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خانه های ریاضیات: تبیین نقش بی بدیل آنها در عمومی 
کردن ریاضی

ابوالفضل رفیع پور1

چکیده 
هدف مقاله حاضر تبیین نقش بی بدیل فعالیت های خانه های ریاضیات کشور در فرایند یاددهی- یادگیری ریاضی و 
عمومی سازی دانش ریاضی بین عموم مردم جامعه است. از این رهگذر با ذکر تاریخچۀ مختصر خانه های ریاضیات 
و نحوه شکل گیری آنها، برخی از فعالیت های خانه ریاضیات کرمان معرفی خواهند شد. در ادامه ضرورت وجودی 
فعالیت های خانه های ریاضیات در چهار بعد فرهنگی، آموزشی، ارتقاء سواد ریاضی شهروندان، و به منظور مقابله با 
پدیده ویرانگر کنکور بیان خواهد شد. در این بخش، با ارایه مستندهاي الزم، نقش بی بدیل فعالیت های خانه های 
ریاضیات معرفی می شوند. از این منظر می توان ضرورت توجه به خانه های ریاضیات کشور را بیش از پیش مورد تأکید 
قرار داد و نقش فعالیت های انجام شده در خانه های ریاضیات کشور را در کنار آموزش های رسمی ریاضی مدرسه ای پر 
رنگ تر کرد. در نهایت با شناسایی دو نوع ریاضیات که در نظام مدرسه ای و در خانه های ریاضیات وجود دارند، رابطه 

بین ریاضی مدرسه ای و ریاضی خانه ریاضیات تبیین و از آنها به عنوان دو بال مکمل یکدیگر یاد می شود. 
کلیدواژه ها: خانه ریاضیات، عمومی کردن ریاضی، ریاضی مدرسه ای، فرهنگ، سواد شهروندی. 

مقدمه 
و  نیازها  اساس  بر  که  است  ریاضی  علم  ترویج  برای  ایرانی  بومی  مدل  ریاضیات،  خانه های 
ضرورت های جاری کشور ایجاد شده است. اولین خانه ریاضیات کشور در سال 1377، با همکاری 
ستاد ملی سال جهانی ریاضیات و مسئوالن استانی در شهر اصفهان تأسیس شد )وب سایت رسمی 
خانه ریاضیات اصفهان(. پس از آن در شهرهای دیگر کشور نیز شاهد تأسیس خانه های ریاضیات 
و  بابل، شهرکرد  نیشابور،  تبریز،  یزد،  ریاضیات کرمان،  به خانه های  از جمله می توان  بودیم، که 
خمین اشاره کرد که با فاصله کمی پس از اصفهان، تأسیس شدند. مخاطبان خانه های ریاضیات 
طیف وسیعی از دانش آموزان در کلیه مقاطع تحصیلی هستند. حتی در برخی از فعالیت های خانه 

drafiepour@gmail.com 1. استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان؛
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ریاضیات، والدین و افراد مسن تر خانواده ها و کودکان پیش دبستانی نیز درگیر فعالیت های ریاضی وار 
در خانه ریاضیات شده اند. هدف اصلی خانه های ریاضیات، عمومی کردن ریاضیات و گسترش آن 
در بین جوانان است. البته اهداف دیگری مانند معرفی تاریخ و فلسفه ریاضی، کاربردهای ریاضی، 
ارتقاء دانش حرفه ای معلمان ریاضی و  انجام کار گروهی بین دانش آموزان و دانشجویان،  ارتقاء 

غیره نیز است )رجالی، 1391(. 
برخی از حامیان خانه های ریاضیات، می خواهند بدانند کارکرد اصلی خانه های ریاضیات چیست؟ 
ضرورت وجود چنین خانه هایی در کشور چیست؟ برخی مخاطبان نیز معتقدند که با وجود عملکرد 
مناسب آموزشی و تربیتی در مدارس، دیگر نیازی به وجود مراکزی مانند خانه های ریاضیات نیست. 
نگارنده به عنوان همکار خانه ریاضیات کرمان در جلسه هاي بسیاري که با مسئوالن استانی داشت، 
بارها با این پرسش ها مواجه شده است، و در نتیجه همواره این دغدغه را داشت که چگونه می توان 
تشریح  در سطح جامعه  آنها  بی بدیل  نقش  تبیین  از طریق  را  ریاضیات  خانه های  ضرورت وجود 
کرد. در ادامه این مقاله ضمن معرفی برخی از فعالیت های خانه های ریاضیات، با ارایه مستندهاي 
الزم، نقش بی بدیل این فعالیت ها معرفی می شود. از این منظر می توان ضرورت توجه به خانه های 
ریاضیات کشور را بیش از پیش مورد تأکید قرار داد و نقش فعالیت های انجام شده در خانه های 

ریاضیات کشور را در کنار آموزش های رسمی ریاضی مدرسه ای پررنگ تر کرد. 

آشنایی با برخی از فعالیت های خانه ریاضیات کرمان 
از آنجایی که نگارنده بیشتر با خانه ریاضیات کرمان همکاری داشته است، در این بخش برخی از 
فعالیت های خانه ریاضیات کرمان مرور خواهد شد. البته بسیاری از این فعالیت ها در سایر خانه های 
ریاضیات کشور نیز کم و بیش دنبال می شود به عنوان مثال برخی از فعالیت های خانه ریاضیات 

اصفهان در کنروف1 و همکاران )2009( معرفی شده است. 

جشنواره های ریاضی
نخستین جشنواره ریاضیات با هدف آشنایی عموم با ریاضیات و کاربردهای آن در علوم مختلف، 
در سال 1386، برگزار شد. این جشنواره که شامل 15 غرفه از جمله ریاضیات و طبیعت، کاشی کاری، 
فراکتال، هندسه، بازی های چوب کبریتی، ساخت اشکال فضایی، خطای دید، نرم افزارهای ریاضی؛ 
در مساحتی نزدیک به 600 متر مربع در پارک ریاضیات کرمان برگزار شد )کریمیان زاده، 1390(. این 
جشنواره طی 8 روز برگزاری خود با استقبال کم نظیر مخاطبان مواجه شد. دومین جشنواره ریاضیات 
)دهه اول آبان سال 1388( درسطحی گسترده تر ازجشنواره قبل در مساحتی حدود 900 مترمربع در 
پارك ریاضیات و با موضوع هاي رد پای ریاضی در سخت افزار، رمزنگاری و رمزگشایی، ریاضیات 

1. Kenderov
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و معماری، ایستگاه بازی، دیوار پارادوکس، غرفه مغلطه، اریگامی و کاربرد آن، ریاضیات و طیبعت، 
کودك، خالقیت و ریاضیات، گرانش و نسبیت، ریاضیات و نجوم، ریاضیات و فیزیک برگزار شد 
و حدود 15 هزار دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی از این نمایشگاه بازدید کردند )کریمیان زاده، 

 .)1390

 روز درهای باز در جشنواره سوم و چهارم 
کارگاه های  شامل  ویژه ای  برنامه   ،1390 سال  در  کرمان  ریاضیات  خانه  جشنواره  سومین  در 
از  این روز دانش آموزان  آموزشی برای دانش آموزان مقطع دوم دبیرستان طراحی و اجرا شد. در 
سطح شهرستان کرمان می توانستند به دانشگاه بیایند و با فضای دانشگاه آشنا شوند و در کارگاه های 
آموزشی مختلف شرکت کنند. این کارگاه ها شامل مدل سازی، حل مسئله، بازی و ریاضی، نمایشگاه 
ریاضی، نرم افزار ریاضی، هندسه در دنیای واقعی و  اریگامی بود. یکی از فعالیت های مهم جشنواره 
سوم اهداء اولین جایزه همگانی سازی ریاضی به سرکار خانم بتول باقری بود )عادلی، 1391(. روز 
درهای باز در آبان ماه سال 1391، ویژه دانش آموزان پایه دوم راهنمایی تحصیلی به عنوان بخشی 
برنامه  این  بارز  ویژگی های  از  شد.  اجرا  و  طراحی  کرمان،  ریاضیات  خانه  جشنواره  چهارمین  از 
کارگاه های  بود.  برنامه  این  در  کرمان  استان  روستایی  مناطق  دانش آموزان  از  تعدادی  مشارکت 
طراحی شده برای دانش آموزان دوره راهنمایی شامل حل مسئله، نرم افزار ریاضی، مدل سازی، بازی 

و ریاضی، نمایشگاه ریاضی، منطق و کاربردهای آن در دنیای واقعی، اریگامی و رمزنگاری بود.  

 لیگ بازی و اندیشه: مسابقه ای برای خانواده ها 
لیگ »بازی و اندیشه« مسابقه ای بود که شرکت در آن  محدودیت سنی نداشت و برای اولین بار 
به ابتکار خانه ریاضیات کرمان برای عموم مردم طراحی شده بود. این مسابقه برای اولین بار در دهه 
ریاضی سال 1387، توسط خانه ریاضیات کرمان با شرکت 73 تیم سه نفره برگزار شد که شامل سه 
پرسش عملی بود )حیدری، 1391(. به عنوان مثال در یکی از پرسش ها از شرکت کنندگان خواسته 
شده بود که با 100 عدد نی نوشابه، بلندترین برج ممکن را بسازند. این مسابقه در سال های 1388 
و 1390 و 1391، نیز با طراحی مسایل جدید انجام شده است. در این مسابقه، کوچکترها در کنار 

بزرگترها ریاضی می آموختند و یک روز شاد با ریاضی را سپری می کردند. 

 کارگاه  پارک
کارگاه پارك ها شامل کارگاه هایی می شدند که برای سرگرمی خانواده ها طي تابستان هر جمعه 
شب برگزار می شد. در این کارگاه ها افراد با مسایل و معماهای ریاضی آشنا و درگیر می شدند و به 

این ترتیب نیروی تفکر اعضای خانواده رشد می کرد )کریمیان زاده، 1390(. 
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جلسه هاي سرگذشت ریاضی
برگزار  عالقه مندان  حضور  با  ریاضیات  پارك  باز  فضای  در  ریاضیات  سرگذشت  جلسه هاي 
می شود. در این جلسه ها استادان به بیان خاطرات خود در مواجهه با مسایل ریاضی می پردازند یا 
موضوع هایي از تاریخ ریاضیات را بیان می کنند )کریمیان زاده، 1390(. در برخی از جلسه ها نیز 
استادان ریاضی مباحث پیشرفته تحقیقات ریاضی را به زبان ساده برای عموم مردم بیان می کنند. 
به عنوان مثال در یکی از جلسه ها سرگذشت ریاضی، دکتر رجبعلی پور ریاضیدان متخصص در حوزه 
آنالیز، در مورد کاربرد مباحث حد، مشتق، بسط تیلور و مک لورن، سری فوریه و آنالیز موجک ها 
استفاده  از تمثیل های دنیای واقعی  او در سخنرانی خود  انتقال صوت صحبت می کرد.  در زمینه 
برای معرفی  از ساختمان های اشکوبه ای  به عنوان مثال  بود.  برای مخاطبان معنادار  می کرد که 
تقریب های متوالی عدد پی استفاده می کرد که به مقدار واقعی نزدیک و نزدیک تر می شدند. در 
این جلسه ها عموم مردم در ارتباطی صمیمانه با ریاضیدان ها به این مطلب پی می برند که ریاضی 
جریان طبیعی تفکر بشر است. چرا که مسایل مطرح شده توسط ریاضیدان ها را از جنس مسایل 

خود درك می کنند.

از  وتجلیل  ریاضی  بزرگان  با  آشنایی  برای  )روزي  خیام:  بزرگداشت  و  ریاضی  روز  جشن 
پیشکسوتان(

همه ساله در روز 28 اردیبهشت ماه، روز ریاضیات و بزرگداشت حکیم عمر خیام در خانه ریاضیات 
کرمان مراسمی برگزار می شود. در این روز، مخاطبان با اعضای فعال جامعه ریاضی کشور از طریق 
برگزاری سخنرانی های عمومی آشنا می شوند. در اردیبهشت ماه سال 1391، استاد پرویز شهریاری، 
پژوهشگر و نویسنده کتاب های متعدد در حوزه ریاضی و آموزش ریاضی دار فانی را وداع گفت. 
بنابراین یکی از مهم ترین بخش های روز ملی ریاضیات در این سال به تجلیل از این مرد بزرگ و 
اثرگذار در تاریخ آموزش ریاضی ایران اختصاص داده شد. گزارش این روز توسط نیک ورز )1391( 

در ویژه نامه پرویز شهریاری در مجله رشد آموزش ریاضی به تصویر کشیده شده است. 

ضرورت وجود خانه های ریاضیات 
ضرورت وجود خانه های ریاضیات را می توان در چهار بعد فرهنگی، آموزشی، ارتقاء سواد ریاضی 
شهروندان، و مقابله با اثرات کنکور دنبال کرد. در ادامه هر یک از این ابعاد به تفصیل مورد بحث 

قرار می گیرد. 

 بعد فرهنگی
ارتقاء  این  می شود.  جامعه  افراد  فرهنگی  سطح  ارتقاء  باعث  ریاضیات  خانه های  فعالیت های 
فرهنگی از روش های مختلف صورت خواهد پذیرفت. به عنوان مثال، خانه های ریاضیات می توانند 



 63  

13
92

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
م پ

نج
ره پ

شما
م • 

هار
ل چ

سا

با بیان تاریخ ریاضی میان عموم مردم، ریاضیات فرهنگ مبنا را گسترش دهند. منظور از ریاضیات 
فرهنگ مبنا، ریاضیاتی است که توسط هر فرهنگ با مشخصات خاص تولید می شود. ریاضیات 
مبتنی بر فرهنگ برای اولین بار توسط بیشاب1 )1988، نقل شده در کلمنتس و الرتون، 1991( 
مطرح شده است. او معتقد بود که ریاضیات مستقل از فرهنگ نیست و همه اقوام دنیا در توسعه 
دانش ریاضی نقش داشته اند، در حالی که در حال حاضر فقط ریاضیات غربی است که در ریاضیات رسمی 
مدرسه ای گنجانیده شده است. مثال زیر از غیاث الدین جمشید کاشانی )ریاضیدان برجسته ایرانی در 

قرن هشتم هجری( می تواند معنای ریاضیات فرهنگ مبنا را مشخص تر نماید. 
غیاث الدین جمشید کاشانی، قصد داشت قطر زمین را با دقت باالیی اندازه بگیرد به طوری که 
خطای این اندازه گیری کمتر از موی دم اسب باشد )رجبعلی پور، 1388(. او این اندازه دقیق از قطر 

زمین را برای استفاده در سایر محاسبه هاي نجومی خود الزم داشت. 
بسیاری از پژوهشگران معتقدند که آشنایی با ریاضیات مبتنی بر فرهنگ برای هر ملتی ضروری 
است چرا که با میراث فرهنگی خود در حوزه ریاضیات آشنا می شوند. دی آمبروسیو )1985( از این 
ریاضیات فرهنگ مبنا با عنوان ریاضیات قومی2 یاد می کند. امروزه برخی از پژوهشگران از جمله 
بیشاب )1988 نقل شده در کلمنتس و الرتون، 1991( و دی آمبروسیو3 و پائولو )2001( معتقدند که 
مؤلفه های ریاضیات قومی )ریاضیات فرهنگ مبنا( باید در کتاب های درسی ریاضی مدرسه ای نیز 
گنجانیده شود. خانه های ریاضیات یکی از مراکزی هستند که می توان ریاضیات مبتنی بر فرهنگ 
ایرانی و اسالمی را در آن شناسایی و پررنگ کرد. این کار تا کنون از طریق برگزاری سمینارهای 

هنر و ریاضیات در خانه ریاضیات اصفهان و کرمان دنبال شده است. 

بعد آموزشی
آنچه در فرایند یاددهی و یادگیری ریاضیات مهم است، تنها به سطح عملکرد ریاضی دانش آموزان 
بر نمی گردد. یعنی زمانی که می خواهیم میزان رشد دانش آموزان را در درس ریاضی بررسی کنیم، 
فقط نباید نمره درس ریاضی را مد نظر قرار دهیم. بلکه عوامل دیگری نیز در این میان مهم هستند. 
عواملی که به جنبه عاطفی مربوط هستند. مثاًل اینکه نگرش دانش آموزان نسبت به ریاضی چگونه 
است؟ مثبت یا منفی. دانش آموزان تا چه اندازه در حل یک مسئله ریاضی اضطراب دارند. این دسته 
از عوامل )مانند نگرش4، طرز تلقی5 و اضطراب( به طور پنهان بر عملکرد ریاضی دانش آموزان نیز 

اثر می گذارند. 

1. Bishop
2. Ethno Mathematics
3. D’ Ambrosio
4 . Beliefs
5 . Attitude 
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عملکرد ریاضی دانش آموزان در کشورهای جنوب شرق آسیا در مطالعه تیمز باالتر از میانگین 
بین المللی بود و در سطح خوبی قرار داشت ولی طرز تلقی دانش آموزان در کشورهای جنوب شرقی 
آسیا نسبت به ریاضی مثبت نبود )لئونگ، 2006(. این در حالی است که مطالعات بسیاری، وجود 
همبستگی باال بین عملکرد ریاضی دانش آموزان و طرز تلقی مثبت به ریاضی را گزارش کرده اند 
)لئونگ، 2006(. در نتیجه، چنانچه دانش آموزان دارای طرز تلقی باالتری نسبت به ریاضی باشند، 

عملکرد ریاضی خوبی نیز خواهند داشت. 
در خانه ریاضیات اضطراب امتحان وجود ندارد و دانش آموزان در محیطي شاد به طور آزادانه به 
یادگیری ریاضی می پردازند. در نتیجه قدردان دانش ریاضی کسب شده خواهند بود. چون اضطراب 
امتحان وجود ندارد، این حس به مخاطبان دست می دهد که ریاضیات جذاب و سرگرم کننده است. 
همچنین در خانه های ریاضیات، یادگیری ریاضی از طریق کار گروهی و با استفاده از مشاهده و 
آزمایش رخ می دهد. بنابراین یادگیری ریاضی معنادار است. استفاده از دست سازه های ریاضی به 

منظور مشاهده و آزمایش، باعث افزایش انگیزش دانش آموزان نیز می شوند. 

 ارتقاء سواد ریاضی شهروندان
اینکه چرا عموم شهروندان باید از منظر »سواد ریاضی« باسواد باشند، به تغییرات به وجود آمده در 
سطح جهان باز می گردد. در قرن بیست و یکم، تعریف دانش عوض شده است و بشر با انبوهی از 
داده ها و اطالعات روبه رو است )مایرز، 1386(. بنابراین جوامع بشری به افرادی نیاز دارند که نقشی 
فعال، سازنده و بازتابی در برخورد با امور روزمره زندگی شان داشته باشند. از آنجایی که زیربنای 
زندگی مبتنی بر فناوری امروزی، ریاضیات است، پس داشتن »سواد ریاضی« می تواند در ایفای هر 
چه بهتر این نقش کمک فراوانی کند. به عنوان مثال در بروشوری که آمار مبتالیان به ایدز در ایران 
به تفکیک جنسیت نشان می داد، چنین آمده بود. آمار مبتالیان به ایدز در ایران تا سال 1389، برابر 
20975 نفر است که 92 درصد مبتالیان مرد هستند و 74 درصد مبتالیان را زنان تشکیل می دهند. 
اکنون پرسشي که برای هر عقل سلیم مطرح می شود اینکه چگونه چنین چیزی ممکن است؟ در 
حالی که شاید برخی از مخاطبان اینگونه پیام ها، اصاًل به درست یا غلط بودن چنین پیام هایی فکر 

هم نکنند )رفیع پور، 1391(. 
این مورد، تنها یک مثال از صدها موردی است که در پدیده های زندگی واقعی وجود دارند. در 
افراد کمک می کند که نادرست بودن جمله مطرح شده را  این مثال، داشتن »سواد ریاضی« به 
درك کنند. برای اینکه منظور از »سواد ریاضی« مشخص شود، در ادامه تعریفی برای سواد ریاضی 
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از منظر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی1 )2010( آمده است. 
»سواد ریاضی توانایی بالقوه فرد برای صورت بندی، به کارگیری و تفسیر ریاضیات در 
دامنه وسیعی از زمینه ها است. سواد ریاضی شامل استدالل ریاضی وار و استفاده از مفاهیم، 
حقایق، و ابزارهای ریاضی برای توصیف تشریح و پیش بینی پدیده ها است. سواد ریاضی به 
افراد کمک می کند تا به نقشی پی ببرند که ریاضی در جهان بازی می کند، به آنها کمک 
برای  اینها  همه  و  کنند  ارایه  موجه }مستدل{  را  خود  تصمیم های  و  بحث ها  تا  می کند 
بازتابی الزم و ضروری است.« )سازمان همکاری و توسعه  یک شهروند سازنده، فعال و 

اقتصادی، 2010: 4(.
فعالیت های  بیرون کشیدن  برای  به عنوان چهارچوب نظری مفهومی  تعریف  این  از  ادامه،  در 

خانه های ریاضیات استفاده خواهد شد که به توسعه سواد ریاضی کمک می کند. 
● در فعالیت هایی مانند کارگاه مدل سازی ریاضی، جشنواره ها، نمایشگاه های ریاضی، کارگاه های 
پارك، در خانه های ریاضیات باعث می شود، افراد توانایی بالقوه برای صورت بندی، به کارگیری 

و تفسیر ریاضیات در دامنه وسیعی از زمینه ها را کسب کنند. 
افراد  ریاضی،  مدل سازی  و  مسئله  حل  کارگاه های  در  شده  انجام  فعالیت های  در  همچنین   ●
می آموزند که به صورت ریاضی وار استدالل کنند و از مفاهیم، حقایق، و ابزارهای ریاضی برای 

توصیف تشریح و پیش بینی پدیده های دنیای واقعی استفاده کنند. 
● در فعالیت هایی مانند کارگاه های آشنایی با کاربردهای ریاضی، سخنرانی های پارك و سرگذشت 

ریاضی افراد می آموزند که به نقش ریاضی در جهان پی ببرند و قدردان آن باشند. 
● در فعالیت هایی مانند مسابقه هاي گروهی تورنمنت شهرها و مسابقه لیگ بازی و اندیشه که 
مستلزم کار گروهی است، افراد یاد می گیرند تا بحث ها و تصمیم های خود را به صورت موجه 

ارایه کنند و همه اینها برای یک شهروند سازنده، فعال و بازتابی الزم و ضروری است. 

 مقابله با پدیده کنکور 
به گفته زنده یاد استاد پرویز شهریاری »پس از حمله اسکندر، ... و مغول به ایران، هنوز چیزی 
از فرهنگ ما باقی مانده که کنکور هم مشغول از میان بردن تتمه آن است« )احمدی، 1391(. 
استاد شهریاری در سخنرانی های متعدد، به مخاطبان خود که معلم ریاضی بودند، می گفت مسئله 
کنکور حتمًا راه حلی دارد. پس در مورد آن فکر کنید و راه چاره ای برای برون رفت از مشکل کنکور 
بیندیشید. امروزه، ضررهاي کنکور و آثار منفي آن بر نظام آموزش و پرورش بر کسی پوشیده نیست. 
بنابراین متخصصان و دست اندرکاران باید هر چه زودتر اقدام هایي را برای از میان برداشتن آثار 
منفی کنکور انجام دهند. پر واضح است که حذف کامل کنکور )آزمون ورودی دانشگاه ها( به این 

1 . Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
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معنا نیست که هر فردی بتواند در هر رشته ای در دانشگاه درس بخواند. بلکه در اینجا منظور از 
»حذف آثار منفي کنکور« اینکه رویکرد و روندی از میان برداشته شود که متأثر از کنکور و آزمون تستی 
آن به سرتاسر آموزش مدرسه ای و به خصوص در حوزه یاددهی و یادگیری ریاضی کشانیده شده 
است. اثر موج وار آزمون های تستی کنکور حتی به دروه های پایین تر تحصیلی نیز کشیده شده است، 
به گونه ای که  دانش آموزان دبستانی نیز در یادگیری ریاضی به آموختن فرمول ها و روابط مي پردازند 

بدون اینکه دلیل آن را بدانند )یادگیری ابزاری(. 
خانه های ریاضیات با پرداختن به درك معنادار ریاضی از طریق انجام بازی ها و فعالیت گروهی، 
رابطه ای سوق می دهند که در آن  به سمت درك و فهم  را  ابزاری  این درك  تا  تالش می کنند 

دانش آموزان دلیل انجام کارها را می داند. 
البته گفتني است که برخی فعالیت ها را می توان به طور مشترك در کالس های درس ریاضی 
مدرسه ای و خانه های ریاضیات انجام داد ولی برخی از کارکردها منحصر به خانه های ریاضیات 
است. همانطور که مدرسه نیز کارکردهای منحصر به خود را دارد. مدارس امکان انجام برخی از 
هر  و  کرد  مدرسه حذف  آموزشی  نظام  از  نمی توان  را  آزمون ها  مثال،  عنوان  به  ندارند.  را  کارها 
امتحانی اضطراب را به همراه دارد. البته ارتباط نزدیک خانه ریاضیات با معلمان ریاضی و اداره هاي 
کل آموزش و پرورش ضروری است. بنابراین نقشی که خانه های ریاضیات دارند، نقش بی بدیلی 
است. در بخش بعد در مورد رابطه بین ریاضی مدرسه ای و ریاضی خانه ریاضیات بیشتر صحبت 

خواهد شد. 

مدل مفهومی رابطه بین ریاضی مدرسه ای و ریاضی خانه ریاضیات
دانش آموزانی که به خانه ریاضیات می آیند، دو نوع ریاضیات را تجربه می کنند که جنس شان با 
هم متفاوت است. البته این دو نوع ریاضیات دارای اشتراك هستند ولی هم پوشانی کاملی ندارند. 
به نوعی مکمل یکدیگرند و همدیگر را تقویت می کنند. میان دانش آموزانی که در خانه ریاضیات 

حضور دارند، می توان دو دسته را شناسایی کرد.  
دسته اول شامل آنهایی است که در ریاضِی خانه ریاضیات عملکرد خوبی دارند ولی در ریاضِی 
مدرسه ای عملکردشان مطلوب نیست. در این موارد می توان حدس زد که دانش آموز از اضطراب 
امتحان متنفر است و به اینکه ریاضی یک فعالیت انسانی باور دارد. دسته دوم شامل آنهایی است 
که در ریاضی مدرسه ای عملکرد خوبی دارند ولی در ریاضِی خانه ریاضیات عملکردشان مطلوب 
نیست. در این موارد می توان حدس زد که دانش آموز به انجام کار گروهی رغبت ندارد. گفتني است 
که این دو حدس نیازمند تحقیق دقیق تر و عمیق تر هستند و پرداختن به آنها را به مجالی دیگر 
می گذاریم. هر چند که این حدس ها برآمده از تجربه هاي نویسنده در فعالیت های انجام شده در 
خانه ریاضیات کرمان است و می توانند حدسی نزدیک به واقعیت باشند. ولی نویسنده از این مسئله 
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آگاه است که تفاوت زیادی بین حدس و نتیجه یک تحقیق وجود دارد. 
دو دسته مشاهده شده میان دانش آموزان درگیر در فعالیت های خانه ریاضیات، بیان کننده این 
مطلب است که دو نوع از ریاضیات یا دست کم دو طعم متفاوت از ریاضی قابل شناسایی هستند. 
حال پرسشي که مطرح می شود اینکه چگونه می توان بین این دو رابطه برقرار کرد. در فعالیت های 
خانه ریاضیات، اضطراب امتحان وجود ندارد، درس ها و دوره ها رقابتی نیستند، آثار منفی کنکور 
کمتر دیده می شود، بیشتر فعالیت ها گروهی و برای دانش آموزان معنادار است. از طرف دیگر، برخی 
از کارکردهای مدرسه به گونه ای است که اضطراب ناشی از امتحان را با خود به همراه دارد، چرا 
که آزمون ها را نمی توان به طور کلی از نظام آموزشی مدرسه حذف کرد. البته شاید بتوان با اصالح 
کردن برخي موارد و متناسب کردن آنها با یکدیگر، آثار منفي اضطراب آزمون را کاهش داد ولی در 

شرایط حاضر، امکان حذف آزمون ها از نظام آموزش مدرسه ای وجود ندارد.  
در نتیجه خانه های ریاضیات و مدارس در برخی از موارد کارکردهای متفاوتی دارند. ولی در موارد 
دیگري این دو نهاد می توانند کارکردهای مشترکی نیز داشته باشند و همدیگر را تقویت کنند. به 
عنوان مثال در کاهش آثار منفي کنکور و یادگیری طوطی وار بر آموزش مدرسه ای هر دو نهاد خانه 
ریاضیات و مدرسه دارای اهداف مشترکی هستند. در نتیجه می توان گفت ریاضیاِت خانه ریاضیات 

و ریاضیاِت مدرسه ای مکمل همدیگر هستند. 

نتیجه گیري
هدف اصلی فعالیت های خانه های ریاضیات ترویج علم ریاضی میان عموم مردم است به گونه ای 
که در هر کجا که فعالیت می کنند -به عنوان پزشک، یا مهندس، یا کارمند، یا در نقش پدر و مادر 
و به عنوان یک شهروند قرن بیست و یکم- از ریاضی ورزیدن لذت ببرند، از آن در زندگی خود 
استفاده کنند و قدردان ریاضی باشند. در واقع فعالیت های خانه  های ریاضیات باعث ارتقاي درك 
معنادار ریاضی میان دانش آموزان از طریق کارگروهی و ایجاد گفتمان سازنده، مشاهده کاربردهای 
ریاضی در نمایشگاه ها و دست ورزی با مواد ملموس و در نهایت ساختن ریاضی توسط خودشان 

می شود. 
سخن آخر اینکه خانه های ریاضیات به عنوان مدل نمونة بومی نیازمند حمایت های همه جانبه 
از سوی دانشمندان، معلمان و سیاستگذاران است. تا از دو جهت پیشرفت کنند: یکی از بعد جهانی، 
به این ترتیب که خانه های ریاضیات خودشان و فعالیت هایشان را در جهان معرفی کنند. دوم از بعد 
محلی که باید پایه های خانه های ریاضیات در سرتاسر کشور محکم تر شود و در همه نقاط کشور 

شاهد تأسیس خانه ریاضیات باشیم. 
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