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 کمی فکر کنیم 
در مســابقة فوتبال، گزارشــگر با دیدن تماشــاگرانی که روی 
ســکوها نشســته اند، تعداد آن هــا را تخمین می زنــد. وقتی 
شــبکه های گوناگون ســیما راه پیمایی 22 بهمن را در سراسر 
کشــور پخش می کنند، خبرنگاری که در حال گزارش اســت، 
تعداد تظاهر کنندگان را حدس می زند و عددی را اعام می کند. 
اما وقتی شما این عددها را می شنوید، چه حسی پیدا می کنید؟ 
آیا می توانید درستی یا نادرستی آن ها را بررسی کنید؟ آیا برای 

شما سؤال شده است که »چگونه می توانیم تعداد جمعیت حاضر 
در یک مکان را حدس بزنیم؟«

البته برای این کار روش های متفاوتی وجود دارد. برای مثال، وقتی 
ظرفیت یک ورزشــگاه مشخص اســت و به طور تقریبی نیمی از 
ورزشگاه پر شده است، تخمین تعداد تماشاگران کار زیاد سختی 
نیســت. »ورزشــگاه آزادی« در حال حاضر که طبقة پایین آن 
صندلی و طبقة باال حالت سکو دارد و صندلی گذاشته نشده است، 
در حدود 9۰ هزار نفر ظرفیــت دارد. اگر طبقة دوم نیز صندلی 
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گذاشته شود، دیگر الزم نیست از لفظ »در حدود« استفاده کنیم 
و به طور دقیق می توانیم ظرفیت را براساس تعداد صندلی ها بیان 
کنیم. فرض کنید طبقة اول 4۰ هزار صندلی دارد. آنچه در اینجا 
اهمیت دارد، مقدار تقریبی است که باید به کار ببریم. برای مثال، 
اگر طبقة دوم خالی و نیمی از طبقة اول پر شــده باشد، عدد 2۰ 
هزار نفر تخمین خوبی است. اما اگر گزارشگر بگوید: »چیزی در 
حدود ۱۰ تا 2۰ هزار نفر تماشاگر در ورزشگاه حاضر هستند«، از 

تقریب  مناسبی استفاده نکرده است. 

 محاسبه کنیم 
بیایید برای نمونه تعداد شــرکت کنندگان در یک راه پیمایی را 
تخمین بزنیم. این روش به شما کمک می کند تا در سایر موارد 
نیــز بتوانید با تقریب خوب و قابل قبــول تعداد افراد را در یک 
مکان حــدس بزنید. می دانید که متر مربــع واحد اندازه  گیری 
مساحت است. یک مربع به ضلع یک متر مساحتی برابر با یک 
متر مربع خواهد داشــت. در هر متر مربع چهار نفر بدون آنکه 
با هم برخوردی داشــته باشند، می توانند بایستند. البته ما افراد 
معمولی و بالغ را در نظر گرفته ایم و به موارد اســتثنایی، مثل 
آدم هایی که خیلی چاق یا خیلی الغر هستند، کاری نداریم. در 
واقع مفهوم »به طور متوسط« همین است که در یک تعداد زیاد 
جمعیت، افراد چاق یا الغر یا معمولی را می توان در محاســبات 

حذف کرد و اندازة افراد را به طور متوسط در نظر گرفت. 
اکنون فرض کنید که در مدرسة شما، کاس درس )بدون میز 
و صندلی( در حدود ۵۰ متر مربع باشــد. به این ترتیب در این 

کاس چند نفر می توانند کنار هم بایستند؟ 
×نفر =۵۰ 4 2۰۰

نمازخانة مدرســة شــما چه ابعادی دارد؟ فرض کنید شکل یک 
نمازخانه مســتطیل اســت )یعنی دیوارها با هــم زاویه ندارند و 
شکستگی در دیوارهای سالن وجود ندارد( و طول آن 2۰ و عرض 
آن ۱۰ متر باشــد. طول و عرض نمازخانه را می توانید با برداشتن 
قدم های بزرگ )در حد یک متر( اندازه بگیرید و تقریب بزنید. به 
این ترتیب در این نمازخانه چند نفر می توانند در کنار هم بایستند؟ 

× =2۰ ۱۰ 2۰۰ متر مربع مساحت نمازخانه
×نفرظرفیت تقریبی نمازخانه =2۰۰ 4 8۰۰

مســاحت حیاط مدرسة شما چند متر مربع است؟ می توانید از 
مســئوالن مدرسه سؤال کنید و یا با همان روش قدم های بلند 
یک متری، طول و عرض آن را تقریب بزنید و حســاب کنید در 

حیاط مدرسه چند نفر می توانند در کنار هم بایستند. 
خب، بعد از این مثال ها برویم سراغ تخمین جمعیت یک تظاهرات 
یــا راه پیمایی در یک خیابان. برای اینکه مثال ما واقعی باشــد، 
می توانیم شــهر تهران را در نظر بگیریم. اما شما با خواندن این 
مطلب روش کار را یاد بگیرید و هر کس همین روش را برای شهر 
یا منطقه ای که در آن زندگی می کند، به کار ببرد تا بتواند درك و 

تصور درستی از عددهایی که می شنود، پیدا کند. 
تظاهرات و راه پیمایی های شــهر تهران، به طور معمول در فاصلة 
»میدان امام حسین )ع(« و »میدان آزادی« برگزار می شود البته 
در این مسیر میدان فردوسی و میدان انقاب اسامي را هم داریم. 
برای راحتی کار فقط خیابــان آزادی، یعنی فاصلة بین میدان 

انقاب اســامي و میــدان آزادی را در نظر می گیریم. منظورم 
این است که حتی به جمعیتی که داخل میدان آزادی یا میدان 
انقاب هستند، کاری نداریم. کافی است به کمک یک نقشه یا 
نرم افزارهایی مثل »گوگل« و با توجه به مقیاس آن، فاصلة بین 

دو میدان را اندازه بگیریم. 
از روی نقشه ای که من نگاه کردم، طول خیابان آزادی )بافاصله 
بعد از میدان انقاب اســامي تا قبل از شــروع میدان آزادی( 
4/4 سانتی متر است. مقیاس نقشه ۱:۱۰۰۰۰۰ است. یعنی هر 
۱ سانتی متر روی نقشــه معادل ۱۰۰۰۰۰ سانتی متر واقعی یا 

۱۰۰۰ متر است: 
/سانتی متر × =4 4 ۱۰۰۰ 44۰۰ )متر(

عرض خیابان را هم می توان از روی نقشــه پیدا کرد، اما من با 
همان قدم های بلند )یک متری( انــدازه گرفتم. عرض خیابان 
با احتســاب پیاده روها به طور تقریبی ۵۰ متر اســت. بنابراین 

مساحت خیابان آزادی 22۰۰۰۰ )مترمربع( است:
44۰۰ * ۵۰ = 22۰۰۰۰

تعداد افرادی که در این خیابان می توانند بایستند:
)نفر(               98۰۰۰۰ = 4 * 22۰۰۰۰
یعنی به طور تقریبی یــک میلیون نفر در این خیابان می توانند 

حضور داشته باشند. 
توجه داشــته باشید که من فقط بخشی از مسیر راه پیمایی 22 
بهمن را حساب کردم. همچنین در قسمت های زیادی از خیابان 
در این مسیر جمعیت بسیار متراکم و فشرده است و در یک متر 
مربع ممکن اســت بیشتر از 4 نفر قرار گیرند. البته در بعضی از 
قسمت ها هم ممکن است فاصلة بین افراد بیشتر شود و در یک 
متر مربع کمتر از 4 نفر ایستاده باشند. معنای به طور متوسط 4 

نفر در هر متر مربع همین است. 
اگر روش کار را یاد گرفته اید، می توانید بقیة مسیرها و یا جمعیتی 
را که در میدان آزادی یا انقاب اسامي و خیابان هاي منتهي به 
آن ها جمع شده اند، نیز تخمین بزنید. شما هم در شهر خود همین 

کار را انجام دهید تا درك خوبی از تخمین جمعیت پیدا کنید. 

 بیشتر فکر کنیم
به طور معمول در اخبار و رسانه ها همة واقعیت ممکن است گفته 
نشــود. برای مثال، خبرگزاری های بیگانــه در اخبار خود تاش 
می کنند حضور پرشور مردم در راه پیمایی 22 بهمن را ناچیز جلوه 
دهند. به طور معمول، تصویرهای از باال را که نشان دهندة جمعیت 
زیاد و متراکم در خیابان ها و مسیرهای راه پیمایی است، نمایش 
نمی دهند. زاویه هایی را برای دوربین فیلم برداری انتخاب می کنند 
و یا صحنه هایی را گزینش می کنند که عمق نداشــته باشــند و 
تعداد کم افراد را القا کنند. خبرنگارانشان هم با عبارت هایی مثل 
حضور چند ده هزار نفری، می خواهند عظمت مشارکت مردم را 

ناچیز جلوه دهند. 
شما که ریاضی خوانده اید و می توانید اندازه گیری و محاسبه کنید، 
با شنیدن چنین خبرهایی دست به کار شوید و با محاسبات ساده 
تاش کنید که هم تخمین درستی به  دست آورید و هم درستی 
یا نادرستی خبر را برای خودتان بررسی کنید. به این ترتیب درك، 

تصور و حِس خودتان را از عددها باال ببرید.  
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