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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ανθρωπολογικές μελέτες παρουσιάζουν ενδείξεις μαθηματικών πρακτικών, όπως η
μέτρηση, η αρίθμηση, η σύγκριση, η διάταξη και η ταξινόμηση, να κάνουν την εμφάνισή
τους από τα βάθη των αιώνων μέχρι και σήμερα ακόμα σε κοινωνίες αποκομμένες από το
σύγχρονο πολιτισμό (Gordon, 2004).

Οι αριθμοί και οι υπολογισμοί διαπερνούν τον πολιτισμό μας. Η οικονομία, η τεχνολογία και η επιστήμη
εξαρτώνται από της χρήση των αριθμών. Η εργασία εστιάζει στην έννοια του αριθμού και την εξελικτική της
πορεία από τον ‘αριθμό’ ως δομικό στοιχείο της πρωτόγονης αρίθμησης προς την έννοια του ‘αριθμού’ ως
δομικό στοιχείο ανάπτυξης και εξέλιξης των συστημάτων αρίθμησης. Επιχειρείται η προσέγγιση της έννοιας
τους αριθμού όχι μόνο ως δομικό στοιχείο των μαθηματικών, αλλά και ως έννοια που σχετίζεται με την
ανθρώπινη φύση και ως δομικό στοιχείο πολιτισμού.

Ο αριθμός και η αρίθμηση σχετίζονται με τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των
ανθρώπινων κοινωνιών και όχι μόνο με την ιστορία των μαθηματικών και δεν είναι μόνο
μια καθαρή μαθηματική έννοια που τη διδάσκεται κάποιος κατά τη διάρκεια των βασικών
σπουδών του (D'Ambrosio, 1985; Frank, et all,2008)

Ποια είναι η σχέση του αριθμού και της αρίθμησης με βάση το κοινωνικό πλαίσιο
εμφάνισης και εξέλιξης τους και πώς συνέβαλε η σχέση αυτή στην εξέλιξη της έννοιας του
αριθμού, από τον αριθμό που αντιπροσωπεύει αντικείμενα στον αφηρημένο αριθμό που
λειτουργεί ως δομικό στοιχείο των συστημάτων αρίθμησης.

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ

Νοητική διαδικασία και εμπλέκονται σε αυτήν
περιοχές του εγκεφάλου που είναι επιφορτισμένες
με την αφαιρετική ικανότητα, τις διαδοχικές
κινητικές δεξιότητες και τις γλωσσικές δεξιότητες.

Μνήμες

• Η δεξιά πλευρά του εγκεφάλου αναγνωρίζει την
ύπαρξη πολλαπλών αντικειμένων στο άμεσο
οπτικό μας πεδίο δίνοντάς μας την αίσθηση του
πλήθους των στοιχείων.
• Ο προμετωπιαίος φλοιός μας δίνει τη
δυνατότητα να σχεδιάζουμε αριθμητικές πράξεις
• Πίσω μέρος του αριστερού ημισφαιρίου
συσχετίζουμε τα δάχτυλά μας με την αρίθμηση

• ανάγκη επισήμανσης του πλήθους
συγκεκριμένων πραγμάτων

‘Ιδέα’
αριθμού

ΔΙΑΚΡΙΣΗ

Αριθμητικές
λέξεις

ΜΕΤΡΗΣΗ

Γλώσσα

ΧΡΗΣΗ ΔΑΚΤΥΛΩΝ

Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ

• ανάγκη για αρίθμηση και μέτρηση αντικειμένων

Έννοια’
αριθμού

1-1

• ανάγκη καθορισμού αριθμητικών συμβόλων

Αφηρημένη
έννοια

Ένα – προς -Ένα αντιστοιχία

Γραφή

Πόσα;

Κινητικές

Για να την αρίθμηση χρειάζεται
α) να ξέρουμε πόσα είναι,
β) να αγγίξουμε ή να δείχνουμε διαδοχικά και
γ) να λέμε διαδοχικά αριθμητικές λέξεις.

Αριθμητικά συστήματα
Ανάγνωση

Ηχητικές

Οπτικές

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ

Φυλή Botocudos στη Βραζιλία
*** 1 – «δάχτυλο»
*** 2 - «διπλό δάχτυλο»
*** για όλους τους μεγάλους αριθμούς
χρησιμοποιούν μόνο τη λέξη «πολλά»
Φυλή Γκουμουλγκαλ στην Αυσταλία
*** 1- «ουραπόν»
*** 2 - «ουκασάρ»
*** 3 –«ουκασάρ-ουραπόν,
*** 4: ουκαράρ –ουκασάρ …..

παγκόσμια
πρακτική

Φυλή Oksampin-Παπούα, Νέα Γουινέα
*** πέντε- ολόκληρο το χέρι,
*** έξι-ένα στο άλλο χέρι,
*** δέκα-δυο ολόκληρα χέρια
*** έντεκα –ένα στο πόδι.

Η αρίθμηση με τα δάχτυλα και το σώμα μας δίνουν συντεταγμένους αλλά και πληθικούς αριθμούς
γεγονός που αποτελεί μια σημαντική μετακίνηση προς την αφηρημένη έννοια του αριθμού.

Επόμενο στάδιο της εξέλιξης των αριθμητικών λέξεων,
η πενταδική αρίθμηση ως:
*** πενταδική-δεκαδική
*** πενταδική-εικοσαδική.
Πενταδική-δεκαδική αρίθμηση

πενταδική-εικοσαδική αρίθμηση

10 -δέκα

δυο πεντάρια

15- δέκα και πέντε

τρία πενταρια

20 –δυο δεκάρια

είκοσι

25 –δυο δεκάρια και πέντε

είκοσι και πέντε

30 – τρία δεκάρια

είκοσι και δυο πεντάρια

35 – τρία δεκάρια και πέντε

είκοσι και τρία πεντάρια

40 – τέσσερα δεκάρια

δυο εικοσάρια

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ και ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ

Συστήματα
αρίθμησης

Γραμμές

Αριθμητικά
σύμβολα

Βαβυλώνιοι

Ινδοαραβικά

Αιγύπτιοι

Έλληνες

Ρωμαϊκό

• Μη θεσιακό σύστημα -Κάθε ψηφίο έχει καθορισμένη αξία, ανεξάρτητα από
τη θέση που έχει στον αριθμό

Βαβυλωνιακά

ΙνδοΑραβικό

α)

όλη η σειρά των
αριθμών χωρίζεται σε
τάξεις έτσι ώστε, ν μονάδες
κάθε τάξης δίνουν μια
μονάδα
της
αμέσως
επόμενης τάξης,

Δεκαδικό

β) σε κάθε τάξη

γ) κάθε ψηφίο x που

υπάρχει
μια
συγκεκριμένη
μονάδα
χαρακτηριστική
της τάξης

χρησιμοποιείται για τη
γραφή των αριθμών σε
ένα σύστημα θέσης με
βάση α, θα πρέπει x<α,

αξία κάθε ψηφίου του
εξαρτάται από τη θέση
του στον αριθμό

ε) τα ψηφία των αριθμών,
γραμμένα από τα αριστερά
προς τα δεξιά, παριστάνουν
το πλήθος των μονάδων της
αντίστοιχης τάξης

στ) η γραφή κάθε
αριθμού
στηρίζεται
στην πολλαπλασιαστική
αρχή
και
στην
πρόσθεση.

750=7x102+5x101+0x100

Πενταδικό
203=2x52+0x51+3x50

• Δεκαδικό σύστημα θέσης - Χρησιμοποιεί τα σύμβολα 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

Διαδικό
1101=1x231x22+0x21+1x20

Διαδικό σε Δεκαδικό

100010= 1x25+0x24+0x23+0x22+1x21+0x20=
32+0+0+0+2+0= 34

Πενταδικό σε Δεκαδικό

40032 =
4x54+0x53+0x52+3x51+2x50= 2500+0+0+15+2=2517

33: 2
17: 2
8: 2
4: 2
2: 2
1: 2

Δεκαδικό σε Διαδικό

Δεκαδικό σε πενταδικό

πηλίκο 17, υπόλοιπο 0
πηλίκο 8, υπόλοιπο 1
πηλίκο 4, υπόλοιπο 0
πηλίκο 2, υπόλοιπο 0
πηλίκο 1, υπόλοιπο 0
πηλίκο 0, υπόλοιπο 1

73: 5 πηλίκο 14, υπόλοιπο 3
14: 5…πηλίκο 2, υπόλοιπο 4
2: 5
πηλίκο 0 , υπόλοιπο 2

100010

243

Αρχαία Κίνα

Πρωτόγονος
άνθρωπος
Τροφοσυλλέκτης

Αιγύπτιοι
Σουμέριοι

100.000
π.Χ.

δ) σε έναν αριθμό η

• Ιερογλυφική αρίθμηση - Δεκαδικό- Θεσιακό σύστημα -Ειδικά σύμβολα για
τις μονάδες κάθε δεκαδικής τάξης -Η παράσταση ενός αριθμού γινόταν με
την επανάληψη του ψηφίου κάθε τάξης όσες φορές χρειάζονταν,
εφαρμόζοντας την αρχή της πρόσθεσης.
• Αλφαβητικό σύστημα αρίθμησης – Δεκαδικό- Παράσταση αριθμών με
γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου χωρισμένα σε τάξεις .

Αιγυπτιακά - Ρωμαϊκά

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΣΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

• Σύστημα αρίθμησης των Σουμέριων - Ατελές - Βάση το δέκα και το εξήντα –
’σφήνα’ για τις μονάδες και το ‘άγκιστρο’ για τη δεκάδα -Δε διέθετε
σύμβολο για το μηδέν και ειδικό σύμβολο για να διακρίνονται οι ακέραιοι
από τα εξηκονταδικά κλάσματα.

11.000
π.Χ.

5.000
π.Χ.

Αγροτοκαλλιεργητές

3.500
π.Χ.

2.852
π.Χ.

Άραβες

Βαβυλώνιοι

2.000
π.Χ.

600 π.Χ.

Ινδοί

500 π.Χ.

300 π.Χ.

0
μ.Χ.

Αρχαία Ελλάδα

200 μ.Χ.

300 μ.Χ.

1.000
μ.Χ.

1.400
μ.Χ.

1.500
μ.Χ.

1.800
μ.Χ.

ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΜΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
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Η πορεία προς την έννοια του αριθμού ξεκίνησε πολύ αργά και τα πρώτα βήματα διήρκησαν εκατοντάδες αιώνες,
ο βηματισμός επιταχύνθηκε όταν άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους τα πρώτα συστήματα αριθμών.
Ο αριθμός συνδέεται με τη φύση του ανθρώπου να αναρωτιέται και να επιζητά να μάθει πόσα αντικείμενα
υπάρχουν γύρω του, τάση αυτή έχει διαχρονικά χαρακτηριστικά, φαίνεται να κληρονομείται και παρατηρείται ως
κοινή για όλα τα μέλη οποιασδήποτε κοινωνίας.

