµένης µεταβλητής στην 
πρόβλεψη της πρόθεσης. Οι Tsigilis et al. (in press), σε έρευνα για την εφαρµογή του 
µοντέλου σχεδιασµένης συµπεριφοράς στην πρόβλεψη εθελοντικής προσφοράς εργασίας 
φοιτητών σε µεγάλες αθλητικές διοργανώσεις υποστήριξαν ότι όσο πιο υψηλά 
αναπτυγµένος είναι ο αντιλαµβανόµενος έλεγχος συµπεριφοράς για εθελοντισµό σε ένα 
άτοµο, τόσο πιθανότερο είναι να αναπτυχθούν και θετικές προθέσεις για συµµετοχή του 
συγκεκριµένου ατόµου στους Ολυµπιακούς της Αθήνας 2004. Σε παρόµοια έρευνα για 
την πρόβλεψη της πρόθεσης για εθελοντική προσφορά εργασίας σε άσυλο αστέγων, ο 
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αντιλαµβανόµενος έλεγχος συµπεριφοράς ασκούσε τη µεγαλύτερη επίδραση στην 
πρόθεση µεταξύ των προδιαθεσικών παραγόντων (Harrison, 1995). Αξίζει να σηµειωθεί 
ότι στη παρούσα έρευνα αν και ο ΑΕΣ συνδέονταν ισχυρά µε την πρόθεση των µαθητών 
για εθελοντισµό στη διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων, οι τιµές της συγκεκριµένης 
µεταβλητής ήταν σχετικά χαµηλές. Το γεγονός αυτό ίσως να δείχνει ότι υπάρχουν 
αρκετές δυνατότητες παρέµβασης για ενίσχυση του ΑΕΣ των µαθητών που συµµετέχουν 
στο πρόγραµµα της Ολυµπιακής Παιδείας.  
Όσον αφορά το δεύτερο στόχο της συγκεκριµένης µελέτης, δηλαδή την επίδραση του 
προγράµµατος της Ολυµπιακής Παιδείας στην πρόθεση των µαθητών για εθελοντική 
προσφορά εργασίας στους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004, οι προσδοκίες µας για θετική 
επίδραση του προγράµµατος στην ενίσχυση της εθελοντικής δράσης των µαθητών δεν 
επαληθεύτηκαν. Οι µαθητές που συµµετείχαν στις εκπαιδευτικές διαδικασίες της 
Ολυµπιακής Παιδείας δεν εµφάνισαν διαφορές στην πρόθεση για εθελοντισµό 
συγκριτικά µε εκείνους που δεν είχαν συµµετοχή στο µάθηµα.   
  
Αρκετοί µπορεί να είναι οι παράγοντες που οδήγησαν στο αποτέλεσµα αυτό. Το 
πρόγραµµα της Ολυµπιακής Παιδείας έχει πέντε βασικούς άξονες, ένας εκ των οποίων 
είναι και ο εθελοντισµός. Στην παρούσα έρευνα δεν γνωρίζουµε κατά πόσο στα σχολεία 
από τα οποία έγινε η συλλογή των δεδοµένων οι καθηγητές Ολυµπιακής Παιδείας 
ασχολήθηκαν µε τον άξονα του εθελοντισµού. Ακόµη και αν οι καθηγητές φυσικής 
αγωγής, ασχολήθηκαν µε το συγκεκριµένο κοµµάτι του προγράµµατος δεν γνωρίζουµε 
πόσο χρόνο αφιέρωσαν στη διδασκαλία του. Βέβαια, έρευνες έχουν δείξει πως οι 
προθέσεις αλλάζουν µε την πάροδο του χρόνου και η µέτρηση της πρόθεσης πριν την 
εκτέλεση µιας συγκεκριµένης συµπεριφοράς µπορεί να διαφέρει από την πρόθεση τη 
χρονική περίοδο που ταυτόχρονα εκτελείται η συγκεκριµένη συµπεριφορά (Tsigilis et al, 
in press). Έτσι λοιπόν, η µεγάλη χρονική απόσταση µεταξύ της συλλογής των δεδοµένων 
και της ηµεροµηνίας διεξαγωγής των αγώνων ίσως να επηρέασε τα αποτελέσµατα και γι 
αυτό προτείνεται µελλοντικά η µελέτη της θεωρίας της σχεδιασµένης συµπεριφοράς σε 
διάφορες περιόδους πριν την έναρξη των Ολυµπιακών Αγώνων. Τέλος, µελλοντικές 
έρευνες οι οποίες θα ασχοληθούν µε την επίτευξη των στόχων που θέτει το πρόγραµµα 
της Ολυµπιακής Παιδείας θα πρέπει να λάβουν υπόψη το χρονικό διάστηµα που 
αφιερώνουν οι εκπαιδευτικοί για την ανάπτυξή των.   
  
Επιπρόσθετα, η εισαγωγή επιπλέον µεταβλητών στο µοντέλο της σχεδιασµένης 
συµπεριφοράς, όπως γνώση και πληροφορίες σχετικά µε τη συµπεριφορά, ίσως να 
βοηθήσει την αύξηση της πρόβλεψη της πρόθεσης για εθελοντισµό καθώς αποτελούν 
µεταβλητές που µπορούν αφενός να δείξουν την ενηµέρωση των µαθητών για το 
κοµµάτι του εθελοντισµού και να συµβάλλουν αφετέρου θετικά στην αλλαγή των 
στάσεων (Rizzo & Vispoerl, 1992). Εξάλλου οι συγκεκριµένες µεταβλητές µπορούν να 
αποτελέσουν παράγοντες που µπορούν να διαχειριστούν εύκολα από τους υπευθύνους 
της Ολυµπιακής Παιδείας και να συµβάλλουν στη διαµόρφωση µιας πιο θετικής στάσης 
απέναντι στον εθελοντισµό. Περαιτέρω διερεύνηση κρίνεται αναγκαία για τη µελέτη των 
παραγόντων που διαµορφώνουν τη στάση των µαθητών σε ζητήµατα εθελοντισµού σε 
αθλητικές διοργανώσεις.   
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Abstract  

  
The purpose of this study was to examine the influence of Olympic Education program in 
the configuration of positive attitudes for volunteerism in the Olympic games of Athens 
in 2004 and to study the application of Theory Planned Behavior for volunteerism in 
major sport events. Three hundred twenty seven students of secondary education 
participated in the study. Two - hundred and twenty five of them have attended the 
program of Olympic Education for three consecutive years, while 102 did not attend any 
relevant course. Hierarchical regressing analysis showed that the three variables of model 
of Planned Behavior (attitudes, subjective norms and perceived behavior control) 
predicted student’s intention for volunteerism. Result from comparison between the two 
groups showed no significant differences (p > .05). The present findings provided strong 
evidence on the application of Theory Planned Behavior in the area of volunteerism in 
major sport events and suggest further investigation of the influence of the of Olympic 
Education program.   
  
Keywords: Olympic Education, volunteerism, Theory of Planned Behavior  
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