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አሰፋ ወረታ፣ አመራ ሰይፉና ሰፋ መካ

በማስተማር ሌምምዴ ሂዯት (during teaching practice) የፅብረቃ
ክህልት አሊባዎች (elements of reflective skill) አጠቃቀም የክዋኔ ዯረጃ
ትንተና፡- በ3ኛ ዓመት የአማርኛ ቋንቋ እጩ መምህራን ተተኳሪነት
አሰፊ ወረታ1፣ አመራ ሰይፈና2 ሰፊ መካ3
አህጽሮተጥናት
የዙህ ጥናት ዋና ዓሊማ በማስተማር ሌምምዴ ሂዯት የፅብረቃ ክህልት አመሊካች
አሊባዎች ክዋኔ በምን ዯረጃ ሊይ እንዯሚገኝ መመርመር ነው፡፡ ዓሊማውን
ሇማሳካትም ዓይነታዊ ንጥሌ ጥናት ንዴፌ (Qualitative Case Study Design)
ተግባራዊ ተዯርጓሌ፡፡ የጥናቱ ተሳታፉዎችም በዯብረታቦር ከተማ በበጌምዴር
መምህራን ትምህርት ኮላጅ በ2014 ዓ.ም በአፄ ቴዎዴሮስ አንዯኛ ዯረጃ ትምህርት
ቤት በ5ኛ ክፌሌ ሊይ የማስተማር ሌምምዲቸውን ያካሄደ አራት የ3ኛ ዓመት
የአማርኛ ቋንቋ እጩ መምህራን ናቸው፡፡ ሇጥናቱ በ5ኛ ክፌሌ ሊይ ሇማስተማር
ሌምምዴ የተመዯቡ እጩ መምህራን በዓሊማ የእጣ ናሙና ተመርጠዋሌ፡፡ 5ኛ
ክፌሌ በዓሊማ የእጣ ናሙና የተመረጠበት ምክንያት ከ5ኛ-8ኛ ክፌሌ ሇማስተማር
ሌምምዴ ከተመዯቡት እጩ መምህራን መካከሌ 5ኛ ክፌሌ ሊይ የተመዯቡት
የተሻሇ የቁጥር ብዚት (አራት) ያሊቸው በመሆኑ በቂ መረጃ ሇማግኘት ታስቦ ነው፡፡
መረጃዎቹም በምሌከታ፣ በቃሌመጠይቅ፣ በተተኳሪ ቡዴን ውይይትና በሰነዴ
ፌተሻ ተሰብስበዋሌ፡፡ የተሰበሰቡት መረጃዎች በዓይነት በዓይነት ከተዯራጁ በኋሊም
ከመሪ ጥያቄዎች አንፃር የተራኪ (Narrative Analysis) እና የንጥሌ አዋቃሪ
(Cross-Case Analysis) ስሌቶችን በማጣመር ተተንትነዋሌ፡፡ በትንተናው የተገኙ
ውጤቶች እንዯሚያመሊክቱት፣ የጥናቱ ተሳታፉዎች የፅብረቃ ክህልት አመሊካች
አሊባዎች የአጠቃቀም ክዋኔ ዜቅተኛ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በመሆኑም የመምህራን
ትምህርት ኮላጆች አሊባዎቹ ሇፅብረቃ ክህልት እዴገት ያሊቸውን አወንታዊ ሚና
በመረዲት በማስተማር ሌምምዴ ሂዯት ሇእጩ መምህራኑ ተገቢ ዴጋፌና ክትትሌ
ሉያዯርጉ ይገባሌ፡፡
ቁሌፌ ቃሊት፤ የማስተማር ሌምምዴ፣ የፅብረቃ ክህልት፣ የፅብረቃ ክህልት አመሊካች
አሊባዎች

1

በባሕር ዲር ዩኒቨርሲቲ፣ ሂዩማኒቲስ ፊኩሌቲ፣ በኢትዮጵያ ቋንቋ(ዎች) እና ሥነጽሑፌአማርኛ ትምህርት ክፌሌ፣በአማርኛ የፒ.ኤች.ዱ ተማሪ፣ ኢሜይሌ፣
assefa.woreta@yahoo.com
2
በባሕር ዲር ዩኒቨርሲቲ፣ የትምህርትና ሥነባህርይ ትምህርት ኮላጅ፣ የ Curriculum &
Instruction ትምህርት ክፌሌ ተባባሪ ፕሮፋሰር፤ ኢሜይሌ፣ amera1960ec@gmail.com
3
በባሕር ዲር ዩኒቨርሲቲ፣ ሂዩማኒቲስ ፊኩሌቲ፣ የኢትዮጵያ ቋንቋ(ዎች) እና ሥነጽሑፌአማርኛ ትምህርት ክፌሌ ረዲት ፕሮፋሰር፤ ኢሜይሌ፣sefameka@gmail.com
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የጥናቱ ዲራ
መምህራን በክፌሌ ውስጥ አዱስ እውቀትን በማፌሇቅ የተማሪዎቻቸውን ውጤት
ሇማሻሻሌና የትምህርት ጥራትን ሇማስጠበቅ የፅብረቃ ክህልታቸውን ማሳዯግ
እንዯሚገባ ቺርማ (2003)፣ ግሪማንና ኮቪንግተን (2007) እንዱሁም ፔዴሮ
(2005) ያስረዲለ፡፡ ክህልቱን ሇማሳዯግ አሁን ያሇው አተያይ እዙህ የዯረሰው
በርካታ ታሪካዊ ሂዯቶችን አሌፍ ነው፡፡ እነዙህ ታሪካዊ ሂዯቶች ከጥንታዊ
ግሪካውያን፣ ሮማውያን መን ጀምሮ እስከ አሁኑ የመናዊው መን እይታ ዴረስ
የሇቁ ናቸው (ጉቴክ፣ 1985)፡፡ ሇፅብረቃ ክህልት መዲበር የተጠየቅ ትምህርት፣
የሽምዯዲና የአዯባባይ ንግግር የሊቀ ሚና አሊቸው ከሚለት ጥንታዊ ግሪካውያን፣
ሮማውያን እይታ ጀምሮ ሇፅብረቃ ክህልት መሻሻሌ ሌምዴ፣ መረጃና የቆየ
እውቀት መሠረታዊ አሊባዎች ናቸው እስከሚለት የአሁኑ መን እይታ
አቀንቃኞች ዴረስ ብዘ ንዴፇሃሳባዊና መሊምታዊ ሂዯቶች አሌፇዋሌ፡፡
ይሁን እንጂ የፅብረቃ ክህልትን የማሳዯጉ ጉዲይ የበሇጠ ትኩረት እያገኘ የመጣው
በ20ኛው መቶ ክፌሇመን መባቻ አካባቢ ነው፡፡ ጉቴክ (1985) እንዯሚለት፣
ከ20ኛው መቶ ክፌሇመን መባቻ በፉት የነበሩት የፅብረቃ ክህልትን ሇማሳዯግ
ያስችሊለ የተባለት የተጠየቅ፣ የሽምዯዲ፣ ሇራስ ጥያቄ የማቅረብና የመምህር ተኮር
የትምህርት አቀራረብ ሂዯቶች የሚፇሇገውን ውጤት ማምጣት የቻለ አሌነበሩም፡፡
ሇዙህም ሶስት መሠረታዊ ምክንያቶችን መጥቀስ እንዯሚቻሌ ጉቴክ ያስረዲለ፡፡
የመጀመሪያው የተጠየቅና የሽምዯዲ ትምህርት አቀራረቦች ክህልቱን ሇማሳዯግ
ይችለ ንዴ ትምህርቶቹ እንዳት መቅረብ እንዲሇባቸው ዜርዜር ሂዯቱን በግሌፅ
አሇመቅረባቸው ነበር፡፡ ሁሇተኛው ምክንያት ዯግሞ ተማሪዎች ያጋጠማቸውን
አንዲች ሁነት መሠረት በማዴረግ በጉዲዩ ዘሪያ ራሳቸውን ጥያቄ በመጠየቅ ብቻ
የፅብረቃ ክህልታቸው ያዴጋሌ ማሇታቸው ነበር፡፡ ሶስተኛው ውስንነትት ዯግሞ
የትምህርት አቀራረቡ መምህር ተኮርና የተማሪዎችን በራስ የማወቅና የመማር
ሚና የገዯበ አካሄዴ መሆኑ ነበር፡፡
ከእነዙህ ዴክመቶች በመነሳት በተሇይ ከ20ኛው መቶ ክፌሇመን አጋማሽ ጀምሮ
የፅብረቃ ክህልት ማዯግ ብቁ መምህራንን በማፌራት ሇትምህርት ጥራት መጠበቅ
ያሇው ሚና ከፌተኛ ትኩረትን የሳበበት ወቅት መሆኑን ደፒንስ (1985) እና
ጉቴክ (1985) ያስረዲለ፡፡ በ20ኛው መቶ ክፌሇመን የመጀመሪያ አጋማሽ
(በ1920ዎቹና በ1930ዎቹ) እና ሁሇተኛ አጋማሽ (በ1970ዎቹና 1980ዎቹ)
በተሇይ የፅብረቃ ክህልትን ሇማሳዯግ መምህር ተኮር ከሆነው የትምህርት
አቀራረብ በተሇየ ተማሪ ተኮር፣ አውዴና ሌምዴ የሚለት ፅንሰሀሳቦች ዋነኛ
የምርምር ትኩረቶች ሆነው ነበር (ደፒንስ፣ 1985)፡፡
ይህንን ዓሊማ እውን
ሇማዴረግም ሳይንሳዊ እውቀቶችና የምርምር ውጤቶች የፅብረቃ ክህልትን
ሇማሳዯግ ቁሌፌ ግብዓቶች መሆናቸውን ዱዊ (1933) ህለፌ እውቀት (Technical
Rationality) የሚሌ ሞዳሌ በማጋጀት ጭምር አዱስ እይታን አስተዋውቀዋሌ፡፡
እንዯ ዱዊ (1933) ቴክኒካሌ ራሽናሉቲ ሞዳሌ በዋናነት የፅብረቃ ክህልትና የሙያ
ብቁነት የሚረጋገጠው ሳይንሳዊ ንዴፇሃሳቦችንና ቴክኒኮችን ከሌምዴ ጋር አዋህድ
በመጠቀም ነው ይሊለ፡፡
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ይሁን እንጂ ሾህን (1983፣1987) ሳይንሳዊ እውቀትና ቴክኒክ መምህራንን ብቁ
የማያዯርግና የፅብረቃ ክህልታቸውንም የማያሳዴግ ነው በማሇት የዱዊን (1933)
የቴክኒካሌ ራሽናሉቲ ሞዳሌን በመቃወም ብቅ ብሇዋሌ፡፡ እንዯሳቸው አባባሌ፣
መምህራን የፅብረቃ ክህልት ባሇቤት የሚሆኑት የታወቀና ሳይንሳዊ ነው የተባሇን
ንዴፇሃሳብና ቴክኒክ በአግባቡ በመከወን ሳይሆን በመሇማመዴ ነው ይሊለ፡፡
ሌምምዴ ዯግሞ መምህራን የራሳቸውን አዲዱስ ንዴፇሃሳቦች እንዱያፇሌቁና
ሳይንሳዊ ግኝቶችን እንዱያበረክቱ የሚያግዚቸው መሠረታዊ ሂዯት በመሆኑ
የፅብረቃ ክህልት መሇካት ያሇበት ከሌምምዴ ሚና አንፃር ነው በማሇት ሳይንሳዊ
አቀራረብ ሇፅብረቃ ክህልት መዲበር የረባ ሚና የሇውም የሚሌ አዱስ የእይታ
ሇውጥ ፇጥረዋሌ፡፡ ይሁን እንጂ ሾህን (1987) ሌምምዴ ሇፅብረቃ ክህልት
መሠረት ነው ቢለም ሌምምደ የፅብረቃ ክህልትን ሇማሳዯግ ሉያካትታቸው
ስሇሚገቡ አሊባዎች የጠቆሙት ነገር አሌነበረም፡፡ ይህንን መሠረት በማዴረግም፣
ማርዚይ፣ ፊንግ እና ካሻፉ (2013) የፅብረቃ ክህልት ውጤታማ የሚሆነው
መምህራን በማስተማር ሥራቸው የፅብረቃ ክህልት አመሊካች አሊባዎችን በአግባቡ
መጠቀምና መከወን ሲችለ ነው የሚሌ አዱስ እሳቤን አፌሌቀዋሌ፡፡ እንዯእነዙህ
ፀሃፌት ገሇፃ፣ የፅብረቃ አመሊካች ክሂሌ አሊባዎች የሚባለት የሁነት ምሌከታ፣
የተግባቦት፣ የሁነት ዲኝነት፣ የውሳኔ ሰጭነት እና የቡዴን ሥራ ክህልት ናቸው፡፡
የሁነት ምሌከታ የሚባሇው፣ እጩ መምህሩ በሚያስተምርበት ክፌሌ ውስጥ
አዲዱስ ሁነቶችን ወይም ሌምድችን በንቃት መከታተሌን ይመሇከታሌ፡፡ የተግባቦት
ክህልት ዯግሞ የታዩ ሁነቶችን በዕሇታዊ የፅብረቃ ፅሁፌ፣ በምስሌ፣ በዴምፅ
ወተ. መያዜንና ሁነቱን በአግባቡ ሇመዲኘት የሚያስችለ መረጃዎች የማጠናቀር
ክህልት ነው፡፡ ሁነቶች የሚያመጡትን አወንታዊና አለታዊ ተፅዕኖ በአግባቡ
ከዲኙ በኋሊ ቀጣዩ የመፌትሄ አማራጮችን የመፇሇግና በአማራጩ ሊይ የመወሰን
ክህልት ነው፡፡ በመጨረሻም፣ውሳኔውን ሇመተግበር በሁነቱ/ሌምደ ዘሪያ ከሙያ
አጋሮች ጋር መወያየትና ሃሳብ መሇዋወጥ የቡዴን ሥራ ክህልትን ያመሊክታሌ፡፡
በመሆኑም እንዯ ማርዚይ፣ ፊንግ እና ካሻፉ (2013) ገሇፃ፣ የፅብረቃ ክህልት ዯረጃ
መሇካት ያሇበት እጩ መምህራን በማስተማር ሌምምዲቸው ወቅት የፅብረቃ
ክህልት አመሊካች አሊባዎችን በምን ያክሌ የክዋኔ ዯረጃ ሊይ እንዯሚገኙ በመፇተሽ
ነው፡፡ የዙህ ጥናት ትኩረትም በማስተማር ሌምምዴ ሂዯት የፅብረቃ ክህልት
አመሊካች አሊባዎች ክዋኔ በምን ዯረጃ ሊይ እንዯሚገኝ መመርመር ነው፡፡

የጥናቱ መነሻ ችግር
ጥንቃቄ የተሞሊበት በቂ ዴጋፌና ግብረመሌስ የማያገኙ እጩ መምህራን የፅብረቃ
ክህልታቸው ሉያዴግ እንዯማይችሌ ሊሪቬ (2004፣2008) እና ሙን (2004)
ያስረዲለ፡፡ ፀሃፌቱ እንዯሚለት፣ የፅብረቃ ክህልታቸው ያሊዯገና ክስተቶችን
በአግባቡ የመተንተን፣ የመገንባትና የመገምገም ተግባራትን በተሻሇ ዯረጃ መከወን
የማይችለ መምህራን የትምህርት ጥራትን ሇማስጠበቅና ብቁ ተማሪዎችን
ሇማፌራት ይቸገራለ፡፡ በመሆኑም በተሇይ እጩ መምህራን በከፌተኛ የትምህርት
ተቋማት ቆይታቸው የፅብረቃ ክህልታቸውን እንዱያሳዴጉ በሚያግዘ ቴክኒኮችና
አሊባዎች ሊይ በቂ ግንዚቤ ሉይዘ ይገባሌ፡፡ እንዱህ ዓይነት ግንዚቤ ያሊቸው እጩ
መምህራን ብቁ የሰው ሃይሌ በማፌራት ሇትምህርት ጥራት መሻሻሌ ያሊቸውን
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አሰፋ ወረታ፣ አመራ ሰይፉና ሰፋ መካ

ሚና በአግባቡ እንዱወጡና የራሳቸውን ሙያዊ እዴገትም እንዱያጎሇብቱ
ያግዚቸዋሌ (ፌራንሲስ፣1995፤ ጃይና ጆንሰን፣ 2002፤ ናግሌ፣ 2008፤ ሩሴሌ፣
2005 እና ዋይሌዯር፣ 1999)፡፡ ከዙሁ ጋር ተያይዝ ሁሴን (2008) እንዯሚለት፣
በኢትዮጵያ ጥራት ያሇው ትምህርት ይኑር ከተባሇ ጉዲዩ ጥራት ያሊቸውን
መምህራን ከማፌራት ጋር መያያዜ ይኖርበታሌ፡፡
የኢትዮጵያ የትምህርትና ሥሌጠና ፖሉሲ (1994፣ 2018) ሰነዴ እንዯሚያስረዲው
ዯግሞ፣ እጩ መምህራን በመዯበኛ የከፌተኛ ትምህርት ሥሌጠናቸው ተገቢ
የይት እውቀት፣ ሙያዊ ስነምግባር፣ የማስተማር ስነዳና የፅብረቃ ክህልት
ማሻሻሌ ጉዲዮች ከፌተኛ ትኩረት የተሰጣቸው ናቸው፡፡ ይሁን እንጂ እጩ
መምህራን የፅብረቃ ክህልታቸው ያዯገና በማስተማር ሙያቸው ብቁ ችልታ
ያሊቸው ሁነው እንዱወጡ በኮላጅ ቆይታቸው የሚያገኙት ስሌጠና ግን በሰነደ
የተቀመጡትን ዓሊማዎች ሇማሳካት በሚያስችሊቸው መሌኩ አሇመሆኑን አመራ
(2016) ይርጋሸዋን (2014) ጠቅሰው ያስረዲለ፡፡ በዙህም ምክንያት እጩ
መምህራኑ በክህልቱ ዘሪያ ያሊቸው አፇፃፀም ዯካማ ነው፡፡ ይህ ዯግሞ በአጠቃሊይ
ሇትምህርት ጥራት መውዯቅ በተሇይ በቋንቋ ትምህርት ዯግሞ በአራቱ የቋንቋ
ክሂልች ሊይ ሇታየው ዴክመት እንዯ አንዴ ወሳኝ ምክንያት መቆጠሩን ኮሉየር
(1999)፣ ሙን (2008)፣ ቫሉ (1997) እና ዊሉያምስ (1984) ያስረዲለ፡፡
ከዙህ አኳያ እጩ መምህራን የፅብረቃ ክህልታቸውን ሇማሳዯግ ክህልቱን እንዳት
መማር አሊባቸው? ክህልቱን ሉያሳዴጉ የሚችለ አሊባዎችስ እንዳት ያለ ናቸው?
ወተ. የሚለትን ጥያቄዎች ሇመመሇስ ምሁራን በየመናቸው ከፌተኛ ጥረት
አዴርገዋሌ፡፡ እጩ መምህራንን በማስተማር ሌምምዴ ወቅት የፅብረቃ
ክህልታቸውን ሉያሳዴጉ የሚችለ አሰራሮችን በአግባቡ እየከወኑ መሆን
አሇመሆናቸውን የክፌሌ ውስጥ ምሌከታ በማከናወን፣ የፅብረቃ ፅሁፌ ወይም
ጥርቅም ፖርቲፍሉዮን በአግባቡ በመገምገም ወተ. ዴጋፌ ማዴረግ ከኮላጅ
አሰሌጣኝ መምህራንና ተመራማሪዎች የሚጠበቅ ወሳኝ ተግባር ነው (ዳቪስ፣
2000 እና ሁቨር፣ 1994)፡፡ በመሆኑም እጩ መምህራን በማስተማር ሌምምዲቸው
ወቅት የፅብረቃ ክህልት አመሊካች አሊባዎችን በምን ዯረጃ እየተገበሯቸው እንዯሆነ
መመርመር አስፇሊጊ መሆኑ ሇዙህ ጥናት አንደ መነሻ ምክንያት ነው፡፡
አጥኝው እስከሚያውቀውና እስካነበበው ዴረስ የፅብረቃ ክህልትን ማዕከሌ
አዴርገው የተካሄደ ጥናቶች በአብዚኛው በሳይንስ፣ በቢዜነስ፣ በጤና፣ በአመራር
ጥበብ እንዱሁም እንግሉዜኛን እንዯ ውጭ ቋንቋ በሚማሩ የውጭ ሀገራት
ተማሪዎች ሊይ ያተኮሩ ናቸው፡፡ በአማርኛ ቋንቋ አፇፇት በሆኑ እጩ መምህራን
የፅብረቃ ክህልት ብቃት ሊይ ትኩረት አዴርገው የተሰሩ የሀገር ውስጥ ጥናቶችን
አጥኚው አሇማግኘቱ በአማርኛ ቋንቋ ትምህርትና በአማርኛ ቋንቋ እጩ መምህራን
ሊይ ጥናቱን ሇማካሄዴ ያነሳሳ ሁሇተኛው ምክንያት ሁኗሌ፡፡

የጥናቱ መሪ ጥያቄዎች
ይህ ጥናት የአማርኛ ቋንቋ እጩ መምህራንን የማስተማር ሌምምዴ ሂዯት
በመተንተን ሇሚከተለት መሠረታዊ ጥያቄዎች መሌስ ይሰጣሌ፡፡
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1. እጩ መምህራን የፅብረቃ አመሊካች ክሂልችን ማሇትም የሁነት ምሌከታ፣
የተግባቦት፣ የሁነት ዲኝነት፣ የውሳኔ ሰጭነት እና የቡዴን ሥራ ክህልት
ክዋኔያቸው ምን ይመስሊሌ?
2. እጩ መምህራን የፅብረቃ አመሊካች አሊባዎችን በመከወን ሂዯት
የሚያጋጥሟቸው ተግዲሮቶች እንዳት ያለ ናቸው?

የጥናቱ ዓሊማ
የዙህ ጥናት ዋና ዓሊማ የእጩ መምህራን የማስተማር ሌምምዴ ሂዯትን
በመተንተን የፅብረቃ አመሊካች አሊባዎች ክዋኔያቸው ያሇበትን ዯረጃ መመርመር
ነው፡፡ ከዙህ አጠቃሊይ ዓሊማ በመነሳት ጥናቱ የሚከተለት ዜርዜር ዓሊማዎች
ይኖሩታሌ፡፡
1. የአማርኛ ቋንቋ እጩ መምህራንን አጠቃሊይ ወቅታዊ የፅብረቃ ክህልት ክዋኔ
ማሇትም የሁነት ምሌከታ፣ የተግባቦት፣ የሁነት ዲኝነት፣ የውሳኔ ሰጭነት እና
የቡዴን ሥራ ክህልት በምን ዯረጃ ሊይ እንዯሚገኝ መፇተሽ፤
2. እጩ መምህራን የፅብረቃ አመሊካች አሊባዎችን በመከወን ሂዯት
የሚያጋጥሟቸው ተግዲሮቶች እንዳት ያለ እንዯሆኑ መሇየት፤

የአጠናን ዳ
የዙህ ጥናት ዋና ዓሊማ በማስተማር ሌምምዴ ሂዯት የፅብረቃ ክህልት አመሊካች
አሊባዎች ክዋኔ በምን ዯረጃ ሊይ እንዯሚገኝ መመርመር ነው፡፡ በመሆኑም
ዓይነታዊ ንጥሌ ጥናት የምርምር ስሌትን የተከተሇ ነው፡፡
ጥናቱ የተካሄዯው በዯብረታቦር ከተማ፣ በአፄ ቴዎዴሮስ አንዯኛ ዯረጃ ትምህርት
ቤት በ2014 ዓ.ም ሇማስተማር ሌምምዴ በወጡ የበጌምዴር መምህራን ትምህርት
ኮላጅ የ3ኛ ዓመት የአማርኛ ቋንቋ እጩ መምህራን ሊይ ነው፡፡ ሇጥናቱ የበጌምዴር
መምህራን ትምህርት ኮላጅ የተመረጠው በሁሇት ምክንያቶች ነው፡፡ አንዯኛ፣
አጥኝው በዙህ ኮላጅ ሇአምስት አመታት በአማርኛ ቋንቋ አሰሌጣኝ መምህርነት
የሰራ በመሆኑ ከላልች ኮላጆች በተሻሇ ጥናቱን ሇማካሄዴ ስሇሚያስችሇው ነው።
ሁሇተኛ፣ ጥናቱን ሇማካሄዴ የኮላጁ አስተዲዯር ሙለ ፇቃዯኛ ሆኖ በመገኘቱ
ነው።
ጥናቱ የተካሄዯበት ትምህርት ቤት የተመረጠው በአሊማ ንሞና ነው፡፡ አፄ
ቴዎዴሮስ አንዯኛ ዯረጃ ትምህርት ቤት ሇጥናቱ የተመረጠበት መሠረታዊ
ምክንያት በየዓመቱ ከፌተኛ ቁጥር ያሊቸው የአማርኛ ቋንቋ ሰሌጣኝ መምህራን
በቁጥር (ከ4-8) የሚዯርሱ የሚመዯቡበት በመሆኑ ነው፡፡ በትምህርት ቤቱ ከአንዯኛ
እስከ ስምንተኛ የክፌሌ ዯረጃዎች ዴረስ ትምህርት የሚሰጥ ቢሆንም ሇዙህ ጥናት
የተመረጡት እጩ መምህራን ከአምስተኛ እስከ ስምንተኛ የክፌሌ ዯረጃዎች
የሚያስተምሩት ናቸው፡፡ ይህም በእነዙህ የክፌሌ ዯረጃዎች ያለ የማስተማሪያ
መፃህፌት የይት ጥንካሬ በተማሪዎችና በእጩ መምህራን መካከሌ አዱስ እውቀት
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ሇማግኘት የሚዯረገውን ጥረትና መስተጋብር፣ እንዱሁም የፅብረቃ ክህልትን
ሇማሳዯግ የሚካሄዯውን ክዋኔ በግሌፅ ያሳያሌ ከሚሌ እምነት የመነጨ ነው፡፡
ጥናቱ የተካሄዯው በ5ኛ ክፌሌ ሊይ ሇማስተማር ሌምምዴ በተመዯቡ አራት
የአማርኛ ቋንቋ እጩ መምህራን ሊይ ነው፡፡ ከአምስተኛ እስከ ስምንተኛ ክፌሌ
ያሇው የአማርኛ ቋንቋ
የክፌሇጊዛ ዴሌዴሌ ሇአምስተኛና ስዴስተኛ በሳምንት
አራት ክፌሇጊዛ ሲሆን ሇሰባተኛና ስምንተኛ ክፌልች ዯግሞ በሳምንት ሶስት
ክፌሇጊዛ ብቻ ተመዴቧሌ፡፡ ከዙህ በተጨማሪ አምስተኛ ክፌሌ ሊይ አራት ስዴስተኛ
ክፌሌ ሊይ ሶስት እንዱሁም ሰባተኛና ስምንተኛ ክፌሌ ሊይ አንዴ አንዴ እጩ
መምህራን ብቻ ተመዴበዋሌ፡፡ በመሆኑም ሇተሻሇ የጥናት ተሳታፉ ቁጥርና
ሇክፌሇጊዛ ብዚት ሲባሌ በዓሊማ ንሞና ስሌት 5ኛ ክፌሌ ሊይ ሇማስተማር ሌምምዴ
የተመዯቡ እጩ መምህራን ተመርጠዋሌ፡፡

የመረጃ መሠብሠቢያ መሣሪያዎች
ሇጥናቱ ጥቅም ሊይ የዋለት የመረጃ መሠብሠቢያ መሣሪያዎች ምሌከታ፣ የቃሌ
መጠይቅ፣ የተተኳሪ ቡዴን ውይይትና የሰነዴ ፌተሻ ናቸው፡፡

የቃሌ መጠይቅ
ይህ የመረጃ መሰብሰቢያ መሣሪያ በአጥኝውና በእያንዲንደ የጥናቱ ተሳታፉ
መካከሌ የሚካሄዴ የጥያቄና መሌስ ሂዯት ነው፡፡ ከጥናቱ ተሳታፉዎች ተገቢ
መረጃ ሇማግኘት ሲባሌ ቃሇመጠይቁ ከፉሌ መዋቅራዊ ሆኖ ተጋጅቷሌ፡፡
ቃሇመጠይቁ ከፉሌ መዋቅራዊ ሆኖ የተጋጀበት ዋናው ምክንያት
የጥናቱን
ተሳታፉዎች የፅብረቃ አመሊካች አሊባዎች ክዋኔን ሇመመርመር ወሳኝ የሆኑና
ስሇጉዲዩ መሪ ሃሳቦችን የያዘ የቃሌ መጠይቆችን ብቻ በማቅረብ የሚገኘው መረጃ
ምለዕ ሉሆን ስሇማይችሌ ነው፡፡ የፅብረቃ ክህልት አመሊካች አሊባዎችን
የተመሇከቱ የቃሌ መጠይቆች ከሊሪቬ (2008)፣ ከሙን (2003) እንዱሁም
ከማርዚይ፣ ፊንግ እና ካሻፉ (2013) መነሻ በመውሰዴ በአጥኝው ተጋጅተዋሌ፡፡
የቃሌ መጠይቆቹ በአጥኝው ከተጋጁ በኋሊ ስሇጥናቱ በቂ ገሇፃ የተዯረገሊቸው
ሁሇት የስነትምህርት መምህራን የመጠይቆቹን አስተማማኝነት (Reliability)
ሇመፇተሽ ‹‹ተገቢ የሆነ›› እና ‹‹ተገቢ ያሌሆነ›› በሚለ አማራጮች ውጤት
እንዱሰጡ ተዯርጓሌ፡፡ ከዙያም በቲንስሉ እና ዊስ (1975) የአራሚ ሇሌ (InterRater Reliability) የመቶኛ ስምምነት ቀመር መሠረት ተሰሌቷሌ፡፡ በስላቱ
መሠረትም በአራሚዎች መካከሌ 92 በመቶ (92%) ስምምነት ተገኝቷሌ፡፡ ቲንስሉ
እና ዊስ (1975) እንዯሚለት፣ እርማት የተካሄዯበት መጠይቅ ስኬሌ (Likert
Scale) ከ2-4 ሆኖ ከ75 በመቶ በሊይ ውጤት ከተገኘ በአራሚዎች መካከሌ ፌፁም
የሆነ ስምምነት (Absolute Agreement) እና ከፌተኛ የሆነ አስተማማኝነት
(High Reliability) መኖሩን ያረጋግጣሌ፡፡ በዙህም መሠረት ሇዙህ ጥናት መረጃ
መሠብሠቢያነት የተጋጁት የቃሌ መጠይቆች ከፌተኛ የአስተማማኝነት ዯረጃ
ያሊቸው ሆነው ተገኝተዋሌ፡፡
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የቃሌ መጠይቆቹ ሇእጩ መምህራን፣ ሇአሠሌጣኝ መምህራንና ሇአጋዥ መምህራን
ሇየብቻቸው የተጋጁ ናቸው፡፡ ሇጥናቱ ተሳታፉ እጩ መምህራን የተጋጁት የቃሌ
መጠይቆች ሁሇት ዓይነት ናቸው፡፡ እነሱም፣ ዕሇታዊ የቃሇመጠይቅና የማጠቃሇያ
የቃሌ መጠይቅ ናቸው፡፡ የመጀመሪያው ወይም ዕሇታዊ የቃሌ መጠይቅ የሚባሇው
ከእያንዲንደ የክፌሌ ውስጥ ምሌከታ በኋሊ ወዱያውኑ አጥኝው ሇእያንዲንደ
የጥናቱ ተሳታፉ ከየዕሇት የማስተማር ሌምምዴ በኋሊ በተከታታይ የተካሄዯ ነው፡፡
ሁሇተኛው የቃሌ መጠይቅ ዓይነት ዯግሞ የማጠቃሇያ የቃሌ መጠይቅ ነው፡፡
ይህም በተከታታይ ሇ8 ክፌሇ ጊዛ በእያንዲንደ የጥናቱ ተሳታፉ የማስተማሪያ
ክፌሌ ውስጥ በመገኘት የተካሄዯው አጠቃሊይ የምሌከታ መርሃግብር ከተጠናቀቀ
በኋሊ በሌምምደ ወቅት እያንዲንደ የጥናቱ ተሳታፉ ስሇነበረው አጠቃሊይ የፅብረቃ
ክህልት ብቁነትንና የፅብረቃ ክህልት አመሊካች አሊባ አጠቃቀምን የሚመሇከት
ውይይታዊ ቃሇ መጠይቅ ነው፡፡ ሁሇቱም በዴምፅ የተሰበሰቡት መረጃዎችም
ወዯፅሁፌ ተቀይረው ሇትንታኔ ዜግጁ ተዯርገዋሌ፡፡

ምሌከታ
ይህ የመረጃ መሰብሰቢያ መሳሪያ ያስፇሇገው የጥናቱ ተሳታፉዎች የፅብረቃ
አመሊካች አሊባዎችን በማስተማር ሌምምዲቸው ወቅት እንዳት እየተገበሯቸው
እንዯሆነ አጥኝው በማስተማሪያ ክፌሊቸው ውስጥ በመገኘት ቀጥተኛ መረጃን
ሇመሰብሰብ ነው፡፡ ምሌከታው የፅብረቃ ክህልት አመሊካች አሊባዎችን የያዘ
መሥፇርቶችንና ቅፆችን ከሊሪቬ (2008)፣ ከሉ (2003)፣ ከሙን (2003)
እንዱሁም የክዋኔ ዯረጃ የሚያሳዩትን ከማርዚይ፣ ፊንግ እና ካሻፉ (2013)
በመውሰዴና ሇዙህ ጥናት በሚያመች መሌኩ መሌሶ በማዯራጀት የተጋጀ ነው፡፡
የምሌከታ ማመሳከሪያ ቅፆችን አስተማማኝነት ሇመፇተሽም ሌክ እንዯ ቃሌ
መጠይቆች ሁለ በቲንስሉ እና ዊስ (1975፣ 2000) የአራሚ ሇሌ (Inter-Rater
Reliability) የመቶኛ ስምምነት ቀመር ተሰሌቷሌ፡፡ በዙህም መሠረት በሁሇቱ
አራሚዎች መካከሌ የ90 በመቶ ስምምነት ተገኝቷሌ፡፡ ይህም የማመሳከሪያ ቅፆችን
አስተማማኝነት ያመሊክታሌ፡፡ ከዙህ በተጨማሪም ምሌከታው አጥኝውን ጨምሮ
በሁሇት ባሇሙያዎች ሇ32 ክፌሇጊዛዎች የተካሄዯ ሲሆን ይህም የምሌከታ
ማመሳከሪያ ቅፆች ውጤት አሰጣጥ ስምሙነትም ተሰሌቷሌ፡፡ ‹‹አሇ››/‹‹የሇም››
በሚለ ስኬልች በሁሇቱ አራሚዎች የተሰጠው ውጤት ሲሰሊ በሁሇቱ መካከሌ
የ94 በመቶ ስምምነት ተገኝቷሌ፡፡ ምሌከታው በሁሇት ባሇሙያዎች የተካሄዯና
የውጤት ስምምነት የተገኘ ቢሆንም ሇጉዲዩ የበሇጠ ትኩረት ያሇው አጥኝው
በመሆኑ በአጥኝው የተካሄዯው ምሌከታ ሇትንታኔ እንዱጋጅ ተዯርጓሌ፡፡

የሠነዴ ትንተና
ይህ የመረጃ መሠብሠቢያ መሣሪያ የእጩ መምህራንን የፅብረቃ ክህልት ዯረጃና
ክዋኔ ሉያመሊክቱ ይችሊለ የተባለ እሇታዊ የፅብረቃ ፅሁፌና ዕሇታዊ የትምህርት
እቅዴ በመሰብሰብ በመረጃ ግብዓትነት አገሌግሇዋሌ፡፡

የተተኳሪ ቡዴን ውይይት
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በዙህ የተተኳሪ ቡዴን ውይይት ሊይ ሁለም የጥናቱ ተሳታፉ እጩ መምህራን
(4)፣ ሁሇት አሠሌጣኝ መምህራንና ሁሇት አጋዥ መምህራን በዴምሩ (8)
የሚሆኑት በውይይቱ እንዱሳተፈ ተዯርጓሌ፡፡ የተተኳሪ ቡዴን ውይይቱ መጠይቆች
አስተማማኝነትም በአራሚሇሌ ቀመር የተሰሊ ሲሆን 88 በመቶ በአራሚዎች
መካከሌ ስምምነት ተገኝቷሌ፡፡ መጠይቆቹ በዋናነት የጥናቱ ተሳታፉ እጩ
መምህራን እንዱሁም አሰሌጣኝ መምህራንና አጋዥ መምህራን በፅብረቃ ክህልት
አሊባ ክዋኔ ሊይ ተፅዕኖ የሚፇጥሩ ተግዲሮቶች ምን እንዯሆኑ፣ እጩ መምህራን
በክህልቱ ብቁ ሆነው እንዱወጡ የማስተማር ሌምምዴ አውደ የፇጠረው መሌካም
አጋጣሚ ስሇመኖር አሇመኖሩ ሇመፇተሽ የሚያስችለ መረጃዎች ተሰብስበዋሌ፡፡
በዴምፅ የተሰበሰቡት መረጃዎችም ወዯፅሁፌ ተቀይረው ሇትንታኔ ዜግጁ
ተዯርገዋሌ፡፡

የመረጃ አተናተን ዳ
ዓይነታዊ ንጥሌ ጥናት ንዴፌን ሇመተንተን የሚያስችለ በርካታ ስሌቶች ቢኖሩም
ይህ ጥናት ግን የመሬም (2009) የመተንተኛ ስሌትን ተጠቅሟሌ፡፡ መሬም
እንዯሚያስረደት፣ አንዴ የዓይነታዊ ንዴፌ ጥናት በዚ ያለ ንጥልችን የያ ከሆነ
የመረጃ ትንተናው ተራኪ እና ንጥሌ አዋቃሪ ስሌቶችን በማጣመር ሉካሄዴ
ይችሊሌ፡፡ በመሆኑም ይህ ጥናት አራት ንጥልች ያለት በመሆኑ እያንዲንዲቸው
በተራኪ ስሌት ከተተነተኑ በኋሊ በጋራ አራቱም በንጥሌ አዋቃሪ የመተንተኛ
ሥሌት ይተነተናለ፡፡ በመሆኑም ይህ ጥናት የተራኪና ንጥሌ አዋቃሪ ስሌቶችን
አቀናጅቶ በመጠቀም ትንተናው ተካሂዶሌ፡፡

የውጤት ትንተናና ማብራሪያ
በማስተማር ሌምምዴ ወቅት የእጩ መምህራንን የፅብረቃ ክህልት ክዋኔ አመሊካች
አሊባዎችን የሚያመሊክቱ መረጃዎች በምሌከታ፣ በቃሌመጠይቅ፣ በተተኳሪ ቡዴን
ውይይትና በሰነዴ ፌተሻ ተሰብስበዋሌ፡፡ መረጃዎቹም ጭብጣቸውን መሠረት
በማዴረግ በፇርጅ በፇርጅ ተዯራጅተው የጥናቱን ጥያቄዎች መሠረት በማዴረግ
እንዯሚከተሇው ተተንትነዋሌ፡፡
የጥናቱ የመጀመሪያ ጥያቄ “እጩ መምህራን የፅብረቃ አመሊካች ክሂልችን
ማሇትም የሁነት ምሌከታ፣ የተግባቦት፣ የሁነት ዲኝነት፣ የውሳኔ ሰጭነት እና
የቡዴን ሥራ ክህልት ክዋኔያቸው ምን ይመስሊሌ?” የሚሌ ነው፡፡ ይህንን ጥያቄ
ሇመመሇስ አምስቱን አሊባዎች መሠረት በማዴረግ የተገኙ መረጃዎች የተሰበሰቡ
ሲሆን በቅዴሚያ የሁነት ምሌከታ ክህልት (Observation Skills) አሊባ ውጤት
በሰንጠረዥ 4.1 ቀርቧሌ፡፡

ሠንጠረዥ 4.1
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የሁነት ምሌከታ ክህልትን የሚያሳይ መረጃ
አሊባ
የሁነት ምሌከታ






ስሜት
ማሳዯር
(Feeling)
መገንብ
(Noticing)
የሁነቱን
ተፅዕኖ
መሇየት
(Recogniz
ing the
experienc
e)

ጭብጥ

የጭብጥ
መገሇጫ

ተሳታፉ

በክፌሌ ውስጥ የታየ
አዱስ ሁነት/ሌምዴ





በክፌሌ ውስጥ
ምን አዱስ
ሁነት/ሌምዴ አሇ
ሁነቱ/ሌምደ
ሇምንና እንዳት
ተከሠተ



ተማሪዎች
ትምህርታቸው
ን እየተከታተለ
አይዯሇም

እመ2
እመ1፣2፣3፣
4

የተገሇፀ ነገር
የሇም

ሇሚጠየቁት
ጥያቄ
 የሁነቱ/ክስተቱ
እመ2
ትክክሇኛ/ተቀራ
አለታዊ/አወንታ
ራቢ መሌስ
ዊ ተፅዕኖ
እየሰጡ
በግሌፅ
እመ2
አይዯሇም
ስሇመታየቱ
የመዯናገጥ
 በፅሁፌ፣
 ሂዯቱን
ሥሜት
በምስሌ፣
መመዜገብ
ይታይባቸዋሌ
በዴምፅ፣ በፍቶ
(Recordin
 ሁነቱ/ሌምደ
g)
በዕሇታዊ
የፅብረቃ ፅሁፌ
መዜገብ
ሰፌሯሌ
እመ= እጩ መምህር፤1፣ 2፣ 3፣ 4= የእያንዲንደ የጥናቱ ተሳታፉ እጩ መምህር የውክሌና ኮዴ


ከሠንጠረዥ 4.1 ሇመረዲት እንዯሚቻሇው በ5ኛ ክፌሌ ሇማስተማር ሌምምዴ
ከተመዯቡት አራት የጥናቱ ተሳታፉዎች መካከሌ የፅብረቃ ክህልት አመሊካች
አሊባዎች ከሚባለት መካከሌ አንደ የሆነውን የሁነት ምሌከታን በመከወን በኩሌ
ሌዩነቶች ተስተውሇዋሌ፡፡ አንዴ የፅብረቃ ክህልት አሇው የሚባሌ መምህር በክፌሌ
ውስጥ ሲገባ የመጀመሪያና ሂዯታዊ ተግባሩ በክፌሌ ውስጥ የመማር ማስተማር
ሥራው ሊይ አለታዊ ወይም አዎንታዊ ተፅዕኖ ሉያሳዴሩ የሚችለ
ሌምድችን/ሁነቶችን በምሌከታ መፇተሽ ነው፡፡
በዙህ ጥናት የተገኘው መረጃ የሚያመሊክተው ግን የሁነት ምሌከታ አሊባ ክዋኔ
በሁለም የጥናቱ ተሳታፉዎች በአግባቡ እየተተገበረ አሇመሆኑን ነው፡፡ በጥናቱ
ከተሳተፈት አራት እጩ መምህራን መካከሌ አንደ ብቻ የክፌለን ሁነት
የመመሌከትና የችግሩን ምክንያት የማወቅ ጥረት አዴርጓሌ፡፡ ይህ በእመ2 (እጩ
መምህር 2) የተወከሇው የጥናቱ ተሳታፉ ከምሌከታ ክህልት ንዑስ አሊባዎች
መካከሌ ስሜት ማሳዯር፣ የሁነቱን አስተዋፅዖ የመቀበሌና ሂዯቱን የመመዜገብ
ተግባራትን አከናውኗሌ፡፡ በአንፃሩ ሁነቱን ተገንዜቦ ችግሩ ሇምንና እንዳት
ተከሰተ? የሚሇውን መሠረታዊ ንዑስ አሊባ ግን ምሊሽ ሳይሰጥ አሌፍታሌ፡፡ ስሜት
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ማሳዯር የሚሇውን ንዑስ አሊባ በተመሇከተ እመ2 ‹‹ተማሪዎች ትምህርታቸውን
በአግባቡ እየተከታተለ አይዯሇም›› የሚሌ የምሌከታ ውጤት በዕሇታዊ የፅብረቃ
ፅሁፈ አስፌሯሌ፡፡ ይሁን እንጂ እመ2 በክፌሌ ውስጥ የተከሰተውን ሁነት
ቢሇይም፣ ሁነቱ ሇምን ተከሰተ? የሚሇውን መሠረታዊ የፅብረቃ ክህልት
መገሇጫን መመሇስ አሌቻሇም፡፡ በአንፃሩ የሁነቱ መከሰት ሇመማር ማስተማር
ሥራው ተግዲሮት ስሇመሆኑ እውቅና ሰጥቷሌ፡፡ በተመሳሳይ በክፌሌ ውስጥ
ስሇተከሰተው ሁነት በዕሇታዊ የፅብረቃ ፅሁፈ በመመዜገብ የተሻሇ የሁነት ምሌከታ
ክህልት ያሇው መሆኑን አመሊክቷሌ፡፡
ቀሪ ሶስቱ የጥናቱ ተሳታፉዎች ግን ወዯ ክፌሌ በመግባት ባጋጁት ዕሇታዊ
የትምህርት ዕቅዴ መሠረት አስተምረው ከመውጣት ባሇፇ በክፌሌ ውስጥ ያሇውን
ሁነት በአግባቡ በምሌከታ መረዲት ያሌቻለ ናቸው፡፡ ሇምሳላ እመ1
በሚያስተምርበት ክፌሌ ውስጥ ተማሪዎቹ ሇእጩ መምህሩ በተዯጋጋሚ
ተመሳሳይ ጥያቄ ያቀርቡሇት ነበር፡፡ ጥያቄው ‹‹ተውኔትን በንባብ እንዳት መማር
ይቻሊሌ?’’ የሚሌ ነበር፡፡ ተማሪዎቹ ይህንን ጥያቄ ያነሱበት ዋናው ምክንያት
ሇተውኔት ተብል የቀረበውን ፅሁፌ ተማሪዎች መዴረክ ወጥተው በየተወከለበት
ገፀባህርይ እንዱያነቡ በመዯረጋቸው ነው፡፡ በዙህም ምክንያት ተውኔቱ
የሚጠይቃቸው ክዋኔዎች ሳይተገበሩ በንባብ ብቻ ማሇፈ ትምህርቱን ባግባቡ
እየተማሩ እንዲሌሆነ ሇመግሇፅ ፇሌገው ይመስሊሌ፡፡ እመ1 ግን በተማሪዎቹ ንዴ
የተፇጠረውን ሁነት ሳይረዲና ከቻሇም ማስተካከያ ሳያዯርግ ላልች ተማሪዎች
ተነስተው ተመሳሳይ ንባብ እንዱያካሂደ አዴርጓሌ፡፡ እዙህ ሊይ የጥናቱ ተሳታፉ
የሁነት ምሌከታ ክህልት ያሇው ቢሆን ኖሮ በማስተማር ሂዯቱ ምን አለታዊ
ሁነት ተፇጥሮ ነው ተማሪዎቹ ተመሳሳይ ጥያቄ የሚጠይቁት? በማሇት ማሰብ
ነበረበት፡፡ ይህን አሇማዴረጉ የሁነት ምሌከታ ክህልት ክፌተት ያሇበት መሆኑን
በግሌፅ መረዲት ይቻሊሌ፡፡ እመ3 እና እመ4ም ቢሆኑ በማስተማሪያ ክፌሌ ውስጥ
ምን አዱስ ክስተት እንዲሇ የማወቅ ስሜትና ግንዚቤ የላሊቸው መሆናቸውን
አጥኝው በክፌሌ ውስጥ ባዯረገው ምሌከታና በየክፌሇጊዛው የሚፅፈትን የፅብረቃ
ፅሁፌ ሰነዴ በመፇተሸ ጭምር በማረጋገጡ እመ1፣ እመ3 እና እመ4 የሁነት
ምሌከታ ክህልታቸው ውስንነት ያሇባቸው መሆኑን ከተሰበሰበው መረጃ ሇመገንብ
ይቻሊሌ፡፡ እመ2 ቢሆንም የፅብረቃ ክህልት ብቁነት ከሚሇካባቸው መንገድች
መካከሌ ዋና የሆነውን ሇምን እና እንዳት የሚለ ጥያቄዎችን በምሌከታ ወቅት
ሇራሱ አሇመጠየቁ የፅብረቃ ክህልት ክፌተት እንዲሇበት በጥናቱ የተሰበሰቡ
መረጃዎች ያመሊክታለ፡፡
ላሊው የፅብረቃ ክህልት አሊባዎች ከሚባለት መካከሌ አንደ ተግባቦት ነው፡፡
የጥናቱን ተሳታፉዎች የተግባቦት ክህልት የሚያሳይ መረጃ በሠንጠረዥ 4.2
ተጠቃል ቀርቧሌ፡፡

ሠንጠረዥ 4.2

የተግባቦት ክህልት ውጤትን የሚያሳይ መረጃ
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አ
ሊባ
ተግባቦት
ክህልት

o
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ጭብጥ

ስሇሁነቱ/ሌምደ የበሇጠ
ሇመረዲት የሚከናወኑ ተግባራት
 ዕሇታዊ የፅብረቃ ፅሁፌ
መፃፌ
 ስሇሁነቱ/ሌምደ ክፌት
ጥያቄዎችን ሇራስ
መጠየቅ፣ ፌንጮችን
በፅሁፌ መያዜ
 አግራሞት የፇጠረውን
ሁነት በመሇየት ከላልች
የተሻለ አካሊት ዴጋፌ
መጠየቅ

የጭብጥ
መገሇጫ





ሁነቱ/ሌምደ
በዕሇታዊ
የፅብረቃ
ፅሁፌ
ተገሌጧሌ

ተሳታፉ

አመ2
እመ1፣2፣3
፣4

የሇም
እመ2

ከላልች
ምክር
ሇማግኘት
ሞክሯሌ
እመ= እጩ መምህር፤ 1፣ 2፣ 3፣ 4= የእያንዲንደ የጥናቱ ተሳታፉ እጩ መምህር የውክሌና ኮዴ


በሠንጠረዥ 4.2 እንዯሚታየው የጥናቱ ተሳታፉዎች በመማሪያ ክፌሌ ውስጥ
አንዲች ሁነት/ሌምዴ ተከሰተ ብሇው በሁነት ምሌከታ ካረጋገጡ ተከታዩ ሥራቸው
ሁነቱን ወይም ሌምደን የበሇጠ ሇመረዲት የሚያስችለ የተሇያዩ ተግባቦታዊ
ተግባራትን ማከናወን ነው፡፡ በዙህ መሠረት ከሠንጠረዡ ሇመረዲት እንዯሚቻሇው
ዕሇታዊ የፅብረቃ ፅሁፌ መፃፌ፣ ሁነቱን ሇመረዲት የሚያግዘ ክፌት ጥያቄዎችን
ሇራስ መጠየቅ እንዱሁም ስሇጉዲዩ ከላልች የተሻለ ሰዎች ዴጋፌ መፇሇግ ሁነቱን
የበሇጠ ሇመረዲት የሚያግዘ የተግባቦት ስሌቶች ናቸው፡፡ ይሁን እንጂ የዙህ ጥናት
ተሳታፉዎች የፅብረቃ ክህልትን ሇማሳዯግ ወሳኝ የሆኑትን ራስን የመጠየቅና በራስ
መፌትሄ ሇመስጠት ያዯረጉት ሙከራ የሇም፡፡ ሰዎች የሰዎችን ችግር ሇመፌታት
በመጀመሪያ ከራሳቸው ጋር መግባባት ይኖርባቸዋሌ፡፡ የችግሩ ምንጭ ማን ነው?
የሚሇውን መሇየትና ራሳቸውን የችግሩ ወይም የመፌትሄው አካሌ ስሇመሆናቸው
ከራሳቸው ጋር መግባባት አሊባቸው፡፡
ከተግባቦት አንፃር እመ2 እራሱን በማሳመን ከላልች ዴጋፌ ሇማግኘትና
መረጃውንም በፅብረቃ ፅሁፌ ሇማዯራጀት መሞከሩን መረጃው ያሳያሌ፡፡ ይሁን
እንጂ የራስን የመማር ማስተማር ሂዯት በመፇተሽ አማራጭ መፌትሄ ሇማቅረብ
የረባ ሥራ አሌሰራም፡፡ እመ1፣እመ3 እና እመ4 ከተግባቦት ክህልት አንፃር
አጥኝው በክፌሌ ውስጥ ምሌከታውም ሆነ የፅብረቃ ፅሁፊቸውን በመቃኘት
እንዲረጋገጠው እነዙህ የጥናቱ ተሳታፉዎች የተግባቦት ክህልት ክዋኔ ክፌተት
ያሇባቸው መሆኑን ከተሰበሰበው መረጃ ሇመረዲት ተችሎሌ፡፡
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ሠንጠረዥ 4.3

የሁነት/ሌምዴ ዲኝነት ክህልት ውጤትን የሚያሳይ መረጃ
አሊባ

ጭብጥ

የጭብጥ
መገሇጫ

ተሳታፉ

ሁነቱን/ሌምደን ሇመቀሌበስ
የሚያግዘ አማራጭ
መፌትሄዎችን ማፇሊሇግ
እመ1፣2፣3፣4
 ሁነቱ/ሌምደ
 የሇም
የያዚቸውን ጉዲዮች
መሇየት
 የሁነቱ /ሌምደ
 የሇም
እመ1፣2፣3፣4
መከሰት
ንዴፇሃሳባዊ ዴጋፌ
ያሇው ስሇመሆን
 የቡዴን
እመ2
አሇመሆኑ
ሥራ
መመርመር
መስጠት
 ሁነቱን/ሌምደን
ሇመቀሌበስ
የሚያግዜ አማራጭ
መፌትሄ ማቅረብ
እመ= እጩ መምህር፤1፣ 2፣ 3፣4= የእያንዲንደ የጥናቱ ተሳታፉ እጩ መምህር የውክሌና ኮዴ
የሁነት /ሌምዴ
ዲኝነት/መወሰን
ክህልት

ይህ የሁነት/ሌምዴ ዲኝነት ክህልት በዋናነት በክፌሌ ውስጥ የታየውን ተግዲሮት
ሇማሻሻሌ ወይም ጥሩ ተመክሮን የበሇጠ ሇማሳዯግ የሚያስችለ አማራጭ
መፌትሄዎችን የማፇሊሇግ ክህልትን የሚያመሊክት አሊባ ነው፡፡ ሂዯቱም
በመጀመሪያ ሁነቱ/ሌምደ የሚገሇፅባቸውን መሠረታዊ ባህርያት መሇየት፣
በንዴፇሃሳብ የሚዯገፌ ስሇመሆን አሇመሆኑ መመርመርና ሁነቱን ሇመቀሌበስ
ወይም ሇማሳዯግ የሚያስችለ አማራጭ መፌትሄዎችን የማቅረብ አቅም ወይም
ክህልት የሚሇካበት ነው፡፡ ከዙህ አንፃር የዙህ ጥናት ሁለም ተሳታፉዎች
ሁነቱ/ሌምደ የሚያሳያቸውን ወይም የያዚቸውን መሠረታዊ ባህርያት ሇይቶ
ከማውጣት አንፃር ችግር ያሇባቸው መሆኑን በተሇያዩ የመረጃ መሠብሠቢያ
መሣሪያዎች የተገኙት መረጃዎች ያመሊክታለ፡፡
በተመሳሳይ ሁለም የጥናቱ ተሳታፉዎች በክፌሌ ውስጥ የተከሰተው ሁነት/ሌምዴ
ንዴፇሃሳባዊ ዲራ ወይም መሠረት ያሇው ስሇመሆን አሇመሆኑ ሇመግሇፅ
የሚያስችሌ ስነትምህርታዊ መሠረት የላሊቸው መሆኑን በክፌሌ ምሌከታ፣
በቃሌመጠይቅ፣ በተተኳሪ ቡዴን ውይይትና በዕሇታዊ የፅብረቃ ፅሁፌ የተገኙ
መረጃዎች ያረጋግጣለ፡፡ ከአራቱ የጥናቱ ተሳታፉዎች አንደ (እመ2) ሇአብነት
በሁነት ምሌከታ ጊዛ የሇየውን ‹‹ተማሪዎች ትምህርታቸውን እየተከታተለ
አይዯሇም›› የሚሇውን ሁነት ሇመቅረፌ በመፌተሄነት ያቀረበው የቡዴን ሥራ
መሥጠትን ነው፡፡
ይሁን እንጂ ይህ መፌትሄ በምሌከታ የተገኘውን ችግር በአግባቡ ሇይቶና ተገቢ
አማራጭ መፌትሄዎችን በማመንጨትና ውሳኔ በመስጠት የተከናወነ አሇመሆኑን
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በቃሌመጠይቅ የተገኘው መረጃ ያረጋግጣሌ፡፡ የተሰጠው መፌትሄ ፅብረቃ ወሇዴ
አሇመሆኑን የሚያሳየው ዋናው ምክንያት ተማሪዎቹ የቡዴን ሥራ ቢሰጣቸውም
በአግባቡ መሥራት አሇመቻሊቸውን ከምስሇቀረፃው መረጃ ማመሳከር ተችሎሌ፡፡
ስሇሆነም ሁነትን/ሌምዴን በአግባቡ በመዲኘት ተገቢ አማራጭ መፌትሄ በመስጠት
በኩሌ የጥናቱ ተሳታፉዎች መሠረታዊ ችግር እንዲሇባቸው ታይቷሌ፡፡

ሠንጠረዥ 4.4

የውሳኔ ሰጭነት ክህልት ውጤትን የሚያሳይ መረጃ
አሊባ

ጭብጥ

አማራጭ መፌትሄውን
መምረጥና መተግበር
 ከቀረቡት
አማራጭ
መፌትሄዎች

መካከሌ ተገቢ
ነው የተባሇውን

ወስኖ መምረጥ
 የተመረጠውን
መፌትሄ በተግባር
መሞከር
እመ= እጩ መምህር፤1፣ 2፣ 3፣ 4= የእያንዲንደ የጥናቱ

የጭብጥ
መገሇጫ

ተሳታፉ

የሇም

እመ1፣2፣3፣4

ውሳኔ
ሰጭነት

የቀረበውን
አንዴ መፌትሄ
(የቡዴን ሥራ)
መተግበር

እመ2

ተሳታፉ እጩ መምህር የውክሌና ኮዴ

የጥናቱ ተሳታፉዎች የክፌሌ ውስጥ ምሌከታ በማካሄዴ ተግዲሮቶችን ወይም ጥሩ
ተመክሮዎችን የመሇየትና እነዙህ ሁነቶች/ሌምድች እንዳትና ሇምን እንዯተከሰቱ
ተግባቦታዊ በሆነ መንገዴ መግሇፅ ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ ከዙህ በተጨማሪም
ሁነቶቹ/ክስተቶቹ ሇምንና እንዳት እንዯተከሰቱ ከማወቅና ከመግሇፅ ባሇፇ ሁነቶችን
ሇማረም የሚያስችለ አማራጭ መፌትሄዎችን ማቅረብ ይኖርባቸዋሌ፡፡
የጥናቱ ተሳታፉዎች እነዙህን ሂዯቶች ካሇፈ በኋሊ ቀጣዩ ተግባራቸው ከቀረቡት
አማራጭ መፌትሄዎች መካከሌ ከጊዛ፣ ከቦታና ከግብረመሌስ አንፃር ተግዲሮቱን
ሇመቀሌበስ ወይም ጥሩውን ተመክሮ የበሇጠ ሇማሳዯግ የሚያስችሇው የትኛው
አማራጭ እንዯሆነ መወሰንና ሥራ ሊይ ማዋሌ የውሳኔ ሰጭነት ክህልትን
ይመሇከታሌ፡፡
ከሠንጠረዥ 4.4 መረዲት እንዯሚቻሇው ሁለም የጥናቱ ተሳታፉዎች በቂ
አማራጭ መፌትሄዎችን ባሇማቅረባቸው (እመ2 ብቻ አንዴ መፌትሄ አቅርቧሌ)
የአማራጮችን ተገቢነት በመተንተን፣ የተሻሇውን አማራጭ ወስኖ በመምረጥና
በመተግበር ዘሪያ የአሊባ ክዋኔ ውስንነት እንዲሇባቸው የጥናቱ ውጤት አሳይቷሌ፡፡
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ሠንጠረዥ 4.5

የቡዴን ሥራ ክህልት ውጤትን የሚያሳይ መረጃ
አሊባ

ጭብጥ

የጭብጥ
መገሇጫ

ተሳታፉ

የቡዴን ሥራ
ክህልት

ሇሁነቱ/ሌምደ የጋራና
ሊቂ መፌትሄ መስጠት
 ከትምህርት
ማህበረሰቡ ጋር
 የሇም
እመ1፣2፣3፣4
በቅርበት
መሥራት
 የሇም
እመ1፣2፣3፣4
 ተግባራዊ
ምርምሮችን
ማካሄዴ
እመ= እጩ መምህር፤1፣ 2፣ 3፣ 4= የእያንዲንደ የጥናቱ ተሳታፉ እጩ መምህር የውክሌና ኮዴ

የጥናቱ ተሳታፉዎች በክፌሌ ውስጥ ያገኟቸውን ተግዲሮቶች ሇማስወገዴና ጥሩ
ተመክሮዎችን ሇማስፊት አማራጭ መፌትሄዎችን አቅርበው የተሻሇ ነው ያለትን
በመተግበር ብቻ መወሰን የሇባቸውም፡፡ ከእነዙህ ተግባራት ባሇፇ ከትምህርት
ማህበረሰቡ ጋር በቅርበት መሥራትና ተግባራዊ ምርምሮችን ማካሄዴ
ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ ይሁን እንጂ ከሠንጠረዥ 4.5 መረዲት እንዯሚቻሇው
ተግዲሮቶችን ሇመፌታትም ሆነ የተሻለ ተመክሮዎችን ሇማስፊት ከትምህርት ቤቱ
ማህበረሰብ ጋርም ሆነ በርፈ የተሻሇ እውቀት ካሊቸው ሰዎች ጋር በመገናኘት
የተጠናከረ ሥራ ሇመስራት ያሊቸው ተነሳሽነትም ሆነ የክዋኔ አፇፃፀም ዯካማ ሆኖ
ተገኝቷሌ፡፡ ከቃሌ መጠይቅና ከተተኳሪ ቡዴን ውይይቶች የተገኘው መረጃ
እንዯሚያመሊክተው የዙህ ጥናት ተሳታፉዎች ከትምህርትቤቱ ማህበረሰብ፣
ከአጋዥ መምህራንና ከኮላጅ ገምጋሚ (አማካሪ) መምህሮቻቸው እገዚ
እንዯማይጠይቁ የተሰበሰበው መረጃ ያመሊክታሌ፡፡
ሁለም የጥናቱ ተሳታፉዎች እንዲረጋገጡት፣
እኛ ሇማስተማር ሌምምዴ የምንወጣው መርሃግብር ሇማሟሊትና
ሇመመረቅ እንጂ በቂ ሌምዴ ይን ሇቀጣይ ሥራችን ግብዓት ሇማግኘት
አይዯሇም፡፡ ይህ የሆነው ዯግሞ የኮላጅ ገምጋሚ (አማካሪ) መምህራን
የማስተማር ሌምምዴ ሚናን በአግባቡ ተረዴተው የቅርብ ዴጋፌና ክትትሌ
አሇማዴረጋቸው ነው፡፡ ይህ እንዱስተካከሌ ብዘ ጊዛ ተጠይቆ ሉሳካ
ባሇመቻለ የማስተማር ሌምምዴን እነሱም እኛም እንዯ ረፌት ጊዛ
ቆጥረነዋሌ፡፡
ብሇዋሌ፡፡
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ይህ የሚያመሊክተው የቡዴን ሥራና መዯጋገፌ ሇፅብረቃ ክህልት ማዯግ ወሳኝ
አሊባ ሆኖ ሳሇ ከአፇፃፀም ዜንፇት የተነሳ ውጤታማ አሇመሆኑን ነው፡፡
ላሊው በዙህ የቡዴን ሥራ ክህልት ውስጥ የተግባራዊ ምርምር ሥራ የፅብረቃ
ክህልትን ሇማሳዯግ ወሳኝ ቢሆንም ሁለም የጥናቱ ተሳታፉዎች ሳይንሳዊ ሂዯቱን
ተከትሇው የማይሰሩ መሆናቸውን በሰነዴ ፌተሻና በተተኳሪ ቡዴን ውይይት
ማረጋገጥ ተችሎሌ፡፡ ሁለም የጥናቱ ተሳታፉዎች እንዯሚያብራሩት፣ ‹‹ተግባራዊ

ምርምር በክፌሌ ውስጥ የሚታይን ተግዲሮት ሇመፌታት ቁሌፌ ዳ መሆኑን
ብንረዲም፤ በቅርበት የሚከታተሇንና የሚዯግፇን አካሌ ባሇመኖሩ የቀዯሙ
ሥራዎችን በመኮረጅ ተግባራዊ ምርምር ፅፇን እናቀርባሇን፡፡›› ብሇዋሌ፡፡
የዙህ ጥናት ተሳታፉዎች በክፌሌ ውስጥ ያዩትን ሁነት/ሌምዴ በተግባራዊ
ምርምር እንዱያቀርቡ በማዴረግ ሰነደን ሇመፇተሽ ተሞክሮ ነበር፡፡ ይሁን እንጂ
ምርምሮቹ በአብዚኛው ዋና ዋና ችግሮች ሊይ የማያተኩሩ፣ ተመሳሳይ ይት
ያሊቸው በአጠቃሊይ ፀብራቂነትን የማያመሊክቱ ሆነው ተገኝተዋሌ፡፡
የጥናቱ ሁሇተኛው ጥያቄ ‹‹እጩ መምህራን የፅብረቃ አመሊካች አሊባዎችን
በመከወን ሂዯት የሚያጋጥሟቸው ተግዲሮቶች እንዳት ያለ ናቸው?›› የሚሌ
ነበር፡፡ በቃሌ መጠይቅ፣ በምሌከታ፣ በተተኳሪ ቡዴን ውይይት የተገኙት
መረጃዎች እንዯሚያመሊክቱት የፅብረቃ ክህልት አመሊካች አሊባዎችን በተመሇከተ
የጥናቱ ተሳታፉዎች ከመሠረታዊ የፅንሰሃሳብ እውቀት ጀምሮ እስከ ክዋኔ ዴረስ
ሶስት መሠረታዊ ተግዲሮቶች ያለባቸው ሆነው ተገኝተዋሌ፡፡
የመጀመሪያው፣ የጥናቱ ተሳታፉዎች ስሇፅብረቃ ክህልት አመሊካች አሊባዎች
ስንትነትና ምንንነት ተገቢ እውቀት ያሌያዘ በመሆናቸው በፅብረቃ ክህልታቸው
ሊይ አለታዊ ተፅዕኖ አሳዴሯሌ፡፡ የጥናቱ ተሳታፉዎች በተሇይ በቡዴን ተኮር
ውይይት ወቅት እንዯገሇፁት ስሇፅብረቃ ምንነት፣ ጠቀሜታ፣ አተገባበርና ግምገማ
የሚያውቁት ነገር የሇም፡፡ እመ3 እንዯሚሇው ‹‹ ስሇፅብረቃ ክህልት ምንነትና

ትምህርታዊ ፊይዲ በዙህ የማስተማር
የቃሌ መጠይቅ፣ የዕሇታዊ የፅብረቃ
ውይይት ግንዚቤ ከማግኘታችን ውጭ
የሚሰጠን አቅጣጫ የሇም፡፡›› ብሎሌ፡፡

ሌምምዴ ወቅት ከአጥኝው ጋር በነበረን
ፅሁፌ ግምገማና በዙህ የቡዴን ተኮር
በዙህ መሌኩ እንዴናስተምርም ከኮላጅ

ይህም የሚያመሇክተው እጩ መምህራን
ስሇፅብረቃ ክህልት አሊባዎች በቂ እውቀት ይው ወዯ ማስተማር ሌምምዴ
አሇመግባታቸው በክዋኔያቸው ሊይ አለታዊ ተፅዕኖ የሚያሳዴር መሆኑን ነው፡፡

ሁሇተኛው፣ የጥናቱ ተሳታፉዎች ተግዲሮት ሇማስተማር ሌምምዲቸው አማካሪ
ተዯርገው የሚመዯቡ አሠሌጣኝ መምህራንም ሆኑ የትምህርት ቤቱ አጋዥ
መምህራን የሚያዯርጉሊቸው ዴጋፌና ክትትሌ አነስተኛ መሆኑ ነው፡፡ የጥናቱ
ተሳታፉዎች ሁለም እንዲረጋገጡት አሰሌጣኝ መምህራን ወዯትምህርት ቤት
መጥተው የሚጎበኟቸው ከሁሇት ወር ውስጥ ከአንዴ ቀን እንዯማይበሌጥ ያረጋገጠ
ነው፡፡ የቅርብ ክትትሌ አሇመኖሩ የጥናቱ ተሳታፉዎች ስሇክህልቱ በቂ እውቀትና
ክዋኔ እንዲያገኙ ማዴረጉን ጥናቱ አሳይቷሌ፡፡
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ሶስተኛውና ዋናው ተግዲሮት ግን የጥናቱ ተሳታፉዎች ስሇፅብረቃ ክህልት
አሊባዎች ክዋኔ እውቀት ባይኖራቸውም በክፌሌ ውስጥ የሚስተዋለ ችግሮችን
ሇመፌታት መሞከር የመምህራን ቀዲሚ ተግባር መሆኑ ያሇመረዲት ነው፡፡ ሁለም
የጥናቱ ተሳታፉዎች በክፌሌ ውስጥ የሚስተዋለ ችግሮችን ከመሇየትና የቻለትን
መፌትሄ ከማስቀመጥ አንፃር የተነሳሽነት ችግር ያሇባቸው መሆኑን በምሌከታ
የተሰበሰበው መረጃ ያሳያሌ፡፡ እነዙህ ተግዲሮቶች በተማሪዎች ውጤትና በሙያዊ
እዴገት ሊይ አለታዊ ተፅዕኖ የሚያሳዴሩ ናቸው፡፡

ማጠቃሇያ
የዙህ ጥናት ዋና ዓሊማ በማስተማር ሌምምዴ ሂዯት የፅብረቃ ክህልት አመሊካች
አሊባዎች ክዋኔ በምን ዯረጃ ሊይ እንዯሚገኝ መመርመር ነው፡፡ ጥናቱ ዓይነታዊ
ንጥሌ ጥናት የምርምር ስሌትን የተከተሇ ነው፡፡ ጥናቱ በዯብረታቦር ከተማ በ5ኛ
ክፌሌ ሊይ ሇማስተማር ሌምምዴ በተመዯቡ አራት የበጌምዴር መምህራን
ትምህርት ኮላጅ የ3ኛ ዓመት እጩ መምህራን ሊይ የተካሄዯ ነው፡፡ የቃሌ
መጠይቅ፣ ምሌከታ፣ የተተኳሪ ቡዴን ውይይትና የሰነዴ ፌተሻ በመረጃ
አስተማማኝነትና ተገቢነታቸው ተፇትሾ በመረጃ መሠብሰቢያ መሣሪያነት
አገሌግሇዋሌ፡፡ በሁለም የመረጃ መሠብሠቢያ መሣሪያዎች የተገኙት መረጃዎች
በዓይነት በዓይነት ከተዯራጁ በኋሊ በተራኪና ንጥሌ አዋቃሪ የመተንተኛ ስሌቶች
ተተንትነዋሌ፡፡ ከትንተናው ውጤት ሇመረዲት እንዯተቻሇው የጥናቱ ተሳታፉዎች
የፅብረቃ ክህልት አመሊካች አሊባዎች አጠቃቀም ክዋኔ በዜቅተኛ ዯረጃ ሊይ
ተገኝቷሌ፡፡ ከዙህ በተጨማሪም በማስተማር ሌምምዴ ሂዯት ኮላጆች ሇእጩ
መምህራን የሚያዯርጉት ዴጋፌና ክትትሌም በተመሳሳይ ዜቅተኛ ዯረጃ ሊይ ያሇ
መሆኑን የጥናቱ ውጤት አሳይቷሌ፡፡
የጥናቱን ውጤት
ተዯርሷሌ፡፡

መሠረት

በማዴረግም

ከሚከተለት

ማዯማዯሚያዎች

ሊይ

1. የአማርኛ ቋንቋ እጩ መምህራን የፅብረቃ ክህልት አመሊካች አሊባዎች ክዋኔን
በአግባቡ መተግበር መቻሊቸው ሇትምህርት ጥራት መጠበቅ፣ ሇተማሪዎች
ውጤት መሻሻሌና ሇራሳቸው ሙያዊ እዴገትም ከፌተኛ አስተዋፅዖ አሇው፡፡
በመሆኑም እጩ መምህራን የክፌሌ ሁነቱን በመመሌከት፣ አሠራራቸውን
በመፇተሽና ተግባቦታቸውን በማጎሌበት የፅብረቃ ክህልታቸውን ማሳዯግ
እንዱችለ የመምህራን ትምህርት ኮላጆች ዴጋፌና ክትትሌ ማዴረግ የሊቀ ሚና
እንዲሇው መረዲት ተችሎሌ፤
2. በከፌተኛ ትምህርት ተቋማት የሚካሄደ የማስተማር ሌምምድች በዋናነት
የእጩ መምህራኑን የፅብረቃ ክህልት የማሳዯግ አሊማ ያሊቸው ቢሆኑም እጩ
መምህራኑ ግን የማስተማር ሌምምደን እንዯ መርሃግብር ማሟያ ከማየት
የሇሇ ክህልቱን የማሳዯግ ሃሊፉነት ያሇባቸው መሆኑን የተረደ አይመስለም፡፡
ስሇሆነም የመምህራን ትምህርት ኮላጆች የክህልቱ ክዋኔ የሌምምዲቸው ዋና
መመኛ መሆኑን በመግሇፅ ሇአፇፃፀሙ ርፇብዘ ቅንጅታዊ አሰራሮችን
ሉከተለ ይገባሌ፤
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የዙህ ጥናት ዓሇማዎች ተመርምረው በጥናቱ የተዯረሰባቸው መዯምዯሚያዎችን
መሠረት በማዴረግ የሚከተለት አስተያየቶች ተሰጥተዋሌ፤
የአማርኛ ቋንቋ እጩ መምህራን የፅብረቃ አመሊካች አሊባዎችን ምንነትና
አጠቃቀም በተመሇከተ ሇማስተማር ሌምምዴ ከመውጣታቸው በፉት በአሊባዎች
ዘሪያ በቂ ግንዚቤ እንዱኖራቸው የመምህራን ትምህርት ኮላጆች ትኩረት ሰጥተው
ሉሰሩ ይገባሌ፡፡
በማስተማር ሌምምዴ ሂዯት የፅብረቃ ክህልት አሊባዎችን በአግባቡ መተግበር
የእጩ መምህራንን የፅብረቃ ክህልት ሇማሳዯግ ያስችሊሌ፡፡ በመሆኑም ጥሩ
የፅብረቃ ክህልት አሊባዎች ክዋኔ ሇትምህርት ጥራት መጠበቅ፣ ሇተማሪዎች
ውጤት መሻሻሌና ሇሙያዊ እዴገት ካሇው የጎሊ ሚና አንፃር እጩ መምህራን
በማስተማር ሌምምዲቸው ጊዛ በተሇይ ሇምሌከታ፣ሇሁነት ዲኝነትና ውሳኔ ሰጭነት
እንዱሁም ሇተግባቦት እና ሇቡዴን ስራ ትኩረት ሉሰጡ ይገባሌ፡፡
እጩ መምህራን የፅብረቃ ክህልትን ሇመርሃግብር ማሟያ ብቻ እንዯሚመሇከቱትና
በአግባቡ ሇመተግበርም ያሊቸው ፌሊጎት አነስተኛ መሆኑን የጥናቱ ውጤት
አሳይቷሌ፡፡ በመሆኑም ጥሩ የፅብረቃ ክህልት እንዱኖራቸው አሊባዎችን ማወቅ
ብቻም ሳይሆን የቀዯመ ሌምዲቸውንና እውቀታቸውን በማቀናጀት የክህልቱ
ባሇቤት ሇመሆን የሚያስችሌ ውስጣዊ ፌሊጎትና ቁርጠኝነት እንዱኖራቸው መስራት
ያስፇሌጋሌ፡፡ እጩ መምህራን በማስተማር ሌምምዴ ሂዯት ምን እየሰሩና እንዳት
እየሰሩ እንዯሆነ ራሳቸውን የማየትም የጎሊ ውስንነት እንዲሇባቸው የጥናቱ ውጤት
አሳይቷሌ፡፡ በመሆኑም እነዙህን ተግዲሮቶች ሇማሻሻሌ የሚያስችለ አሰራሮችን
በመቀየስ በኩሌ የመምህራን ትምህርት ኮላጆች የሊቀ ሥራ ማከናወን
ይጠበቅባቸዋሌ፡፡
እጩ መምህራን ፇጣሪ፣ ጥሌቅ አሳቢና አማራጭ መፌትሄ አመንጭ ከመሆን
አንፃር ጉዴሇቶች አለባቸው፡፡ ይህ ዯግሞ የፅብረቃ ክህልት አሊባዎችን በአግባቡ
ካሇመጠቀምና ከዜግጅት ጉዴሇት የመጣ ይመስሊሌ፡፡ በመሆኑም እጩ መምህራን
ሇማስተማር ሥራው ውጤታማነት በቂ ቅዴመዜግጅት ሉያዯርጉ ይገባሌ፡፡
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