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   *מספר היבטים פדגוגיים של ההוכחה

כאשר אנו בוחנים את תפקיד ההוכחה בהוראת המתמטיקה כדאי לנו להבחין בין תפיסות שונות 
נראה לי שרצוי במיוחד להתייחס לשלושת ההיבטים שלהלן אשר סביבם ייבנה . של מושג זה

  :המשכו של מאמר זה

והוא בבחינת מבנה אידיאלי ,  ההוכחה כמושג תיאורטי בלוגיקה הפורמלית- הוכחה פורמלית  .1
  .ולםאך למעשה אינה משיגה לע, שהמתמטיקה האמיתית מנסה להתקרב אליו

  . ההוכחה כמושג ערכי המגדיר את המקובל על המתמטיקאים- הוכחה מתקבלת על הדעת  .2

תפקידה להבהיר לתלמיד רעיונות .  ההוכחה כפעילות בהוראת המתמטיקה- הוראת ההוכחה  .3
  .שראוי להעבירם לו

  

  הוכחה פורמלית

וכל , הוכחה פורמלית של משפט נתון היא רצף משפטים סופי אשר בו המשפט הראשון הוא אקסיומה
. ידי חוקי היקש-אחד מהמשפטים שאחריו גם הוא אקסיומה או שהוא נובע מהמשפטים שלפניו על

הוכחה כזו היא מכנית ומבטלת את ההיבטים , בעקרון. המשפט האחרון בסדרה הוא המוכח
ת הצורך הגישה הפורמלית להוכחה פותחה כדי לבטל א, למעשה. הפסיכולוגיים הטמונים בכל הוכחה

  .להסתמך על אינטואיציה ועל שיקולים אישיים העלולים להוביל לטעויות חמורות

היוונים הבחינו בין תוכן הטיעון לבין מבנה פורמלי המבוסס על . לפורמליזם היסטוריה ארוכה
ייתכן שלאריסטו ואפלטון היו דעות שונות על מקור החוקים . חוקי חשיבה ובלתי תלוי בתכנים

כפי שהיו להם דעות שונות על מהות התכונות האוניברסליות וחוקים , הפורמליים של החשיבה
  .אך שניהם הכירו בכוחם של חוקים אלה ובתועלתם, בכלל

-Leibniz ,1646(בלט ביניהם לייבניץ . פילוסופים אחרים המשיכו לדון בהפרדה בין תוכן לצורה
 כתב סמלים שבעזרתו אפשר - characteristica universalis -אשר האמין שאפשר לפתח את ה) 1716

כי אז יהיה אפשר להעביר , אם יימצא כתב כזה. משמעית-לבטא כל מחשבה אנושית בצורה חד
אם . בין אמת לבין שקר, ידע באמצעות אלגברה שתאפשר להבחין בקלות בין מציאות לבין דמיון

שפה כזו היתה , לדעתו!". הבה נחשב זאת, רבותי", יהיה אפשר ליישבם בקלות, יתעוררו ויכוחים
  ".מכניות"ו, "כופות את עצמן" "נראות לעין" "יציבות"שאמיתות יהיו , יכולה להביא לכך

הוא פיתח . של הידע המתמטי) הבאה לצורה פורמלית(המשיך בהצרנה ) Frege ,1925-1848(פרגה 
. פותם של היקשים המגלמת קריטריונים מפורטים לתק(begriffsschrift)שפת מושגים פורמלית 
שאפשר לצמצם את כל הרעיונות האריתמטיים למושגים לוגיים טהורים , פרגה גם ניסה להראות

 Grundlagen derבספרו . הצעיד כמה צעדים קדימה) Hilbert ,1943-1862( גישה שהילברט -
Geometrie) 1899 (מתמטי כדי להבין את -שאין צורך להסתמך על ידע חוץ, הראה הילברט

אפשר להבין מושגים אלה בתוך מערכת . קו ומישור, תכונותיהם של מושגים כגון נקודה
שתגדיר אילו סימנים או צירופי סימנים הם ביטויים תקפים ומהי תוצאה , אקסיומטית פורמלית

אז יהיה אפשר להגיע לאמיתות חדשות על המושגים הגיאומטריים הללו באמצעות הקשה . תקפה
  .הגדרות שבמערכתישירה מהאקסיומות וה

אמיתותו של משפט : בתוך פורמליזם כזה אין כמובן כל איזכור של הגדרה מטאפיסית של אמת
כדי להדגים את כוחה של , כך. תלויה כולה באקסיומות ובחוסר סתירה בתוך המערכת עצמה

אם היא , בכל מערכת מתמטית פורמלית, יש צורך לקבוע בוודאות, הגישה הפורמלית במלואה
, 1931בשנת ,  הראה(Goedel)כשגדל , שאי אפשר לקיים תנאי זה, אך הוכח. חסרת סתירה או לא

יתר על . משמעית לשאלה זו-כדי לאפשר מתן תשובה חד, כשלעצמה, שהצרנה של תיאוריה אין בה
שלא יהיה ) משפטים נכונים(שבמערכת פורמלית חסרת סתירה תיתכנה תיאורמות , גדל הראה, כן

לכן ההשלכה היא כי .  לעולםשלמהמערכת כזו לא תהיה .  במסגרת המערכתאפשר להוכיחן
  .הצרנה של תחום במתמטיקה אינה יכולה להקיף את כל המשפטים השייכים לתחום זה

                                                           
, Interchange נדפס בכתב העת Some pedagogical aspects of proofבשם ,  מאמר זה המקור האנגלי של*

  .13-6' עמ, )1990אביב  (1חוברת , 21כרך 
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) Tymoczko ,1986(קו 'ימוצ'ט. פורמליזם נוקשה עלול לכפות הגבלות נוספות על המתמטיקה
הראה את העקרות הפוטנציאלית שבגישה פורמלית טהורה בתארו כיצד היא תשנה את עבודת 

פונה להיקשים ... מתמטיקאי אידאלי בוחר לחקור מערכת אקסיומות מסוימת: "... המתמטיקאי
, מאופיין לעיתים קרובות כשחקן] והוא... [פורמליים בתוך המערכת הפורמלית המתאימה 

לות המתמטית תתאים קו הדגיש שאם כל הפעי'טימוצ). 45' עמ" (המשחק במערכות פורמליות
, לחלופין. שלמעשה מתעלם מהתוכן המתמטי, המתמטיקה תהפוך למדע מוגבל ביותר, לתיאור זה

במקרה ; המוגדר כחקר תיאוריות פורמליות באופן כללי, המתמטיקה תהיה למדע רחב באמת
למשל תיאוריות פורמליות , המתמטיקה תוכל לחקור כל דבר,  ניסח זאת(Quine)כפי שקויין , כזה

  . במיתולוגיה היוונית

כגון לקטוש , ואחרים, בעוד שממצאי גדל צימצמו במידה ניכרת את כוחה של הגישה הפורמלית
)Lakatos (הרי שטיעונים אלה לא הפחיתו מן , הטילו בה ספק מטעמים פילוסופיים, קו'וטימוצ

של משפטים התועלת של השיטות הפורמליות בחלקים מסויימים של המתמטיקה או בהוכחות 
 הפכה - אחד המרכיבים החיוניים בפורמליזם -קפדנות ביישום השיטה הדדוקטיבית . ספציפיים

יחד . שאליו פונים המתמטיקאים בעת הצורך, לכלי חשוב בעבודה מתמטית ולקריטריון המכריע
הן הדאגה לדיוק בהגדרה והן הקפדנות בהיקשים לא היו מעולם ייחודיים לגישה , עם זאת

לפורמליסטים ולאינטואיציוניסטים , דאגה זו הייתה משותפת ללוגיציסטים. הפורמליסטית
שעבודתם החשובה ביסודות המתמטיקה היתה הכוח המניע בהתפתחות המתמטיקה לאחר 

  .תחילת המאה והשפיעה השפעה מרחיקת לכת על המעשה המתמטי

שם , וניברסיטאותההתמקדות החדשה בדיוק ובקפדנות השתקפה גם בתכניות הלימודים בא
המגמה הזו הוצעדה . הפכה הגישה האקסיומטית למכנה המשותף של רוב הקורסים למתמטיקה

קדימה במיוחד תחת השפעתה של קבוצת מתמטיקאים צרפתים מוכשרים הידועה בשם בורבאקי 
(Bourbaki):  

למצוא את הרעיונות המשותפים החבויים מתחת למנגנון החיצוני ... השיטה האקסיומטית מלמדת אותנו
בורבאקי " (של הפרטים הייחודיים המתאימים לכל אחת מהתיאוריות שבדיון רעיונות אלה ולהבליטם

  ).26' עמ, 1971

אשר הכינו את תכניות הלימודים , שהתפתחויות אלה השפיעו גם על המחנכים, אין זה מפתיע
שבעיני , חד העובדהמעניינת במיו. לבתי הספר התיכוניים) New Math" (מתמטקיה החדשה"ל

אלא גם כלי עזר , מחנכים אלה ההוכחה הקפדנית אינה רק בבואה נאמנה של העבודה המתמטית
  ).Hanna ,1983(להבנה ובתור שכזו היא כלי דידקטי שימושי 

  

  הוכחה מקובלת

בעשרים השנים האחרונות הן מתמטיקאים והן מורים למתמטיקה החלו להרהר מחדש בתפקידם 
ברור יותר ויותר שהמתמטיקאים הסכימו זה . של המבנים האקסיומטיים וההוכחה הפורמלית

 להיות מקובלות -זמן רב כי ההוכחות יכולות להיות פורמליות יותר או פורמליות פחות ועם זאת 
וכיצד יש ללמדה , דבר זה הוביל לבחינה מחודשת של השאלה מהי הוכחה מושלמת. באותה מידה
  .בבית הספר

כימים שהוכחה עשויה להיות בלתי משכנעת אם טיעון על תקפותה יסתמך על מתמטיקאים מס
הרי שברוב המקרים תוכנם של , אך כשמתקבל רעיון מתמטי חדש. ויתעלם מתוכנה, צורתה בלבד

קבלה של טענה . ואילו להוכחה עצמה משקל משני בלבד, משפטים הוא זה שנחשב באמת
שהוא פונקציה של הבנה ומשמעות ולאו דווקא , מתמטית בידי מתמטיקאים היא תהליך חברתי

  .תוצאה של הוכחה קפדנית

היא זו , העובדה שתהליכים חברתיים ותהליכי השיפוט האנושי אינם מחוסנים בפני שגיאות
מתמטיקאים עדיין מתעקשים , עם זאת. שהביאה לפיתוח מזורז של שיטת ההוכחה הפורמלית

וממשיכים , יט אם לקבל או לא לקבל הוכחה חדשהלהשתמש בכושר השיפוט שלהם בבואם להחל
הקריטריונים . לקבל הוכחות בשל איכויותיהן הסמנטיות ולא רק בשל תכונותיהן הסינטקטיות

הם שעל ההוכחה לנבוע מהנחות ברורות , במודע או שלא במודע, שמתמטיקאים מיישמים
הרי , צפויה-עליה להציג טיעון נכון ועליה להוביל לתוצאה שאף אם היא נראית בלתי; ומקובלות

ההנחה הסמויה . שלאחר הרהור תתקבל על הדעת ותעלה בקנה אחד עם עובדות ידועות אחרות
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הטיעון , על כן; היא שהוכחה העומדת בתנאי קבלה אלה תעמוד גם במבחן ההוכחה הפורמלית
  .הפורמלי לא יידרש במרבית המקרים

הוכחה היא הוכחה בזכות תקפותה ולא בשל " ש)Fetzer ,1988(כפי שעושה פצר , אפשר לטעון
' עמ" (עיבוד חברתי אינו הכרחי ואינו מספיק כדי שהוכחה תהיה תקפה, לכן... קבלתה כתקפה

. מתמטיקאים ממשיכים לעבוד בלי לדאוג להיבטים פורמליים של הוכחותיהם, ובכל זאת). 1050
אך אין היא צריכה להיות קפדנית או , נכון שהוכחה נחשבת כתנאי הכרחי לפרסום תיאוריה

 שלפיה כוחה של המחשבה (Bateson)למעשה מתמטיקאים מאמצים את דעתו של בטסון . שלמה
וצירוף זה הוא המכשיר היקר , המדעית צומח מתוך צירוף של חשיבה חופשית וחשיבה נוקשה

  ".ביותר של המדע

וא הערך שמתמטיקאים ידי הכלל ה-אחד הגורמים המשפיעים על קבלתה של תוצאה חדשה על
בהערכה רבה ביותר תזכה הוכחה אשר יש בה השלכות . הדבר נכון גם לגבי הוכחות. מייחסים לה

. מעניינות לענף המתמטי שאליו היא שייכת ואף שופכת אור חדש על שטחים וענפים קרובים
ערכה של הוכחה הוא בכך שהיא מבליטה יחסים מתמטיים חשובים ולא רק בשל העובדה שהיא 

  .מאשרת את נכונות התוצאה

  

  הוראת ההוכחה

, בשנים האחרונות נערכה בדיקה מחדש של תפקיד ההוכחה המתמטית בתכנית הלימודים
מתוך רצון . יתר על הוכחות קפדניות-וכתוצאה מכך החלה התרחקות ממה שנתפס אז כהסתמכות

ם כל כך בקבלת ומתוך הכרה בתהליכים החברתיים החשובי, לראות בהוכחה אמצעי תקשורת
  ".נימוק משכנע"המחנכים החלו לשים דגש חזק יותר על תפקידה של הוכחה כ, תוצאה חדשה

, שחייבה חיפוש אחר דרכים חלופיות להוכחת תקפות התוצאה בכיתה, המגמה החדשה הזאת
הביע את ) Leron ,1983(לרון . הובילה אל מחקרים שעסקו בבעיית ההוראה של נושא ההוכחה

מורת לבו מכך שרוב ההוכחות המצויות בספרי הלימוד אינן מציגות כהלכה את הרעיונות 
דהיינו לחלקן , שכדי להפוך הוכחות למובנות יותר יש להבנותן, המתמטיים החבויים בהן וטען
) Volmink ,1988 (וולמינק . שכל אחד מהם מבליט רעיון מסוים אחד, למספר מובילים בלתי תלויים

אופקים וממוקדת בהיבטים דדוקטיביים והוא טוען - הגיאומטריה היא צרתקובל על כך שהוראת
שהחינוך המתמטי יצליח יותר אם תכנית הלימודים תשים דגש חזק יותר על הקריטריונים 
  .החברתיים לקבלתה של אמת מתמטית במקום להבליט את הקריטריונים הפורמליים גרידא

מפתחת שש דרכים להצגת תיאוריה ושש דרכים להצגת ) Movshovitz-Hadar ,1988(הדר -מובשוביץ
". השיטה התגובתית המעוררת"במטרה לחזק הבנה מתמטית באמצעות מה שהיא מכנה , הוכחות

שנותנת , מעדיף להסתמך על שיטת הוויכוח המדעי, לעומת זאת, )Alibert ,1988(אליברט 
ר נרחב על התהליכים במחק. לתלמידים הזדמנות לדון בטיעונים הנטענים במהלך ההוכחה

את החשיבות שביצירת ) Balacheff ,1988(מציין בלשף , הקשורים בהוראות הוכחה מתמטית
  .מצבים בכיתה אשר בהם נעשה התלמיד מודע למורכבות הבעיה ולצורך לספק נימוקים תקפים

כל הכותבים שהוזכרו לעיל ואף רבים אחרים תרמו תרומה ניכרת להבנתנו את הדידקטיה של 
ההוכחה נתפסת אצלם , ואולם. ההוכחה והציעו דרכים חדשות ומעניינות להוראת ההוכחות

יהיה זה חיוני , לדעתי. ולאו דווקא נימוק שחייב להיות הן תקף והן מסביר, בעיקר כנימוק תקף
  .לצורך הדיון לציין את ההבחנה הברורה בין הוכחות מוכיחות להוכחות מסבירות

ואז אבחן את השלכות הנושא על הצגת , ה ברעיון של הוכחה בהסברבעמודים הבאים אדון תחיל
יש להציג בפני תלמידינו , בהקשר זה אטען שבכל מקום שאפשר. ההוכחה בתכנית הלימודים

  .הוכחות המסבירות ולא כאלה שרק מאשרות את נכונות הטענה

שני סוגי ההוכחות עונים על הדרישות ; שתיהן לגיטימיות, הן ההוכחה המסבירה והן זו המוכיחה
. והן מסייעות באותה מידה לקבוע את תקפותה של טענה מתמטית, הנדרשות מהוכחה מתמטית

, שגם הן נבעו(שתיהן בנויות מטענות שהן אקסיומות או כאלה שאפשר לגזרן מטענות קודמות 
ת הן לא בהכרח שונות בדרג. ידי יישום נכון של חוקי היקש-על) מאקסיומות, בסופו של דבר
  .ידי הקהילה המתמטית-שני הסוגים יהיו מוכרים כתקפים על. הדיוק שלהן
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 את העובדה שהטענה רקהוכחה מוכיחה מראה . עם זאת יש הבדל חשוב בין שני סוגי ההוכחות
 במתן סיבות -היא עוסקת רק בהדבקה . הוכחה כזאת מספקת ראיות נסיבתיות בלבד; היא נכונה

 המשפט מדועמראה גם , לעומת זאת, הוכחה מסבירה. שבגללן אנו מאמינים במה שנאמר בטענה
הוכחה שמוכיחה נסמכת לעיתים . היא מציגה רשימה של סיבות שנובעות מהתופעה עצמה. נכון

הוכחה מסבירה חייבת . רק על אינדוקציה מתמטית או אפילו על נימוקים סינטקטיים טהורים
על התכונות המתמטיות , ורים בטענהלספק הנמקה המבוססת על הרעיונות המתמטיים הקש

  .הגורמות לכך שהמשפט חייב להיות נכון

בהקשר זה מובהרת באופן טוב ביותר כאשר מעמתים אותה עם " הסבר"משמעות המילה 
בלשף הציע את , בנתחו את ההיבטים הקוגניטיביים והחברתיים של ההוכחה. ההגדרה של בלשף
  :ההבחנות הבאות

. הוא דבריו של אדם אחד המתכוון לקבוע למען אדם אחר את תוקפה של אמירה" הסבר" •
  .תקפות ההסבר קשורה בהתחלה למדבר

להוכחות מתמטיות יש כיום מבנה מסוים . ידי מתמטיקאים-היא הסבר המקובל על" הוכחה" •
  .פי כללים מוגדרים היטב שנוסחו בידי לוגיקנים-והן בנויות על

הרי . לא לכל ההוכחות כוח הסברי, ובכל זאת. הוכחההוכחה היא הסבר בשל היותה , עבור בלשף
הוכחה כזו . אפשר לבסס את תקפותן של טענות מתמטיות רבות באמצעים סינטקטיים טהורים
לכן אני מעדיפה . מראה שמשפט הוא נכון אף בלי להצביע על תכונה מתמטית ההופכת אותו לנכון

רק כשההוכחה חושפת את הרעיונות המתמטיים שבבסיסה ועושה " להסביר"להשתמש במונח 
תכונה "אומר שהוכחה מסבירה כשהיא מראה איזו ) Steiner ,1978(שטיינר . בהם שימוש
  :שטיינר אומר. מובילה אל המשפט שהוכחה אמורה להוכיח" אופיינית

כך שברור , הוכחה מסבירה מתייחסת לתכונה מאפיינת של עצם או מבנה המוזכרים במשפט"
צריך להיות ברור שאם נציב , במילים אחרות. אות תלויות בתכונהמן ההוכחה שהתוצ

אנו אמורים לראות כיצד , יתר על כן; המשפט יתמוטט, בהוכחה עצם אחר מאותו תחום
  ".המשפט משתנה בתגובה לשינוי העצם

  :הדוגמה הבאה מבהירה את ההבדל בין הוכחה שמסבירה להוכחה שמוכיחה

 -שווה ל, S(n),  המספרים הטבעיים הראשוניםnהוכח שסכום 
n (n 1)

2
+

.  

  הוכחה שמוכיחה
  :ידי אינדוקציה מתמטית-הוכחה על

  . הטענה נכונהn=1בשביל 
  .n+1 ונוכיח את נכונותה בשביל nנניח כי הטענה נכונה בשביל 

  = S (n+1) = S(n) + (n+1)  : נחשב

  
( ) ( ) ( ) ( )

=
+

+ + =
+ +n n 1

2
n 1

n 1 n 2
2

  

  . n+1היא נכונה גם עבור , nל אם הטענה נכונה בשבי, ולכן
  . טבעיnלכל , אם כן, הטענה נכונה, על פי עקרון האינדוקציה המתמטית

, יחד עם זאת. היא מוכיחה שהטענה המתמטית נכונה: זוהי בוודאי הוכחה מתקבלת על הדעת

 המספרים הטבעיים הראשונים הוא n הסכום של מדועהיא אינה מראה 
( )n n 1

2
+

או איזו תכונה , 

אופיינית לסכום זה גורמת לכך שיתקבל הערך 
( )n n 1

2
+

 .  

  ).הוכחות בשיטת אינדוקציה מתמטית אינן מסבירות בדרך כלל(

  

כי היא משתמשת בתכונת הסימטריה , היא הוכחה מסבירה, הוכחה שנתן גאוס לטענה שדלעיל
יש כאן התייחסות ברורה . דוע הטענה נכונהכדי להראות מ) של שתי הצגות שונות של הסכום(

  :לתכונת הסימטריה וברור מההוכחה שתוצאת הסכום תלויה בתכונה זו

  הוכחה שמסבירה
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  :היא כדלהלן, ההוכחה של גאוס

  + n S = 1 + 2 + ...  

  + 1 S = n + (n-1) +  ... 
 + ... + (n+1) 2S = (n+1) + (n+1)  

    S
n (n 1)

2
=

+
  

 המספרים הטבעיים nההצגה הגיאומטרית של , כמובן, אחרת של טענה זו היא" מסבירה"הוכחה 
כאן התכונה האופיינית ; ידי משולש שווה שוקיים וישר זווית המורכב מנקודות-הראשונים על

 המספרים nאנו יכולים להציג את סכום . היא הדגם הגיאומטרי שמסגיר את נכונותה של הטענה
  ).1ראה איור (ספרים משולשים הטבעיים הראשונים כמ

  

  

  

  

  

  

  
  

  . נקודותS(n) = 1 + 2 + 3 + ... + n: ישר הזווית ושווה השוקיים מכיל" מנוקד"המשולש ה

שכן האלכסון ,  נקודות נוספותn -ו,  נקודותn2 נותנים ריבוע המכיל  S(n) + S(n)שני סכומים כאלה 
  :לכן.  נקודות נספר פעמייםnהמכיל 

    2S(n) = n2 + n  

  S(n) n n
2

n (n 1)
2

2
=

+
=

+
  

ידי שטח של - המספרים הטבעיים הראשונים עלnהוכחה מסבירה אחרת יכולה להיות הצגה של 
  ).2ראה איור (ידי קו זיגזג - מחולק עלn+1 - וnמלבן שצלעותיו : צורת מדרגות כדלהלן

  

  

  

  

  

  

  
הוא רק מחצית משטח כל , n + ... + 3+ 2 + 1, ושטח הצורה המדורגת, n (n+1)השטח כולו הוא 

 -ולכן שווה ל, המלבן
( )n n 1

2
+

.  

•  •  •  •  

•  
•  •  

•  •  •  
•  •  •  

•  
•  •  

•  •  •  
•  

1  1+2  1+2+3  1+2+3+4  

  1איור 

5  

4  

3  

2  

1  

  2איור 

n+1  

n  
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" מסבירה"הן ההוכחה של גאוס והן ההוכחה הגיאומטרית מראות כי אפשר להשתמש בגישה 
להוכחה בכיתה בלי לנטוש את קריטריון ההוכחה המתמטית הלגיטימית ובלי להסתמך על 

כל שאנו נדרשים לעשות הוא החלפת הוכחה שאינה מסבירה בהוכחה מסבירה . אינטואיציה בלבד
  .יהיה בהבלטת המסר המתמטי שבטענה" הסבר"כוחו של ה. שהיא לגיטימית באותה מידה

מאופיינת ) Wittmann and Mueller ,1988" (?מתי הוכחה היא הוכחה"במאמרם של וויטמן ומילר 
נית אנו משתמשים במונח בגרמ: "הם הצהירו. הוכחה מסבירה במונחים המתייחסים לתוכן

inhaltich-anschaulicher Beweis במטרה להצביע על כך ששיטת הוכחה זו עושה שימוש במשמעות 
ומסתמכת , שמתעלמות מפירושם של מונחים, בניגוד לשיטות מופשטות, המונח שמשתמשים בו

הסבר זה מזכיר לנו שוב שהוכחות הנשענות על לוגיקה ". רק על היחסים המופשטים שביניהם
הוכחות כאלה מתייחסות רק לצורת . מתמטית בלבד לעולם לא יוכלו לספק נימוקים מסבירים

  .זכות קיומן היא בהיותן חופשיות מהקשרים: הטיעון

ההבחנה שערכתי בין הוכחות שמוכיחות לבין הוכחות שמסבירות דומה להבחנה שערך בולצנו 
(Bolzano) בעוד שביסוס , שכדי לוודא די בהוכחה פורמליתהוא טען ". לבסס"לבין " לוודא" בין

  .דורש גישה שמעניקה גם הבנה מעמיקה של קשרים בין הרעיונות

אבל הוכחה , זכתה לתשומת לב מרובה) Hirst ,1989(חשיבות השכנוע בהוראת המתמטיקה 
בהחלט ייתכן מצב שבו נהיה משוכנעים בנכונותה של : שמשכנעת אינה בהכרח הוכחה מסבירה

אף על פי , לכן אין זו היכולת לשכנע שהופכת הוכחה למסבירה. טענה בלי להבין מדוע היא נכונה
  .שהוכחה מסבירה תהיה משכנעת, כמובן, שנחוץ

אפשר לצפות שהוכחה כזו : כמו כן הוכחה מסבירה אינה נבדלת משאר ההוכחות בדרגת תקפותה
ולא על , ת הדגש הוא על ההבנהאבל בהוכחות מסבירו. כפי שהוסבר קודם לכן, תהיה מקובלת

  .המנגנון הדדוקטיבי שלהן

מסבירות לטובת הוכחות מסבירות לא תגרום לתכניות הלימודים לשקף פחות -זניחת הוכחות לא
, )Hanna ,1983(כפי שטענתי במאמר אחר , בעצם. טוב את הנהלים המתמטיים המקובלים

מעוניינים יותר במסר שעומד , לרבות אלו הנעזרים בשיטות סינטקטיות טהורות, מתמטיקאים
והם מתייחסים להוכחה כאל היבט הכרחי אך , מאשר בתכונותיה הסינטקטיות, מאחורי ההוכחה

לכן לא נחטא לנהלים מתמטיים תקינים אם בהוראת . לא המשמעותי ביותר של מתמטיקה
ת הוכחה במתמטיקה נתמקד ככל האפשר בהסברים מתמטיים טובים תוך הבלטת הרעיונו

  . אותם רעיונות שמסבירים את המשפט ואת נכונותו-המתמטיים החשובים בהוכחות 

  

  סיכום והשלכות

קביעתי היא . לגרום לכך שתלמידים יבינו מתמטיקה, כמורים למתמטיקה, משימתנו העיקרית
עלינו להקדיש מקום חשוב יותר בתכנית הלימודים במתמטיקה להוכחות , שלמען מטרה זו

  .שמסבירות

קיימת , ואולם. כמובן, דאגתנו הראשונית היא תובנה, כשאנו מדגישים את ההוכחות המסבירות
צריכים ללמוד את , בניגוד למתמטיקאים, תלמידי מתמטיקה. סיבה חשובה נוספת להדגשה זו

החשיבות היחסית של נושאים מתמטיים שונים והדגשת המנגנון ההיקשי בכיתה עלולה 
והם דורשים , ם דדוקטיביים הם צד חשוב של המתמטיקה כשלעצמםמנגנוני, עם זאת. (להטעותם

  ).התייחסות בכיתה

כי הבנה מתמטית , שמדריכי המורים ידגישו, צעד ראשון במעבר לשימוש בהוכחות מסבירות הוא
שהבנה היא יותר מאשר יכולת לוודא את נכונות הקשרים בשרשרת , ויתרה מכך, היא המטרה
, עומס הפרטים הדרושים לשלמות ההוכחה עלול לטשטש ולא להבהיר, למעשה. הדדוקציות

  .והבנה דורשת קישור החומר החדש לניסיון מתמטי קודם

צעד חשוב נוסף ואתגר למפתחי תכניות לימודים הוא להציע הוכחות מסבירות מתאימות 
.שנמצאות כיום בשימוש, מסבירות הרבות-כחלופות לכל ההוכחות הלא
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  1994מרץ , ד"ניסן תשנ, 14ה "על
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