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Abstract
In the last decades a new version of artifacts has penetrated our world;
artifacts that are capable of adaptive behavior. Among these artifacts are
robots, which are provided with artificial adaptive behavior – due to an
artificial mind. Thus, it is of interest to examine whether the children’s
Theory of Mind (ToM) is generalized to a human-made mind (or to a nonhuman mind), and if being engaged in building an artificial mind supports
ToM and ToAM development. This pilot study addressed two main
questions: (1) What are children's conceptions while constructing a robot’s
behavior? (2) What are the effects of constructing a robot’s behavior on
children's development of ToM and ToAM? Two 5 and two 7 year-old
children participated in the study. Children were administered a battery of pre
and post-tests assessing ToM and ToAM. They constructed the robot's
behavior in two complexity levels: script- or rule-based behavior. Results
indicated a progression in children's thinking as a function of time and age in
all sessions – in both their model of the artificial mind, and in their scriptand rule-based thinking in relation to the robot's behavior.
Keywords: Robots, Theory of Mind, Theory of Artificial Mind, behaviorconstruction.

תקציר
בעשורים האחרונים אנו עדים להופעתם של ארטיפקטים חדשים בעלי יכולת
 והם מאופיינים, רובוטים הם דוגמא לכך.קבלת החלטות והתנהגות אדפטיבית
 מעניין לבחון האם, לכן. מלאכותיMind בהתנהגות אדפטיבית המבוקרת על ידי
( מוכללת לעולםTheory of Mind) Mind-התיאוריה שיש לילדים על ה
 של הרובוט משפיעה על התפתחותMind-המלאכותי והאם בנייה של ה
 למחקר החלוץ.(ToAM)  המלאכותיMind- ותיאוריית הMind-תיאוריית ה
( מהן התפיסות שיש לילדים בזמן בניית1) :הנוכחי היו שתי שאלות עיקריות
( מהן ההשפעות של בניית התנהגות הרובוט על התפתחות2) ?התנהגות הרובוט
 אשר כלל, השתתפו במחקר7  ושני ילדים בני5 ? שני ילדים בניToAM- וToM
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:2009 ספר כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,( י' יאיר )עורכים, נ' גרי, ס' עדן, א' כספי,אלקלעי-י' עשת
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שלושה מפגשים .לילדים ניתנה סוללת מטלות 'לפני' ) (Preו'אחרי' ) (postאשר
בדקו  ToMו) ToAM-מפגש  .(3 ,1במפגש השני ,מפגש הבנייה ,בנו הילדים את
התנהגות הרובוט בשתי רמות מורכבות :התנהגות בתרחיש )מורכבות נמוכה(
ולפי חוק כללי )מורכבות גבוהה( .התוצאות הצביעו על שינוי בחשיבתם של
הילדים כפונקציה של גיל וזמן בכל המפגשים ,הן בהתייחס למודל שלהם של ה-
 Mindהמלאכותי ,והן בהתייחס לחשיבה שלהם על התנהגות הרובוט – על פי
תרחיש ועל פי חוק.
מילות מפתח :רובוטים ,בניית התנהגות ,התנהגות אדפטיבית ,תיאוריית ה.Mind

מבוא
התנהגות אדפטיבית תבונית הייתה עד לפני חצי מאה נחלתם הבלעדית של בני אנוש .בעשורים
האחרונים אנו עדים להופעתם של ארטיפקטים ) (artifactsחדשים ,בעלי יכולת קבלת החלטות,
'מתנהגים' ,בעלי יכולת 'למידה' והתנהגות אדפטיבית )לדוגמא ,מזגנים ,קומקומים חשמליים
ורובוטים( .ייחודם של ארטיפקטים אלו הוא בכך שבני-אנוש יצרו אותם .הופעתם השפיעה על
ההבחנות בין עולם החי והדומם ובין ארטיפקטים 'המופעלים על ידי אדם' ו'אוטונומיים' .כתוצאה
מכך ,עולות שאלות שונות .ביניהן ,כיצד אנו תופסים ארטיפקטים מסוג זה? כיצד תופסים ילדים
ארטיפקטים אלו? האם לילדים שתי מערכות תפיסתיות – עבור ארטיפקטים רגילים ועבור אלו
המתנהגים או שמא המערכת – אחת היא? האם יש צורך בהתאמת סכמות קיימות או בהטמעת
נקודת מבט חדשה לגבי העולם המלאכותי? כיצד משפיעים ארטיפקטים אלו על התפתחותם
הקוגניטיבית של ילדים? .בנוסף לכך ,היות וארטיפקטים אלו הם בעלי  Mindמלאכותי ,מעניין
לבחון האם התיאוריה של ילדים על ה (Theory of Mind) Mind-מוכללת לעולם המלאכותי .שאלות
אלו עומדות בבסיס המחקר הנוכחי .קיימים מחקרים רבים העוסקים בתפיסות שיש לילדים לגבי
ארטיפקטים רגילים .אולם ,מעטים המחקרים המשווים בין תפיסות ילדים ארטיפקטים רגילים
מול תפיסתם ארטיפקטים מתנהגים ,והבוחנים את השפעת האינטראקציה עם ארטיפקטים אלו על
התפתחותם הקוגניטיבית של ילדים .אנו חושבים ,כי יש צורך בנקודת מבט חדשה בהתייחס לעולם
המלאכותי ,הדורשת סכמות קונספטואליות חדשות ומודלים מנטאליים חדשים ביחס
לארטיפקטים אלו.
במחקר החלוץ עליו אנו מדווחים כאן ,התמקדנו בשאלות אלו בקרב ילדים בני  .7-5טווח גילאים זה
נבחר היות ונמצאה התפתחות משמעותית של פונקציות קוגניטיביות ,אפקטיביות וחברתיות בטווח
גילאים זה ) .(Sameroff & Haith, 1996תקופה זו היא תקופה משמעותית בהתפתחות השפה ,עולם
המספר ומערכות סמלים שונות ,מושגים וסכמות קוגניטיביות.
למחקר חלוץ זה היו שתי שאלות עיקריות:
) (1אילו תפיסות מתפתחות במהלך תהליך בניית התנהגות הרובוט?
) (2כיצד משפיעה האינטראקציה עם ארטיפקטים מתנהגים ובניית התנהגותם על התפתחות
תיאוריית ה Mind-ותיאוריית ה Mind-המלאכותי בקרב ילדים?
רקע תיאורטי
המסגרת התיאורטית של מחקר זה מאגד מחקרים מארבעה תחומים עיקריים :רובוטים ,בינה
מלאכותית ומערכות רובוטיות לילדים; גילאי  7-5כטווח התפתחות קריטי; תיאוריית ה;Mind-
והשפעת האינטראקציה עם סביבה טכנולוגית על התפתחותם הקוגניטיבית של ילדים.
רובוטים ,בינה מלאכותית ומערכות רובוטיות לילדים

החל משנות ה ,70-טכנולוגיות אשר התמקדו בבניית ארטיפקטים מתנהגים היו חלק מסביבות
הלמידה והמשחק של ילדים .חלק מארטיפקטים אלו הם "אובייקטים עמם חושבים" ,אשר ,לפי
פפרט ) ,(Papert, 1980מהווים כלים באמצעותם ילדים רוכשים ידע" .הצב המכאני" )(the floor turtle
אשר נשלט על ידי תוכנת ה Logo-ואשר פותח על ידי פפרט ועמיתיו במעבדת המדיה בMIT-
) ,(Harvey, 1985; Papert, 1980הוא דוגמא ל"אובייקט עמו חושבים" :כאשר ילדים עבדו עם
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ה LEGO/Logo-הם למדו על מושגי בקרה ומשוב )& Resnick, 2006; Resnick, Martin, Sargent
 ,(Silverman, 1996ועל מושגים ורעיונות מתחום ההנדסה ,התיכון ,האומנות ,התכנות וחקירה מדעית
) .(Druin, 2000; Resnick, Berg, & Eisenberg, 2000בשני העשורים האחרונים ,פותחו מגוון ערכות

לבניית רובוטים ,בדומה לזה בו נעשה שימוש במחקר הנוכחי ,כדוגמת ה"לבנה אלקטרונית"
) ,(Electronic Bricks, Wyeth & Purchase, 2000וה ToonTalkTM-בו נעשה שימוש בגני ילדים
) .(Kahn, 1996; Morgado, Cruz & Kahn, 2001במחקרים אלו נמצא שבזמן עבודה עם ערכות אלו,
ילדים צעירים מתמודדים עם האתגרים השונים הכרוכים בבניית התנהגויות של רובוטים.
שינויים התפתחותיים בין הגילאים 7-5

הספרות המחקרית העוסקת בשינויים התפתחותיים בין הגילאים  7-5מצביעה על שינויים
משמעותיים בגילאים אלו במספר היבטים :שינויים רגשיים וחברתיים )לדוגמאCase, 1992; ,
 ,(Kohlberg, 1981; 1984שינויים אורגניים ונוירו-אנטומיים )לדוגמאAnderson, Northam, Hendy ,
 ,(& Wrennall, 2001; Cycowicz, 2000; Fuster, 2001שינויים ביכולות קוגניטיביות ובתיאוריית
ה Mindהאנושי ) .(ToMשינויים קוגניטביים כוללים שינויים בקיבולת הקשב ,בזיכרון העבודה,
פונקציות 'ניהוליות' ) (executive functionsוברכישת מושגים )לדוגמאCase, 1992; Navon, 1977; ,
 (Rueda, et al., 2004; Siegler, 1996וכן שינויים ביכולות שפה ,קריאה ואוריינות )לדוגמאEhri, ,
.(1999; Ehri & McCormick, 1998; Morrison, McMahon-Griffith & Frazier, 1996; Nelson, 1996
בהתייחס ל תיאוריית ה Mindהאנושי ,ישנן מספר תיאוריות הגורסות שהתפתחות ) ToMהן מבחינת
תהליכים והן יכולות( מתרחשת בשלבים ,מעבר לגיל  ,4ובעיקר בין הגילאים ) 7-5לדוגמאCase, ,
.(1992; Chandler & Lalonde, 1996; Flavell, 2004; Perner & Wimmer, 1985; Pillow, 1991; 1993
על כך נרחיב בחלק הבא.
תיאוריית ה Mindהאנושי ) :(ToM – Theory of Mindהגדרה וממצאים עיקריים

המונח "תיאוריית ה) ,"Mind-מתייחס ליכולת האדם לתפוס מצבים מנטאליים ,ולהבין מה שהאחר
רוצה ,יודע ,מרגיש או מאמין ) .(Premack and Woodruff, 1978לואיס ומיטצ'ל )Lewis & Mitchell,
 (1994התייחסו ל ToM-כיכולת להסיק מסקנות על מצבים תיאוריים של אחרים ולנבא את
התנהגותם בהתאם לכך .בארון-כהן ) (Baron-Cohen, 2001הגדיר  ToMכיכולת הסקה על טווח רחב
של מצבים מנטאליים )אמונות ,רצונות ,כוונות ,דמיון ,רגשות ועוד( ,כאלו המובילות לפעולה כלשהי.
מרבית המחקרים אשר התמקדו בהתפתחות  ToMבגיל הרך הצביעו על כך שרוב הילדים בעלי
התפתחות תקינה עוברים את מטלות  ToMבהצלחה בגיל  ,4בעוד שילדים צעירים יותר נכשלים
בהן .ממצאים אלו מצביעים על כך שהבנה מלאה של ה Mind-האנושי מתרחש בגיל  4ולא לפני כן
)לדוגמא .(Flavell, Flavell & Green, 1983; Wellman, Cross and Watson, 2001 ,למרות זאת,
מחקרים אחרים מצביעים על התפתחות מאוחרת יותר של היבטים של  .ToMלפי מחקרים אלו,
 ToMמתפתח בשלבים ,בין גילאי  4ו) 7-לדוגמאCarpendale & Chandler, 1996; Case, 1992; ,
.(Pillow, 1991; 1993
בכל המחקרים הללו ההתמקדות הייתה על היבטים של ה Mind-האנושי המתייחסים להבנה של
העמדת פנים ,אמונות ורצונות .בניגוד לכך ,היבטים אחרים ,כגון יכולות של ה Mind-האנושי לקבלת
החלטות ואדפטיביות הוזנחו .היות ומחקר החלוץ הנוכחי מתמקד בהתנהגות אדפטיבית ,נבחנו
היבטים אלו של ה Mind-האנושי ,בנוסף להיבטים הקלאסיים.
מהן התפיסות שיש לילדים על אודות ארטיפקטים מתנהגים?

קיימת ספרות מחקרית ענפה על התפיסות שיש לילדים ביחס לאובייקטים 'טבעיים' וארטיפקטים
שהם מעשה ידי אדם ,אך אינם מתנהגים )לדוגמאBloom, 1996; Matan & Carey, 2001; Ross, ,
 .(Gelman & Rosengren, 2005בניגוד לכך ,הספרות המחקרית העוסקת בתפיסות שיש לילדים על
אודות ארטיפקטים מתנהגים Mind ,מלאכותי ,ותפיסותיהם אודות תהליכי היסק וקבלת החלטות
במערכות רובוטיות – מועטה היא .לדוגמא ,במבי ודאונטנהאן ),(Bumby & Dautenhahn, 1999
מצאו שילדים נוטים לתאר רובוטים בסביבה חברתית וכן הם נוטים 'להחיות' ) (animateאותם.
מיודוסר ,לוי וטליס ) (Mioduser, Levy & Talis, 2007מצאו שכאשר ילדים מסיקים וחושבים על
רובוטים ,השפה בה הם משתמשים הופכת לטכנולוגית יותר מאשר פסיכולוגית בעקבות עבודה
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לאורך זמן עם מערכות אלו .לוי ומיודוסר ) (Levy & Mioduser, 2007מצאו שכאשר ילדים מסיקים
מסקנות ביחס לתהליכי החשיבה של הרובוטים הם נוטים לתאר את התנהגותו בשלוש דרכים
שונות (1) :אפיזודות )תיאור בסיסי של רצף אירועים ייחודי( (2) ,תרחישים )תיאור מובנה בו
אירועים מאורגנים על בסיס תבנית חוזרת ומטרות ספציפיות( ,ו (3)-חוקים )תיאור ברמה גבוהה
המתייחס לקשר שאינו זמני בין תנאים סביבתיים והתנהגות הרובוט(.
החלל בספרות המחקרית

מסקירת הרקע התיאורטי עולות שאלות פתוחות שלא נבדקו במחקרים קודמים (1) :אך מעט ידוע
לגבי התפיסות שיש לילדים ביחס לארטיפקטים מתנהגים ,ובכללם רובוטים (2) ,רוב המחקרים הם
מסוג חקר מקרה וברובם המשתתפים היו בגילאי בית-ספר ואף בוגרים יותר ,ולא הושם דגש על
תקופת הגילאים הקריטית שבין גיל  5ל (3) ,7-רק שני מחקרים בחנו את ההשפעה של בניית
התנהגות הרובוט בקרב בני  ,7-5אך הדגש במחקרים אלו היה על היבטים אחרים ולא על התפתחות
קוגניטיבית ,ו (4)-למיטב ידיעתנו ,לא קיימים מחקרים אשר בחנו כיצד האינטראקציה עם רובוטים
עשויה להשפיע על התפתחות קוגניטיבית בכלל ובפרט על התפתחות תיאוריית ה Mind-האנושי
) (ToMוהמלאכותי ).(ToAM
מחקר החלוץ הנוכחי הוא חלק מתכנית מחקר מקיפה אשר מטרותיה הן לבחון את התפיסות שיש
לילדים על אודות אובייקטים מתנהגים ואת ההשפעה של בניית התנהגות הרובוט ברמת מורכבות
נמוכה )תרחיש( וגבוהה )חוק( על התפתחות  ToMו ,ToAM-באמצעות מחקר שיטתי ויסודי בקרב
ילדים בני  .7-5במאמר זה אנו מדווחים על תוצאות מחקר החלוץ.
מתודולוגיה
אוכלוסיית המחקר

שני ילדים בני ) 5ילד בן  5.5וילדה בת  (4.10ושני ילדים בני ) 7ילד בן  7.5וילדה בת  (6.11ממרכז
הארץ השתתפו במחקר החלוץ .כל הילדים גויסו למחקר זה באמצעות מדגם נוחות .לילדים ניתנה
סוללת מטלות ומשימות .הורי הילדים אישרו את השתתפות ילדם במחקר.
כלי המחקר

במחקר החלוץ הנוכחי נעשה שימוש בשני כלי מחקר עיקריים (1) :סביבה רובוטית ו (2)-כלים
לאיסוף נתונים )מטלות לפני-אחרי ומטלות תהליך(.
הסביבה הרובוטית

במחקר הנוכחי נעשה שימוש בגרסה מתקדמת של סביבת הבקרה הממוחשבת אשר עוצבה ונבדקה

במחקרים קודמים על ידי מיודוסר ועמיתיו );Levy & Mioduser, 2007; Mioduser et al., 2007
 .(Talis, Levy & Mioduser, 1998סביבה זו כוללת ממשק משתמש על-גבי מחשב ,רובוט פיזי

ומשטחים לניווט הרובוט.
כלי איסוף נתונים

במחקר הנוכחי נעשה שימוש בשתי קבוצות של כלים לאיסוף נתונים (1) :מטלות לפני-אחרי ו(2)-
מטלות תהליך.

) (1מטלות לפני-אחרי

לילדים ניתנה סוללה של מטלות לפני-אחרי המתייחסות לשני המשתנים התלויים :בחינת ToM
ובחינת התפתחות .ToAM
)א( בחינת :ToM

במחקר זה נעשה שימוש בשתי סוללות עיקריות של מטלות (1) :מטלות אשר בוחנות
היבטים קלאסיים של ) ToMהבנה של אמונות מסדר ראשון ,קרי ,מה דני חושב שתומר
חושב,ומסדר שני ,קרי ,מה דני חושב שתומר חושב שרוני חושבת(; ו (2)-מטלות חדשות אשר
בוחנות היבטים של ה Mind-האנושי המתייחסים לבקרה על התנהגות ,לקבלת החלטות
ולאדפטיביות ולא נכללו במחקרים קודמים אשר בחנו .ToM
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)ב( בחינת התפתחות :ToAM
לצורך מחקר זה פותחו שתי סוללות של מטלות (1) :התאמה של המטלות הקלאסיות
לבחינת  ToMכך שיתאימו לבחינת  ,ToAMו) (2מטלות חדשות לבחינת היבטים של הMind-
המלאכותי המתייחסים לבקרה על התנהגות ,לקבלת החלטות ולאדפטיביות.
סוללת מטלות אלו הועברה לילדים פעמיים :במפגש הראשון )לפני( ובמפגש האחרון )אחרי( של
מחקר החלוץ.

) (2מטלות תהליך

בכדי לבחון את השפעת בניית התנהגות הרובוט על התפתחות  ToMו ,ToAM-פותחו למחקר הנוכחי
שתי מטלות 'תהליך' – המובחנות האחת מהשניה ברמת המורכבות שלהן .במטלה ברמת מורכבות
נמוכה )תרחיש( ,נעשה שימוש במטלת "הליכה למגרש הכדורסל" .במטלה זו מונח הרובוט בסביבה
המכילה בית ספר ,מגרש משחקים ומגרש כדורסל .הרובוט מונח במיקום התחלתי ,והילדים
מתבקשים לתכנת את הרובוט כך שיגיע למגרש הכדורסל .במטלה ברמת מורכבות גבוהה )חוק(,
נעשה שימוש במטלת "הרובוט המנומס" .במטלה זו מונח הרובוט על גבי משטח לבן המכיל אזורים
שחורים .הילדים מתבקשים לתכנת את הרובוט כך שיהיה 'מנומס' – ינוע בחופשיות על האזורים
הלבנים מבלי לגעת באזורים השחורים.
תכנית והליך המחקר

ביצוע מחקר החלוץ כלל את השלבים הבאים:
) (1מפגש לפני – סוללה הכוללת  10מטלות לבחינת  ToMו ToAM-הועברה לכל הילדים .מפגש זה
ארך בין  50-30דקות.
) (2מפגש בנייה – המפגש ,שארך כשעה ,כלל הכרות עם סביבת העבודה הרובוטית ,ולאחר מכן
נתבקשו הילדים לבצע את שתי מטלות הבנייה – ברמות מורכבות נמוכה וגבוהה.
) (3מפגש אחרי – הסוללה שניתנה במפגש "לפני" הועברה בפעם השניה לכל הילדים.
הנתונים נאספו עבור כל ילד באופן נפרד ,בשלושה מפגשים שארכו בין  60-30דקות ,במהלך 10
ימים .במקרים בהם היה זה רלבנטי ,המראיין הפעיל "התערבות מעודדת" )Prompting
 ,(interventions, or PIבמטרה לעודד את הילדים להרחיב את ההסברים שלהם .במידה מסוימת,
מעורבות זו הובילה לתשובות אשר ניתן להתייחס אליהן כקשורות לטווח ההתפתחות הקרוב של
הילדים ) .(ZPD – Zone of Proximal Development, Vygotsky, 1986כל המפגשים צולמו בוידיאו,
תומללו ונותחו.
ניתוח הנתונים

לפני ניתוח הנתונים הראשוני ,שני שופטים בלתי תלויים ניתחו  40%מהנתונים והגיעו להסכמה של
 87%ביחס לנתונים אלו.
ממצאים ראשוניים ודיון
למחקר החלוץ הנוכחי היו שתי מטרות עיקריות (1) :לבחון מהן התפיסות שיש לילדים בני  7-5ביחס
ל Mind-המלאכותי ולהתנהגות רובוטים ו (2)-לבחון את ההשפעות שיש לבניית התנהגות הרובוט על
התפתחות תיאוריית ה Mind-וה Mind-המלאכותי של הילדים .התמקדנו בילדים בני  7-5היות
ונמצאה התפתחות משמעותית בגילאים אלו במבנים קוגניטיביים ,חברתיים ,רגשיים ואנטומיים.
בהתייחס למטרת המחקר הראשונה – תפיסות הילדים ,התצפיות שלנו חשפו שלושה מודלים של
ה Mind-המלאכותי ,המוגדרים במונחים של המובחנות מהמודל הבסיסי שלהם של ה Mindהאנושי:
) (1מודל דמוי  – (ToM-like model) ToMמודל המבוסס לחלוטין על המודל שיש לילדים של הMind-
האנושי (2) ,מודל  ToAMמבוסס  – (Tom-based ToAM) ToMמודל טכנולוגי המתייחס לMind-
המלאכותי אך עושה שימוש באלמנטים מושאלים מהמודל של ה Mindהאנושי ,ו (3)-מודל ToAM
טכנולוגי מלא.
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מתוך התצפיות ,ראינו שבמהלך מפגש הבנייה ,המודל של כל הילדים של ה Mind-המלאכותי הפך,
לפחות במידה מסוימת ,למודל מלאכותי ,כלומר קרוב למודל  ToAMמלא .אף על פי כן ,בעוד
שהמודל של בני ה 7-התייחס להיבטים טכנולוגים במהלך רוב המפגש ,המודל של בני ה 5-התפתח
במהלך מפגש הבנייה מהבנה חלקית להבנה מלאה יותר של ה Mind-המלאכותי .יחד עם זאת ,הידע
של כל הילדים היה חלקי ביחס ליכולת הרובוט ל'התנהג' באופן אוטונומי – בזכות העובדה שהלבנה
) (brickהיא חלק מהמבנה של הרובוט .כל הילדים חשבו שהמחשב נדרש בכל עת ככלי בקרה
להתנהגותו של הרובוט ,גם אם הם זיהו שהרובוט "למד מהזיכרון" וש"אנחנו צריכים להעביר את
זה ]את התכנית[ אליו ]אל הרובוט[ ...אל הזיכרון שלו ]בלבנה[" .הנחתנו היא ,שחוסר זה בידע
ותפיסות הילדים נבע מהעובדה שבמחקר חלוץ זה הילדים עבדו במפגש הבנייה בעיקר על התנהגות
הרובוט וייצוג התנהגות זו במונחים של תרחישים וחוקים ולא התמקדו כלל על רכיבי הרובוט כגון
הלבנה ורכיבי חומרה נוספים.
בהתייחס למטרת המחקר השנייה – השפעות של בניית ה Mind-והתנהגות הרובוט על התפתחות
תיאוריית ה Mind-וה Mind-המלאכותי של הילדים ,ברצוננו להתמקד בשתי נקודות עיקריות.
הראשונה מתייחסת לשינוי בחשיבתם של הילדים ובטבע ההסברים שלהם במטלות ה ,ToM-בייחוד
במטלות המתייחסות להיבטים של קבלת החלטות ואדפטיביות .הנקודה השנייה מתייחסת
ליכולתם של הילדים לחשוב על ההתנהגויות המתוארות במטלות  ToMו ToAM-במונחים של
המבנים העומדים בבסיס מטלות אלו :תרחישים או חוקים .תרחישים מרמזים על תיאורים זמניים
ולגופם של עניין ) ,(ad-hocהקשורים להקשר ספציפי ,בעוד שחוקים הם מבנים כלליים א-זמניים,
שיכולים להיות מיושמים לטווח רחב של הקשרים .ההסברים של כל הילדים במטלות "אחרי"
הצביעו על שימוש במבנים אלו .כתוצאה מכך כל הילדים )גם הצעירה ביותר( ביצעו בהצלחה את
מטלת בניית ההתנהגות שדרשה בנייה על פי חוק .ממצאים אלו עולים בקנה אחד עם ממצאים
קודמים בהקשר של חשיבה באמצעות חוקים ובהתייחס לשימוש בשפה טכנולוגית גם על ידי ילדים
צעירים מאוד ).(Levy & Mioduser, 2007
לסיכום ,אנו מאמינים שמחקר חלוץ זה מספק תובנות חשובות בשתי רמות) :א( זיהוי מאפיינים
בחשיבתם של הילדים ביחס לארטיפקטים אדפטיביים ומתנהגים ,ו)ב( ,בחינת טבעם של כלים,
ומטלות מתאימים ,ו"אובייקטים עמם חושבים" ,המאפשרים לילדים לחוקק ולבנות מחד ולבטא
את ההבנות שלהם מאידך – בהתייחס לעולם הארטיפקטים המתנהגים.
ההרצאה בכנס תציג את ממצאי מחקר החלוץ הנוכחי.
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