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اهم مطالب ارائه شده در سخنرانی
وبینار آموزش ،هوش مصنوعی ،یادگیری و علوم شناختی :تغییر ناگزیر پارادایم
پنجشنبه  17تیرماه 1400
انجمن آموزش مهندسی ایران
سخنران :دکتر بابک نجار اعرابی
بحث هوش مصنوعی و نقش آن در آموزش ،بدون بحث یادگیری و علوم شناختی در ذهن من زیاد معنا پیدا نمی کند .حوزه کاری من یادگیری
ماشین است و به این دلیل بطور طبیعی به حوزه علوم شناختی نزدیک شدم؛ به بحث های هوش طبیعی و از آنجا هم به یادگیری در انسان و
سایر موجودات .من دغدغه آموزش هم دارم و معلمی را خیلی دوست دارم .به این ترتیب من با این چهار عنوان که در سخنرانی ام وجود دارد،
ارتباط پیدا می کنم .بخش زیادی از موضوع و تغییر الگو ( )paradigm shiftکه خدمتتان عرض می کنم ،بیشتر در علم شناختی تبلور پیدا
کرده است و تغییر الگو ،که از سمت نگرش آموزش محور به سمت نگرش یادگیری محور بوجود آمده است .این در حوزه تخصصی افرادی است
که بسیا ری از آنها در حوزه علوم انسانی کار می کنند و مهندس نیستند .ولی من به عنوان یک مهندس یک سری مباحث را به زبانی که نزدیکتر
به زبان مهندسان است ،بیان می کنم.
همیشه دیدگاه هایی که ما داشتیم و در دانشگاه ها هم پیاده می شده است ،استاد محور و مرجع محور بوده است .استاد دانای کل است و
مراجع جایی است که اطالعات در آنجا وجود دارند .و بر مبنای آنها فرایند آموزش شکل می گرفته است .همیشه تقابلی بین بحث آموزش و
یادگیری وجود داشته است .چون از یک طرف روان شناسی علوم شناختی به ما می گفت انسان یک موجود یادگیرنده است و اینکه چقدر یاد
می گیرد فقط به این که استاد چقدر استاد خوبی است و مرجع چقدر خوب است بستگی ندارد ،به خود یادگیرنده ،شرایط آن و توانایی ها و
ناتوانایی های او و ارتباط بین یاد دهنده و یاد گیرنده و تطبیقی که بشود داد با شرایط این دو نفر یا مجموعه نفرات بستگی دارد .به
این معنا که یادگیرنده فردی است که ویژگی های شناختی دارد ،ویژگی های عاطفی دارد ،همیشه در یک شرایط نیست و اگر بخواهیم یادگیری
خوبی اتفاق بیفتد باید بتوانیم به این موارد توجه کنیم .این قضه از قدیم االیام وجود داشته و علوم شناختی به ما کمک کرده است که درک
بهتری از فرایند یادگیری پیدا کنیم و ببینیم که عوامل درگیر در یادگیری چه چیزهایی هستند .چه چیزی باعث می شود که ما یک یادگیری
خوب و یا نامطلوب داشته باشیم .هوش مصنوعی ابزارهای الزم برای ایجاد این اکوسیستم یادگیری را در اختیار ما می گذارد .به این ترتیب
که آموزش بوده ،یادگیری بوده ،تقابل ها و یا بعضاً تعامل هایی بین این ها همیشه وجود داشته و از قدیم هم بوده .اما آن چیزی که روزگار را
عوض کرده است ،این است که از یک طرف علوم شناختی درک ما را از یادگیری زیاد کرده است و از طرف دیگر هوش مصنوعی
ابزارهای الزم برای پیاده کردن این اکوسیستم یادگیری را فراهم کرده است .پس به این معنا آن تغییر الگو که از آن صحبت
می کنیم واقعا از نگرش آموزش محور به یادگیری محور هست ،علوم شناختی ادراکات آن را و هوش مصنوعی ابزارهای آن را
بوجود می آورد.

چرا ناگزیر به تغییر پارادایم هستیم:
از قدیم سبک های مختلف آموزشی وجودداشته است:
• استاد در موضع دانای کل
• ایجاد سوال در ذهن دانشجو بجای پاسخ به سواالت
• باز تولید فرایند اکتشاف در ذهن دانشجو
• پژوهش به مثابه آموزش
• آزمون به مثابه تدریس
اما دو مولفه علوم شناختی و هوش مصنوعی و امکان پذیر کردن رفتن به سمت یادگیری شناختی ،تغییر الگو را برای ما ناگزیر
می سازد.

مختصری درباره علوم شناختی و نقش آن در درک فرایند یادگیری
تعریف شناخت:
Cognition: the mental action or process of acquiring knowledge and understanding
through thought, experience, and the senses
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•

عملکردها یا فرایندهای شناختی مهم:
هر چه جلوتر می رویم این فرایندهای شناختی پیچیده تر می شوند.
Perception
Attention
Memory and Working Memory
Formation of Knowledge
Judgment and Evaluation
Reasoning and Computation
Problem solving and
Decision making
Comprehension and Production of Language
Cognitive Processes use Existing Knowledge and Discover New Knowledge

•
•
•
•
•
•
•
•
•

از اینج ا معل وم م ی ش ود ک ه چ را عل وم ش ناختی ب رای ی ادگیری مه م اس ت .م ا ب رای اینک ه ی ادگیری خ وبی
داش ته باش یم ،ای ن ک ارکرد ه ای ش ناختی اس ت ک ه باع ث م ی ش ود ت ا خ وب ی اد بگی ریم ،ب د ی ادبگیریم و ک الً
متف اوت ی ادبگیریم .اگ ر نقص ی در ادراک ات م ا وج ود داش ته باش د ب ر ی ادگیری م ا ت

یر م ی گ ذارد .اخ تالالت

در ح اف هو ی ا اخ تالالت زب انی ،بین ایی ،گفت اری ،ش نیداری ،و ی ا ع دم توان ایی ب ر تمرک ز م ی توان د ب ر خ وب ی ا
بد شدن آموزش و یادگیری ت یر بگذارد.
علوم شناختی درباره مباحث زیر صحبت می کند:
•

تفکر()Thought

•

یادگیری ()Learning

•

سازمان ذهنی ()Mental Organization

مورد مطالعه :انسان و سایر موجودات زنده ای که کارکردهای شناختی از خود نشان می دهند.
عل وم ش ناختی ،ح وزه ای می ان رش ته ای اس ت ک ه طی ف وس یعی از رش ته ه ا را در برم ی گی رد .بخش ی ک ه ب ه
مهندس ی ارتب اط دارد ،ه وش مص نوعی اس ت ک ه خ ود آن بخ ش ه ای زی ادی را ش امل م ی ش ود .در اینج ا ب ا
اس تفاده از ه وش مص نوعی و کاره ایی ک ه در مهندس ی ب رق ی ا ک اممیوتر انج ام م ی ش ود ،م ی ت وان ب ه کم ک
علوم شناختی آمد و مداخالت شناختی انجام داد و یادگیری را مطلوب تر کرد.
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روان
شناسی

زبان
شناسی

علوم
اعصاب

علوم و
فناوریهای
شناختی
فلسفه
ذهن

هوش
مصنوع
ی
مردم
شناسی

مدلسازی
یادگیری ماشین
کالن داده
علوم کامپیوتر
پردازش سیگنال
میکرو الکترونیک
...

با علوم شناختی چه می توان کرد:
•

درک و بهبود ادراک ،افکار ،عواطف ،خالقیت ،تصمیم گیری و  ...در سطح فرد و جامعه

•

مهندسی و بهبود عملکرد موارد فوق با نگاه ساختاری و عملکردی نه تنها رفتاری

•

اثرآن  :تقویت رفاه و سالمتی بشر ،تقویت ارتباطات انسانی ،تغییر در سیاست های اجتماعی

علوم شناختی کجاها مهم است؟
•

آموزش و پرورش شناختی

•

اقتصاد شناختی

•

مدیریت شناختی

•

مهندسی شناختی

•

علوم دفاعی شناختی

•

شناخت اجتماعی

•

شناخت درمانی
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•

توانبخشی شناختی

•

...

در واقع علوم شناختی در همه جا مهم است و این ها که اشاره شد ،مهم ترین ها هستند.
مس له محوری علوم شناخت مغز است.

ش اید بت وان گف ت مه م ش دن عل وم ش ناختی در ای ن س ال ه ا ب ه خ اطر روش ه ای م درن تص ویر ب رداری
ک ارکردی ،و در رأس آنه ا  ،fMRIاس ت ک ه ب ا ع ث ایج اد ای ن تغیی ر ش ده و درک بهت ری از س اختار مغ ز و
 cognitionبه ما داده است.
روش های مدرن تصویر برداری کارکردی:
•

fMRI

•

EEG MR compatible

•

MEG

•

fNIRS

ای ن نگ اه س اختاری و عملک ردی تف اوتی ک ه ب ا نگ اه رفت اری دارد ،نکت ه کلی دی اس ت .م ا بهت ر م ی فهم یم ک ه
در مغ ز چ ه م ی گ ذرد و رفت ار ش بکه ای مغ ز ای ن ک ه چگون ه اطالع ات سنس وری وارد م ی ش ود ،پ ردازش
می شود تا منجر به تصمیم می شود را توانستیم درک کنیم.
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از ن ر روش شناسی در علوم شناختی ،مطالعه انسان و حیوان در سطح
• رفتار
• مکانیزم های سلولی و ملکولی
• رفتار شبکه ای اجزا مغز
• ارتباط کارکردی و علی اجزا مغز
انج ام م ی ش ود ک ه در بخ ش زی ادی از آن مهندس ان مداخل ه م ی کنن د .ه م سنس ورها و ابزاره ای م ورد نی از
را می سازند و هم تکنیک های پردازش برای آنها ایجاد می کنند.
آورده علوم شناختی برای ما:
•

درک بهتر کارکردها و فرایندهای شناختی:
ادراک ،توجه ،حاف ه ،استدالل ،تصمیم گیری... ،

•

درک بهتر و امکان بهبود فرایند یادگیری

•

درک بهتر تفاوت های میان فردی در فرایند یادگیری و ریشه های شناختی آن

•

امکان مداخله در جهت بهبود کارکردهای شناختی پایه فرد (توجه ،حاف ه)

•

درک بهتر و بررسی ارتباط عواطف و کارکردهای شناختی

•

علوم شناختی محاسباتی

•

امکان مدلسازی شناختی افراد و ارتباط آنها

ی ک بع د موض وع ارتب اط ب ا عواط ف اس ت ک ه م ی دان یم عواط ف اف راد م ی توان د در ی ادگیری آنه ا ت تیر مثب ت
یا منفی داشته باشد .در این دو قسمت:
•

علوم شناختی محاسباتی

•

امکان مدلسازی شناختی افراد و ارتباط آنها

ابزاره ایی ک ه ه وش مص نوعی ایج اد ک رده اس ت ب ه م ا کم ک م ی کن د ت ا عل وم ش ناختی را ب ه ط ور عمل ی وارد
ابزارها و  appها و تصمیم گیری ها در حوزه هوش مصنوعی بکنیم.
آنچ ه ام روز در آم وزش جدی د م ی بین یم ک ه م ا را ه ل م یده د ب ه س مت گ ذر از آم وزش مح ور ب ودن ب ه س مت
ی ادگیری مح ور ب ودن ،بخ ش بزرگ ی از آن ب ر تح والت عص ر دیجیت ال س وار ش ده اس ت .در واق ع تص ور
 Educational Technologyمعاصر بدون ابزارها و تحوالت عصر دیجیتال ناممکن است.
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الگوی سنتی آموزش:
•

دانشگاه (زیر ساخت فیزیکی)

•

دانشجویان (ملزم به حضور در محل دانشگاه)

•

دوره های آموزشی تخصصی و انعطاف کم

•

هدف تربیت فرد با دانش عمیق در یک حوزه تخصصی

•

حمایت مالی دولتی

اما
آموزش در عصر دیجیتال:
چهار سازه مهم عصر دیجیتال:
•

توان پردازش فراوان و گسترده و ارزان

•

توان ذخیره سازی فراوان و گسترده و ارزان

•

وجود حسگرهای فراوان و گسترده و ارزان

•

ارتباط شبکه ای عناصر سه گانه فوق

در این بین آنچه برای ما در بحث آموزش مهم است:
•

انسااان در قلقااه ماشااین هااا :بخ ش خ وبی از کاره ایی ک ه ق بالً انس ان ه ا انج ام م ی دادن د ،ماش ین
ه ا انج ام م ی دهن د و اینج ا اس ت ک ه ه وش مص نوعی ب ه م ا کم ک م یکن د .م ثالً تص حیح اوراق و ی ا
طراحی تست و personalize education

•

شبکه های اجتماعی انسان ها و ماشین ها :اکوسیستم جدید آموزشی در آن شکل می گیرد.

•

آموزش از قالت محلی خارج شده است.
حداقل :دسترسی جهانی به محتوا و سرویس های و آموزشی و کسب مدرک

•

در واقااع همااین مشاااهده باارای الاازام تغییاار الگااو کااافی اساات  .اگاار قااباً رقاباات مااا منحصاار بااه
دانشااگاه هااای اطااراف و در شااهر هااای دیگاار بااود ،االن بایااد بااا دانشااگاه هااای مطاار جهااان هاام
رقابت کنیم.
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خروجی آموزش سنتی:
•

مهارت های تخصصی

•

دانش عمیق و مهارت در یک حوزه خاص

•

اشراف نسبی بر حوزه های مرتبط

•

مهارت در ترکیب دانش و مهارت های مختلف برای حل مسئله

•

مهارت فنی در حل مسئله در دنیای پیچیده واقعی

ام اا سااوال ایاان اساات کااه آیااا خروجاای آمااوزش ساانتی مناسااا نیاااز هااای امااروز هساات؟ آیااا مهااارت
های نرم را به ما یاد می هد؟
مهارت های نرم چیست؟
•

ت

وان خودی

ادگیری در ط

ول زن

ر مفی

دگی (عم

د دان

ش تخصص

ی کوت

اه ش

ده اس

ت)،

SELF LARNING & LIFE TIME LEARNING
•

توانا در کار گروهی (یک نفر به همه ابعاد مسئله مسلط نیست).

•

توانا در تفکر انتقادی

•

خالق و نوآور در حل مسائل پیچیده

•

توانا در درک یکمارچه ابعاد مختلف مسائل دنیای واقعی
•

فنی

•

اقتصادی

•

اجتماعی

•

زیست محیطی

اینجا نگرش  embeddedدر مقابل نگرش انتزاعی قرار می گیرد.
در نگ رش تخص ا گ را م ا مس ائل را انت زاع م ی ک ردیم و ح ل م ی ک ردیم و پاس خ را ب ه م ا ب ه ازا مس ئله در
دنی ای واقع ی م ی خوران دیم .امااا االن بااا مسااایلی روباارو هسااتیم کااه از همااان اول بایااد ابعاااد فناای اش را
در کنااار ابعاااد اقتصااادی ،اجتماااعی ،زیساات محیطااای و  ...در ن اار بگیااریم .نم ی ت وان مس ئله م ورد
مطالعه را منفک از محیط و تا یرات آن مدلسازی و بررسی کرد.
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•

در آمااوزش ساانتی ،مهااارت فناای در قاال مساانله در دنیااای پیچیااده واقعاای مطاار بااود و در
آمااوزش جدیااد ،مساانله را بایااد یکپارچااه و  embeddedدر محاایط و بااا همااه ابعاااد آن در
ن ر گرفت.

در گذشته این کار را  polymathیا عالمه انجام میداد .مثل داوینچی و ابن سینا.
ای ن روزه ا مس ائل پیچی ده ت ر ش ده و حج م دان ش بش ری باالرفت ه اس ت .امی د ب ه اینک ه عالم ه ه ایی اینچن ین
وج ود داش ته باش ند ت ا مس ائل را ب ه یکب اره ب رای م ا ح ل کنن د ،امی د واه ی اس ت .در اینجااا الاازام مهااارت
های نرم بیشتر محسوس می شود.
حال سوال این است :عالوه بر بحث نیاز ها ،آموزش سنتی تا چه قد با الگوی زیست جدید سازگار است؟
•

فضای مجازی و اینترنت

•

شبکه های اجتماعی

ال از زمانی
بخش زیادی از دنیای ما در این دو فضا می گذرد .این به این معنی است که او ًال یک سری از مشاغل از بین می رود .مث ً
که اپلیکیشن تمسی و اسنپ آمده است ،آژانس های مسافربری محدود شده اند.
•

حذف یا محدود شدن برخی شغل ها (آژانس مسافربری)

•

بوجود آمدن یا گسترش برخی شغل ها (فروشگاه های اینترنتی) مانند دیجی کاال در کشور خودمان و  Amazonدر جهان
که با سرعت زیادی رشد کردند.

•

نیازهای حرفه ای جدید ()lifetime learner

•

نیازهای حرفه ای متنوع (فعالیت میان رشته ای و مهارت های نرم)

•

آموزش گیرنده باید احساس کند منفعت مشخصی متناسب با نیاز بدست آورده است .آموزش سنتی همیشه این را در حد
باالیی به فرد نمی دهد .از اینجاست که بحث  Personalized Educationبه وجود می آید.
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نیاز به شخصی سازی آموزش
Personalized Education
در واقع ما به شخصی سازی آموزش نیاز داریم .چرا؟ چون تحت این شرایط است که شانس  self learnerشدن به وجود می آید.
•

نوع آموزش شانس  self learnerو  lifetime learnerشدن شخا را بسیار افزایش می دهد.

•

فرد بطور فزاینده ای در فرایند یادگیری خودش درگیر می شود در حالی که در آموزش سنتی خود فرد کمتر درگیر
می شود.

•

می تواند روی رفع نقاط ضعف خودش برنامه ریزی کند.

•

می تواند مسیر آموزش را به عالیقش نزدیک کند و این انگیزه خوبی را برای فرد به وجود می آورد.

•

اعتماد به نفس و عزت نفس را بهبود می بخشد.

بنابراین در این محیط جدید ،راه حل Personalized Education ،است.
نیاز به شبکه ای سازی اکوسیستم آموزش
اکوسیستم آموزشی که ما در آینده خواهیم داشت ،به صورت شبکه ای خواهد بود.
•

شبکه ای از استادان ،دانشجویان ،مربیان و دستیاران ،منابع و محتوی و ...

•

سرویس های متنوع آموزشی در بسترهای مختلف (کالسVR(Virtual Reality) /AR(augmented ،Game،
)  ،Realityرفع اشکال ،مشاوره ،طراحی دوره ،ارزیابی ،سنجش و ارائه مدرک و )...

•

اکوسیستم شبکه آموزش:
•

سازگار با الگوی زندگی معاصر در بستر اینترنت

•

پاسخگوی نیازهای آموزشی متنوع و متحول انسان معاصر

•

استفاده حداکثری از امکانات عصر دیجیتال

•

بستر مناسب برای الگوی تطبیق حلقه بسته و شخصی سازی آموزش و یادگیری که به صورت مستمر صورت
بگیرد ،نه اینکه در پایان ترم متوجه بشود که چه اشکاالتی وجود دارد.

•

تیم آموزش نه یک استاد ()crowd learning

•

آموزش ترکیبی در بسترهای متنوع

هدف الگوی نوین آموزش و یادگیری در عصر دیجیتال
بنابراین هدف الگوی نوین آموزشی در سیستم آموزش دیجیتال ،توسعه سیستم آموزش شبکه ای است.
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•

توسعه اکوسیستم آموزش و یادگیری شبکه ای
•

معطوف به نیازهای متنوع و متحول جامعه و افراد آن

•

ناظر به تفاوت های فردی است که منجر به شخصی سازی یادگیری می شود.

•

امکان توسعه همگام و همزمان مهارت های نرم و مهارت های تخصصی ،قرار نیست که مهارت های تخصصی
حذف شود بلکه قرار است که مهارت های نرم به آن اضافه شود.

هوش مصنوعی و تکنولوژی اطاعات در آموزش و یادگیری
هوش مصنوعی برای آموزش و یادگیری شناختی ،مقدار زیادی تکنولوژی با خودش می آورد که غالباً متکی به تحلیل کان داده
هستند و کالن داده ها از عصر دیجیتال می آیند :سنسورهای زیاد ،پردازنده های زیاد ،امکان ذخیره سازی انبوه و ارتباط
شبکه ای اجزا ،که اگر این ویژگی ها نبود ما امکان داشتن کالن داده و تحلیل کالن داده را نداشتیم.
آورده هوش مصنوعی برای آموزش و یادگیری شناختی (غالبا مبتنی بر تحلیل کالن داده)
•

تخمین وضعیت دانش و مهارت یادگیرنده متکی بر کالن داده ،مثالً یک دوربینی جلوی فرد قرار می گیرد و نتیجه
تست هایی که دارد می زند را می بینیم و همچنین به روش نزدیک شده به حل مسئله و شیوه ای که در حال حل کردن
مسئله است نیز نگاه می کنیم و با همان دوربینی که جلوی او گذاشتیم می توانیم حالت های او را تشخیا دهیم و به
همین ترتیب یک تخمین وضعیت بزنیم .نه فقط خروجی مهارت و دانش فرد را نگاه می کنیم بلکه در فرایند هم بتوانیم
آن را تشخیا دهیم.

•

ارزیابی دانش و مهارت و تخمین نیاز یادگیرنده

•

مدلسازی و ارزیابی کارکردها و فرایندهای شناختی یادگیرنده

•

پایش وضعیت عاطفی یادگیرنده

•

تطبیق محتوا و سرویس متناسب با نیاز و شرایط یادگیرنده (لوپ بسته)

•

دستیار برنامه ریزی

•

شخصی سازی ،محتوا ،ابزار ،پلتفرم ،تیم آموزش ،نحوه ارزیابی

•

ایجاد شبکه شخصی سازی شده و هرس شده آموزش دهندگان و یادگیرندگان

•

ارزیابی مستمر متکی بر داده های رفتاری (نه آزمون های متداول)

در ادامه نگاهی به گزارشی از  Holon IQکه در ژانویه  2021منتشر شده است می اندازیم .این گزارش درباره
 ،Global Education Technologyخصوصاً از من ر ت یر هوش مصنوعی ،صحبت می کند.

11

لطفاً به شیبی که برای سرمایه گذاری  Educationو Trainingدر دنیا وجود دارد ،توجه فرمایید .که از  2.8تریلیون دالر در سال
 2000به  5.4در سال  2021رسیده است و تا  7.3در سال  2025می رسد .شیب حدود  4درصد است ،که در همه Education
و  Trainingبه این صورت است و ربطی به  Education Technologyکه در بستر دیجیتال شکل گرفته است ندارد.
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به ن ر می آید تا سال  ،2050دو میلیارد یادگیرنده جدید در مراحل  secondaryو  post-secondaryدر حال اضافه شدن
هستند .در بین سال های  ،2050-2020بیش از  970میلیون و  1.2میلیارد نفر وارد مراحل  secondaryو post-secondary
می شوند .حدود  2میلیارد آدم نیاز به آموزش دارند.

این نمودار به ما می گوید که آن بخشی که در آن سرمایه گذاری شده است در حوزه های مختلف به چه صورت استGlobal .
 GDPرا با آنچه در حوزه  Healthcareو نیزآنچه در حوزه  Educationاتفاق می افتد ،مقایسه کرده است.
 Global GDPبا آنچه در حوزه  Market capهست ،کم و بیش برابر هستند .در حوزه  Global Healthcareکه یک حوزه
مهم و کلیدی است ،در یک  8 Marketتریلیونی ،مقدار سرمایه گذاری ای که به آن وارد شده است 5 ،تریلیون بوده است .بیشتر از
 60درصد جذب سرمایه شده است.
اما در  5 Global Education Marketتریلیون دالری فقط  0.3تریلیون دالر در آن سرمایه گذاری شده است .یعنی حدود شش
درصد جذب سرمایه شده است .این به این معنی است که  Education Marketبه شدت توسعه نیافته است .دولتی است و بخش
خصوصی زیاد در آن وارد نشده است .پس جای توسعه زیادی دارد.
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آمار جالب دیگر این است که کمتر از  4درصد از این  Marketدر واقع در بخش دیجیتال است .کمتر از  4درصد در Education
 technologyسرمایه گذاری شده است و بیش از  96درصد در فرم سنتی سرمایه گذاری شده است.

حوزه  Education Technologyو آن بخش هایی که روی عصر دیجیتال سوار شده است ،رشد  12.3درصدی دارد .این را با آن
شیب  4درصدی که در کل  Educationداشتیم مقایسه کنید .بنابراین  EdTechنسبت به  Educationدر معنی کلی کلمه در
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فاصله زمانی مشابه یک رشد سه برابری را تجربه کرده است .این آمار و ارقام در کنار هم یعنی یک فرصت بزرگ برای سرمایه
گذاری و مشارکت در .EdTech Market

بخش های مختلف در  Education Technologyچگونه دارد رشد می کند؟ اعدادی که مالح ه می کنید از سال -2018
 2025از من ر  Expenditureهست که در  Global Educationانجام شده است .که در اینجا اهمیت  AIبرای EdTech
نشان داده می شود .در واقع دو بخش  AR/VRو  Roboticsهم از من ر دانش فنی و تکنولوژی های مورد نیاز تا حدود زیادی
در زیرمجموعه کلی هوش مصنوعی قرار می گیرند.
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چین و آمریکا در سرمایه گذاری روی حوزه هایی که صحبت شد ،پیشتاز هستند که از  2014-2010با شیب  35درصد و تا سال
 2020با شیب  44درصد ،سرمایه گذاری خطرپذیری که در این حوزه انجام شده است .این به این معنی است که اگر به موقع در
حوزه های  AIسرمایه گذاری نکنیم ،قافیه را به زودی به این چند کشوری که در اینجا مالح ه می کنید ،باخته ایم.
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تعداد شرکت هایی که باالی یک میلیون دالر  Marketدارند االن حدود  40تا هستند و تا  5سال دیگر به  100شرکت می رسد.

در اینجا نیز با حوزه های مختلف و در واقع اکو سیستم  EdTechآشنا می شویم که در قالب جدول عناصر نشان داده شده است و
بررسی آن می تواند دید بهتری نسبت به گستره نفوذ  EdTechبدهد.
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معرفی برخی ابزارهای هوشمند در یادگیری و آموزش
(با تشکر از آقای دکتر محمود تلخابی که معرف سایت ها بودند)
این روزها در دنیا یک سری ابزار توسعه پیدا کرده است که ایده های مورد بحث را پیاده سازی کرده اند.

مثالً  Shift elearningکاری که می کند این است که محیط یادگیری ا ر بخش متصل به دنیای حرفه ای است .پلتفرم تجربه
یادگیری حین اشتغال برای کسانی که دارند یاد می گیرند ایجاد می کند ،نیاز ها را از  Marketمی گیرد و همان طور که دارند کار
می کنند ،توانایی هایشان را باال می برد .محیط یادگیری هدفمند برای رسیدن به اهداف و نیازهای شخصی طراحی شده است.
https://www.shiftelearning.com/home
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در  first mediaبرای گروه های مختلف شغلی محیط یادگیری ایجاد می کند و یادگیری اختصاصی متناسب با نیاز های هر گروه
است و سعی می کند بین آموخته های قبلی فرد با آموخته های جدیدش ارتباط برقرار کند .این تالش برای برقراری ارتباط بین
دانسته های قبلی و موضوع تحت تعلیم جدید ،یک ویژگی مهم در سیستم های جدید آموزش یادگیری محور است.
https://www.firstmedia.co.uk/elearning/
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و یک نمونه ایرانی :نگاره .دوره های مختلف یادگیری محور ارائه می دهد .بعنوان مثال در یکی از این دوره ها از طریق داستان
گویی مهارت هایی را که نهایتاً منجر به بهبود توانمندی های ریاضی فرد می شود ،در ذهنش قرار می دهند.
https://engare-ce.com/courses/story-math/
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دانشگاه  Coloradoیک محیط  Simulator labدارد که واقعاً چشم نواز و ذهن نواز است.
https://phet.colorado.edu/

شبیه سازی ترکیب رنگ های پایه و ادراک رنگ در سیستم بینایی انسان
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ماکجا هستیم؟
حرکت به سوی
Personalized Education/Learning
از الگوی آموزش محور به الگوی یادگیری محور مهاجرت کنیم

چه اتفاقی می افتد؟

در محتوا:
•

تا ده سال دیگر احتماالً کامال مجانی می شود.

•

همه جا انواع محتوا به راحتی در دسترس است.

•

مهم شخصی سازی آن است.

•

رفتن به سمت تولید محتوی شاید راهبرد خوبی نباشد.

•

 Annotationمحتوا پر هزینه و مهم است ( ، )AIباید مبتنی بر هوش مصنوعی باشد و دستی امکانش نیست.
دسترسی به محتوای بسیار زیاد mooc.org (massive open online courses):

•

Smart and Adaptable Content
Interactive Learning Experience
Customized Content >>> configurable and customizable textbook
همه این ها از آورده های هوش مصنوعی است.

•
•
•

در ارزیابی:
•

قرار است به ماشین ها سمرده شود.

روی بخش فنی روش تطبیقی سال ها است که کار شده است
(مثال موسسه )Educational Testing Service ،ETS

•

اما بیش از این شخصی سازی نشده است.

•

نیاز به ارزیابی مطمئن و قابل اتکا

•

بحث تقلب در فضای مجازی
• Automatic Grading
• Content can be adapted in real-time
• How a student answers exam questions
• Automatic grading of essays
مثالً  Grammarlyروی ساختار ن ر می دهد ولی هنوز روی محتوا خیر
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یادگیری تطبیقی:
•

نیاز به فیدبک مستمر از رفتار و عملکرد و عواطف فرد

•

تطبیق محیط و محتوا و روش یادگیری متناسب با فیدبک آنالین (نه امتحان آخر ترم)

•

تصویر ،صوت ،متن ،رفتار و تحلیل آنها

•

فعال بیشتر آفالین انجام می شود

•

فیدبک عاطفی برای تطبیق شرایط  :مثال در چین بصورت آنالین از شرایط دانش آموز به پدر و مادر فیدبک داده می شود.
Face Recognition
• Access & Authentication
• Attention
• Emotion

•

مدرک و دوره:
•

نیاز به تنوع مدرک

•

دانشگاه های بین المللی در حال تطبیق خود هستند.

•

گام اول  service basedشدن سیستم ارائه خدمات درون دانشگاه است.
در ایران در دانشگاه های دولتی خیلی عقب هستیم.

•

وزارت عتف از من ر مقررات عقبتر از دانشگاه ها است >>> ت یید مدارک

•

بحث طراحی دوره متناسب با نیاز فرد (نیاز به مشاوره هوشمند دارد)

شبکه :

در اینجا نقش هوش مصنوعی پر رنگ می شود.

•

به لحاظ زیرساخت جلوتر از بقیه بخش ها است.

•

به لحاظ ابزارهای تحلیل کالن داده تحت شبکه با سرعت رو به رشد است.

•

دستگاه های مختلف با امکان دسترسی به هر چیز در هر جا

•

اکوسیستم نهایی در شبکه شکل می گیرد.

•

عدالت در دسترسی به آموزش با کیفیت :
?Teachers or Coaches
Teachers and Machines collaborate
to help Students learn more efficiently
AI assume control of testing, grading,
developing personalized curriculum,
understanding students’ emotions
Teacher have more time for social/soft skills
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•
•
•

•

بازی گونه سازی و واقعیت مجازی:
•

با سرعت جلو می رود.

•

با سرعت زیادی ابزارها و محیط ها به بازار می آیند.

•

احتماالً در کوتاه مدت گونه قالب محیط ها خواهد بود.

مدلسازی شناختی و رفتاری فرد:
•

روش های محاسباتی به رشد آن کمک کرده است.

•

در ده سال اخیر با سرعت زیادی توسعه یافته است.

•

بسیار سریع تر جلو خواهد رفت.

•

بحث اصلی شاید دقت مدل های داده محور و هزینه سنسورها است.

مداخات شناختی:
•

در ده سال اخیر توسعه زیادی پیدا کرده است.

•

بهبود کارکردهای شناختی پایه مانند حاف ه و توجه بیشتر کار شده است.

•

بهبود فرایندهای شناختی عالی مانند شکل گیری دانش ،استدالل و تصمیم گیری

اخاق:
•

گوگل :شما را بهتر از خودتان می شناسیم چون به جستجو های شما نگاه می کنیم.

•

مشابه اما پیچیده تر از چالش رازگشایی نزد روان شناس/روان کاو

•

نیاز به تولید قوانین و بحث راجع به هنجارها که به ن ر مهم تر از ایجاد قوانین است.

•

نمرداختن به آن می تواند بسیار خطرناک باشد.
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قرف آخر:
تغییر ناگزیر پارادایم آموزش و یادگیری
از شکل آموزش محور به قالت یادگیری محور
در بستر تکنولوژی اطاعات ،هوش مصنوعی،
علوم شناختی و علوم یادگیری

تغییر الگو از روش های آموزش محور صرف که ت کیدش براستاد عالمه و مراجع عالی بود ،به روش های یادگیری محور است ،که
تمرک ز آن روی ویژگی های یادگیرنده ،ویژگی های معلم ،نحوه ارتباط این دو با هم و امکان تطبیق فرایند و اجزای اکوسیستم
یادگیری ،حین اجرا ،مبتنی بر تحلیل داده است .درک ما از فرایند یادگیری را علوم شناختی و علوم یادگیری به ما داده است و هوش
مصنوعی به کمک تحلیل کالن داده در کنار تکنولوژی اطالعات ،ابزارهای الزم برای ایجاد اکوسیستم یادگیری را فراهم می آورند.
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