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"िसस िसमा'
िसमा' हणतेय सिचनच े
( हेमंत ऊवरेषे )
कोण हणतं, सिचनपे!ा लारा े आहे? इयान चॅपेल, किपलदेव, इ(ान खान आिण असेच खेळाडू अधूनमधून अशी िवधाने
े पूव7ह? सिचन आिण लाराची शा4ीय कसो8ांवर तुलना करीत
करतात खरे; पण 2यामागे शा4ीय अ5यास असतो की कवळ
िसस िसमा :णाली हणतेय सिचनच े ........
े
ि<कटवर
चचा करायला भारतीय कधीही तयार असतात. एखा@ा िवजयाने ते आनंदाBया िशखरावर असतात,
असतात, तर एखा@ा
पराभवाने ते दःखाBया
खाईत लोटले जातात. ते खेळाडंू वरचे :ेम आिण रागही अगदी टोकाला जाऊन EयF करतात. िवGव
ु
झाली.. या
करंडक HपधIतील बांगलादेशिवKLBया अनपेि!त आिण मानहानीकारक पराभवामुळे या चाह2यांची घोर िनराशा झाली
ु Qिवड की संघातील "विर'
े गेली. यासाठी 7ेग चॅपेल, राहल
पराभवाला जबाबदार कोण,
कोण, यावर पुOकळ चचा कली
विर' खेळाडू
े , की "Tायन
जबाबदार आहेत, यावर अनेक वाद झडले. या सव वादांत भर हणूनच काय,
काय, इयान चॅपेल यांनी एक िवधान कले
लारा सिचनपे!ा सरस खेळाडू आहे!' खरंच का वHतुिHथती अशी आहे? की,
की, 7ेगBया हकालपWीBया रागातून इयानचे हे िवधान
े
आहे? अधूनमधून सिचनिवषयी वेगवेगळी मते EयF कली जातात, 2यामागे काही शा4ीय अ5यास असतो,
असतो, की Hवतःचेच पूव7ह
अशा :कारे EयF होत असतात?
असतात? िसस िसमा :णाली या :Gनाचे
नाचे शा4ीय अ5यास कXन िनरपे! उZर देऊ शकते. काय आहे
हे उZर ?
े आिण 2यातील गुंतागुंतीचे अितशय जुजबी [ान आहे, हे मी कबूल करतो;
मला ि<कट
करतो; पण मी िसस िसमा EयवHथापन पLतीचा
अ5यासक आहे. िसस िसमा गुणवZा :णाली मािहतीचे िवGलेषण
षण कर\यास व समHयेचे मूळ कारण शोध\यास अनेक
े का,
सं]याशा4ीय पLती वापरते. 2याआधारे "िसस िसमा'
िसमा' आप^याला भारतीय ि<कटचे दखणे
ु शोध\यास मदत कX शकल
याचे उZर शोधण् याचा हा एक :य2न.
:य2न.
"िसस िसमा'
िसमा' :णालीमये कोणतेही िनOकष हे वHतुिन असावे लागतात व सं]याशा4ाBया िनयमानुसार पारखून मगच ते मा`य
करता येतात.
ात. हणजेच "पुरावा आहे का?'
का?' याचा पाठपुरावा करावा लागतो.
लागतो. निशबाने, (http://www.cricinfo/statsguru)
(http://www.cricinfo/statsguru) या
े
संके तHथळावर ि<कटबqल
मािहतीचा :चंड खिजना उपलrध आहे. मी या मािहतीचे िवGलेषण
षण कर\यास काही िसस िसमा
साधने वापXन पािहली.
षण "िमनीटॅब' िकं वा 2यासार]या
पािहली. इतर कोण2याही िसस िसमा :क^पा:माणेच या मािहतीचे िवGलेषण
सॉtटवेअरमये कर\यापूवu पुOकळ काम करावे लागले. "िमनीटॅ
"िमनीटॅब' हे िसस िसमा :क^पात वापरले जाणारे एक लोकि:य
े
सॉtटवेअर आहे. या सव िवGलेषणातू
षणातून काही मनोरंजक मािहती बाहेर आली.
आली. आपण एक िदवसीय आंतरराvीय
w ि<कटमधील
े भारताची कामिगरी पाहू . या िवGलेषणातू
षणातून मी काही :Gनांची
ची उZरे शोध\याचा :य2न कला
भारताची आजपयzतची एक िदवसीय आंतरराvीय
w साम`यांमधील कामिगरी कशी आहे?
मायदेशापे!ा परदेशात आपली कामिगरी िकती खराब होते?
ु Qिवड चांगला कणधार आहे काय?
राहल
7ेग चॅपेल यांना :िश!क नेमणे िकतपत योय होते?
सिचनला पुढील कणधार िनवडायचे का?
का?
Tायन लारा हा सिचन त|डु लकरपे!ा सरस आहे काय?
बहतेु क िवGलेषण आिण िनOकष हे १९७४ पासून २००७Bया
२००७Bया िवGव करंडक HपधIपयzत खेळले^या साम`यांवर आधािरत आहेत.
षणासाठी वापरली आहे.
भारताने १९७४ पासून खेळले^या एकण
ू ६४६ साम`यांची मािहती िवGलेषणासाठी

http://esakal.com/esakal/esakal.nsf/PrintSelectedStories?OpenAgent&docids=902F9534B2... 7/29/2007

Print Preview

Page 2 of 7

भारतीय संघाची कामिगरी

एकिदवसीय साम`यामधील कामिगरी पािहली तर आपली िजंकायची सरासरी ४७ टे येते (आलेख १) हा आलेख वाचताना
w चाट' हटले जाते. कं टोल
w चाटमये
काही गोvी समजून घेणे आवGयक
यक आहे. िसस िसमा भाषेत या आलेखास "कं टोल
सं]याशा4ाBया िनयमानुसार दोन िनयं ण रेषा (Control Limits) काढ^या जातात.
जातात. या िनयं ण रेषा िविशv खा ी पातळीने
w चाट ९५ टे खा ी पातळी धXन काढले आहेत. याचाच
(confidance level) काढ^या जातात.
जातात. या लेखातील सव कं टोल
अथ यावXन काढलेले िनOकष बरोबर अस\याची शयता
यता ९५ टे आहे. िनयं ण रेषांमधील अंतर हे गृहीत धरलेली खा ी
पातळी,
पातळी, साम`यांची सं]या आिण िजंक\याचे :माण या तीन गोvवXन ठरते. या रेषांना आपण लमणरेषाही हणू शकतो.
शकतो. संघाची
कामिगरी खालBया िनयं णरेषेपे!ा कमी अस^यास ती "नेहमी'
मी'पे!ा खराब मानावी लागेल. याउलट वरBया िनयं णरेषेपे!ा चांगली
कामिगरी झा^यास "नेहमी'
मी'पे!ा सरस मानावी लागेल.
े
आलेखात (आलेख १) असे िदसते, की एक िदवसीय ि<कटBया
:ारंभी आपली कामिगरी एवढी चांगली नEहती. १९८३ Bया
िवGव करंडक िवजयानंतर आपली कामिगरी बरीच िHथर होत गेली आिण आप^या अपे!ाही वाढ^या.
वाढ^या. १९८९ आिण १९९७ या
दोन वषाzतील आपली कामिगरी िनयं ण रेषेखाली गेलेली िदसते. याचा अथ, एकण
ू सवसाधारण कामिगरीपे!ा ती खराब होती.
१९९८ नंतर मा आपली कामिगरी सात2याने सुमारे ५० टयांBया
Bया आसपासच अस^याचे िदसते.
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िविवध देशांिवKL आपली कामिगरी आलेख <मांक २ मये दाखिवली आहे. ऑHटेw िलया, दि!ण आिका आिण
पािकHतानिवKL ही कामिगरी ४० टयांहन
हू न कमी आहे; मा इंलंडिवKL आपली कामिगरी यापे!ा सरस आहे. पािकHतानिवKL
आप^या सुमार कामिगरीचे कारण म ◌ानिसक दबाव अस\याची शयता
यता आहे!
े ३६
भारतीय संघ भारतात खेळ^या गेले^या साम`यांत ५७ टे वेळा िवजयी ठरला आहे; मा :ितHपधu देशांत हे :माण कवळ
टे आहे! हणजे २१ टयांनी
नी कमी!
कमी!
िवजयाचे :माण ऑHटेw िलयन संघासाठी मा भारतापे!ा खूपच सरस आहे. मायदेशात खेळताना ऑHटेw िलयाने ६५ टे एक
िदवसीय सामने िजंकले आहेत, तर :ितHपधu देशांतही 2यांनी ५७ टे सामने िजंकले. हणजे 2यांचे परदेशांत सामने िजंक\याचे
:माण भारतापे!ा २१ टयांनी
नी अिधक आहे. (आले
(आलेख ३ पाहा)
पाहा)

http://esakal.com/esakal/esakal.nsf/PrintSelectedStories?OpenAgent&docids=902F9534B2... 7/29/2007

Print Preview

Page 4 of 7

7ेग चॅपेल सुमारच
ही सव आकडेवारी तपासताना आणखी एक वैिशO8पूण गोv ल!ात आली,
आली, ती हणजे कायम वादाBया च<ात अडकलेले
भारताचे माजी :िश!क 7ेग चॅपेल यांची ऑHटेw िलयन कान हणून कामिगरी! मातrबर ऑHटेw िलयन संघाBया कणधारांची तुलना
े
क^यास
7ेग चॅपेल यांची कामिगरी सवाzत कमी हणजे ४६ टे इतकीच भरते. आलेखात िरकी पॉंिटंगची कामिगरी सरस
अस^याचे िदसते; मा 7ेग चॅपेल व िकम ज
ू यांची कामिगरी कमी अस^याचे िदसते. यावXन असा िनOकष िनघतो,
िनघतो, की
पॉंिटंगची कामिगरी इतर अनेक कणधारांपे!ा सरस आहे, तर 7ेग चॅपेल आिण ज
ू कामिगरी इतर कणधारांपे!ा कमी :तीची आहे.
े
िवशेष हणजे चॅपेल 2यांBया "अंडरआम' च|डू फकीबqलही
क:िसL
आहेतच. असे असून 2यांना भारताचा :िश!क आिण आता
ु
े िनयं ण मंडळानेच िदलेले बरे!
सागार हणून का नेमले, याचे उZर भारतीय ि<कट
त|डु लकरची कामिगरी कणधार हणून इतर भारतीय कणधारांBया तुलनेत डावी अस^याचे Hपv िदसते. सिचनला परत कणधार न
े लेच चांगले! भारतीय कणधारांमये किपल देवची कामिगरी सवाzत चांगली हणजे ५६ टे सामने िजंक\याची आहे. िवGव
कले
करंडक िजंक\याचा चम2कारही 2याBयाच संघाने कXन दाखिवला होता.
होता. अझहKिqनची कामिगरीही ५४ टे हणजे चांगली
े १३ एकिदवसीय साम`यांमये
मानायला हवी.
हवी. जडेजाची कामिगरी वरकरणी सरस हणजे ६२ टे िदसली तरी तो कवळ
ु Qिवडची कामिगरी सव कणधारांBया सरासरीइतकीच हणजे ५१ टे एवढी भरते.
भारताचा कणधार होता.
होता. राहल
सौरभ गांगुली कणधार असताना भारताने १४५ पैकी ७६ एकिदवसीय साम`यांत िवजय िमळिवला.
िमळिवला. (यश
(यश ५२ टे
टे ) ही कामिगरी
किपलदेवपे!ा दोन टयांनी
नी कमी तर Qिवडपे!ा एक टयाने
याने अिधक आहे. मा तो भारताला िजंक\याची सवय लावणारा
आिण िकलर इि`Hटंट कणधार होता.
होता.
तुलना सिचन - लाराची
सिचन आिण लारा यांBयात तुलना कर\याचा :य2न अनेकदा होतो.
होतो. पण अशी तुलना करणे खरे
हणजे अवघडच आहे. डावे - उजवे करायचे अस^यास काही िनOकष काढता येतात.
ात. लारा २८६
एक िदवसीय सामने खेळला,
ला, तर सिचन ३७४.
३७४. सिचनची फलंदाजीची सरासरी आिण मयांक
लारापे!ा सुमारे ३.५ धावांनी जाHत आहे. लाराचे सात2य मा सिचनपे!ा थोडे सरस आहे. सिचनचा
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सात2यांक (Coefficient of variation) ९५.
९५.३ टे
टे , तर लाराचा ९८ टे
टे . थोडयात
यात या
दोघांBया कामिगरीत फार मोठा फरक अस^याचे िदसत नाही;
नाही; मा अितबलवान ऑHटेw िलयन संघािवKL सिचनची कामिगरी सरस
w
अस^याचे िदसून येते. ऑHटेिलयािवKL ५० साम`यांत लाराने ३९ धावांBया सरासरीने तीन शतके काढली आहेत, तर ४७
साम`यांत सिचनने ४६ धावांचा सरासरीने सात शतके काढली आहेत! (आले
(आलेख ६) एकं दरीत सिचनने ४१ शतके काढली आहेत,
तर लाराने १९.
१९. लाराने १९ शतके काढली, 2यांपैकी १६ सामने िवंडीजने िजंकले; सिचनने ४१ शतके ठोकताना २९ साम`यांत
भारताला िवजय िमळवून िदला.
िदला. लारा १६ साम`यांत , तर सिचन १८ साम`यांत भोपळाही फोडू शकलेले नाहीत. कसोटी
साम`यांमयेही सिचनची सरासरी (५५.
५५.१५ टे
टे ) लारापे!ा (५२.
५२.६ टे
टे ) अिधक आहे. मा , सिचनचा सात2यांक (९७ टे
टे )
लारापे!ा (११८ टे
टे ) खूपच कमी आहे. लाराने ३०० हनू अिधक धावा दोनदा काढ^या. आिण नऊ िशतके ठोकली. सिचनला
ि शतकाचा पा अ@ाप गाठता आलेला नाही.
नाही. 2याने चार िशतके काढली आहेत. हे दोघेही महारथी अितीय फलंदाज आहेत,
यात मा शंकाच नाही.
नाही.

े आहे, की सिचनची बॅट महवाBया साम`यांमये तळपत नाही.
किपलदेव यांनी नुकतेच असे मत EयF कले
नाही. ही टीका िकतपत
योय आहे? सिचन खेळले^या आिण भारत िजंकले^या ११० साम`यांत सिचनचा मयांक येतो ३८,
३८, तर हरले^या ६७ साम`यांत
सिचनचा मयांक येतो १७!
१७! सिचनBया शतकांची सं]याही िजंकले^या साम`यांत २९ आिण हरले^या साम`यांत मा ११ भरते!
यावXन असे हणता येईल की,
की, सिचन चांगला खेळला की भारत िजंक\याची शयता
यता खूपच वाढते.
े .
े कामिगरी सुधार\यास नीच होऊ शकल
सारांश "िसस िसमा'
िसमा' पLतीचा उपयोग वHतुिन िनणय घेऊन भारतीय ि<कटची
ऑHटेw िलयन संघाची कामिगरी बघता, 2यांBयाकडनू भारताने काय यायचे, याचा अ5यास करणे उपयुF ठरेल. भारताBया
परदेशातील खराब कामिगरीची कारणे शोधून सुधारणा करणे आवGयक
यक आहे. :िश!क नेम\याआधी 2यांBया कामिगरीचा िवचार
कXन मगच िनणय घेणे उिचत ठरेल.
--------------------------------------------------------------------------िसस िसमा हणजे काय?
काय?
"िसस िसमा'
ची उZरे शोधता येतात.
िसमा' या अ2यंत िशHतबL :णालीारे अनेक :Gनांची
ात. यामुळे :ि<या/
:ि<या/
उ2पादन/
उ2पादन/ सेवा यांतील दोषांचे :माण दशल!ात ३.४ पे!ा कमी होऊ शकते. इतके कमी दोष
अस^याची का^पिनक उदाहरणे यायची झाली तरतरभारतात दररोज १४४४४ रे^वेगाा धावतात.
धावतात. 2यात^या वषात फF २० उिशरा येतील!
ील! िकं वा - एका १००० कमचारी
असले^या कं पनीत वषभर कोणालाही उशीर झालेला नाही.
नाही.
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हा क^पनािवलास वाटतो?
वाटतो? ही सव उदाहरणे "िसस िसमा'
िसमा' गुणवZा Hतराची क^पना देणारी आहेत. ही िवचार :णाली मोटोरोला
े
या कं पनीने १९८८ Bया सुमारास िवकिसत कली. 2यानंतर लगेच कं पनीला बा^डिरज हा सव ¡ गुणवZा पुरHकार िमळा^याने
इतर अमेिरकी कं प`यांचे ल! "िसस िसमा'
िसमा'कडे वेधले गेले. यानंतर "जनरल इलेटीw क^स'
क^स' कं पनीBया जॅक वे^श यांनी "िसस
िसमा'
िसमा'चे फायदे स¢ड पुराEयािनशी जगासमोर मांडले. गे^या काही वषाzत भारतातील अनेक नामवंत कं प`यांनी 2यांची कामिगरी
सुधार\यासाठी ही :णाली Hवीकारली.
Hवीकारली.
--------------------------------------------------------------------------"सकाळ'
सकाळ' आिण िसस िसमा
"सकाळ'
सकाळ'नेही जानेवारी २००५ पासून िसस िसमा काय:णाली अवलंिबली आहे. वाचक,
वाचक, जािहरातदार आिण इतर संबंिधत
|
Eयावसाियक अशा सवाzBया "सकाळ'
ठेवूनच "सकाळ'
सकाळ'कडनू काही अपे!ा आहेत. 2यांBया या अपे!ांचा िवचार कQHथानी
सकाळ'ने ही
काय:णाली Hवीकारलेली आहे. आप^या !मतांचा अिधकािधक वापर कXन,
कXन, अगदी अशय:ाय
य:ाय वाटणा£या सुधारणाही करता
याEयात,
याEयात, िवचारांत सुसू ता येऊन कायपLती अिधक पिरणामकारक Eहावी,
Eहावी, सांिघक वृZी वाढावी,
वाढावी, िवचार:ि<येला िशHत लागावी
आिण कोणतेही िनणय काही िनकषांBया आधारेच कर\याची सवय लागावी,
लागावी, अशा गुणांचा िवकास कXन,
कXन, आदश कायपLती
राबिव\याचा "सकाळ'
सकाळ'चा :य2न आहे. गुणवZेिवषयीचा असा आ7ह ठेवून सुधारणा करणा£या संHथांना गुणवZा पािरतोिषके
दे\याचा उप<मही गेली दोन वषI राबवीत आहे.
--------------------------------------------------------------------------"िसस िसम ◌ा'
◌ा'ची पंचसू ी
१) उिqv ठरिवणे (define) - आप^याला कोठे, कशात आिण िकती सुधारणा करायची आहे, हे ठरिवणे.
२) कामिगरीचे मोजमाप (measure) - आप^या आताBया कामिगरीचे मापदंड योय आहेत का,
का, आपली सयाची कामिगरी
कशी आहे, याचा अ5यास करणे, उिqv आिण कामिगरी यांBयातील तफावत कशामुळे आहे याचा अंदाज बांधणे.
े ली कारणे उिqv गाठ\यासाठी खरोखर िकती महवाची आहेत, याचे िवGलेषण
३) िवGलेषण
षण (analyse) - आपण िवचार कले
षण
करणे. या िवGलेषणावर
षणावर आधािरत वHतुिन िवचार करणे.
४) सुधारणा अमलात आणणे (improve) - िनOकषाzवर आधािरत सुधारणा अमलात आणणे आिण 2यानंतर सुधारणा झा^याची
पुराEयािवषयी खा ी करणे.
े
५) िनयं ण (control) - सुधारणा क^यानं
तर कामिगरी पु`हा खालावू नये, यासाठी ठोस उपाययोजना करणे.
--------------------------------------------------------------------------जिटल :Gनांची
ची उZरे
पु\यासार]या शहरातील Hवारगेटजवळील चौकातील वाहतुकीची क¥डी िकं वा कवI रH2यासार]या कायमच भXन वाहणा£या
े Hथािनक बससेवेचे कोलमडलेले
रH2यावरील वाहतुकीची बेिशHत,
शHत, अशा गोvवर काहीच उपाय नाही का?
का? महापािलकBया
वेळाप क,
क, बसगाांची अवHथा यांचा ास :वाशांनी िकती काळ सहन करायचा?
करायचा? मो¦ा आिण वेगाने वाढणा£या सवच
े आहेत; परंतु ते
शहरांतील हे :ाितिनिधक :Gन आहेत. या अडचणी दरू कर\यासाठी 2या-2या Hथािनक :शासनांनी :य2नही कले
पुरेसे पिरणामकारक ठरले नाहीत.
नाहीत. 2यामुळे मूळ दखणी
ु कायमच आहेत. जे :Gन एवढे जिटल आहेत आिण §यांची उZरे सापडत
ु , :Gनांचेचे उZर शोध\यासाठी िसस िसमा
नाहीत,
नाहीत, 2यांचे नेमके उZर शोधणारी काय:णाली हणजेच िसस िसमा.
िसमा. िकं बहना
काय:णालीचा वापर कर\याचा मु]य िनकषच हा आहे.
हणजेच, वाहतूक क¥डीचा :Gन असो अथवा शहर बससेवेचे कोलमडलेले वेळाप क असो,
असो, स ि◌स िसमा काय:णालीचा
वापर अितशय उपयुF ठX शकतो;
शकतो; मा 2यासाठी काही बाबची िनतांत गरज आहे.
१. :Gन सोडिव\याची ती¨ इBछाशFी
२. :Gनाचे
नाचे HवXप समजावून घे\यासाठी आवGयक
यक असणारी आकडेवारी जमा कर\याची !मता आिण तेवढे कv कर\याची तयारी
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३. "िस
"िसस िसमा काय:णाली'
णाली'Bया त§[ांकडनू या आकडेवारीचे िवGलेषण कर\यासाठी अपेि!त अवधी दे\याची तयारी
४. या िवGलेषणानु
षणानुसार येणा£या सूचना तंतोतंत अमलात आण\याची :शासनाची व नागिरकांची मानिसकता व तयारी
५. उपायांBया कायमHवXपी अंमलबजावणीसाठी नंतर सात2याने पाळावी लागणारी िशHत व काटेकोरपणा
जगातील गिरबी दरू कर\यासारखे :Gन अथातच िसस िसमा काय:णाली सोडवू शकणार नाही;
नाही; परतुं दैनंिदन जीवनातील अनेक
गुंतागुंतीBया :Gनांना
ना ही काय:णाली पिरणामकारक उपाय हमखास सांगते.
िविवध :कारची आकडेवारी जमा करणे, ितचे िवGलेषण
षण करणे, िविशv :Gन िनमाण हो\यास कोणते घटक िवशेष कारणीभूत
आहेत 2याचा शोध घेणे, ते कमी कर\यासाठीची कायपLती आखून देणे आिण :Gन कायमHवXपी नv कर\यासाठी नंतर ही
कायपLती काटेकोरपणे अमलात आणणे या गोvी अिनवाय आहेत.
सेवा आिण उ@ोग या !े ांतील अनेक संHथा आज िसस िसमा काय:णालीचा वापर करीत आहेत. 2यातून 2यांBया सेवांचा व
उ2पादनांचा दजा सुधारला आहे, जागितक बाजारपेठेतील HपधIत 2यांनी अEवल Hथानही िमळवलेले आहे. मु]य हणजे 2यांBया
खचात आGचय
चयकारक कपात झाली आहे. 7ाहकांचे पिरपूण समाधान कर\यासाठी या सवच संHथा हे :य2न करीत आहेत.
--------------------------------------------------------------------------नागरी जीवनातील समHया दरू कर\यासाठी िसस िसमा :णालीचा उपयोग करवून घेतला पािहजे असे आपणास वाटते काय?
काय?
आपण कोणकोण2या !े ांत याचा उपयोग करवून घेऊ शकतो?
शकतो? सुचवा आिण कळवा -मेल करा - editor@esakal.com
--------------------------------------------------------------------------- हेमंत ऊवरेषे
(लेखक अमेिरकन सोसायटी फॉर ¬ािलटीचे भारतातील पिहले सिटफाईड िसस िसमा rलॅकबे^ट आहेत)
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