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تأثير هوش مصنوعی بر فعالیت های آموزشی
معمــواًل فرايند نمره دهــی به دانش آمــوزان، چه برای 
تکاليفشــان و چــه امتحانات، بــرای معلمــان زمان بر و 
خسته کننده اســت. گرچه هوش مصنوعی نمی تواند در 
نمره دهی کاماًل جايگزين انســان شــود، اما اين فرايند را 
بســيار نزديک به انسان انجام می دهد. امروز برای معلمان 
ميسر شده است که نمره دهی به تقريبًا همة  انواع سؤاالت 
چندگزينه ای و جای خالی را خودکار کنند. البته نمره دهی 

خودکار به سؤاالت تشريحی نيز چندان دور نيست.
يکی از روش های مهم کاربرد هوش مصنوعی در آموزش، 
از مهدکودک تا دانشگاه، در به کارگيری سطوح پيشرفته ای 
از يادگيری، شخصی ســازی شده است. برخی از آن ها در 
حال حاضر با رشد تعداد برنامه ها، بازی ها و نرم افزارهای 
يادگيری انطباقی عملی شده اند. اين سيستم ها به نيازهای 
دانش آموز پاســخ می دهند، بــر موضوعاتی خاص تأکيد 
می کنند، مباحثی را که دانش آموز بر آن ها تســلط پيدا 
نکرده است تکرار می کنند و به دانش آموز کمک می کنند 

با سرعت خودش جلو برود.
اين نوع آموزش شخصی سازی شده می تواند يک مسئلة 
ماشين محور باشد که در سطوح گوناگون به دانش آموزان 
کمک می کند با هم در يک کالس کار کنند. در تســهيل 
آموزش نيز به معلم کمک می کند و هر زمان دانش آموزان 
نياز به کمک داشته باشند، کمک می کند. يادگيری انطباقی 
همچنين بر يادگيری در سطح کشور تأثير بسزايی دارد، چرا 
که برنامه های هوش مصنوعی روزبه روز در حال پيشرفت و  
گسترش هستند. يادگيری انطباقی می تواند نقاط نيازمند 

بهبود را در دوره های آموزش مشخص کند.

برنامه های مبتنی بر هوش مصنوعی 
هوش مصنوعی نه تنها می تواند به معلمان و دانش آموزان 
کمک کند دوره ها را متناسب با نيازهايشان بسازند، بلکه 
می تواند بازخوردهايی کلی برای هــر دو، دربارة موفقيت 
دوره، فراهم کند. برخی مدرســه ها، به خصوص آن ها که 
آنالين هستند، از سيســتم  هوش مصنوعی برای کنترل 
روند دانش آموزان و هشدار دادن به معلمان، در مواقعی که 
مشکلی در عملکرد دانش آموز وجود دارد،  استفاده می کنند.

 هوش مصنوعی یا هوش ماشــینی١ (AI( مقولة جالبی اســت. روزگاری ما تنها در فیلم ها و داستان های علمی ـ تخیلی 
می توانستیم ردی از هوش مصنوعی بیابیم، ولی امروزه به لطف فناوری های مدرن و پیشرفت های صورت گرفته، هوش مصنوعی با 
سرعت در حال ورود به زندگی روزمرة انسان هاست. اکنون شما می توانید در خانه ای هوشمند زندگی کنید، با دستیار مجازی خود 

صحبت کنید، به یخچالتان دستور بدهید و غیره.
اکنون هوش مصنوعی آرام آرام وارد حوزة آموزش و یادگیری نیز شده است و می توانید کاربرد هوش مصنوعی را در آموزش ببینید.

در سال ٢٠١٦ یک استاد دانشگاه در آمریکا نوعی برنامة هوش مصنوعی برای پیشبرد امور آموزشی خود ابداع کرد که می توانست 
به پرسش های افراد پاسخ دهد، تکالیفشان را به آن ها یادآوری کند و به مقاالت و نوشته هایشان امتیاز بدهد.

دانش آموزان از طریق ایمیل با این دستیار آموزشی ارتباط برقرار می کردند و سؤاالت خود را از او می پرسیدند، ولی هرگز تصور 
نمی کردند این فقط یک برنامة رایانه ای است نه یک انسان واقعی!

اين نوع سيستم های هوش مصنوعی به دانش آموزان اجازه می دهند 
حمايــت الزم خود را دريافت کنند. به اســتادان نيز کمک می کنند 
جاهايــی را که بهبود و اصالح روند آموزش دانش آموزان نياز اســت، 
پيدا کنند. برنامه های هوش مصنوعی فقط به دانش آموزان مشــاوره 
نمی دهند. برخی از آن ها سيستم هايی را توسعه می دهند که می تواند 
در انتخاب رشته براساس موضوعاتی که دانش آموزان در آن ها موفق 

بوده اند، به آن ها کمک کند.
نقش معلمان در آموزش هميشــه مشــخص اســت، اما اين نقش 

مهارت ها
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ممکن اســت به وســيلة فناوری جديد در قالب سيستم های 
محاســبة هوشــمند تغيير کند. همان طور که گفتيم، هوش 
مصنوعی می تواند مجموعه ای وظايف مانند نمره دهی را انجام 
دهد، به دانش آموزان در بهبــود يادگيری کمک کند و حتی 
جايگزينی برای تدريس در دنيای واقعی باشــد. در عين حال، 
هوش مصنوعی می تواند با ديگر جنبه های آموزش نيز منطبق 
شود. سيستم های هوش مصنوعی می توانند برای ارائة تخصص 
برنامه ريزی شوند و محلی باشند برای سؤال دانش آموزان و پيدا 
کردن اطالعات. يا حتی در يــک مجموعه درس های پايه ای، 
می تواننــد جای معلمان را بگيرند. در بســياری موارد، هوش 

مصنوعی نقش معلم را به تسهيلگر تغيير می دهد.
معلــم می تواند تدريــس هوش مصنوعــی را کامل کند، به 
دانش آمــوزان ضعيــف کمک کنــد، تعامالت بيــن فردی و 
تجربه های مفيدی برای دانش آموزان فراهم کند. از بســياری 
جهات، فناوری اين تغييرات را به کالس های درس برده است؛ 
به خصوص در مدرسه هايی که آنالين هستند يا الگوی کالس 

درس معکوس2 دارند.

روش های کاربرد هوش مصنوعی در آموزش مجازی
پرسش در زمان واقعی

يکی از چالش هايی که افراد در آموزش مجازی با آن روبه رو می شوند، 
از بين بردن شکی است که آن ها در خصوص آموزش مجازی دارند. اين 
فقط »ترس از بی استعداد نشان دادن« است يا ترس از اينکه مربی در 
دسترس نيست. يا اينکه افراد نمی خواهند در حين آموزش حواسشان 
پرت شود. اما مهم است که فراگيرندگان سؤاالت فوری و سريع بپرسند، 

زيرا در غير اين صورت فرايند يادگيری حتی پيچيده تر می شود.
با ادغام هوش مصنوعی در دوره های آموزش مجازی، می توان از لزوم 
ارتباط مســتقيم با مربی يا جست وجو در اينترنت در زمان سردرگمی 
کاست. تنها کاری که بايد کرد، سؤال از موتور هوش مصنوعی و دريافت 
پاسخ مناسب است. محققان معتقدند، هوش مصنوعی می تواند کوهی از 

ديتا را در صورت آموزش مناسب ياد دهد.

پردازش زبان طبیعی
پردازش زبان طبيعی زيرمجموعه ای از هوش مصنوعی اســت که بر 
توانمندســازی رايانه ها برای ادراک و پردازش زبان انسان تمرکز دارد. در 
اصل، صحبت کردن بــا موتورهای هوش مصنوعی مانند صحبت کردن 
با انســان است، با همان زبانی که حرف می زنيم. هوش مصنوعی امکان 

صحبت کردن با دستگاه به زبان مادری را فراهم می کند.

  

حال کــه دربارة کاربرد هوش مصنوعــی در آموزش گفتيم، آينده چه 
خواهد شد؟ اين فناوری به کجا خواهد رفت؟ فناوری های جديدی چون 
واقعيت مجازی،  واقعيت افزوده و ترکيبی، در شکل گيری تجربة جذاب برای 
دانش آموزان در کالس آنالين تأثير بسزايی دارند. پيدا کردن منابع مناسب 
در زمان مناسب، آسان تر و سريع تر از قبل خواهد شد و دانش آموزان قادر 

خواهند بود تجربة يادگيری شان را شخصی سازی کنند.
هوش مصنوعی قادر اســت نقاطی را که دانش آموز در آن مشکل دارد 
شناسايی کند و شيوة مناسبی برای بهبود عملکرد ارائه دهد. اما آيا هوش 
مصنوعی جايگزين معلمان می شــود؟ ما به اين بــاور نداريم، اما هوش 
مصنوعی می تواند ابزار خوبی برای معلمان باشد. با اين حال، نقش معلم 

فراتر از تنها ارائة اطالعات به روشی مؤثر است.
معلم، عالوه بر انتقال دانش، به دانش آموز ياد می دهد چطور در جامعه 
رفتار کند و فرد موفقی باشد. درواقع آموزش اجتماعی و عاطفی را نيز 
شــامل می شود. تنها انسان است که می تواند کودکان را تربيت کند تا 
انسان های بزرگی در آينده بشوند. نسل جديد به مهارت های اجتماعی، 
خودآگاهــی و تصميم گيری نياز دارد و اين مهارت هيچ وقت نمی تواند 

توسط ماشين آموزش داده شود.
هوش مصنوعی، بدون معلمی که بلد باشد چطور از آن به شيوه های 

کارآمد استفاده کند، هيچ ارزشی ندارد.

پی نوشت ها
1. Artificial Intelligence 
2. flipped classroom

منبع
1. irandnn.ir/mag/using-artificial-intelligence-in-education/


