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Ανάλυση απόδοσης στην 
Πετοσφαίριση 

 Οι Eom & Schutz (1992) διαπίστωσαν ότι η επίθεση και 
το μπλοκ ήταν τα σημαντικότερα τεχνικά στοιχεία για 
την επικράτηση σε αγώνα πετοσφαίρισης ανδρών. 

 Οι Marelic και συν.(2004) οδηγήθηκαν στην εκτίμηση, 
ότι η επίθεση μετά από υποδοχή σερβίς και η επίθεση 
μετά από άμυνα ήταν οι δεξιότητες που καθόριζαν την 
επικράτηση ή την ήττα σε σετ ομάδας ανδρών υψηλού 
επιπέδου. 

 Σκοπός της έρευνας είναι η διαπίστωση των διαφορών 
στην επίδραση των τεχνικών δεξιοτήτων στην 
κατάκτηση ή απώλεια σετ στην Πετοσφαίριση ανδρών 
υψηλού επιπέδου. 
 Τι συμβαίνει στα σετ με «κλειστό σκορ», όπου παίζονται 

>46πόντοι (25 - 22, 25 - 23, 26 - 24,      27 - 25,…, ν - ν+2). 
 



Μέθοδος 
 Μελέτη περίπτωσης. 
 Όλα τα σετ, εξαιρουμένων των 5ων (Ν=139), από 40 αγώνες όλων των διοργανώσεων 

στις οποίες συμμετείχε ομάδα ανδρών υψηλού επιπέδου (82 νικηφόρα – 57χαμένα). 
 Τα σετ που  παίχθηκαν >46πόντοι, δηλ. έληξαν με διαφορά 2ή 3 πόντους (Ν= 53, 

29 νικηφόρα-23 χαμένα) 
 Η καταγραφή έγινε μέσω του  ειδικού λογισμικού, Volleyball epilysis. 
 Οι τεχνικές δεξιότητες που αξιολογήθηκαν ήταν: 

 Σερβίς (Serve), 
 Υποδοχή του σερβίς (Reception), 
 Επίθεση μετά από υποδοχή σερβίς(First attack), 
 Επίθεση μετά από άμυνα (Second attack), 
 Μπλοκ (Block). 

 Η αξιολόγηση των τεχνικών δεξιοτήτων έγινε με βάση τακτική 5-βάθμια κλίμακα, 
όπου 0 σήμαινε λάθος εκτέλεση και 4 σήμαινε άψογη εκτέλεση (Eom & Schutz, 1992). 

 Αρχικά πραγματοποιήθηκε  ενδοατομικός έλεγχος αξιοπιστίας με αρχική και 
επαναληπτική καταγραφή, μετά από διάστημα 3 ημερών, σε  δείγμα από τυχαία 
επιλογή 10 σετ.  
 Ο ενδοατομικός έλεγχος αξιοπιστίας έδειξε συντελεστή συσχέτισης του Pearson r=.91  

 Υπολογίστηκε η μέση τιμή απόδοσης της κάθε δεξιότητας ανά σετ. 
 Η στατιστική επεξεργασία έγινε μέσω διακριτής ανάλυσης (Discriminant analysis) με 

στόχο των προσδιορισμό των διαφορών ανάμεσα σε κερδισμένα και χαμένα σετ. 



Αποτελέσματα 

 Στο σύνολο των σετ, σε όλες τις τεχνικές 
δεξιότητες οι διαφορές των μέσων ήταν 
στατιστικά σημαντικές (p values< 0,05). 
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Αποτελέσματα 
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Αποτελέσματα 

Wilks’ 
Lambda 

x² Eigen
value 

Canonical 
Correlation df Sig. 

,550 80,525 ,820 ,671 5 ,000 

 Η διαχωριστική συνάρτηση διαχωρίζει τα 
νικηφόρα σετ από τα χαμένα με βαθμό 
σημαντικότητας p=.000 και κανονική συσχέτιση 
μεταξύ των ομάδων και των σκορ της 
συνάρτησης υψηλή (R=.671). 



Αποτελέσματα 

 Η υποδοχή του σερβίς, το 
μπλοκ και επίθεση μετά 
από υποδοχή σερβίς ήταν 
οι μεταβλητές με τη 
σημαντικότερη συμμετοχή 
στη κατασκευή της 
διαχωριστικής 
συνάρτησης. 
 Ακολουθούν το σερβίς και η 

επίθεση μετά από άμυνα. 
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Αποτελέσματα 

Classification Resultsa
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Αποτελέσματα 

 Στα  σετ με > 46  πόντους σε όλες τις τεχνικές 
δεξιότητες οι διαφορές των μέσων, ήταν 
στατιστικά μη  σημαντικές (p values> 0,05). 

 Δεν ήταν δυνατή η κατασκευή διαχωριστικής 
συνάρτησης. 
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Αποτελέσματα 

Means for sets >46 points
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Συμπεράσματα- Συζήτηση. 

 Στο σύνολο των σετ υπάρχει στατιστικά σημαντική  διαφοροποίηση στην 
απόδοση σε όλες τις τεχνικές δεξιότητες ανάμεσα σε κερδισμένα και χαμένα 
σετ. 

 Η υποδοχή του σερβίς, το μπλοκ και επίθεση μετά από υποδοχή σερβίς ήταν 
οι μεταβλητές με τη σημαντικότερη συμμετοχή στη κατασκευή της 
διαχωριστικής συνάρτησης. 
 Ακολουθούν το σερβίς και η επίθεση μετά από άμυνα. 

 Η διαχωριστική συνάρτηση διαχωρίζει τα νικηφόρα σετ από τα χαμένα με 
βαθμό σημαντικότητας p=0.00 και κανονική συσχέτιση μεταξύ των ομάδων 
και των σκορ της συνάρτησης υψηλή (R=.671). 

 Η διαχωριστική συνάρτηση λειτουργεί αποτελεσματικότερα για τα 
νικηφόρα σετ. 

 Δεν ήταν δυνατή η κατασκευή διαχωριστικής συνάρτησης για τα σετ που 
παίχτηκαν πάνω από 46 πόντοι (25 - 22, 25 - 23, 26 - 24,      27 - 25,…, ν - 
ν+2). 

  Επιλογή άλλων μεταβλητών, διαφορετικών από τον μέσο όρο απόδοσης 
των δεξιοτήτων, για τα σετ με «κλειστό» σκορ. 
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