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Mathematical problem solving حل مسئله ریاضی 

در این کتاب .ی ریاضی، بطور خالصه چهارچوبی برای تحلیل رفتار ریاضی عرضه شده است در کتاب حل مسئله

برای بیان رفتار افراد در شرایط حل مسئله ریاضی که . چهار طبقه بندی برای دانش و رفتار معرفی شده است

عدم موفقیت تالش افراد جهت حل آن ها باشد، الزم است توجه خاصی به این چهار طبقه شامل علل موفقیت یا 

این چهار طبقه بندی با یکدیگر هم پوشانی و تقابل دارند، هر چند میزان و شدت آن ها برای هر . بندی نمود

 .یک متفاوت است

د در شرایط ویژه ی حل مسئله ی منبعی که فر. بدنه ی دانش هر فرد می باشد و منابع، بخش عمده:   منابع

منابع دانش هر فرد شامل استعداد، رویه و دانشی است که در .  آن را خواهد داشت "توانایی بکار گیری"ریاضی، 

در یک کار گروهی الزم است مشخص . است "توانایی بکارگیری "عبارت کلیدی در این جا، . تملک فرد است

دانش خود برای حل مسئله دارا می باشند تا بتوان بر اساس آن  "ارگیری توانایی بک "شود که هر یک از افراد 

 .عملکرد فرد را ارزیابی کرد

ها، راهبردهای  رهیافت. قواعد سرانگشتی موثری برای حل مسائل هستند : (رهیافت ها)راهبردهای اکتشافی

بهره گیری از تمثیل و استفاده ی وارونه از آن . نسبتا گسترده ای برای حل مسائل نا آشنا یا مشکل می باشند

در حالی که انجمن آموزش ریاضی بطور کلی از این راهبرد حمایت کرده، . ها، مثال هایی از رهیافت ها هستند

تا همین اواخر، درک کمی از پیچیدگی آنها و شواهد کمی در این ایده را در آموزش مناسب و مفید می داند، 

این مورد که دانش آموزان بتوانند با اطمینان خاطر استفاده از چنین استراتژی هایی را بیاموزند، وجود داشته 

 . است

 هایی که در زمان حل مسئله انجام می شود مربوطکنترل به مدیریت منابع و تخصیص آن ها و تالش:  کنترل

بر این اساس، کنترل، عمدتاً در جهت تصمیم گیری در خصوص برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی راه حل . می گردد

کنندگان  مسئله می با یک کنترل خوب، حل.  ها بصورت آنالین و موارد مشابه دیگر، در نظر گرفته شده است

با نداشتن . دشوار را بطور کارآمد، حل نمایدتوانند بیشترین  استفاده را از منابع نموده و حتی مسائل نسبتا 

 .کنترل، آن ها  منابع خود را بی مورد هدر می دهند و در حل مسائل آسان، شکست می خورند
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جهان بینی ریاضی فرد هستند، منظری که  مشخص کننده ی  نگرش   :  (های باورنظام)سیستم های اعتقادی 

-باورهای فرد در باره ی ریاضیات، می تواند، چگونگی نگرش گزینه. فرد به ریاضیات و فعالیت های ریاضی است

 هایی را که مورد استفاده قرار داده یا از آن ها اجتناب خواهد کرد، مدت زمانهای فرد برای حل مسئله، تکنیک

باورها بافت و زمینه ای را فراهم . و میزان جدیتی که فرد روی آن کار می کند و نظایر آن ها را مشخص می کند

 .کنندمی سازد که در آن، منابع، رهیافت ها و کنترل عمل می
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