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  مکالمه عربیآموزش ارزیابی 
بررسی میدانی میزان رضایتمندی دانش 

آموختگان طرح مکالمه عربی مدرسه از روند 
 عملیاتی این طرح

 
 5ابراهیم شریفیاالسالم ت حج

 2علی محمد طاهری 
 

 :چکیده
نوشته پیش رو حاصل یک بررسی میدانی در   

آیت الله بهجت در رابطه با میزان  مدرسه علمیه
آموختگان مکالمه عربی از روند رضایت دانش

است. این ارزیابی در واقع با عملیاتی این طرح 
هدف بازخوردگیری از مراحل اجرایی این طرح 

ل شده شکترسیمیابی به اهداف و میزان دست
است. به این صورت که با مطالعه دقیق گرفته 

ر های مذکور دمؤلفهنویس طرح و تنظیم پیش
نامه، در اختیار هر سه نسِل آن در قالب پرسش

 آموزشِی طرح قرار گرفت تا میزان رضایت خود
را از اجرای هر مؤلفه بیان کنند. در یک نگاه 

 نفری که در پاسخ به  06از  %06کلی 

                                                             
 در مدرسه علمیه آیت الله بهجت)ره(کالم . استاد  5

کاری داشتند، از حضور خود ها همنامهپرسش
 %60ضایت داشتند؛ حدود در این طرح ابراز ر 

از روند اجرایی مرحله انگیزشی طرح و حدود 
از روند اجرایی مرحله آموزشی راضی  06%

بودند. البته ارزیابی روند اجرایی مراحل تثبیت، 
هدفمند و تولید آثار به علت کافی گیری بهره

دهندگان به سرانجام نبودن همکاری پاسخ
  نرسید.

 
 مقدمه

بسیار مهم در روند یکی از موضوعات 
اجرایی یک طرح عملیاتی، ارزیابی و تحلیل 

ای که روند اجرای آن طرح است؛ به گونه
دادن نقاط ضعف و قوت موجود در فرایند نشان

رح رفت طعملیاتی آن طرح، باعث رشد و پیش
طرح آموزش مکالمه زبان عربی از گردد. می

در مدرسه علمیه آیت  13-14سال تحصیلی 
قم روند عملیاتی خود را آغاز کرد و  رهبهجتالله 

-17تا زمان نگارش این رساله )سال تحصیلی 
 باشد.( دارای خروجی سه نسل آموزشی می18

بر همین اساس نسل اول این طرح در حال 
 6و اکثر طالب پایه  5حاضر طالب پایه 

هستند، نسل دوم این طرح دیگر طالب پایه 

 9318. طلبه پایه پنجم و پژوهشگر برتر سال  2
 علمیه آیت الله بهجت)ره(
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نسل سوم آن و در نهایت  4و طالب پایه  6
 باشند.می 3طالب پایه 

با توجه به مدت زمان اجرای این طرح و 
لزوم بررسی روند عملیاتی آن، زمان آن بود که 
در یک ارزیابی میدانی از میزان رضایت 
گاه شد تا بتوان فرازها و  مخاطبین طرح آ
فرودهای آن را شناسایی کرد. بر همین اساس 

طرح جامع »در گام اول با مطالعه و بررسی 
پنج مرحله در  مؤلفه 931حدود  «مکالمه عربی

عملیاتی طرح شامل مراحل انگیزشی، 
ید مند و تولگیری هدفآموزشی، تثبیت، بهره

 استخراج شد. آثار،

در گام بعدی با اضافه کردن برخی 
دوم  های آموزش زبانهایی که در نظاممؤلفه

 نامهدارای اهمیت بود به طراحی پرسش
ها و به مؤلفهته شد. به علت بسیار بودن پرداخ

د که نامه تنظیم شتبع سواالت، ناچار دو پرسش
نامه اول شامل سه قسمت کلیات طرح، پرسش

نامه مرحله انگیزشی و مرحله آموزشی و پرسش
 تثبیتی و دوم نیز شامل سه قسمت مرحله

کاربردی، مرحله مطالعات هدفمند و مرحله 
 تولید آثار بود. 

ها ها نوبت به توزیع آننامهز تهیه پرسشپس ا
آموختگان طرح و پاسخ ایشان رسید. بین دانش
آموخته این طرح فقط نفر دانش 55از حدود 

نامه اول پاسخ دادند و تعداد به پرسش نفر 05

نامه دوم. به همین علت در کمتری به پرسش
ها ناچار فقط به مرحله ارزیابی و تحلیل داده

نامه اول با همین جامعه آماری شارزیابی پرس
برای ارزیابی  نفری پرداخته شده است. 05

هر  ،ها قبل از ارزیابی کلینامهتر پرسشدقیق
نسل آموزشی به طور جداگانه ارزیابی شده و 

ای های جداگانهآمار نظراتشان در جدول
آوری شد که در این رساله فقط به تحلیل جمع

پس از ارزیابی  آمار کلی پرداخته شده است.
بندی اطالعات، برای دستهها و نامهپرسش

ها، مؤلفهتر شدن آمار و امکان مقایسه ملموس
به رسم نمودارهایی بر اساس این آمار پرداخته 
شد. در آخر نیز برای کارآمدی بیشتر، به تحلیل 

 های عددی پرداخته شده است.داده

ها هنامدر این تحلیل به همان ترتیب پرسش
های کلیات طرح که شامل پنج مؤلفهبتدا ا

گاهی و یک  مؤلفه است.  رضایتی مؤلفهآ
گاهی مؤلفه هایی هستند که درباره مؤلفههای آ

گاهی مخاطب از آن  پرسیدند و  مؤلفهمیزان آ
های رضایتی درباره میزان رضایت مؤلفه

های موجود در مؤلفهمخاطب. به غیر از برخی 
های موجود در مؤلفهکلیات طرح دیگر 

 ها از نوع رضایتی هستند.نامهپرسش

ها هرگاه مجموع آرای عالی و در تحلیل داده
خوب از مجموع آرای متوسط و ضعیف بیشتر 

 فهمؤلرضایت مخاطبین از آن  باشد نشانگر
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و اگر کمتر باشد نشانگر نارضایتی  باشدمی
ایشان. اگر در میان آرای رضایت، تعداد آرای 

از خوب بیشتر باشد رضایت حتمی و اگر  عالی
تعداد آرای خوب از عالی بیشتر باشد رضایت 

دهد. همین روند نسبی مخاطبین را نشان می
 یان دارد.در میان آرای نارضایتی نیز جر

، مؤلفهدر برخی از موارد پس از تحلیل هر 
نکاتی بر اساس آمار به دست آمده نیز بیان شده 

 است.

ای از ها و نمونهمودار دادهدر پایان نیز ن
  نامه اول نیز پیوست شده است.پرسش

تحلیل نظرات هر سه نسل طالب در 
 رضایت از مکالمه

 کلیات طرح
هایی پرداخته در بخش کلیات طرح به گزاره 

دام کجنبه کلی داشته و در هیچشده است که 
از مراحل عملیاتی طرح جایی نداشتند. این 

گاهی و رضایتی  مؤلفه دو دستهها در گزاره آ
گاهی مؤلفهاند. بندی شدهدسته های آ
گاهی مؤلفه هایی هستند که درباره میزان آ

های مؤلفهپرسیدند و  مؤلفهمخاطب از آن 
 رضایتی درباره میزان رضایت مخاطب.

ها هرگاه مجموع آرای عالی و در تحلیل داده
خوب از مجموع آرای متوسط و ضعیف بیشتر 

 فهمؤلرضایت مخاطبین از آن  نشانگرباشد 
و اگر کمتر باشد نشانگر نارضایتی  باشدمی

ایشان. اگر در میان آرای رضایت، تعداد آرای 
عالی از خوب بیشتر باشد رضایت حتمی و اگر 
تعداد آرای خوب از عالی بیشتر باشد رضایت 

دهد. همین روند نسبی مخاطبین را نشان می
 یان دارد.نیز جر در میان آرای نارضایتی

با توجه به آمار به دست آمده، در میان 
گاهی، مخاطبین این طرح از یک مؤلفه های آ

گاهی نسبی در مورد اهداف طرح و هزینه  آ
شرکت در طرح برخوردار بودند. لکن در مورد 
مراحل اجرایی طرح، و مدت زمان اتمام طرح 

گاهی نسبی بودند.   دچار یک ناآ
ن آید این است که ایظر میالبته چیزی که به ن

گاهی نسبی موجود نیز از مطالعه طرح ه نامه بآ
هایی از دست نیامده است و فقط به شنیده

 طرف مسئولین اکتفا شده است.
نکته قابل توجه این که بیش از نیمی از 

نفر( نظر به متوسط 41نفر از 23مخاطبین )
گاهی خود نسبت به شیوه اجرای مراحل  بودن آ

 داشتند.
رضایتی که در بخش کلیات طرح  مؤلفهتنها 

مطرح شده است و شاید بتوان گفت که این 
ی هامؤلفهترین و بارزترین یکی از مهم مؤلفه
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 رضایت از شرکت نامه است دربارهاین پرسش
در این طرح است که آرای مخاطبین رضایت 

ه ای کدهد به گونهنسبی ایشان را نشان می
آرا را به خود  %05ب مجموع آرای عالی و خو

 تعلق داده است.
 مرحله انگیزشی 

مرحله انگیزشی که اولین مرحله عملیاتی طرح 
 بر انگیزههایی است که مؤلفهشامل  باشدمی

ها مؤلفهآموزان موثر است. در میان این زبان
رضایت از بروشور اهمیت زبان بدون هیچ رای 
عالی و چهار رای خوب، نارضایتی حتمی را 

ه رفت که نظر بنشانگر بود. البته انتظار می
که  شدداده می مؤلفهعملیاتی نشدن این 

ها ؤلفهمبیشترین آمار نظر تفصیلی بین تمام 
ای به این موضوع باشد که شاید اشاره

 بروشوری برای این کار تهیه نشده بود.
تعداد آرا در دو مورد کارگاه مقدماتی آشنایی با 

مراسمات، بیانگر نارضایتی و  هاو همایش طرح
نسبی مخاطبین بود؛ با این تفاوت که در مورد 

 کارگاه مقدماتی تعداد رای عالی صفر بود.
دهی تلفیق مکالمه با دیگر دروس و انگیزه

ت نیز با رضای دهی فضاسازیهمچنین انگیزه
ه با این توضیح ک آموزان همراه بود.نسبی زبان

تلفیق  مؤلفهبه رسد که در نظردادن به نظر می
چرا که  ای رخ داده استبا دروس مسامحه

برگزاری دروس رسمی حوزه به زبان عربی فقط 
در یک پایه عملیاتی شده است. به عالوه این 

ی دهی فضاسازی اختالف آراکه در انگیزه
راضی و ناراضی نیز یک رای بوده و تعداد 

  باشد.نظرات گزینه عالی یک رای بیشتر نمی
وع، تعداد آرایی که مربوط به مرحله در مجم

انگیزشی است یک نارضایتی نسبی را نشان 
تعداد آرای متوسط از  دهد و در این میانمی

 باشد.ها بیشتر میدیگر گزینه
 مرحله آموزشی

ترین مرحله این این مرحله که در واقع اصلی
هایی است که در مؤلفهطرح است شامل 

 اشد.بآموزش مکالمه زبان موثر می
آموزشی  آموزان در مورددر این میان، نظر زبان

بودن فضا، گویای از نارضایتی نسبی ایشان  
بود؛ به طوری که تعداد نظرات به گزینه عالی 

 باشد.فقط یک نظر می
در مورد اثرگذاری مکالمه در تالوت قرآن و 
قرائت اذکار، نظر مخاطبین به ترتیب نارضایتی 

ای که در ود به گونهنسبی و نارضایتی حتمی ب
اختالف نظرات ناراضی و راضی  هر دو گزاره
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زیاد بوده و تعداد نظرات به گزینه عالی نیز فقط 
 باشد.یک نظر می

های مربوط به رابطه قواعد ادبیات با در گزاره
تلفیق قواعد عربی با مکالمه، درک و به  مکالمه

کارگیری قواعد صرفی و درک و به کارگیری 
ی، نارضایتی نسبی و آموزش قواعد نحو 

کاربردی قواعد ادبیات عرب و درک و به 
کارگیری قواعد بالغی، نارضایتی حتمی را به 

 فهمؤلخود اختصاص دادند. نکته قابل توجه 
آخر این است که بیشترین رای گزینه ضعیف را 

رای  2؛ به طوری که در مجموع دارا بوده است
  به رضایت آن داده شده است.

تکلم مسلط و روان، آموزش  هایمؤلفهاز بین 
وگوهای واژگان عمومی و آموزش گفت

، جدای آن که هر سه دارای رضایت عمومی
آخر جزء  مؤلفهنسبی بودند، دو 

ها نیز به حساب مؤلفهترین بخشرضایت
؛ تا جایی که بیشترین رای به آیندمی

 بخشی را به خود اختصاص دادند.رضایت
های سلط در مجموع مهارتدر گزاره ت

چهارگانه )نوشتار، گفتار، شنیدار و درک 
مطلب( کامال تساوی آراء برقرار بود به طوری 

حتی تعداد خوب و متوسط و تعداد عالی و که 

لکن در  کنند.ضعیف هم، با هم برابری می
ر تسلط دها به طور جداگانه بررسی این مهارت

ی و سبمهارت نوشتار و شنیدار، نارضایتی ن
تسلط در مهارت گفتار و درک مطلب رضایت 
نسبی را کسب کردند. اما نکته قابل توجه در 

گفتار این است که گزینه ضعیف در این  مؤلفه
هیچ رایی را کسب نکرده است و این  مؤلفه

گر موفقیتی در آموزش این اند نشانتومی
مطلب نیز جزء درک مؤلفهالبته  مهارت باشد.

 باشد.ها میمؤلفهرین تبخشرضایت
کوتاهی زمان آموزش و مجموعه متون 
آموزشی، رضایت نسبی ولیکن مجموعه متون 
مطالعاتی، نارضایتی نسبی را به خود اختصاص 

 ؤلفهمدادند. البته تعداد آرای گزینه عالی این 
 .باشدیک عدد می

های آموزشی، های مربوط به حیطهدر گزاره
نسبی، آموزش آموزش متنی دارای رضایت 

تصویری و آموزش صوتی دارای نارضایتی 
در بین این سه حیطه آموزشی باشد. نسبی می

آموزش متنی بیشترین سطح رضایت و 
آموزش صوتی کمترین سطح رضایت را به 

 خود اختصاص داده است.



 8931نشریه علمی ـ اطالع رسانی رویش اندیشه، شماره سوم، پاییز      

 
45 

 آشنایی های مربوط به آشنایی،مؤلفهدر میان 
ه ا قصو آشنایی ب بندی با فیلم و کارتونطبقه

با  بندیدارای رضایت نسبی، آشنایی طبقه
آشنایی با متون عربی و  های صوتی وفایل

معارف و آشنایی با معاجم و فرهنگ لغت دارای 
نارضایتی نسبی و آشنایی با شعر و آشنایی با 
مقاله و آشنایی با سیره دارای نارضایتی حتمی 
هستند. در این بین آشنایی با شعر و آشنایی با 

رای ضعیف بسیاری را به خود اختصاص مقاله آ
رسد که در برخی البته به نظر می اند.داده

. بندی دقت نشده استها به عبارت طبقهپاسخ
آشنایی با ماهیت زبان فصیح و لهجه نیز  مؤلفه

نارضایتی را به خود اختصاص داده است که به 
های متوسط و خاطر تساوی در تعداد گزینه

 بودن آن قید نشده ضعیف، نسبی یا حتمی
 است.

جلسه کالس در  3از تعداد   نظر مخاطبین
ساله بودن مرحله آموزش، رضایت هفته و یک

نسبی را به خود اختصاص داده است؛ لکن 
ساعت کالس و تمرین عالوه  9:31نسبت به 

های تفصیلی بر نارضایتی نسبی بیشترین پاسخ
های نسبت به گزاره را نیز شاهد هستیم.

های شفاهی و کتبی با اختالف ارزیابیی، ارزیاب

و  اییک رای رضایت نسبی و ارزیابی مرحله
 نارضایتی نسبی را کسب کرده است. پایانی

های مؤلفهجا ذکر شد آن چه که تا به این 
است. از این به بعد  نامه مدرسهموجود در طرح

های عمومی آموزش مؤلفهاز  مؤلفهچند 
در این میان  .باشدمی های خارجیزبان

یادگیری کلمات کلیدی دارای رضایت نسبی، 
توجه به کلمات مشترک بین دو زبان و آموزش 

ای دارای تساوی معنایی عوض آموزش ترجمه
استفاده روزانه از زبان و تمرکز بر آموزش آرا، 

عبارات بیشتر از لغات دارای نارضایتی نسبی و 
ی تصحبتی با بومی زبان نیز دارای نارضایهم

 باشد.حتمی می
در مجموع، تعداد آرایی که مربوط به مرحله 
آموزشی است یک نارضایتی نسبی را نشان 

آرای متوسط و دهد و در این میان تعداد می
ر این د باشد.ها بیشتر میخوب از دیگر گزینه

آموخته در های دانشمیان میزان رضایت نسل
طرح از مرحله آموزشی به این شرح است که 

+ رضایت نسبی، نسل %2نسل دوم با حدود 
نارضایتی نسبی و نسل  -%93سوم با حدود 

اول 
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رضایتی نسبی )در این ارقام آرای عالی و خوب مثبت و آرای متوسط و ضعیف نا -%28با حدود 
+ و اگر تمام آرا %911منفی حساب شده اند به طوری که اگر تمام آرا عالی و خوب باشد حاصل 

 .(شودمی -%911متوسط و ضعیف باشد 

آ گاهی از اهداف 

طرح

آ گاهی از مراحل 

طرح

آ گاهی از ش یوه 

اجرای مراحل

آ گاهی از مدت 

زمان امتام طرح

آ گاهی از هزینه 

رشکت در طرح

رضایت از 

حضور در طرح
مجموع

عایل 7 6 2 4 14 6 39

خوب 16 10 6 14 15 18 79

متوسط 11 16 23 13 6 12 81

ضعیف 5 6 7 8 3 4 33
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نظر هر سه نسل طالب مدرسه در لکیات طرح1منودار

رضایت از 

بروشور امهیت 

زابن

رضایت از اکرگاه 

مقدمات و لکیات

رضایت از 

ها در هامیش

انگزیه

ق رضایت از تلفی

اب دروس در 

انگزیه

رضایت از 

فضاسازی در 

انگزیه

مجموع

عایل 0 0 4 5 1 10

خوب 4 13 11 16 19 63

متوسط 11 12 16 9 10 58

ضعیف 16 10 6 8 9 49
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نظر هر سه نسل طالب در مرحهل انگزییش : 2منودار
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