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 عامر انديش هوشمند
كارشناس فناوری

باهوش مصنوعی

 اشاره
بارها به اين موضوع اشاره شده است که هوش مصنوعی تمام 
جنبه های زندگی انسان را متحول خواهد کرد. تا به حال هوش 
مصنوعی نوآوری هايی در زمينه های گوناگون داشــته اســت؛ 
نوآوری های جالبی مانند پارکينگ های اتوماتيک، شــبکه های 
اجتماعی و دستيارهای هوشمند نمونه هايی از کاربردهای هوش 
مصنوعی هستند. امروزه می توان گفت، هوش مصنوعی در عمل 
در همــه جای جهان وجود دارد و خيلــی زود دنياي آموزش و 

دانشگاه و مدرسه را متحول خواهد کرد.
در حال حاضر، در بخش های گوناگون جهان رويه های متعددي 
برای ادغام هوش مصنوعی با برنامه های آموزشــی در مدرسه و 
دانشــگاه ها در پيش گرفته اند و حوزة آموزش وپرورش را دچار 
تغييراتی بنيادی کرده اند. با آموزش از طريق گوشی های هوشمند 
و تبلت، دانش آموزان ديگر کمتر به ســراغ کتاب ها می روند. در 
همين حال، مؤسسات اينترنتی بســياری در سراسر جهان به 
وجود آمده اند که در بستر اينترنت آموزش های متعددي را ارائه 
می دهند و فرصت های جديدی را برای افراد ايجاد می کنند تا از 

آموزش های متعدد، بدون نياز به ترك خانه، بهره مند شوند.
جهــان امروز ما به طور دائم در حال تغيير اســت و اختراعات 
جديد روی فرايندهای آموزش تأثير خواهند گذاشــت. در اين 
مقاله قصد داريم شش راهی را که هوش مصنوعی به وسيلة آن ها 
حوزة آموزش وپرورش را متحول خواهد کرد، با هم بررسی کنيم. 

با ما همراه باشيد.

 نظام نمره دهی خودكار وقت آزاد بیشتری را برای 
معلمان به ارمغان خواهد آورد

در روية آموزش مدرن، معلمان وقت زيادی را صرف وظايف اداری 
مانند نمره دهی به دانش آموزان و درجه بندی آن ها می کنند. در 
حالی که به کمک فنــاوری می توان اين کار را به صورت خودكار 
انجام داد و وقت آزاد بيشــتری را برای معلم و دانش آموزان ايجاد 
کرد تا به مســائل مهم تری بپردازند. در ادامــة تحوالتی که در 
حوزة آموزش و پرورش رخ داده اســت، اســتفاده از سيستم ها و 
نرم افزارهايی که بتوانند پاسخنامه ها و امتحانات و همچنين مقاالت 
کتبی دانش آموزان و دانشجويان را نمره دهی و درجه بندی کنند، 
در مؤسسات آموزشی اجرايی خواهد شد. اين موضوع به آن معنی 
است که هم زمانی که معلم برای برگزاری آزمون و نمره دهی صرف 
می کند از ميان برداشته خواهد شد و هم مسئله ای به نام اعتراض 

به نمــره و نمره دهی ناعادالنه، با وجود سيســتم های نمره دهی 
اتوماسيون، از بين خواهد رفت. بخش مديريت مدرسه هم حوزة 
ديگــری خواهد بود که از طريق هوش مصنوعــی، با پردازش و 

طبقه بندی کارهای اداری، روند خودکار به خود خواهد گرفت.

 یادگیری شخصی سازی شده پاسخگوی نیازهای 
فردی دانش آموزان و دانشجویان خواهد شد

شــايد بيــراه نباشــد اگــر بگوييم مــا در عصــر خدمات 
شخصی سازی شــده زندگی می کنيم. از پيشنهادهاي فيلم ها 
در ســايت ها گرفته تا تبليغات و ...، به نوعی هر خدمات نوينی 
که دريافت می کنيم، شخصی سازی شده و متناسب با نيازهای 
ماســت. حتی تجارت های وابسته به خرده فروشی نيز با کمک 

هوش مصنوعی بسيار شخصی سازی تر شده است.
با همين سرنخ، هوش مصنوعی هم به معلمان کمک می کند 
از ابتدا به جای شناسايی شاگردان در طول يک ترم و تشخيص 
نيازهای آن ها، نيازهای هر فرد را به صورت هوشــمند تشخيص 
دهند و آن ها را برطرف کنند. اين مسئله به معلمان فرصت کافی 
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می دهد تا مشکالت دانش آموزان را شناسايی كنند و آن ها را بهتر 
بشناسند و به آن ها به شکلی مناسب کمک کنند. نرم افزارهايی 
ماننــد Brightspace Insights قادرنــد نيازهــا و رفتارهای 
دانش آموزان را پيش بينی کنند و در هنگام آموزش به معلمان 

کمک کنند.
معلمــان همچنيــن می توانند با دسترســی بــه اطالعات 
دانش آموزان از قبل، برنامه های يادگيری شــخصی را برای هر 
دانش آموز ايجاد کنند. اين سيســتم به جای اســتفاده از يک 
رويکرد کلی در برخورد با همة دانش آموزان، بر نقاط قوت هر 
فرد تمرکز و روی آن کار می کند. از آنجا که يادگيری ماشين 
و هوش مصنوعی در شناســايی الگوهايی که از چشــم انسان 
دور می مانند بســيار خوب عمل می کنند، به معلم نيز کمک 
می کنند با محول کردن تمرين هاي متعدد و ســخنرانی های 

کالسی مناسب و ... استعدادهای هر دانش آموز را شکوفا کند.

 هوش مصنوعی در شناسایی خألهای یادگیری کمک 
خواهد کرد

معلمان معمواًل مجبورند برای پوشش برنامة درسی در زمان 
کوتاه، ســرعت خاصی برای آموزش مباحث گوناگون در نظر 
بگيرند. اين موضوع باعث ايجاد خألهايی در يادگيری مطالب 
آموزش و مباحث در دانش آموزان می شود و گاهی به گيج شدن 
و ســردرگمی آن ها منجر خواهد شــد. در نهايت، مدرسه ها و 
دانشــگاه ها می توانند با کمک فناوری هــای هوش مصنوعی 
چنين مشــکالتي را حل کنند. دانش آموزان می توانند از يک 
گفت وگوی شخصی در برنامه های آموزشی هوشمند استفاده 
کنند، مشکالت خود را بيان كنند و به صورت فوری به راه حل 
آن ها و پاسخ های مناسب دست يابند. اين سرويس ها همچنين 
می توانند به معلم کمک کنند سرعت آموزش را در حد مناسبی 

نگه دارد و از خألهای آموزشی موجود آگاه شود.

 از محتواهای هوشمند بیشتر استفاده خواهد شد
کمپانی هايی ماننــد Cram101 و JustThatFacts101 به 
دانش آموزان کمک می کنند بتوانند از طريق هوش مصنوعی 
مباحــث را به صورت مؤثرتری ياد بگيرند. برای مثال، محتوای 
کتاب هاي درسی را به محتوا يا راهنمای هوشمند قابل درکی 
بــرای دانش آموزان تبديــل می کنند که شــامل آزمون های 
چندگزينه ای مرتب، خالصه های فصل هاي مهم، برجسته کردن 
بخش های مهم کتاب، خالصه كردن اختصاصی برای هر فصل 

مي شوند و روی بستر هايی مانند آمازون در دسترس هستند.
اين نوع محتواهای هوشمند تا به حال در تعدادی از مؤسسات 
آموزشی استفاده شده  اند و عالوه بر آن تعدادی از وب سايت ها 
نيز از آن ها برای جلب رضايت کاربرانشــان استفاده کرده اند. 
مدير محتــوای EMUCoupon در اين باره توضيح می دهد: 
»برای ما محتوای هوشمند به معنای ايجاد يک تجربه بر اساس 
رفتارهای قبلی بازديدکننده اســت. اين مسئله شامل عواملی 

مانند مکان، زبان، جمعيت و نوع دستگاه است.«
در زمينة دانشــگاهی، اين مســئله و مفهوم شامل رابط های 

يادگيــری دارای تنظيمات و راهنماهــای يادگيری ديجيتال 
می شود. برخی از اين بسترها محتوای تعاملی، قابليت دريافت 
بازخــورد، ايجاد تمرينات و ارزيابی هــای کاملی دارند. معلمان 
می تواننــد بــا ايجاد برنامــه و محتوای قابــل تنظيمي که به 
آســانی در دسترس دانش آموزان است، به راحتی از اين بستر ها 
بهره مند شوند. با هوشمندترشدن اين نوع محتواهای هوشمند، 
نوآوری هايی مانند شبيه ســازی و ارزيابی های آينده هم با اين 

سرويس ها ادغام خواهند شد.

 آموزش برخط به رشد خود ادامه خواهد داد
هوش مصنوعی باعث خواهد شد مرزهای بين المللی در فرايند 
آموزش در عمل بی معنی شــوند. امروزه آموزش برخط توسعه 
و گسترش بسيار بيشــتری داشته است. بيش از شش ميليون 
دانش آموز آمريکايی در حال حاضر در کالس های آموزش از راه 
دور ثبت نــام می کنند. همچنان که هوش مصنوعی به تغيير و 
تحول حوزة آموزش وپرورش می پردازد، دانش آموزان بيشــتری 
ترجيح می دهند در کالس های ديجيتال و برخط ثبت نام کنند. 
در همين حال، دولت های کشورهای در حال توسعه بر آموزش 
برخط به کمک هوش مصنوعی سرمايه گذاری می کنند تا بتوانند 

آموزش های با کيفيت باال را در مناطق روستايی بيشتر کنند.

 تشخیص چهره پا به میدان می گذارد
در مدرسه هاي چينی مدتی است استفاده از سرويس هايی که 
چهرة دانش آموزان را تشــخيص می دهند، شروع شده است. به 
اين ترتيب، ديگر موضوعاتي مانند شناسه و کد دانشجويی از بين 
می روند. عالوه بر آن، دوربين های تشخيص چهره در کالس ها 
هر 3۰ ثانيه يک بار چهرة دانش آموزان را تجزيه وتحليل می کنند 
تا ببينند آيا به درس توجه دارند يا نه و اگر اين گونه نباشــد، به 
والدين و معلم دانش آموز اطالع داده می شــود. البته اين کاربرد 
هوش مصنوعی تا حدودی جنجال برانگيز است و منتقدانی دارد 
که آن را نوعی نظارت مداخله آميز می خوانند. شــايد نه به اين 
شکل، اما به زودی شــاهد چنين سرويس هايی در مدرسه هاي 

سراسر جهان خواهيم بود.

 نتیجه گیری: آموزش و پرورشی که ما می شناسیم 
قطعًا تغییر خواهد کرد!

مــا نمی گوييم به زودی ربات های هوشــمند جای معلمان را 
می گيرند يا کالس های آموزشی هوشمند فرابشری را خواهيم 
ديــد، اما به طور قطع هوش مصنوعی و ظرفيت هايش به کمک 
معلمان خواهد آمد تا سيستم قبلی تغيير کند و سيستمی ايجاد 
شــود که در آن دانش آموزان بتوانند سريع تر، بهتر و مؤثرتر ياد 
بگيرند. هوش مصنوعی برخی از وظايف وقت گير معلمان را به 
عهده خواهد گرفت و زمان آزاد بيشــتری را برای پرداختن به 
مسائل مهم تری به آن ها خواهد داد تا بيشتر روی دانش آموزان 
متمرکز شوند. به طور کلی، سيستم آموزش وپرورش در سال های 
آينده قطعًا تغييرات بســياری خواهد داشت و اين تغييرات در 

جهت مثبت خواهند بود.
 


