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برتری ها و کاستی های جدول دو حذفی 
در کالس به دو گروه تقسیم شويد گروه آ برتری های جدول دوحذفی را مشخص می کند )هر نفر به صورت 
اين کار  از  تعريف می کند. پس  را  انجام می دهد.( گروه ب کمبودهای جدول دو حذفی  را  اين کار  فردی 
برگه های گروه آ در اختیار نفرات گروه ب قرار می گیرد و برگه های گروه ب در اختیار اعضای گروه A. برگه ها 

بايد بین کلیه افراد هر گروه به گردش درآيد که اين اطالعات به همه نفرات کالس برسد. 

کاستی های جدول دو حذفیبرتری های جدول دو حذفی

1 هر شرکت کننده حداقل دو بازی انجام می دهد. 

اين جدول )به نسبت جدول يک  2 شايستگی قهرمان 
حذفی( بیشتر است. 

يک حذفی  به جدول  نسبت  انگیزه شرکت کنندگان   3
بیشتر است. 

4 تعیین سطح بازيکن آسان تر است. 

5 سنجش توانايی شرکت کننده نسبت به بازی های تک 
حذفی قابل قبول تر است. 

6 انصاف بیشتری در آن منظور می گردد. 

7 مقبولیت بیشتر بین ورزشکاران دارد. 

بیشتر  حذفی  يک  جدول  به  نسبت  ورزشکار  انگیزه   8
است. 

زمین  و  زمان  و  است  مهم  رتبه بندی  هنگامی که   9
محدود است بهتر پاسخ می دهد. 

1 اجرای آن نسبت به بازی های يک حذفی زمان برتر 
است. 

2 ممکن است هر شرکت کننده دو بار با هم روبه رو شوند. 

3 بر حذف شرکت کننده و تعیین قهرمان تأکید دارد. 

تعدادی  و  بیشتری  بازی  از شرکت کنندگان  تعدادی   4
بازی کمتر انجام می دهند. 

بیشتری  دوره های  به  نیاز  شدن  کامل  برای  مسابقه   5
دارد. 

جدول دوره ای 
در مسابقات لیگ1 برتر فوتبال از کدام نوع جدول ها استفاده می کنید؟

آيا علت استفاده از اين نوع جدول را می دانید؟
هنگامی که زمان و فرصت کافی همراه با نیروهای انسانی کار آزموده و امکانات سخت افزاری مناسب در اختیار 

باشد می توان از برگزاری مسابقات به صورت دوره ای استفاده کرد. 

چرا برگزاری مسابقات به صورت دوره ای از ارزش و اعتبار باالتری نسبت به ديگر نوع مسابقات برخوردار 
است؟ و به چه دلیل جدول مسابقات دوره ای بهترين نوع جدول برای مسابقات ورزشی شناخته شده 

است؟

در برگزاری مسابقات با استفاده از جدول دوره ای2 کلیه تیم ها و شرکت کنندگان با يکديگر روبه رو می شوند و 

League ـ1
 Round Robin Tournament ـ2

فعالیت 
کالسی

مسابقه برگزار می کنند. در واقع اين نوع جدول يک تورنمنت کامل را نمايش می دهد. در اين نوع جدول به 
دلیل رويارويی کلیه تیم ها و نفرات شرکت کننده با هم حق هیچ يک از شرکت کنندگان از بین نمی رود. در 

واقع شانس در اين نوع برگزاری به حداقل می رسد. 

با توجه به پرسش های زير نظر خود را در مورد جدول دوره ای ارائه کنید :
در گروه های چند نفره کالسی پس از بحث و تبادل نظر بین افراد هر گروه، پرسش ها را پاسخ دهید و 

نظر خود و گروهتان را با ديگر گروه ها مقايسه کنید. 
چرا شانس در مسابقات دوره ای ناچیز است؟ )در مقايسه با ديگر جدول ها(
چرا اين مسابقات را عادالنه ترين و منصفانه ترين نوع جدول می شناسند؟ 

در برگزاری مسابقات با استفاده از جدول دوره ای، اگر تعداد شرکت کنندگان زياد باشد، اين نوع جدول هزينه 
بسیار بااليی را برای برگزاری نیاز دارد و مقرون به صرفه نیست. ولی در لیگ های معتبر به دلیل بلیت فروشی 

و حضور پررنگ تماشاگران و درآمدهای ديگر اين مسابقات کاماًل رايج تر است و حتی درآمدزايی هم دارد. 

معموالً مسابقات دوره ای به صورت رفت و برگشت اجرا می شود. چرا؟
آيا برای اين نوع جدول ها مثالی داريد؟

به طور معمول مسابقاتی را که به صورت لیگ برگزار می شود، به دلیل رعايت عدالت بیشتر و حضور تماشاگر 
در مسابقات و افزايش کیفیت بازی ها و کمیت تماشاگران مسابقات دوره ای را به جای جدول يک دوره ای1 
به صورت جدول دو دوره ای2 يا جدول رفت و برگشت اجرا می کنند. به طور مثال مسابقات  فوتبال باشگاه های 

کشور لیگ آزادگان يا لیگ خلیج فارس که به صورت رفت و برگشت انجام می پذيرد. 

در گروه های تشکیل شده در کالس در مورد پرسش های زير نکات مورد نظر خود را بیان کنید :
1 مقايسه ای بین دو جدول يک دوره ای و دو دوره ای داشته باشید.

در اين مورد برتری را در کدام جدول می شناسید. 
2 در صورتی که اشکال هايی را بر اين دو نوع جدول می شناسید آنها کدام اند؟

اجرای مسابقات به صورت دوره ای 
اجرای مسابقات به صورت دوره ای دو حالت دارد :

2 جدول دوره ای روش جديد  1 جدول دوره ای روش قديم             

آيا شما با اين دو روش آشنايی داريد؟ توضیح دهید؟

Single round robin tournament ـ1
Double round robin tournament ـ2
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پودمان 3: جدول مسابقات ورزشی ورزشی

فعالیت 
کالسی

فعالیت 
کالسی

فعالیت 
کالسی

فعالیت 
کالسی

مسابقه برگزار می کنند. در واقع اين نوع جدول يک تورنمنت کامل را نمايش می دهد. در اين نوع جدول به 
دلیل رويارويی کلیه تیم ها و نفرات شرکت کننده با هم حق هیچ يک از شرکت کنندگان از بین نمی رود. در 

واقع شانس در اين نوع برگزاری به حداقل می رسد. 

با توجه به پرسش های زير نظر خود را در مورد جدول دوره ای ارائه کنید :
در گروه های چند نفره کالسی پس از بحث و تبادل نظر بین افراد هر گروه، پرسش ها را پاسخ دهید و 

نظر خود و گروهتان را با ديگر گروه ها مقايسه کنید. 
چرا شانس در مسابقات دوره ای ناچیز است؟ )در مقايسه با ديگر جدول ها(
چرا اين مسابقات را عادالنه ترين و منصفانه ترين نوع جدول می شناسند؟ 

در برگزاری مسابقات با استفاده از جدول دوره ای، اگر تعداد شرکت کنندگان زياد باشد، اين نوع جدول هزينه 
بسیار بااليی را برای برگزاری نیاز دارد و مقرون به صرفه نیست. ولی در لیگ های معتبر به دلیل بلیت فروشی 

و حضور پررنگ تماشاگران و درآمدهای ديگر اين مسابقات کاماًل رايج تر است و حتی درآمدزايی هم دارد. 

معموالً مسابقات دوره ای به صورت رفت و برگشت اجرا می شود. چرا؟
آيا برای اين نوع جدول ها مثالی داريد؟

به طور معمول مسابقاتی را که به صورت لیگ برگزار می شود، به دلیل رعايت عدالت بیشتر و حضور تماشاگر 
در مسابقات و افزايش کیفیت بازی ها و کمیت تماشاگران مسابقات دوره ای را به جای جدول يک دوره ای1 
به صورت جدول دو دوره ای2 يا جدول رفت و برگشت اجرا می کنند. به طور مثال مسابقات  فوتبال باشگاه های 

کشور لیگ آزادگان يا لیگ خلیج فارس که به صورت رفت و برگشت انجام می پذيرد. 

در گروه های تشکیل شده در کالس در مورد پرسش های زير نکات مورد نظر خود را بیان کنید :
1 مقايسه ای بین دو جدول يک دوره ای و دو دوره ای داشته باشید.

در اين مورد برتری را در کدام جدول می شناسید. 
2 در صورتی که اشکال هايی را بر اين دو نوع جدول می شناسید آنها کدام اند؟

اجرای مسابقات به صورت دوره ای 
اجرای مسابقات به صورت دوره ای دو حالت دارد :

2 جدول دوره ای روش جديد  1 جدول دوره ای روش قديم             

آيا شما با اين دو روش آشنايی داريد؟ توضیح دهید؟

Single round robin tournament ـ1
Double round robin tournament ـ2
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نکته

فعالیت 
کالسی

نکته

جدول دوره ای )روش قدیم ( 
در جدول دوره ای روش قديم که سال ها مورد استفاده مديران فنی مسابقات قرار می گیرد و هنوز هم در بین 

عالقه مندان جدول های دور ه ای رايج است، اجرای مسابقات دوره ای روش قديم دو حالت دارد. 
الف( تعداد شرکت کنندگان در جدول دوره ای »زوج« باشد. 

ب( تعداد شرکت کنندگان در جدول دوره ای »فرد« باشد. 
حالت اول : در صورتی که تعداد شرکت کنندگان در مسابقات زوج باشد برای اجرای جدول، ابتدا تعداد تیم 
نصف می شود، نیمۀ اول به ترتیب از باال به پايین قرار می گیرد و سپس نیمه دوم در مقابل نیمه اول به ترتیب 
از پايین به باال ثبت می شود. به عنوان مثال، اگر 6 تیم شرکت کننده باشند. سه شماره اول را به ترتیب از 
باال به پايین می نويسند و سپس سه شرکت کنندۀ بعدی را از مقابل پايین ترين شماره به طرف باال اضافه 

می کنند. به ترتیب زير دور اول شکل می گیرد. 
61

52

43

پس از مشخص کردن دور اول مسابقات برای 6 شرکت کننده به صورت باال مالحظه می کنید. 
شماره يک با شماره 6 ـ شماره 2 با شماره 5 و شماره 3 با شماره 4 بازی می کند. 

می توان بین هر دو شماره، با رسم يک خط فاصله کوتاه يا فلش دو طرفه، نشان دهیم
کدام تیم ها يا افراد با هم بازی دارند ) در هر دور (                                                                           

با توجه به شکل اجرای مسابقات در دور اول، برای برگزاری دوره های بعدی چه پیشنهادی داريد؟ 
آيا نظم و شرط ويژه ای برای ادامه دوره ها وجود دارد؟

با توجه به جدول دور اول تعداد بازی های هر دور معلوم است. مثال برای 6 تیم سه مسابقه در دور اول برگزار 
خواهد شد. اين بدان معنا است که هر دور سه مسابقه اجرا می شود. دوره های بعدی را با استفاده از مثال ادامه 

می دهیم. اگر تعداد شرکت کنندگان زوج باشد، 
1ـ تعداد تیم ها         = تعداد دوره ها

                                     5 =  1  ـ  6
بنابراين در يک مسابقه دوره ای با حضور 6 تیم، 5 دور مسابقه برگزار خواهد شد. دور اول که مشخص شد. 

برای دوره های دوم تا پنجم از جدول دور اول، دوره های دوم و سوم و... نیز به دست می آيد :

در واقع کلید اجرای برگزاری بازی های دوره های بعدی توسط جدول دور اول تعريف می شود.

6ـ1 

2↔ 5

   4ـ3
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پودمان 3: جدول مسابقات ورزشی ورزشی

فعالیت 
کالسی

فعالیت 
کالسی

فعالیت 
کالسی

فعالیت 
کالسی

شماره يک ثابت باقی می ماند و بقیه شماره ها )تیم ها( در جهت خالف عقربه های ساعت به گردش در می آيند. 
بنابراين جدول دور دوم مشخص می شود. 

و به همین ترتیب دوره های بعد
51

46

32

آيا می توانید دوره های بعدی جدول 6 تیمی  را پس از مشخص  کردن دوره های اول و دوم نشان دهید.

تعداد بازی ها در جدول دوره ای 

به نظر شما تعیین تعداد بازی ها از چه جهت دارای اهمیت است؟

نقش مؤثر آگاهی از تعداد دوره ها و تعداد مسابقات در برنامه ريزی آينده بازی اهمیت فوق العاده ای دارد. در 
واقع با تعیین تعداد دوره ها و تعداد بازی ها بقیه نیازها و اطالعات جهت هر چه بهتر برگزار کردن مسابقات 

مشخص می گردد. 

چگونه و از چه راهی می توانید تعداد مسابقات يک جدول دوره ای را به دست بیاوريد؟

n)n ـــــــــــــــــــــــــــــ = ــــــــــــ = تعداد بازی ها)1ـ تعداد تیم ها( تعداد تیم ها      )1ـ
2                          2        

          

 در کالس با توجه به مثال باال که 6 تیم در جدول دوره ای حاضرند، تعداد بازی اين جدول را مشخص کنید.

حالت دوم : تعداد تیم ها يا شرکت کنندگان فرد باشد. 
در صورتی که تعداد شرکت کنندگان فرد باشد چه پیشنهادی داريد؟

در اين حالت با اضافه کردن يک استراحت، تعداد زوج می شود. به جای کلمه استراحت حرف التین B قرار 
می گیرد. قرارگیری محل استراحت به دو صورت امکان دارد :

الف( محل استراحت قبل از شماره ها قرار می گیرد. 
ب( محل استراحت بعد از شماره قرار گیرد. 

در شکل اول قبل از عدد يک حرف B قرار می گیرد و حرف B ثابت می ماند و ديگر شماره ها به گردش در 
می آيند. 
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فعالیت در 
خانه

نکته

فعالیت 
کالسی

جدول دوره های مسابقات را با حضور 7 تیم، با استراحت ثابت ترسیم کنید.

جدول دوره های مسابقات، در يک مسابقه دوره ای با حضور 7 شرکت کننده )استراحت گردش دارد( 

جدول دوره ای، 7 شرکت کننده، زمانی که استراحت در گردش است

دور اولدور دومدور سومدور چهارمدورپنجمدور ششمدور هفتم

1       2

3       B

3       7

5       6

 1       3

4       2

7       B

6       7

1     4  

5       3

 6       2

7       B

1       5

6      4

7       3

 B       2

1       6

7       5

B       4

2       3

1       7

B       6

2       5

3       4

1       B

2       7

 3       6

4       5

در صورتی که تعداد شرکت کنندگان در جدول فرد باشد، برگزارکنندگان مسابقات بايد قبل از شروع و 
 )B( برگزاری بازی ها و قرعه کشی، نوع جدول را به اطالع شرکت کنندگان برسانند و قید کنند استراحت

ثابت است يا در گردش؟

يک جدول دوره ای برای 9 تیم شرکت کننده ترسیم کنید. )در هر دو حالت استراحت ثابت و استراحت 
در گردش( و تعداد دور بازی ها و تعداد کل مسابقات را تعیین کنید.
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پودمان 3: جدول مسابقات ورزشی ورزشی

فعالیت 
کالسی

جدول دوره ای )روش جدید(:
جدول جديد دوره ای مسابقات ورزشی توسط Richard A.De Venezla ارائه شده است، و مانند جدول 

قديمی تر، زوج و فرد بودن شرکت کنندگان در نحوه شکل اجرای جدول تأثیرگذار است. 
اول : جدول دوره ای )جدید( با تعداد شرکت کنندگان زوج

با توجه به شناختی که از جدول قديم پیدا کرديد، آيا می توانید جدول ديگری برای مسابقات دوره ای 
ارائه کنید. پاسخ اين پرسش را در گروه های کالسی می توانید ارائه کنید.

در صورتی که تعداد شرکت کنندگان )تیم ها زوج باشند( مراحل ترسیم و اجرا به شرح زير می باشد.
الف( اگر تعداد شرکت کنندگان برابر با 8 باشد )N=8( اولین دور به شکل زير خواهد بود. 

3 4 5

1

8

2

67

ش
رخ

چ دور اول

با هم بازی دارند ند
دار

ی 
باز

م 
ا ه

 ب

ند
دار

ی 
باز

م 
ا ه

 ب

ند
دار

ی 
باز

م 
ا ه

 ب

در اولین دور شماره ها 1 و 2، 3 و 8، 4 و 7، 5 و 6 با هم بازی می کنند. 
ب( خانه شماره 1 ثابت است و بقیه اعداد موافق جهت عقربه ساعت می چرخند. 

2 3 4

1

7

8

56

دور دوم

ش
رخ

چ

 با هم بازی دارند

1 7 دور سوم

 با هم بازی دارند

ند
دار

ی 
باز

م 
ا ه

 ب

ند
دار

ی 
باز

م 
ا ه

 ب

ند
دار

ی 
باز

م 
ا ه

 ب

ش
رخ

چ
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دور چهارم

ش
رخ

چ

 با هم بازی دارند

فعالیت 
ادامه جدول به عهده شما است. جدول را کامل کنید.کالسی

1 7

  با هم بازی می کنند 

دور پنجم

ش
رخ

چ

1 7

  با هم بازی می کنند 

دور ششم

ش
رخ

چ

1 7

  با هم بازی می کنند 

دور هفتم

ش
رخ

چ
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1 7

  با هم بازی می کنند 

دور هشتم

ش
رخ

چ

فعالیت 
کالسی

در دور دوم شماره های 1 و 8   ، 2 و 7  ، 3 و 6  ، 4 و 5 با هم بازی می کنند. بقیه دوره ها به همین ترتیب ادامه 
دارد. 

به کمک هنرآموز خود، بقیه دوره های جدول 8 تیمی را  با روش جديد کامل کنید.

دوم : جدول دوره ای )جدید( با تعداد شرکت کنندگان فرد 
در صورتی که تعداد شرکت کنندگان فرد باشد مراحل ترسیم و اجرا به شرح زير است :

الف( با توجه به تعداد شرکت کنندگان همانند شکل زير، اگر تعداد شرکت کنندگان برابر با 5 باشد 
)N=5( اولین دوره بازی ها با در نظر داشتن استراحت1  عبارت است از:

1

2

5

3

4

Bye

ند با هم بازی می کنند
دار

ی 
باز

م 
ا ه

  ب

ند
دار

ی 
باز

م 
ا ه

  ب

دور اول

ش
رخ

چ

Bye ـ1

فعالیت 
کالسی

شماره 1 در دور اول بازی ها استراحت دارد. شماره های 2 و 5، 3 و 4 با هم بازی می کنند. 
ب( خانه شماره 1 ثابت است و بقیه اعداد به همراه Bye موافق حرکت عقربه ساعت می چرخند. 

دور دوم را با کمک هنرآموز خود ترسیم کنید و در گروه های کالسی بقیه دوره های جدول 5 تیمی  را 
)با روش جديد( بکشید.
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1

Bye

ند
دار

ی 
باز

م 
ا ه

  ب

ند
دار

ی 
باز

م 
ا ه

  ب

 با هم بازی می کنند

ش
رخ

چ دور دوم

1

By

ند
دار

ی 
باز

م 
ا ه

  ب

ند
دار

ی 
باز

م 
ا ه

  ب

 با هم بازی می کنند

ش
رخ

چ دور سوم

1

ش
رخ

چ دور چهارم

1

ش
رخ

چ دور پنجم

1

ش
رخ

چ دور ششم
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فعالیت 
کالسی

فعالیت 
کالسی

ثبت نتیجه های بازی ها 

با توجه به شناختی که از نحوه برگزاری مسابقات دوره ای دريافتید، برای ثبت نتیجه هر بازی در يک 
جدول چه پیشنهادی داريد؟ در گروه های کالس اين موضوع را به بحث بگذاريد و نتیجه کار خود را 

توسط نماينده گروه به کالس ارائه دهید.

متوجه شديد کار مشکلی است که در يک جدول به شرح زير تمام نتیجه های مسابقات را ثبت کرد. بله حق 
با شماست. برای ثبت نتیجه ها در مسابقات دوره ای جدول ويژه ای به شرح زير وجود دارد:

جدول شما دارای دو ستون افقی و عمودی می باشد به صورتی که نام تمام شرکت کنندگان هم در ستون 
 B عمودی و هم در ستون افقی به يک ترتیب ثبت می شود .با يک مثال ساده شکل جدول را برای گروه
در جام جهانی 2018 روسیه که تیم ملی فوتبال کشورمان در آن قرار دارد به شما نشان داده می شود شما 

می توانید نتیجه  اين مسابقات را در اين جدول وارد کنید. 

پرتغالاسپانیامراکشایران

پرتغال

اسپانیا

مراکش

ایران

برای ثبت نتايج در اين جدول بايد از روش ويژه ای بهره ببريد، به ترتیبی که شرح داده می شود. 

با توجه به مثال ارائه شده قبل از هر فعالیتی ابتدا، تعداد دوره ها و سپس تعداد بازی های اين جدول را 
مشخص کنید.

تیم های تیمی ديگر   4 جدول  يک  در  مثال  عنوان  به  می شود،  زده  تیم هاشور  هر  مشترک  خانه های   ابتدا 
 A، B C، D حضور دارند. خانه های مشترک  B  , B. A  , A  و D , D . C , C پر می شوند. در خانه های 
ديگر )که محل ثبت نتیجه هر مسابقه است( دو دسته خانه خالی وجود دارد سمت راست خانه های  هاشورزده 
و سمت چپ خانه های  هاشور زده. در هر خانه خالی يک خط افقی در وسط خانه رسم می شود. در باالی خط 
افقی خانه نتیجه بازی دو تیم و در زير خط امتیاز کسب شده از آن مسابقه يادداشت می گردد. حال تمام 

مراحل يک جدول دوره ای 4 تیمی  به )روش قديمی( را پی می گیريم. 
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X=N -1
 

1ـ تعداد تیم → تعداد دور ها
 

3=1-4 → تعداد دور ها
 

X=N -1
 N)N ـــــــــــــــــــــــــــــ = ــــــــــــ = تعداد بازی هاتعداد دوره ها × تعداد تیم ها      )1ـ

2                          2        
=× تعداد بازی ها           =4 2 6
2

جدول دوره های مسابقه

A           D

B            C

دور اول

A            C

D            B

دور دوم

A            B

C            D

دور سوم

جدول ثبت امتیازات تیم ها قبل از شروع بازی ها

A B C D

A - - -

B - - -

C - - -

D - - -

اولین مسابقه طبق جدول دوره ها بین تیم های A و D از يک سو و تیم های C و B از سوی ديگر انجام شده 
 B 1ـ3 به سود ،C,B 2ـ2 مساوی شده و به هر کدام يک امتیاز رسیده، نتیجه بازی ،D,A است. نتیجه بازی

پايان يافته که با رنگ های سبز و زرد برای هر مسابقه مشخص گرديده است. 
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فعالیت در 
خانه

فعالیت 
کالسی

جدول ثبت نتیجه و امتیازات در یک جدول دوره ای 4 تیمی

A B C D

A - - −2 2
1

B -
صفرـــــ1ـ3 -

C -
صفرـــــ3ـ1 -

D
1ـــــ2ـ2 - -

يادآوری اين نکته ضروری است که جدول به مسابقات فوتسال مربوط می شود، برنده 3 امتیاز، بازنده صفر 
امتیاز و مساوی 1 امتیاز. 

−2 2
1 در خانه های بزرگ چون نتیجه مساوی است در نوشتن نتیجه تفاوتی وجود ندارد. 

در مسابقه بین تیم های C,B خانه های زرد رنگ، تیم B برنده بازی است در مقابل نام تیم B که در ستون 

3− و امتیاز برنده شده  1
3 عمودی درج شده ابتدا گل های زده B را می نويسیم سپس گل های خورده او را 

B را )3 امتیاز( وارد می کنیم. 
صفرـــــ1ـ3 و  به همین ترتیب در ستون عمودی درج شده که نام تیم C وجود دارد، ابتدا گل های زده تیم C را 

امتیاز بازنده شدن C را )صفر امتیاز( وارد می کنیم. 

 A در يک دوره مسابقه بسکتبال بین 14 تیم که به صورت جدول دوره ای برگزار می شود 7 تیم در گروه
با جدول دوره ای روش قديم و 7 تیم در گروه B با جدول دوره ای روش جديد برگزار می شود. گروه هاي 
کالس هر گروه به دو قسمت شوند و هر قسمت يک روش را اجرا کنند و در نهايت با هنرآموز خود اصالح 

نمايید. 

جدول يک دوره مسابقه فوتبال در لیگ استان خود را به طور فرضی با حضور 9 تیم ترسیم کنید و از 
جدول دوره ای به هر دو شکل جديد و قديم استفاده کنید. يادآوری می شود تعداد دوره ها، تعداد بازی ها 

و تمام بخش های برگزاری جدول دوره ای را با دقت ترسیم کنید و نشان دهید. 
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فعالیت 
کالسی

فعالیت 
کالسی

برتری های جدول دوره ای :
1 منصفانه ترين روش برای تعیین قهرمان است. 

2 در پايان مسابقات رتبه بندی تمام تیم ها و شرکت کنندگان مشخص می گردد. 

3 فصل مسابقات طوالنی است و ورزشکاران فرصت بیشتری برای بروز قابلیت های خود دارند. 

4 بازيکنان در طول فصل دارای انگیزه تمرين مستمر هستند. 

5 از طريق اين جداول می توان برنامه کلید بازی ها را از پیش تعیین و زمان بندی کرد. 

6 بدون توجه به نتايج برد و باخت، کلیه شرکت کنندگان با هم رقابت خواهند کرد. 

امکان  افتد  تعويق  به  به هر دلیل ديگری مسابقه ای  يا  و  بودن شرايط جوی  نامساعد  به دلیل  7 چنانچه 

برگزاری آن در زمان ديگری وجود دارد. 
کمبودها و کاستی های جدول دوره ای :

1 امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی فراوانی نیاز دارد. 

2 مورد توجه تیم های ضعیف تر )از جهت هزينه های سالی اين مسابقات و تأثیر اندک شانس و اقبال( نیست. 

3 به دقت بسیار زيادی نیاز دارد. 

4 اگر تعداد باال باشد انگیزه شرکت کنندگان کاهش می يابد. 

5 در دوره های پايانی، زمانی که شرکت کنندگان مطمئن شوند که شانس قهرمانی و يا رتبه قابل قبولی 

ندارند، امکان بروز جرايمی از قبیل تبانی وجود دارد. 
6 شرکت کنندگان برتر سريع مشخص نمی شوند. 

جدول های  از  مختلف  ترکیب های  جست وجوی  در  کالس  در  نفره  چند  گروه های  در  صورت  اين  در 
متفاوتی که می شناسید، باشید و پیشنهادات خود را در اين مورد ارائه دهید.

جدول ترکیبی جدولی توضیح دهنده است که از دو يا سه نوع جدول تشکیل شده باشد و مسابقات در دو 
يا چند مرحله با استفاده از جدول های متفاوت برگزار گردد. به عنوان مثال می توان از جدول های ترکیبی 

دوره ای ـ حذفی، حذفی ـ دوره ای و يا دوره ای ـ دوره ای نام برد. 
جدول های ترکیبی در زمانی که امکانات کافی از قبیل مکان بازی، زمان الزم و بودجه مطلوب وجود داشته 
باشد از زيبايی خاصی برخوردار است. به طور معمول وقتی تعداد تیم های شرکت کننده زياد باشد و امکان 
از  تیم ها  رده بندی  و  قهرمانی  تعیین  برای  باشد،  نداشته  وجود  تنهايی  به  دوره ای  جدول های  از  استفاده 
از  ترکیبی  ملی،  و  قاره ای  المپیک، جهانی،  بازی های  مسابقات رسمی  مثل  اغلب  در  استفاده می شود.  آن 

جدول های دوره ای و حذفی يا ساير جدول های مسابقات ورزشی به کار می رود.

در گروه های جداگانه يک جدول ترکیبی برای شانزده تیم پیشنهاد دهید. جدول های مربوطه را برای 16 
تیم ترسیم کنید و نحوه کار را توضیح دهید. الزم به يادآوری است هر گروه علت و دلیل انتخاب جدول 
ترکیبی خود را برای ديگر گروه ها شرح و توضیح دهد تا گروه های ديگر نقاط قوت و ضعف های آن را 

معرفی کنند.
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فعالیت 
کالسی

فعالیت 
کالسی

جدول دوره ای با روش ضربدری
در جدول دوره ای با روش ضربدری، نفرات يا تیم های شرکت کننده به دو گروه تقسیم می شوند.

شرکت کنندگان هر گروه به صورت دوره ای با هم مسابقه می دهند. به اين ترتیب مقام های اول تا آخر هر گروه 
مشخص می شوند. سپس در ادامه بازی ها،...

ادامه اين جدول را با جدول ديگری ترکیب و نتیجه را به کالس ارائه دهید؟

سپس در ادامه بازی ها، تیم های اول و دوم هر گروه برای کسب مقام اول تا چهارم و تیم های سوم و چهارم 
هر گروه برای تعیین مقام های پنجم تا هشتم و در تیم پنجم و ششم هر گروه برای به دست آوردن مقام های 

نهم تا دوازدهم و به همین ترتیب، مسابقات تا پايان ادامه می يابد. 
مرحله دوم مسابقات به اين ترتیب است که اول گروه الف با دوم گروه ب و اول گروه ب با دوم گروه الف 

مسابقه می دهند. 
اول و  برای کسب مقام های  برندگان  پايان مرحله دوم  از  به اين شکل است که پس  مرحله سوم مسابقات 
دوم بازی خواهند کرد و بازنده ها برای تعیین مقام های سوم و چهارم مسابقه می دهند. برای مشخص کردن 

رده های پايین تر همانند همین روش در مرتبه های بعد اعمال می شود. 

در يک دوره از مسابقات کمیته برگزارکننده مايل به استفاده از جدول دوره های با روش ضربدری است 
اگر تعداد تیم ها 12 باشد، ترتیب اجرای مسابقات را توضیح دهید.

پاسخ فعالیت کالسی 6 
مرحله اول: ابتدا تیم ها به دو گروه 6 تیمی تقسیم می شوند و بازی های هر گروه به صورت دوره ای برگزار 

خواهد شد )جدول زير(

دور اولدور دومدور سومدورچهارمدور پنجم

6ـ51ـ41ـ31ـ21ـ1

5ـ42ـ36ـ25ـ64ـ3

4ـ34ـ22ـ66ـ55ـ4

مطابق جدول بازی های هر گروه پس از 5 مرحله يا 5 دوره و اجرای 15 مسابقه پايان می يابد. در اين بخش 
مقام های اول تا ششم هر گروه مشخص می شود. 
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مرحله دوم : مرحله ضربدری است که تیم ها پس از کسب مقام های اول تا ششم به صورت ضربدری به شکل 
زير در طبقه های سه گانه مسابقه خواهند داشت. 

گروه ب   گروه الف

لللل للل
6

5

4

3

2

1

  طبقه اول

1

2

1

2

گروه ب   گروه الف

لللل للل
6

5

4

3

2

1

  طبقه دوم

3

4

3

4

گروه ب   گروه الف

لللل للل
6

5

4

3

2

1

  طبقه سوم

5

6

5

6

طبقه در شکل باال به اين معنی است که تیم های اول و دوم هر گروه، طبقه اول را تشکیل می دهند، تیم های 
ايجاد می کنند و تیم های پنجم و ششم هر گروه طبقه سوم را شکل  سوم وچهارم هر گروه طبقه دوم را 

می دهند به همین ترتیب تا آخر. 
مرحله سوم: اين مرحله، مرحله رده بندی است که تیم های برنده هر طبقه باهم روبه رو می شوند و تیم های 
بازنده همان طبقه نیز با هم بازی خواهند داشت. برنده مسابقه اول در طبقه اول، مقام اول و بازنده همین 
مسابقه، مقام دوم را کسب خواهند کرد. در مسابقه دوم طبقه اول، برنده مسابقه مقام سوم و بازندۀ آن مقام 

چهارم را به دست می آورد. به همین ترتیب مقام ها در طبقه دوم و سوم مشخص می شود.
به عنوان مثال اگر در طبقه اول، تیم اول گروه »ب« تیم دوم گروه »الف« را شکست دهد و تیم اول گروه 
الف، تیم دوم گروه »ب« را مغلوب کند، اين دو تیم )اول گروه الف ـ اول گروه ب ( با هم مسابقه می دهند تا 
مقام های اول و دوم مشخص گردد. تیم های بازنده )دوم گروه الف ـ دوم گروه ب ( نیز با هم روبه رو می شوند 
تا مقام های سوم و چهارم تعیین شود. اين عمل برای طبقات ديگر نیز قابل اجرا است تا رتبه های بعدی هم 

مشخص گردد. 
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فعالیت در 
خانه

فعالیت 
کالسی

جدول دوره ای با روش مستقیم :
جدول دوره ای با روش مستقیم با جدول رده بندی مستقیم در مرحله اول، مشابه جدول دوره ای با روش 
ضربدری است. در مرحله دوم روش ضربدری حذف می گردد و تیم ها به صورت مستقیم با هم روبه رو می شوند. 

در صورتی که 10 تیم در مسابقات حضور داشته باشند با توجه به توضیح مختصر باال، آيا می توانید از 
طريق جدول رده بندی مستقیم، مقام های اول تا دهم را مشخص کنید؟

ابتدا تیم ها با ضوابط صحیح به دو گروه 5 تیمی )گروه الف ـ گروه ب( تقسیم می شوند و مسابقات آنان طبق 
جدول زير برگزار می گردد.  

دور اولدور دومدور سومدور چهارمدور پنجم

Bـ51ـ41ـ31ـ21ـ1

5ـ42ـ3Bـ25ـB4 ـ 3

4ـ33ـ22ـBBـ55ـ4

در پايان مرحله اول )مرحلۀ دوره ای( و تعیین مقام های اول تا پنجم هر گروه مسابقات به روش مستقیم ادامه 
می يابد، به اين ترتیب تیم های اول هر گروه با هم )برای مقام های اول و دوم(، تیم های دوم هر گروه با هم 

)برای مقام های سوم و چهارم( تا آخر بازی خواهند کرد. 

برای کسب مقام های اول و دوم → اول             با        اول 
برای کسب مقام های سوم و چهارم → دوم        با        دوم 
 برای کسب مقام های پنجم و ششم → سوم       با        سوم 

   برای کسب مقام های هفتم و هشتم → چهارم    با        چهارم 
  برای کسب مقام های نهم و دهم → پنجم         با        پنجم

 
در يک مسابقه بدمینتون با حضور 14 بازيکن از دو نوع جدول دوره ای با روش های ضربدری و مستقیم 
استفاده کنید و به صورت کامل و دقیق ترسیم جدول ها و مراحل مختلف را نشان دهید. مشخص کردن 

تعداد بازی های هر دونوع جدول را حساب کنید.

جدول دوره ای با روش های زیگزاگ و ضربدری
در اين نوع جدول. در مرحله اول تمام تیم ها يا نفرات شرکت کننده به چهار گروه تقسیم می شوند آنان در 
اين گروه ها به صورت دوره ای با يکديگر بازی می کنند، به اين ترتیب مقام های اول تا آخر هر گروه مشخص 

می گردد و تیم های اول و دوم هر گروه به دورۀ بعدی مسابقات راه می يابند. 

گروه الف گروه ب
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D گروهC گروهB گروهA گروه
  گروه

                    رتبه

رتبه های اول 1111

رتبه های دوم2222

گروه بگروه الف

A اول گروهA دوم گروه

B دوم گروهB اول گروه

C اول گروهC دوم گروه

D دوم گروهD اول گروه

در اين مرحله تیم ها بار ديگر به صورت دوره ای مسابقه می دهند که مقام های اول تا چهارم هر گروه مشخص 
می گردد. در مرحله سوم که مرحله ضربدری است مقام های اول و دوم هر گروه به صورت ضربدری با هم 

روبه رو می شوند. 

لللل للل

42

گروه الف   گروه ب

لللل للل
6

5

4

3

2

1

  طبقه اول

1

2

1

2

گروه الف   گروه ب

لللل للل
6

5

4

3

2

1

  طبقه دوم

3

4

3

4

گروه الف   گروه ب

لللل للل
6

5

4

3

2

1

  طبقه سوم

5

6

5

6
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فعالیت 
کالسی

فعالیت 
غیرکالسی

به اين معنی که مقام اول گروه الف، با مقام دوم گروه ب و مقام اول گروه ب، با مقام دوم گروه الف مسابقه 
می دهند. مرحلۀ چهارم، مرحله رده بندی تیم هاست. تیم های برنده )دو مسابقه باال( برای کسب مقام های اول 
و دوم، تیم های بازنده برای تعیین مقام های سوم و چهارم مسابقه می دهند. در صورتی که الزم باشد می توان 
مقام های بعد از چهارم را نیز مشخص کرد. تیم های طبقۀ دوم نیز به صورت »ضربدری« و سپس رده بندی با 

هم روبه رو می شوند. 
 

 16 تیم رز، بنفشه، ياسمن، گاليل، اقاقیا، شب بو، نیلوفر، نرگس، نسرين، محمدی، شیپوری، الله، میخک، 
سنبل و سوسن در يک جدول ترکیبی دوره ای زيگزاگ و ضربدری با هم روبه رو می شوند. مقام های اول تا 
هشتم را تعیین کنید. تیم های اول تا چهارم سال گذشته به عنوان سرگروه تعیین می شوند و بقیه تیم ها 

با قرعه کشی در گروه های چهارگانه قرار می گیرند.

با راهنمايی و کمک هنرآموز خود 6 جدول دوره ای و در هر جدول 4 تیم آماده کنید و يک جدول دوره ای 
يک حذفی را رسم کنید و تیم دلخواهتان را تا قهرمانی پیش ببريد.

در کالس با همکالسی های خود در اين مورد کمک بگیرند و بحث و تبادل نظر داشته باشند و نتیجه آن 
را به کالس ارائه دهند.

جدول جام جهاني فوتبال 
همه ما عالقه زيادي به حضور تیم ملي فوتبال کشور عزيزمان ايران در جام جهاني داريم، با توجه به اينکه 
ايران در چهار جام جهاني در سال هاي 1987 )آرژانتین(ـ  1998 )فرانسه(ـ  2006 )آلمان( و 2014 )برزيل( 
حضور داشته، به طور قطع شما اطالعاتي در مورد جدول مسابقات و هم گروهي هاي کشورعزيزمان داريد. با 
اين حال آيا مي دانید چند کشور همراه تیم هاي ملي فوتبالشان به اين بازي ها صعود مي کنند؟ آيا با نحوه 

قرعه کشي و چیدمان گروه هاي هشت گانه آشنايي داريد؟ 

                        خاطره شیرین
در کدام جام جهاني تیم ملي ايران، تیم ملي آمريکا را 2 بر 1 شکست داد؟

جدول جام جهاني در سال هاي گذشته با 16 تیم بسته مي شد و در چهار گروه 4 تیمي اجرا مي شد. قارۀ آسیا 
فقط يک سهمیه داشت. که در سال 1978 ـ ايران تنها سهمیه قاره آسیا در آرژانتین بود.

از سال 1998 تعداد تیم از 24 تیم به 32 تیم رسیده است و در بازی ها در هشت گروه 4 تیمي، اجرا مي شود.
سهمیه آسیا نیز به 5 تیم رسید.

فعالیت در 
خانه



122

فعالیت 
کالسی

فعالیت 
کالسی

نوع و شكل جدول جام جهاني
مسابقات جام جهانی ابتدا در بین کلیه کشورهای عضو فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا(1 در قاره های مختلف 
از  پس  می گردد.  اجرا  تیم ها  بقیه  قرعه کشی  و سپس  مختلف  گروه های  در  به صورت چیدمان سرگروه ها، 
برگزاری مسابقات مقدماتی جام جهانی و مشخص شدن 32 تیم صعودکننده )به جام جهانی2( با توجه به 
سهمیه بندی از پیش 32 تیم صعود کننده به جام جهاني توسط فیفا به چهار دسته تقسیم مي شوند. اين 
دسته بندي بر مبناي سوابق و نتايج قبلي تیم ها در امتیازات آنها در مسابقات مختلف اعم از جام هاي جهاني 
پیشین و مسابقات قاره اي به گونه اي تعیین مي گردد که 8 تیم اول، دسته عالي، 8 تیم دوم دستة خیلي خوب، 

8 تیم سوم دسته خوب و 8 تیم چهارم دسته متوسط را تشكیل دهند.
نحوه قرعه کشي و چیدمان گروه هاي هشت گانه 

در اين دوره چه اطالعاتي داريد؟ 
آيا با نحوة دسته بندي تیم هاي نهايي آشنا هستید.

در اين صورت به طور مقدماتي ديگر هنرجويان کالس را نیز آشنا کنید.

ادامه مسیر را پیش بیني مي کنید؟ در اين صورت براي ديگر همكالسي هاي خود توضیح دهید.

ابتدا براي تعیین 4 سرگروه از 8 تیم دسته اول قرعه کشي مي شود. پس از تكمیل هر گروه از سه دستة بقیه 
قرعه کشي اجرا مي گردد. به اين ترتیب مالحظه مي شود در هر گروه از گروه هاي هشت گانه يك تیم عالي، 

يك تیم خیلي خوب، يك تیم خوب و يك تیم متوسط شرکت داده مي شود.

پس از قرعه کشي و مشاهده گروه هاي هشت گانه جدول چهار تیمي دوره اي را براي هر گروه ترسیم کنید.

گروه هاي هشت گانه در جام جهانی ـ روسیه 2018

HGFEDCBA

روسیهپرتغالفرانسه آرژانتینبرزيلآلمان بلژيكلهستان

عربستاناسپانیااسترالیاايسلندسوئیسمكزيكپاناماسنگال

مصرمراکشپروکرواسيکاستاريكاسوئدتونسکلمبیا

اروگوئهايراندانماركنیجريهصربستانکره جنوبيانگلستانژاپن

ـ  1  FIFA
ـ  2  World cup
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نکته

یادآوری

فعالیت 
کالسی

نحوة برگزاري مسابقات جام جهاني: ابتدا تیم ها درگروه هاي هشت گانه در جدول هاي دوره اي 4 تیمي 
مسابقات را برگزار مي نمايند. پس از اجرای مسابقه در هر گروه )هرتیم سه مسابقه( تیم هاي اول و دوم هر 

گروه مشخص مي گردد.

جدول دوره اي چهار تیمي را براي گروه هاي هشت گانه رسم و نام گذاري کنید، سپس تیم هاي اول و دوم 
هر گروه را مشخص نمايید. )ادامه فعالیت کالسي قبل(

پس از مشخص شدن تیم هاي اول و دوم هر گروه، تیم ها وارد جدول يک حذف مسابقات يعني مرحله 
يک هشتم نهايي خواهند شد و 16 تیم باقي مانده از دوره مسابقات خارج خواهند شد.

از قبل، محل تیم هاي صعودکننده گروه هاي هشت گانه در جدول يک حذفي 16 تیمي مشخص شده 
است.

ترتیب بازي هاي هر گروه به ترتیب ابتدا يک با دو، سه با چهار و در دور دوم يک با سه، دو با چهار و در 
دور سوم يک با چهار سه با دو مي باشد. يعني از باال به ترتیب تا پايین ترين تیم.

بازي اول 1و2و+ 3و4
بازي دوم 1و3+2و4
بازي سوم 1و4 +2و3

بنابراين زماني که تیم هاي 1و2 با هم بازي دارند، پس تیم هاي 3و4 بازي بعدي را اجرا مي کنند و به 
همین ترتیب در دوره دوم که 1و3 بازي دارند، تیم هاي 2و4 هم بازي بعدي را انجام مي دهند در سومین 

دور 1و4 و سپس 2و3 با هم آخرين بازي را اجرا مي کنند.

چهار  گروه هاي  براي  فیفا  که  ترتیبي 
تیمي براي مسابقات تعريف کرد:

1

3

2

4

1

3

2
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نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف
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1جدول دوحذفي2

1اقدامات الزم براي سیدگذاري تیم ها3

2جدول دوره اي4
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*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شايستگی، 2 می باشد.
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