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Abstract 

This paper, which is written under the title "Barriers to learning Dari literature among non-Persian language 

students of the Dari department of Jawzjan University", contains challenges and solutions through which the 

problem of learning Dari literature among the students of this department can be identified and will be solved by 

the application of the solutions presented in this paper. The main purpose of this study is to identify the general 

and minor barriers that non-Persian language students of the Dari Department of Jawzjan University struggle with 

to learn better. Therefore, this research is very important, because so far, no research has been done in this field. 

The research method applied in this research is a descriptive-survey method. The population of this study was 67 

students, and the sample size (n=57) was selected using Cochran's formula. SPSS software was used to analyze 

the data. Findings of the present study confirm the hypotheses such as the poor academic foundation of students, 

the unfamiliarity of teachers and students with modern teaching methods, lack of educational facilities, lack of 

motivation by families and teachers, and insufficient ability to the Dari language. 
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 شناسایی موانع یادگیری ادبیات دری در دانشجویان غیر فارسی زبان دیپارتمنت دری دانشگاه جوزجان

 

 حسین رادفر 

 جوزجان، افغانستان شبرغان، دیپارتمنت ادبیات دری، دانشکدهٔ تعلیم و تربیه، دانشگاه جوزجان،

 

 خالصه

زبان دیپارتمنت دری دانشگاه جوزجان« نگارش  این پژوهش که تحت عنوان »شناسایی موانع یادگیری ادبیات دری در دانشجویان غیر فارسی

دانشجویانی که این دیپارتمنت یافته است در بردارندۀ چالشها و راهکارهایی است که از طریق آن بتوان به معضل یادگیری ادبیات دری در بین  

اند پرداخته و نقطۀ پایان بر عدم یادگیری آنها گذاشت. هدف عمدۀ این پژوهش دریافت موانع کلی و را به عنوان زبان دوم خود انتخاب نموده

کنند. از این رهگذر جه نرم میزبان دیپارتمنت دری دانشگاه جوزجان برای یادگیری بهتر با آنها دست و پن جزئی است که دانشجویان غیر فارسی

باشد؛ چرا که تاکنون تحقیقی که به مشکل چنین دانشجویانی پرداخته باشد، انجام نیافته است. روشی این پژوهش از اهمیت وافری برخوردار می

قق گردیده است. تعداد دانشجویانی  پیمایشی است که با استفاده از ابزار پرسشنامه، مح- نظر گرفته، روش توصیفیرا که نگارنده در این پژوهش مد

ها از رای تحلیل داده بتن آنها پرسشنامه، توزیع گردید.  ۵۷تن بوده که با استفاده از فورمول کوکران، به    ۶۷گردند  که شامل این پژوهش می

یادگیری دانشجویان از قبیل: تهداب علمی ضعیف های مطرح شده در زمینٔه موانع  های این پژوهش فرضیهاستفاده شده است. یافته  SPSSافزارنرم

ها و استادان، عدم دهی توسط خانوادهدانشجویان، ناآشنایی استادان و شاگردان به روشهای مدرن تدریس، کمبود امکانات آموزشی، عدم انگیزه

 کند. گذار بر عدم یادگیری دانشجویان مطرح مییرتسلط کافی به زبان دری و محتوای برنامۀ درسی را تأیید و آنها را به حیث عوامل اصلی تأث 
 

 موانع یادگیری، زبان دری، زبان دوم، شیوه های یادگیری :کلیدی کلمات

 

 مه مقد .1

رسمی کشور افغانستان به حساب  های  زبانزبان دری یکی از  

آنهایی که زبان    - ساکنان این سرزمین  آید که تعداد زیادی از  می چه 

به این زبان   - شان نیست شان بوده و چه آنهایی که زبان مادریمادری

پای می   ادبیات دری  به رشتۀ  دانشجویی  اما وقتی که  تکلم می کنند. 

بازاری داشته باشد  - های باالتر از تکلم عامیانه و کوچهنهد، باید توانایی

در    یات فارسی با مشکل کمتری مواجه شود.تا در راستای فراگیری ادب 

بسیاری از جوامع، ممکن است فرد با زبانی غیر از زبان مادری خود  

تحت آموزش رسمی قرار گیرد؛ یعنی زبان رسمی از لحاظ نظام آوایی،  

گانی و دستوری با زبان مادری او تفاوت دارد. بنابراین یکی از واژه

اس رفتار  رسد  می  نظر  به  که  محیطمسائلی  از  گان  کننده  های تفاده 

اطالعات را تحت تأثیر قرار می دهد، مسائل زبانشناختی و پدیدۀ دو یا  

( طی تحقیقی تأثیر تداخل زبان 2001ایالنی )  [1].گی استچند زبانه

قرار بررسی  مورد  را  دوم  زبان  آموزش  در  یافته مادری  های  داده، 

هام در زمینۀ آموزش  حاصل از پژوهش او نشان داد که همواره این اب 

 های زبان شناختی مورد توجهزبانهای زنده وجود دارد و یکی از پدیده

ی  ان مادرمتخصصان زبان، تداخل زبان مادری در زبان دوم است. زب 

در آموزش زبان دوم همیشه آشکارا یا پنهان به عنوان اولین مرجع ظاهر می  

ن غیرارادی زبان مادری شود. بهتر است از این پدیدۀ زبانشناختی که آموخت

است، برای آموزش زبان خارجی و کاربرد روش آموزش جدید بیشترین بهره 

[2].را برد
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( عادل  نبی  دیپارتمنت 2019غالم  دانشجویان  از  که  تحقیقی  طی   )

نتیجه   به این  تعلیم و تربیۀ دانشگاه جوزجان نموده،  کیمیای دانشکدۀ 

های یادگیری را بلد نیستند. از رسیده است که اکثر دانشجویان، شیوه  

کنند طرفی بیشتر استادان از روش سخنرانی برای تدریس استفاده می

می کار  به  که  درسی  وسایل  می و  مارکر خالصه  و  تخته  به  گیرند 

)   [3].شود می  1385شریعتمداری  .خ(  برخیهـ  معتقدند،  گوید  ها 

ند، یادگیری های متمول و بادانش هست شاگردانی که مربوط به خانواده

شناسان، ثابت کرده که میزان یادگیری  بهتری دارند؛ اما تجربیات روان

آماده میزان  به   مستقیم  گونۀ  به  آنگیشاگردان  کافی  وابسته  های  ها 

   [4].است

 

های اخیر آموزش زبان دوم بر اساس سه رویکرد کلی منبعث  در دهه

رفتارگرایی، مکتب ساختارگرایی و  از سه مکتب بنا شده است: مکتب  

دیگر   مانند  را  یادگیری  مراحل  نخستین  رفتارگرایان  تعاملی.  مکتب 

به اعتقاد  یادگیری در قوانین شرطی سازی خالصه می کنند.  صور 

های تکرار، مشابهت، مجاورت و  آنان در این فرایند یادگیری، اصل 

است  فراوانی  اهمیت  دارای  زبانی  پاسخهای   . [5]تقویت 

ساختارگرایان، زبان را مانند یک سیستمی از عناصر وابسته به هم 

کند و هدف از یادگیری زبان  دانند که معنا و مفهوم را کدگذاری میمی

توانایی آوردن  دست  به  که  نیز  است  سیستم  این  عناصر  الزم  های 

از سویی دیگر نظریه  [6]. باشدگان میدربردارندۀ آوا، دستور و واژه

عاملی، تمرکز خود را بیشتر بر تعیین عملکرد زبانی و  های مکتب ت 

میتوانایی زبان، معطوف  درک  به  مربوط  که  های  آنجایی  از  دارد. 

-زبان حاصل اجتماع است؛ لذا این نظریه توجه خود را بیشتر به ویژه

های دستوری، استوار نموده است. همچنین نظریۀ تعاملی، بیشتر گی

تعامل بستر  در  زبان  تأکید می  به رشد    [7].ورزداجتماعی معنادار، 

ویژه از  )گییکی  بالکنی  عقیدۀ  به  انسان،  خاص  (  2010های 

به حیث  ابزارسازی و مهارت او همچنین زبان را  های زبانی است. 

اجتماعی،  ساختارهای  و  فردی  بین  روابط  ایجاد  در  که  مهم  عاملی 

حالت انتقال  مجهت  ضروری  دارد،  بارزی  نقش  احساسی،  -یهای 

یا یک  [8].پندارد اینکه یک انسان چگونه زبان مادری و  در مورد 

های زیادی توسط محققان  ها و پژوهشآموزد، بحثزبان دیگر را می

به چگونه که  است  دانشمندان هزاران سال  است.  گی  صورت گرفته 

اند و همواره تدریس را به عنوان عاملی  فراگیری زبان دوم توجه کرده

اند؛ به این معنا که یادگیری زبان  زبان دوم مهم دانستهمهم در یادگیری  

 [9].دوم به شیوۀ مؤثر و کارآمد تدریس، مرتبط است

 

در     لیسه  دورۀ  معلمان  که  است  معتقد  شوشتری  علوی 

کتابهای این دوره، مهارتهای گفتاری را در بحث فنون تدریس کنشهای 

نداده قرار  توجه  مورد  )  [10].اندزبانی،  اثر    ،(1994آکسفورد  در 

تحقیقی که انجام داده به این نتیجه رسیده است که بر یادگیری شاگردان  

های فرهنگی، شیؤه  گی، زمینهوع وظیفٔه خانهعواملی مانند: انگیزه، ن 

ها و عقاید و پذیرش یادگیری، جنسیت، سن و سطح زبان دوم، دیدگاه

هدف از این تحقیق نیز یافتن    [11].بافت فرهنگی، تأثیر مستقیم دارد

هایی است که از طریق آن بتوان به مشکل یادگیری دانشجویان  راه حل

نیز تشکیل  غیر دری زبان که   اکثریت دانشجویان این دیپارتمنت را 

دهد نقطٔه پایان گذاشت. به همین اساس نیز نویسندٔه این پژوهش در  می

هایی را مطرح نموده که  اثر تعامل با این دسته از دانشجویان، فرضیه

 شود.اش از جمله عوامل مهم در عدم یادگیری آنها پنداشته میبه عقیده

 ذیل ترتیب گردیده است.  قرار  فرضیۀ تحقیق

عدم تکلم به زبان دری در خانواده و اجتماع، باعث کاهش    - 1

 یادگیری ادبیات دری در دانشجویان گردیده است. 

 شیوۀ یادگیری بر میزان آموزش، دخالت مستقیم دارد.  - 2

 گردد.کمبود وسایل آموزشی، موجب کاهش یادگیری می - 3

در  تهداب  - 4 دانشجویان  کاهش  گذاری ضعیف  باعث  مکاتب، 

 یادگیری آنها در دانشگاه شده است. 

 نبود انگیزه، باعث کاهش یادگیری دانشجویان گردیده است.  - 5

 

 روش تحقیق     .2

از آنجایی که این پژوهش به شناسایی موانع یادگیری بهتر زبان  

دوم از دانشجویان دیپارتمنت دری دانشگاه جوزجان، پرداخته است،  

محقق برای دستیابی به این عوامل استفاده نموده، از نوع  روشی را که  

پیمایشی بوده و ابزار پژوهش، شامل یک پرسشنامۀ محقق  - توصیفی

را   پژوهش  این  آماری  جامعۀ  باشد.  می  لیکرت  طیف  در  ساخته 

های اول، دوم و سوم دیپارتمنت دری دانشجویان پسر و دختر صنف

جوزجا دانشگاه  تربیۀ  و  تعلیم  مادریدانشکدۀ  زبان  که  شان  ن 

دانشجویان  از  دسته  این  مجموع  دهد.  می  تشکیل  است،  غیرفارسی 

باشد که با استفاده از فورمول کوکران به  تن می  67دیپارتمنت دری  

تن   24تن آنها پسر و    33اند. از این جمله  تن آنها انتخاب شده  57تعداد  

 باشند.آنها دختر می

 

سؤال که از نوع سؤالهای بسته    38تعداد سؤالهای این پرسشنامه   

و با استفاده از طیف پنج گزینه یی لیکرت بود، تشکیل یافته است. در 

شان غیر مورد شیوۀ کار باید گفت که ابتدا دانشجویانی که زبان مادری

فارسی است، انتخاب گردید. از لحاظ زبان، اکثر دانشجویان شامل این 

ت  زبانها،  اوزبیک  ترتیب  به  را  پشتوپژوهش  و  زبانها  زبانها  رکمن 

پرسشنامهتشکیل می قرار  دهد.  افراد  این  اختیار  از چاپ در  بعد  ها، 
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گرفت تا در مورد موانعی که مانع یادگیری بهتر آنها از ادبیات دری 

انتخاب  پرسشنامه،  بین گزینه های  از  را  نظریات خویش  می شود، 

زیه و تحلیل آمار، آوری گردیده و به تجها جمعنمایند. سپس پرسشنامه

پرداخته شد. بعد از آن این نتایج به صورت    SPSSتوسط نرم افزار  

ترین موانع یادگیری بین آنها ها، نشان داده گردید؛ تا به اساسیجدول

 دست یافته شود. 

 

 های تحقیق: یافته .3

 معرفی متغیرهای جمعیت شناسی   1.3

پرسشنامهدهنده  پاسخ دانشجویان صنف  گان  را  تحقیق  این  های 

دری   دیپارتمنت  سوم  و  دوم  دانشگاه اول،  تربیۀ  و  تعلیم  دانشکدۀ 

گان، بر ، تعداد پاسخ دهنده1جدول شمارۀ  دهد. در  جوزجان تشکیل می

اساس جنسیت و فیصدی ارائه گردیده است. 

 .گان پرسشنامه بر اساس جنسیت و فیصدی آن: فراوانی شرکت کننده1جدول 

 

درصد پاسخ   57.9شود؛  ، مشاهده می1  جدول شمارۀگونه که در  آن

می   گان را زنها تشکیلدرصد پاسخ دهنده  42.1گان را مردها و  دهنده

 جدول شمارۀ   در تن می باشند. 24و  33به ترتیب تعداد آنها دهند که 

ها دیپارتمنت دری دانشگاه جوزجان، اکثر دانشجویانش را اوزبیک   2

می میتشکیل  دیده  لذا  شرکتدهند؛  بیشترین  که  این  شود  گان  کننده 

باشند. شود، اوزبیک زبان میدرصد می  64.9پژوهش، که برابر با  

آن   از  کننده  21.1بعد  اشتراک  ترکمندرصد  درصد    10.5،  گان 

گان را اقوام دیگر درصد اشتراک کننده  3.5گان پشتون و  اشتراک کننده

ترتیب   به  تعداد  اساس  بر  که  دهند  می  تن   2و    6،  12،  37تشکیل 

 باشند.می

 

 .گان پرسشنامه بر اساس قومیت و فیصدی آنشرکت کننده: فراوانی  2جدول 

اند دانشجویانی که در این تحقیق به عنوان پاسخ دهنده، شرکت کرده

 باشند.  های جوزجان، فاریاب و سرپل میبیشتر از والیت

 

توان های دانشجویان مورد تحقیق و فیصدی آن را میفراوانی والیت

 .، به وضوح مشاهده نمود3شمارۀ   جدولدر 

 

 .آن های آنها و فیصدیگان پرسشنامه بر اساس والیتکننده: فراوانی شرکت 3جدول 

دانشگاه   دری  دیپارتمنت  دانشجویان  اکثر  اینکه  به  توجه  با 

جوارش؛ یعنی فاریاب و  جوزجان از والیت جوزجان و دو والیت هم

گان این پژوهش از سرپل هستند؛ لذا اکثر قریب به اتفاق اشتراک کننده

گان از درصد پاسخ دهنده  57.9باشند که به ترتیب  این سه والیت می

  درصد آنها   8.8درصد آنها از والیت فاریاب،    31.6والیت جوزجان،  

 
 Frequency Percent 

Valid  

Percent 

Cumulative  

Percent 

 57.9 57.9 57.9 33 مرد 

Valid 100.0 42.1 42.1 24 زن 

 Total 57 100.0 100.0  

  Frequency Percent 
  Valid 

 Percent 

Cumulative 

Percent 

 64.9 64.9 64.9 37 اوزبیک 

 86.0 21.1 21.1 12 ترکمن  

Valid 96.5 10.5 10.5 6 پشتون 

 100.0 3.5 3.5 2 اقوام دیگر  

 Total 57 100.0 100.0  

  Frequency Percent 
Valid  

Percent 

Cumulative 

 Percent 

 57.9 57.9 57.9 33 جوزجان  

 89.5 31.6 31.6 18 فاریاب  

Valid  98.2 8.8 8.8 5 سرپل 

ها سایر والیت   1 1.8 1.8 100.0 

 Total 57 100.0 100.0  
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 های افغانستان هستنددرصد آنها از سایر والیت  1.8از والیت سرپل و  

 شد.باتن می 1و  5، 18، 33که به ترتیب تعداد هر کدام آنها 

 

 :  هاآزمون فرضیه 2.3

عدم تکلم به زبان دری در خانواده و اجتماع، باعث کاهش    - 1

تسلط داشتن به زبان   یادگیری ادبیات دری در دانشجویان گردیده است.

تواند راه را برای فراگیری بهتر ادبیات آن زبان، باز نماید. دوم، می

تحقیق   این  در  که  دانشجویانی  از  زیادی  قرار  تعداد  بررسی  مورد 

توانیم  ، می4  جدول شمارۀ  اند. دراند نیز به این نکته اشاره داشتهگرفته

 اش به طور واضح ببینیم. نظریات آنها را به همراه فیصدی

 

 .یادگیری دانشجویان: فراوانی نقش عدم تکلم به زبان دری در خانواده و جامعه بر کاهش 4جدول 

کنند که  گی میهایی زندهاز آنجا که در والیت جوزجان، خانواده

کنند؛ لذا این عامل بیشتر در بین خود با زبانی غیر از دری صحبت می

شان گان نیز به عنوان عاملی مهم در عدم یادگیریدهندهاز طرف پاسخ

تن   41درصد آنها که برابر با    71.9قلمداد گردیده است به طوری که   

 اند.شود به تأثیر این عامل، مهر تأیید زدهمی

 شیوۀ یادگیری بر میزان آموزش، دخالت مستقیم دارد.  - 2

های یادگیری، هم از جانب استاد و هم از جانب  آشنایی با شیوه

تواند تأثیر مستقیم بر میزان یادگیری دانشجویان داشته  دانشجویان می

های نادرست استادان و تأثیر آن را به ، روش5جدول شمارۀ  د. در  باش

 اش بر کاهش یادگیری دانشجویان مشاهده می نمایید.همراه فیصدی

 

 .های نادرست تدریس استادان بر کاهش یادگیری دانشجویان و فیصدی آن: فراوانی روش5جدول  

با توجه به کمبود استادان با تجربه در این دیپارتمنت و اینکه این  

استادان جوان، کمتر با روشهای نوین و مٔوثر تدریس آشنایی دارند؛  

شود، تن آنها می 43گان که برابر با درصد پاسخ دهنده 75.4بنابراین 

را به حیث عاملی مهم در کاهش  های نادرست تدریس استادان  روش

 اند.یادگیری خود بیان داشته

شیوه با  دانشجویان  از  کمی  آشنایی تعداد  یادگیری  مختلف  های 

شیوه با  آنها  اکثر  اما  بیگانهدارند؛  یادگیری،  مختلف  جدول  اند.  های 

های یادگیری و تأثیر آن  دانشجویان با شیوه، میزان ناآشنایی  6شمارۀ  

دهد. نشان می شان را به همراه فیصدیبر کاهش یادگیری

 

 .های مختلف یادگیری و کاهش آموزش آنها: فراوانی ناآشنایی دانشجویان با شیوه6جدول 

  Frequency Percent 
Valid  

Percent 

Cumulative  

Percent 

 45.6 45.6 45.6 26 کامال موافق  

 71.9 26.3 26.3 15 موافق  

Valid 87.7 15.8 15.8 9 بی نظر 
 94.7 7.0 7.0 4 مخالف  

 100.0 5.3 5.3 3 کامال مخالف  

 Total 57 100.0 100.0  

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 29.8 29.8 29.8 17 کامال موافق  

 59.6 29.8 29.8 17 موافق  

Valid 73.7 14.0 14.0 8 بی نظر 
 91.2 17.5 17.5 10 مخالف  

 100.0 8.8 8.8 5 کامال مخالف  

 Total 57 100.0 100.0  

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 29.8 29.8 29.8 17 کامال موافق  

 59.6 29.8 29.8 17 موافق  

 73.7 14.0 14.0 8 بی نظر 

Valid  91.2 17.5 17.5 10 مخالف 

 100.0 8.8 8.8 5 کامال مخالف  

 Total 57 100.0 100.0  
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درصد    59.6، دیده می شود؛  6به طوری که در جدول شمارۀ  

شود، ناآشنایی خویش با شیوه  تن آنها می  34برابر با  گان که  پاسخ دهنده

 شان را تأیید نموده اند.های یادگیری و تأثیر آن بر کاهش یادگیری

 گردد.کمبود وسایل آموزشی، موجب کاهش یادگیری می - 3

 

جدول  وسایل آموزشی، منحیث رکنی مهم در یادگیری مطرح است.  

آموزشی بر یادگیری و فیصدی  ، بر میزان تأثیر کمبود وسایل  7شمارٔه  

 نظر دانشجویان در این زمینه اشاره می نماید.  

 

 .: فراوانی تأثیر کمبود وسایل آموزشی بر میزان یادگیری دانشجویان و فیصدی آن7جدول 

از   یکی  دری  نودیپارتمنتدیپارتمنت  دانشگاه  های  در  تٔاسیس 

می وسایل جوزجان  کمبود  از  دیپارتمنت  این  رهگذر  این  از  باشد؛ 

گان این پژوهش نیز به این مهم، تٔاکید دهندهبرد. پاسخآموزشی، رنج می

تن آنها    50درصد دانشجویان که برابر با    87.7اند به طوری که  داشته

در  می را  آموزشی  وسایل  نقش  تأکید شود؛  و  دانسته  مهم  یادگیری 

اند که کمبود وسایل آموزشی، باعث کاهش یادگیری آنها گردیده داشته

 است. 

 

کاهش  تهداب  - 4 باعث  مکاتب،  در  دانشجویان  گذاری ضعیف 

 یادگیری آنها در دانشگاه شده است. 

مکاتب به عنوان نهادی که دانشجویان را برای ورود به دانشگاه  

باشند؛ برخوردار مینمایند از ارزش، اهمیت و جایگاه خاصی  آماده می

تواند بر میزان  گذاری ضعیف دانشجویان در مکاتب میبنابراین تهداب

، به این نکته، مهر تأیید  8جدول شمارۀ  گذار باشد.  یادگیری آنها تأثیر

 .زندمی

 

.گذاری ضعیف دانشجویان در مکاتب بر کاهش یادگیری آنها در دانشگاهتأثیر تهداب: فراوانی 8جدول  

با توجه به مشکالتی که در مکاتب افغانستان وجود دارد از جمله اینکه:  

اند و یا  معلمان دری معموال از رشتٔه غیر از ادبیات دری فارغ شده

یا تعداد   های درسی زیادی دارند واینکه معلمان در یک هفته، ساعت

اند شاگرادان در صنف بیش از حد معمول است؛ همه و همه دلیلی  شده

تا دانشجویان با تهدابی ضعیف از ادبیات دری، پا به دانشگاه بگذارند.  

تن    46گان که برابر با  درصد پاسخ دهنده  80.7در این پژوهش نیز  

می داشتهآنها  اشاره  نکته  این  به  آنهشود،  تهداب ضعیف  که  در  اند  ا 

 شان در دانشگاه گردیده است. مکاتب، باعث کاهش یادگیری

 نبود انگیزه، باعث کاهش یادگیری دانشجویان گردیده است.  - 5

انگیزه، از جمله مواردی است که بر میزان یادگیری دانشجویان  

، تأثیر انگیزه نداشتن بر میزان  9جدول شمارۀ  دخالت مستقیم دارد. در  

فیصدی آن  یادگیری دانشجویان دیپارتمنت دری دانشگاه جوزجان و  

 واضح گردیده است. 

 

 

 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 56.1 56.1 56.1 32 کامال موافق  

 75.4 19.3 19.3 11 موافق  

 86.0 10.5 10.5 6 بی نظر 

Valid  94.7 8.8 8.8 5 مخالف 

 100.0 5.3 5.3 3 کامال مخالف  

 Total 57 100.0 100.0  

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 61.4 61.4 61.4 35 کامال موافق  

 80.7 19.3 19.3 11 موافق  

 87.7 7.0 7.0 4 بی نظر 

Valid  96.5 8.8 8.8 5 مخالف 

 100.0 3.5 3.5 2 کامال مخالف  

 Total 57 100.0 100.0  



H. Radfar                  International Journal of Innovative Research and Scientific Studies,4 (1) 2021, Pages: 17-24 

23 

 .دهی خانواده و استادان به دانشجویان و کاهش یادگیری آنها: فراوانی عدم انگیزه9جدول 

 

ها در افغانستان، هنوز هم فرزندان خود را که  جامعه و خانواده

به رشته های ادبیات و تعلیم و تربیه راه یافته اند کمتر مورد تشویق 

شان به  دهند. استادان هم به دالیل مختلف از جمله، عدم آگاهیقرار می

این مهم مبادرت می به  دانشجویان، کمتر  به  انگیزه دادن«  -»قدرت 

گان که برابر با درصد پاسخ دهنده  84.2ورزند. در این پژوهش نیز  

شود، نداشتن انگیزه را به حیث عاملی مهم در کاهش  آنها می  تن  48

 اند.یادگیری خود، قلمداد کرده

 

 گیری نتیجه .4

یادگیری زبان دوم، کار آسانی نیست؛ اما با توجه به اینکه زبان 

دری به حیث زبان رسمی کشور افغانستان، انتخاب شده و همواره به  

آراء و   توانسته  بوده که  پلی  با زبانحیث  افراد مختلف  های  نظریات 

مختلف را به یکدیگر انتقال دهد، از نقش و جایگاه مهمی در افغانستان 

در   به خصوص  و  افغانستان  در  را  کمتر شخصی  است.  برخوردار 

توان یافت که به زبان دری بلدیت نداشته باشد؛ اما ها، میمرکز والیت

این دسته از افراد،  تر در بینبحث فراگیری ادبیات، موضوعی مشکل

 همواره قلمداد شده است. 

 

-در اثر تحقیقی که در این مورد از دانشجویانی که زبان مادری

موانع  عنوان  به  مختلفی  عوامل  گرفت؛  صورت  نیست،  دری  شان 

این  اکثر  جمله؛  آن  از  که  گردید؛  هویدا  دری،  زبان  بهتر  یادگیری 

حدود   در  که  شامل   87دانشجویان،  را  آنها  کمبود  می  درصد  شد، 

امکانات الزم آموزشی را به عنوان مهمترین مانع یادگیری ادبیات دری  

 اند.بیان داشته

 

همان بعد،  قدم  جدولدر  در  که  میطور  مشاهده    84گردد؛  ها، 

-ها تأثیر تهداب ضعیفدرصد آن  81ها نداشتن انگیزه، حدود  درصد آن

نامناسب  ها شیوهدرصد آن  75ان در مکتب،  ش تدریس استادان، های 

ها عدم تکلم به زبان دری در خانواده و اجتماع و  درصد آن  71حدود  

های تدریس را به عنوان عوامل  شان با روشها ناآشناییدرصد آن  59

 اند. مهم در عدم یادگیری بهتر ادبیات دری بیان داشته

با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش و جهت بهتر شدن 

-ای یادگیری بهتر ادبیات دری برای افرادی که زبان مادریشرایط بر

دست برای  را  مهمی  نکات  نیست،  دری  دانشگاه  اندرشان،  کاران 

خانواده و  دری  دیپارتمنت  تربیه،  و  تعلیم  دانشکدۀ  های  جوزجان، 

 گردد: دانشجویان، قرار ذیل پیشنهاد می

مکانات  دانشجویان این دیپارتمنت با مشکالت جدی در زمینٔه ا- 1

یک  در  دانشجویان  زیاد  تعداد  و  معیاری  نبود صنف  هستند.  مواجه 

گردد  ها را کاهش داده است؛ لذا پیشنهاد میصنف میزان یادگیری آن

که برای یادگیری بهتر دانشجویان، هرچه زودتر در رفع این موارد 

 اقدام نمایند.

ردد  گبه استادان و خانواده های محترم دانشجویان پیشنهاد می- 2

که به آن دسته از دانشجویانی که ادبیات دری را به عنوان زبان دوم  

می آنفرا  محرک  قؤه  تا  شود  داده  انگیزه  همواره  برای  گیرند،  ها 

 یادگیری همواره فعال باشد. 

از وزارت معارف افغانستان، مکاتب این کشور و به خصوص  - 3

فیت متعلمین شود که در باال بردن ظرمعلمان ادبیات دری خواهش می 

دانشگاه به  را  و شاگردانی  داده  به خرج  را  ها مکاتب، مساعی الزم 

 گسیل دارند که در بخش ادبیات دری با مشکالت کمتری مواجه باشند. 

با معرفی نمودن استادان دیپارتمنت دری دانشگاه جوزجان به    - 4

ها در استفاده نمودن  های میتودولوژی، در افزایش علمی آنورکشاپ

-گیر، رونما شده که این امر میمیتودهای جدید آموزشی تغییر چشماز  

 تواند منجر به یادگیری بهتر دانشجویان گردد.

-های محترم این دسته از دانشجویان، خواهش میاز خانواده  - 5

آنگ تکلم  مانع  که  جامعه ردد  و  خانواده  محیط  در  دری  زبان  به  ها 

با تمرین بیشتر تا از این طریق  یادگیری نگردیده  به افزایش میزان   ،

 ها کمک گردد. ادبیات دری، در آن

برای   - 6 الزم  های  زمینه  آوری  فراهم  با  دانشگاه،  ادارۀ 

های مختلف آموزشی  ها با شیوهدانشجویان، به آشنایی هرچه بیشتر آن

آن یادگیری  میزان  به  طریق  این  از  تا  نماید؛  روشکمک  از  های  ها 

   مدرن آموزش، افزوده گردد.

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

موافق کامال    28 49.1 49.1 49.1 

 84.2 35.1 35.1 20 موافق  

Valid 87.7 3.5 3.5 2 بی نظر 
 96.5 8.8 8.8 5 مخالف  

 100.0 3.5 3.5 2 کامال مخالف  

 Total 57 100.0 100.0  
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