?

?

?

رياضيات و مسئله

?

جعفر اسدی گرمارودی

جام جهانی فوتبال
با طعم

حـــل مسئــــله
کلیدواژهها :حل مسئله ،جام جهانی فوتبال ،نحوة امتیازگیری ،جدول امتیازات فوتبال

همانط��ور که میدانید ،در ماههای خ��رداد و تیر ،1393
جام جهانی فوتبال  2014در کش��ور برزیل برگزار میش��ود و
تیم ملی فوتبال کش��ورمان نیز در این رویداد ورزش��ی بزرگ
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حضور خواهد داشت .به این بهانه با ارائة اطالعاتی و مسئلهای،
سعی میکنیم نگاهی متفاوت به دوستانی که این مسابقات را
پیگیری میکنند ارائه دهیم تا هیجان پیروزیها و شکستها
در جام جهانی را با این طعم نیز تجربه کنند.
کش��ور برگزار کنندة جام جهانی فوتبال با مسائل مختلفی
درگی��ر خواهد ب��ود و یکی از م��واردی که کمیت��ة برگزاری
مس��ابقات باید پیشبینی درس��تی از آن داشته باشد ،جدول
دقیق و برنامهریزی شده برای انجام بازیها خواهد بود .البته با
توجه به مشخص بودن نوع برگزاری جام جهانی ،یعنی گروهی
بودن و س��پس تک حذفی بودن ،با تشکیل جدولی منظم و با
استفاده از تفکر نظامدار این برنامهریزی قابل انجام خواهد بود.
 32تیم در هش��ت گروه چهار تیمی قرار دارند که در هر گروه
بعد از انجام بازیهای دورهای ،دو تیم به مرحلة یک شانزدهم
صع��ود میکنند .بعد از آن مس��ابقات به ص��ورت تک حذفی
برگزار میشود تا در پایان قهرمان جام جهانی مشخص شود.
از نحوة برگزاری مس��ابقات که بگذریم ،میخواهیم دربارة
نحوة امتیازگیری تیمها در جام جهانی بحث کنیم و مسئلهای
را بررس��ی و حل کنی��م .اگر به اخبار ورزش��ی در تلویزیون و
روزنامهها دقت کرده باش��ید ،جدولی مانن��د جدول  1را باید
دیده باشید.

رتبه

نام کشور

تعداد
بازی

تعداد برد

تعداد مساوی

تعداد باخت

امتیاز

1
2

ایران

3

3

ـ

ـ

9

جدول 1
ب��ه کمک این جدول ،امتیازهای چهار تیم گروه محاس��به
و رتبهبندی میش��وند .اگر تیمی در مس��ابقهاش برنده شود،
 3امتیاز ،اگر مس�اوی کند  1امتی��از و اگر ببازد صفر امتیاز
میگی��رد .مث ً
ال اگر مانند جدول  ،1تیم ایران  3بازی را که در
پیش دارد ،ببرد  9امتیاز کس��ب میکند .حاال به مس��ئلة زیر
توجه کنید.
•تیم فوتبال ایران در س��ه بازی خود در جام جهانی 3
گل زده و  1گل خورده است .فکر میکنید امتیاز تیم
ایران در این بازیها چند است؟
برای به دست آوردن امتیاز ایران خوب است بدانیم ،ایران
چند برد ،چند مس��اوی و چند باخت داش��ته است .اتفاقهای

متفاوت را در جدول  2بررسی میکنیم.
امتیاز
تیم ایران

تعداد
باختها

تعداد
مساویها

تعداد
بردها

9

0

0

3

7

0

1

2

6

1

0

2

5

0

2

1

4

1

1

1

3

2

0

1

3

0

3

0

2

1

2

0

1

2

1

0

0

3

0

0

جدول  .2بررسی رخ دادن اتفاقهای متفاوت برای تیم ایران
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سجاد جعفری

ع��دد  8در جدول باال در س��تون امتیازهای ممکن برای تیم
ایران دیده نمیشود .یعنی ممکن نیست در سه بازی ،تیم ایران یا
هر تیم دیگری امتیاز  8بیاورد .در واقع با ترکیبهای سه تایی از
عددهای صفر و یک و سه ،مجموع  8به دست نمیآید.
اعداد  2 ،1 ،0 ،9و  3هم نمیتوانند امتیاز تیم ایران باشند؛
هرچن��د که با توجه به ج��دول ،ممکن اس��ت امتیاز تیمهای
دیگری باش��ند .دلیل این موضوع ،نتیج��ة  3گل زده و  1گل
خورده (یعنی تفاضل گل  )+2در بازیهاست:
امتیاز  :9یعنی  3برد.
در این حالت،تیم ایران در هریک از سه بازی حداقل یک
گل بیش��تر از تیم حریف زده است .پس در کل تفاضل گل او
حداقل  +3است؛ نه .+2
امتیاز  0یعنی  3باخت.
پس در کل تفاضل گل او حداقل  +3اس��ت؛ نه  .+2با س��ه
شکس��ت تفاضل گل منفی اس��ت ،چون تع��داد گلهای زده،
کمتر از تعداد گلهای خورده است.
امتیاز  :3یعنی  3مساوی یا  2باخت و  1برد.
با س��ه مس��اوی تفاضل گل صفر است و در دو باخت ایران
باید حداقل دو گل خورده باشد.
امتیاز  :2چرا امکانپذیر نیست؟
امتیاز  :1چرا امکانپذیر نیست؟
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هر کدام از امتیازهای  6 ،5 ،4و  7ممکن اس��ت امتیاز تیم
ایران باشند.
امتیاز  :4از یک برد ،یک مساوی و یک باخت به دست میآید.
کافی است برد  0ـ  3و شکست  1ـ  0و مساوی  0ـ  0اتفاق افتاده
باش�� .د
امتیاز  :5چگونه ممکن است؟
امتیاز  :6چگونه ممکن است؟
امتیاز  :7چگونه ممکن است؟
بنابرای��ن برای اینکه بفهمیم تیم ایران کدامیک از امتیازهای
 4تا  7را کسب کرده است ،باید اطالعات بیشتری داشته باشیم.

