
  
94-95 نهايي  بخت و اقبال

  :خالصه
  بررسي شانس و اقبال در ورزش

  :توجه
 . اطالعات تكميلي از طريق اينترنت قابل دستيابي است. تر مسايل قبلي، يك مسئله باز نيست اين تكليف مانند بيش

  مقدمه
مواقع زيادي وجود دارد . شود ها مي بندي آن هاي مختلف باعث رتبه كه مسابقات انجام شده بين تيمشود  مسابقات ورزشي زيادي برگزار مي

ها  هر چه اختالف بين تيم. نهايي حاضر شود)نيمه(تواند در مسابقه  شود و نمي كه تيم مورد عالقه در مسابقات گروهي دچار مشكالتي مي
اين موضوع روشن است كه شانس در . شود تر مي ر باشد، احتمال وقوع چنين شرايطي بيشت تر باشد و نقش بروز شانس در آن ورزش بيش كم

  . كند تري را ايفا مي بعضي از مسابقات ورزشي نسبت به بعضي ديگر نقش مهم
از (ه با بررسي نقش عامل شانس در نتايج نهايي يك گرو. در اين تكليف، قصد داريم نقش شانس را در ورزش مورد بررسي قرار دهيم

  .بندي كنيم هاي مختلف دسته ، شايد بتوانيم درجه اهميت شانس را براي ورزش)هاي گذشته تورنمنت
 -كم يا زياد- اما به هر حال همواره اثر شانس كند كننده تغيير مي هاي شركت ها و تفاوت تيم  نتايج با قدرت نسبي تيمگرچها: تر توضيح بيش
  .وجود دارد
  بندي قدرت بين يك رده. ها در نظر گرفته شود هاي نسبي تيم در يك حالت فقط قدرت. نظر بگيريدحدي را در توانيد دو حالت  شما مي

حالت برعكس هم اين است كه . جا نقشي ندارد شانس در اين. كننده وجود دارد و تيم قوي هميشه بايد تيم ضعيف را ببرد هاي شركت تيم
  . ز دو تيم داراي شانس برد برابر هستنددر هر مسابقه، هر يك ا. چيز با شانس تعيين شود همه

تر لزوما تيم  تيم قوي. تر است، مسابقه ديگر به حالت دوم يك مسابقه به حالت اول نزديك. حالت واقعي بين اين دو حالت حدي قرار دارد
 شانس موجب افزايش نتايج دور از تر اثر بيش. برنده خواهد شد) ها بسته به قدرت نسبي تيم(تري  برد اما با احتمال بيش تر را نمي ضعيف

  .تر است ها بر نتايج به نظر عادالنه اما افزايش اثر قدرت تيم. برد انتظار شده و بنابراين جذابيت مسابقات را باال مي
  

  هادور
هاي منتخب  س تيمشود، سپ بندي شده و بخش بزرگي از مسابقه به شكل گروهي انجام مي ها گروه در بسياري از مسابقات ورزشي، ابتدا تيم

  .دهند نهايي و نهايي ادامه مي نهايي، نيمه چهارم حذفي در يك-ها مسابقات را به شكل تك گروه
جهاني فوتبال و مسابقات  نتايج مسابقات جام. دهند بار مسابقه مي بررسي ما بر دوره گروهي مسابقات است كه در آن هر دو تيم با هم يك

  .  براي بررسي وجود داردen/Alympiade/nl.un.fi.wwwواليبال جهاني زنان در سايت 
برد و بلغارستان، آرژانتين را شكست  نيجريه از بلغارستان مي. برد بينيم آرژانتين از نيجريه مي ، مي1994 جام جهاني فوتبال Dدر گروه 

 . توانيم به اين شكل اين حالت را نشان دهيم ما مي. ناميم تايي مي دور سهچنين حالتي در يك گروه را . دهد مي

  يعني برد:                                                             
  .به صورت تئوري ممكن است سه دور در يك گروه چهارتيمي رخ دهد

  
  

  1تمرين 
تايي است، چندتا دقيقا  ببينيد چند گروه فاقد دور سه. واليبال جهاني زنان را بررسي كنيد و مسابقات 1994جهاني فوتبال  همه مسابقات جام

  آيا از اين نظر تفاوتي بين فوتبال و واليبال هست؟. تايي است تايي دارد و چندتا داراي دو دور سه يك دور سه
تواند وقوع دور را  كه ببينيم آيا مدل شانس مي براي اين. داردتر تطابق  ترين تيم است و بر مدل شانس بيش وجود دور برخالف ايده وجود قوي

  :توجيه كند، دو راه وجود دارد
  تئوري) سازي            ب شبيه) الف



  سازي دورها و شبيه
چه تعداد دور سوال اين است كه .  در مسابقه استها گر ميزان تاثير شانس يا قوت تيم تواند بيان تايي در نتايج گروهي مي تعداد دورهاي سه

سازي  يك راه بررسي اين موضوع اين است كه تعداد زيادي از اين نتايج را شبيه. تايي در مسابقاتي كه كامال شانسي باشد مورد انتظار است سه
 تصادفي تعيين به كمك انداختن تاس، سكه يا استفاده از اعداد) برد، باخت يا تساوي(سازي به اين معنا است كه نتيجه هر مسابقه  شبيه. كرد
  .شود مي
  

  2تمرين 
ها داراي  كه در آن تيم(سازي  تعدادي از حاالتي كه براي نتايج گروه ممكن است در يك شبيه. دهد ابتدا فرض كنيد كه مساوي رخ نمي) الف

  .تعيين كنيد) شانس برابر براي برد هستند
اين . تايي هستند تايي و چند گروه داراي دو دور سه تايي، يك دور سه  سههاي بدون دور ها، ببينيد گروه سازي شده براي گروه در نتايج شبيه

  . گروه انجام دهيد25كار را براي حداقل 
  
 معلوم شده است . ببردA از D ببرد و D از C ببرد، C از B ببرد، B از A. دور چهارتايي نيز ممكن است در مسابقات گروهي رخ دهد) ب

  .نشان دهيد كه اين سخن درست است. تايي در يك گروه است  دور سه دور يك نتايج گروه شبيه رخ دادندور چهارتايي ديك دادن  كه رخ
  
2احتمال تساوي را . ها نيز مجاز است حال فرض كنيد تساوي بين تيم) ج

 در مرحله گروهي  از درصد وقوع تساوي( در نظر بگيريد 9
سازي  ها شبيه تعدادي نتيجه براي گروه. باز فرض كنيد در هر مسابقه دو تيم داراي شانس برد برابرند). مده است به دست آ1994جهاني  جام
  .تايي هستند تايي و چند گروه داراي دو دور سه تايي، يك دور سه هاي بدون دور سه ها، ببينيد گروه سازي شده براي گروه در نتايج شبيه. كنيد

  
  دورها و تئوري

تايي مورد انتظار در مسابقات، وقتي نتايج فقط با شانس تعيين  تعداد دورهاي سههاي ممكن،  وي سيستماتيك بين همه حالتبا جستج
  .تري محاسبه شود تواند با دقت بيش شوند، مي مي
  

  3تمرين 
  شد؟ تيمي نسبت دهيد اگر مساوي مجاز نبا4هاي يك گروه   نتيجه را به تيم6توانيد  به چند طريق مي) الف

  
به چه شكلي است ) ها رتبه(ها در يك گروه   اگر هر برد يك امتياز داشته باشد، توزيع امتياز.همچنان فرض كنيد مساوي مجاز نيست) ب
  .)مرتب كنيد را بر اساس كاهش امتيازها ها آن(

  ها، دور نخواهد داشت؟  هايي از امتيازها، گروه داراي دور خواهد بود؟ با كدام  با چه توزيع
  احتمال رخداد نتايج بدون دور چقدر است؟

   گروه رخ ندهد چقدر است؟4احتمال اين كه هيچ دوري در 
  
) pفرض كنيد هر تيم با احتمال . حال فرض كنيد تساوي نيز مجاز است) ج )p <

1
بنابراين احتمال تساوي برابر است با . برد  مي2

q p= −1 2  
. تر است دادن يك دور در گروهي با سه تيم چقدر است؟ در يك گروه با چهار تيم، احتمال رخ دادن هيچ، يك يا دو دور مشكل تمال رخاح

  :تعيين شودتواند  ها مي اگرچه اين احتمال
p: احتمال رخ ندادن دور p− +3 51 8 12  

p:احتمال رخ دادن يك دور p−3 58 24  
  p512:احتمال رخ دادن دو دور

ها كه در بخش قبلي و زماني كه مساوي مجاز بود، انجام داديد مقايسه  سازي  نتايج مسابقات رخ داده و نيز نتايج شبيهها را با توانيد اين آيا مي
  كنيد؟ 

  



  4تمرين 
اي  اگر مسابقه. تري دارد هاي بيش دهد و تعداد ست تري در آن رخ مي اقات بيشاتف. تر نسبت به فوتبال است واليبال مسابقاتي سريع) الف
  . شد توانستيد تصور كنيد كه هر ست در يك مسابقه بايد انجام مي تر بود، مي كند

  . شد و ببينيد نتايج چگونه مي) و ببينيد چند دور رخ داده است( گروه واليبال زنان را بررسي كنيد 4نتايج ست اول 
  
  )تيمي كه زودتر سه ست را برده است( ست بهتر بوده است 5تيمي كه در . كنيم ال به واقعيت نگاه ميح
2مثال  (p در هر ست با احتمال Aتر باشد، يعني   قويA از تيم Bاگر تيم ) ب

 در Aد احتمال بر). p−1 با احتمال Bو (شود  برنده مي) 3
  يك مسابقه چقدر است؟

  
  5تمرين 

هاي گذشته كه در آن،  از نتايج بازي. كنيم مساوي غيرمجاز است پردازيم و فرض مي  ميC و A ،Bحال به نتايج گروهي با تنها سه باشگاه 
3ر  برابB از Aگيري شده است كه احتمال برد  اند، نتيجه  نيز شركت داشتهC و A ،Bهاي ديگري به جز  باشگاه

 از B بوده و احتمال برد 4

C 3 نيز
   گفت؟C از Aتوان چيزي در مورد احتمال برد  آيا مي.  بوده است4

  . فرض كنيدp  است و يا عددي مناسب  به عنوان p برابر C از Aفرض كنيد احتمال برد 
  احتمال رخ دادن دور چقدر است؟

   چقدر است؟Aال برنده شدن احتم
  

  6تمرين 
اگر اين كار براي تعدادي از . تر است تر باشد، آن باشگاه قوي  هر چه آن شكل بلند.شود  ميبيان شكل فرضي ا يكگاهي قدرت يك تيم ب

  .دهد رسد دوري در آن رخ نمي آيد كه به نظر مي ها به دست مي بندي براي تيم ها انجام شود، يك رتبه باشگاه
  . كنند تر را مشخص مي هاي ضعيف تر در برابر باشگاه هاي قوي ها تنها احتمال برد باشگاه ما در واقع اين شكلا

 يا Aتوانيد روشي ارائه كنيد كه در مورد احتمال برد   نسبت داده شده باشد، آيا ميB به باشگاه b و شكل A به باشگاه aاگر شكل فرضي 
Bوييد؟ در مورد يك بازي مشخص چيزي بگ  
  

  گيري نتيجه
همچنين از عواملي مثل . از نتايج كارهايي كه كرديد استفاده كنيد. كنيد  تيمي را برگزار مي24تعيين كنيد كه شما چگونه تورتمنتي 

  .ها استفاده كنيد جذابيت، عدالت در نتايج و يا هر مشخصه خاص ورزش مورد نظر نسبت به ساير ورزش
  
  


