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የሏሳብ ማዯራጃ ብሌሃቶች (Graphic organizers) አንብቦ የመረዲት
ችልታንና የማንበብ ተነሳሽነትን ሇማጎሌበት ያሊቸው ሚና፤ በአማርኛ ቋንቋ
ትምህርት በሰባተኛ ክፍሌ ተማሪዎች ተተኳሪነት
ሰሊማዊት ሳፊሳ1፣ ማረው ዓሇሙና2 ሙለጌታ ተካ3

አኅጽሮተጥናት
የዚህ ጥናት ዋና ዓሊማ የሏሳብ ማዯራጃ ብሌሃቶች የሰባተኛ ክፍሌ ተማሪዎችን
አንብቦ የመረዲት ችልታንና የማንበብ ተነሳሽነትን በማጎሌበት ረገዴ ያሊቸውን
ሚና መመርመር ነው፡፡ ጥናቱ ቅዴመትምህርትና ዴኅረትምህርት ፈተና
ባሇቁጥጥር ቡዴን ፍትነትመሰሌ ንዴፍን የተከተሇ ነው፡፡ የጥናቱ ተሳታፊዎች
በ2013 ዓ.ም በባሕር ዲር ከተማ አስተዲዯር በድናበርበር የመጀመሪያ ዯረጃ ሙለ
ሳይክሌ ትምህርትቤት ትምህርታቸውን ከሚማሩ የሰባተኛ ክፍሌ አምስት ክፍልች
መካከሌ ከሁሇት የመማሪያ ክፍልች በተራ የዕጣ ንሞና ዘዳ የተመረጡ 114 (58
የፍትነቱና 56 የቁጥጥሩ ቡዴን) ተማሪዎች ናቸው፡፡ መረጃዎቹ በአንብቦ መረዲት
ፈተናና
በማንበብ
ተነሳሽነት
የጽሐፍ
መጠይቅ
በቅዴመትምህርትና
በዴኅረትምህርት
ከተሰበሰቡ
በኋሊ
በየዓይነታቸው
ተዯራጅተው
በገሊጭ
ስታቲስቲክስና በሌይይት ትንተና (ANOVA) እንዱሁም የቤንፌሮኒ የጉሌህነት
ማስተካከያ ስላትን (p = .025) መሰረት በማዴረግ በባሇብዙ ሌይይት ትንተና
(MANOVA) ተሰሌተው ተተንትነዋሌ፡፡ ውጤቱም በቅዴመትምህርት ተመጣጣኝ
አማካይ ውጤቶች ያስመዘገቡት የፍትነቱና የቁጥጥሩ ቡዴኖች በዴኅረትምህርት
የአንብቦ የመረዲት ፈተና (p = .001, partial η2 = .128) በዴህረትምህርት
የማንበብ ተነሳሽነት የጽሐፍ መጠይቅ (p = .001, partial η2 = .116) የፍትነቱ
ቡዴን ተሳታፊዎች ከቁጥጥሩ ቡዴን ተሳታፊዎች በስታቲስቲክስ ጉሌህ የሆነ
የመሻሻሌ ሌዩነት አሳይተዋሌ፡፡ ይህ ውጤትም የሏሳብ ማዯራጃ ብሌሃቶች
የተማሪዎችን አንብቦ የመረዲት ችልታና የማንበብ ተነሳሽነት በማጎሌበት ረገዴ
ጉሌህ ሚና እንዲሊቸው አመሊክቷሌ፡፡
ቁሌፍ ቃሊት፡- የሏሳብ ማዯራጃ ብሌሃቶች፣ አንብቦ የመረዲት ችልታ፣ የማንበብ ተነሳሽነት

በባሕር ዲር ዩኒቨርሲቲ፣ ሂዩማኒቲስ ፋኩሌቲ፣ የኢትዮጵያ ቋንቋ(ዎች) እና ሥነጽሐፍ-አማርኛ
ትምህርት ክፍሌ፣ የአማርኛን ማስተማር የፒ.ኤች.ዱ ተማሪ፣ ኢሜሌ፣
selamawitsafisa@gmail.com
2 በባሕር ዲር ዩኒቨርሲቲ፣ ሂዩማኒቲስ ፋኩሌቲ፣ የኢትዮጵያ ቋንቋ(ዎች) እና ሥነጽሐፍአማርኛ
ትምህርት ክፍሌ ተባባሪ ፕሮፌሰር፤ ኢሜላ፣ marewalemu@gmail.com
3 በባሕርዱር ዩኒቨርሲቲ፣ ሂዩማኒቲስ ፋኩሌቲ፣ የእንግሉዝኛ ቋንቋና ሥነጽሐፍ ትምህርት ክፍሌ
ተባባሪ ፕሮፌሰር፤ ኢሜሌ፣ mulugetateka2010u@gmail.com
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የጥናቱ ዲራ

በመማር ማስተማር ሂዯት እንዱዲብሩ ትኩረት ከሚሰጣቸው አዕምሯዊና ተግባራዊ
ክሂልች መካከሌ አንደ አንብቦ የመረዲት ክሂሌ ነው፡፡ ክሂለ በአንባቢውና
አንባቢው የንባብ ተግባራትን ሇማጠናቀቅ በሚኖረው ብቃት፣ ከፍተኛ ተጽዕኖ
የሚዯርስበት ውስብስብ የሆነ ትርጉም የመፍጠር ሂዯት ነው፡፡ ይህ አንብቦ
ትርጉም የመፍጠር ሂዯት በበርካታ ነገሮች ተጽዕኖ የሚዯርስበት ነው፡፡ ተጽዕኖ
አዴራሾቹም የአንባቢው ዲራ፣ ሇንባብ የቀረበው ጽሐፍ አጠቃሊይ ሁኔታና የአንብቦ
መረዲት ትምህርቱ የአቀራረብ ብሌሃት በሚሌ በሦስት ዓበይት ክፍልች ሉመዯቡ
ይችሊለ (ጃናን፣ 2011)፡፡
የመስኩ ባሇሙያዎች እንዯሚስማሙበት፣ የአንብቦ መረዲት ትምህርት አቀራረብን
በአራት የእዴገት ዘመናት መከፋፈሌ ይቻሊሌ (አላክሳንዯርና ፎክስ፣ 2004)፡፡
የመጀመሪያው እ.አ.አ ከ1962 እስከ1970 ያሇውን ጊዜ የሚሸፍን ሲሆን የጥያቄ
ዘመን (decade of questioning) በመባሌ ይታወቃሌ፡፡ ዘመኑ በቋንቋ መማሪያ
ክፍልች ውስጥ የማንበብ ትምህርት አቀራረብ ስሌቶች ሚና ሊይ በርካታ ክርክሮች
የተዯረጉበት ነው፡፡ አንብቦ መረዲትም፣ በጽሐፉ ውስጥ የሚገኙ የቋንቋ አሀድችን
(ዴምጾችን፣ ቀሇማትን፣ ምዕሊድችን፣ ቃሊትን፣ ሏረጋትንና ዓረፍተነገሮችን)
በመሇየት በትክክሌ አንብቦ ፍቻቸውን ማወቅ እንዯሆነ አዴርጎ የማየቱ አካሄዴ
ጥያቄ ውስጥ የወዯቀበት ነው፡፡ ይህም የጽሐፍን መሌዕክት ካሇምንም ውስብስብና
ረቂቅ አዕምሯዊ ሂዯቶች በትክክሌና አቀሊጥፎ በቀጥታ መረዲት በሚሇው
በባሕርያዊያን ንዴፈሏሳብ ሊይ የተመሰረተው አካሄዴ የተፈተነበት ዘመን መሆኑን
ያሳያሌ (ንጋቡት፣ 2015)፡፡
ሁሇተኛው ዘመነ በዋናነት 1970ዎቹን የሚመሇከት ሲሆን፣ ዘመነ ማንበብና
ስነሌቦናዊ ስነሌሳን (reading and psycholinguistics) በመባሌ ይታወቃሌ፡፡ በቋንቋ
መማሪያ ክፍልች በማንበብ ትምህርት አቀራረብ ሊይ ተጽዕኖ ያሊቸው
ሥነአገባባዊ፣ ሥነፍቻዊና ሥነዴምጻዊ የቋንቋ ዯረጃዎችን በተመሇከተ በ1960ዎቹ
ከተዯረጉ የአዕምሯዊና ሥነሌቦናዊ ስነሌሳን ምርምር ውጤቶችና ክርክሮች ጋር
የተያያዘ ነው፡፡ አንብቦ የመረዲት ሂዯትም፣ አንባቢው መረዲቱን በንቃት
የሚቆጣጠርበት፣ በማንበብ ብሌሃታዊ ሂዯቶች የሚመራ ውስብስብ የመረጃ
ማብሊሊት ክህልት ተዯርጎ የታሰበበት ዘመን ነው፡፡ በተሇይም ተማሪዎች በማንበብ
ሂዯት ሊይ እያለ ማሰባቸውንና መረዲታቸውን በሚያጎሇብቱ በሳሌ የሏሳብ
ማዯራጃዎችና (advance organizers) መሰሌ የማንበብ ማስተማሪያ ብሌሃቶች ሊይ
የተካሄደ የጥናት ውጤቶች ሇአንብቦ መረዲት ትምህርት አቀራረብ አዱስ አቅጣጫ
የከፈቱበት ዘመን ነው (ፓሪስ፣ ዊክሰንና ፓሉንክሳር፣ 1986)፡፡
ሦስተኛው፣ ከ1980ዎቹ እስከ1990ዎቹ ያሇውን ጊዜ የሚሸፍን ሲሆን ዘመነ
መስተጋብራዊ ንባብ (interactive reading) በመባሌ ይታወቃሌ፡፡ ዘመኑ ትርጉም
ከሚነበበው ቴክስት ብቻ የሚገኝ ሳይሆን፣ በአንባቢ ዲራዊ እውቀት፣ ሌምዴና
ባህሌ መስተጋብር የሚገነባ መሆኑ ግንዛቤ የተገኘበት ነው፡፡ የፒያዤ (1972)፣
3
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የቪጎትስኪ (1978) እና የላልች ተመራማሪዎች (ሇምሳላ ብሩነር፣ 1996)
የማኅበረግንባታ ንዴፈሏሳቦች መስፋፋት፣ አንብቦ የመረዲት ትምህርትን ከቃሊት፣
ከቋንቋና ጽሐፍ ጋር ብቻ አያይዞ የማየቱ ትኩረት የቀነሰበት በአንጻሩ ከተማሪዎች
ተነሳሽነት፣ አውዴ፣ ባህሌና ከፍሊጎት ጋር አጣምሮ ማጥናት የጨመረበት ጊዜ
ነው (አላክሳንዯርና ፎክስ፣ 2004)፡፡
አራተኛው የአንብቦ መረዲት ትምህርት አቀራረብ የእዴገት ዘመን፣ ከ1990ዎቹ
መገባዯጃ እስከ2000ዎቹ ያሇውን የሚሸፍን ሲሆን የዴኅረኢንደስትሪና የመረጃ
ቴክኖልጂ ዘመን በመባሌ ይታወቃሌ፡፡ ዘመኑ ተማሪዎች ማንበብን ሲማሩበት
ከነበረው የተሇመዯ ዘዳ (read in linear fashion) በማፈንገጥ፣ በመስኩ ሲዯረጉ
በነበሩት ጥናቶች ግንዛቤ ሊይ ሇውጥ ማዴረግ እንዯሚያስፈሌግ የሚያስገዴደ
ሁነቶች ብቅ ብቅ ማሇት የጀመሩበት ነው፡፡ ከእነዚህም መካከሌ አዲዱስ የቴክኖልጂ
ውጤቶችን መተዋወቅ ዋነኛው ነው፡፡ የአዲዱስ የቴክኖልጂ ውጤቶች መምጣት
በቋንቋ መማሪያ ክፍልች ውስጥ ስሇቴክስት፣ ስሇአንባቢያን፣ ስሇማንበብ ሂዯትና
የማንበብ ትምህርት አቀራረብ የነበረውን የቀዯመ ግንዛቤ እንዱሇወጥ አዴርጓሌ፡፡
በመስኩ የሚዯረጉ ምርምሮችም የትኩረት ሇውጥ እንዱያዯርጉ ተነሳሽነት
ፈጥሯሌ፡፡ ይህም የአንብቦ መረዲት ትምህርት አቀራረብ አዕምሯዊ፣ ኪነጥበባዊና
ማኅበረባህሊዊ ባሕርያትን ማካተት እንዲሇበትና ሇማንበብ ትምህርት የሚዘጋጁት
ምንባቦችም (textual materials) ከተሇመደት በተጓዲኝ አማራጭ ቴክኖልጂተኮር
ብሌሃቶችን ማካተት እንዲሇባቸው የሚያስገነዝብ ነው (አላክሳንዯርና ፎክስ፣
2004)፡፡
ከዚህም በተጨማሪ፣ ዘመኑ የማንበብ ትምህርት መሰረታዊ ክሂልች የክፍሌ
ውስጥ
አቀራረብ፣
ከኒውሮሳይንስና
ከሌዩ
ፍሊጎት
ትምህርት
ዴጋፍ
እንዯሚያስፈሌጋቸው ግንዛቤ የተገኘበት ነው (ሹንክ፣ 2012)፡፡ ይህም የሏሳብ
ማዯራጃ ብሌሃቶች (ካርታዎች፣ ግራፎች፣ ዱያግራሞች፣ ፎቶግራፎች፣ ቢጋሮች፣
ዴሮች፣ ፍሬሞች፣ ቻርቶች፣ ሰንጠረዦች፣ ቪዱዮዎች፣ እጸመዋቅሮችና
የመሳሰለት) በአራተኛው የአንብቦ መረዲት ትምህርት አቀራረብ ዘመን፣
ከኒውሮሳይንስ የአንጎሌተኮር ትምህርታዊ ንዴፈሏሳቦችና ከኮምፒዩተር ሶፍትዌር
ቴክኖልጂ መስፋፋት ጋር ተያይዞ፣ ትኩረት ተሰጥቷቸው እያዯጉ ያለ ውጤታማ
የማንበብና መጻፍ ችልታዎች (literacy) ማስተማሪያ ብሌሃቶች በመሆን
እንዱያገሇግለ ሁኔታዎች አመቻችቷሌ (አላክሳንዯርና ፎክስ፣ 2004፤ ሹንክ፣
2012)፡፡
አላክሳንዯርና ፎክስ (2004) በጥናታቸው እንዯገመገሙት፣ በአራቱ የአንብቦ
መረዲት ትምህርት አቀራረብ የእዴገት ዘመናት የተዯረጉት ምርምሮችና
የተዋወቁት ብሌሃቶች፣ ሞዳልችና ንዴፈሏሳቦች አጠቃሊይ እይታና ትግበራቸው
ቢሇያይም በጋራ የሚያተኩሩት ከማንበብ ትርጉም የመፍጠር ክህልት ሊይ ነው፡፡
የማንበብ መሰረታዊ ግብም ትርጉም መገንባት ነው፡፡ ይሁንእንጂ በማንበብ ሂዯት
ትርጉም መፍጠር የሚሇው እሳቤ ሇረጅም ጊዜ አሻሚ ሆኖ ቆይቷሌ፡፡ በተሇይም
በተነሳሽነት አማካይነት አንብቦ የመረዲት ሂዯትን ሇማሳዯግ በሚያግዝ መሌኩ
በየትኞቹ የአንብቦ መረዲት ትምህርት አቀራረቦች በማስተማር ትርጉም መገንባት
ይቻሊሌ? የሚሇው ፈታኝ ጥያቄ ነበር፡፡
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ሰሊማዊት ሳፊሳ፣ ማረው ዓሇሙና ሙለጌታ ተካ

የሏሳብ ማዯራጃ ብሌሃቶች ጥናት መነሻም ሇዚህ ፈታኝ ጥያቄ ምሊሽ ሇመስጠት፣
በኡዝቤሌ (1963) ትርጉምአዘሌ ቃሊዊ የመማር ንዴፈሏሳብ የተዯረገ ሙከራ ነበር
(ቻንግ ሱንግና ቻን፣ 2001)፡፡ ኡዝቤሌ የሏሳብ ማዯራጃ ብሌሃቶችን ሲያስተዋውቁ
በማንበብ ትምህርት ሂዯት፣ ተማሪዎች የቀረበሊቸውን አዱስ እውቀት በብሌሃቶቹ
አዯራጅተው ከዲራዊ እውቀታቸው ጋር እንዱያስተሳስሩ በማገዝ አንብቦ የመረዲት
ችልታቸውን ማሳዯግ ብልም መማርን ትርጉም ያሇው ማዴረግ እንዯሚቻሌ
ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ነበር (ፓሪስና ላልች፣ 1986)፡፡
ብሌሃቶቹን በመማር ማስተማር ሂዯት መጠቀም፣ ከ1960ዎቹ የኡዝቤሌ ትርጉም
ያሇው መማር አዕምሯዊ ንዴፈሏሳብ ጀምሮ በበርካታ የመማር ንዴፈሏሳቦች ሰፊ
ተቀባይነት ያገኘ ቢሆንም በአሁኑ ወቅት ከአዲዱስ የኮምፒዩተር ሶፍትዌር
ቴክኖልጂ ትምህርት እዴገትና መስፋፋት ጋር ተያይዞ ተጨማሪ የምርምር
ትኩረት ማግኘቱን ቬኪሪ (2002) ይገሌጻለ፡፡ የቴክኖልጂ ግኝቶች ማዯግ፣ የሏሳብ
ማዯራጃ ብሌሃቶች አገሌግልት በማስፋት በቋንቋ መማር ማስተማር ሂዯት መማር
ትርጉምአዘሌ በሆነ መሌኩ እንዱፋጠን አጋዥነታቸውን አጠናክሮ ማስቀጠሌ
ችሎሌ (ካንሲዞግለ፣ 2018፤ ስያፍሪዛሌ፣ 2020)፡፡
የመስኩ ተመራማሪዎች (ካንሲዞግለ፣ 2018፤ ሮቢንሰን፣ 1998፤ ሱሳን፣ 2013፤
ስያፍሪዛሌ፣
2020)
በጥናታቸው
እንዲረጋገጡትም፣
ብሌሃቶቹ
በርካታ
ስነትምህርታዊ ትግበራዎች አሎቸው፡፡ ከእነዚህም መካከሌ የተማሪዎችን የማንበብ
ተነሳሽነት ማሳዯጊያ፣ ትኩረት መሳቢያ፣ ይዘቶችን አዯራጅቶ ማቅረቢያ፣
ማሳመሪያና መተግበሪያ፣ የቡዴንና ግሇመማርን ማሳሇጫ፣ መረዲትንና ምስሊዊ
አስተሳሰብን (visual thinking) ማሳዯጊያ የሚለት ይገኙበታሌ፡፡ በተመሳሳይም
ብሌሃቶቹን መጠቀም ሇተማሪዎች አስዯሳችና የተሇየ በመሆኑ ተነሳሽነትን
ሇማሳዯግ ያግዛሌ፡፡ ሇመጠቀም ቀሊሌና መረጃዎችን አዯራጅተው የሚያቀርቡ
በመሆናቸውም በሁለም ዓይነት ተማሪዎች ተወዲጅ ናቸው (ዴራፑ፣ 2016)፡፡

የጥናቱ መነሻ ችግር
አንብቦ የመረዲት ችልታን የሚያዯናቅፉ የተሇያዩ አካሊዊና አካባቢያዊ ችግሮች
በመኖራቸው ምክንያት የተሇያዩ ማስተማሪያ ብሌሃቶችን መፈሇግ አማራጭ
የላሇው መፍትሄ እንዯሆነ ጥናቶች (ኡዝቤሌ፣ 2000፤ ግሬብስና ግሬብስ፣ 2003)
ይጠቁማለ፡፡ በተሇይ የቴክኖልጂ ዘመን በሆነው በ21ኛው ክፍሇዘመን አንብቦ
መረዲት መቻሌ አማራጭ ሳይሆን ማኅበራዊ፣ ፖሇቲካዊና ኢኮኖሚያዊ አስገዲጅነት
ያሇበት መሰረታዊ ጉዲይ ነው (ኮንላይ፣ 2008)፡፡
ፓሊኒ (2012) እንዯገሇጹት፣ በአሁኑ ወቅት ከቴክኖልጂው እዴገት ጋር በተያያዘ
ተማሪዎች የተሇያዩ የብዙኃን መገናኛን የመጠቀም ፍሊጎታቸው እየጨመረ
ስሇመጣና በመረጃ መረብ የሚሇቀቁ መረጃዎችንም ሇረጅም ጊዜ ትኩረት ሰጥተው
ስሇሚመሇከቱ ጽሐፎችን አንብበው ጭብጦቻቸውን የመረዲት ፍሊጎታቸውና
ተነሳሽነታቸው እየቀነሰ መጥቷሌ፡፡ ከመረጃ መረብ እዴገቱ ጋር በተያያዘም
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በሞባይሌ የሚዯረጉ ምሌሌሶች፣ የፌስቡክ ጨዋታዎችና የመሳሰለት ማኅበራዊ
ሚዱያዎች የሚሰጧቸው አገሌግልቶች የተማሪዎችን ቀሌብና ስነሌቦና ስሇሚስቡ
ተማሪዎች ተረጋግተው እንዱያነቡ ብልም እንዱረደ አያዯርጓቸውም፡፡ በእነዚህና
በተሇያዩ ምክንያቶች ተማሪዎች ትኩረት የሚያስፈሌገውን አንብቦ የመረዲት
ችልታና የማንበብ ተነሳሽነትን ማጎሌበት እንዱችለ የተሇያዩ ሳቢነት ያሊቸው
የማንበብ ብሌሃቶችን ተጠቅሞ ማስተማር ወሳኝ አስተዋጽኦ አሇው፡፡
በፌሉይ (2010) ዋቢ በሆነው ብሔራዊ የትምህርት እዴገት ግምገማ (2003)
እንዯተገሇጸው የአብዛኞቹ የመጀመሪያና መሇስተኛ አንዯኛ ዯረጃ ትምህርትቤቶች
ተማሪዎች የአንብቦ መረዲት ችልታ ከሚጠበቀው ዯረጃ (standards) በታች ነው፡፡
ሇዚህ ችግር ምክንያት ተብሇው ከሚጠቀሱት ጉዲዮች መካከሌም አንደ ዘመኑን
ያገናዘቡ የአንብቦ መረዲት ማስተማሪያ ብሌሃቶችን አሇመጠቀም ክፍተት ነው፡፡
በተመሳሳይ ማክሲሚሊን (2015) በጥናታቸው እንዯገመገሙት በርካታ ተማሪዎች
አንብቦ የመረዲት ችልታ ሳይኖራቸው የአንዯኛና መሇስተኛ ሁሇተኛ ዯረጃ
ትምህርታቸውን ያጠናቅቃለ፡፡ አብዛኞቹ ተማሪዎች የማንበብ ፍሊጎትና ተነሳሽነት
ስሇላሊቸው የአንብቦ መረዲት ችልታ ውጤታቸው ዝቅተኛ ነው፡፡ በስያፍሪዛሌ
(2020) ጥናት እንዯተረጋገጠውም፣ የተማሪዎች አንብቦ የመረዲት ችልታ ዯካማ
መሆን በቀጥታ ከማንበብ ተነሳሽነት ጋር ይያያዛሌ፡፡
በዊግፊሌዴ፣ ግሊዴስቶንና ቱርሲ (2016) ዋቢ የሆኑት የተሇያዩ ጥናቶች (ብሪከር፣
1989፤ ቦክስና ሉትሌ፣ 2003፤ ካሊዴራ፣ 2002) እንዯገሇጹት፣ በመጀመሪያና
በሁሇተኛ ቋንቋ አንብቦ መረዲት ትምህርት ሊይ የተዯረጉ በርካታ ጥናቶች አንብቦ
የመረዲት ችልታ ማነስ ከማንብብ ተነሳሽነት ማጣት ጋር እንዯሚያያዝ
አረጋግጠዋሌ፡፡ የማንበብ ተነሳሽነት የማጣት ችግርን በመቅረፍ እንዳት ውጤታማ
አንባቢ መሆን ይቻሊሌ? የሚሇውን ጥያቄ መመሇስ ዯግሞ በቋንቋ መማር
ማስተማር ሂዯት መሰረታዊ ጉዲይ በመሆኑ በጥናት ሉፈተሽ ይገባሌ (እንዴሪስ፣
2009 ዓ.ም)፡፡
ሙስታፋ (2017) እና ሺሁሳና ኬራሮ (2009)፣ በጥናታቸው እንዲረጋገጡትም፣
የሏሳብ ማዯራጃ ብሌሃቶች የማንበብ አዕምሯዊ ችልታዎችን ከማጎሌበታቸው
በተጨማሪ የማንበብ ተነሳሽነትን በመፍጠር አንብቦ የመረዲት ችልታን ሇማዲበር
የተጽዕኖ ዯረጃቸው ከፍተኛ ነው፡፡ ከዚህም በተጨማሪ፣ ብሌሃቶቹ የአንብቦ
መረዲት ችልታንና የማንበብ ተነሳሽነትን ከፍ በማዴረግ የቋንቋ እውቀትን
እንዯሚያሳዴጉ የበርካታ ጥናቶች ግኝቶች (ዴራፑ፣ 1999፤ ጋርሺያ፣ 2014፤
ሚራንዲ፣ 2011፤ ኒውማን፣ 2007፤ በስያፍሪዛሌ (2020)፤ ሲይንዯር፣ 2012)
አመሊክተዋሌ፡፡
ሮቢንሰን (1998) ባዯረጓቸው የተዛማጅ ጥናቶች ክሇሳ እንዲረጋገጡት፣ ባሇፉት
ጥቂት ዓመታት ባዯጉትም ሆነ ባሊዯጉ በርካታ ሀገራት ከኮምፒዩተር ቴክኖልጂ
መስፋፋትና ሶፍትዌሮች እዴገት ጋር ተያይዞ በመማሪያ ማስተማሪያ መጻሕፍት
ውስጥ ጥቅም ሊይ የዋለት የሏሳብ ማዯራጃ ብሌሃቶች ቁጥር ቀዯም ሲሌ ከነበረው
በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሯሌ፡፡ ይሁንእንጂ ብሌሃቶቹ በብዙ መማሪያ ማስተማሪያ
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መጻሕፍት ውስጥ ሇምንና እንዳት እንዯተካተቱ፣ ፋይዲቸውንና ተገቢነታቸውን
በሚያስረደ አውዲዊ ተጨባጭ መረጃዎችና ምርምሮች ተዯግፈው ሳይሆን አጋዥ
ሉሆኑ ይችሊለ፤ በሚሌ እሳቤ ነው፡፡ ይህም ብሌሃቶቹን በመማሪያ ማስተማሪያ
መጻሕፍት ውስጥ አካትቶ የመተግበሩ ሂዯት በተጨባጭ አውዲዊ ጥናቶች
ሉፈተሽ እንዯሚገባ ያመሇክታሌ፡፡
ከዚህም በተጨማሪ፣ የሏሳብ ማዯራጃ ብሌሃቶች አንብቦ የመረዲት ችልታን
ሇማዲበር ያሊቸውን ሚና የፈተሹ ፍትነት መሰሌ ጥናቶች የሚቃረኑ ውጤቶችን
ማሳየታቸው ተጨማሪ ጥናት ሇማዴረግ የሚያነሳሳ ክፍተት ነው፡፡ በዚህም
በማኖሉና ፓፓድፖል (2012) የተዛማጅ ምርምሮች ጥናት ዋቢ የተዯረጉት
በርካታ ጥናቶች (አርምብሩስተር፣ አንዯርሰንና ኦስርታግ፣ 1987፤ ቻንግ፣ ሱንግና
ቸን፣ 2002፤ ግሪፍና ቱሌበርት፣ 1995፤ ኦሉቨር፣ 2009፤ ራይሞንዴ፣ 1993፤
ሮቢንሰንና ስኪነር፣ 1996) ብሌሃቶቹ የተማሪዎችን አንብቦ የመረዲት ችልታ
እንዲሻሻለ አሳይተዋሌ፡፡ በተቃራኒው ዯግሞ (አሌቨርማን፣ 1981፤ ባሊጂና
ወይስበርግ፣ 1990፤ ሳይመንስ፣ ግሪፍና ካመኑይ፣ 1988) በብሌሃቶቹ የተዯገፈ
ትምህርት የተማሪዎችን አንብቦ የመረዲት ችልታ አሇማሻሻለን አሳይተዋሌ፡፡
እንዱህ ዓይነት የጥናቶች ውጤት መጣረስ መኖሩ በመስኩ ተጨማሪ ጥናቶችን
ማዴረግ አስፈሊጊ መሆኑን ያመሊክታሌ፡፡
የጃንግና ግሬብ (2007) የተዛማጅ ምርምሮች ጥናት እንዲመሇከተውም፣ የማንበብ
ክሂሌ በማስተማር ሂዯት አንብቦ የመረዲት ችልታንና የማንበብ ተነሳሽነትን
ሇማሳዯግ በተዯረጉት ጥናቶች በብሌሃቶቹ አጠቃቀም፣ አዘገጃጀትና ትምህርታዊ
አንዴምታ ሊይም ክፍተቶች መኖራቸው ጉዲዩ ተጨማሪ ጥናት እንዱዯረግበት
የሚያነሳሳ ችግር ነው፡፡ ከዚህም በተጨማሪ ከትግበራ ጋር በተያያዘ አንዲንዴ
ጥናቶች ከጥቂት ሰዓታት እስከጥቂት ቀናት ዕዴሜ ባሊቸው የሌምምዴ ጊዜያትና
ከአንዴ እስከሶሰት በሚዯርሱ ምንባቦች ብቻ የተተገበሩ ናቸው፡፡ የሏሳብ ማዯራጃ
ብሌሃቶችን ተጠቅሞ አንብቦ መረዲትን መማር ዯግሞ በአንጻራዊነት ሰፊ
ተጋሌጦንና ጊዜን የሚጠይቅ በመሆኑ ጥናቶቹ በአጭርና ፈጣን ሌምምዴ
መሠራታቸው ውጤቶቹ ጥያቄ ያስነሳለ፡፡
በቪኪሪ (2002) የዲሰሳ ጥናት እንዯተረጋገጠው ዯግሞ፣ አብዛኞቹ ጥናቶች
በሁሇተኛ ቋንቋና በውጪ ቋንቋ የማስተማር አውዴ የተሠሩ በመሆናቸው
በአፍመፍቻ ቋንቋ አውዴ ውስጥ ስሇሚማሩ ተማሪዎች የተሟሊ መረጃ ሊይሰጡ
ይችሊለ፡፡ በመሆኑም የሏሳብ ማዯራጃ ብሌሃቶችን ተጠቅሞ ማንበብን በማስተማር
የተሇያየ ችልታ ያሊቸው ተማሪዎች ተቀሊቅሇው በሚማሩበት የአፍመፍቻ ቋንቋ
አውዴ ውስጥ በአንብቦ መረዲት ችልታና በማንበብ ተነሳሽነት ሊይ የሚያሳዴረው
ተጽዕኖ ሉፈተሽ ይገባሌ፡፡ በዚህም መሰረት፣ ጥናቱ ሇሚከተለት መሰረታዊ
ጥያቄዎች መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ የሏሳብ ማዯራጃ ብሌሃቶች በአማርኛ ቋንቋ ትምህርት
የተማሪዎችን፤
1. አንብቦ የመረዲት ችልታ ሇማሳዯግ ሚና አሊቸውን?
2. የማንበብ ተነሳሽነት ሇማጎሌበት አስተዋፅኦ አሊቸውን?
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የአጠናን ዘዳ
የዚህ ጥናት ዓሊማ የሏሳብ ማዯራጃ ብሌሃቶች በአማርኛ ቋንቋ ትምህርት
የተማሪዎችን አንብቦ የመረዲት ችልታና የማንበብ ተነሳሽነት በማሳዯግ ረገዴ
ያሊቸውን ሚና መፈተሽ ነው፡፡ ይህን ዓሊማ ሇማሳካትም ጥናቱ ባሇቁጥጥር ቡዴን
ቅዴመትምህርትና ዴህረትምህርት ፈተናን መሰረት ያዯረገ ፍትነትመሰሌ (Quasi
experimental) የምርምር ስሌትን የተከተሇ ነው፡፡
ጥናቱ የተካሄዯው በባሕርዲር ከተማ ከሚገኙ የመጀመሪያ ዯረጃ ሙለሳይክሌ
የመንግሥት ትምህርትቤቶች ውስጥ በአመቺ ንሞና በተመረጠው በድናበርበር
አንዯኛ ዯረጃ ትምህርትቤት በሰባተኛ ክፍሌ ተማሪዎች ሊይ ነው፡፡ ትምህርትቤቱ
በዚህ የንሞና ስሌት የተመረጠው ሇአጥኚዋ ካሇው የሥራ አመቺነት አንጻር
በቅርበት በመከታተሌ መረጃዎችን በአግባቡ ሇመሰብሰብ ያግዛሌ በሚሌ እሳቤ
ነው፡፡ ሰባተኛ ክፍሌ የተመረጠባቸው ምክንያቶችም፤ በሁለም የክፍሌ ዯረጃዎች
ሊይ የሚገኙ ተማሪዎች ሇትምህርት ዯረጃቸው የሚመጥኑ የሏሳብ ማዯራጃ
ብሌሃቶች ተመርጠው ቢቀርቡሊቸው መጠቀም እንዯማያስቸግራቸው በቀዯምት
ጥናቶች የተረጋገጠ (ስትራንግማንና ላልች፣ 2014) ቢሆንም በአንዯኛ ዯረጃ
ትምህርትቤቶች መተግበራቸው ሇተማሪዎች የእዴሜሌክ ትምህርት (Lifelong
learning) መሰረት ሇመጣሌና ተነሳሽነታቸውን ሇማሳዯግ ያሊቸው ሚና ከፍተኛ
ነው፤ ከሚለት ከኪሺና ላልች (2015)፣ ከሳያፍሪዛሌ (2020) እና ከሹንክ (2012)
ምክረሏሳብ በመነሳት ነው፡፡ በተጨማሪም፣ ካንሲዞግለ (2018) በሁለም
የትምህርት እርከኖች የሚገኙ ተማሪዎች አንብቦ የመረዲት ችልታቸውን ሇማሳዯግ
የሏሳብ ማዯራጃ ብሌሃቶችን የሚዲስሱ ከ2000 እስከ2012 የተሰሩ 70 ተዛማጅ
ጥናቶችን ከሌሰው ካገኙት አማካይ የተጽዕኖ ዯረጃ ከሁለም እርከኖች በሌጦ
የታየው የመካከሇኛው ርከን ተማሪዎች በመሆኑ ተጨማሪ ምክንያት ሆኗሌ፡፡
በድናበርበር ሙለ ሳይክሌ አንዯኛ ዯረጃ ትምህርትቤት በ2013 ዓ.ም በአንዴ
መምህር በአምስት የመማሪያ ክፍልች በመማር ሊይ ከነበሩት መካከሌ ሁሇቱ
ክፍልች (7ሀ እና 7ሏ) በተራ የዕጣ ንሞና ዘዳ ተመርጠዋሌ፡፡ መማሪያ ክፍልቹ
በተራ የዕጣ ንሞና ዘዳ የተመረጡበት ምክንያት የተማሪዎቹ የመማሪያ ክፍሌ
አመዲዯብ እዴሜን፣ ጾታንና የትምህርት ውጤትን ስብጥር መሰረት አዴርጎ
በመሆኑ ሇአምስቱም የመማሪያ ክፍልች እኩሌ እዴሌ በሚሰጥ እጣ መምረጥ
ተገቢነት ይኖረዋሌ፤ ከሚሌ እሳቤ ነው፡፡ በ7ሀ ክፍሌ 30 ወንዴና 28 ሴት በዴምሩ
58 እና በ7ሏ ክፍሌ ዯግሞ 27 ወንዴና 29 ሴት በዴምሩ 56 ተማሪዎች
ተሳትፈዋሌ፡፡ በጥናቱ ከተሳተፉት 122 ተማሪዎች መካከሌ ሳያቋርጡ
እስከመጨረሻው መዝሇቅ የቻለት 114 ተማሪዎች ናቸው፡፡
ጥናቱ በ12 የአንብቦ መረዲት መዯበኛ ክፍሇጊዜያት (እያንዲንዲቸው 40 ዯቂቃ
በተመዯበሊቸው) ተካሂዶሌ፡፡ የፍትነትና የቁጥጥር ቡዴኑ ተማሪዎች የተማሩት
ማንዋሌ ተዘጋጅቶ ስሌጠና በተሰጣቸው በሰባተኛ ክፍሌ መዯበኛ የአማርኛ ቋንቋ
መምህር አማካይነት ሲሆን፣ ማስተማሪያ ምንባቦቹ በተግባር ሊይ ባሇው የአማርኛ
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ቋንቋ መማሪያ መጽሏፍ ውስጥ ያለት ናቸው፡፡ የፍትነት ቡዴን ተግባራት
የተዘጋጁትም የሏሳብ ማዯራጃ ብሌሃቶች አጠቃቀም ገሇጻና ምሪት ሞዳሌን
(Teach and model the use of graphic organizers) መሰረት አዴርገው ነው፡፡
በፍትነትና በቁጥጥር ቡዴኖቹ መካከሌ ያሇው ሌዩነት የብሌሃቶቹ ትግበራ ብቻ
ሲሆን፣ የፍትነቱ ቡዴን ማስተማሪያ ተግባራት የተዘጋጁት የሏሳብ ማዯራጃ
ብሌሃት ዓይነቶቹን (የምክንያትና ውጤት፣ የዋናና ዝርዝር፣ የገሇጻና ምዯባ፣
የማወዲዯርና
ማነጻጸር
እንዱሁም
የተከታታይ
ታሪክ
ማቅረቢያ)
እና
የሚተገበሩባቸውን አምስት ዯረጃዎች (ገሇጻ፣ ምሪት፣ ዴጋፍ፣ ትግበራ፣ ጽብረቃና
ግምገማ) መሰረት በማዴረግ ነው፡፡

የመረጃ መሰብሰቢያ መሳሪያዎች

የዚህን ጥናት አሊማ ሇማሳካት ጥቅም ሊይ የዋለት የአንብቦ መረዲት ፈተናና
የማንበብ ተነሳሽነት የጽሐፍ መጠይቅ ናቸው፡፡

የአንብቦ መረዲት ፈተና
የአንብቦ መረዲት ፈተናው ዓሊማ የሁሇቱ ቡዴኖች ተማሪዎች ማንበብን በሏሳብ
ማዯራጃ ብሌሃቶችና በዘወትራዊው የማንበብ ማስተማሪያ ዘዳ ከመማራቸው
በፊትና ከተማሩ በኋሊ፣ አንብቦ በመረዲት ችልታቸው ሊይ ሌዩነት መኖር
አሇመኖሩን መፈተሽ ነው፡፡ የመጀመሪያው ቅዴመትምህርት አንብቦ የመረዲት
ፈተና ሲሆን፣ በጥናቱ መነሻ ሊይ ሁሇቱም ቡዴኖች ትምህርቱን ከመጀመራቸው
በፊት የተፈተኑት ነው፡፡ የፈተናው ውጤትም ሇሁሇቱም ቡዴኖች የጥናቱ
የቅዴመትምህርት አንብቦ የመረዲት ውጤታቸው ሁኖ ተመዝግቧሌ፡፡ ሁሇተኛው
ፈተና ዯግሞ፣ በዴኅረትምህርት የተፈተኑት ሲሆን፣ ይህም ከፍትነቱ ትግበራ
በኋሊ በዴጋሚ የተሰጠ የቅዴመትምህርት ፈተና ነው፡፡ ፈተናው ሲዘጋጅ በክፍሌ
በዯረጃው ከሚያስተምሩ የአማርኛ ቋንቋ መምህራንና በዩኒቨርስቲ ከሚያስተምሩ
መምህራን ጋር ምክክር ተዯርጓሌ፡፡ በምክክር ሂዯቱም ይዘት፣ ስርዓተጾታ
አካቶነት፣ የቋንቋ ውስብስብነት ትኩረት ተዯርጎባቸዋሌ፡፡ በዚህም መሰረት
ከቀረቡት አራት ቅንጫቢ ምንባቦች መካከሌ አንዯኛው ሇጥያቄዎች ማዘጋጃነት
ተመርጧሌ፡፡
የአንብቦ መረዲት ፈተናው በአንዴ ምንባብ ሊይ የተመሰረተና 24 ጥያቄዎችን የያዘ
ነው፡፡ ፈተናውም አውዲዊና ከአውዴውጭ የሆኑ ፍቺዎችን መገንዘብን፣ በቀጥታ
ያሌተገሇጹ ሏሳቦችን ማመስጠርን፣ የሏሳብ ትስስርንና ዋና ሏሳብን መረዲትንና
ዋና ሏሳብን የሚወክለ ዓረፍተነገሮችን ከቀረቡት ሏሳቦች ውስጥ ሇይቶ የበሇጠ
የሚቀርበውን ማውጣትን የተመሇከቱ የአንብቦ መረዲት ንዑሳን ክሂልችን
ሇመሇካት የሚያስችለ ባሇአራት መሌስ አስመራጭ ጥያቄዎችን ያካተተ ነው፡፡
ሁለም ጥያቄዎች መሌስ አስመራጭ የሆኑበት ምክንያት ሇሚዛናዊ ውጤት
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አሰጣጥ ስሇሚያመችና በአንጻራዊነት በርካታ ጥያቄዎችን ሇማካተት ስሇሚያስችሌ
ነው፡፡ የቅዴመና ዴኅረትምህርት የፈተናዎቹ አስተማማኝነት በክሮንባኽ አሌፋ
(Cronbach alpha) ቀመር ተፈትሾ የቅዴመትምህርት የአንብቦ መረዲት ፈተናው
(= .715) ሲሆን የዴኅረትምህርት አንብቦ የመረዲት ፈተና ( = .722) ሆኗሌ፡፡

የጽሐፍ መጠይቅ
የጽሐፍ መጠይቁ ዓሊማ የፍትነቱን ቡዴንና የቁጥጥሩን ቡዴን ተማሪዎች
የማንበብ ተነሳሽነት ሇመሇካት ነው፡፡ መጠይቁ ዊግፊሌዴና ጎተሪ (1997) ካዘጋጁት
ሇዚህ ጥናት በሚያመች መሌኩ በቀጥታ ወዯአማርኛ በመመሇስና በማጣጣም
የተወሰዯ ነው፡፡ የማንበብ ግሇብቃት እምነት፣ ውስጣዊ የማንበብ ተነሳሽነት፣
ውጫዊ የማንበብ ተነሳሽነትና ማኅበራዊ የማንበብ ተነሳሽነት በሚለ ምዴቦች
የተዘጋጀ 11 ክፍልች ያለትና 53 ዝግ ጥያቄዎችን የያዘው ይህ መጠይቅ ከ1
(በጣም አሌስማማም) እስከ4 (በጣም እስማማሇሁ) በሚዯርሱ ባሇአራት ሉከርት
ስኬሌ የተዘጋጀ ነው፡፡ መጠይቁ ሇጥናቱ ተሳታፊዎች ከመሰራጨቱ በፊትም
በጥናቱ ባሌተካተቱ በተመሳሳይ የክፍሌ ዯረጃ ሊይ ባለ ተማሪዎች እንዱሞሊ
ተዯርጎ ከተገኘው ውጤት በመነሳት ተጨማሪ ማሻሻያ ተዯርጎበታሌ፡፡ የመጠይቁ
አጠቃሊይ ቅዴመትምህርትና ዴኅረትምህርት የአስተማማኝነት ዯረጃ በክሮንባኽ
አሌፋ ቀመር ሲፈተሽ የቅዴመትምህርቱ አጠቃሊይ የማንበብ ተነሳሽነት ( = .886)
ሲሆን፣ የዴኅረትምህርቱ አጠቃሊይ የማንበብ ተነሳሽነት ዯግሞ ( = .822) ሆኗሌ፡፡

የመረጃ አተናተን
በቅዴመትምህርት የተገኙትን ውጤቶች ሇመተንተን በቅዴሚያ፣ የቁጥጥሩንና
የፍትነቱን ቡዴን የአንብቦ መረዲት ፈተናና የማንበብ ተነሳሽነት የጽሐፍ መጠይቅ
ውጤቶች ተሇይተው በSPSS V.24 ተመዝግበዋሌ፤ መረጃዎቹ በአግባቡ
ስሇመሞሊታቸው የማጣራት ተግባርም ተከውኗሌ፡፡ ከዚህም በተጨማሪ፣
የፍትነትና የቁጥጥር ቡዴኖቹ ተሳታፊዎች በግሇሰብ ዯረጃ በዕጣ ንሞና የተመዯቡ
ባሇመሆኑና በመዯበኛ መማሪያ ክፍሌ እየተማሩ ባለበት (intact group) የጥናቱ
ተሳታፊ በመሆናቸው በቡዴኖቹ መካከሌ በአንብቦ መረዲት ችልታና በማንበብ
ተነሳሽነት ጉሌህ ሌዩነት መኖሩን ወይም አሇመኖሩን ሇማወቅ የቅዴመትምህርት
ፈተናውና የጽሐፍ መጠይቅ ውጤቱ በሌይይት (ANOVA) ትንተና ተሰሌቷሌ፡፡
በዚህም የፍትነትና የቁጥጥር ቡዴኖቹ እንዯነጻ ተሊውጦ፣ የቅዴመትምህርት
ፈተናና የጽሐፍ መጠይቅ ውጤቶች ዯግሞ እንዯጥገኛ ተሊውጦ ታይተዋሌ፡፡
በትንተናው በፍትነትና በቁጥጥር ቡዴኖች ተሳታፊዎች መካከሌ በቅዴመትምህርት
የአንብቦ መረዲት ፈተናና የማንበብ ተነሳሽነት የጽሐፍ መጠይቅ ውጤቶች ጉሌህ
ሌዩነት አሌታየም፡፡ የዴኅረትምህርት ፈተናና የጽሐፍ መጠይቅ ውጤቶች
ትንተናም የባሇብዙ ሌይይት ትንተናን (MANOVA) በመጠቀም ተከናውኗሌ፡፡
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ከትንተናው በፊት ግን የተሰበሰቡት መረጃዎች ሇባሇብዙ ሌይይት ትንተና አስፈሊጊ
የሆኑ ዕሙኖችን አሇመጣሳቸው ተፈትሾ ተረጋግጧሌ፡፡

የውጤት ትንተናና ማብራሪያ
የጥናቱ የመጀመሪያ ጥያቄ “በአማርኛ ቋንቋ ትምህርት የሏሳብ ማዯራጃ ብሌሃቶች
የተማሪዎችን አንብቦ የመረዲት ችልታ ሇማሳዯግ የተሇየ ሚና አሊቸውን? የሚሌ
ነው፡፡ ጥያቄውን ሇመመሇስ፣ በቅዴሚያ የጥናቱ ተሳታፊዎች በቅዴመትምህርት
ያሊቸውን የአንብቦ መረዲት ችልታ ዯረጃ መሇየት አስፈሊጊ ነው፤ በመሆኑም
ቡዴኖቹ በተሰጣቸው ቅዴመትምህርት የአንብቦ መረዲት ፈተና ያስመዘገቡት
ውጤት በሌይይት ትንተና ተሰሌቶ በሰንጠረዥ 1 ቀርቧሌ፡፡
ሰንጠረዥ 1

የቅዴመትምህርት አንብቦ የመረዲት ፈተና አማካይ ውጤቶች በሌይይት ትንተና
ቡዴኖች

ናሙና

የቁጥጥር 56
የፍትነት 58

አማካይ
(M)

መዯበኛ
ሌይይት
(SD)

14.88
15.16

3.511
3.339

የሌይይት
ዋጋ
(F)

የነጻነት
ዯረጃ
(df)

.191

(1,112)

ጉሌህነት
(Sig)

.663

በሰንጠረዥ 1 ከሰፈረው መረጃ መረዲት እንዯሚቻሇው አማካይ ውጤቶቹ በንጽጽር
ሲታዩ የፍትነቱ ቡዴን ውጤት .28 በሌጦ ታይቷሌ፡፡ እንዱሁም የቁጥጥሩ ቡዴን
ተማሪዎች ቅዴመትምህርት አንብቦ የመረዲት አማካይ ፈተና መዯበኛ ሌይይት
ከፍትነቱ ቡዴን ተማሪዎች መዯበኛ ሌይይት .17 በሆነ ውጤት ሌዩነት
አሳይቷሌ፡፡ በመካከሊቸው ስሊሇው ሌዩነት የጉሌህነት ዯረጃ ርግጠኛ ሇመሆን ግን
የሌይይት ትንተና ተግባራዊ ተዯርጎ፤ በሁሇቱ ቡዴኖች አማካይ ውጤቶች መካከሌ
በስታትስቲክስ ጉሌህ ሌዩነት አሇመኖሩን ውጤቱ (F (1, 112) = .191, p = .663)
አሳይቷሌ፡፡ ከዚህ ውጤትም ሁሇቱ ቡዴኖች ከፍትነቱ በፊት በአንብቦ የመረዲት
ችልታቸው ተመጣጣኝ እንዯነበሩ ሇማረጋገጥ ተችሎሌ፡፡ በዴኅረትምህርት የአንብቦ
መረዲት ፈተናው ያስመዘገቡት ውጤት ዯግሞ፣ በሰንጠረዥ 2 በንጽጽር ቀርቧሌ፡፡
ሰንጠረዥ 2

የዴኅረትምህርት የአንብቦ የመረዲት ፈተና አማካይ ውጤቶች በባሇብዙ ሌይይት
ትንተና
ቡዴን

ናሙና

የቁጥጥር 56
የፍትነት 58

አማካይ
ውጤት

መዯበኛ
ሌይይት

የሌይይት
ዋጋ (F)

የነጻነት
ዯረጃ
(df)

14.66
16.74

2.843
2.646

16.374

(1,112)

ጉሌህነት
(2-tailed)

የዝምዴና
ጥንካሬ
(Partial η2)

.001

.128
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ከሰንጠረዥ 2 መረዲት እንዯሚቻሇው አማካይ ውጤቶቹ በንጽጽር ሲታዩ የፍትነቱ
ቡዴን የዴህረትምህርት አንብቦ የመረዲት ፈተና አማካይ ውጤት ከቁጥጥር ቡዴን
አማካይ ውጤት በ2.08 በሌጦ ታይቷሌ፡፡ እንዱሁም የቁጥጥር ቡዴን ተማሪዎች
የዴኅረትምህርት አንብቦ የመረዲት ፈተና መዯበኛ ሌይይት ከፍትነቱ ቡዴን
ተማሪዎች በ.197 ሌዩነት አሳይቷሌ፡፡ በቡዴኖቹ መካከሌ ያሇው ሌዩነት ጉሌህ
መሆኑን ወይም አሇመሆኑን ሇማረጋገጥም መረጃው በባሇብዙ ሌይይት ትንተና
ተሰሌቶ፣ ውጤቱ (F (1,112) = 16.374, p = .001, partial η2 = .128) ሆኗሌ፡፡ ይህም
በቡዴኖቹ የዴኅረትምህርት አንብቦ የመረዲት ፈተና ውጤቶች መካከሌ
በስታቲስቲክስ ጉሌህ ሌዩነት እንዲሇ አሳይቷሌ፡፡ በዚህ ስላት ከፊሌ ኤታ ካሬው
.128 መሆኑ በሁሇቱ ቡዴኖች መካከሌ የታየው የውጤት ሌዩነት ከፍተኛ
የተጽዕኖ ዯረጃ እንዲሇው ያመሇክታሌ፡፡ ይህም ከፍትነቱ በኋሊ በቡዴኖቹ መካከሌ
ከታየው አንብቦ የመረዲት ፈተና ውጤት ሌዩነት 12.8% የሚሆነው ትምህርቱ
በሏሳብ ማዯራጃ ብሌሃቶች ተዯግፎ በመካሄደ የተገኘ እንዯሆነ ያሳያሌ፡፡
የጥናቱ ሁሇተኛ ጥያቄ “በአማርኛ ቋንቋ ትምህርት የሏሳብ ማዯራጃ ብሌሃቶች
የተማሪዎችን የማንበብ ተነሳሽነት ሇማሳዯግ የተሇየ አስተዋጽኦ አሊቸውን? የሚሌ
ነው፡፡ ይህን ጥያቄ ሇመመሇስም በቅዴሚያ የሁሇቱ ቡዴን የጥናቱ ተሳታፊዎች
ከትግበራው በፊት ያሊቸውን የማንበብ ተነሳሽነት ዯረጃ መሇየት አስፈሊጊ ነው፡፡
በመሆኑም ተሳታፊዎች በቅዴመትምህርት የማንበብ ተነሳሽነት መሇኪያ መጠይቅ
ያስመዘገቡት ውጤት በሌይይት ትንተና ተሰሌቶ በሰንጠረዥ 3 ቀርቧሌ፡፡
ሰንጠረዥ 3

የቅዴመትምህርት የማንበብ ተነሳሽነት አማካይ ውጤቶች ንጽጽር በሌይይት
ትንተና
ቡዴኖች

የናሙና አማካይ
(M)
ብዛት

የቁጥጥር 56
የፍትነት 58

157.250
160.069

መዯበኛ
ሌይይት
(SD)
16.379
13.632

የሌይይት
ዋጋ
(F)
1

የነጻነት
ዯረጃ
(df)
(1,112)

ጉሌህነት
(Sig)
.319

በሰንጠረዥ 3 እንዯተመሇከተው የፍትነቱ ቡዴን ቅዴመትምህርት የማንበብ
ተነሳሽነት አማካይ ውጤት ከቁጥጥር ቡዴን አማካይ ውጤት በ2.8 በሆነ ሌዩነት
በሌጦ ታይቷሌ፡፡ እንዱሁም የቁጥጥሩ ቡዴን ተማሪዎች ቅዴመትምህርት
የማንበብ ተነሳሽነት መዯበኛ ሌይይት ውጤት ከፍትነቱ ቡዴን ተማሪዎች በ2.747
ሌዩነት አሳይቷሌ፡፡ ይህም በቡዴኖቹ አማካይ ውጤትም ሆነ በመዯበኛ ሌይይት
ያሇው ሌዩነት ቅናሽና ጭማሪ ዝቅተኛ መሆኑን ያሳያሌ፡፡ በቡዴኖቹ አማካይና
መዯበኛ ሌይይት ውጤቶች መካከሌ የታየው ሌዩነት ጉሌህ መሆን አሇመሆኑን
ሇማረጋገጥም መረጃው በሌይይት ትንተና ተሰሌቶ፣ ውጤቱ (F (1, 112) = .1, p =
.319) በሁሇቱ ቡዴኖች ቅዴመትምህርት የማንበብ ተነሳሽነት ውጤት መካከሌ
በስታትስቲክስ ጉሌህ ሌዩነት አሇመኖሩን አሳይቷሌ፡፡
በቅዴመትምህርት የማንበብ ተነሳሽነት ዯረጃቸው የጎሊ ሌዩነት አሇመኖሩ ከታወቀ
በኋሊ የፍትነቱ ቡዴን ተማሪዎች በሀሳብ ማዯራጃ ብሌሃቶች፣ የቁጥጥር ቡዴን
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ዯግሞ በተማሪዎች መጽሏፍ በቀረቡት የመማር ተግባራት መሰረት አንብቦ
የመረዲት ክሂሌን ሲማሩ ቆይተው የዴህረትምህርት የማንበብ ተነሳሽነት መሇኪያ
መጠይቅ ሞሌተዋሌ፡፡ ቡዴኖቹ ከሞለት መጠይቅ የተገኘው የዴኅረትምህርት
የማንበብ ተነሳሽነት ውጤትም በባሇብዙ ተሊውጦ ሌይይት ተሰሌቶ በሰንጠረዥ 4
ቀርቧሌ፡፡
ሰንጠረዥ 4

የዴኅረትምህርት የማንበብ ተነሳሽነት አማካይ ውጤቶች ንጽጽር በባሇብዙ ሌይይት
ትንተና
ቡዴን

ናሙና

የቁጥጥር 56
የፍትነት 58

አማካይ
ውጤት

መዯበኛ
ሌይይት

የሌይይት
ዋጋ (F)

የነጻነት
ዯረጃ
(df)

158.1250 13.374
168.6552 15.795

14.707

(1,112)

ጉሌህነት
(Sig)

የዝምዴና
ጥንካሬ
(Partial η2)

0.001

0.116

በሰንጠረዥ 4 እንዯሚታየው የፍትነቱ ቡዴን ዴኅረትምህርት የማንበብ ተነሳሽነት
አማካይ ውጤት ከቁጥጥር ቡዴኑ አማካይ ውጤት በ10.53 ብሌጫ አሇው፡፡
በተጨማሪም የፍትነቱ ቡዴን የዴኅረትምህርት የማንበብ ተነሳሽነት መዯበኛ
ሌይይት ከቁጥጥሩ ቡዴን በ2.421 ሌዩነት ብቻ ብሌጫ አሳይቷሌ፡፡ በቡዴኖቹ
አማካይ ውጤቶች መካከሌ ያሇው ሌዩነት ጉሌህ መሆኑን ወይም አሇመሆኑን
ሇማወቅ በባሇብዙ ሌይይት ትንተና ተሰሌቷሌ፤ በውጤቱም (F (1,112) = 14.707, p
= .001, partial η2 = .116) በሁሇቱ ቡዴኖች መካከሌ ጉሌህ የማንበብ ተነሳሽነት
ሌዩነት መኖሩ ተረጋግጧሌ፡፡ ከፊሌ ኤታ ካሬው .116 መሆኑ በሁሇቱ ቡዴኖች
አማካይ ውጤቶች መካከሌ የታየው ሌዩነት የተጽዕኖ መጠን መካከሇኛ መሆኑን
ያሳያሌ፡፡ ይህም ከፍትነቱ ትግበራ በኋሊ በሁሇቱ ቡዴኖች መካከሌ ከታየው
የማንበብ ተነሳሽነት አማካይ ውጤት ሌዩነት 11.6% የሚሆነው ትምህርቱ
በሏሳብ ማዯራጃ ብሌሃታዊ ዘዳ በመካሄደ የተገኘ እንዯሆነ ያመሇክታሌ፡፡

የጥናቱ የውጤት ማብራሪያ
የውጤት ትንተናው እንዲሳየው በሏሳብ ማዯራጃ ብሌሃቶች የተማሩት የፍትነት
ቡዴንና በዘወትራዊው የማንበብ ማስተማሪያ ዘዳ የተማሩት የቁጥጥር ቡዴን
ተማሪዎች
በቅዴመትምህርት
ምንም
ሌዩነት
አሌነበራቸውም፡፡
ነገርግን
በዴኅረትምህርቱ የፍትነቱ ቡዴን
አንብቦ የመረዲት ፈተና አማካይ ውጤት
በዘወትራዊው የማንበብ ማስተማሪያ ዘዳ ከተማሩት የቁጥጥሩ ቡዴን ተማሪዎች
አንብቦ የመረዲት ፈተና አማካይ ውጤት በሌጦ ሌዩነት አሳይቷሌ፡፡ ሌዩነቱም
በስታትስቲክስ ጉሌህ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ በዚህም በሁሇቱ የማንበብ ትምህርት
አቀራረቦች የተማሩት ተማሪዎች ጉሌህ ሌዩነት ያሇው
(F (1,112) = 16.374, p =
.001, partial η2 = .128) ዴኅረትምህርት የአንብቦ መረዲት ውጤት አስመዝግበዋሌ፡፡
ሆኖም የከፊሌ ኤታ ካሬ ውጤት (partial η2 = .128) በብሌሃት ትምህርቱ የታየው
የተጽዕኖ ዯረጃ መካከሇኛ መሆኑን ያሳያሌ፤ ይህም የፍትነቱ ቡዴን የሏሳብ
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ማዯራጃ ብሌሃቶችን መጠቀሙ በአንብቦ መረዲት ውጤቱ ሊይ 12.8% ሌዩነት
ብቻ መፍጠሩን ይጠቁማሌ፡፡
ይህም የሏሳብ ማዯራጃ ብሌሃቶች መጠቀም ያሊቸውን ተጽዕኖ ከፈተሹ
ፍትነትመሰሌ የሌዕሇትንተና ጥናቶች አማካይ የተጽዕኖ ዯረጃዎች ያነሰ ነው፡፡
ሇአብነት ካንሲዞግለ (2017) በ70 ፍትነትመሰሌ ጥናቶች .81፤ ካንግ (2002) በ40
ጥናቶች .79 እንዱሁም ዳክስተርና ሁፍ (2011) በ16 ጥናቶች .91 አማካይ
የተጽዕኖ ዯረጃ በጣም ዝቅ ያሇ ነው፡፡ በአንጻሩ በኦዝቱርክ (2012) ጥናት 0.3
እንዱሁም ጃንግና ግሬብ (2007) የሏሳብ ማዯራጃ ብሌሃቶች ትግበራ በአንብቦ
መረዲት ውጤት ሊይ የታዩ የተጽዕኖ ዯረጃዎችን ከሌሰው ካገኙት .034 አማካይ
የተጽዕኖ ውጤት ከፍ ያሇ ነው፡፡ በካንሲዞግለ (2017) ዋቢ በተዯረጉት ሙርና
ሬዯንስ (1984) በ16 ፍትነትመሰሌ ሌዕሇትንተና ጥናት .15
እና በፕራቲዊ
(2016) ጥናት .14 የተጽዕኖ ዯረጃዎችን አጥንተው ካገኙት አማካይ የተጽዕኖ
ዯረጃ ጋር ዯግሞ ተቀራራቢ መሆኑን መረዲት ይቻሊሌ፡፡
የኮንላይ (2008) አንብቦ መረዲትን ሇማጎሌበት የሏሳብ ማዯራጃ ብሌሃቶችን
መማሪያ መጻሕፍት ውስጥ ማካተት ብቻ ሳይሆን የብሌሃቶቹ አጠቃቀም በገሇጻ፣
በዴጋፍ፣ በውይይትና ጽብረቃ እንዱሁም በመምህር ማስተካከያና ማጠቃሇያ የግዴ
መታገዝ አሇበት፤ የሚሇው ሏሳብ ከዚህ ጥናት ግኝት ጋር ይዯጋገፋሌ፡፡
ምክንያቱም ብሌሃቶችን መማሪያ መጻሕፍት ውስጥ ሇማካተት የሚዯረገውን
ጥረት መማሪያ መጻህፍት ውስጥ ያለትን ይዘቶች ከማዯራጀትና መረጃዎችን
በዱያግራሞች ሊይ ከማስቀመጥ ባሇፈ ጉሌህ በሆነ ዯረጃ የተማሪዎችን አንብቦ
የመረዲት ችልታ ሉያሻሽሌ አይችሌምና፡፡ በተመሳሳይ የጥናቱ ውጤት የኒውማን
(2007) መረጃሰጪ ምንባቦችን አንብቦ የመረዲት ችልታ ሇማሳዯግ ውጤታማ
የሆነ የሏሳብ ማዯራጃ ብሌሃቶች ትግበራ ጉሌህ አስተዋፅኦ አሇው፤ የሚሇውን
መዯምዯሚያ ያጠናክራሌ፡፡
ከዚህ ውጤት በመነሳትም በአማርኛ ቋንቋ ትምህርት በሏሳብ ማዯራጃ ብሌሃቶች
ማንበብን መማር በተማሪዎች የአንብቦ መረዲት ውጤት ሊይ ጉሌህ የሆነ መሻሻሌ
ያሳያሌ ማሇት ይቻሊሌ፡፡ ይህ ሌዩነት የተፈጠረው የፍትነቱ ቡዴን ተማሪዎች
በሏሳብ ማዯራጃ ብሌሃቶች በታገዘ ትምህርት የማንበብ ክሂሌ እውቀታቸውን
ሇማሳዯግ ብሌሃቶችን መቼ፣ ሇምንና እንዳት እንዯሚጠቀሙባቸውና በአጠቃቀም
ሂዯት የሚገጥሟቸውን ችግሮች በግምገማና በጽብረቃ እንዳት እንዯሚፈቱ
ተግባራዊ ግንዛቤ በማግኘታቸው ሉሆን ይችሊሌ ቢባሌ ተጠየቃዊ ይሆናሌ፡፡
የጥናቱ ውጤትም፣ የሏሳብ ማዯራጃ ብሌሃቶችን የትግበራ ጊዜ መጨመርና
ተማሪዎችን ዯጋግሞ ማሇማመዴ የተሻሇ የአንብቦ መረዲት ውጤት ማስመዝገብ
እንዯሚያስችሌ ጠቋሚ ነው፡፡
የማንበብ ተነሳሽነትን በተመሇከተም የተሳታፊዎቹ አጠቃሊይ የቅዴመትምህርት
የማንበብ ተነሳሽነት ውጤታቸው ስታትስቲክሳዊ ቁጥጥር ሲዯረግበት በሁሇቱ
የማንበብ ትምህርት አቀራረቦች የተማሩት ተማሪዎች ጉሌህ ሌዩነት ያሇው (F
(1,112) = 14.707, p = .001, partial η2 = .116) የዴኅረትምህርት የማንበብ ተነሳሽነት
ውጤት አስመዝግበዋሌ፡፡ በሁሇቱ ቡዴኖች መካከሌ የታየው የአማካይ ውጤቶች
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ንጽጽር ፍተሻ የሏሳብ ማዯራጃ ብሌሃቶችን በመጠቀም በተማሩት የፍትነቱ
ቡዴንና በዘወትራዊው መንገዴ በተማሩት የቁጥጥሩ ቡዴን ተማሪዎች አማካይ
ውጤቶች መካከሌ ጉሌህ (p = .001) ሌዩነት ተገኝቷሌ፡፡ በቡዴኖቹ የአማካይ
ውጤቶች ንጽጽር ከፊሌ ኤታ ካሬው (partial η2 = .116) ውጤት መገኘቱ በሏሳብ
ማዲራጃ ብሌሃቶች ትምህርቱ የተገኘው ተጽዕኖ መካከሇኛ መሆኑን ያመሇክታሌ፡፡
ይህም ሞስቶፋ (2017) የሏሳብ ማዯራጃ ብሌሃቶችን ተጠቅመው ባካሄደት
ፍትነትመሰሌ ጥናት ካገኙት አማካይ የተጽዕኖ ዯረጃ .24 እና ሹሁሳና ኬራሮ
(2008) ካገኙት አማካይ የተጽዕኖ ዯረጃ .20 ዝቅ ያሇ ነው፡፡ ከዴኅረትምህርት
አንብቦ መረዲት ውጤት በአቡፋሊሳ (2019) ከተገኘው .029 እና ከስያፍሪዛሌ
(2020) .076 የተጽዕኖ ዯረጃ ብሌጫ ያሇው ነው፡፡ እንዱሁም በሂሩሚና ባዎርስ
(1999) .14 እና ኮንላይ (2008) .17 ጥናቶች ከተገኙት የተጽዕኖ ዯረጃዎች ጋር
ተቀራራቢ ነው፡፡
ከዚህ ውጤት በመነሳትም በአማርኛ ቋንቋ ትምህርት በሏሳብ ማዯራጃ ብሌሃቶች
ማንበብን መማር በተማሪዎች የማንበብ ተነሳሽነት ውጤት ሊይ ጉሌህ የሆነ
መሻሻሌ ያሳያሌ ማሇት ይቻሊሌ፡፡ ይህ ሌዩነት የተፈጠረው የፍትነት ቡዴን
ተማሪዎችን የማንበብ ተነሳሽነት ሇማሳዯግ ሳቢነት ባሊቸው የሏሳብ ማዯራጃ
ብሌሃቶች ተዯራጅቶ አሳታፊ በሆነ ሌምምዴ፣ ውይይትና ጽብረቃ የታገዘ
ትምህርት በማግኘታቸው ሉሆን ይችሊሌ ቢባሌ ተጠየቃዊ ይሆናሌ፡፡ የጥናቱ
ውጤትም፣ የአንብቦ መረዲት ትምህርቱ ሳቢነት ባሊቸው የሏሳብ ማዯራጃ
ብሌሃቶች ታግዞ እንዱቀርብ በማዴረግ ተማሪዎች ዯጋግመው እንዱሇማመደ፣
በብሌሃቶቹ ሏሳቦችን እንዱያሰፍሩ፣ የትምህርቱን ሂዯት በተመሇከተ እንዯወያዩ
ስሊጋጠሟቸው ሁነቶች እንዱያንጸባርቁ ቢዯረግ የተማሪዎችን የማንበብ ተነሳሽነት
ማሳዯግ እንዯሚቻሌ ማሳያ ሉሆን ይችሊሌ፡፡

ማጠቃሇያ
ይህ ጥናት የሏሳብ ማዯራጃ ብሌሃቶች በአማርኛ ቋንቋ ትምህርት የሰባተኛ ክፍሌ
ተማሪዎችን አንብቦ የመረዲት ችልታና የማንበብ ተነሳሽነት የማጎሌበት ሚና
ሇመመርመር የተካሄዯ ነበር፡፡
ባሇቁጥጥር ቅዴመትምህርትና ዴህረትምህርት
ፍትነትመሰሌ የምርምር ንዴፍ ሊይ የተመሰረተ ነው፡፡ ጥናቱን ሇማከናወን
የድናበርበር የመጀመሪያ ዯረጃ ሙለ ሳይክሌ ትምህርትቤት በአመቺ ንሞና
ተመርጧሌ፡፡ በተመረጠው ትምህርትቤት ከሚገኙ አምስት የሰባተኛ ክፍሌ
መማሪያ ክፍልች መካከሌ በአንዴ መምህር የሚማሩት ሁሇት የመማሪያ ክፍልች
በቀሊሌ የእጣ ንሞና ዘዳ ተመርጠዋሌ፡፡
ሇጥናቱ የመረጃ መሰብሰቢያነት የአንብቦ መረዲት ፈተናና የማንበብ ተነሳሽነት
መሇኪያ የጽሐፍ መጠይቅ ተግባራዊ ተዯርገዋሌ፡፡ ፈተናውና የጽሐፍ መጠይቁ
ተገቢና አስተማማኝ መሆናቸው ተረጋግጦ ጥቅም ሊይ ውሇዋሌ፡፡ የሁሇቱም
የመማሪያ ክፍልች ተማሪዎች ቅዴመትምህርት አንብቦ የመረዲት ፈተና
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ተፈትነውና የማንበብ ተነሳሽነት መጠይቅ ሞሌተው የተገኙት አማካይ ውጤቶች
በገሊጭ ስታቲስቲክስና በሌይይት ትንተና ተሰሌተው በሁሇቱም ቡዴኖች መካከሌ
አንብቦ የመረዲት ችልታም ሆነ የማንበብ ተነሳሽነት ጉሌህ ሌዩነት ባሇመገኘቱ
“የፍትነትና የቁጥጥር ቡዴን” ተብሇው በእጣ ተሇይተዋሌ፡፡ በመቀጠሌም የፍትነቱ
ቡዴን ተማሪዎች፤ በሏሳብ ማዯራጃ ብሌሃቶች፣ የቁጥጥሩ ቡዴን ተማሪዎች
ዯግሞ፣ በተማሪ መጽሐፉ በቀረቡት የመማር ተግባራት መሰረት አንብቦ የመረዲት
ክሂሌን
ሇ12
ክፍሇጊዜያት
ተምረዋሌ፡፡
በመጨረሻም
ሁሇቱ
ቡዴኖች
ዴኅረትምህርት አንብቦ የመረዲት ፈተና ተፈትነዋሌ፤ የማንበብ ተነሳሽነት የጽሐፍ
መጠይቅ ሞሌተዋሌ፡፡ የተሰበሰቡትም መረጃዎች በገሊጭ ስታቲስቲክስ፣ በሌይይት
ትንተናና በባሇብዙ ተሊውጦ ሌይይት ትንተና ተተንትነዋሌ፡፡
የጥናቱ ውጤት እንዲመሇከተውም በአማርኛ ቋንቋ ትምህርት ተማሪዎች የሏሳብ
ማዯራጃ ብሌሃቶችን ተጠቅመው ማንበብን መማራቸው የአንብቦ መረዲት
ውጤታቸውን በጉሌህ ዯረጃ አሻሽሇዋሌ፤ የተጽዕኖ ዯረጃውም መካከሇኛ ነው፡፡
እንዱሁም
ማንበብን
በሚማሩበት
ሂዯት
የሚያከናውኗቸው
ተግባራት፣
ውይይቶችና ጽብረቃዎች፣ የሚያገኟቸው ዴጋፎችና ተግባራዊ ተመክሮዎች
የማንበብ ተነሳሽነታቸው በጉሌህ ሌዩነት እንዱጨምር አዴርገዋሌ፡፡ የተጽዕኖ
ዯረጃውም አዎንታዊ አስተዋጽኦ መኖሩን አመሊካች ነው፡፡
በጥናቱ የተዯረሰባቸውን መዯምዯሚያዎች መሰረት በማዴረግ የሚከተሇት
አስተያየቶች ተሰጥተዋሌ፤ በአማርኛ ቋንቋ የተማሪዎችን አንብቦ የመረዲት
ችልታና የማንበብ ተነሳሽነት ሇማሳዴግ የሏሳብ ማዯራጃ ብሌሃቶች ምንነት፣
ዓይነቶችና አተገባበር በተመሇከተ ሇአማርኛ ቋንቋ መምህራንና ሇተማሪዎች
ስሌጠና መስጠትና የማንበብ ትምህርት ተግባራትና መሌመጃዎችንም በነዚህ
ብሌሃቶች የአተገባበር ዯረጃዎች መሰረት ማዘጋጀት ያስፈሌጋሌ፡፡
በጥናቱ የሏሳብ ማዯራጃ ብሌሃቶች የተማሪዎችን የአንብቦ መረዲት ችልታና
የማንበብ ተነሳሽነት ማሳዯግ ችሇዋሌ፡፡ በመሆኑም የስርአተትምህርት አዘጋጆች
የቋንቋ መማሪያና ማስተማሪያ መጻሕፍትን ሲያዘጋጁ ሇሏሳብ ማዯራጃ ብሌሃት
አይነቶች፣ ተግባራትና አጠቃቀም ሌዩ ትኩረት ሉሰጡ ይገባሌ፡፡
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