
ምዕራፍ  አንድ 

1. መግቢያ 

ዛሬ የዓለም መንግሥታት ለትምህርት የሚሰጡት ዋጋና ትኩረት ከማንኛዉም ጉዳይ በላይ 

እየሆነ መጥቷል፡፡ ይህ ያለምን ምክንያት አይደለም፡፡ትምህርት የልማት፤የዲሞክራሲ፤ 

የዕድገት፤የኢኮኖሚና የሌሎችም አወንታዊ ጉዳዮች መሠረት የመሆኑ እዉነታ ነዉ፡፡ 

በመሆኑም ዓለም ከደረሰችበት የዕድገት ደረጃ አንፃር ትምህርትን ለሁሉም ዜጎች ለማዳረስ 

የተለያዩ የግብ አጀንዳዎች (የቅድመ መደበኛ ትምህርት፤የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት 

ለሁሉም፤የጎልማሶች ትምህርት፤የሥርዓተ ፆታ እኩልነት፤የወጣቶችና የጎልማሶች ክህሎት 

ማዳበሪያ እና የትምህርት ጥራት) በተለያዩ ሀገራት መንግሥታት ተነድፈዉ በትግበራ ላይ 

ይገኛሉ፡፡ 

 

ከትምህርት ዘርፉ አንጻር ከላይ በተጠቀሱት አጀንዳዎች ላይ በተደረሰዉ የመንግስታት 

ስምምነት መሠረት በ2015 ዉጤት ለማስመዝገብ ላለፉት ዓመታት  በርካታ ተግባራት 

ተከናዉነዋል፡፡ በሂደቱም በሚሊዮን የሚቆጠሩ ከትምህርት ገበታ ዉጪ የነበሩ ዜጎችን 

ትምህርት ለማቋደስ ተችሏል፡፡ እዉነታዉ ግን በታቀደዉና በታለመዉ ጊዜ ሊደረስ 

የተፈለገዉ ግብ ላይ ስኬታማ መሆን ያለመቻሉ ነዉ(EFA,2013/14)፡፡ በተለየም በሀገራችን 

ከተያዙት የትምህርት የልማት ግቦች ዉስጥ አንዱ የሆነዉ  “ዕድሜዉ ለትምህርት የደረሰ 

አንድም ሕጻን ከትምህርት ገበታ ዉጪ አይሆንም!” (ት/ሚ፡2006ዓ.ም) የሚል 

ሲሆን፣በዘርፉ ከፍተኛ እርብርብ ቢደረግም እየታየ ያለዉ ዉጤት ግን ብዙ የሚቀሩ 

ሥራዎች እንዳሉ የሚጠቁም ሆኗል፡፡ 

 

ከላይ በሀገራችን የተከሰተዉ ትምህርትን ለሁሉም ዕድሜያቸዉ የደረሱ ዜጎች የማዳረስ 

ችግር ዓለማቀፋዊ ይዘት እንዳለዉ ያመላከተዉ የEFA,(2013/14) ሪፖርት እንደጠቀሰዉ 

እ.ኤ.አ. በ2011፣ 57ሚሊዮን የሚሆኑ ሕፃናት ከትምህርት ገበታ ዉጪ እንደነበሩና 

በተደረገዉ ጥረት ወደ ትምህርት ገበታ በማምጣት ቁጥራቸዉ እንዲቀንስ የተደረገበት 

ሁኔታ ቢኖርም ዛሬም፤ የልማት ግቡ ዉጤት በሚታይበት የ2015ቱ ዋዜማ ሕፃናቱ ሙሉ 

ለሙሉ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ዕድል ያለማግኘታቸዉ ስጋት መፍጠሩን 

አመላክቷል፡፡ በእርግጥ ከ1999 እስከ 2011 በነበረዉ ሂደት ከትምህርት ገበታ ዉጪ 



የነበሩት በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሕፃናት በግማሽ ያህል ቀንሰዉ መገኘታቸዉ አስደሳች 

ዜናን ፈጥሮ እንደነበረና ከዚያ በኋላ ባሉት ሁለት ዓመታት ግን በተጀመረዉ ፍጥነት 

ለዉጥ ያለማሳየቱን የግምገማዉ ዉጤት ጨምሮ አሳይቷል (EFA,2013/14) ፡፡ 

  

ሠነዱ እንደሚያትተዉ ዛሬም ለትምህርት ዕድል ተጠቃሚ ያልሆኑት ለዘመናት በችግሩ 

ዉስጥ የቆዩት የተዘነጉና ወደኋላ የቀሩ(marginaliz) ቡድኖች ናቸዉ፣ይልና እንዲያዉም 

ከሰሃራ በታች ያሉ ሀገራት በጣም ወደኋላ ከቀሩት ዉስጥ የሚጠቀሱ 

መሆናቸዉንና፣ከሕጻናቱ አብዛኛዉን ቁጥር የያዙት ደግሞ ሴቶች እንደሆኑ ገልጿል፡፡ 

በተጨማሪም በሪፖሮቱ ላይ ዕድሜያቸዉ ለትምህርት ደርሶ በዕድሉ ተጠቃሚ ያልሆኑት 

ሕፃናት፡- በግጭት ዉስጥ ባሉ ሀገራት የሚኖሩ፣የአካል ጉዳት ያለባቸዉ፣ዝቅተኛ ገቢ 

ካላቸዉ ቤተሰቦች የተፈሩ እና የአዕምሮ ችግር ያሉባቸዉ ሕፃናት መሆናቸዉ ተጠቁሟል 

(EFA,2013/14) ፡፡ 

 

ይሁን እንጂ የመጨረሻዉን ዉጤት ለማየት በቀሪዉ ጊዜ የሚከናወኑ ተግባራትን ይበልጥ 

በማፋጠን የታሰበዉ ግብ ላይ ለመድረስ እንደሚቻል ዘገባዉ ያበረታታል፡፡ በመቀጠልም 

በ2015 ለሚጠበቀዉ የልማት ግብ ላልተቋጩ ተግባራት ተጨማሪ የሥራ ዕቅድ አዉጥቶ 

መንቀሳቀስ አስፈላጊ መሆኑን ጠቁሞ፤የሚያጋጥሙ መሰናክሎችን ከወዲሁ እየተዋጉ 

እድገቱን በማፋጠን የመጨረሻዉ ግብ ላይ መድረስ ይቻላል በሚል ያትታል፡፡  

 

ሕፃናት በተገቢዉ ዕድሜያቸዉ ትምህርት የመጀመራቸዉ ሚስጥር የመጀመሪያ ደረጃ 

ትምህርታቸዉን በትክክለኛዉ ዕድሜ እንዲያጠናቅቁ ለማድረግና ይህ ባለመሆኑ ምክንያት 

በቀጣዩ የትምህርት እርከን ሊደርስ የሚችለዉን አሉታዊ ተጽዕኖ ለመከላከል እንደሆነ 

አንዳንድ ጥናቶች ይጠቁማሉ፡፡ ይሁን እንጂ ላለፉት አምስት አመታት የመጀመሪያ ደረጃ 

ንጥር ተሳትፎ ዕድገት አዝጋሚ እንደነበረ ጠቁሞ ይህም ሕፃናቱ በተቀመጠላቸዉ የእድሜ 

ገደብ የአንደኛ ደረጃ ትምህትን አጠናቅቀዉ ወደ ቀጣዩ የትምህት ርከን ለመሸጋገር 

እንቅፋት ሊፈጥ እንደሚችል አመላክቷል(EFA,2013/14) ፡፡ 

 

ይህም ሆኖ ላለፉት አምስት ዓመታት ከትምህርት ቤት ዉጪ የሚገኙ ዕድሜያቸዉ 

ለትምህርት የደረሱ ሕፃናትን በ85% በመቀነስና የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርትን እንዲያገኙ 



በማስቻል የሚሊኒየም የልማት ግቡን ከማሳካት አንፃር ዉጤታማ ሆነዉ የተመረጡት 

ሶስት ሀገራት የላኦ ዲሞክራቲክ ሪፑብሊክ(Lao people’s Democratic Republic),ረዋንዳ 

(Rawonda) እና ቬትናም(Viet Nam) ይገኙበታ፡፡ ኢትዮጵያም ከ1999-2011 በነበረዉ 

ጊዜ ዕድሜቸዉ ለትምህርት የደረሱ ሕፃናትን ወደ ትምህርት ቤት በማምጣት ዕድገት 

ካሳዩት (ከ23% ወደ 94%) ጥቂት ሀገራት መካከል አንዷ እንደሆነች 

ተዘግቧል(EFA,2013/14)፡፡ 

 

ኢትዮጵያ ይህንን ዉጤት ለማሳየት የቻለችዉ አሁን ከደረስንበት የቴክኖሎጂ እድገት 

ደረጃ አንፃር ቀደም ብሎ የነበሩትን ውስብስብ የትምህርት ሥርዓት ማነቆዎች 

በመፍታትና አቅጣጫ በማስያዝ  ትምህርትን የልማትና የዲሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ 

መሣሪያ ለማድረግ የሚያስችል አዲስ የትምህርት እና ሥልጠና ፖሊሲ በ1986 ዓ.ም 

በነበረው የኢትዩጵያ የሽግግር መንግስት በኩል ተዘጋጅቶ መተግበር ከጀመረ ወዲህ 

እንደሆነ ይገለጻል፡፡የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ለሁሉም ዜጋ እንዲዳረስ፣ የሁለተኛ ደረጀ 

ትምህርት በአንደኛ ደረጀ ያለውን የተማሪ መጠንና የከፍተኛ ትምህርት ፍላጐትን ባገናዘበ 

መልኩ እንዲካሄድና የከፍተኛ ትምህርትን ደግሞ፤ የሀገሪቱን ከፍተኛ የሙያተኛ ጥያቄን 

በሚመልስ መልኩ ለማስፋፋት እንዲቻል በርካታ ሥራዎች ተሠርተዋል፡፡ 

 

በትምህርት ሚኒስቴር(1998) እንደተገለጸዉ የአጠቃላይ የትምህርት ዘርፍ ልማትን 

ለማፋጠን በተቀየሰው የትምህርትና ሥልጠና ፖሊሲ መሠረት በ1987 ዓ.ም በሀገር አቀፍ 

ደረጃ የነበረው የአንደኛ ደረጃ የትምህርት ጥቅል ተሳትፎ  ከ68.18% በ1991 ዓ.ም  ወደ 

91.3% መድረሱ፤ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ጥቅል ተሳትፎ ደግሞ፤ከነበረበት  31.5% 

ወደ 98.05% ከፍ ማለቱ (MOE, 2006)፣ በቴክኒክና ሙያ ዘርፍም ቀደም ሲል ከነበረው 

ዝቅተኛ ደረጃ ተሻሽሎ በሁለት ጊዜ ከ100,000 ሺዎች በላይ ተማሪዎች በልዩ ልዩ 

የአገልግሎትና ምርት ሙያዎች ሥልጠና በመውሰድ በማምረት ሥራ ላይ ተሠማርተው 

እንደሚገኙ (MOE, 2010) ሲጠቁም፤ የከፍተኛ ትምህርት ተሳትፎና ቅበላ አቅም ከ10,000 

ወደ 263,953 መድረሱም ተገልጿል፡፡ከዚህም በተጨማሪ ትምህርቱ በክልል፣ በገጠርና 

በከተማ፣ በወንዶችና በሴቶች መካከል ይታይ የነበረውን ሰፊ የተሳትፎ ልዩነት ለማጥበብ 

እና የሥርጭት ፍትሐዊነት ለማረጋገጥ  በፌዴራልና በክልል መንግስታት በኩል ትኩረት 

ተሰጥቶት ከፍተኛ እንቅስቃሴ በመደረጉ ቀደም ሲል ያልነበረው ውጤት መመዝገቡን 



ለማረጋገጥ ተችሏል (18ኛው የትምህርት አስተዳደር ጉባኤ፣2010)፡፡ 

 

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ት/ቢሮ አዲሱ የትምህርትና ስልጠና ፖሊሲ ተቀርፆ ሥራ 

ላይ ከዋለበት ጊዜ ጀምሮ እስከ አሁን ድረስ በሥሩ በተዋቀሩት አደረጃጀቶች አመካኝነት 

እስከ ት/ቤቶች ድረስ በመዉረድ ትምህርትን በስፋትና በጥራት ለማዳረስ በርካታ 

ተግባራትን አከናውኗል፡፡ ለአብነት ለመጥቀስ የትምህርት ፖሊሲው ትግበራ ሲጀምር 

(በ1987 ዓ.ም) በከተማ አስተዳደሩ መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማትን ጨምሮ 388 

የመጀመሪያ ደረጃ (1-8) ት/ቤቶች ብቻ የነበሩ ሲሆን፤በ2003 የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤቶች 

ብዛት በ96% በመጨመር በቁጥር 713፤ በ2004ዓ.ም ደግሞ 765 መድረሱን ለማወቅ 

ተችሏል (AAEb. Abstract, 1987, plan:2003-2004)፡፡  

 

ዕድሜያቸዉ ለትምህርት የደረሱ ሕጻናትን ቅበላ አስመልክቶ ኢትዮጵያ ምንም እንኳን 

ከሌሎች ሀገራት ጋር ሲነፃፀር የተሻለ እንደሠራች ቢገለጽም(EFA,2013/14)፤ በተጠቀሱት 

ተቋማት ትምህርት ይቀስሙ የነበሩት ተማሪዎች ቁጥር በ1997 ዓ.ም ከነበረዉ 

355,489፤በ2003ዓ. ወደ 500,109(29%) ዕድገት ያሳየ መሆኑንና በ2004ዓ.ም ግን ወደ 

487,344 ዝቅ ማለቱን (በ3%መቀነሱን) መረጃዉ ያሳያል  (AAEb.Abstract፣ 2004)፡፡ 

ከዚህም ለመገንዘብ የሚቻለዉ የተማሪዎች የቅበላ መጠን ዕድገት ከቀደሙት ዓመታት 

ይልቅ በ2004ዓ.ም እና በ2005ዓ.ም ቀንሶ መታየቱንና በ2006ዓ.ም ደግሞ በአንደኛ ክፍል 

ይመዘገባሉ ተብሎ በዕቅድ ከተያዘዉ 54,417 የሕፃናት ብዛት ዉስጥ  48,969 ብቻ 

መመዝገባቸዉን ለማረጋገጥ ተችሏል (አ/አ/ት/ቢሮ ጥናት ዕቅድና በጀት 

ክፍል(2005ዓ.ም)፡፡ 
 

ዕድሜያቸዉ ለትምህርት የደረሱና ወደ አንደኛ ክፍል መግባት ያለባቸዉን ሕፃናት 

በመቀበል ሂደት ያጋጠሙ ችግሮች እንደነበሩም ከተገኘዉ መረጃ ለማወቅ ተችሏል፡፡ 

ይህም ለቅበላ በተያዘዉ ዕቅድ፤ተመዝግበዉ በገቡት እና ባልገቡት ሕፃናት መካከል ያለዉ 

ልዩነት የማይጣጣም መሆኑ ሲታይ ዕቅዱ የተመሠረተዉ ቀደም ብሎ በተጨባጭ በተያዘ 

መረጃ ላይ ያለመሆኑንና ከምዝገባ በኋላም ሳይመዘገቡ በየቤታቸዉ የቀሩ ሕፃናት 

መኖራቸዉን የሚጠቁም ነዉ፡፡ ይህ ደግሞ በአጠቃላይ ሀገሪቷ በትምህርቱ መስክ ልታሳካ 

ቃል ከገባችዉ የሚሊኒየም የልማት ግብ አንፃር የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ የድርሻዉን 

ለመወጣት ብዙ ሥራ የሚጠብቀዉ መሆኑን የሚያሳይ ነዉ፡፡ 



1.3 የጥናቱ መነሻ 

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ የሚሊኒየሙን የልማት ግቦችን ለማሳካት 

ካስቀመጠዉ ስትራቴጂክ ዕቅድ አንዱና ዋነኛዉ ሁሉም ዕድሜያቸዉ ለትምህርት 

የደረሱ ሕፃናት ወደ ትምህርት ቤት ገብተዉ እንዲማሩ ማስቻል ነዉ፡፡ ሆኖም በ2006 

ዓ.ም በታየዉ የመጀ/ደረጃ የተማሪዎች የቅበላ መሰፈርት ላይ  በአብዛኛዉ ክ/ከተሞች 

በሚገኙ የመንግሥት መደበኛ የአንደኛ ደረጃ ት/ቤቶች የታቀደዉን ያህል ሕፃናት 

ያለመመዝገባቸዉና የተፈለገዉ ዉጤት ያለመገኘቱን መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ ይህንም 

ከሚከተከለዉ ሠንጠረዥ ለማየት ይቻላል፡፤ 
 

ሠንጠረዥ አንድ፡ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ዕድሜያቸዉ ለትምህርት የደረሱና በ2006ዓ.ም ወደ 
ት/ቤት እንዲገቡ የታቀዱ፤የገቡ እና በዕቅዱ መሠረት ያልገቡ (በልዩነት የሚታይ)፡ 

 

  

ክ/ከተማ 

ወደ ት/ቤት እንዲገ ቡ በዕቅድ 

የ ተያዙ 

በዕቅዱ መሠረት ወደ ት/ቤት 

የ ገ ቡ 

ወንድ  ሴት 
  

ድምር  ወንድ  ሴት 
  

ድምር  

አ ዲስ  

ከተማ  2164 2437 4601 1612 1729 3341 

አ ራዳ  1652 1924 3576 821 928 1749 

ቦሌ 2965 3384 6349 1268 1348 2616 

የ ካ  3197 3693 6890 1608 1502 3110 

ጉለሌ 2437 2674 4000 1654 1912 3566 

ቂርቆስ  1736 2036 3772 760 600 1360 

ኮልፌ 4688 5261 9949 3241 3523 6764 
ንፋስ  

ስልክ  3124 3565 6689 1425 1237 2663 

አ ቃቂ  1883 2032 3915 1507 1525 3032 

ልደታ 1667 1898 3565 676 859 1535 

ጠቅላላ  

ድምር  
25513 28904 54417 14572 15163 29736 

 

የመረጃ ምንጭ፡ አ/አ/ት/ቢሮ ጥናት ዕቅድና በጀት ክፍል(2005ዓ.ም) 
‹ 

ከላይ በመረጃነት በቀረበዉ ሠንጠረዥ ላይ ለማየት እንደሚቻለዉ ከጉለሌ ክ/ከተማ 

በስተቀር(ከተያዘዉ ዕቅድ በላይ ያሳመዘገበ) በሌሎቹ ክ/ከተሞች ተመዝግበዉ ወደ 

ት/ቤት የገቡት  ሕፃናት በበጀት ዓመቱ ከተያዘዉ ዕቅድ በታች መሆኑንና በርካታ 

ሕፃናት ሳይመዘገቡ በዉጪ እንደሚገኙ (ነዉ፡፡ ለዚህ ክስተት የተለያዩ ምክንያቶች 

ሊኖሩ ቢችሉም፤ይህ ተለይቶ ያለመታወቁ ሊወሰድ ለሚገባዉ የመፍትሄና የእርምት 



እርምጃ እንቅፋት ሆኗል፡፡  
 

ስለዚህ ለትምህርት የደረሱና መሠረታዊ ትምህርት የሚያስፈልጋቸዉ ሕፃናት ወደ 

ት/ቤት በዕድሜያቸዉ ገብተዉ ሊማሩ ያልቻሉባቸዉን ምክንያቶች ለይቶ ለማወቅና 

ለሚመለከተዉ ክፍል የመፍትሔ አስተያየት ለመጠቆም የሚያስችል ጥናት ማካሄድ 

አስፈልጓል፡፡ 
 

1.2 የጥናቱ ዓላማ  

የዚህ ጥናት ዋና ዓላማ ለትምህርት የደረሱና መሠረዊ ትምህርት የሚያስፈልጋቸዉ 

ሕፃናት ወደ ት/ቤት በዕድሜያቸዉ ገብተዉ ሊማሩ ያልቻሉባቸዉን ምክንያቶች 

ለይቶ ለማወቅና ጠቋሚ የመፍትሔ አስተያየቶችን ለመስጠት ነዉ፡፡ 
 

1.3. የጥናቱ መሠረታዊ ጥያቄዎች 

ከላይ እንደተጠቀሰዉ የዚህ ጥናት ዓላማ ዕድሜያቸዉ ለትምህርት የደረሱና መሠረዊ 

ትምህርት የሚያስፈልጋቸዉ ሕፃናት ወደ ት/ቤት በዕድሜያቸዉ ገብተዉ ሊማሩ 

ያልቻሉባቸዉን ምክንያቶች ለይቶ ለማወቅና ጠቋሚ የመፍትሔ አስተያየቶችን 

ለሚመለከተዉ ክፍል ለመስጠት ሲሆን፤የታሰበዉን ዓላማ ግብ ለመምታት እንዲቻል 

ጥናቱ በሚከተሉት መሠረታዊ ጥያቄዎች ላይ ትኩረት ያደርጋል፡- 

1.3.1. በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ዕድሜያቸዉ ለትምህርት የደረሱና   

የትምህርት ዕድል ማገኘት ያልቻሉ ሕፃናት ሽፋን ምን ይመስላል? 

1.3.2. በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ዕድሜያቸዉ ለትምህርት የደረሱ ሕፃናት 

ወደ ት/ቤት እንዳይገቡ የሚያደርጉ ምክንያቶች ምንድን ናቸዉ? 

1.3.3. ዕድሜያቸዉ ለትምህርት የደረሱ ሕፃናት ወደ ት/ቤት ገብተዉ ትምህርት 

እንዲከታተሉ ወደፊት ምን መደረግ አለበት? 
 

1.4. የጥናቱ አስፈላጊነት  

ከላይ እንደተጠቀሰዉ የዚህ ጥናት መነሻ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር  

ለትምህርት የደረሱ ሕፃናት በሚሊኒየም የዕድገት ግብ ሰትራቴጂክ ዕቅድ መሠረት 

ወደ ት/ቤት ገብተዉ ሊማሩ ያልቻሉባቸዉን ምክንያቶች ለይቶ ለማወቅ ነዉ፡፡ 

 

በመሆኑም ይህ ጥናት በከተማ አስተዳደሩ ትምህርት ቢሮ በኩል ሊከናወን በዕቅድ 

የተያዘዉንና ኢትዮጵያ ልትፈጽም ቃል ከገባችዉ የሚሊኒየም የዕድገት ግብ  



ዉስጥ የትምህርት ቅበላ ችግሮችን ከወዲሁ ለይቶ በማወቅ ተገቢዉን መፍትሔ 

ለመስጠት የሚያስችል በመሆኑ አስፈላጊነቱ የጎላ ነዉ፡፡ ኪዚህም በላይ የከተማ 

አስተዳደሩን ጨምሮ ጉዳዩ የሚመለከታቸዉ ባለድርሻ አካላት እስከ አሁን 

በተገኙት ስኬቶች ሳይዘናጉ የታዩትን ጠቋሚ ችግሮች በመመልከት ለበለጠ 

የተቀናጀ ሥራ እንዲዘጋጁ ስለሚያግዝ ወቅታዊነቱንና አስፈላጊነቱን ይበልጥ የላቀ 

ያደርገዋል፡፡ 
 

1.4 የጥናቱ ወሰን  

ይህ ጥናት የሚካሄደው በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሥር ባሉ ክ/ከተሞች እና 

በሥራቸዉ በሚገኙ የወረዳ ት/ጽ/ቤቶች ነዉ፡፡ የጥናቱ ትኩረት በ2006ዓ.ም 

በከተማ ደረጃ በዕቅድ የተያዙ ዕድሜያቸዉ ለመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት የደረሱ 

ሕፃናትና በተለያዩ ምክንያቶች ሳይመዘገቡ የቀሩትን መነሻ ያደረገ ነዉ፡፡ 

1.5 ያጋጠሙ ችግሮች 

ይህን ጥናት ለማካሄድ በተቀናጀ የሰዉ ሀይል ተመራ(በባለሙያች፤በመረጃ 

ሰብሳቢዎች፤በመረጃ ሰጪዎች፤...) በሆንም በተለይ ወደ ተግባር በተገባበት ጊዜ 

የተወሰኑ ችግሮች ማጋጠማቸዉ አልቀረም፡፡ ከነኝህ መካካል ጎላ ብለዉ የታዩት 

የሚከተሉት ነበሩ፡- 

 ጥናቱን ለማካሄድ ከዚህ በፊት በርዕሱ ዙሪያ የተሠሩ ጥናቶች በበቂ 

ያለመገኘታቸዉ፤ 

 ለጥናቱ ማጣቀሻ የሚሆኑ ጹሑፎች የተገኙት በእንግሊዘኛ በመሆናቸዉ ወደ 

አማርኛ ለመተርጎም የወሰደዉ የጊዜና የጉልበት ብክነት፤ እንዲሁም ድካም፣ 

 ለጥናቱ የተፈለገዉ መረጃ በተቀናጀና በተደራጀ መልኩ(ከአዲስ ከተማ 

ክ/ከተማ በስተቀር) ያለመገኘቱ፤ 

 በመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት ተጠቃሚ ለሚሆኑ ሕፃናት መረጃ የሚሰጥ ባለቤት 

አልፎ አልፎ ያለመኖሩ፤ 

 በመረጃ ሰብሳቢዎች ላይ ከመረጃ ሰጪዎች የታየ በጎ ያልሆነ አመለካከት 

 

 

 



ምዕራፍ ሁለት 

2. የተዛማጅ ጹሑፎች ዳሰሳ 
 

ትምህርት የሰዉ ልጅን አእምሮ በመቅረጽ ሁለንተናዊ  ስብዕና የሚያላብስ እና 

ለማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ችግሮች ፈጣን ምላሽ ለመስጠት የሚያስችል  መሣሪያ 

መሆኑን በርካታ ሙሁራን (Tilak, 1987; Rena, 1995;Tadaro; 2000; 

Dewey;1981) ይስማሙበታል፡፡ ትምህርት የሰዉ ልጆች የመብት ጉዳይ ለመሆኑ 

በዓለም አቀፍ የትምህርት ጉባዬ ላይ በይፋ መታወጁ ይታወቃል፡፡ ከዚህም በመነሳት 

የኖብል ተሸላሚና ኢኮኖሚስቱ Amartya  KumarSen(1998) “ ለዘላቂ ዕድገት ዜጎች 

የድሆችም ድሆች ቢሆኑም እንኳን ዜጎች  ተገቢዉን ትምህርት ሊያገኙ ይገባል” 

በማለት አጽንኦት ሰጥቶ ተናግሯል፡፡ በተመሳሳይ (Rena, 2006) ይህንን ሀሳብ 

በመደገፍ አብዛኛዉ የማህበረሰብ ክፍል በገጠራማዉ ክልል እንደሚገኝ ጠቅሶ ቢያንስ 

የመጀመሪያ ደረጃ(መሠረታዊ) ትምህርትን በየደረጃዉ ማዳረስ እንደሚገባ 

አጠናክሯል፡፡  

 

የትምህርት ዓላማ መጪዉ ትዉልድ ያሉባቸዉን ችግሮችና ኃላፊነቶች በመፍታት 

ከሳይንሱ ጋር አስተሳስሮ የሚገኘን ዉጤት ሳይንሳዊ መልክ እንዲይዝ በማድረግ 

ከችግር የጸዱና ደስተኞች የሆኑ፤ የተሻሉ ዜጎችን ለመፍጠር መሆኑን(Naik, 1975; 

Rena, 1995)  ይገልጻሉ፡፡ 

 

Tilak, 1987; Rena, (1995) ደግሞ UNESCO በ2000 ባወጣዉ ሠነድ ላይ 

እንዳብራሩት ትምህርት የሰዉን ልጅ አስተሳሰብ ቀርጾ አግባብነት ባለዉ መንገድ 

ለመምራት የሚያስችል ከመሆኑም በላይ በአጠቃላይ የማህበራዊ-ኢኮኖሚያዊ 

ችግሮችን ለመፍታት ኃይል ካላቸዉ መንገዶች ዋነኛዉና አማራጭ የሌለዉ 

መሣሪያም እንደሆነ ይገልጻል፡፡.በመሆኑም በርካታ የዓለም ክፍሎችና ሀገራት 

ተቋማት መሠረታዊ ትምህርትን ለሁሉም ዜጎች ተደራሽ ለማድረግ ትኩረት 

ይሰጣሉ፡፡ 

 

በኤፕሪል 2000ም በዳካር 164 መንግሥታትና አጋር ተቋማት በትምህርት ላይ 



ዉጤታማ ለመሆን ካፀደቋቸዉ ባለ ስድስት ነጥብ ተግባራት አንዱ የመጀመሪያ ደረጃ 

ትምህርትን ለሁሉም ማዳረስ የሚል እንደነበረ UNESCO,2005/2006 ያትታል፡፡ ይህ 

ትኩረት ያገኘበትን ምክንያት ሲገለጽ በትምህርት ሥርዓቱ ላይ ፈጣን ለዉጥ 

የሚያመጣ፤ለፖለቲካዉና ለሀብት ሽግግሩም አወንታዊ ተፅእኖ ይፈጥራል ተብሎ 

ስለታመነበት እንደሆነ ተጠቁሟል፡፡ 

 

ይሁን እንጂ ጉባዬዉ ይህ ራዕይ በተለያዩ ምክንያቶች የተፈለገዉን ያህል ሙሉ 

ለሙሉ ዉጤታማ እንደማይሆንና ሁሉንም ዕድሜያቸዉ ለትምህርት የደረሱ ሕፃናት 

በታቀደዉ መልኩ ወደ ትምህርት ቤት ለማምጣት ፈታኝ እንደሚሆንና የተለያዩ 

ተፅዕኖዎች  ሊያጋጥሙ እንደሚችሉ ግምት ዉስጥ ያስገባ እንደነበረ ለማወቅ 

ተችሏል፡፡ 

 

ከተለያዩ ጥናቶችና ሠነዶች መረጃ ለማየት እንደሚቻለዉም ለሕጻናት የትምህርት 

ተሳትፎ ማነስ ምክንያቶቹ ብዙ እንደሆኑ ቢገለጽም፤ሕፃናቱ የሚገኙበት አካባቢ 

ገጠራማነት፤ስደት፤የጤና ችግሮች፤የማህበራዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች፤ የኢኮኖሚ ችግር 

የባህል ተፅዕኖ፤ የመልካም አስተዳደር ችግር፤የሀይማኖት ተፅዕኖ እና ህብረተሰቡ 

ለትምህርት ያለዉ የግንዛቤ እጥረት የመሳሰሉት በዋነኛነት የሚጠቀሱ ናቸዉ፡፡.  

  

ለምሳሌ በ2008 ከዓለም ህዝብ ከግማሽ በላይ(3.3 ቢሊዮን) የሚሆኑት በገጠሩ ክልል 

እንደሚኖሩ የተገመተ ሲሆን በየጊዜዉ እያደገ በመጣዉ የሕዝብ እድገት ምክንያት 

በተለይ ከሰሃራ በታች ባሉ ታዳጊ ክልሎች አጠቃላይ የት/ቤቶች ተሳትፎ 

በአንፃራዊነት እየጨመረ የመጣ ቢመስልም፤ጎን ለጎን በተከሰቱ ተጓዳኝ የኢኮኖሚና 

የጤና ችግሮች በተለይ የታችኛዉ የማህበረሰብ ክፍል ክፉኛ በመጎዳቱ የመጀመሪያ 

ደረጃ ት/ቤቶች የሕፃናት የቅበላ ተሳትፎ ላይ አሉታዊ ተፅዕኖ ማሳደሩን 

UNESCO,2005/2006 ጠቁሟል፡፡ 

 
 

አንዳንድ ሙሁራን ሕጻናት ወደ ት/ቤት ከማይመጡባቸዉ ምክንያቶች አንዱ 

የወላጆቻቸዉ አለመማር መሆኑን በመጥቀስ፤ ያልተማሩ ወላጆች ራሳቸዉ ቀድመዉ 

ቢማሩ በአንደኛ ደረጃ የሚከሰተዉን የሕፃናት ቅበላና የመድገም ችግር ተገንዝበዉ 



ለትምህርት ትኩረት በመስጠት ለልጆቻቸዉ መማር ቅድሚያ ሊሰጡ እንደሚችሉ 

ይጠቁማሉ (National Sample Survey Organization, 1998; Rena, 2006)፡፡ 

 

ይህም ሆኖ በርካታ ታዳጊ ሀገራት እንደ ግብጽ፤አትዮጵያ እና ሌሎችም ከትምህርት 

ዓላማዎችና ጠቀሜታዎች አንፃር በአሁኑ ወቅት ለትምህርት የሚሰጡት ትኩረት 

ከፍተኛ ከመሆኑም ባሻገር ትምህርትን ለሁሉም ወደኋላ ለቀሩ ክልሎች ለማዳረስና 

ጥራቱንም ለማስጠበቅ  ከፖሊሲ ክለሳ ጀምሮ ትምህርት ቤቶችን የመገንባት፤ 

ግብአቶችን የማሟላትና የመምህራን ሥልጠናንና የማስተማሪያ ቁሳቁሶችን የማሻሻል 

በርካታ ሥራዎችን እንዳከናወኑ ይታወቃል፡፡ 

 

ለምሳሌ ግብፅ ከፍተኛ መዋለ ንዋይን የምታፈሰዉ በትምህርት ላይ መሆኑ ተገልጾ፤ 

በተለይ በ1990/91-1995/96 በነበረዉ ጊዜ የሀገሪቷ የትምህርት ሚኒስቴር 

በመሠረታዊ ትምህርት ላይ የነበረዉን መዋለ ንዋይ ከመቼዉም ጊዜ በላይ አሳድጎ 

እንደነበረ ተጠቁሟል (USAID 2002)፡፡ በተጨማሪ ከ1992/93-1998 በነበረዉ ጊዜ 

ትምህርት ሚኒስቴሩ ከ UNICEF ጋር በመተባበር በአካባቢዉ ሴት መምህራን 

የተዘጋጀ ዓላማዉ መሠረታዊ ትምህርትን ለሴቶች ማዳራስ የሚል ፕሮጀክትን 

ሲያሰራጭ መዋለ ንዋይን በሴቶች መሠረታዊ ትምህርት ላይ ማፍሰስ አስፈላጊ 

መሆኑን ገልጾ፤ በተመሳሳይ መልኩ ጥራት ያለዉ መሠረታዊ ትምህርትም ለመሰጠት 

ከፍተኛ ትኩረትና የመዋለ ንዋይ ፍሰት  መሰጠት እንዳለበት አስምሮበታል(CIDA፤ 

1997) ፡፡  

 

ቢሆንም፤በተለይ በታዳጊ ሀገራት ኢትዮጵያን ጨምሮ ካስቀመጡት የአጭርና 

የረጅም ጊዜ የዕድገት ግብ አንፃር ሲታይ ሁሉም ሕፃናት ወደ መጀመሪያ ደረጃ 

ት/ቤት እንዳልመጡና በዘርፉ የተፈለገዉን ያህል የተሳትፎ መጠን አግኝተዉ 

ዉጤታማ እንዳልሆኑ የሚያሳዩ በርካታ ጥቆማዎች አሉ፡፡ 

  

The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) guidelines (1985), 

እና  the American Academy of Pediatrics (AAP) 1986,) ባወጡት ጥናታዊ 

መመሪያ ላይ የተገኘ መረጃ እንደሚያሳየዉ ደገሞ የሕፃናትን የትምህርት ተሳትፎ 



መቀነስ በቀጥታ የሚያገናኙት ከጤና ጋር በተያያዙ ጉዳዮች ነዉ፡፡ በአሁኑ ወቅት 

በርካታ ሕፃናት  ከኤች አይ ቪ ኤድስና ከሌሎች ተዛማጅ የሥነ ተዋልዶ በሽታዎች 

ጋር እንደሚወለዱ ገልጸዉ፤ የሕፃናቱ የዕድሜ ቆይታ በአማካኝ እስከ 9.4 ዓመት 

እንደሚሆን በመጥቀስ ሕፃናቱ በዚህ የዕድሜ ቆይታ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርትን  

ሳያገኙ ከትምህርት ቤት ዉጭ እንደሚቆዩ ከከፋም በሞት እንደሚለዩ 

ያሰምሩበታል፡፡ ይህም በሕፃናቱ የአንደኛ ደረጃ የትምህርት ተሳትፎ ማነስ ላይ 

የራሱን አሉታዊ ተፅዕኖ እንደሚያሳድርና እንደ አንድ ጉልህ ምክንያት ሊጠቀስ 

እንደሚችል ይገልጻሉ፡፡ 

 

በሌላ በኩል መረጃዉ እንደሚጠቁመዉ ሕፃናት ከበሽታዉ ጋር አብረዉ 

በሚወለዱበት ጊዜ ቤተሰብ ለሕፃናቱ ሕክምና እና እንክብካቤ የሚያወጡት ወጪ 

ስለሚበዛ (በተለይ ዝቅተኛ የገቢ ምንጭ ላላቸዉ) ወደ ትምህርት ቤት ከመላክ ይልቅ 

ሙሉ አቅማቸዉን በሕፃናቱ እንክብካቤ ላይ ከትምህርት ቤት ዉጪ እንደሚያደርጉና 

ወደ ትምህርት ቤት የገቡትንም ቢሆን ለማስወጣት ይገደዳሉ በማለት ያለዉን 

ቀጥተኛና ተዘዋዋሪ ችግር በሰፊዉ አትተዋል፡፡  

 

Stromquist 1989, Coclough & Lewin 1993, Lockheed et al 1994 የትምህርትን 

ተሳትፎ ችግር ከሚያስከትሉ ወሳኝ ምክንያቶች አንዱና ዋነኛዉ የቤተሰብ 

የማህበራዊ-ኢኮኖሚያዊ ችግር የሚያስከትለዉ  የድህነት ጉዳይ  መሆኑን ነዉ፡፡ 

በዚህ ሁኔታ ላይ ያሉ ወላጆች ወይንም አሳዳጊዎች በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ 

የሚጠየቀዉን የትምህርት ክፍያ ለመሸፈን አቅም ስለሚያንሳቸዉ ልጆቻቸዉን ወደ 

ትምህርት ቤት ለመላክ ካለመቻላቸዉ በበለጠ ትምህርት ቤት የገቡትንም 

ለማስወጣት የሚገደዱበት ሁኔታ እንዳለ ያብራራሉ፡፡ ወላጆች ለልጆቻቸዉ 

የሚያወጡት የትምህርት ቤት ወጪና ክፍያ ካላቸዉ ገቢ በላይ በሚሆንበት ጊዜ  

ከልጆቻቸዉ የሚያገኙት የሩቅ ጊዜ ጥቅም(opportiunity cost) በአጭር ጊዜ 

(immediate cost) ከሚያገኙት ጋራ ሲያነፃፅሩት አነስተኛ እንደሆነ በማገናዘብ 

ልጆቻቸዉን ላለማስተማር ፈጣን ዉሳኔ ከወዲሁ እንደሚወስኑ Heneveld (1996) 

ያትታል::  

 



በመሆኑም የአንዳንድ ሀገሮች መረጃ እንደሚያሳየዉ ልጆችን በትምህርት ላይ 

ለማቆየት ሲባል በተለያዩ መንገዶች  የሚወጣዉ ወጪ ወላጆችን ወደ ባህላዊና 

ማህበራዊ እምነቶች እንዲመለሱ እየገፋፋቸዉ መሆኑንና በትምህርት ቤት ከማቆየት 

ይልቅ ሕፃናቱን በቤት ዉስጥ በማዋል በጉልበታቸዉ መጠቀሙ  የተሻለ እንደሆነ 

ያሳያል(እንደቀደመዉ)፡፡  

 

በአጠቃላይ ሲታይ ለሕፃናት የትምህርት ተሳትፎ ማነስ ከላይ የተጠቀሱት 

ምክንያቶች አሉታዊ ተፅዕኖ እንደሚያሳድሩ ቢገለጽም ሴት ሕፃናት ግን ይበልጥ 

ተጎጅ እንደሚሆኑ ብዙዎቹ ሙሁራን በጥናታቸዉ ያረጋገጡት ነዉ፡፡  

 

እነ Davison and Kanyuka (1990) ደግሞ የአንዳንድ ታዳጊ ሀገራትን ተሞክሮ 

በመጥቀስ ባህልን የተመለከቱና በተለይም ፆታ ላይ ያተኮሩ አመለካከቶች በሥራ 

ድርሻ ላይ በሚያደርሱት ጫና ምክንያት ወላጆች በተለይ ሴት ልጆቻቸዉን ወደ 

ትምህርት ቤት ለመላክ ተፅዕኖ እንደሚያሳድርባቸዉ ጠቁመዋል፡፡ 

 

በተመሳሳይ መልኩ Anderson (1988) ከላይ የተጠቀሰዉን ሀሳብ ሲያጠናክር ፆታ 

ተኮር የሥራ ክፍፍል በሴቶች የትምህርት ተሳትፎ ላይ የሚያድርሰዉን ተፅዕኖ 

በማጉላት ካብራራ በኋላ፤ ቤት ተኮር በሆኑ ማህበራዊ ዉጤቶች ላይ የሴቶች ሚና 

የጎላ በመሆኑ በትምህርት ቤት ተሳትፏቸዉ ላይ ተፅዕኖ እንደሚያሳድርባቸዉ 

ያብራራል፡፡  

 

የተለያዩ ጥናቶች ግኝቶች እንደሚያሳዩትም በአብዛኛዉ የታዳጊ ሀገሮች ችግርና 

እንቅፋት በመሆን ካስቀመጡት ግብ ለመድረስ አስቸጋሪ የሆነባቸዉ የማህበረሰቡ 

የኢኮኖሚ እጥረት መኖር እንደሆነ ቢጠቁሙም፤ ሌሎች ከሃይማኖት ጋር የሚገናኙ 

ጉዳዮችም የራሳቸዉ ተፅዕኖ እንዳላቸዉና ችግሩ ግን ቀጥተኛ ባለመሆኑ እንደሌሎቹ 

የጎላ ተፅዕኖ እንደሌለዉ  ይገልጻሉ፡፡ 

 

 



ምዕራፍ ሶስት 

3.1. የጥናቱ ዘዴ/Design and Methodology/ 
 

ይህ ጥናት በገላጭ (Descriptive) የጥናትና ምርምር ዘዴ በመጠቀም የተሠራ ሲሆን 

የዳሰሳ አጠናን ስልትን የተከተለ ነዉ፡፡ በመሆኑም የተለያዩ የመረጃ ምንጮችን 

እንዲያካትት ተደርጓል፡፡ 
 

3.1.1 የናሙና አመራረጥና ስልት (Sampling Technique) 

በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር 10 ክ/ከተሞችና 116 ወረዳዎች እንደሚገኙ 

ይታወቃል፡፡ ከኢትዮጵያ ማዕከላዊ ስታትስቲክስ (2007ዓ.ም) በተገኘዉ መረጃ  

መሠረት በአዲስ አበባ በአጠቃላይ ዕድሜያቸዉ ከ5-9 የሆኑ ሕፃናት 209,532   

ሲሆኑ፤ከነዚህ ዉስጥ በትክክል ዕድሜያቸዉ 7 ዓመት የሞላቸዉን ለይቶ ሁሉንም 

የጥናቱ አካላይ አድርጎ ለማካተት ካለዉ የጊዜ ውስንነትና የጥናቱ ውስብስብነት  

አስቸጋሪ ስለሆነ ወካይ ናሙና ለመጠቀም አስፈላጊ ሆኗል፡፡ በመሆኑም ከአሥሩ 

ክ/ከተሞች በይሁንታ የናሙና(Probability Sampling) አመራረጥ ስልት አምሰቱ 

/ጉለሌ፤ዓዲስ ከተማ፤ኮልፌ ቀራንዮ፤ የካ እና ቂርቆስ/ ተመርጠዋል፡፡ በተመሳሳይ 

መልኩ ከእያንዳንዱ ክ/ከተሞች በክላስተር የናሙና አወሳሰድ ስልት፣ ሶስት፤ ሶስት 

ወረዳዎች ተመርጠዉ በጠቅላላ 15 ወረዳዎች ለመረጃ አሰባሰብ ምንጭነት ጥቅም 

ላይ ዉለዋል፡፡ 

 

ለመረጃ ሰብሳቢነት የተመረጡት በየወረዳቸዉ በተለያዩ አደረጃጀቶች (የሴቶች 

ሊግ፤የወጣቶች ሊግ፤የሴት ማህበራት፤የወጣት ማህበራት) ላይ የሚሳታፉ ወጣቶች 

በመሆናቸዉና ከአካባቢያቸዉ ማህበረሰብ ጋራ በሚገባ እንደሚተዋወቁ ቅድመ 

መረጃ ስለተያዘ ትምህርት ቤት ያልገቡ ሕፃናትን ፈትሸዉ ለመግኘት ታምኖባቸዉ 

ወደ ሥራዉ ገብተዋል፡፡ በመሆኑም መረጃ ሰብሳቢዎቹ ከተመደቡባቸዉ የክላስተር  

ወረዳዎች ከያንዳንዱ 23 ት/ቤት ያልገቡ በጠቅላላዉ 340 ሕፃናትን ለይተዉ በቤት 

ቁጥራቸዉ እንዲመዘግቡ ተደርጓል፡፡የክ/ከተሞች እና ወረዳዎች ስብጥራዊ ናሙና 

አወሳሰድ በሚከተለዉ ሠንጠረዥ ላይ ቀርቧል፡፡ 

 



ሠንጠረዥ ሁለት. የክ/ከተሞች እና ወረዳዎች ስብጥራዊ ናሙና አወሳሰድ  

 

ክፍለ ከተማ 

በናሙና 

የተወሰዱ 

ክ/ከተሞች 

 

የወረዳ 

ብዛት 

 

የወረዳ ናሙና 

ብዛት 

 

የወረዳዎች ሥም 

ጉለሌ 1 13 3 ወ፡ 5፤6፤7 

አዲስ ከተማ 1  3 ወ፡ 6፤7፤8 

ኮልፌ ቀራንዮ 1 15 3 ወ፡ 1፡3፤14 

የካ 1 10 3 ወ፡ 10፤12፤13 

ቂርቆስ 1 10 3 ወ፡ 10፡5፡4 

3.1.2 የመረጃ ምንጭ  
 

ለዚህ ጥናት በመረጃ ምንጭነት የተወሰዱት በከተማ ደረጃ ከእያንዳንዱ ወረዳ 23 

ወላጆች/አስዳዳሪዎች በድምሩ 340፤ የጎዳና ተዳዳሪዎች ከእያንዳንዱ ወረዳ 10 

በጠቅላላ 150፤ የተመረጡ የየወረዳዉ የት/ጽ/ኃላፊዎች ፣ የተመረጡ የመጀመሪያ 

ደረጃ ትምህርት ቤቶች ርዕሳነ መምህራን፣ እንዲሁም የወጣቶችና ሕፃናት ቢሮ እና 

የሠራተኛና ማህባራዊ ጉዳይ ቢሮ ኃላፊዎች  ተጨማሪ መረጃ እንዲሰጡ 

ተደርጓል፡፡ 

3.1.3.የመረጃ መሰብሰቢያ መሳሪያዎች (Instrumentation)  
 

ከጥናቱ ባህሪ በመነሳትና መረጃ ሰጭዎቹ በአብዛኛዉ በቤት ዉሰጥ የሚዉሉ 

ወላጆች/አሳዳጊዎች በመሆናቸዉ ለመረጃዉ ዉጤታማነት የተደራጀ የቃለ ምልልስ 

ጥያቄ/ structured Interview/ ተዘጋጅቷል፡፡ በጥያቄ አሞላሉ ላይም ለመረጃ 

ሰብሳቢዎቹ የአንድ ቀን ሥልጠና   ተሰጥቷል፡፡የጥቄዎቹን ተገቢነት ለማረጋገጥ 

በሰልጣኞቹ ላይ የሙከራ ሥራ ተሰርቷል፡፡ ጥናቱን የተሟላ ለማድረግ እንዲቻል 

በቅድሚያ በመረጃ ሰብሳቢዎች አማካይነት የቤት ለቤት ጉብኝት ተደርጎ የቅድመ 

ዳሰሳ ሥራ ተከናዉኗል፡፡ በተጨማሪም ከክ/ከተሞችና ከየወረዳዎቹ ግንዛቤ 

ተጨብጧል፡፡ መረጃዉን የተጠናከረ ለማድረግ ጉዳዩ በቀጥታ ከሚመለከታቸዉ፤ 

የወጣቶችና ሕፃናት እንዲሁም ከሠራተኛና ማህባራዊ ጉዳይ ቢሮ ባለሙያዎች ጋር 

የቃለ ምልልስ ዉይይት ተካሂዷል፡፡ 



3.1፣4 የመረጃ አሰባሰብ ሂደት  
 

ይህን ጥናት ለማካሄድ በአዲስ አበባ ከተማ አስተደደር ከት/ቢሮ፤ከየክ/ከተማዉ እና 

ከየወረዳዎቸዉ ለመረጃ ማሰባሰብ የተመረጡት ባለሙያዎች በቅድሚያ በጉዳዩ ላይ 

የአንድ ቀን የኦረንቴሽን/የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥልጠና ተሰጥቷቸዋል፡፡ በቀጣይም 

በየተመደቡባቸዉ ወረዳዎች በመሄድ የየራሳቸዉን የአሠራር ሥርዓት አዉጥንተዉ 

በመዘጋጀት በተቀመጠላቸዉ የጊዜ ሠሌዳ መሠረት  ወደ ተግባር እንዲገቡ 

ተደርጓል፡፡ 

 

የመረጃዉን ታማኝነት ለማግኘት ይቻል ዘንድ ጥናቱን የሚያካሂደዉ የት/ቢሮ 

የጥናትና ምርምር ቡድንና ከየክ/ከተሞቹ ትምህርት ጽህፈት ቤት የተመረጡት 

ሱፔርቫይዘሮች/የመረጃ ትንተና/ የመማር ማስተማር የስራ ሂደት ባለቤቶች በመረጃ 

አሰባሰቡ ሂደት ላይ የማስተባበር፤የክትትልና ድጋፍ ሥራ አጠናክረዉ ሠርተዋል፡፡ 

  

መረጃ ሰብሳቢ ቡድኖች በመረጃ መሰብሰቢያ መሳሪያዎች ውስጥ በተካተቱ ዝርዝር 

ጉዳዬች ላይ በየተቋማቱ በመገኘት ፡- 

 ከወላጆች/አሳዳጊዎችጋር በግምባር ተገናኝተው መረጃዎችን ሰብስበዋል፤ አግባብነት 

ያላቸውን ማስረጃዎች በጥልቀት መርምረው የተገኘውን ዘግበዋል፤ 

 ከቤት ዉጪ የሚኖሩ የጎዳና ተዳዳሪዎችንና ወላጅ አልባ የሆኑ ሕፃናትን ባሉበት 

በመለየት የመረጃ ማሰባሰቡን ሂደት አከናዉነዋል፤ 

 በተሰጧቸዉ የቃለ ምልልስ ጥያቄ ወረቀቶች ላይ የሰበቧቸዉን መረጃዎች በቀጥታ 

በማስፈር ለአስጠኝዉ ክፍል ቆጥረዉ በክፍለ ከተማ ተወካዮች አማካኝነት አስረክበዋል፤ 

 ከሴቶችና ሕጻናት፤ ከማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ እና ከወረዳ ት/ጽ/ቤት፣ ከትምህርት ቤት 

ርዕሳነ መምህራንና ከክፍለ ከተማ ሴቶች እና ሕጻናት ጋር በተደረገዉ ዉይይት 

ከትምህርት ቢሮ የተመደቡ ባለሙያዎች በቅድሚያ ቀጠሮ በማስያዝ የቃለ ምልልስ 

መረጃዉን በግንባር ተገኝተዉ ሰብስበዋል፡፡ 

3.1.5 የመረጃ አተናተን ዘዴ  
 

የተሰበሰበውን መረጃ በየፈርጁ በየፈርጁ በመለየት ወደ ኮምፒዩተር (SPSS) 

በማስገባት፣ በማደራጀትና በማጠናቀር ለትንተና በሚያመች መንገድ እንዲዘጋጅ 



ተደርጓል፡፡ በመጨረሻም በአሃዛዊና በገለፃ መንገድ በመጠቀም የተገኘው የመረጃ 

ውጤት ለትንታኔ ቀርቧል፡፡ White (2005),እንዳሉት እንደ 

የአስፈላጊነቱ የተሰበሰበዉ መረጃ ከ60% በላይ ተሞልተዉ በመመለሳቸዉ (97%) 

በአሃዛዊና በገለጻ ተተንትኖ በተገኘዉ ግኝት ላይ በመመርኮዝ የማጠቃላያ ሃሳብና 

አስተያየቶች ተሰጥቷል፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ምዕራፍ አራት 

4. የመረጃ አደረጃጀትና ትንተና 

በዚህ ክፍል በተደራጀ የቃለ ምልልስ ጥያቄ/ structured Interview/ ከቤት ለቤት 

የተሰባሰቡ መረጃዎች፣ በቃለ ምልልስ ከጎዳና ተዳዳሪዎች፣ ከወረዳ ትምህርት 

ጽ/ቤቶች፣ ከትምህርት ቤት ርዕሳነ መምህራን፣ ከሴቶች ህጻናትና ወጣቶች፣ እና 

ከሠራተኛ እና ማህበራዊ ገዳይ ቢሮ የተሰባሰቡ መረጃዎች በሁለት ተከፍለዉ 

በየፈርጅ በየፈርጁ በመጠናዊ እና በአሃዘዊ ዘዴ ተተንትነዋል፡፡   

ሠንጠረዥ ሶስት፡ ከቤት ለቤት እና ከጎዳና ተዳዳሪዎች መረጃ ለመሰብሰብ የተበተኑና የተመለሱ 

ተደራጁ የቃለ ምልልስ ጥያቄ መጠይቅ ወረቀቶች ብዛት በክ/ከተማና በወረዳ፤ 

 
ተ.ቁ 

 
ክ/ከተማ 

 
ወረዳ 

 
ለቤት ለቤት  

 
ለጎዳና ተዳዳሪዎች 

ያልተመለሰ 
(ቤ/ለቤት + ጎዳና) 

የተበተነ የተመለሰ የተበተነ የተመለሰ 

1 ጉለሌ 5 23 19 10 11 1 
  6 23 20 10 10  

7 23 20 10 11  
 ድምር   59 30 31  
2 አዲስ ከተማ 6 23 21 10 12  
  7 23 21 10 16  

8 23 28 10 22  
 ድምር  23 70 30 50  
3 ኮልፌ ቀራንዮ 1 23 15 10 2 10 

  3 23 20 10 10  
14 23 27 10 14  

 ድምር  23 62 30 26  

4 የካ 10 23 37 10 12  

  12 23 24 10 13  
13 23 30 10 10  

 ድምር  23 91 30 35  
5 ቂርቆስ 10 23 20 10 10  
  5 23 20 10 10  

4 23 20 10 10  
 ድምር  23 60 30 30  

ጠ/
ድ 

5 15 340 338 150 139 11 



ከላይ በሠንጠረዡ ለማሳየት እንደተሞከረዉ በተደራጀ የቃለ ምልልስ ዘዴ መረጃ 

ለመሰብሰብ ከተሠራጩት በጠቅላላ 340 የቤት ለቤት መጠይቆች 338ቱ(99%) እና 

ለጎዳና ተዳዳሪዎች ከተሰራጩት 150 መጠይቆች ዉስጥ 139ኙ( 92%) በአግባቡ 

ተሞልተዉ ተመልሰዋል፡፡  

 
4.1 ከቤት ለቤት በመጠይቅ የተሰባሰቡ መረጃዎች ትንተና 
 
   4.1.1. የመላሾች የኃላ ዳራ 

ጥናቱን ከግብ ለማድረስ በአምስቱ ከ/ከተሞች ከሚገኙ 15 ወረዳዎች ከእያንዳንዱ 

ወረዳ 23፣ 23 የቤት ለቤት የመረጃ ስብሰባ ተከናዉኗል፡፡ እነዚህ መረጃዎች ቀጥሎ 

ለትንተና ቀርበዋል፡፡ 
 

ሠንጠረዥ አራት፡ የመላሾች የኃላ ዳራ  
        
ክ/ከተማ  ድግግሞሽ መቶኛ(%) 
አድስ ከተማ 71 21 
ጉለሌ 54 16 
ቂርቆስ 61 17 
ኮልፌ ቀራኒዮ 60 17 
የካ 92 26 
ድምር 338 100 

ጾታ 
ወንድ 135 39.9 
ሴት 203 60.1 
ድምር 338 100.0 

 የትምህርት ደረጃ 
ማንበብና መጻፍ የሚችል 174 51.5 
ማንበብና መጻፍ ማይችል 164 48.5 
ድምር 338 100 

የቤተሰብ የሥራ ሁኔታ 
የመንግስት ሠራተኛ 46 13.6 
የግል ሥራ 95 28.1 
የጉልበት ሥራ 165 48.8 
ልመና 32 9.5 
ድምር 338 100 

  
በሠንጠረዥ 4 ከቀረበዉ መረጃ ለመረዳት እንደሚቻለዉ ከአምስቱ በናሙና ከተወሰዱ 

ክፍለ ከተሞች በክላስተር የናሙና አመራረጥ ስልት በተወከሉ አስራ አምሰት ወረዳዎች 

ለቤት ለቤት ከተበተኑት 340 የጽሑፍ መጠይቆች 338ቱ (99%) በትክክል ተሞልተዉ 



ተመልሰዋል፡፡  

የመረጃ ሰጪዎች ስብጥር ከፆታ አንጻር ሲታይ ወንዶች 135 (39.1%) ሲሆኑ ሴቶች ደግሞ 

203 (60.1%) ናቸዉ፡፡ ይህም የመረጃ አሰባሰብ ሂደቱ የሴቶቹ ፆታዊ ምጣኔዉ የበዛ 

ቢሆንም ሁለቱንም ፆታዎች ያገናዘበ ነዉ ለማለት ያስችላል፡፡  

 
በሌላ በኩል ወላጆች ባለመማራቸዉ የዕዉቀት ወይም የግንዛቤ ችግር ኖሮባቸዉ 

ልጆቻቸዉን ወደ ት/ቤት ላይልኩ ይችላሉ በሚል፤መረጃ ሰጪ የህጻናት ወላጆች ማንበብ 

እና መጻፍ ይችሉ እንደሆን ተጠይቀዉ በሰጡት ምላሽ 174ቱ (51.5%) ማንበብ እና 

መጻፍ የሚችሉ መሆናቸዉን ሲያመለክቱ የተቀሩት 164ቱ (48.5%) ደግሞ ያልተማሩ 

መሆናቸዉን የተገኘዉ መረጃ ያመለክታል፡፡ ከዚህ ለመገንዘብ የሚቻለዉ ቀላል ቁጥር 

የማይባሉ ወላጆች ባለመማራቸዉ በሕጻናት የመማር እድል ላይ ተጽእኖ ሊያሳድር 

ይችላል የሚል አመላካች ሆኖ ተገኝቷል፡፡  

 
በተጨማሪም ህጻናት በዕድሜያቸዉ ትምህርት ቤት መግባት እንዲችሉ ከሚያግዟቸዉ 

ምክንያቶች አንዱ የወላጆች/ኣሳዳጊዎች የገቢ ምንጫቸዉ እና መጠኑ ሊሆን ስለሚችል 

የቅጥር ሁኔታን የተመለከተ ጥያቄ ተጠይቆ ነበር፡፡ ከዚህ አንጻር የተገኘዉ ምላሽ 

እንደሚያሳየዉ 46ቱ(13.6%) የመንግስት ሠራተኞች፣ 95ቱ (28.1%) በግል ሥራ 

የሚተዳደሩ፣ 165 (48.8%) በጉልበት ሥራ ኑሮአቸዉን የሚገፉ ሲሆን በልመና 

የሚተዳደሩም  32፣ (9.5%)  እንዳሉ የተገኘዉ መረጃ በግልጽ ያመለክታል፡፡ በመሆኑም 

በጉልበት ሥራ የሚተዳደሩ ቤተሰቦች ልጆቻቸዉን ወደ ት/ቤት ልከዉ ለማስተማር 

ያላቸዉ አቅም ዝቅተኛ ስለሚሆን የራሱ የሆነ አሉታዊ ተፀውዕኖ ሊያሳድር ይችላል የሚል 

ግምት አሳድሯል፡፡ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ግራፍ 1፡ የዝምድና ሁኔታ 
 
 

 
 

ለመጠይቁ መላሾች ከቀረቡት ጥያቄዎች አንዱ የቤተሰብ አባላት ዝመድና ነበር፡፡ በግራፍ 

አንድ ላይ የቀረበዉ መረጃ እንደሚያሳየዉ በመልሳቸዉ 181ዱ (53.6%) ከአብራክ 

የተወለዱ ሲሆኑ፤ የዘመድ ልጆች 120 (35.5%)፣ በጉድፈቻ የመጡ 7 (2.1%) እና የቤት 

ሠራተኞች 30(8.9%) መሆናቸዉን የቀረበዉ መረጃ ያመለክታል፡፡ በመሆኑም በርካታ 

ህፃናት (46.5%) ከአብራክ የተወለዱ ያለመሆናቸዉንና ከአብራከ የተወለዱት ጭምር 

(53.6) ሁሉም በዕድሜያቸዉ ትምህርት ቤት የመግባት ዕድል የተነፈጉ መሆናቸዉን 

ነዉ፡፡ 

 

ከቤተሰብ ብዛት ጋር በተያያዘ የመጠይቁ መላሾች የቤተሰብ አባላት ቁጥር ምን ያህል 

እንደሆነ ተጠይቀዉ ነበር፡፡ ከተሰጡት መልሶች መረዳት እንደሚቻለዉ ከአንድ ህጻን 

በላይ ያላቸዉ ቤተሰቦች እንደሚበዙ መረጃዉ ያመለክታል፡፡ የቤተሰብ ብዛት ሁኔታን 

የሚያሳይ መረጃ ቀጥሎ በግራፍ ቀርቧል፡፡ 



 ግራፍ 2:  የቤተሰብ አባላት 

ብዛት

 

 

በግራፍ 2 እንደሚታዉ በናሙና የተወሰዱት የማህበረሰብ ክፍሎች የቤተሰብ ብዛት ከአንድ 

አስከ 10 እንደሚደርስ ሲያመላክት፤ ከፍተኛዉ የቤተሰብ ቁጥር 10 መሆኑንና ዝቅተኛዉ 

ደግሞ አንድ እንደሆነ ነዉ፡፡ በተጨማሪም 71 ቤተሰቦች (21%) እያንዳንዳቸዉ 5፣5 

ህፃናት ያሏቸዉ ሲሆን ይህም በአማካይ ከፍተኛዉን ቁጥር የያዘዉ ነዉ፡፡ በዚህ መሠረት  

83% የሚሆኑ ቤተሰቦች ከ3 ህጻናት በላይ ያሏቸዉ መሆኑን መረዳት ይቻላል፡፡ ከዚህ 

ለመገንዘብ እንደሚቻለዉ፣ የሕጻናት ቁጥር በአንድ ቤተሰብ ዉስጥ እየበዛ በመጣ ቁዘጥር 

በወላጆች/በአሳዳጊዎች በኩል ለአንድ ሕጻን ሊደረግ የሚገባዉ እንክብካቤ እየቀነሰ 

መምጣቱን ነዉ፡፡ ከዚህም በተጨማሪ ለሕጻናቱ ተገቢዉን የተመጣጠነ ምግብ፤የት/ቤት 

ቁሳቁስ፤ዩኒፎርም እና የመሳሰሉትን አሟልቶ ወደ ት/ቤት በመላክ ዕድሜያቸዉ 

የሚፈቀደላቸዉን ትምህርት እንዲያገኙ ለማስቻል ዕድሉ የጠበበ ሊሆን እንደሚችል 

ይጠቁማል፡፡ 

 

የሚቀጥለዉ ቻርት የሚገልጸዉ  በዕድሜያቸዉ ትምህርት ቤት መግባት ያልቻሉ ህጻናት 

በየትኛዉ የዕድሜ ክልል ዉስጥ እንደሚገኙ ለወላጆች/አሳዳጊዎች የቀረበዉን የጥየቄ ምላሽ ነዉ፡፡  



 
ቻርት 1፡የህፃናት ዕድሜ  

 
 

 

ከፓይ ቻርቱ ማየት እንደሚቻለዉ ዕድሜያቸዉ 7ዓመት ሆኖ ትምህርት ቤት ያልገቡ 

ህፃናት 133 ሲሆኑ (39.3%)፤ በ7 እና 14 ዓመት የዕድሜ ክልል ዉስጥ የሚገኙት ደግሞ 

202 (59.8%)መሆናቸዉን ነዉ፡፡ ይህም የሚያመለክተዉ በርካታ ህጻናት በዕድሜያቸዉ 

የትምህርት አገለግሎት እያገኙ እንዳልሆነና የአማራጭ መሠረታዊ ትምህርት ለመግባት 

እንኳን ዕድላቸዉ የጠበበ መሆኑን  ነዉ፡፡ 

 
4.1.1 ህፃናት በዕድሜያቸዉ ትምህርት ቤት እንዳይገቡ የሚያደርጉ ምክንያቶች 
 
ሕፃናት ዕድሜያቸዉ ሰባት ዓመት ሲሞላ መደበኛ ትምህርት ቤት ገብተዉ የመማር 

መብታቸዉ በዓለም አቀፍ ደረጃም ቢሆን የተጠበቀና አገሪቷም ይህንኑ ተቀብላ ተግባራዊ 

እደረገች እንዳለ ይታወቃል፡፡ ሆኖም ህፃናት በተጠቀሰዉ ዕድሜ መሠረት  ትምህርት 

ቤት ገብተዉ እንዳይማሩ የሚያደርጉ በርካታ ምክንያቶች እንዳሉ የተለያዩ ጥናቶች 

ያመለክታሉ፡፡ ከዚህ አንጻር ለዚህ ጥናት ፍጆታ ሲባል ከአገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ጋር 

ሊሄዱ የሚችሉ ምክንያቶችን በአራት ከፍሎ(ኢኮኖሚያዊ፤ማህበራ፤ተቋማዊ እና ጤና) 



ለማየት የተሞከረ ሲሆን ቀጥሎ በቀረቡት ሠንጠረዦች መሠረት ለትንተና ቀርቧል፡፡ 

 

ህጻናት ትምህርት ቤት እንዲገቡ መሟላት ካሉባቸዉ ጉዳዮች አንዱ በአከባቢዉ 

የትምህርት ተቋም መኖር መቻል ነዉ፡፡ ይህንን አስመልክቶ ለቀረበዉ መጠይቅ የተሰጡ 

ምላሾች እንደሚከተለዉ ቀርቧል፡፡  
 

ከላይ በሠንጠረዥ 6 እንደተገለጸዉ 184 (53.2%) መላሾች በአከባቢያቸዉ የህጻናት መዋያ 

ተቋማት የመኖር ሁኔታ በዝቅተኛ ደረጃ ላይ ያለ መሆኑን ጠቁመዋል፡፡ ሌሎች መላሾች 

ደግሞ፤የመዋዕለ ሕጻናት ተቋም በአከባቢያቸዉ ስለመኖሩ በአማካኝ በመካከለኛ ደረጃ 

መሆኑን ያመለከቱ ቢሆንም (18.1%) ከቀረበዉ መረጃ አንፃር የእነዚህ ተቋማት በአከባቢዉ 

የመኖር ሁኔታ አሁንም በዝቅተኛ ደረጃ ላይ የሚገኝ መሆኑን ነዉ፡፡ ሌላዉ ከመዋዕለ 

ሕጻናት ተቋም ጋር በተመሳሳይ መልኩ መኖር ያለበት መደበኛ ትምህርት ቤት ሲሆን 

በአከባቢዉ የመገኘቱ ሁኔታ ቀጥሎ በቻርት 7 ላይ በቀረበዉ መልኩ ለመለሾች ጥያቄ 

ቀርቦ ነበር፡፡ 

ቻርት 2 ፡ በአከባቢዉ የመደበኛ ትምህርትቤት ስለመኖሩ 
 

 

 
ቻርት 2 ከላይ እንደተመለከተዉ የጥናቱ ተሳታፊዎች መደበኛ ትምህርት ቤቶች 

ሠንጠረዥ 6፡ በአከባቢዉ የመዋዕለ ሕጻን ተቋም ስለመኖሩ 

አማራጮች ድግግሞሽ  መቶኛ(%) 
 

ዝቅተኛ 184 54.5 
መካከለኛ 62 18.3 
ከፍተኛ 61 18.1 
መልስ የልተሞላ 31 9.2 
ድምር 338 10 



በአከባቢያቸዉ በከፍተኛ ደረጃ 36.9% እንደሚገኙ የገለጹ ሲሆን፤  53.2% የሚሆኑት 

ደግሞ ዝቅተኛ ሊባል በሚችል መልኩ እንደጠቆሙና ሌሎች 20% የሚሆኑት የመደበኛ 

መጀመሪያ ደረጃ ት/ቤተቶች በመካከለኛ ደረጃ እንደሚገኙ አመላክተዋል፡፡ 

 
ካለፉት ሃያ ዓመታት ጀምሮ ብሄር ብሄረሰቦች በራሳቸዉ ቋንቋ እንዲማሩ መንግስት 

በፈቀደዉ መሰረት በተለያዩ ክልሎች ትምህርት በአከባቢዉ በሚነገረዉ ቋንቋ እየተሰጠ 

ይገኛል፡፡ ሆኖም ግን አንዳንድ ወላጆች በመንግስት ሥራ ዝዉዉር፣ በምርጫ፣ በንግድ፣ 

ወዘተ ምክንያቶች የተነሳ በየጊዜዉ ኑሮአቸዉን  አዲስ አበባ ያደርጋሉ፡፡ ከነዚህ ወላጆች 

ጋር የሚመጡ ህፃናት፣ የዘመድ ልጆች፣ የቤት ሠራተኞች ወዘተ. አብረዉ ወደ አዲስ አበባ 

ሲመጡ በፊት ለትምህርት ይጠቀሙበት የነበረዉ ቋንቋ ላይኖር ይችላል፡፡ በዚህም የተነሳ 

ትምህርት ቤት ላያገኙ ይችላሉ፡፡ ከዚህ አንጻር የጥናቱ ተሳታፊዎች ጥያቄ ቀርቦላቸዉ 

ምላሽሰጥተዋል የሚቀጥለዉ ሠንጠረዥ ይህንኑ የተሳታፊዎች ምላሽ በተቀናጀ መልኩ 

የሚያሳይ ነዉ፡፡ 

 
ሠንጠረዥ 7፡ በአፍ መፍቻ ቋንቋ የመማር   ዕድል ስለመኖሩ 
አማራጮች ድግግሞሽ መቶኛ(%) 
ዝቅተኛ 196 58 
መካከለኛ 32 9.5 
ከፍተኛ 56 16.5 
መልስ የልተሞላ 54 16 
ድምር 338 100 
 
በሠንጠረዥ 7 ላይ በግልጽ እንደሚታየዉ 58% የሚሆኑት መላሾች በአዲስ አበባ ዉስጥ 

በአፍ መፍቻ ቋንቋ የመማር ሁኔታ ዝቅተኛ መሆኑን ሲያመለክቱ 9.5% የሚሆኑት ደግሞ 

መካከለኛ መሆኑን አመልከተዋል፣ በተጨማሪም 16.5% የሚሆኑት በአፍ መፍቻ ቋንቋ 

የመማር ዕድል ከፍተኛ መሆኑን ጠቁመዋል፡፡ ከዚህ ለመገንዘብ የሚቻለዉ ሕፃናት በአፍ 

መፍቻ ቋንቋቸዉ መተቀም ካልቻሉ በመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት ተመዝግበዉ ለመማር 

ፍራቸቫና ተፅዕኖ ሊያሳድርባቸዉ መቻሉን ነዉ፡፡ 

 

ወላጆች ለትምህርት ያላቸዉ ግንዛቤና የሚሰጡት ዋጋ ልጆቻቸዉን ወደ ት/ቤት ልከዉ 

ለማስተማር ያላቸዉን ፍላጎት ሊጨምር ይችላል፡፡ ሆኖም አንዳንድ ወላጆች ቀድመዉ 

እነሱ ባለመማራቸዉና የትምህርትን ጥቅም ባለመረዳታቸዉ  ልጆቻቸዉን ት/ቤት ልከዉ 

በረጅም ጊዜ  ሊያገኙት ከሚችሉት ጥቅም በበለጠ በቤታቸዉ አቆይተዉ በአጭር ጊዜ  



 

በሚያገኟቸዉ በተለያዩ ጉዳዮች መጠቀምን ሊመርጡ ይችላሉ፡፡ ከዚህ አንጻር ወላጆች 

ለትምህርት ያላቸዉን ግንዛቤና በልጆቻቸዉ ትምህርት መጀመር ላይ ያለዉን ተጽእኖ 

ለማወቅ እንዲቻል ጥያቄ ቀርቦ ነበር፡፡ የሚቀጥለዉ ሠንጠረዥ የሚያሳየዉ የወላጆችን 

በትምህርት ላይ ያላቸዉን ግንዘቤ ነዉ፡፡ 
 
 

 

ሠንጠረዥ 8፡ ለትምህርት ያለዉ ግንዛቤ አናሳ ስለመሆኑ 
 
አማራጮች ድግግሞሽ መቶኛ(%) 
ዝቅተኛ 170 50.3 

መካከለኛ 48 14.2 

ከፍተኛ 99 29.3 

መልስ የልተሞላ 21 6.2 

ድምር 338 100 

 

ከሠንጠረዥ 8 ለመረዳት እንደሚቻለዉ 50.3% የሚሆኑት የጥናቱ ተሳታፊዎች ስለ 

ትምህርት ያላቸዉ ግንዛቤ ዝቅተኛ መሆኑን ያመለከቱ ሲሆን 29.3% የሚሆኑት ግን 

ከፍተኛ መሆኑን ነዉ፡፡ በተጨማሪም 14.2% የሚሆኑት መላሾች ለትምህት ያላቸዉ 

ግንዛቤ መካከለኛ መሆኑን ያስረዳል፡፡ በመሆኑም አንዳንድ ወከላጆች በተወሰነ መልኩ 

በትምህት ላይ ካላቸዉ የግንዛቤ ማነስ የተነሳ ሕፃናት ልጆቻቸዉን ወደ ት/ቤት ለይልኩ 

ይችላሉ የሚል ስጋት አሳድሯል፡፡ 
 

በሌላ በኩል ሕጻናትን በዕድሜያቸዉ ትምህርት ቤት ገብተዉ መማር እንዲችሉ ከሚያግዙ 

ምክንያቶች አንዱ የወላጆቻቸዉ/አሳዳጊዎቻቸዉ ገቢ ሁኔታ እንደሆነ ይገመታል፡፡ ይህንን 

ለማወቅ ለጥናቱ ተሳታፊዎች የቀረቡ ጥያቄዎች እና የተሰጡ መልሶች ቀጥሎ ቀርቧል፡፡ 

 
 
 
 
 
 
 



ግራፍ 3፡ የቤተሰብ ገቢ መረጃ 
 
 

 
 

በግራፍ 3 ላይ በቀረበዉ መረጃ መሰረት አብዛኛዉ የጥናቱ ተሳታፊዎች (48.5%)  

የቤተሰብ/አሳዳጊዎች ገቢ ዝቅተኛ መሆኑን ሲያመለክቱ፤ መጠነኛ ቁጥር ያላቸዉ (13.3%) 

ተሳታፊዎች ደግሞ የወላጆች ገቢ መካከለኛ መሆኑን ጠቁመዋል፡፡ የቀሩት 

ተሳታፊዎችም(27.8%)  ከፍተኛ ገቢ ያላቸዉ ወላጆች እንደሚገኙ አመልክተዋል፡ 

 
ሠንጠረዥ 10፡ የሕጻናትን ጉልበት ብዝበዛ ስለመኖሩ 
አማራጮች ድግግሞሽ መቶኛ(%) 
ዝቅተኛ 74 21.9 
መካከለኛ 45 13.3 

ከፍተኛ 150 44.4 

መልስ የልተሞላ 69 20.4 

ድምር 338 100 

 



በሠንጠረዥ 10 እንደሚታየዉ የሕጻናት ጉልበት ብዝበዛን የተመለከተ ጥያቄ 

ለተሳታፊዎች ቀርቦ ነበረ፡፡ ይኸዉም  አንዳንድ በዝቅተኛ ኑሮ ላይ የሚገኙ ወላጆች 

ቤተሰባቸዉን ለማኖር ሲሉ የልጆቻቸዉን ጉልበት ለመጠቀም ይሞክሩ እንደሆን ለማወቅ 

ተፈልጎ ነዉ፡፡ በዚህም መሠረት ለተጠየቁት ጥያቄ ሲመልሱ 44.4% የሚሆኑት ህፃናት 

በጉልበት ሥራ ላይ በከፍተኛ ደረጃ(44.4%) እንደሚሠማሩና በዚህም ምክንያት ትምህርት 

ቤት መግባት እንዳልቻሉ ያመለከቱ ሲሆን፤መጠነኛ ቁጥር ያላቸዉ(13.3 %) የሚሆኑት 

መላሾች ደግሞ የህጻናትን ጉልበት የመጠቀሙ ሁኔታ በመካከለኛ ደረጃ ላይ እንደሚገኝ 

አሳይተዋል፡፡ በተመሳሳይ 21.9% የሚሆኑት ደግሞ የህጻናት ጉልበት ብዝበዛ ሁኔታ 

በዝቅተኛ ደረጃ ላይ እንደሚገኝ መሰክረዋል፡፡ ከዚህ ለማወቅ የተቻለዉ ምንም እንኳን 

መጠኑ ይብዛም ይነስም በከተማዋ ዉስጥ የሚገኙ ወላጆች/አሳዳጊዎች በልጆቻቸዉ ላይ 

የጉልበት ብዝበዛ እንደሚያደርሱና ይህም ሕፃናቱ በዕድሜያቸዉ ሊያገኙ በሚገባቸዉ 

የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ላይ ተፅዕኖ ሊያሳድር እንደሚችል ማመላከቱን ነዉ፡፡ 

 

ህጻናትን የመማር ዕድል ሊያሳጡ ከሚችሉት በርካታ ምክንያቶች መካከል አንዱ  

የወላጅ/የቤተሰብ በሕይወት ያለመኖር እንደሆነ ይታወቀል፡፡ ከዚህ ጋር ተያያዥ ጥያቄ 

ለመረጃ ሰጪዎች የቀረበ ሲሆን የተገኘዉም ምላሽ ቀጥሎ ቀርቧል፡፡ 

 
ግራፍ 4፡ ወላጅ/የቤተሰብ በሕይወት ያለመኖር 

 
 



ከግራፍ 4 ለማየት እንደሚቻለዉ በርካታ ህጻናት (50.9%) ወላጅ/የቤተሰብ በሕይወት   

የሌላቸዉ መሆኑን የገለጹ ሲሆን፤ በዚህም ምክንያት ትምህርት ቤት መግባት እንዳልቻሉ 

የመለሱ ናቸዉ፡፡ በተመሳሳይ 8.6% የሚሆኑት መላሾች ወላጅ/የቤተሰብ በሕይወት   

ቤተሰብ ያለመኖር ሁኔታ መካከለኛ መሆኑን ጠቅሰዋል፡፡ እንዲሁም 16.4%ቱ  የቤተሰብ 

በሕይወት ያለመኖር ሁኔታ በዝቅተኛ ደረጃ ላይ መሆኑን ጠቁመዋል፡፡ 

 

ከመኖሪያ ቦታ መፈናቀል ህጻናት በዕድሜያቸዉ ትምህርት ቤት እንዳይገቡ ሊያደርጉ 

ከሚችሉ ምክንያቶች አንዱ ሊሆን ይችላል የሚል እምነት አለ፡፡ በመሆኑም የቤተሰብ 

የመኖሪያ ቦታ መለዋወጥ እና አንድ ቦታ ተረጋግቶ ያለመኖር በሕፃናት የትምህርት ዕድል 

ተጠቃሚነት ላይ ተፅእኖ ያሳድር እንደሆነ ለቀረበላቸዉ ጥያቄ የጥናቱ ተሳታፊዎች መልስ 

ሰጥተዋል፡፡ 

ቻርት 3፡ ከመኖሪያ ቦታ መፈናቀል 
 

 

 
 
ቻርት 3 ላይ በቀረበዉ መረጃ መሠረት 172(46.1%) የሚሆኑ መላሾች ከፍተኛ የቤተሰብ 

መፈናቀል መኖሩን ሲጠቁሙ፣ 69(25%) የሚሆኑት ደግሞ የቤተሰብ መፈናቀል ሁኔታ 



ዝቅተኛ መሆኑን አመልክተዋል፣ በተመሳሳይ 29(10.1 %) የሚሆኑት መካከለኛ የህዝብ 

መፈናቀል መኖሩን ገልጸዋል፡፡ 

 

ቤተሰብ በአንድ ቦታ ተረጋግተዉ የማይኖሩ ከሆነ የልጆቹም በአንድ ቦታ የመቆየት 

ዋስትና አስተማማኝ እንደማይሆን ይታቃል፡፡ ምክንያቱም ልጆች በቤተሰቦቻቸዉ ላይ 

ጥገኛ ሆነዉ ስለሚኖሩ ወላጆቻቸዉ በሚነቀሳቀሱበት ቦታ ተከትለዉ መሄድ ግድ ስለሚል 

ነዉ፡፡ በዚህም መሠረት ከላይ በቻርቱ ላይ እንደተመለከተዉ አንዳድ ወላጆች በተለያዩ 

ምክንያቶች ከመኖሪያ ቦታቸዉ ተነስተዉ ወደሌላ ቦታ መንቀሳቀሳቸዉ ልጆቻቸዉ 

በኖሩበት አካበባ በሚገኝ ት/ቤት ተመዝግቦ ለመማረት ተፅዕኖ እንደሚያሳድር 

ያመለክታል፡፡ 

 

የጤና ችግር በማንኛም ሰዉ የእለት ተለት ማህበራዊ እንቅስቃሴ ላይ አሉታ ተፅእኖ 

እንደሚፈጥር ይታወቃል፡፡  በዓለም ላይ ካለፉት 20 እና 30 ዓመታት ወዲህ በኤች አይ 

ቪ ኤድስ ምክንያት ብዙ ህጻናት ወላጆቻቸዉን እንዳጡ ብዙ ጥናቶች ያመለክታሉ፡፡ ይህ 

ሁኔታ በሀገራችን በተለይም በአዲስ አበባ ምን ደረጃ ላይ እንዳለና ከህጻናት ትምህርት 

ቅበላ አንጻርም ያለዉ አንድምታ ምን እንደሆነ ለማወቅ ለተሳታፊዎች ጥያቄ ቀርቦ 

እንደሚከተለዉ መልስ ተሰጥቶበታል፡፡ 

 
ሠንጠረዥ 11 ፡ በኤች አይ ቪ ምክንያት ወላጆቻቸዉ የሞቱባቸዉ ስለመኖራቸዉ  

 
 

ከሠንጠረዥ11 መረዳት የሚቻለዉ በኤች አይ ቪ ምክንያት ወላጆቻቸዉን ያጡ ህጻናት 

በጣም ዝቅተኛ መሆናቸዉን 57.1%፣ በጣም አነስተኛ መጠን ያላቸዉ ብቻ በበሽታዉ 

ምክንያት ወላጆቻቸዉን ያጡ እንዳሉ(3.6%) እና በርካታ ተሳታፊዎች በዚህ ጉዳይ ላይ 

አማራጮች ድግግሞሽ መቶኛ 

ዝቅተኛ 193 57.1 

መካከለኛ 7 2.1 

ከፍተኛ 12 3.6 

መልስ ያልተሞላ 126 37.3 

ድምር 338 100 



መልስ ያልሰጡ መሆኑን ነዉ፡፡ ይሁን እንጂ መጠኑ አነስተኛ ቢሆንም ሕፃናት በጤና 

ችግር ምክንያት ከቤተሰቦቻቸዉ በመለየታቸዉ በሚደርስባቸዉ የኢኮኖሚ፤የማህበራዊና 

የሥነ ልቡና ጠፅእኖ ወደ ት/ቤት ሄደዉ ለመማር አይበረታቱም የሚል ግምት ያሳድራል፡፡ 
 

በሌላ በኩል ሕፃናቱ በራሳቸዉ የጤና ችግር ካለባቸዉ ወደ ት/ቤት ሄደዉ ለመማር ተፅእኖ 

ያሳድርባቸዋል በሚል እሳቤ ከኤች አይ ቪ ጋር የሚኖሩ ሕፃናት መጠን ምን 

እነደሚመስል ለማወቅ ለተሳታፊዎች ጥያቄ ቀርቦ የሰጡት ምላሽ እንደሚከተለዉ 

ቀርቧል፡፡ 

 
ሠንጠረዥ 12 ፡ ከኤች አይ ቪ ጋር የሚኖሩ ሕፃናት ስለመኖራቸዉ 
አማራጮች ድግግሞሽ መቶኛ 

ዝቅተኛ 204 60.0 

መካከለኛ 3 0.9 

ከፍተኛ 6 1.8 

መልስ ያልተሞላ 125 37.3 

ድምር 338 100 
 
 

በሠንጠረዥ 12 ላይ ለማሳየት እንደተሞከረዉ 60% የሚሆኑት መላሾች ከቫይረሱ ጋር 

የሚኖሩ ህጻናት ቁጥር ዝቅተኛ መሆኑን ሲያመለክቱ በጣም ጥቂት(1.8%) የሆኑ መላሾች 

ደግሞ ከቫይረሱ ጋር የሚኖሩ ህጻናት እንዳሉ፤ነገር ግን ቁጥራቸዉ አነስተኛ እንደሆነ 

ጠቁመዋል፡፡ እንዲሁም በርካታ መላሾች (37.3%) መልስ ከመስጠት ተቆጥበዋል፡፡ ይህም 

ቢሆነ አንዳንድ ከኤች አይ ቪ ቫይረስ ጋር የሚኖሩ ሕፃናት ባለባቸዉ ችግር ምክንያት 

ወላጆች ተስፋ በመቁረጥ እና ት/ቤት ሆነዉ ከሚንከባከቧቸዉ በበለጠ በቤት ዉስጥ 

መርዳት ይሻላል በሚል ወደ ት/ቤት ላይሊኳቸዉ እንደሚችሉ መገንዘብ ይቻላል፡፡ 
 

አካል ጉዳተኝነት ከማንኛም እንቅስቃሴ ይገድባል ብለዉ የሚያስቡ በችግሩ ዉስጥ ያሉ 

ዜጎችና የግንዛቤ ችግር ያለባቸዉ ቤተሰቦች ልጆቻቸዉን ወደ ት/ቤት ላለመላክ ምክንያት 

ሆኗቸዉ እንደሆነ መረጃ ለማግኘት እንዲቻል ለተሳታፊዎች ጥያቄ ቀርቦ 

ነበረ፡፡የሚቀጥለዉ ሠንጠረዥ ይህን ይመለከታል፡፡ 

 

 



ሠንጠረዥ 12፡ አካል ጉዳተኛ ሕፃናት ስለመኖራቸዉ 
 

አማራጮች ድግግሞሽ መቶኛ 

ዝቅተኛ 198 58.5 

መካከለኛ 5 1.5 

ከፍተኛ 14 4.2 

መልስ ያልተሞላ 121 35.8 

 

ከላይ በሠንጠረዥ 12 ለማሰሳየት እንደተሞከረዉ የጥናቱ ተሳታፊዎች ተጠይቀዉ 

ሲመልሱ በአካል ጉዳት ምክንያት ትምህርት ቤት መግባት ያልቻሉ ህጻናት መጠን 

ዝቅተኛ (53.2%) መሆኑን ሲያመለክቱ ሁኔታዉ በከፊተኛ ደረጃ ላይ መሆኑን በጣም 

ትቂት መላሾች ጠቁመዋል፡፡ በርካታ መላሾች ግን መልስ ከመስጠት ተቆጥበዋል፡፡ ይሁን 

እንጂ ቁጥራቸዉ አነስተኛ ቢሆንም ካለዉ የቤተሰብና የማህበረሰብ በጎ ያልሆነ አመለካከት 

እና የግንዛቤ እጥረት አኳያ ወደ ት/ቤት እንዳልገቡ ተቁሟል፡፡  
  

4.2. ተዛምዶአዊ ትንተና 

በመጠናዊ መረጃዉ እንደተገለጸዉ ይህ ጥናት በተካሄደባቸዉ አምስት የናሙና ክ/ከተሞች 

ቀላል የማይባል ቁጥር ያላቸዉ ከቤት ለቤት 338፤ከጎዳና ተዳዳሪዎች 139 ተመርጠዉ 

በናሙናነት የተወሰዱት የጥናቱ ተሳታፊዎች ሁሉም ዕድሜያቸዉ ለትምህርት የደረሱ 

ሕፃናት ከትምህርት ገበታ ዉጪ እንዳሉ፤ለምን ወደ ት/ቤት እንዳልገቡ ከተለያዩ 

ተሳታፊዎች የተሰጡት ምክንያቶች እና አንዱ ከሌላኛው ጋር ያላቸው ተዛምዶ ምን 

እንደሚመስል ተተንትኗል፡፡ 

 

ቀጥሎ ደግሞ ሕፃናቱ ለምን ወደ ት/ቤት እንዳልገቡ በመጠናዊ ስልት የተገኘዉን መረጃ 

ለማጠናከርና ይበልጥ ታመኝነት ለማግኘት ከተለያዩ የጥናቱ ተሳታፊ ያገባኛል ባይ 

ክፍሎች ጋር በተደረገዉ የቃለ ምልልስ ዉይይት የተገኘዉ መረጃ በየርዕሱ 

እንደሚከተለዉ ተተንትኗል፡፡ 

 

4.2.1  የዓይነታዊ መረጃ ትንታኔ 

መረጃዉን የተሟላ ለማድረግ ከጽሑፍ መጠይቅ በተጨማሪ ከተለያዩ ክፍሎች (ከክ/ከተሞች 

ከወጣቶችና ሕፃናት፤ከወረዳ ት/ት/ቤት ኃላፊዎች፤ከት/ር/ መምህራን እና ከጎዳና 



ተዳዳሪዎች)፤ ዓይነታዊ መረጃ  በተቀናጀና ባልተቀናጀ ቃለ መጠይቅ ተሰብስቧል፡፡ 

በነዚህ ዘዴዎች አማካኝነት ዕድሜያቸዉ ለትምህርት የደረሱ ሕፃናት የአንደኛ ደረጃ 

ትምህርት እያገኙ ስላለመሆናቸዉ፤ሕጻናቱ በዕድሜያችዉ ትምህርት ያላገኙባቸዉን 

ምክንያቶች እና በተያዘዉ የሚሊኒየም የልማት ግብ በታቀደዉ መሠረት መድረስ 

እንዲቻል በቀጣይ መሠራት ስላለባቸዉ ጉዳዮችና አማራጮች ፤እንዲሁም መደረግ 

ስለሚገባቸው የማስተካከያ ስራዎች የተሳታፊዎችን አመለካከትና አስተያየት ለማሰባሰብ 

ተሞክሯል፡፡ 

  

እነኝህን መረጃዎች ለመሰብሰብ አምስት አባላትን የያዘ (ከት/ቢሮ፤ከወረዳ እና ከት/ቤት 

ባለሙያዎች)አንድ ቡድን ተዋቅሮ ከክ/ከተሞች ከወጣቶችና ሕፃናት፤ከወረዳ ት/ት/ቤት 

ኃላፊዎች፤ከት/ር/መምህራን እና ከጎዳና ተዳዳሪዎች  በቃለ ምልልስ የተሰበሰበዉ መረጃ፤ 

በመጠናዊ ዘዴ የተገኘዉን አሃዛዊ መረጃ መነሻ በማድረግ የተሟላ ትንተና ለማስቀመጥ 

ጥረት ተደርጓል፡፡ 

 

ከዚህ በተጨማሪም መረጃዉን የተሟላና ታመኒነት እንዲኖረዉ ለማድረግ ከጽሑፍ 

መጠይቅ በተጨማሪ ከተለያዩ ክፍሎች (ከክ/ከተሞች ከወጣቶችና ሕፃናት፤ከወረዳ 

ት/ት/ቤት ኃላፊዎች፤ከት/ር/ መምህራን እና ከጎዳና ተዳዳሪዎች)፤ ጋር ዓይነታዊ መረጃ  

በተቀናጀና ባልተቀናጀ ቃለ መጠይቅ ተሰብስቧል፡፡የተገኘዉ መረጃም በየርዕሱ 

እንደሚከተለዉ ተተንትኗል፡፡ 

 

1. በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ዕድሜያቸዉ ለትምህርት የደረሱና  የትምህርት ዕድል 

ማገኘት ያልቻሉ ሕፃናት ሽፋን ምን ይመስላል? የሚለዉን የጥናቱን መሠረታዊ ጥያቄ 

መረጃ ለማግኘት ይቻል ዘንድ በጥናቱ የተካተቱት የትምህርት ቤቶች ር/መምህራን እና 

የወረዳ ት/ጽ/ቤት ኃላፊዎች በ2006ዓ.ም ዕድሜያቸዉ ለትምህርት የደረሱ ሕፃናትን  

ባቀዱት መሠረት ወደ ት/ቤት አስገብተዉ እንደሆነ ተጠይቀዉ ሲመለሱ፤ በአብዛኛዉ 

ቀደም ብሎ ላለፉት ዓመታት የመጡባቸዉን ተሞክሮዎችና ለማስተናገድ የሚያስችሏቸዉን 

የመምህራንና የክፍል መጠኖች ታሳቢ በማድረግ እንዳቀዱና  ሕፃናቱን እንደተቀበሉ 

የገለጹ ሲሆን፤አንዳንዶች ት/ቤቶች ደግሞ ከዕቅዳቸዉም በላይ ለማስገባት እንደተገደዱ 

በመጥቀስ ይህን በማድረጋቸዉ ከተቀመጠዉ ስታንደርድ በላይ እንደወጡ 



ጠቁመዋል፡፡በር/መምህራኑ እና በወረዳ ት/ጽ/ቤት ኃላፊዎች አገላለጽ በተጠቀሰዉ 

የትምህርት ዘመን ወደ ት/ቤቶቻቸዉ ለምዝገባ የመጣ አንድም ሕፃን ሳይመዘገብ 

እንዳልቀረ ቢናገሩም በአካባቢያቸዉ ግን በዕድሜያቸዉ ትምህርት ያልጀመሩ ሕፃናት 

ስለመኖራቸዉ በእርግጠኝነት ለመናገር ሲያመነቱ ታይተዋል፡፡ 

በዚህ ዙሪያ አንድ ር/መምህር አስተያየት ሲሰጡ፡- 
 

በወረዳዉ ዉስጥ ያሉ ህፃናት ሙሉበሙሉ ተመዝግበዋል ብየ አላምንም፣ 
ምክንያቱም፤ በአካባቢዉ የሚገኘዉ ማህበረሰብ ደሃና ከእጅ ወደ አፍ ኑሮ የሚኖር 
ህዝብ ነዉ፡፡ በመሆኑም ሕፃናትን እንደ ገቢ ምንጭ ስለሚቆጠሩ እና በሥራ 
እንዲሰማሩ ስለሚደረግ፣ አንዳንድ ወላጆች ልጆቻቸዉን ወደ ት/ቤት የማይልኩበት 
ሁኔታ እንዳለና ከገጠር የሚመጡ፤ በተጨማሪም በዘመድ እጅ በተፅእኖ ሥር የወደቁ 
ወላጅ አልባ ሕፃናት፣ የአሳዳሪዎቻቸዉ የግንዛቤ ችግር ስላለ ሙሉ ለሙሉ 
ተመዝግበዋል ለማለት አያስደፍርም፤…ካሉ በኋላ እንዲያዉም ትምህርት ቤት 
ከገቡም በኋላ ቢሆን ሠርተዉ ገንዘብ ለማግኘት ስለሚፈለጉ ለማቋረጥ ይቻኮላሉ 
በማለት ገልጸዋል፡፡ 

 
 
በተመሳሳይ ከወረዳ የተገኙ ተሳታፊ  ሲገልጹ፡- 

…. ሙሉ በሙሉ ገብተዋል ለማለት ያስቸግረናል፤ ቢሆንም ግን በዳሰስነው ጥናት 

ላይ አብዛኛው በወረዳችን የሚገኙ ተማሪዎች ት/ቤት ገብተዋል ብለን ነው 

የምንገምተው፤ መስከረም ላይ ባደረግነው ዳሰሳ ከ8-14 ዓመት ያሉ ከ187 ወጣቶች 

182ቱ ት/ቤት ገብተዋል፡፡ ህፃናት ላይ ግን ዳሰሳ ስናደርግ ወላጆች/አሳዳጊዎች 

ትክክለኛ መረጃ የመስጠት ችግሮች አሉባቸዉ ፣(አዲስ ከተማ ወ6) 

  

በወረዳው ወደ ት/ቤት ያልገቡ ህፃናት ቁጥር መረጃ ባለመኖሩ ቁጥራቸው አይታወቅም ፡፡ 

በርካታ የሆኑ ህፃናት ግን ከት/ቤት ውጪ እንደሆኑ ይገመታል ያሉ አንድ ር/መምህር፣ 

…በእኛ ት/ቤት ተጨባጭ ሁኔታ የት/ቤቶች ያለመኖር የክፍል እጥረትን በማስከተሉ 

የተማሪ ክፍል ጥመርታው 1ለ80 እና 1ለ90 ነዉ፡፡በዚህም ምክንያት በተወሰነ መልኩ 

ሳይመዘገቡ የተመለሱ አሉ፡፡በሌላ በኩል አንዳንድ ሕፃናት በሐምሌና ነሐሴ ወደ 

ገጠር ስለሚወጡ ለምዝገባ አይገኙም፡፡ምዝገባ ካለቀና ት/ት ከተጀመረ በኋላ 

ይመጣሉ፤ሌሎች ደግሞ ሲመጡ በቃላቸው 3ኛ ፣ 2ኛ ፣ 4ኛ ክፍል ነን አስገቡን 

ይላሉ ነገር ግን የትምህርት ማስረጃ ስለሌላቸው ወደ ት/ቤት ለማስገባት አስቸገሪ 

በመሆኑ ይመለሳሉ ብለዋል፡፡ 

 

አንዳንድ የት/ጽ/ቤት ኃላፊዎች የመቀበያ ጊዜ በማራዘምና ቅስቀሳ በማድረግ በዘመኑ የመ/ደረጃ 

ትምህርትን ለመጀመር ለምዝገባ የመጡ ዕድሜያቸዉ ለትምህርት የደረሱ ህፃናት በሙሉ ወደ 

ትምህርት ቤት እንዲገቡ ተደርጓል፤ይበሉ እንጂ በእነኝሁ ወረዳዎች የሚገኙ የአንድ ት/ቤት 



ር/መምህር አገላለጽ ግን ከዚህ ሀሳብ የተለየ እንደሆነ ለመገንዘብ ተችሏል፡፡(በየካ ክ/ከተማ የወረዳ 

5 እና 10) 

ር/መምህሩ ከቅበላ ጋር ያለዉን ሁኔታ አስመልክተዉ ሲገልጹ፡- 

……ምንም እንኳን አቅማችን የፈቀደዉን ያህል ለመቀበል አቅደን ብንነሳም 

ት/ቤታችንና የአካባቢዉ ማህበረሰብ ካሉበት ሁኔታ አንፃር ሙሉ ለሙሉ 

ያልተመዘገቡና ያቋረጡም ያሉ ሲሆን ፤ ምክንያታቸዉ የኢኮኖሚ ችግር፤ቦታ 

በመቀየር፤ አንዳንድ አሳዳሪዎች በልመና የሚተዳደሩ በመሆኑና ሌሎች ደግሞ በቤት 

ኪራይ የሚኖሩ በመሆናቸዉ፤ቤት  ሲቀይሩ ወደ ሌላ ቦታ የሄዱ፤ የቀሩትም  ከወላጅ 

ጋር ባለመኖራቸዉ  ነዉ ካሉ በኋላ…..እንዲያዉም ት/ቤቱ በመንግሥት ድጋፍ 

ምንም ዓይነት ማስፋፊያ ያልተደረገለት በመሆኑ ለወደፊቱም ያላቸዉን ስጋት 

ጨምረዉ ገልጸዋል፡፡ 

 

 
በተጨማሪም በሌሎች ወረዳዎች በተደረገ ቃለ ምልልስ፡- የካ ወረዳ 10፣11 እና 12  
 

በሁሉም ወረዳ ትምህርት ጽ/ቤቶች  በታቀደው መሰረት ዕድሜአቸው ለትምህርት 
የደረሱ ህጻናት በሙሉ ትምህርት ቤት ገብተዋል ለማለት አይቻልም፤ ያልገቡ  
ህጻናት ይኖራሉ፤ ነገር ግን  የቤት ለቤት ቆጠራ ተካሂዶ የታወቀ ነገር የለም ፣ 
ምክንያቱም የቤት ለቤት ቆጠራዉን ለማከናዎን ከፍተኛ በጀትና የሰዉ ሃይል 
ስለሚጠይቅ ነዉ፣ በሠነድ የታየዘ ምን ያህል ተማሪዎች  እንዳልገቡ የሚያመላክት 
አልተገኘም፣፡በመሆኑም ያልገቡ ተማሪዎችን ትክክለኛ ቁጥር በመረጃ አስደግፎ 
ለመግለጽ እንቸገራለን ብለዋል፡፡    

 
ተመሳሳይ ሀሳብ ከተጋሩት የሌላ ወረዳ ት/ጽ/ቤት ኃላፊዎች (ጉለሌ ወ 5፤6፤7) አንዱ በሰጡት 
አሰተያየት ደግሞ፡-           
  

ለትምህርት የደረሱ ህፃናት ሙሉ ለሙሉ ገብተዋል ማለት አይቻልም፡፡ በርካታ 

ህፃናት በቤትና ከቤት ውጪ በጐዳና ላይ ይገኛሉ፤እንዲያዉም በወረዳችን በልመና 

የሚተዳደሩ በርካቶች በመሆናቸው፤ልጆቻቸዉን ለልመና ይጠቀማሉ፡፡በዚህ ምክንያት 

ሳይመዘገቡ የሚቀሩ ብዙ ሕፃናት እንዳሉ እናዉቃለን፡፡ቢሆንም በዚህ ጉዳይ 

ከት/ቤት ግቢ ወጥተን በበቂ ሁኔታ አሰሳ ባለማድረጋችን የሰበሰብነዉ መረጃ 

የለም፡፡እንዲያዉም እኛ የመማሪያ ክፍሎች እጥረት ስላሉብን  ሕፃናትን የመቀበል 

አቅማችንን የገደበዉ በመሆኑ መልሰናቸዋል ብለዋል፡፡  

 

 

 

 



ከአንድ ክ/ከተማ የተሳተፉ የወረዳ ተሳታፊ ደግሞ በሰጡት ምላሽ፡- 

 

የቤት ለቤት ቅስቀሳ በተገቢዉ በየቀጠናዉና በየመንደሩ የተደረገ በመሆኑ አብዝሃኛዉ  

ህጻናት  ከአለፉት አመታት የተሻለ ቁጥር ወደ ትምህርት ቤት ገብተዋል፡፡ ይህንንም  

በወረዳዉ በሚገኙ ት/ቤቶች በማየት ማረጋገጥ ችለናል፡፡ ነገርግን ሁሉም ገብተዋል 

ብሎ መገመት አይቻልም፡፡ ምክንያቱም ወረዳዉ የኦሮምያ ክልል አጎራባች በመሆኑ 

በተለይ ለህጻናት ስለሚርቃቸዉና ለመምጣትም አቅም ስለሌላቸዉ እድሜአቸዉ 

ለትምህርት የደረሱ ሁሉ  100 ፐርሰንት ወደት/በት ገብተዋል ማለት አይቻልም፡፡ 

(ኮልፌ ወረዳ 1፣ 3፣ 09፣ ና 14) 

 

በአጠቃላይ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ዕድሜያቸዉ ለትምህርት የደረሱና  

የትምህርት ዕድል ማገኘት ያልቻሉ ሕፃናት ሽፋንን አስመልክቶ ለተነሳዉ የዉይይት 

ጥያቄ በአሃዝ የተደገፈ ግልጽና የተቀናጀ መረጃ ለማግኘት ባይቻልም የትምህርት ዕድሉን 

ያላገኙ ሕፃናት መኖራቸዉን ግን በተለያየ መንገድ ከመጠቆም 

አልተቆጠቡም፡፡በተጨማሪም ዕድሉን አግኝተዉ የገቡትም ቢሆኑ መግባት ባለባቸዉ 

የዕድሜ ስታንደርድ እንዳልሆነ በተለያዩ መረጃ ሰጪዎች ተገልጿል፡፡ይህም ለምን 

እንደሆነ ጥያቄ ቀርቦ የተገኙት ምላሾች እንደሚከተለዉ ተተንትኗል፡፡ 

  

4.2.2. ወደ ት/ቤት ለምዝገባ የሚመጡ ሕጻናት  የዕድሜ ክልል ለምን የተለያየ ሊሆን ቻለ? 
 

ሕፃናት በተቀመጠላቸዉ የዕድሜ ስታንደርድ መሠረት የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርትን   

ማግኘት እንዳለባቸዉ ይታወቃል፡፡ ይሁን እንጂ ህፃናቱ በተለያየ የዕድሜ ደረጃ 

መጀመራቸዉ በአንደኛ ደረጃ ት/ቤት የቆይታቸዉን ጊዜ እንደሚያራዝምና በሁለተኛና 

በከፍተኛ ደረጃ ትምህርት ላይ ተጽእኖ በመፍጠር መጨረስ በሚገባቸዉ ጊዜ 

እንዳይጨርሱ ሊያደርግ እንደሚችል በመረዳት በ2006ዓ.ም የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርትን 

ለመጀመር የተመዘገቡት ሕፃናት በእርግጥ ትምህርት መጀመር በሚገባቸዉ የዕድሜ 

እርከን ስለመመዝገባቸዉ ለማወቅ ር/መምህራኑ ተጠይቀዉ በሰጡት መልስ ሕፃናቱ 

በተመሳሳይ የዕድሜ ደረጃ ላይ እንዳልነበሩና ለመመዝገብ ግን የመጡትን ሁሉ ተቀብለዉ 

እንዳስተናገዱ ገልጸዋል፡፡ ከተገኘዉ መረጃ ለመገንዘብ እንደተቻለዉ በአብዛኛዉ 

ተመዝግበዉ ትምህርት የጀመሩት ሕጻናት ሰባት ዓመትና ከዚያ በላይ የሆናቸዉ(7ዓመት=  

%፤ከ7ዓመት በላይ= %)ናቸዉ፡፡  



ሀ) ከክ/ሀገር በተለያዩ ምክንያቶች እየፈለሱ ወደ አዲስ አበባ የሚመጡ  
 
ሕፃናት በተለያዩ ምክንያቶች እየፈለሱ ወደ አዲስ አበባ የሚመጡ እንዳሉ የገለጹት አንድ 
የጥናቱ ተሳታፊ ር/መምህር ሲያብራሩ፡- 

 
በአብዛኛዉም ከገጠር እየፈለሱ ወደ አዲስ አበባ የሚመጡ ሕፃናት አንድም 
ትምህርት ጀምረዉ ያቋረጡ፤አለያም በነበሩበት አካባቢ የትምህርት ዕድል ሳያገኙ 
የቆዩ ይሆኑና ት/ቤት የመግባት አጋጣሚዎችን አግኝተዉ ሲመጡ ዕድሜያቸዉ 
የአንደኛ ክፍልን ለመጀመር ከተቀመጠው መስፈርት በላይ ይሆናል፡፡ ይህም ቢሆን 
ዕድሉንና የመማር መብታቸዉን ላለመንፈግ ሲባል በአስተያየት እንቀበላቸዋልን 
ብለዋል፡፡ 

 
 በሌላ በኩል ከአንዳንድ ት/ቤቶች  በተገኘዉ መረጃ ደግሞ፤ ሕፃናቱ በአብዛኛዉ  

ከአማራ፤ከትግራይና ከኦሮሚያ እየፈለሱ እንደሚመጡ ተገልጾ አዲሰ አበባ እንደደረሱ 

ለመተዳደሪያ የሚሆን የጉልበት ሥራ ሲሰሩ ከቆዩ በኋላ እነሱ በአመቻቸዉ ጊዜ ትምህርት 

ለመጀመር ስለሚመጡ ነዉ ተብሏል፡፡ 

 
ይህን በተመለከተ በአንድ ት/ቤት ር/መምህር የሆኑ ተሳታፊ ደግሞ ሀሳባቸዉን ሲገልጹ፡- 

 
አንዳንድ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ሕጻናትን እናሳድጋለን በሚል፤በጉዲፈቻ፤ 
ከየክልሉ ያስመጣሉ፡፡እነኝህ አሳዳጊዎች ከቤተሰቦቻቸዉ ሲረከቧቸዉ የሕፃናቱ ዕድሜ 
ካለፈ በኋላ ስለሚሆን ትምህርት ሲጀምሩ ከመግቢያ የዕድሜ መስፈርት በላይ 
ይሆናል፤ ….ሌሎቹ  ደግሞ በሕፃንነታቸዉ ቢያመጧቸዉም በቤት ሠራተኛነት፤ 
ከከታማ ወጣ ብሎም በአብዛኛዉም ፤እረኝነትና ገበያ ላይ በግ እንዲሸጡ በማድረግ 
ሲገለገሉባቸዉ ይቆዩና እነሱ በፈለጉ ጊዜ ትምህርት ለማስጀመር 
ይልኳቸዋል፤.…..አንዳንድ ወላጆችም ቢሆኑ፤ ባለባቸዉ የግንዛቤ እጥረት በቤት 
ያቆዩአቸዉና በዕድሜም ሆነ በአካል ጠንከር ሲሉ በማስጀመራቸዉ የትምህርት 
መጀመሪያ ዕድሚያቸዉ እንዲያልፍ ያደርጋሉ በማለት  ር/መምህሩ በተለያዩ 
መንገዶች የደረሱባቸዉን መረጃዎች ለማከፈል ሞክረዋል፡፡  

 
 

ለ)የመኖሪያ ቤት ርቀት 
የመኖሪያ ቤት ከት/ቤቶች ርቆ መገኘት ለሕፃናት ትምህርት ያለዉን አሉታዊ ጎን 
በተለያየ ጎኑ በመጥቀስ ለማስረዳት የሞከሩት የአንድ ት/ቤት ተሳታፊ እንደተናገሩት፡-  
 

የመኖሪያ ቤታቸዉ በአዲስ አበባ ክልል ገጠራማ አካባቢዎች የሆኑና ከከተማ በጣም 
የራቁ  (አንቆርጫ፤አካኪ ገብርኤል፤ ለገጣፎ፤ ወዘተ)በአቅራቢያቸዉ ምንም ዓይነት 
ት/ቤት ባለመኖሩ ይቀርቡናል በሚሏቸዉ አጎራባች የከተማ ት/ቤቶች ልኮ 
ለማስተማር፤ቤተሰቦቻቸዉ ሕፃናቱ በአዉሬዎች ይበላሉ በሚል ፍራቻ፤የአስገድዶ 
መደፈር እና ሌሎች ወንጀሎች የሚፈጸሙባቸዉ አካባቢዎች በመሆኑ አምነዉ ወደ 
ት/ቤት ለመላክ ባላቸዉ ስጋት ፤ በቤት ዉስጥ ቆይተዉ ፈርጠም ካሉ በኋላ 



ስለሚልኳቸዉ እንደሆነ በመግለጽ….ግን እኮ በአቅራቢያቸዉ የማስፋፋት ሥራ 
ቢሠራ ችግሩ ይቀል ነበረ በማለት መፍትሄ ያሉትንም ጠቁመዋል፡፤ 
 

በተመሳሳይም ከአንዳንድ ት/ቤቶች ር/መምህራን በተገኘ መረጃ ደግሞ፤ 
  

*ከመሃል ከተማ በልማትና በማስፋፋት ምክንያት ተፈናቅለዉ የሚመጡ ተከረዮች 
ኪራዩ ሲበዛባቸዉ ለቅቀዉ ወደ ሩቅ ቦታ ስለሚሄዱና ትምህርት ከተጀመረ በኋላ 
ስለሚደርሱ ሳያስገቧቸዉ ይቆዩና በአመቻቸዉ ጊዜ ወደ ት/ቤት እንዲቀላቀሉ 
ያደርጋሉ፤ይህም አንዱ ከተገቢዉ ዕድሜ በላይ  ወደ ት/ቤት ለሚገቡ ሕፃናት 
ምክንያት እንደሆነ ተናግረዋል፡፡ 
 
 

ሐ)የኢኮኖሚ ችግር 
 

የኢኮኖሚ ችግር አንዱ ምክንያት ነዉ፤በማህበረሰቡ መካከል የኢኮኖሚ ልዩነት መኖር በሕፃናቱ 
ትምህርት ላይ አሉታዊ ተፅእኖ ማሳደሩ አያጠያይቅም በማለት ሀሳባቸዉን የገለጹት አንድ 
ር/መምህር ደግሞ፡- 

 
 የአካባቢዉ የማህበረሰብ ክፍሎች በኢኮኖሚ አቅመ ደካሞች በመሆናቸዉ ሕፃናቱን 
ለጉልበት ብዝበዛ ይጠቀሙባቸዋል፤በዚህም ምክንያት ጀምረዉ እየተዉ ወጣ ገባ 
በማለት ዕድሜያቸዉ የሚያልፍባቸዉ አሉ ካሉ በኋላ፤እንዲያዉም አንዳንዶች 
በልጆች ሥም የሚገኘዉን ዕርዳታ ሁሉ ለራሳቸዉ እንደሚጠቀሙ ደርሰንበታል 
በማለት በግላቸዉ የሚያዉቁትን በምሳሌ ለማስረዳት ጥረዋል፡፡ ከዚህ በተለየ 
መልኩም በተለያዩ ችግሮች ምክንያት አቋርጠዉ እንደገና የሚጀምሩትም ከዕድሜ 
በላይ የሚመጡ እንደሆነ አክለዉ ገልጸዋል፡፡ 
 

በሌሎች ተሳታፊዎች ደግሞ ያለ ዕድሜ የቅድመ መደበኛ ትምህርትን መጀመር(4 ዓመት 

ሳይሞላቸዉ)፤በዝዉዉርና በሌሎች ምክንያቶች ከአዲስ አበባ ዉጪ ትምህርት ቤት 

ሳይገቡ ቆይተዉ ከወላጅ ጋር መምጣት (12፣11፣15 ሁሉ የሞላቸዉ አሉ)፣በቋንቋ ችግር፣ 

ያለጋብቻ ቤተሰብ ላይ ሆኖ መዉለድ(ሴቶች) እና በሌሎች ማህበራዊ፤ኢኮኖሚያዊ እና 

ሥነልቦናዊ) ምክንያቶች ሕጻናት ከዕድሜያቸዉ በላይ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርትን 

ለመጀመር እንደሚገደዱ ተገልጿል፡፡ 

 
በተቃራኒ መንገድ ዕድሜያቸዉ በጀመሪያ ደረጃ የአንደኛ ክፍል ትምህርትን ለመጀመር ሳይደርስ 

ከ7ዓመት በታች ለምዝገባ የሚመጡ ሕፃናት እንዳሉ የጥናቱ መረጃ አሳይቷል፡፡ለዚህ ምክንያቱን 

የአንድ ት/ቤት ር/መምህር ሲያብራሩ፡- 

 
በአካባቢዉ የሚኖሩት የማህበረሰብ ክፍሎች የኢኮኖሚ አቅም ደካማ በመሆኑ በቀን 
ስራ፤እንጨት ለቅሞ በመሸጥ፤በጉሊት ንግድና በመሳሰሉት ዝቅተኛ ሥራዎች ላይ 



ተሰማርተዉ የቀን ዉሏቸዉን የሚያሳልፉ በመሆናቸዉ ልጆቻቸዉ ት/ቤት 
እንዲቆዩላቸዉ ይፈልጋሉ፡፡ አንዳንዶቹም የመንግስት ሠራተኞች ቢሆኑ በቤት ዉስጥ 
ጠባቂ ስለማይኖራቸዉ ት/ቤቱን እንደ ማቆያ ይጠቀሙበተቀል ብለዋል፡፡ 

 
ከሌላ ር/መምህር በተገኘ መረጃ ደግሞ፡- 

ወላጆች ልጆቻቸዉን ለማስመዝገብ ወደ ት/ቤት ይዘዉ ሲመጡ የልደት ሠርተፈኬት 

እንዲያሳዩ ይጠየቃሉ፡፡ ይሁን እንጂ የሚያመጡት ሠርተፈኬት አንድም ትክክለኛ 

ዕድሜያቸዉን የማይገልጽ በተሳሳተ መንገድ የተሠራ፤አለያም ሠርተፈኬት ይዘዉ 

ሳይመጡ የተለያዩ ችግሮችን በመደርደር ዕድሜያቸዉ እንደሞላ አድርገዉ 

ያስመዘግባሉበማለት ካጋጠሟቸዉ ተሞክሮዎች አንፃር አብራርተዋል፡፡ 

 

በአጠቃላይ በመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት የአንደኛ ክፍል አቀባበልን አስመልክቶ ወጥነት 

የሌለዉና የተዘበራረቀ የአመዘጋገብ ሥርዓት እንዳለ ለመገንዘብ ተችሏል፡፡(አመዘጋገቡ 

በአሀዝ ይገለጽ) ለዚህም የተለያዩ ምክንያቶች የተሰጡ ቢሆንም፤በተለይ በተቀመጠዉ 

የትምህርት ስታንደርድ መሠረት ዕድሜያቸዉ በትክክል 7ዓመት የሞላቸዉና የመጀመሪያ 

ትምህርትን ማግኘት የሚገባቸዉ ሕፃናት ሙሉ ለሙሉ በትምህርት ገበታቸዉ ላይ 

ያለመገኘታቸዉ ሚስጥር አሳሳቢ መሆኑን በመረዳትና በተቀመጠዉ የሚሊኒየም የልማት 

ግብ መሠረት ሊደረስ ከታሰበበት መድረስ ያለመቻሉን ስጋት አስመልክቶ ምክንያቶቹ 

እንዲገለጹ በጥናቱ ለተሳተፉት የወ/ት/ጽ/ኃላፊዎችና የት/ቤቶች ር/መምህራን ጥያቄዎች 

ቀርበዉ ነበረ፡፡ 

 

2. በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ዕድሜያቸዉ ለትምህርት የደረሱ ሕፃናት ወደ ት/ቤት 

እንዳይገቡ የሚያደርጉ ምክንያቶች ምንድን ናቸዉ? በሚለዉ የመነሻ ሀሳብ  ላይ 

ዉይይቶች ተደርገዉ በተሰጡት ምላሾች በዋናነት ማህበራዊ (የጤና እና  የሥነልቦና፤ 

የማህበረሰቡ የግንዛቤ ችግር)፤የአመራር(በወረዳዉ ት/ጽ/ቤትና በት/ቤቶች መካከል የላላ 

ግንኙነት መኖሩ፤ በየደረጃዉ የተቀናጀ ሥራ ያለመሠራቱ፤ የማስፋፊያ እጥረት መኖሩ) 

እና ኢኮኖሚያዊ፤  ችግሮች በሕጻናቱ ላይ የሚፈጥሩት ተፅዕኖ መሆኑ ሲገለጽ፤በዚህ ዙሪያ 

የተገኘዉ መረጃ እንደሚከተለዉ ተተንትኖ ቀርቧል፡- 

 

  
 
 



2.1. ማህበራዊ ችግሮች 
 

ሀ.የጤና ችግር- 

ከጤና ጋር በተያያዘ በተለይ በኤች አይ ቪ እናቶችና አባቶች ያሏቸዉ ልጆች በቤት 

ውስጥ እንዲውሉና ወላጆቻቸዉን በሥራ እንዲረዱ ይገደዳሉ፣በተጨማሪም ሕፃናቱ 

በሚደርስባቸዉ የሥነልቦና ጫና ወደ ት/ቤት የመግባት ፍላጎታቸዉ የቀነሰ እንደሆነ 

ለመረዳት መቻላቸዉ ተጠቁሟለል፡፡ 

 ለ.የማህበረሰቡ የግንዛቤ ችግር 
 
 ከአንዳንድ ተሳታፊዎች ለመረዳት እንደተቻለዉ በአሁኑ ወቅት የማህበረሰቡ ክፍሎች 

ለትምህርት ያለዉ ግንዛቤና የሚሰጡት ዋጋ በጣም አናሳ እየሆነ መምጣቱን ጠቁመዉ፤ 

ወላጆች  ልጆቻቸዉን ት/ቤት ልከዉ በማስተማር ከሚያገኙት ጥቀም በበለጠ በቤት ዉስጥ 

አቆይተዉ በጉልበታቸዉ ቢጠቀሙ እንደሚሻላቸዉ ይገነዘባሉ፡፡ ከተማሩም ቤተሰቦች 

የሚፈሩ ሕፃናትም ቢሆኑ ለመማር ያህል ይማሩ እንጂ ከጨረሱ በኋላ ባገኙት የትምህርት 

ደረጃ ተቀጥረዉ ከሚያገኙት ጥቅም በተሻለ በተለያዩ የንግድ እንቅስቃሴዎችና የገንዘብ 

ምንጮች ተጠቃሚ መሆን እንደሚችሉ ስለሚረዱ ለትምህርት ብዙም ትኩረት አይሰጡም 

በማለት አብራርተዋል፡፡ 

 

 2.2. የአመራር ችግር 
  
 ሀ.በወረዳዉ ት/ጽ/ቤትና በት/ቤቶች መካከል የላላ ግንኙነት መኖሩ 
 

 የተጠናከረ የወረዳ ት/ጽ/ቤቶችና ት/ቤቶች ግንኙነት መኖር ሥራን በቅብብሎሽና በጋራ 

በመስራት የሕጻናቱን ቅበላ ዉጤታማ ለማድረግ አወንታዊ ተጽእኖ ይኖረዋል፡፡ ይሁን 

እንጂ ከወረዳ ት/ጽ/ቤቶችና ከት/ቤቶች  ር/መምህራን ጋራ በተደረገ የቃለ ምልልስ 

ወይይት ወቅት አብዛኛዉ በሰጡት መረጃ በመካከላቸዉ ያለዉ ሙያዊ ግንኙነት የላላ 

መሆኑን ለማወቅ ተችሏል፡፡ 

  

ከዚህ በመነሳት በየት/ቤታችሁ በየዓመቱ ወደ ት/ቤት መግባት የሚገባቸዉን ሕጻናት 

በተመለከተ ከወረዳ ት/ጽ/ቤት ጋር ያላችሁ ግንኙነት ምን ይመስላል? ተብሎ  

ለተጠየቀዉ ጥያቄ  አንድ ተሳታፊ በሰጡት ምላሽ፡- 



 

በመረጃ ልዉዉጥም ሆነ በጋራ ሥራ ላይ ከወረዳዉ ትጽ/ቤት ጋር ምንም ዓይነት 
ግንኙነት የለም፤ ከወላጆችና ማህበረሰቡ ጋር በሚደረጉ ዉይይቶች እንኳን 
አያሳትፉንም፤በሚወጡ ፕሮግሞች ላይ ት/ቤቶች ተሳትፎ ስለሌላቸዉ የፕሮግሞች 
መጋጨጥ አለ፤ስለዚህ በማንኛም የትምህርት እንቅስቃሴ ላይ 
አንገኝም፤…..በሕፃናቱም ዙሪያ ቢሆን ከወረዳዉ በተሸለ ከሴቶችና ሕጻናት ጋር 
የተሻለ ግንኙነት አለን፤በሚል በሕፃናት ቅበላም ላይ ያላቸዉን የላላ የሥራ ግንኙነት 
ጨምረዉ ገልጸዋል፡፡  

 
በተጨማሪም በወረዳዉ ት/ጽ/ቤቶችና በት/ቤቶች መካከል ተቀራርቦና ተናብቦ የመሥራት 
ባህሉ የለም፡፡ ወረዳዉ በራሱ በራሱ መንገድ ይሄዳል፤ት/ቤቶችም እንዲሁ…  
 

የተማሪዎችን  ቅበላም አስመልክቶ በወረዳዉ በኩል የህዝብ ንቅናቄ መድረክ 
መፈጠሩን፤ አመራሮች ጣቢያ በመከፋፈል ቤት ለቤት ቅስቀሳ ማድረጋቸዉን እና 
የትምህርት ሳምንትን በመጠቀም ለወላጆች ግንዛቤ ማስጨበጫ መድረክ መዘጋጀቱን 
እናቃለን፡፡ነገር ት/ቤቶችን አሳታፊነቱ እምብዛም አልነበረም፡፡ወረዳዎች ወደ 
ት/ቤቶች ገፍተዉ የሚመጡት ዕቅድና ሪፖርት ሲፈልጉ ብቻ ነዉ በማለት 
ቅሬታቸዉን ጨምረዉ ገልጸዋል፡፡ 
 

   ለ. በየደረጃዉ የተቀናጀ ሥራ ያለመሠራቱ 
 

የትምህርት እንቅስቃሴ ሰፊና ዉስብስብ በመሆኑ በየደ ረጃዉ የሁሉንም ማህበረሰብ 

እገዛና ርብርብ የሚጠይቅ መሆኑ ይታወቀል፡፡ ይሁን እንጂ በቀደምትነት በተቋሙ 

ዉስጥ የሚገኙት አመራሮችና ባለሙያዎች ሠፊዉን ድርሻ ይወስዳሉ፡፡ከዚህ አንፃር 

አንድ የጥናቱ ተሳታፊ የሆኑ ር/መምህር ሀሳባቸዉን ሲገልጹ፡- 

በእኛ በኩል የምዝገባ ማስታወቂያ ለረጅም ጊዜ ለጥፎ ማቆየት፤ከወላጅ ጋር 
የመወያየት፤ቅስቀሳ የማድረግ ሥራዎች ተደርገዋል፡፡ያም ሆኖ የሰዉ ሀይል እጥረት 
ስላለብን የተለየ ሥራ አልሰራንም፡፡ ወደ ሕጻናቱ ሄደንም  ጥረት አላደረግንም 
ምክንያቱም ኃላፊነቱ የወረዳዉ ት/ጽ/ቤት ነዉ በሚል እምነት የራሳችን 
አላደረግነዉም ብለዋል፤ 

 
 
በተጨማሪም ከሌላ ር/መምህር ጋር በተደረገዉ ዉይይት፡- 

 
የቤት ለቤት ዳሰሳ በትክክል ተደርጓል፤ይሁንእንጂ ያልተመዘገቡ ሕጻናት 
ያለመኖራቸዉን ከማወቅ ባለፈ ያደረግነዉ ነገር የለም፡፡ምክንያቱም ዳሰሳዉ 
የተደረገዉ በወረዳዉ በኩል ባሉ አደረጃጀቶች ስለነበረና የት/ቤቱ ማህበረሰብ 
ስላልተሳተፉበት ትክክለኛዉን መረጃ በእርግጠኝነት ለመናር ይከብዳል….ካሉ በኋላ 
የበለጠ  ግን በመምህራኖች ላይ የማሳመኛ ሥራ ቢሠራና አንዳንድ ጥቅማጥቅሞች 
ተጠብቀዉላቸዉ ከወረዳዉ ጋራ በቅንጅት ቢሠራ ጥሩ ዉጤት ይገኛል ብየ 
አምናለሁ ሲሉ አሰተያየታቸዉን ለግሰዋል፡፡ 

 



ከላይ የተነሱት ሀሳቦች እንደሚጠቁሙት በወረዳዉ ት/ጽ/ቤቶች/በት/ቤቶችና በሌሎችም 

ያገባኛል ባይ ባለድርሻዎች መካከል ተቀናጅቶ የመሥራትና ጉዳዩን የማድረግ ክፍተት 

እንዳለ ለመገንዘብ ይቻላል፡፡ 

 
 ሐ. የማስፋፊያ እጥረት መኖሩ 
 
ከአንዳንድ ወረዳዎችና ት/ቤቶች አመራሮች ጋር በተደረገዉ ዉይይት ምንም እንኳን ከዚህ 

በፊት ከፍተኛ የት/ቤቶች የማስፋፋት ሥራዎች እንደተሠሩ ቢታወቅም፤አሁን ባለዉ 

ተጨባጭ ሁኔታ ግን ከቅበላ ጋር ተያይዞ በተለይ በመጀመሪያ ደረጃ እጥረት እያጋጠመ 

መሆኑ ተጠቁሟል፡፡በአንድ በኩል በተወሰኑ ት/ቤቶች የመንግሥት ድጋፍ 

ባልተደረገባቸዉና ግንባታዎች ባልተፈጸሙባቸዉ የክፍል ጥበት በተጨባጭ በመታየቱ 

የተቻለዉን ያህል ለመቀበል ብንሞክርም ከአቅም በላይ በመሆኑ እንዲመለሱ ያደረግንበት 

ሁኔታ አለ ብለዋል፡፡ 

 

ከግንባታ መስፋፋት ጋር ተያይዞ ባሉትም የመማሪያ ክፍሎች ቢሆን በተማሪዎች ላይ 

የመተካካትን ባህል ያለማዳበር  ቅበላ ላይ የሚፈጥረዉ አሉታዊ ተፅእኖ እንዳለ አንዳንድ 

የጥናቱ ተሳታፊ ር/መምህራን ሲገልጹ ተማሪዎች 8ኛ ክፍል ላይ አንድ እድል ወስደዉ 

ከተፈተኑ በኋላ ለተተኪዎቹ መልቀቅ አለባቸዉ የሚል የጋራ ግንዛቤ እንዳላቸዉ ተደል፡፡ 

በተማሪዎች ላይ የመተካካት ባህል ያለመለመዱ በቅበላ ላይ የሚያስከትለዉን ተፅእኖ 

አንድ የት/ር/መም እንደሚከተለዉ ገልጸዉታል፡- 

በወረዳችን የት/ቤቶች መስፋፋት ሥራ የተፈለገዉን ያህል አልተሠራም፡፡ ስለዚህ 
ልንቀበል የሞከርነዉ ቀደም ብሎ ባለዉ ብቻ ነዉ፡፡ ይህ ደግሞ ሌላ ችግር አለዉ፡፡ 
ከላይ የ8ኛ ክፍል ተማሪዎች በብዛት ሲደግሙ እንዲለቁ አይደረጉም፤ደግመዉ 
ክፍሉን ይይዙታል፡፡እናም ከታች የሚመጡትን አሸጋሽገን ቦታ የማናስለቅቅ ከሆነ 
አንዴት ሕፃናትን እንደተፈለገዉ መቀበል ይቻላል?…ካሉ በኋላ ይህ ሊታሰብበት 
የሚገባ ጉዳይ ነዉ ብለዋል፡፡ 

 
2.3. ኢኮኖሚያዊ 

በጥናቱ የተሳተፉ አንድ መረጃ ሰጪ እንደተናገሩት ፡- 

….በአካባቢዉ የሚኖሩት የማህበረሰብ ክፍሎች የኑሮ ደረጃ በጣም ዝቅተኛ መሆኑን 

ገልጠዉ….የወላጆች /የአሣዳጊዎች የኢኮኖሚ አቅም አናሳ መሆን ልጆች 

በዕድሜያቸው ወደ ት/ቤት እንዳይገቡ አድርጓቸዋል፡፡ወላጆች /አሣዳጊዎች ህፃናትን 

ወደ ት/ቤት ከመላክ ይልቅ የግል ጥቅማቸዉን ለማስጠበቅ፣የንግድ/ሱቅ ላይ እንዲሰሩ 

ፈርደዉባቸዋል…ለምሳሌ፡- በዚህ አካባቢ ከአውቶብስ ተራ የሚወርዱ አዳሪ 



ተሣፋሪዎችን አልጋ-አልጋ አለ እያሉ ገቢ በማስገኘት የሚኖሩ 

በመሆናቸው፣…በተጨማሪም በቂ ምግብ፤ መኝታ እና ልብስ የማግኘት ችግር ስለአለ 

እነዚህን ለማሟላት ወደ ተለያየ ሥራ በመሰማራታቸው  ት/ቤት ዉለዉ ለመምጣት 

ዕድል አያገኙም በማለት ገልጸዋል፡፡ 

 

አስተያየት ሰጪዉ በመቀጠል  

………አንዳንድ ወላጆችም ሆኑ አሳዳጊዎች ህፃናትን ወደ መደበኛ ት/ት ካስገባናቸው 

የተለያየ ሰው ያገኛሉ ስለሚሉ በዚያው ጠፍተዉ ይቀራሉ፣ከተማሩ እኛን ማገልገል 

ይልቅ ወደ ሌላ ሰው ይኮበልላሉ ብለው ስለሚያምኑ በወቅቱ ሳያስገቧቸዉ ፣እንዲሁ 

ቤት ጠባቂ አድርገዉ ያስቀሯቸዋል፤በሚል ሰፋ ያለ ማብራሪያ ሰጥተዋል፡፡› 

 

አንዳድ  ቤተሰቦች ደግሞ በእናት ወይም በአባት ላይ ብቻ የሚመሩ/አባት ወይም 

እናት በሞት ወይም በፍቺ የተለያዩ ከሆነ/ከመሆናቸዉ ጋር ተያይዞ በሚከሰተዉ 

የአቅም ማነስ ልጆችን ወደ ት/ቤት ልኮ ከማስተማር ይልቅ በተገኘዉ የሥራ 

አጋጣሚ፤በተለይም በመንገድ ላይ ንግድ፤በሊስትሮ እና በመሳሰሉት ሥራዎች ላይ 

በማሰማራት፤….አቅማቸዉ ያልቻለዉን ደግሞ በልጅ ሞግዚትነት ወይም በቤት 

ጠባቂነት በማሰቀጠር እራሳቸዉን እንዲረዱ ያስቀሯቸዋል፤በማለት ያለዉን ሰፊ 

ችግር አሳይተዋል፡፡ 

 

አንድ ተሳታፊ ደግሞ የኢኮኖሚ ችግር በሕፃናቱ ቅበላ ላይ እያስከተለ ያለዉን ተጽእኖ ሲገልጹ፡- 

…ዛሬ በቤተሰብ ላይ እየደረሰ  ለዉ የሁሮ ችግር በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ በሕጻናት 

የትምህርት ቅበላ ላይ ከፍተኛ ተጽእኖ እያሳደረ ነዉ፡፡ ለሕጻናቱ የምግብ ፍጆታና 

የትምህርት መሣሪያ ማሟላት የሚቸገሩ ወላጆች ብዙ ናቸዉ፡፡ በዚህም ምክንያት 

ምግብ አብልተዉም ሆነ አስይዘዉ የሚልኩት  ስለሚያጡ በየጎዳናዉ ላይ 

ሶፍት፤ፌስታልና ጥቃቅን ሸቀጦችን እንዲያዟዙሩ ያደርጓቸዋል፡፡ 

 

ለሕፃናቱ የመማር ችግር የሚሆነዉን የቤተሰብ የኢኮኖሚ እግር በመጠኑም ቢሆን ት/ቤቶች 

የበኩላቸዉን እየጣሩ እንደሆነ የተቆሙ አንድ ተሳታፊ ደግሞ በሰጡት ሀሳብ፡- 

 

በኢኮኖሚ ዝቅተኛ የሆኑ ቤተሰቦች ልጆቻቸዉን ወደ ት/ቤት ልከዉ ለማስተማር 

እንደማይችሉ በየአጋጣሚ ይሰማል፡፤እንዲያዉም አንዳምዶቹ ወላጆች በግንባር 

ተገኝተዉ ችግራቸዉን ይናገራሉ፡፡በዚህ ሁኔታ ወደ ት/ቤታችን የመጡ 105 

ሕፃናትን በምግብ በመደገፍ  እንዲመዘገቡና ከተመዘገቡም በኋላ በት/ቤት ለማቆየት 

በመምህራኖችና በበጎ አድራጊዎች ድጋፍ የቁርስ እና የምሳ ፕሮግራም ይዘን 



እንመግባለን፡፡ይህን ለመጠቀም ብቻ ብለዉ የሚያስመዘግቡ ወላጆችም አሉ፡፡ 

ፕሮግራሙ ባይኖር ወዲያዉ እንደሚያቋርጡ ይታወቃል ብለዋል፡፤ 

 

ከሴቶችና ሕፃናት ቢሮ በተገኘዉ መረጃ ደግሞ በክ/ከተማቸዉ በሚገኙ ወረዳዎች የበርካታ ሕፃናት 

ቤተሰቦች ካለባቸዉ የኑሮ ችግር የተነሳ ልጆቻቸዉን ወደ ት/ቤት ልኮ ለማስተማር 

አይፈልጉም፡፡አንዳንዶቹ እንዲያዉም ሕፃናቱን በተለያዩ የጉልበት ሥራዎች አሰማርተዉ 

በሚያመጡት ገቢ ሲጠቀሙ ይታያሉ፡፡ትምህርት ቤት የገቡትም በተለያየ ምክንያት 

ያቋርጣሉ፡፡ይህንን በመገንዘብ የክ/ከተማዉ የሴቶችና ሕፃናት ቢሮ ከኢትዮጵያ በጎ አድራጊዎች 

ድርጅቶች (Ethiopian Resident   Charities) ፤ከዕድር ማህበራት( Iddir Unions )እና 

ከሀይማኖት ተቋማት (Religious institutions) ጋር በመተባበር የደሰሳ ጥናት አድርጎ እንደነበረና 

በተገኘዉ ዉጤት መሠረት በተለያዩ በጎ አደራጊ ድርጅቶች በገንዘብና በቁሳቁስ የተደገፉ 

ት/ቤቶችንና ሕፃናትን ለይቶ በማሳየት፤ ድጋፉ ባይኖር ሊከሰት የሚችለዉንም  ስጋት ጨምሮ 

አብራርቷል፡፡  

 

ይህን መረጃ  የሰጡ አንድ ባለሙያ ሲናገሩ፡- 

 

…በጎ አድራጊ ድርጅቶች በት/ቤቶች ላይ ከፍተኛ ሥራ ይሠራሉ፡፡ በተለይ 
በኢኮኖሚ ዝቅተኛ ከሆኑ ቤተሰቦች የሚመጡና ትምህርታቸዉን ለመከታተል 
የማይችሉ ሕፃናትን በመለየት በየዓመቱ የተለያዩ ድጋፎች ያደርጋሉ፡፡ለምሳሌ 
በ2006ዓ.ም ብቻ በጠቅላላዉ 13099 ሕፃናት ድጋፍ አግኝተዋል፡፡ከነኝህ ዉስጥ 4248 
በቁሳቁስ፤ 206 በአልሚ ምግብ፤ 741 የት/ቤት ክፍያ፤ 251 የጤና፤ 258 በሥራ 
የማቋቋም ድጋፍ ተደርጎላቸዋል በማለት በጥናት የተደገፈ መረጃ ሰጥተዋል፡፡ 

 
መረጃ ሰጨዉ በመቀጠል በሰጡት አስተያየት ፡- 

ሕጻናት ከት/ቤት ዉጪ የሚገኙት በአንድም በሌላም መልኩ በአቅም ማነስ 
ምክንያት መሆኑ ይታወቃል፡፡ ካልበሉ መማር አይችሉም፡፡እንዲያዉም ከአንዳንድ 
ት/ቤቶች በተገኙ መረጃዎች በመጀመሪያ ደረጃ የሚማሩ ሐፃናት ራሳቸዉን እየሳቱ 
ይወድቃሉ፡፡ አብዛኛዉ በጎ አድራጊዎችም ይህን ክፍተት ለመሙላት ጥረት 
ያደርጋሉ፡፡ችግሩ ድርጅቶቹ በፕሮጀክት ስምምነት የሚሠሩ በመሆናቸዉ የፕሮጀክቱ 
ዘመን ሲያበቃ ድጋፉ የሚያቆም መሆኑ ነዉ፡፡ስለዚህ ለዘላቂ ሥራ የማህበረሰብ 
አቀፍ እንቅስቃሴን ማጠናከር ያስፈልጋል ብለዋል፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.የጥናቱ ዋና ዋና ግኝቶች 
  

 ከሚሊኒየም የልማት ግቡ አንጻር ዕድሜያቸዉ ለትምህርት የደረሱ ሕጻናት ሙሉ 
ለሙሉ በመጀመሪያ ደረጃ እነዲገኙ ለማድረግ በወረዳዉ ት/ጽ/ቤትም ሆነ 
በት/ቤቶች በኩል የተሠራዉ ሥራ አመርቂ እንዳልነበረ የጥናቱ ግኝት አሳይቷል፡፡ 

  
 በአብዛኛዉ ባለዉ የላላ የመረጃ አያያዝ ሥርዓት የወረዳ ት/ቤቶች ጽ/ቤትና 

ት/ቤቶች በኩል የተሟላና የተደራጀ መረጃ ተገኝቶ በአሀዝ ለማሳየት 
ባይቻልም፤በፊት ለፊት ቃለ ምልልስ ዉይይት ከቤት ለቤት ዳሰሳ፤ ከጎዳና 
ተዳዳሪዎች፤ከክ/ከተሞች ሴቶችና ሕፃናት ቢሮ፤እንዲሁም ከማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ  
በተሰበሰበ ቀዳማይ(Primary data) መረጃ መሠረት በአንድ ወረዳ ቢያንስ 163 
በጠቅላላ በ116ቱ ወረዳዎች 18834 ዕድሜያቸዉ ለትምህርት የደረሱ ሕፃናት 
ት/ቤት እዳልገቡ ወይንም ከትምህርት ገበታ ዉጪ እንደሚገኙ  ጥናቱ አሳይቷል፡፡ 
 

 ዕድሜያቸዉ ለትምህርት የደረሱ ሕጻናት ከትምህርት ገበታ ዉጪ ስለመገኘታቸዉ 
መረጃ ሰጪዎች የተለያዩ ምክንያቶችን ቢጠቁሙም፤በአንድም በሌላም መልኩ 
ችግሩ ድህነት መሆኑን መረጃ ሰጪዎቹ ገልጸዉታል፡፡ በመሆኑም ማህበረሰባችን 
የተለያዩ የኑሮ ደረጃ ያሏቸዉን ሕዝቦች (በጣም ሀብታም፤መካከለኛ እና በጣም 
ደሃ)የምታስተናግድ የመሆኗን ያክል፤የኑሮ ደረጃቸዉ ከድህነት ወለል በታች የሆኑት 
ሰዎች ልጆቻቸዉን መግበዉ፤አልብሰዉ እና የትምህርት መሣሪያዎቻቸዉን 
አሟልተዉ ወደ ት/ቤት ለመላክ ባለመቻላቸዉ ሕጻናቱ ከት/ቤት ዉጪ እንዲቆዩ 
አድርጓቸዋለል፡፡ 

 

የወላጆችን ችግር በመጠኑም ቢሆን በመጋራት ሕፃናት በዕድሜያቸዉ የትምህርት 
ዕድል እንዲያገኙ ለማድረግ መንግሥታዊ ያልሆኑ በጎ አድራጊ ድርጅቶች ከፍተኛ 



ሚና እየተጫወቱ መሆኑን ከአዲስ አበባ ሴቶችና ሕፃነት እንዲሁም በየክ/ከተማዉ 
ከሚገኙ የሴቶችና ሕፃናት ቢሮ የተገኘዉ መ፣ረጃ ይጠቁማል፡፡በዚህም መሠረት 
በአማካኝ በአንድ ክ/ከተማ ከ10000 በላይ ሕፃናት በምግብ፤ በትም/መሣሪያ፤ 
በአልባሳት(ዩኒፎርም)እና በጤና አገልግሎት እየተደገፉ እንደሚማሩ መረጃዉ 
አሳይቷል፡፡ከመረጃ ሰጪዎቹ አንደበት እንደተገለጸዉ ይህ ድጋፍ ባይኖር ኖሮ 
ሕፃናቱ ከትምህርት ገበታ ዉጪ ሊሆኑ እንደሚችሉ በተጨባጭ የተከሰተዉን ሁኔታ 
አንስተዉ አሰረድተዋል፡፡ 

 

 በመጠናዊ ስልት ከተሰበሰቡ መረጃዎች ለማረጋገጥ እንደተቻለዉ ለጥናቱ 
በናሙናነት በተመረጡት አካባቢዎች ያሉት የመደበኛ ትምህርት ቤቶች በቂ ሊባሉ 
እንደማይችልና በዝቅተኛ ደረጃ ላይ መሆናቸዉን(53.2%) ፤ ጥናቱ ጠቁሟል፡፡ 
በተጨማሪም ከአንዳንድ ወረዳዎችና ት/ቤቶች አመራሮች ጋር በተደረገዉ ዉይይት 
ምንም እንኳን ከዚህ በፊት ከፍተኛ የት/ቤቶች የማስፋፋት ሥራዎች እንደተሠሩ 
ቢታወቅም፤አሁን ባለዉ ተጨባጭ ሁኔታ ግን ከቅበላ ጋር ተያይዞ በተለይ 
በመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤቶች እጥረት እያጋጠመ መሆኑ ተጠቁሟል፡፡በአንድ በኩል 
በተወሰኑ ት/ቤቶች የመንግሥት ድጋፍ ባልተደረገባቸዉና ግንባታዎች 
ባልተፈጸሙባቸዉ የክፍል ጥበት በተጨባጭ በመታየቱ የተቻለዉን ያህል 
ለመቀበል ቢሞክሩም ከአቅም በላይ በመሆኑ  ለምዝገባ የመጡ ሕፃናትን 
እንደመለሱ አሳዉቀዋል፡፡ ይህም ዕድሜያቸዉ ለትምህርት የደረሱ ሕፃናትን 
በተፈለገዉ መጠን ለመቀበል ያለማስቻሉን አረጋግጧል፡፡ 
 

 ከአንዳንድ ተሳታፊዎች ለመረዳት እንደተቻለዉ በአሁኑ ወቅት የማህበረሰቡ 
ክፍሎች ለትምህርት ያለቸዉ ግንዛቤና የሚሰጡት ዋጋ በጣም አናሳ እየሆነ 
መምጣቱን ጠቁመዉ፤ ወላጆች  ልጆቻቸዉን ት/ቤት ልከዉ በማስተማር 
ከሚያገኙት ጥቀም በበለጠ በቤት ዉስጥ አቆይተዉ በጉልበታቸዉ ቢጠቀሙ 
እንደሚሻላቸዉ ይገነዘባሉ፡፡ ከተማሩም ቤተሰቦች የሚፈሩ ሕፃናትም ቢሆኑ 
ለመማር ያህል ይማሩ እንጂ ከጨረሱ በኋላ ባገኙት የትምህርት ደረጃ ተቀጥረዉ 
ከሚያገኙት ጥቅም በተሻለ በተለያዩ የንግድ እንቅስቃሴዎችና የገንዘብ ምንጮች 
ተጠቃሚ መሆን እንደሚችሉ ስለሚረዱ ለትምህርት ብዙም ትኩረት አይሰጡም 
በማለት አብራርተዋል፡፡ከዚህ በተጨማሪ በቤት ለቤት ዳሰሳና ከጎዳና ተዳዳሪዎች 
በተገኘዉ መረጃ 50.3% ህብረተሰቡ ስለ ትምህርት ያለዉ ግንዛቤ ዝቅተኛ መሆኑን 
ጥናቱ አሳይቷል፡፡ 

 
 የወላጆች መኖሪያ ቤት ከት/ቤቶች ርቆ መገኘት፤በቤት ኪራይ ንረትና በልማት 

ምክንያት ከቦታ ቦታ በየጊዜዉ በመንቀሳቀሳቸዉ የተነሳ የተረጋጋ የመኖሪያ ቦታ 
ስለሌላቸዉ ሕፃናተትን በዕደሜያቸዉ ት/ቤት እንደማያገቡና ቢያስገቡም 
ሲንቀሳቀሱ እያቋረጡ እንዲወጡ ስለሚደረግ ከፍተኛ ተፅዕኖ እንደፈጠረ ከዓይነታዊ 
መረጃ የተገኘዉ ዉጤት አሳይቷል፡፡ ከዚህ በተጨማሪም በፅሑፍ መጤቅ ከቤት 
ለቤትና ከጎዳና ተዳዳሪዎች በተገኘዉ ምላሽ ከቦታ ቦታ የመፈናቀል ሁኔታ ሕፃናት 
በዕድሜያቸዉ ትምህርት እንዳይጀምሩ፤ ከጀመሩም እንዲያቋርጡ 



እንደሚገደዱ(41.6) የሚሆኑ የጥናቱ ተሳታፊዎች አረጋግጠዋል፡፡ 
 

 በሌላ በኩል የመኖሪያ ቤታቸዉ በአዲስ አበባ ክልል ገጠራማ አካባቢዎች የሆኑና 
ከከተማ በጣም የራቁ  (አንቆርጫ፤ አካኪ ገብርኤል፤ ለገጣፎ፤ ወዘተ) ነዋሪዎች 
በአቅራቢያቸዉ ምንም ዓይነት ት/ቤት ባለመኖሩ  ሕፃናቱ በአዉሬዎች ይበላሉ፤ 
ሴቶች ተገድደዉ ይደፈራሉ፤ ይደበደባሉ እና ሌሎች ወንጀሎች የሚፈጸሙባቸዋል 
በሚል ስጋት ፤ ሕፃናትን በዕድሜያቸዉ ወደ ት/ቤት እንደማይልኩና ከዕድሜ በላይ 
ወደ አጎራባች ት/ቤቶች ለመመዝገብ ሲመጡ ስለሚከለከሉ ጥለዉ በመሄድ በተለያዩ 
የጉልበት ሥራ ላይ እንደሚሠማሩ የተገኘዉ መረጃ ጠቁሟል፡፡ 
 

 በወረዳዉ ት/ጽ/ቤትና በት/ቤቶች መካከል ያለዉ ግንኙነት የላላ መሆኑ በመረጃ 
ሰጪዎች የተገለጸ ሲሆን፤በተለይ ት/ቤቶች ወረዳዉ በሚያዘጋጃቸዉ ከወላጆችና 
ማህበረሰቡ ጋር በሚደረጉ ዉይይቶች ተሳትፎ ስለሌላቸዉ በሕፃናቱ ቅበላ  ዙሪያም 
ያደረጉት አስተዋፅኦ የጎላ እንዳልነበረ ለማወቅ ተችሏል፡፡ ይልቁንም ት/ቤቶች 
መዝግቦ ከመቀበል ባለፈ የተማሪዎች የቅበላ ጉዳይ የወረዳ ት/ጽ/ቤቶች ጉዳይ 
እንደሆነ ብቻ የሚገምቱ አብዛኛዉ ት/ቤቶች እንደሆኑ የጥናቱ ግኝት አሳይቷል፡፡ 
 
 

 የተማሪዎችን  ቅበላም አስመልክቶ በወረዳዉ በኩል የህዝብ ንቅናቄ መድረክ 
መፈጠሩን፤ አመራሮች ጣቢያ በመከፋፈል ቤት ለቤት ቅስቀሳ ማድረጋቸዉን 
እና የትምህርት ሳምንትን በመጠቀም ለወላጆች ግንዛቤ ማስጨበጫ መድረክ 
መዘጋጀቱን እናቃለን፡፡ነገር ት/ቤቶችን አሳታፊነቱ እምብዛም 
አልነበረም፡፡ወረዳዎች ወደ ት/ቤቶች ገፍተዉ የሚመጡት ዕቅድና ሪፖርት 
ሲፈልጉ ብቻ ነዉ በማለት ቅሬታቸዉን ጨምረዉ ገልጸዋል፡፡ 
 

   ለ. በየደረጃዉ የተቀናጀ ሥራ ያለመሠራቱ 
 
የትምህርት እንቅስቃሴ ሰፊና ዉስብስብ በመሆኑ በየደ ረጃዉ የሁሉንም 

ማህበረሰብ እገዛና ርብርብ የሚጠይቅ መሆኑ ይታወቀል፡፡ ይሁን እንጂ 

በቀደምትነት በተቋሙ ዉስጥ የሚገኙት አመራሮችና ባለሙያዎች ሠፊዉን 

ድርሻ ይወስዳሉ፡፡ከዚህ አንፃር አንድ የጥናቱ ተሳታፊ የሆኑ ር/መምህር 

ሀሳባቸዉን ሲገልጹ፡- 

 በእኛ በኩል የምዝገባ ማስታወቂያ ለረጅም ጊዜ ለጥፎ ማቆየት፤ከወላጅ ጋር 
የመወያየት፤ቅስቀሳ የማድረግ ሥራዎች ተደርገዋል፡፡ያም ሆኖ የሰዉ ሀይል 
እጥረት ስላለብን የተለየ ሥራ አልሰራንም፡፡ ወደ ሕጻናቱ ሄደንም  ጥረት 
አላደረግንም ምክንያቱም ኃላፊነቱ የወረዳዉ ት/ጽ/ቤት ነዉ በሚል እምነት 
የራሳችን አላደረግነዉም ብለዋል፤ 

  
  
 በተጨማሪም ከሌላ ር/መምህር ጋር በተደረገዉ ዉይይት፡- 
  



 የቤት ለቤት ዳሰሳ በትክክል ተደርጓል፤ይሁንእንጂ ያልተመዘገቡ ሕጻናት 
ያለመኖራቸዉን ከማወቅ ባለፈ ያደረግነዉ ነገር የለም፡፡ምክንያቱም ዳሰሳዉ 
የተደረገዉ በወረዳዉ በኩል ባሉ አደረጃጀቶች ስለነበረና የት/ቤቱ ማህበረሰብ 
ስላልተሳተፉበት ትክክለኛዉን መረጃ በእርግጠኝነት ለመናር ይከብዳል….ካሉ 
በኋላ የበለጠ  ግን በመምህራኖች ላይ የማሳመኛ ሥራ ቢሠራና አንዳንድ 
ጥቅማጥቅሞች ተጠብቀዉላቸዉ ከወረዳዉ ጋራ በቅንጅት ቢሠራ ጥሩ ዉጤት 
ይገኛል ብየ አምናለሁ ሲሉ አሰተያየታቸዉን ለግሰዋል፡፡ 

  

 ከላይ የተነሱት ሀሳቦች እንደሚጠቁሙት በወረዳዉ ት/ጽ/ቤቶች/በት/ቤቶችና 

በሌሎችም ያገባኛል ባይ ባለድርሻዎች መካከል ተቀናጅቶ የመሥራትና 

ጉዳዩን የማድረግ ክፍተት እንዳለ ለመገንዘብ ይቻላል፡፡ 

  
  
  

 
. ዕድሜያቸዉ ለትምህርት የደረሱ ሕፃናት ወደ ት/ቤት ገብተዉ ትምህርት 

እንዲከታተሉ ወደፊት ምን መደረግ አለበት? 

 

 

 

የመፍትሔ ሀሳቦች 

 በመንግስትና በማህበረሰቡ ድጋፍ በጀት ተመድቦ ዘላቂ የሆነ የምገባ ፕሮግራም 

ቢኖር፤ከተለያዩ አጋር ድርጅቶች ጋር በመነጋገር የምገባ ስራ መስራት 

 የማህበረሰብ አቀፍ እንቅስቃሴ መጠናከርና በባለቤትነት መመራት 

አለበት፡፡ይህንንም ለማመቻቸት በዘላቂነት እንዲቀጥል ታስክ ፎርስ ተቋቁሞ 

በጋራ መሠራት አለበት፡፡ 

 የተናጠል ሥራ ለዉጥ ማምጣት ስለማይችል፤ሁሉም ባለድርሻ አካላት 

በቅንጅትና በአብሮነት የመሥራት ባህልን ማጎልበት፤ 

 ከሥ/ፆታ፤ከወጣቶችና ሕፃናት እና ከሌሎች አካላት ጋር የአካቶ 

(mainestreeming) ሥራ ቢሠራ፤ 

 ግልጽ የሆነ የተማሪ ቁጥር መረጃ በእድሜ እና በፆታ ተለይቶ መያዝ 

ይኖርበታል፤ባለቤትም ያስፈልገዋል ፡፡  



 ከገጠራማ አካባቢ ለሚመጡ ተማሪዎች በአቅራቢያቸው እንዲማሩ የት/ቤቶች 

የማስፋፋት ሥራን ማመቻቸት፤ 

 ተጨማሪ የህዝብ ንቅናቄ መድረክ በመፍጠር ስለ ትምህርት ጠቀሜታ የግንዛቤ 

ማስጨበጫ ስራ መስራት 

 በየክ/ከተማዉ በሚገኙ እጥረት በሚታይባቸዉ ት/ቤቶች ተጨማሪ የመማሪያ ክፍሎችን 

በመገንባት ሁሉም ተማሪዎች በአካባቢያቸው ቅርብ በሆኑ ቦታዎች በስታንዳርዱ 

በተቀመጠው መሰርት ትምህርት እንዲያገኙ ማድረግ፤  
 

 


