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جام جهانی فوتبال 
با طعم 

حـــل مسئــــله
كلیدواژه ها: حل مسئله، جام جهانى فوتبال، نحوة امتیازگیرى، جدول امتیازات فوتبال

ــرداد و تیر 1393،  ــور که می دانید، در ماه های خ همان ط
ــود و  ــور برزیل برگزار می ش جام جهانی فوتبال 2014 در کش
ــی بزرگ  ــورمان نیز در این رویداد ورزش تیم ملی فوتبال کش
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ریاضیات و مسئله ????

حضور خواهد داشت. به این بهانه با ارائة اطالعاتی و مسئله ای، 
سعی می کنیم نگاهی متفاوت به دوستانی که این مسابقات را 
پیگیری می کنند ارائه دهیم تا هیجان پیروزی ها و شکست ها 

در جام جهانی را با این طعم نیز تجربه کنند.
ــور برگزار کنندة جام جهانی فوتبال با مسائل مختلفی  کش
ــة برگزاری  ــواردی که کمیت ــود و یکی از م ــر خواهد ب درگی
ــتی از آن داشته باشد، جدول  ــابقات باید پیش بینی درس مس
دقیق و برنامه ریزی شده برای انجام بازی ها خواهد بود. البته با 
توجه به مشخص بودن نوع برگزاری جام جهانی، یعنی گروهی 
ــپس تک حذفی بودن، با تشکیل جدولی منظم و با  بودن و س
استفاده از تفکر نظام دار این برنامه ریزی قابل انجام خواهد بود. 
ــت گروه چهار تیمی قرار دارند که در هر گروه  32 تیم در هش
بعد از انجام بازی های دوره ای، دو تیم به مرحلة یک شانزدهم 
ــورت تک حذفی  ــابقات به ص ــود می کنند. بعد از آن مس صع
برگزار می شود تا در پایان قهرمان جام جهانی مشخص شود.

ــابقات که بگذریم، می خواهیم دربارة  از نحوة برگزاری مس
نحوة امتیازگیری تیم ها در جام جهانی بحث کنیم و مسئله ای 
ــی در تلویزیون و  ــم. اگر به اخبار ورزش ــی و حل کنی را بررس
ــد جدول 1 را باید  ــید، جدولی مانن روزنامه ها دقت کرده باش

دیده باشید.
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تعداد نام کشوررتبه
بازی

امتیازتعداد باختتعداد مساویتعداد برد

1
2

9ــ33ایران

        

ــبه  ــه کمک این جدول، امتیازهای چهار تیم گروه محاس ب
ــابقه اش برنده شود،  ــوند. اگر تیمی در مس و رتبه بندی می ش
ــاز و اگر ببازد صفر امتیاز  3 امتیاز،  اگر مس�اوی کند 1 امتی
ــرد. مثاًل اگر مانند جدول 1، تیم ایران 3 بازی را که در  می گی
ــئلة زیر  ــب می کند. حاال به مس پیش دارد، ببرد 9 امتیاز کس

توجه کنید.
ــه بازی خود در جام جهانی 3 	  تیم فوتبال ایران در س

گل زده و 1 گل خورده است. فکر می کنید امتیاز تیم 
ایران در این بازی ها چند است؟

برای به دست آوردن امتیاز ایران خوب است بدانیم، ایران 
ــته است. اتفاق های  ــاوی و چند باخت داش چند برد، چند مس

متفاوت را در جدول 2 بررسی می کنیم.

امتیاز 
تیم ایران

تعداد 
باخت ها

تعداد 
مساوی ها

تعداد 
بردها

9003

7012

6102

5021

4111

3201

3030

2120

1210

0300

جدول 2. بررسی رخ دادن اتفاق های متفاوت برای تیم ایران

جدول 1
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ــتون امتیازهای ممکن برای تیم  ــدد 8 در جدول باال در س ع
ایران دیده نمی شود. یعنی ممکن نیست در سه بازی، تیم ایران یا 
هر تیم دیگری امتیاز 8 بیاورد. در واقع با ترکیب های سه تایی از 

عددهای صفر و یک و سه، مجموع 8 به دست نمی آید.
اعداد 9، 0، 1، 2 و 3 هم نمی توانند امتیاز تیم ایران باشند؛ 
ــت امتیاز تیم های  ــدول، ممکن اس ــد که با توجه به ج هرچن
ــة 3 گل زده و 1 گل  ــند. دلیل این موضوع، نتیج دیگری باش

خورده )یعنی تفاضل گل 2+( در بازی هاست:
امتیاز9:یعنی 3 برد.

در این حالت،  تیم ایران در هریک از سه بازی حداقل یک 
ــتر از تیم حریف زده است. پس در کل تفاضل گل او  گل بیش

حداقل 3+ است؛ نه 2+.
امتیاز0 یعنی 3 باخت.

ــه  ــت؛ نه 2+. با س پس در کل تفاضل گل او حداقل 3+ اس
ــداد گل های زده،  ــت، چون تع ــت تفاضل گل منفی اس شکس

کمتر از تعداد گل های خورده است.
امتیاز3:یعنی 3 مساوی یا 2 باخت و 1 برد.

ــاوی تفاضل گل صفر است و در دو باخت ایران  ــه مس با س
باید حداقل دو گل خورده باشد.

امتیاز2: چرا امکان پذیر نیست؟
امتیاز1:چرا امکان پذیر نیست؟

ــت امتیاز تیم  هر کدام از امتیازهای 4، 5، 6 و 7 ممکن اس
ایران باشند.

امتیاز4: از یک برد، یک مساوی و یک باخت به دست می آید. 
ـ 0 اتفاق افتاده  ـ 0 و مساوی 0  ـ 3 و شکست 1  کافی است برد 0 

ــد. باش
امتیاز5:چگونه ممکن است؟
امتیاز6: چگونه ممکن است؟
امتیاز7:چگونه ممکن است؟

ــن برای اینکه بفهمیم تیم ایران کدام یک از امتیازهای  بنابرای
4 تا 7 را کسب کرده است، باید اطالعات بیشتری داشته باشیم.
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