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סרטון הרובוטוהאתגר?
Credit: Talis, Mioduser & Levy (2005)



רקע
ילדים צעירים...

Kemler-)  ממיינים טכנולוגיות לפי תפקוד ולא לפי מראה...

(Nelson et al., 1995

...תופסים יחסים סיבתיים עבור מנגנונים טכנולוגיים מוקדם יותר 

 Piaget & Inhelder, 1972; Niazzi) מאשר עבור תופעות אחרות

(& Gopnik, 2003

...מייחסים חשיבות ל”בפנים” של טכנולוגיות עבור תפקודם 

(Simons & Keil, 1995)

אבל...

...ילדים צעירים (בני 5) אינם מבינים מושגים כגון אוטונומיה וניתנות 

(van Duuren et al., 1998) לתכנות של רובוטים מסתגלים











מושגים מרכזיים

הסקת כללים על-זמניים מתוך התרחשות בזמן:

 Piaget & Inhelder, 1948/56, Klahr, Fay &) שכילה מדעית

(Dunbar, 1993; Schauble, 1990

(Sobel, Tenenbaum & Gopnik, 2004) הסקה סיבתית

(e.g. Siegler, 1978) מורכבות החשיבה והטיפול במערכות כללים

סביבה תומכת חשיבה (חברתית, טכנולוגית, חינוכית)

ייצוגי ידע של אירוע או התרחשות בזמן:

(Flavell et al., 1993) אפיזודה

(Schank & Abelson, 1977) תרחיש

כלל  “אם...  אז... “











מסגרת המחקר

מסגרות הסבר להתנהגותו של הרובוט: 
כוונתית-פסיכולוגית לעומת טכנולוגית-

 Turkle, 1984; Ackermann,) פיזיקלית
(1991

בניית התנהגויות הרובוט - כיצד 
מתגברים הילדים על אילוצים 

קוגניטיביים ומצליחים ליצור התנהגות 
מסתגלת? 0
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דרכי reasoning של ילדים צעירים 
בעת הפקת כללים מתוך התנהגות 

בזמן של רובוט “אינטליגנטי”



מסגרת המחקר

דרכי reasoning של ילדים צעירים 
בעת הפקת כללים מתוך התנהגות 

בזמן של רובוט “אינטליגנטי”
`

אילו סוגים של תבניות תיאור משמשים ילדים צעירים בהסבר התנהגותו 
של רובוט? (אפיזודות, תרחישים, כללים)

שאלות המחקר

תמיכה של מבוגר

(rule-base configuration) מורכבות מערך הכללים

מורכבות המשימה



מרכיבי סביבת המחקר
מדגם: שישה ילדי גן חובה (בני 5-6 שנים), שנבחרו אקראית 

מתוך כ60 ילדים: 3 בנות, 3 בנים

פעילות וראיון אישי לאורך חמישה מפגשים:

סדרת  משימות תיאור ומשימות בניה במדרג 
קושי עולה

סיכום

תיאור 
בניה

תיאור 
בניה

תיאור 
בניה

תיאור 
בניה קדם

חימום
2 כללים 
תלויים 2 כללים ב”ת כלל שלם חצי כלל



המשימות

בניה תיאור כללים

אל החופש חצי

משתחרר ממחסומים שומר האי אחד

2 ב”ת

עובר את הגשר
החתול בכובע
2 תלויים אוהב שחור



ניתוח תיאורי ילדים

3. תמיכה של מבוגר: 
תיאור ספונטני לעומת 

תיאור נתמך

 .2
מורכבות 
התיאור 
בכללים

1. מבנה 
התיאור

סרטון של 
ילד מתאר



 אפיזודה, תרחיש, כלל
ללא תמיכת מבוגר



 אפיזודה, תרחיש, כלל

עם תמיכת מבוגרללא תמיכת מבוגר



 אפיזודה, תרחיש, כלל
עם תמיכת מבוגרללא תמיכת מבוגר

אפיזודה

3 פעמים - תחילת 
תהליך הפיענוח

3 פעמים - בעקבות 
אירוע מפתיע



מורכבות התיאור



איך כלל נולד...

צופים בסדרת הפעולות והתנועות של הרובוט במרחב 
(אפיזודות), תוך מיקוד בפעולות הרובוט ולא במרחב בו הוא 

פועל, בגישה "רובו-צנטרית"

 מחפשים הליכים חוזרים בפעולות הרובוט הניצתים מאובייקט 
או מאפיין מסוים במרחב (תרחישים), כאשר התנאים 

המרחביים זוכים בחשיבות מסוימת, ומתאפשרת דצטנרציה 
חלקית מהרובוט

 מזקקים יחסים א-זמניים מתוך התאמה בין התנאים 
הסביבתיים ופעולות הרובוט (כללים), כאשר חשיבות דומה 

מוקנית גם לתנאים וגם לפעולות לצורך הסבר הרובוט, ובכך 
הושלמה הדצנטרציה מן הרובוט.









הכללות מוחשיות
concrete abstractions

הסביבה ותהליך הלמידה מאפשרים  הפשטה והסמלה של 
תהליך קבלת ההחלטות של הרובוט בקשר רצוף,  מיידי 

ומחזורי עם ההתנהגות המוחשית שלו.  המבנה המופשט 
שתול בתוך האובייקט הממשי, והסביבה מאפשרת מעבר 
מחזורי בין המוחשי למופשט בדרך של חקירה משחקית 

ובעיצוב יצירתי.

 עבור הילדים במחקר הנוכחי, גורם זה תמך במיפוי בין 
מבנה הכלל המופשט לבין ההתנהגות הנצפית של הרובוט,

 המערכת הרובוטית משמשת את הילד כסביבה מוחשית 
לחקירה של מושגים מופשטים, תחום לו אנו קוראים איזור 

"ההכללות המוחשיות".









תודה!!!


