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ጥቅምት 2003 ዓ. ም                                                           
አዲስ  አበባ 

 

ክፍል አንድ 
 

1. የጥናትና ምርምር አጠቃላይ ጽንሠ ሃሳብ 
 

1.1. መግቢያ 
 

የሰው ልጅ ከተፈጥሮ ጋር ሲያደርግ የነበረው መስተጋብር በወቅቱ ለመኖር የሚያስፈልጉትን  

ነገሮች ሁሉ ማግኘት እንዲችል ረግቶታል፡፡  ይህ ማለት የሰው ልጅ በራሱና በአካባቢው መካከል 

ያለውን የእውቀት ክፍተት ለመሙላት ሲታገል የነበረ መሆኑን ያሳያል፡፡አሁንም በመታገል ላይ 

ይገኛል፡፡ 

 

በ Charles Piece (1955) አባባል የሰው ልጅ በአካባቢው ያሉትን ነገሮች (ክፍተቶች) በአራት 

መንገዶች እየተረዳ እንደመጣና ለዛሬው ዘመን ሳይንሳዊ  ምርምር እንደደረሰ ጽፏል፡፡ እነርሱም ፣ 

ሀ/ እውነትን ማመን/መቀበል (The Method of Tenacity) ፤ ይህ መንገድ ሰዎች እውነት ነው 

ብለው ያመኑትን ነገር መቀበልና መቀጠል ሲሆን ይህ አይነቱን  እምነት ለረጅም ጊዜ በተደጋጋሚ 

እውነት ነው በመባሉ ምክንያት የነገሩን እውነትነት ማረጋገጫ አድርጎ  መውሰድን የሚመለከት 

የመጀመሪያው መንገድ ነው፡፡ ለ/በታዋቂ ሰዎች/ነገሮች ማመን (The Method of Authority)፤ ይህ 

አይነቱ መንገድ ብዙ ጊዜ ሀይማኖታዊ ወይም ባህላዊ ይዘት ባላቸው ነገሮች ላይ የሚያተኩር 

ሲሆን ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስ ወይም ቅዱስ ቁርአን እውነት ነው ያለውን ነገር በእምነቱ 

ተከታዮች ዘንድ እውነት ሆኖ መቅረተንና ሌላውም ይህንን ተቀብሎ መቀጠሉን የሚያሳይ ነው፡፡ 

በሌላ በኩል አንድ ሳይንቲስት እግዚአብሔር አለ ካለ አለ ማለት ነው ብሎ መቀበልን የሚመለከት 

ሲሆን በአጠቃላይ አንድ ሐሳብ ባሕላዊ ወይም ሐይማኖታዊ ክብደት ካለውና ከጀርባው ሕዝቡ 

የሚደግፈው ከሆነ እውነት ሆኖ የሚቀጥል መሆኑን የሚያሳይ ሁለተኛው መንገድ ነው፡፡ ሐ/ 

በደመነፍስ በአእምሮ ተቀርፆ የኖረ ነገር (The Method of Intuition) ይህ በሕሊና የተቀረጸ 

እምነትን የሚመለከት ሲሆን ለምሳሌ የክርስቶስ አዳኝነት፣ የመሐመድ ነብይነት በአማኖች ዘንድ 

በሕሊናቸው ፍፁም ሆኖ መኖሩን እንደ ማሳያ መጥቀስ ይቻላል፡፡ መ/ ሳይንሳዊ መንገድ 

(Scientific Method)፤ ይህ አይነቱ መንገድ የሰው ልጅ አሁን የደረሰበትን እና እየተጠቀመበት 

ያለውን መንገድ የሚመለከት ሲሆን በዚህም በትክክለኛ መረጃ ላይ የተመሰረተ እምነትና 



ጥናትና ምርምር ማንዋል አ.አ ከ/አ ትም/ቢሮ 2003 

 

3 ኃይሉ ዲንቃ እና ኣላምረው ቁምላቸው 

 

እውቀትን አምኖ የመቀበልን ሁኔታ የምናይበት ነው፡፡ ይህ ከሌሎች የማወቅ ዘዴዎች/መንገዶች 

በተለየ መንገድ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጠራ እና እየተሻሻለ የሚሔድ (Self Correcting) መንገድ 

ነው፡፡ 

 

ከላይ ለማመልከት እንደተሞከረው የሰው ልጅ አካባቢውን ለማወቅ የተለያዩ ዘዴዎችን ሲጠቀም 

እንደኖረና በአሁኑ ጊዜ በሳይንሳዊ መንገድ የምርምር ሥራዎችን እየሰራ አካባቢው ፍላጎቱን 

እንዲያረካለት እያደረገ መሆኑን እንመለከታለን፡፡ ይህ አይነቱ እንቅስቃሴ በተለይ ከኢንዱስተሪው 

አብዮት ጀምሮ / 17ኛው እስከ 18ኛው መቶ ክ/ዘመን/ የመመራመርና የማወቅ ስልቶች እያደጉ 

የመጡበት ጊዜ ነው ማለት ይቻላል፡፡ የሰው ልጅ አካባቢውን ለማወቅ ሲያደርግ በነበረው ትግል 

ከመጀመሪያው ጊዜ ጀምሮ አካሔዱ ሳይንሳዊ  መንገድ የተከተለ ባይሆንም በይዘቱ የጥናትና 

ምርምር ባህሪያትን ያካተቱ ነገሮች እንደነበሩት ከታሪካዊ አመጣጡ መገመት ይቻላል፡፡ የጥናትና 

ምርምር እድገት የተለያዩ ደረጃዎችን ያለፈ ቢሆንም አሁን ባለንበት ዘመን በሁለንተናዊ መልኩ 

እያደገ እና እጅግ እየተራቀቀ በመምጣቱ እንደ ዋና ችግር መፍቻ፣ በነበረው እውቀት ላይ ሌላ 

እውቀት መጨመሪያ እና የወደፊቷን አለም በተሻለ መንገድ መመልከቻ መንገድ እየሆነ እንደመጣ 

ይታመናል፡፡ 

 

የትምህርት ጥናትና ምርምርን ለይተን ስንመለከት ደግሞ በ20ኛው መ/ክ/ዘመን መግቢያ አካባቢ 

በአብዛኛው በሥርዓተ ትምህርቱና በመማር ማስተማሩ ሂደት ላይ ያተኮረ እንደነበረ የመስኩ 

ባለሙያዎች ያስረዳሉ (Bobbit, 1912) ፡፡ ከዚህ ጋር በተያያዘ በተለይ የተግባራዊ ጥናትና 

ምርምር ከ1926 ዓ ም ጀምሮ ሥራ ላይ እንደዋለ ጥናቶች ያስረዳሉ፡፡ ከሌሎች ጥናትና ምርምሮች 

በተለየ ሁኔታ የተግባራዊ ጥናትና ምርምርን ጠቀሜታ በተመለከተ Corey (1958) ሲገልጽ ሌሎች 

ሰዎች ስለማስተማር ሥራ ውጤታማነት ያጠኑትና የፃፉትን ከማንበብና ከመጠቀም ይልቅ 

መምህራን የራሳቸውን የማስተማር ሥልት ራሳቸው በማጥናት የማስተማር ተግባራቸውን ከጊዜ ወደ 

ጊዜ እያሻሻሉና ውጤታማ እያደረጉ የሚሔዱበት መሳሪያቸው እንደሆነ ይገልፃል፡፡ ይህ አይነቱ 

አባባልና እምነት ከ1930ዎቹ ጀምሮ በሥራ ላይ የዋለ ቢሆንም ሁሉም ሀገሮችነና ተቋማት በስፋት 

ሊጠቀሙበት አልቻሉም ነበር፡፡ ምክንያቱ ደግሞ የሙከራ አጠናን ስልት(Expermental Study) 

እየዳበረ በመምጣቱ እና የአህዛዊ መረጃዎች ትንተና(Quantitative data Analysis) ተቀባይነት 

እያገኘ በመምጣቱ ሲሆን በሌላ በኩል የተግባራዊ ጥናትና ምርምር ሳይንሳዊ ስልቶችን 

የማይከተልና ለግምታዊ ሥራ ክፍተት የሚፈጥር ነው ተብሎ ስለታመነበት ነበር (McForland, 

1993)፡፡ ከተወሰኑ አስርት አመታት በኋላ ማለትም ከ1970ዎቹ ጀምሮ የተግባራዊ ጥናትና 

ምርምር እንደገና በት/ቤቶች በሥራ ላይ መዋል የጀመረ ሲሆን በአሁኑ ጊዜ በሁሉም የትምህርት 

ተቋማት በስፋት እየተሰራበት ይገኛል (Eileen Ferrance, 2000)፡፡ 
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ከላይ የተገለጹትን ነገሮች ስንመለከት በተለይ የተግባራዊ ጥናትና ምርምርን በት/ቤቶች 

መምህራን ቢጠቀሙበት ጠቀሜታው እጅግ ከፍተኛ መሆኑንና መምህሩ ሙያውን እያሳደገ 

እና በማስተማሩ ጥበብ ራሱን ይበልጥ እያሻሻለ የተማሪዎችን መማርም በተጨባጭ 

እያረጋገጠ የሚሄድበት የመያቋርጥ የየእለት ተግባሩ ሊሆን እንደሚገባ ያስገነዝበናል፡፡ ይህ 

የምርምር አይነት እንደሌሎቹ የምርምር ዓይነቶች ሳይንሳዊ መንገድን የሚከተል ቢሆንም 

በሌላ በኩል የሌሎች ተመሳሳይ ችግሮችን መፍቻ ለመጠቀም ወይም ሌላ ተጨማሪ 

ቅውቀት ለማፍለቅ ሳይሆን በብዛት የምንጠቀምበት በአንድ በተወሰነ ቦታና (በአንድ ክፍል 

ውስጥ በተወሰኑ ተማሪዎች ላይ ሊሆን ይችላል) በውስን ጉዳይ ላይ በመነሳት በጋራ ወይም 

በተናጠል በመሆን ለመማር ማስተማሩ ሂደት እንቅፋት የሆኑ ጉዳዮችን በመለየትና 

በተግባር በመፈተሽ ሂደቱን ጤናማ በማድረግ ላይ የተመሰረተ የመምህሩ የእለት ተእለት 

ተግባር መሆኑ ከሌሎች ምርምሮች ይለየዋል፡፡   

 

የተግባራዊ ጥናትና ምርምር ጠቀሜታ ከላይ የተገለጸው ከሆነ መምህሩ ይህንን ተግባር 

ወደራሱ በመውሰድ በመማር ማስተማሩ ተግባር ዘወትር ሊጠቀምበት ይገባል፡፡ ለዚህ ነው 

ይህ አጭር ማንዋለ የተጋጀበት ዋናው ምክንያት፡፡ 

 

በዚህ ማንዋል የአጠቃላይ ጥናትና ምርምርን ምንነት በግርድፉ ከመዳሰስ ጀምሮ፣ 

የምርምር ዓይነቶችን፣ የምርምር ባህሪያትን፣ የምርምር ቅደምተከተላዊ አደረጃጀቶችን 

(ይዘቶችን)፣ የርዕስ አመራረጥን፣ የናሙና አወሳሰድን፣ መረጃ ማሰባሰቢያ መንገዶችን፣ 

የመረጃ ትንተናን፣ ማጠቃለያና አስተያየት አሰጣጥን የሚመለከቱ ጉዳዮችን የሚያነሳ ሲሆን 

በተለይ በስተመጨረሻ የተግባራዊ ጥናትና መርምርን ባህሪ፣ ይዘት፣ አደረጃጀትና ሪፖርት 

አፃፃፍ በተለየ ሁኔታ ለመግለጽ ይሞክራል፡፡ በተጨማሪም የአንድ የተግባራዊ ጥናትና 

ምርምር ሥራ በሞዴልነት ለማቅረብ ተሞክሯል፡፡ ስለዚህ ምንም እንኳን ይህ ጽሑፍ በቂ 

ነው ተብሎ ባይታመንም መምህራን ጽሑፉን እንደመነሻ በመጠቀምና የራሳቸውን ጥረት 

በመጨመርና ግንዛቢያቸውን በማስፋት የተግባራዊ ጥናትና ምርምርን በየእለታዊ 

የማስተማር ተግባራቸው ውስጥ በመጠቀም የመማር ማስተማሩ ሂደት ጤናማ ሆኖ 

እንዲቀጥል፣ ሙያቸውን በማሳደግ ለትምህርቱ ጥራት መጠበቅ የበኩላቸውን ጉልህ ሚና 

እንዲጫወቱ ይጠበቃል፡፡ 
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1.2. ምርምር / Research / ምንድን ነው 

 

ከጽሑፍ መረጃዎች መገንዘብ እንደሚቻለው ምርመር /Research/ ለሚለው ቃል አንድ 

ወጥና የማይለዋወጥ ትርጉም አልተገኘለትም፡፡  ምክንያቱም መስኩ ሰፊና በተለያዩ 

ምሁራን የተለያየ ማብራሪያ ሲሰጥበት የቆየ በመሆኑ ነው፡፡  አንዳንድ ጊዜ በአንዳንድ 

ምሁራን እጅግ በጣም ቀለለ ያለ ትርጉም ሲሰጠው በሌላ ጊዜና በሌሎች ምሁራን ደግሞ 

ላቅ ያለና ውስብስብ የሆነ ትርጉም ሰጥተውታል፡፡  ይህ እንዳለ ሆኖ በአጠቃላይ መልኩ 

ሲታይ ምርምር አዲስ ዕውቀትን ለማግኘትና የተገኘውንም እውቀት እውነተኛነት 

ለማረጋገጥ ወይም በእለት ተእለት እንቅስቃሴ የሚያጋጥመንን ችግር መፍትሄ ለማበጀት 

ሲባል ሥርዓት ባለው ሁኔታ የተቀነባበረና ሆን ተብሎ የሚከወን የሰው ልጅ የተግባር 

እንቅስቃሴ ነው፡፡ 

 በዚህም መሠረት በምርምሩ ሂደት ውስጥ የችግሩ ምንነት ይለያል፣ ስልት 

ይቀየሣል፣ይቀነባበራል፣ መረጃ ይሰበሰባል፣   ይገመገማል፣ ይተነተናል፣ ብሎም የተገኘው 

ውጤት በተቀነባበረ መልክ ይገለፃል፡፡  ከዚህም ሂደት በመነሳት ምርምር ሳይንሳዊ ይዘት 

አለው ማለት ይቻላል፡፡ 

 

1.3. ምርምር እንዴት ይካሔዳል /ይከናወናል/? 

 

ምርምር በማካሄድ ምን አዲስና የተሻለ ነገር ተገኘ የተገኘውንስ አዲስ ዘዴ ተማሪዎቹ 

ወይም ሕብረተሰቡ እንዴት ሊጠቀምበት ይችላል? ምንስ አጉልና ጎጅ ልምድ ታየ? 

በምንስ መንገድ ማስወገድ ይቻላል? የተማሪዎችን የመማር ችግርስ እንዴት ይፈታል? 

ይህንን ለማድረግ ግልጽና ቀላል የሆነ ምርምር እንዳለ ሁሉ ውስብስብና ጥልቅ ምርምር 

ሊካሄድ ይችላል በትምህርት ምርምር የሚሳተፉ ምሁራን በአንድ ት/ቤት በመካሄድ ላይ 

ያለን ፕሮግራም ከመገምገም አንስቶ የሰውን ልጅ የመማር ማስተማር ሂደት በረቀቀ 

መንገድ እስከ ማጥናት ድረስ ምርምር ማካሄድ ይቻላል፡፡  የመጀመሪያው ብዙም 
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ውስብስብ ያልሆነ፣ ግልጽና ፊት ለፊት ያሉ ሁኔታዎችን በማየት፣ በመስማትና በመሣተፍ 

እውነታውን በማረጋገጥ መተንተንን የሚጠይቅ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ልዩ ትኩረት፣ 

ጠለቅ ያለና ውስብስብ የሆነ ዘዴ መጠቀምንና ቴክኖሎጂ በፈጠራቸው መሣሪያዎች 

መታገዝንም ሊጠይቅ ይችላል፡፡  በመማር ማስተሩ ሂደትና በትምህርት ሥራ ሊሠራባቸው 

በሚችሉት የትኩረት ነጥሶች መካከል የሚከተሉትን ማየት ይቻላል፡፡ 

1.3.1. የሥርዓተ ትምህርቱን ተገቢነት መገምገም 

  

 የትምህርት ዓላማዎችና መሣሪያዎች ከተማሪው ዕድሜ ጋር የተጣጣሙ ናቸው?  

 ይዘቶቹ ግልጽ ናቸው ወይ?   

 የይዘቶቹ አደረጃጀት ተገቢ ናቸው ወይ? 

  

1.3.2. የማስተማር ብቃትን መገምገም / Evaluating Teaching competence/ 

 

 መምህሩ ከይዘትና ዓላማ ጋር ያለው ትውውቅ ምን ያህል ነው?  

 መምህሩ የሚጠቀምበት የማስተማር ሥልት ምን ይመስላል?  

 የመምህሩ የማስተማር ብቃት ምን ያህል ነው? 

  

1.3.3. የመማር ማስተማር ሂደትን መገምገም /Evaluating Teaching Process/ 

 

 የመማር ማስተማር ዓላማዎች ግልጽ ናቸው?  

 ዓላማዎቹ የተማሪውን ፍላጐት ያንፀባርቃሉ?  

 ዕለታዊ የትምህርት ዕቅዶች ተገቢ ናቸው?  

 መምህሩ ዕለታዊ የማስተማር ዕቅድ የማዘጋጀት ብቃት አለው?  

 

1.3.4. የትምህርት ቤቱን አደረጃጀትና ግብአት ሁኔታ መገምገም 

 የሥርዓተ ትምህርት መሣሪያዎች ተገቢነት 

 የትምህርት ግብዓቶችና ቁሳቁሶች ወቅታዊነት ወዘተ… 

 

 1.3.5. የተማሪዎች ለውጥ ሁኔታ መገምገም / Evaluating students outcome/ 
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 ተማሪዎች የተቀመጠውን ግብ መትተዋል ወይ?  

 የመማር ማስተሩ ሂደት በተማሪዎች ላይ የሚያስከትለው ሌላ ባህርይ አለ ወይ?  

1.4. በት/ቤት ምን አይነት ጥናትና ምርምር ሊካሄድ ይችላል? 

 

የምርምር ዓይነቶች ቀጥለው በዝርዝር የሚገለፁ ቢሆንም በት/ቤት ሊከናወን የሚችለውን 

የጥናትና ምርምር አይነትና ይዘት ለመለየት እንድንችል ሁለቱን ዋና ዋና የጥናት 

ዓይነቶች እንመልከት፣ 

 

1.4.1. መሠረታዊ ጥናትና ምርምር (Basic Research) 

  

አዲስ እውቀት ለመጨመር ጥልቅ ምርምር የሚደረግበት፣ ረጅም ጊዜ ሊወስድ የሚችለ 

እና ጥንቃቄ የሚጠይቅ የአጥኝውን እውቀት፣ ክህሎትና ልምድ የሚጠይቅ የምርምር 

ዓይነት ነው፡፡ 

 

1.4.2. ተግባር ተኮር ጥናትና ምርምር (Applied Research)  

 

ይህ በተጨባጭ ችግር ላይ በማተኮር ለችግሮች መፍትሔ ለማፈላለግ የሚያገለግልና 

በእለት ከእለት ተግባራችን ልንጠቀምበት የሚችል የምርምር አይነት ነው፡፡ ይህ ዓይነቱ 

ጥናት ሠፊ ቦታን በመከለልና ናሙና በመውሰድ በውክልና ስለሌላው ተመሣሣይ ችግር 

ከመግለጽ ወይም ከመተንበይ ጀምሮ በውስን የሥራ ቦታ በተወሰነ ችግር ላይ በማተኮር 

ያንኑ ችግር የሚፈታና ብዙ ጊዜ ለሌላ ቦታ የማንጠቀምበት የችግር መፍቻ የጥናት 

ዓይነት ሊሆን ይችላል፡፡ ከለይ ከተገለፀው ውስጥ የመጨረሻው የጥናትና ምርምር አይነቱ 

ተግባራዊ ጥናትና ምርምር /Action Research/ ይባላል፡፡ 

ስለዚህ በአጠቃላይ ሲታይ በትምህርት ቤቶች አካባቢ በመምህራን አማካኝነት ተግባራዊ 

ጥናትና ምርምር ( Action Researc) በቀላሉ ማካሄድ ይችላል፡፡ ጠቀሜታውም እጅግ 

ከፍተኛ ነው፡፡ የዚህ ዓይነቱ ምርምር የተግባር ተኮር ጥናትና ምርምር /Applied 

Research/ አንዱ አካል ሲሆን መሠረታዊ ዓላማውም መምህሩ የራሱን ሥራና ክንውን 

መመርመርና ጥንካሬዎችንና ደካማ ጐኖችን ለይቶ ማውጣትና የመማር ማስተሩን ሂደት 
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ጤናማ ማድረግ ነው፡፡  ተግባራዊ ጥናትና ምርምር በተለይም በትምህርት ዘርፍ ልዩ 

ጠቀሜታ አለው፡፡  አንድ መምህር የራሱን ሥራ ለመገምገምና ለማሻሻል በማያቋርጥ 

የድርጊት ምርምር ውስጥ መሳተፍ ይኖርበታል፡፡  መሠረታዊ ትኩረቱም ችግሮችን 

በመፍታትና አሠራርን በማሻሻል ላይ ይሆናል፡፡ 

 

1.5. የምርምር አጠቃላይ ባህርያት 

 

 የምርምር ሥራ ችግሮችን በመፍታት ላይ ያተኮረ ነው?  

 ምርምር ሊታዩ በሚችሉ ልምዶች ወይም በሳይንሳዊ መረጃ ላይ የተመሠረተ ነው?  

 ምርምር በምልከታና በልምድ ይወሰናል?  

 ምርምር አስተማማኝ የመረጃ መሰብሰቢያ መሣሪያዎችን ይፈልጋል?  

 ምርምር የጥናቱን ዲዛይን፣ የተሰበሰበውን መረጃና የተገኙ መደምደሚያዎችን 

አስተማማኝ ለማድረግ  የሙከራ ቴስት ያካሂዳል  

 ምርምር አዲስ ዕውቀት ማግኘት ላይ ትኩረት ያደርጋል  

 በጥንቃቂ ይዘገባል፣ ይቀርባል  

 ምርምር ዕውቀት፣ ፍላጐትና ልምድን ይጠይቃል  

 ምርምር ትእግስትንና ጥንካሬን ይጠይቃል  

 

1.6.  የምርምር /Research/ ዓይነቶች 

 

ልዩ ልዩ የምርምር ዓይነቶች አሉ፡፡ ከእነዚህ መካከል ለዚህ ጽሑፍ አስፈላጊ ናቸው 

የተባሉትንና ዋና ዋናዎቹን በሶስት ከፍሎ ማየት ይቻላል፡፡ 

 

1.6.1. ታሪክ ነክ ምርምር / Historical Study/ 

 

በዚህ የምርምር ዓይነት ተማራማሪው ያለፈን ታሪክ በማጥናትና በመመዝገብ ዕውቀቱን 

ያዳብራል፡፡ ይህ ዓይነት ምርምር ሲያዩት ቀላል ይመስላል፡፡ ሆኖም ግን ተማራማሪው 

የተነሳበትን መላምት ለማረጋገጥ የተለያዩ መረጃዎችን አሰባስቦ ማስረዳት መቻል 

ይኖርበታል፡፡  ለምሳሌ አንድ ተመራማሪ ስለ ኢትዮጵያ ትምህርት ታሪክ ሲያጠና 
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ለኢትዮጵያ ዘመናዊ ትምህርት መስፋፋት ከንግሥት ዘውዲቱ ይልቅ አጼ ምኒሊክ ከፍ 

ያለ አስተዋጽኦ አድርገዋል የሚለውን ሃሳብ ይዞ ቢነሳ ሐሳቡ እውነት ወይም ሀሰት 

መሆኑን በተለያዩ ዘዴዎች መረጃዎችን ሰብስቦ በማገናዘብ አሳማኝ ውሳኔ ላይ መድረስ 

ይኖርበታል፡፡ 

 

1.6.2.  ገላጭ ምርምር 

 

ይህ የምርምር ዓይነት የአንድን ሁኔታ ትክክለኛ ገጽታ ለማወቅ ወይም በትክክል 

ለመግለጽ ሲባል መረጃዎችን ከመጽሐፍትና ከሌሎችም ጥናታዊ የጽሑፍ ምንጮች 

በማሰባሰብና የምልከታ መረጃዎችን በማጠናቀር ትንተና በማድረግ የሚያጠና ሲሆን 

ውጤቱን በስድስት ንዑስ ክፍሎች ከፍሎ ማየት ይቻላል፡፡ 

እነሱም፡-  

ሀ/ ውሱን ጥናት /Case study/   

ለ/ አወዳዳሪ ጥናት /Comparative Study/Study/Studies/ 

ሐ/ ዕድገት ተኮር ጥናት/developmental  

መ/ ተከታታየነት ያለው ጥናት/follow up studies/ 

ሠ/ ተዛምዶን የሚያሳይ ጥናት /correlational/ 

ረ/ አሣሽ ጥናት/Survey Study/   

                                       

1.6.2.1. ውሱን ጥናት /case Study/ 

 

ይህ ዓይነቱ ምርምር የአንድን የተወሰነ ሁኔታ የአለፈ ታሪክ ጨምቆ በማጥናት አሁን 

ላለው ይዘትና ጠባይ በማብራሪያነት መጠቀምን ይመለከታል፡፡  ለምሳሌ ተማራማሪው 

ስለ አንድ ተማሪ ጠባይ ማጥናት ይፈልጋል እንበል፡፡  ተማሪው በት/ቤቱ አስቸጋሪ 

ፀበይ/ባህሪ ቢኖረው የጥናቱ ትኩረት በዚሁ በተማሪው ጠባይ ላይ ይሆናል፡፡  በጥናቱ 

ሂደት ሊነሳ የሚችለው ዋናው ጥያቄ ይህ ተማሪ ለምን እንዲህ ሆነ  የሚለው ነው፡፡ 

በዚህ መሠረት ሊሰጡ ከሚችሉ መልሶች አጥኚው መላ መምታት ይችላል፡፡  ከመላ 

ምቶቹ ውስጥ፡- 

 ከመምህራንና ተማሪዎች፣ የተቀባይነትና ጥሩ አመለካከት በማጣት፣ 
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 በትምህርቱ ውጤት ተስፋ በማጣት፣ 

 ከቤተሰቦቹ አያያዝና አስተዳደግ የተነሳና ሌላም ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ 

እንግዲህ የተማራማሪው ተግባር በልዩ ልዩ የምርምር ዘዴዎች ተጠቅሞ በየትኛው 

ምክንያት ተማሪው ለረብሻ እንደተገፋፋ ማወቅና መንስኤውን ካወቀ በኋላም ልጁ መልካም 

ጠባይ እንዲኖረው የተጠቀመባቸውን ዘዴዎች የጥናቱና ምርምሩ ውጤት ያደርጋቸዋል፡፡ 

 

       1.6.2.2. አሣሽ ጥናት / Survey study/ 

 

እንደዚህ ዓይነቱ ምርምር ስለአንዳንድ ማህበራዊ ክስተቶች መረጃዎችን አሰባስቦ 

በመተንተን ስለተጠናው ጉዳይ እውነተኛ ገጽታ መናገር የሚያስችል ነው፡፡  ለምሳሌ 

ከአንደኛ ደረጃ ትም/ቤቶች ተማሪዎች በየጊዜው እየወጡ የሚቀሩት በምን ምክንያት ነው 

በሚል ጥያቄ መነሻ ምርምር ማካሄድ ይቻላል፡፡ 

ውሱን ጥናት በተወሠነ ጉዳይ ላይ ጠለቅ ያለ ምርምር ማካሄድ ሲሆን አሣሽ ጥናት ደግሞ 

ሠፋ ባለ ርዕስ ጉዳይ ላይ በማተኮር አጠቃላይ መፍትሔ ለመሻት ነው፡፡ 

 

     1.6.2.3. አወዳዳሪ ጥናት /Comparative study/ 

 

ሁለት ወይም ከሁለት በላይ ሁኔታዎችን ወስዶ ስለእያንዳንዱ ጉዳይ በጥልቀት በማወቅ 

አንዱ ከሌላው የሚለይበትንና አንድ የሚሆንበትን ሁኔታ በግልጽ ማሳየት የሚቻልበት 

የምርምር ዓይነት ነው፡፡  ለምሳሌ ለአንደኛ ደረጃ ት/ቤቶች መምህራን ሥልጠና የተሻለው 

ፕርግራም የቱ ነው 1ዐ+2 ወይም 1ዐ+1 ለሚለው ጥያቄ ምላሽ ለመስጠት የሁለቱን 

ፕሮግራሞች ደካማና ጠንካራ ጎን ለመለየት ከዚህ በፊት በሁለቱም ፕሮግራሞች የሰለጠኑና 

በሥራ ላይ ያሉትን መምህራን የሥራ ውጤት በጥንቃቄ በመገምገም፣ የተሻለውን 

ፕሮግራም ማወቅ ያስችላል ማለት ነው፡፡ 

 

      1.6.2.4. ዕድገት ተኮር ጥናት / Developmental Studies/ 

 

ይህ ጥናት በተለያየ የዕድሜ ደረጃ ሕፃናት፣ ወላጆች፣ ተማሪዎች በየእርከኑ የሚያሳዩት 

የባሕሪይ ለውጥ ወይም የአስተሳሰብና የአእምሮ ዕድገት ለውጥን የማጥናት ሥልት ነው፡፡  
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ተማሪው በየክፍል ደረጃው በአንድ ወይም ከአንድ በላይ ባሉ የትምህርት ዓይነቶች 

የሚያስመዘግባቸውን ውጤቶች ተከታትሎ ማጥናትን እንደ ምሳሌ መውሰድ ይቻላል፡፡ 

 

      1.6.2.5. ተከታታይነት ያለው ጥናት / Follow-up studies/ 

 

ይህ ሥልት አንድ የትምህርት መርሃ ግብር ውጤታማ ስለመሆኑ ለአንድ ሙያ የሰለጠኑ 

ሰዎች በመስክ የሚያሳዩትን ለውጥ ወዘተ የምንገመግምበት ዘዴ ነው፡፡  በአዲሱ የሥርዓተ 

ትምህርት ትግበራ ወቅት በሙከራ ት/ቤቶች በ1ኛ እና 5ኛ፣ በ2ኛ እና 6ኛ፣ በ3ኛ እና 7ኛ 

በ4ኛ እና 8ኛ ክፍሎች ሲካሄዱ የነበሩ ሂደታዊ ግምገማዎች እንደምሳሌ ሊጠቀሱ 

ይችላሉ፡፡ 

 

     1.6.2.6. የተዛምዶ ጥናቶች /correlational studies/ 

 

የዚህ ዓይነቱ ሥልት 

1. ዕድሜ ከአእምሮ ጋር ያለውን ግንኙነት 

2. የአጠናን ሥልት ከትምህርት ውጤት ጋር ያለውን ዝምድና 

3. የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ውጤት ለ2ኛ ደረጃ ትምህርት የሚኖረውን ዝምድናና 

የመሳሰሉትን የምንዳስስበት ዘዴ ነው፡፡ 

 

    1.6.3. የሙከራ ምርምር /Experimental Study/ 

 

ይህ እይነቱ ምርምር አንድን ሁኔታ በሙከራ አረጋግጦ ማየትን የሚመለከት ምርምር 

ነው፡፡  ለምሳሌ በአፀደ ሕፃናት ፕሮግራም ውስጥ ካለፉና በቀጥታ ከቤታቸው ወደ አንደኛ 

ክፍል ከገቡ ሕፃናት ሒሣብን፣ አማርኛን፣ ሣይንስን፣ ወይም ሌላ ትምህርት የትኞቹ 

በይበልጥ እንደሚከታተሉ ሕፃናቱን ለይቶ በጥንቃቄ በመከታተል ማወቅ ይቻላል፡፡  

ጥናቱ ተጀምሮ እስኪጠናቀቅ መረጃዎችን በጥንቃቄ መያዙ ለውጤቱ ትክክለኛነት እጅግ 

በጣም ወሳኝ ነው፡፡ 
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ለምሳሌ ከትምህርት ቤት ውጪ ተጨማሪ እገዛ ማግኘት አለማግኘታቸውን፣ የቤተሰብ 

ልዩነት አለመኖሩንና የቤተሰብ የኑሮ ሁኔታ ልዩነት ሁሉ መጤን ያለባቸው ነገሮች 

ናቸው፡፡ 

1.7. የጥናትና ምርምር ቅደም ተከተላዊ ይዘቶች/ደረጃዎች/ 

በሁሉም የጥናትና ምርምር ዓይነቶች ተቀራራቢ ይዘት/ደረጃዎች/ የሚኖራቸው ቢሆንም 

የተወሰኑ ልዩነቶች ይኖራሉ፡፡  ነገር ግን በተለይ በተግብራዊ ጥናትና ምርምር ውስጥ 

የመጀመሪያው ክፍል መግቢያ /Introduction/ ሲሆን በዚህ ውስጥ የጥናቱን ርዕስ ከመምረጥ 

ጀምሮ የጥናቱን አጠቃላይ ሁኔታ የሚገልጽ ፅንሠ ሀሣባዊና ታሪካዊ ዳራ፣ የጥናቱ ዓላማ፣ 

አስፈላጊነት፣የጥናቱ ችግር ምንነትና የጥናቱ ወሰን ወዘተ ይገለጽበታል፡፡  ሁለተኛው 

ክፍል የተዛማጅ ጽሑፍ ክለሣ ሲሆን በዚህም ከጥናቱ ጋር ተዛማጅ የሆኑ ጽሑፎች 

የሚገመገሙበት፣ የሚነፃፀሩበትና  ልምድ  የሚወስዱበት  ክፍል ይሆናል፡፡ 3ኛው ክፍል 

የጥናቱን ዘዴ ( Methodology) የሚገለጽበት ነው፡፡  4ኛው ደግሞ የተሰበሰበው መረጃ 

የሚተነተንበትና የሚተረጐምበት ሲሆን 5ኛው ማጠቃለያ እና የውሣኔ አስተያየት 

የሚሠጥበት ክፍል ነው፡፡ 

ከነባራዊና ማህበራዊ እንቅስቃሴዎች መረዳት እንደተቻለው ብዙ ሰዎች በትምህርት ነክ 

ችግሮች ላይ ጥናትና ምርምር ማድረግ ይፈልጋሉ፡፡  በምን መልክ የምርምር ሥራ 

መሥራትም እንዳለባቸው ይወስናሉ፡፡  ዋነኛው ችግር ግን ምርምር የሚያደርጉበትን ርዕስ 

ማወቅና መወሰኑ ላይ ነው፡፡  አብዛኛውን ጊዜ የዚህ ችግር ምንጭ ነው ተብሎ 

የሚገመተው ሰዎች መሥራት የሚፈልጉት ጥናት አዲስ፣ ልዩ የሆነ በጣም አስፈላጊና 

ጠቃሚ ምርምር እንዲሆን ስለሚፈልጉ ነው፡፡  ፍላጐቱና ሃሣቡ ጥሩ ሆኖ ሳለ የዚህ 

ዓይነት ሃሣብ ተመራማሪውን በጣም ከባድና መረጃ አልባ ወደሆነ መስክ ይመራውና ችግር 

ላይ ይጥለዋል፡፡ 

 

እዚህ ላይ እንድንረዳው የሚያስፈልገን ዋነኛ ነጥብ ማንኛቸውም የምርምር ፕሮጀክቶች 

ከማንም አያንሱም፡፡  የሌሎች የምርምር ውጤቶችን ማንበብና ማጤን አዲስ አሠራርን 

እንድንፈጥር ወይም ለሌሎች አዳዲስ ግኝቶች እንድንጓጓ ወይም ግኝቶችን በተለየና አዲስ 

በሆነ መልክ ለመጠቀም ምርምር እንድናደርግ ይገፋፋናል፡፡  በአጠቃላይ የምርምርን 

ርዕስ ለመወሰን በመስኩ ጠለቅ ያለ እውቀት እንዲኖር መጣርን ይጠይቃል፡፡  አንድን 
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ጥናት ወይም ምርምር ለማድረግ ከሚገፋፉ ምክንያቶች ውስጥ ዋና ዋናዎቹ  የሚከተሉት 

ናቸው፡፡ 

 

1. በአንድ በተወሰነ የጥናት መስክ የታወቀው ነገር ውሱን ሆኖ ሲገኝና ሰፋ ያለ 

እውቀትና ግኝት እንዲኖር ሲያስፈልግ፣ 

2. በጥልቀት ያልተጠና ዕውቀት በመኖሩ ጅምር አስተሳሰብን ፍፃሜ ለማድረስና 

የተሟላ እውቀት ማግኘት አስፈላጊ ሲሆን፣ 

3. የዕውቀት መረጃዎች ያሉና የታወቁ መስለው ነገር ግን ያልተረጋገጡ ሆነው ይህን 

መሥራት የግድ ሆኖ ሲገኝ፡፡ 

4. እየሠራነው ላለው ተግባር ለውጥ/ውጤት ስለመምጣቱ ለማረጋገጥ ስንፈልግ ወይም 

ለውጥ አለማምጣታችንን ስናረጋጥ ምክንያቱን ለማወቅ ስንፈልግ ፣ 

ከላይ በርዕሱ እንደተገለፀው የምርምር ዋና ዋናዎቹ ቅደም ተከተላዊ ደረጃዎች ምንድን 

ናቸው የሚለውን ነጥብ ስናነሣ የሚከተሉትን ደረጃዎች ማንሣት ይቻላል፡፡ 

1.7.1. የምርምርን ርዕሰ ጉዳይን በሚገባ መግለጽ/ Statement of the problem/ 

ከላይ እንደተገፀው ማንም ሰው የምርምር ርዕስ ነው በሚል አስተሳሰብ አንድን ርዕስ 

እንደመሰለው ማስቀመጥ ይችል ይሆናል፡፡  ነገር ግን ጉዳዩን በትክክልና በጥልቀት 

አውጥተው አውርደው በአእምሮ ውስጥ ጉልህ የሆነ ግንዛቤ/ምስል እንዲፈጥር ማድረግ 

ካልተቻለ ማንኛውም ርዕስ ለምርምር ብቁ ርዕስ ላይሆንልን ይችላል፡፡ ስለዚህ ምርምር 

የሚደረግበት ርዕስ ጉልህና አሻሚ ትርጉም የሌለበት ሆኖ መቀመጥ ይኖርበታል፡፡ 

ማንኛውም ተማራማሪ የምርምሩን ርዕስ በትክክል ለመግለጽ በሚፈልግበት ጊዜ በአጽህኖት 

ሊያስታውሳቸው የሚገባ ሁለት መሠረታዊ ነጥቦች አሉ፡፡  እነዚህም፡- 

1.7.2.  መላምት /Hypotheses of the study/ 

መላምት / Hypotheses/ ተመራማሪው ምርምሩን ለመተግባር ሲነሳ በመጀመሪያ አንዳንድ 

ጥርጣሬያዊ ጥያቄዎችና መልሶች ወይም መፍትሔዎች ይሆናሉ ብሎ የሚያስባቸው 

ናቸው፡፡ ከዚህ ቀደም ባቀረብነው ምሳሌ የተማሪውን የሥነ ምግባር ጉድለት መንስኤዎች 

ብናስታውስ፡- 
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- የቤተሰብ አያያዝ 

- በትምህርት ዝቅተኛ ውጤት ማምጣትና ተስፋ መቁረጥ ወዘተ….  

የሚሉት ለተማሪው የጠባይ መበላሸት ምከንያቶች ሊሆኑ ይችላሉ ተብለው በመላምት 

መልክ የቀረቡ ሃሳቦች ናቸው፡፡  እነዚህም በጥናቱ ውስጥ ሊረጋገጡ ወይም ሊሻሩ የሚችሉ 

ናቸው፡፡  መላምት በጥያቄ ወይም በዓረፍተ ነገር መልከ ሊቀርብ ይችላል፡፡ 

ለምሣሌ፡ መላምት 1፡ ተማሪውን በጥባጭ ያደረገው የቤተሰብ አያያዝና አስተዳደር 

መበላሸት ነው ፡፡ /ዓረፍተ ነገር/ 

          መላምት 2፡ በተማሪው ጠባይ ላይ ተጽእኖ ያደረገው የጓደኞቹ ግፊት ይሆን?   

                      /በጥያቄ መልክ/ 

1.7.3. መሠረታዊ ጥያቄዎች /Basic Research Questions/ 

እነዚህ በጥናቱ ውስጥ በተለያዩ ዘዴዎች መረጃዎችን በማሰባሰብ መመለስ ያለባቸው 

ጥያቄዌች ናቸው፡፡  የእነዚህ መሠረታዊ ጥያቄዎች መልስ ማግኘት የመላምቶችን 

እውነተኛነት ወይም ሃሰተኛነት ግልጽ ያደርጋል፡፡  ለምሳሌ ከላይ የተቀጠሰውን ተማሪ 

ሁኔታ ብናይ የሚከተሉትን ጥያቄዎች መመለስ ጠቃሚ ይሆናል፡፡ 

 የትምህርት ውጤቱ ምን ይመስላል 

 የቤተሰቡ አያያዝና አስተዳደር ምን ይመስላል ወዘተ 

 እነዚህንና መሰል ጥያቄዎችን ተመራማሪው መመለስ ከቻለ ለልጁ ጠባይ መበላሸት 

መንስኤ የሆነውን ነገር ማግኘት ይችላል፡፡  ስለዚህ በምርምር አለም ተመራማሪው በጥናቱ 

ሂደት ውስጥ አጥጋቢ ምላሽ ሊያገኝላቸው የሚገባው አብይ ነጥቦችና ጥያቄዎች እንዳሉ 

መረዳት አስፈላጊ ነው፡፡  ከላይ የተገለፁት ሁለት ጉዳዮች ተመሣሣይ አገልግሎት ያላቸው 

በመሆኑ አጥኝዎች ከሁለቱ አንዱን ብቻ በመውሰድ ሲጠቀሙበት ይታያል፡፡  ሰለዚህ 

እኛም በጥናታችን የሚመቸውን አቀራረብ በምረጥ አንድም በመላ ምት ወይም 

በመሠረታዊ ጥያቄዎች ላይ መሠረት አድርገን መነሣት እንችላለን፡፡ 

1.7.4. የጥናቱ አስፈላጊነት /Significance or Justification of the study/ 

አንድ ጥናታዊ ምርምር ሲደረግ /በተለይም በተግባር ተኮር ጥናትና ምርምር/ በማንኛውም 

መልኩ ቢሆን የጥናቱ ዋነኛ ዓላማና ግብ የችግሮችን መፍትሔ ለማግኘት መሆኑ 



ጥናትና ምርምር ማንዋል አ.አ ከ/አ ትም/ቢሮ 2003 

 

15 ኃይሉ ዲንቃ እና ኣላምረው ቁምላቸው 

 

ይታወቃል፡፡  በዚሁም መሠረት እንደ ችግሮቹ አንገብጋቢነት ደረጃ በወቅቱ መፍትሔ 

ቢሰጣቸው ምን ያህል ጠቃሚ እንደሚሆን መገለጽ ይኖርበታል፡፡  ገለፃው ከግል፣ ከቡድን፣ 

ከብሔራዊና ከዓለም አቀፋዊ አኳያ ሊታይ ይችላል፡፡  ከማንኛወም አንፃር ቢሆን ጥናቱና 

ምርምሩ በውጤቱ ማኀበራዊ ጠቀሜታ እንዲኖረው ያስፈልጋል፡፡ 

ስለዚህ አንድ ተመራማሪ በአንድ ጉዳይ ላይ የሚያደርገው ምርምር በዘፈቀደ ለሱ 

እንደተሰማው ሳይሆን የችግሩን አንገብጋቢነት ከማኀበራዊ ጠቀሜታ አኳያ በመገምገምና 

ስለጥናቱም ያለውን ምክንያት በግልጽ በስቀመጥ መሆን ይኖርበታል፡፡ 

1.7.5. የጥናትና ምርምር ክልልን መወሰን ( Delimitation)  

ከብዙ ጥናታዊ ምርምር ግምገማ መረዳት እንደተቻለው የብዙ ጀማሪ ተመራማሪዎች 

ችግር የጥናትን ክልል መወሰን አለመቻል ነው፡፡  አንድ ተመራማሪ የምርምር ርዕሱን 

በሚገባ ከገለፀ በርዕሱ ስለተገለፀው ጉዳይ ከተለያዩ ገጽታዎች አንፃር በአንድ ወቅት 

በጥልቅ ማየት/ማጥናት/ ይቸግረው ይሆናል፡፡  ወይም የአንድን ጉዳይ ሁለንተናዊ ገጽታ 

ላጥና ብሎ ቢነሳም ምርምሩ ከጥልቀት ይልቅ ስፋት ብቻ ይኖረውና እያንዳንዱ ነጥብ 

በተሟላና በጥልቀት ሳይዳሰስ ሊታለፈ ይችላል፡፡ 

ስለዚህ አንድ ተመራማሪ እላይ የተጠቀሰው ችግር እንዳይከሰት ገና ከመነሻው ጥናቱ 

የሚወስደውን ጊዜ፣ የገንዘብ አቅምና የሚያስፈልጉትን ሌሎች መሣሪያዎች ማግኘት 

የሚቻልበትን ዘዴ ማወቅና የመረጃዎችን አሰባሰብ ስልት በመቀየስ የጥናቱን ክልል 

መወሰን አለበት፡፡  አንድ ምሳሌ ወስደን ለማየት እንሞክር፡፡ 

የምርምር ርዕስ የ “HIV መስፋፋትን ለመግታት በሚደረገው ጥረት ያጋጠሙ ችግሮች” 

ይህ ርዕስ በጣም ሰፊ በመሆኑ ሰፊ ጊዜና ብዙ ገንዘብ ከመጠየቁም በላይ መመለስ 

የሚፈለገው ጥያቄ በግልጽ ስላልተጠቆመ ለምርምር አመች አይደለም፡፡  ግን ጥሩ መነሻ 

ነው፡፡  በቦታ፣ በጊዜና በሁኔታ ሊከለልና ሊጠብ ይችላል፡፡  የሚከተሉትን ርዕሶች 

እንመልከት፡፡ 

ሀ/ በአዲስ አበባ የHIV መስፋፋትን ለመግታት በሚደረገው ጥረት ያጋጠሙ ችግሮች  

    /በቦታ ሲከለል/፣ 

ለ/ በአዲስ የአበባ የHIV መስፋፋትን ለመግታት በሚደረገው ጥረት ከ199ዐ ዓ.ም ወዲህ  
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   ያጋጠሙ ችግሮች /በጊዜ ሲከለል/፣ 

ሐ/ በአዲስ አበባ የHIV መስፋፋትን ለመግታት በሚደረገው ጥረት ከ199ዐ ዓ.ም ወዲህ  

    ያጋጠሙ የማቴሪያል ችግሮች/ በሁኔታ ሲከለል/ 

በዚህ ሁኔታ ማንኛውንም ሰፊ ጊዜ ብዙ ገንዘብና ማቴሪያል የሚጠይቅ ርዕስ ጥናትና 

ምርምሩን ለሚያካሂደው ግለሰብ ከጊዜ ከገንዘብና ማቴሪያል አቅም ጋር እንዳስማማ 

አድርጐ ማጥበብ ይቻላል፡፡ 

 

1.7.6. የተዛምዶ ጽሐፍ ክለሣ /Review of related literature/ 

 

በጥናትና ምርምር ዓለም ውስጥ በአንድ በተወሰነ ጉዳይ ላይ የምርምር ሥራ ሲካሄድ ከዚያ 

በፊት በጉዳዩ ዙሪያ የተደረጉ የምርምር ሥራዎችና ውጤቶቻቸው መጠናት ተገቢ 

እንደሆነ ይታመንበታል፡፡  ስለዚህ አንድ የምርምር ሥራ ሲካሄድ ምርምሩን ነክ በሆኑ 

ርዕሶች ላይ የተደረጉ ጥናቶች ሁሉ / በጽሑፍ መልክ ይገኛሉ/ ይሰበሰባሉ፡፡  ተማራመሪው 

ይህንን ሲያደርግ በጉዳዩ ላይ ሰፋ ያለ ዕውቀት ያገኛል፣ የመረጃ ማሠባሠቢያ ስልት 

እንዳቀየስ ይረዳዋል፣ ለችግሩ መፍትሔ የተገኘለትን አካባቢ እንዳይደግም ያደርግዋል፣ 

በተመሣሣይ በጥናቶች መካከል በጊዜ ወይም በሌላ ምክንያት የተገኙ የውጤት ልዩነቶችን/ 

ክፍተቶችን ለመለየት ያስችልዋል፣ በወቅቱ ያገኘውንም መረጃ በአግባቡ ለመተንተን 

ይረዳዋል፡፡ 

ተማራማሪው የሌሎችን ምሁራን የምርምር ግኝቶች/discoveries/ ከመጻሕፍት፣ ከዓመታዊ 

ዘገባዎች፣ ከመጽሔቶች፣ ከምሁራዊ ጥናቶች፣ ከጋዜጦች፣ ከወቅታዊ ጽሐፎችና ከሌሎችም 

ከታተሙ ጽሑፎች ያሰባስባል፡፡ ሐሳቦችን ከማንኛውም ምንጭ በሚወሰድበት ጊዜ ግን 

ተመራማሪው ፀሐፊውና ምንጩን በመጥቀስ የራሱ ሐሣብ እንዳልሆነ ከማሳወቅ በተጨማሪ 

ሃሣቡ ሣይዛባ ወይም ሣይቀየር በትክክል መወሠድ ወይም መብራራት 

አለበት፡፡በመጨረሻም  

የተጠቀመባቸውን ምንጮች መጽሐፍ፣ ጌዜጣና ሌሎች የጽሐፍ ሰነዶች ወዘተ… “ዋቢ 

መጽሐፍ” /Reference/ ዝርዝር ከጥናቱ ዘገባ መጨረሻ ላይ ማያያዝ ይናርበታል፡፡ 
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1.7.6.1 የግርጌ ማስታወሻ አፃፃፍ ዘዴዎች 

 

የግርጌ ማስታወሻ ከላይ እንደተገለፀው አንድ ተመራማሪ የራሱ ያልሆነውንና ለምርምሩ 

አስፈላጊ የሆነውን ሃሣብ ከሌላ ሰው ሥራ በሚወስድበት ጊዜ የሰው ሃሣብ መሆኑን 

መጠቆሚያ ዘዴ ነው፡፡ 

1.7.6.2. የግርጌ ማስታወሻ ጥቅም 

 

ሀ/ ቀጥተኛ የሃሣብ ውሰትን ለማሳወቅ 

ለ/ ቃላትና ሐረጐችን ለማብራራት ወይም ለመተርጐም 

ሐ/ ተጨማሪ ጠቃሚ የሆኑ ሃሣቦችን ጨምሮ በዋናው ጽሑፍ ውስጥ የተገለፀውን ፍሬ ነገር  

    ማዳበር ሲያስፈልግ 

መ/ የሠንጠረዥና የስታትስቲክስ መረጃዎችን ምንጭ ለመጠቆም ወዘተ… 

 

1.7.6.3. የግርጌ ማስታወሻ /Foot notes/ አፃፀፍ 

ብዙ ዓይነት አፃፃፎች አሉ፡፡  ብዙውን ጊዜ የምንጠቀምበት ግን የሚከተለው ነው፡፡ 

ሀ/ በጽሑፍ ውስጥም ሆነ በግርጌ ማስታወሻው ላይ ከፍ ብሎ የተፃፉ የአረብኛ ቁጥሮች  

   /1,2,3,4../ ይፃፋሉ፣ 

ለ/ የተጠቀሱት ቁጥሮች ከጽሑፍ መጀመሪያ እስከ መጨረሻ በተከታታይ ይፃፋሉ፣ 

ሐ/ ቁጥሮቹን ምንም ዓይነት ምልክት / ፡, ፣, ፣, ፡፡/ አይከተላቸውም፣ ወይም  

    አይደረግባቸውም  

መ/ በአንድ ገጽ ላይ የሚገኝ የሃሣብ ውሰት በሙሉ በዚያው ገጽ ግርጌ ከዋናው ጽሑፍ 

በ3.5  

    ሴ.ሜ ዝቅ ብሎ የግርጌ ማስታወሻው ይፃፋል፡፡ 

ሠ/ የሃሣብ ውሰቶች አጠር ያሉና ለምርምር አድራጊው ዓላማ በጣም ጠቃሚ መሆን  

   አለባቸው፡፡ 
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1.7.6.4.  የግርጌ ማስታወሻ የሚከተሉትን ማሟላት አለበት 

ሀ/ የደራሲው ስም 

ለ/ የመጽሐፉ ርዕስ ከደራሲው ስም ጋር በነጠላ ሰረዝ ተለይቶ ይፃፍና ከሥሩ ተሰምሮበት  

   ይፃፋል፡፡ 

ሐ/ የመጽሔቱ ስም/ከሥሩ ይሰመርበታል/ ቅጽ፣ ቁጥር፣ገጽ፣ የታተመበት ወርና ዓመተ  

   ምህረት ይከተላል፡፡ 

መ/ በየትኛው ገጽ ላይ የሃሣበ ውሰት እንደተወሰደ ተጽፎ በአራት ነጥብ ይዘጋል፡፡ 

ለምሣሌ 

ተክለፃዲቅ መኩሪያ፣ የኢትዮጵያ ታሪክ ከአጼ ታዎድሮስ እስከ ቀደሣዊ ኃይለ ሥላሴ 

/አዲስ አበባ፣ ብርሃንና ሰለም ማተሚያ ቤት፣1964፣ ገጽ 2ዐ3 

 

1.7.6.5. ከመጽሔቶች/Periodical/ የሚወሠድ 

 

ሀ/ የደራሲው ስም ልክ ለመጽሐፉ ደራሲ እንደተገለፀው ይፃፋል፣ 

ለ/ የመጣጥፉ ርዕስ በትምህርተ ጥቅስ ውስጥ ይቀመጣል 

ሐ/ የመጽሔቱ ስም /ከሥሩ ይሰመርበታል/ ቅጽ፣ ቁጥር፣ ገጽ፣ የታተመበት ወርና ዓመተ  

   ምህረት ይከተላል 

 

ለምሣሌ 

አባይነህ ዘውዴ እንዴት እንደምንማር ማወቅ እንደ ትምህርታዊ ቅርስ፣ የኢትዮጵያ 

ትምህርት ጆርናል፣ ቅጽ 9 ቁጥር 2/ ገጽ 37, ፣ጥር 1973፡፡ 

 

1.7.6.6. ከጋዜጦች የሚደረግ የሐሳብ ውሰት 

 

ሀ/ የደራሲው ስም ካለበት ስሙ ይፃፋል 

ለ/ የጋዜጣው ስም 

ሐ/ የታተመበት ቀንና ዓመተ ምህረት 
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ምሣሌ  

ከበደ ሁንዴ፣ አዲስ ዘመን ጋዜጣ፣ መስከረም 3 ቀን 1977 

 

1.7.7.  የጥናቱን ዘዴ መለየት  

የአንድ ትምህርት ነክ የሆነን ችግር / Educational Problem/ መንስኤ ለማወቅና 

መፍትሔውን ለማየት የሚካሄድ ጥናታዊ ምርምር በሂደት ውስጥ ከዚህ ቀደም በመስኩ 

የተሰማሩትን ምሁራን የምርምር ሥራ ውጤቶችን መመርመር ስለሚጠናው ችግር 

አጠቃላይ ግንዛቤ ለማስጨበጥ ያግዛል፡፡ ሆኖም በመስኩ ከዚህ ቀደም መሰል ምርምር 

ያልተካሄደ ከሆነ አግባብ ያለውን መረጃ በማሰባሰብ አዲስ ጥናት ማካሂድ አስፈላጊ 

ይሆናል፡፡ 

አንድ የምርምር ባለሙያ ለምርምር አስፈላጊ የሆነውን መረጃ ለመሰብሰብ ሲያቅድ 

ስለመረጃ ምንነት፣ ስለምንጮቹና ስለአሰባሰቡ ስልትና ስለመጠኑ ትክክለኛ ዕውቀት 

እንዲኖረው ያስፈልጋል፡፡ 

1.7.7.1. የመረጃ አሰባሰብ/Data Collection/ ዘዴ 

 

ለጥናቱ የሚያስፈልጉ ነገሮችን በማሰባሰብ መፍትሔ ለማፈላለግም ሆነ ችግሮችን በሂደት 

እየፈቱ ለመሄድ ተገቢና በቂ መረጃ ያስፈልጋል፡፡ ይህንን መረጃ ለማግኘት ደግሞ 

ሳይንሳዊ በሆነ በንገድ በጥንቃቄ መሰብሰብ አለበት፡፡ ለዚህም የተለያዩ ዘዴዎች ስላሉ 

እንደ ጥናት አይነቱ መጠቀም ያስፈልጋል፡፡ 

  

1.7.7.2. መረጃ /Data/ ምንድን ነው? 

መረጃ ለምርምር ሥራ የሚያስፈልግ መሠረታዊ ጥሬ ሃሣብ ነው፡፡  ተመራማሪዎች 

በምርምር ሥራቸው ሂደት ውስጥ ለማሰብ፣ ለመገመት፣ ለመተንበይ፣ አዲስ ንድፈ ሃሣብን፣ 

አዲስ የአሠራር መርህን ለማፍለቅ የሚችሉት መረጃዎችን መሠረት በማድረግ ነው፡፡  

ለጥናታዊ ምርምር የሚቀርብ መረጃ ጥራትና ብቃት ለጥናቱ ውጤትና ከፍተኛ ደረጃ 

መያዝ ወሳኝ ነው፡፡  በመረጃ አሰባሰብና አጠቃቀም ሂደት ውስጥ የባለሙያው ቅድመ 
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ዕውቀት ግምት፣ ልምድና አመለካከት የመረጃን ትክክለኛ መሆንና አለመሆን ሊጠቁሙ 

የሚችሉ ሁኔታዎች ናቸው፡፡ 

ለምርምር ሥራ የሚሰበሰብ መረጃ ትክክለኛ መልኩን ያልያዘና የተዛባ ከሆነ የጥናቱ 

ውጤት የተዛባና የተሳሳተ አቅጣጫ የሚያመላክት ይሆናል እንዲይዝ ያደርገዋል፡፡  ይህም 

ለምርት፣ እድገትና አጠቃላይ ልማት አደገኛ ሁኔታን ሊፈጥር ስለሚችል ባለሙያው 

ለሚሰበስበው መረጃ ጥራትና ብቃት ልዩ ጥንቃቄ ሊያደርግ ይገባል፡፡ 

1.7.7.3. የመረጃ ምንጮች /Source of data/ 

ለጥናታዊ ምርምር የሚያስፈልግ መረጃ ከሁለት ዋና ዋና ምንጮች ሊሰበሰብ ይችላል፡፡  

እነርሱም ርቱዕ ምንጭ / primary source/ ኢርቱዕ ምንጭ /Secondary source/ በመባል 

ይታወቃሉ፡፡ 

ርቱዕ የመረጃ ምንጭ / primary source/ ለምርምር ሥራ ተፈላጊ የሆነ ጥሬ መረጃ 

በጽሁፍ መጠይቅ፣ በቃል መጠይቅ፣ በመስክ ምልከታ ወዘተ… አማካኝነት በቀጥታ የሚገኝ 

ነው፡፡ የዚህ ዓይነቱ መረጃ ከሚገኙባቸው ምንጮች ውስጥ፡-  

- በቀጥታ ከሚመለከታቸው ሰዎች 

- ጥናታዊ ምልከታ የሚደረግበት የመስክ መረጃ /Field Data Source/ 

- አንዳንድ ደብዳቤዎች፣ ሪፖርቶች፣ ማስታወሻዎች ወዘተ… ከርቱዕ ምንጭ ሊመደቡ 

ይችላል፡፡  እነዚህ መረጃዎች ከመጀመሪያ የመረጃ ባለቤቶቻቸው የመነጩ 

በመሆናቸው ከኢርቱዕ ይለያሉ፡፡ 

- ኢርቱዕ የመረጃ ምንጭ (Socondary Source) አንዳንድ መጽሐፍት፣ መጽሔቶችና 

የመሳሰሉት በጽሑፍ መልክ የሚገኙ ዶክመንቶች ከኢርቱዕ የመረጃ ምንጮች 

ይመደባሉ፡፡  እነዚህ ምንጮች የብዙ ምሁራንና የምርምር ባለሙያዎችን ጥናታዊ 

ሪፖርቶች ፍሬ ነገር በማሰባሰብና በመጭመቅ የተዘጋጁ በመሆናቸው ለምርምር 

ሥራ ከፍተኛ እገዛ ያደርጋሉ፡፡  ከኢርቱዕም ሆነ ከርቱዕ ምንጮች የሚገኘው 

መረጃ የአዘጋጁን ወይም የመረጃ ሠጭውን መብት በመጠበቅ በትክክል መጠቀስ 

ይኖርበታል፡፡  አዘጋጅ ሳይጠቀስ የሚወሰድ ቀጥተኛ ያልሆነ የመረጃ ምንጭ 

በምሁራን ዘንድ በግልጽ የሚታይ የሐሳብ ስርቆት /plagiarism/ ይባላል፡፡  ይህም 
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በምርምር ዓለም እጅግ የተወገዘ ድርጊት በመሆኑ ምርምር አድራጊዎች ልዩ 

ጥንቃቄ ሊያደርጉበት የሚገባ ጉዳይ ነው፡፡ 

 

1.7.7.4.  የመረጃ አሰባሰብ ስልት /Techniques of data collection/ 

ለጥናታዊ ምርምር የሚያስፈልጉ መረጃዎች በተለያዩ ዘዴዎች አማካኝነት ይሰበሰባሉ፡፡  

ከነዚህም ውስጥ ዋና ዋናዎቹ የሚከተሉት ናቸው፡፡ 

ሀ/ የጽሑፍ መጠይቅ (Questionnaire) 

ለ/ የቃል መጠይቅ (Oral Interview) 

ሐ/ የመስክ ምልከታ (Observation) 

መ/ የተመረጠ ቡድን ውይይት (Focus Group Discussion) 

እነዚህ ዘዴዎች የራሳቸው የሆነ አዘገጃጀትና አጠቃቀም ስላላቸው የተመራማሪውን 

ጥንቃቄና ትኩረት ይሻሉ፡፡ 

1.7.7.4.1. የጽሑፍ መጠይቅ(Questionnaire) 

ይህ ዓይነቱ የመረጃ መሰብሰቢያ ዘዴ ከሌሎቹ ዘዴዎች አንፃር ሲታይ አብዛኛውን ጊዜ 

አገልግሎት ላይ የሚውል ዘዴ ነው፡፡  የጽሁፍ መጠይቅ ሲዘጋጅ የሚከተሉት ዋና ዋና 

ነጥቦች መታወስ ይኖርባቸዋል፡፡ 

ሀ. ብዙ ጊዜ መጠይቆቹ የሚቀርቡት አጥኝዎች በቀጥታ በሌሎበት ሊሆን ስለሚችል  

    ጥያቄዎቹ በአጫጭር ዓረፍተ ነገሮችና በቀላል ቋንቋ መቅረብ ይኖርባቸዋል፣ 

ለ. ሁለትና ከሁለት በላይ ጥያቄዎች በአንድ ላይ ባይቀርቡ ይመረጣል፣ 

ሐ. የጥያቄዎቹ አቀራረብ ተገቢ የሆነ ቅደም ተከተል ያለውና ተጠያቂዎች ያለችግር  

   ተገንዝበው የሚመልሷቸው ዓይነት መሆን ይኖርባቸዋል፡፡ 

መ. ጥያቄዎቹ በተጠያቂዎች ዘንድ ግምታዊ፣ የተዛባና የተሳሳተ መልስ እንዲሰጥ  

    የሚጋብዙ እንዳይሆኑና በማያሻማ ሁኔታ የተፈለገውን መልስ/መረጃ/ በትክክል   



ጥናትና ምርምር ማንዋል አ.አ ከ/አ ትም/ቢሮ 2003 

 

22 ኃይሉ ዲንቃ እና ኣላምረው ቁምላቸው 

 

    እንዲጠቁሙ የሚያስችሉ መሆን ይኖርባቸዋል፡፡ 

ሠ. ጥያቄዎቹ መልስ ሰጭዎቹን የሚያሰለቹና የተንዛዙ መሆን የለባቸውም፡፡  የጽሑፍ  

    መጠይቆች ለተጠያቂዎቹ እንደፈተና የሚቆጠሩና የሚያስጨንቁ ዓይነት ሳይሆን  

    ማራኪነት ያላቸውና የሚጥሙ ነገር ግን ማሰብን የሚጠይቁ መሆን ይኖርባቸዋል፡፡   

ረ. የጥያቄዎቹ ይዘት መልስ ሰጭዎቹን የሚያስደነግጡ፣ የሚያንቋሽሹ ወይም  

   የሚያስወነጅል መሆን የለበትም፡፡  በዚህ አኳያ የመልስ ሰጭዎችን ኢኮኖሚያዊና  

   ማኀበራዊ ዕድገት ማጤን አስፈላጊ ነው፡፡ 

ሰ. መጠይቆቹን የሚሞሉ ሰዎች ባደረጉት ትብብር ለጥናቱ ጠቃሚ አስተዋጽኦ 

ማድረጋ ቸው ተጠቅሶ ለዚህም ምስጋና እንደሚገባቸው በሸኝው ደብዳቤ ወይም 

በመጠይቁ ራስጌ ላይ መግለጽ ጠቃሚ ነው፡፡ 

ሸ. መልስ ሰጭዎች በማወቅም ሆነ ባለመወቅ ሊሰጡ የሚችሉትን የተሳሳተ መልስ   

   ለመቆጣጠር የሚያስችሉ ጥያቄዎች በመጠይቁ ውስጥ መታከል አለባቸው፡፡  

ለምሣሌ  

የቤተሰብ የገቢ መጠን በሚመለከተ የቀረበ ጥያቄ ካለ በሌላ ጎን የወጭ መጠንን 

የሚጠይቅ ጥያቄ መቅረብ ይኖርበታል፡፡ 

ቀ. ለጥያቄዎች የሚሰጡ መልሶች በምርጫ መልክ ቢቀርቡ ይመረጣል፡፡ ምርጫ 

የሌላቸው  

   ጥያቄዎች ከሆኑ ደግሞ አጫጭር መልስ የሚሰጣቸው ዓይነት ቢሆኑ የተሻለ ነው፡፡ 

   ለጥናታዊ ምርምር ብቁ መረጃ ለማሰባሰብ የሚያስችል የተሟላ መጥይቅ ለማዘጋጀት 

በቅድሚያ የሙከራ መጠይቅ ተዘጋጅቶ መሠራጨት ይኖርበታል፡፡  ከመጠይቁ በሚገኙ 

የማሻሻያ ጥቆማዎች አማካኝነት ድጋሚ የሙከራ መጠይቅ ለተመሳሳይ ዓላማ 

ይሠራጫል፡፡  መጠይቁን ሁለት ወይም ሶስት ጊዜ ማሻሻል ራሱን የቻለ አድካሚ ሥራና 

ረጅም ጊዜ የሚፈጅ ቢሆንም ለሥራው ጥራት ሲባል ሳይታለፍ መከናወን ያለበት ተግባር 

ነው፡፡ 

1.7.7.4.2. የቃል መጠይቅ/Interview/ 

ቃለ መጥይቅ ብዙውን ጊዜ ከጽሑፍ መጠይቅ ጋር አብሮ የሚሄድ ሲሆን በዚህ ዘዴ 

አማካኝነት የሚገኝ መልስ እንደጽሑፍ መጠይቅ ውሱን ሳይሆን ሰፋ ያለ ይሆናል፡፡ ሆኖም 

ለጽሑፍ መጠይቅ እንደሚደረግ ሁሉ ለቃለ መጠይቅም ዝግጅትና ዕቅድ ማድረግ 
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ያስፈልጋል፡፡ ጥያቄዎችም አመክኖን/logic/ በተከተለና ተገቢ በሆነ ቅደም ተከተል 

መዘጋጀት ይኖርባቸዋል፡፡ 

በቃለ መጠይቅ አማካኝነት የሚገኝ መልስ በጠያቂውና በተጠያቂው መካከል በማካሄድ ነፃ 

ውይይት ነው፡፡  ለዚህም በሁለቱ መካከል የተቀራረበና መተፋፈር የሌለበት ግንኙነት 

እንዲኖር ጠያቂው ጥረት ማድረግ ይኖርበታል፡፡  ጠያቂው ሞቅ ያለ ፈገግታና ትህትና 

የተሞላበት አቀራረብ ቢኖረው ዓላማውን ከግብ ለማድረስ ይረዳዋል፡፡  በቃለ መጠይቅ 

ወቅት ተጠያቂውን የሚያስከፉ አባባሎች መቅረብ የለባቸውም፡፡  በተጨማሪም ጠያቂው 

ግትርነትንና በውይይት ውስጥ የተደጋገመ ጣልቃ ገብነትን ማስወገድ ይኖርበታል፡፡ 

ከውይይቱ የሚገኙትን መልሶች/ሃሳቦች/ ውይይቱ በሚካሄድበት ወቅት መመዝገብ ወይንም 

በቴፕ መቅዳት በተጠያቂው በኩል ጥርጣሬንና ፍርሃትን ሊያስከትልና አንዳንድ ሃሳቦችን 

ሊደብቅ ስለሚችል ቢቻል መልሶችን/ሃሣቦችን/ ከውይይቱ በኋላ መመዝገብ ይመረጣል፡፡ 

1.7.7.4.3. የመስክ ምልከታ (Field Observation) 

የመስክ ምልከታ የተቀነባበረ በቅድሚያ ለታወቁና ለታቀዱ ጥያቄዎች መልስ ከማግኘት 

አኳያ የጠለቀ ማሰብንና መመራመርን ተመርኩዞ የሚካሄድ ተግባር ነው፡፡ በመሆኑም 

በየዕለቱ በዘልማድ ከሚካሄደው ምልከታ በጣም የተለየ ነው፡፡ 

በመስክ ምልከታ አማካኘነት የሚገኝ መረጃ ሪፖርት ቀደም ሲል በመስኩ ከነበሩ መሪ 

ንድፈ ሃሳቦችና ከጥናቱ መነሻ መላምት ጋር ተገናዝቦ መቅረብ ይኖርበታል፡፡ ለጽሑፍና 

ለቃለ መጠይቅ እንደሚደረገው ሁሉ የመስክ ምልከታ ሪፖርት በጥንቃቄ ተመዝግቦ 

አጥኚው እንደ ማስረጃ ሊያቀርበው ይችላል፡፡ 

የጽሑፍ መረጃ (Related literature) እና ፈተና (Test) ሌሎች ተጨማሪ የመረጃ 

መሰብሰቢያ ስልቶች መሆናቸው ሊታወቅ ይገባል፡፡ 

1.7.7.5. የናሙና አመራረጥ (Sampling)  

የጥናቱ አካል የሆነውን ስብስብ በሙሉ /1ዐዐ%/ መውሰድ በማይችልበት ሁኔታ ናሙና 

እንጠቀማልን፡፡ ናሙና ከአጠቃላይ ስብስብ (Population) ውስጥ ስብስቡን ለመወከል 

በሚመች መልክ ለጥናታዊ ምርምር የሚወሰድ የመረጃ ማግኛ ክፍል ነው፡፡ አብዘኛውን 
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ጊዜ ናሙና የሚወሰደው በአጠቃላይ ስብስቡ ውስጥ ያሉ ጥናቱ የሚነካቸው ሰዎች ወይም 

ሁኔታዎች ብዛትና ስፋት ሲኖራቸውና ከጊዜ፣ ከገንዘብና ከሰው ኃይል አንፃር አንድ ላይ 

ለመጠናት የማይችሉ ሲሆን ነው፡፡ 

ናሙና በሁለት ዋና ዋና ዘርፎች ሊከፈል ይችላል፡፡  እነርሱም፡- 

1. ግምት ሰጭ (Probability samplijng) 

2. ግምት የማይሰጥ (Non-probability sampling) 

 

1.7.7.5.1. ግምት ሰጭ (Probability samplijng) 

ግምት ሰጭ ናሙና ከአጠቃላይ ስብስብ ውስጥ ለናሙናነት ለሚመረጡ ሰዎች ወይም 

ሁኔታዎች እኩል የመመረጥ እድል የሚሰጥ የናሙና አመራረጥ ዘርፍ ነው፡፡  በዚህ ዘርፍ 

ሥር አራት የናሙና አይነት ይገኛሉ፡፡  እነርሱም፡- 

1. ነሲብ ናሙና (Simple Random Sampling) 

2. በሥርዓት የተዘጋጀ ናሙና (Systematic Sampling) 

3. የተከፋፈለ ናሙና (Stratified Sampling) 

4. ጥምር ናሙና (Cluster Sampling) 

 

1.7.7.5.1.1. ነሲብ ናሙና (Simple Random) Sampling) 

ነሲብ ናሙና ለእያንዳንዱ በጥናት የመታቀፍ ባሕርይ ላለው ሰው ወይም ሁኔታ እኩል 

የመመረጥ ዕድል የሚሰጥ የናሙና ዓይነት ነው፡፡  ለጥናቱ የሚመረጡ ሰዎች ወይም 

ሁኔታዎች በአንድ አጠቃላይ ስብስብ ውስጥ እስከሆኑ ድረስ ተመሳሳይ ወይም 

የማይመሳሰሉ ቢሆኑም የመመረጥ እድላቸው ተመጣጣኝ መሆን ይኖርበታል፡፡ 

1.7.7.5.1.2. በሥርዓት የተደራጀ ናሙና (Systematic Sampling) 

ይህ ዓይነቱ ናሙና የተወሰነ የአመራረጥ ስልትን ተከትሎ የሚካሄድ ነው፡፡ ለምሳሌ 

ሊመረጡ የሚችሉ የሚገመቱ 1ዐዐ ተማሪዎች ቢኖሩና ከመካከላቸው 2ዐ በናሙናነት 

የሚወሰዱ ከሆነ ያሉት ተማሪዎች በሙሉ /1ዐዐ/ ዝርዝራቸው ተጽፎ ከአምስት አንድ ብቻ 
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ተለቅመው ሊወሰዱ ይችላሉ፡፡ በዚህ አሠራር 5ኛ፣ 1ዐኛ፣ 15ኛ፣ ….1ዐዐኛ ድረስ ያሉት 

2ዐ ተማሪዎች ይመረጣ ማለት ነው፡፡ 

 

1.7.7.5.1.3.  የተከፋፈለ ናሙና (Stratified Sampling) 

 

ይህ አይነቱ ናሙና ከላይ በ3.6.1.2.የተጠቀሰውን የናሙና አይነት በተሻለ መንገድ 

ለመግለጽ ወይም ለመጠቀም የቀረበ ነው፡፡ አጥኝው ይህንን የናሙና አወሳሰድ ዘዴ 

ለመጠቀም በሚያሰብብበት ወቅት የተጠኚ ኩረት ናሙናውን ያላቸውን ባሕሪያት 

በመጠቀም በምድብ በምድብ በመከፋፈል የተወሰነ ወካይ ቁጥር ከየምድቡ የሚወስድበት 

ዘዴ ነው፡፡ 

ለምሳሌ ተማሪዎችን በትምህርት ውጤታቸው ከፍተኛ፣ መካከለኛ እና ዝቅተኛ ውጤት 

በማለትና በመከፋፈል ከእያንዳንዱ ምድብ ናሙና በመውሰድ መረጃውን የተሟላ 

ለማድረግ ወይም በነዚህ ባሕሪያት መካከል ያለውን ልዩነት ወይም ግንኙነት ለማጥናት 

ይጠቀምበታል፡፡ ይህንን እድል ሰጭ የናሙና አይነት እንደገና በቦስት ከፋፍሎ ማየት 

ይቻላል፡፡ የመጀመሪያው ተመጣጣኝ ያልሆነ የተከፋፈለ ናሙና (Disproportionate 

Stratified sampling) በሚል የሚታወቅ ሲሆን ከእያንዳንዱ ምድብ የሚወሰደው ናሙና 

በየምድቡ ካለው የናሙና ቁጥር (ብዛት) ሳይሆን በአጥኝ የግል ውሳኔ እንደየሁኔታው 

ናሙና የሚወሰድበትና ብዙ ጊዜ ደካማ የናሙና አወሳሰድ የሚባል ነው፡፡ ምክንያቱም 

መረጃውን ሊያዛባው ስለሚችል ነው፡፡ ሁለተኛው ደግሞ ተመጣጣኝ የሆነ የተከፋፈለ 

ናሙና (Proportionate Stratified Sampling)  የሚባለው የተከፋፈለ ናሙና አይነት 

ነው፡፡ ይህ አይነቱ ናሙና አወሳሰድ ለሁሉም ምድቦች እኩል እድል የሚሰጥ ሲሆን 

ሦስተኛውና የመጨረሻው ሁለንተናዊ ተመጣጣኝ የተከፋፈለ ናሙና (Optimum 

Allocation Stratified Sampling)  የሚባለው ሲሆን ጎናዊና ወርዳዊ ሁኔታዎችን በመፈተሽ 

የናሙናውን ውክልና ሁለንተናዊ ምጥጥን እንዲኖረው በማድረግ መረጃው በሚሰበሰብበት 

ወቅት አስተማማኝነቱን ለማጠንከር የሚያስችልና የተሳለው የናሙና ዓይነት ነው ለማለት 

ይቻላል፡፡ 

1.7.7.5.1.4. ጥምር ናሙና (Cluster Sampling) 
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ይህ ግምት ሰጭ የናሙና አይነት በናሙናዎች ቁጥር ላይ ሳይሆን አጠቃላይ ቡድንን 

በመምረጥ ላይ ያተኮረ ነው፡፡ ይህ ማለት ከበርካታ የተጠኚ የትኩረት ቡድኖች (ለምሳሌ 

ት/ቤት፣ ትም/ተቋም ሊሆን ይችላል) (Target Populations) መካከል የተወሰኑትን 

ትምህርት ቤቶች ወይም የትምህርት ተቋማት በ% በመውሰድ በውስጡ ያሉትን ተማሪዎች 

ወይም ተጠኝዎች በሙሉ በመውሰድ የጥናቱ አካል ወይም ተሳታፊ የሚያደርግ የናሙና 

አወሳሰድ ዘዴ ነው፡፡ 

ዋና ዋናዎቹ ከላይ ከ1 እስከ 4 የተጠቀሱት ግምት ሰጭ የናሙና አወሳሰድ ዘዴዎች ሲሆኑ 

ከዚህ በተጨማሪ ሌሎች የናሙና አወሳሰድ አይነቶች እንዳሉ ታሳቢ ማድረግ 

ያስፈልጋል፡፡ 

1.7.7.5.2. ግምት የማይሰጥ ናሙና (Non-probability sampling) 

ግምት የማይሰጥ ናሙና በጥናቱ ለመታቀፍ እንደሚችሉ የሚገመቱ ሰዎች ወይም 

ሁኔታዎች ለጥናቱ የመመረጥ እድላቸው ምን ያህል እንደሆነ የማያሳይ የናሙና ዓይነት 

ነው፡፡  ይህ ዓይነቱ ናሙና በቀላል ወይ ባልተወሰነ ሁኔታ እንዲካሄድ ለሚፈለጉ ትናንሽ 

የመነሻ ጥናቶች የሚያገለግል ነው፡፡ 

በዚህ ዓይነት ናሙና የሚካሄድ ጥናት ውጤት ሊሠራ የሚችለው በናሙናነት ለተመረጡ 

ሰዎች ወይም ሁኔታዎች ብቻ ነው፡፡  የጥናቱ ውጤት ከናሙናው ውጭ በአጠቃላይ 

ስብስብ ውስጥ ላሉት ሰዎች ወይም ሁኔታዎች ለማጠቃለል አስቸጋሪ ይሆናል፡፡  ግምት 

የማይሰጥ ናሙና በሦስት ዋና ዋና የናሙና አመራረጥ ስልቶች ይወሰዳል፡፡  እነርሱም 

የሚከተሉት ናቸው፡- 

                         የምቾት ናሙና (Convienience sampling) 

                         የድርሻ ናሙና (Quota samploing) 

     የታለመ ናሙና (Purposive sampling) 

 

1.7.7.5.2.1. የምቾት ናሙና (Convienience sampling) 



ጥናትና ምርምር ማንዋል አ.አ ከ/አ ትም/ቢሮ 2003 

 

27 ኃይሉ ዲንቃ እና ኣላምረው ቁምላቸው 

 

የምቾት ናሙና በቅርብ በቀላሉ የሚገኙትን የመረጃ ምንጮች የሚጠቁም የናሙና ዓይነት 

ነው፡፡ ለምሳሌ አንድ መምህር በሚኖርበት ወረዳ ባሉት ቀበሌዎች በHIV ትምህርት 

ያላቸውን ግንዛቤ ለማጥናት ይፈልጋል፡፡ መምህሩ ለጥናቱ የሚያስፈልገውን መረጃ በቅርቡ 

በመኖሪያው አካባቢ ካሉት አምስት ቀበሌዎች ይሰበስባል፡፡ ይህ አይነቱ አሠራር ከምቾት 

አንፃር የሚካሄድ ይሆናል፡፡ 

              1.7.7.5.2.2. የድርሻ ናሙና (Quota samploing) 

የድርሻ ናሙና ለአንድ ጥናትታዊ ምርምር ሊመረጡ እንደሚችሉ የሚገመቱ ከብዛታቸው 

የተነሳ በሁለት ወይም በበለጡ ምድቦች ሊከፈሉ ከሚችሉ ሰዎች ወይም ሁኔታዎች 

መካከል የተወሰኑትን ለመምረጥ የሚያገለግል የናሙና አመራረጥ ስልት ነው፡፡ 

ምሳሌ፡- አንድ መምህር የአንድ ክፍለ ከተማ የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች የትምህርት 

ችሎታ ከቤተሰቦቻቸው ኢኮኖሚያዊና ባሕላዊ ሁኔታ ጋር አገናዝቦ ለማጥናት ይፈልጋል፡፡  

የትምህርት ቤቶች ስምና የተማሪዎች ብዛት እንደሚከተለው ቢሆን ለጥናቱ በናሙና 

መልክ የሚወሰዱ ተማሪዎች ብዛት በሠንጠረዡ ላይ እንደሚከተለው ይሆናል፡፡ 

ሠንጠ» 1፡ የድርሻ ናሙና አወሳሰድ የሚያሳይ ሠንጠረ» 

ተ.ቁ. የትምህርት ቤቱ ስም የተማሪው ብዛት አሥር መቶኛ የናሙና 
ተማሪዎች ብዛት 

1 ንጋት 2ኛ ደረጃ 100 10 10 

2 ፀሐይ 2ኛ ደረጃ 250 25 25 

3 ጨረቃ 2ኛ ደረጃ 250 25 25 

4 ኮከብ 2ኛ ደረጃ 400 40 40 

 ጠቅላላ ድምር 1000 100 100 

 

1.7.7.5.2.3. የታለመ ናሙና (Purposive sampling) 

 

የታለመ ሁነኛ ናሙና ተመራማሪው ጥናቱ ያቅፋቸዋል ተብለው ከሚገመቱ ሰዎች ወይም 

ሁኔታዎች መካከል በይበልጥ ለተመረጠው ርእስ ይስማማሉ ብሎ የሚገምታቸውን ለይቶ 

በመውሰድ የሚጠቀምበት የናሙና አመራረጥ ስልት ነው፡፡ 
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ለምሳሌ አንድ መምህር በሚያስተምርበት ትምህርት ቤት የአስተዳደር ችግር በተመለከተ 

ጥናታዊ ምርምር ማካሄድ ይፈልጋል እንበል፡፡  ከዚህም የተነሳ መምህሩ ከሌሎች የመረጃ 

ምንጮች በተጨማሪ የትምህርት ቤቱን መምህራን እንደ መረጃ ምንጮች ለመጠቀም 

ያቅዳል፡፡  ከትምህርት ቤቱ 15ዐ መምህራን መካከል 2ዐ መምህራን በዩኒት መሪነትና 

በዲፓርትመንት ኃለፊነት የሚያገለግሉ ይሆናሉ፡፡  ይህን የሚያደርግበት ምክንያት 

በአስተዳደር ሥራ ተሳትፎ ያላቸውና የሌላቸው መምህራን በአንድነት ሊታዩ ስለማይችሉ 

ነው፡፡  በመሆኑም ተማራማሪው መምህር እንደአስፈላጊነቱ በአስተዳደር ሥራ የተሰማሩትን 

መምህራን በሙሉ ወይም በከፊል በነሲብ ወይም በሥርዓት በተደራጀ የናሙና ስልት 

በመጠቀም የተፈለገውን ብዛት በመምረጥ መወሰድ ይችላል፡፡   

 

1.7.7.6. የመረጃ ትንተና፣ትርጉምና አቀራረብ /Analysis, Interpretation and 

Presentation of Data/ 

 

ይህ ክፍል ከተለያዩ ምንጮች በጽሑፍ መጠይቅ፣ በቃል መጠይቅ፣ በመስክ ምልከታ፣ 

በፈተና ውጤት፣ በዶክመንት ምርምራ ወዘተ… ዘዴ የተሰበሰበው መረጃ ከጥናቱ ርዕስና 

ከቀረበው መላምት ጋር ተገናዝቦ የሚተነተንበት ክፍል ነው፡፡  በዚህ ክፍል የሚከናወኑ 

ተግባራት በትክክለኛ የአቀራረብ ቅደም ተከተል በጥንቃቄ መከናወን ይኖርባቸዋል፡፡  

አቀራረባቸው ከሞላ ጐደል የሚከተለውን መልክ ሊይዝ ይችለል፡፡ 

1. በክፍሉ መግቢያ ላይ የመረጃ ሰጭዎች ጾታ፣ እድሜ፣ የትምህርት ደረጃ፣ የጋብቻ 

ሁኔታ፣ የሥራ ዓይነት ወዘተ… እንደ አስፈላጊነታቸው በአጭሩ ይቀርባል፡፡  ይህም 

ለአንባቢው ምን ዓይነት መረጃ እንደተገኘ እንዲረዳ ያግዘዋል፡፡ 

2. በጥሬ መልኩ የተሰበሰበው መረጃ በቅድሚያ በጥንቃቄ ተበጥሮ ለትንተና ብቁ 

የሆነው ተለይቶ በተለያዩ ዋና ዋና የትንተና ዘርፎች ሥር ይመደባል፡፡  የተጣራው 

ጥሬ መረጃ በገበታዎች፣ በግራፎች፣ ወዘተ… ለትንተናው በሚመች መልከ ቁጥርና 

መጠሪያ ርዕስ ይሰጠዋል፡፡  ስለገበታዎቹና ስለተለያዩ የትንተና መገልገያ 

መሣሪያዎች ይዘትና አቀራረብ የትንተናው ተግባር ከመጀመሩ በፊት በአጭሩ 

ይገለፃል፡፡ 

3. በሠንጠረዥ፣ በግራፎችና በመሳሰሉት የትንተና መገልገያዎች የሚያዘው ጥሬ መረጃ 

በመቶዎች፣ በአማካኝ ነጥብ፣ ወዘተ.. እየተገለፀ ይቀርባል፡፡ 
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4. የቀረበውን ገበታ፣ ግራፍ፣ ሥዕል፣ ወዘተ... በመጥቀስ ውስጣቸው የቀረቡ 

መረጃዎችን አንዱን ከሌላው ጋር እየተነፃፀረ ከመላምቱ ጋር እየተገናዘቡ 

ይተችባቸዋል፡፡ 

 

 

 

1.7.7.6.1. የመረጃ መተንተኛ ዘዴዎች /Techniques of Data Analysis/ 

ለምርምር ተግባር የሚሰበሰቡ መረጃዎች ትርጉም እነዲሰጡና ለጥናቱ ተግባር እንዲውሉ 

ለማድረግ የተለያዩ የመረጃ መተንተኛ ዘዴዎችን መጠቀም ይቻላል፡፡  ለምሳሌ አንድ 

መምህር የቤተሰብ የኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና ባሕላዊ ሁኔታዎች በልጆች ትምህርት ላይ 

ስለሚኖረው ተጽእኖ ጥናት ያካሂዳል እንበል፡፡  ለዚህ ጥናት አስፈላጊ የሆነውን መረጃ 

ለመሰብሰብ 1ዐ በትምህርታቸው ጐበዝና 1ዐ ደካማ ተማሪዎች ይመረጣሉ፡፡  ተመራማሪ 

መምህሩ በተመረጡት 2ዐ ተማሪዎች የሚሞላ 15 ጥያቄዎችን የያዘ የጽሑፍ መጠይቅ 

ያዘጋጃል፡፡  በጎበዝና በደካማ ተማሪዎች መካከል ያለውን የትምህርት ደረጃ ልዩነት 

ለማወቅ እንዲችል ተማሪዎቹ ስማቸውን በመጠይቁ ላይ እንዲሞሉ ይደረጋል፡፡ 

ለተማሪዎቹ ከቀረቡት ጥያቄዎች መካከል የሚከተሉት ጥያቄዎች ይገኙበታል፡፡ 

 የቤተሰብ ዓመታዊ የገቢ መጠን ግምት ስንት ብር ይሆናል 

 ለትምህርት ቤት ክፍያ፣ ለልብስና ለተለያዩ የትምህርት መሣሪያዎች ወላጆች 

በዓመት የሚያወጡት ወጭ ስንት ብር ነው 

በገበታ /ሠንጠረዥ/ መልክ ሲቀርብ 

ለልጆች ለትምህርት ቤት የሚደረግ ወጭ ከወላጆች ገቢ ጋር ያለው ግንኙነት 

ሠንጠረ» 2 ለተማሪዎች የሚደረግ ወጪ ከወላጆች ገቢ ጋር ያለወን ግንኙነት የሚያሳይ 

ሠንጠረ» 

 

ዓመታዊ 
የቤተሰብ 
ገቢ/በብር/ 

ለልጁ ትምህርት 
ዓመታዊ የቤተሰብ 

ወጭ/በብር/ 

መልስ የሰጡ 
ተማሪዎች ብዛት ድምር መቶኛ 
ጎበዝ ደካማ 

1000 50 - 8 8 40 
2000 - - - - - 
3000 150 - 2 2 10 
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4000 - - - - - 
5000 - - - - - 
6000 200 4 - 4 20 
7000 - - - - - 
8000 250 4 - 4 20 
9000 - - - - - 
10000 300 2 - 2 10 

 ድምር 10 10 20 100 
 

ከላይ ለምሳሌነት ያህል የቀረበው ሠንጠረዥ ከሚጠቁማቸው ሁኔታዎች መካከል 

የሚከተሉትን እናስተውላለን፡፡ 

ሀ/ ደካማ ተማሪዎች በአብዛኛው ዝቅተኛ የኢኮኖሚ ገቢ ካላቸው ቤተሰቦች መሆናቸውን፣ 

ለ/ ጎበዝ ተማሪዎች ከፍተኛ ገቢ ካላቸው ቤተሰቦች መሆናቸውን፣ 

አስፈላጊ ከሆነ አማካኝ ነጥብ፣ መካከለኛ ነጥብ፣ በብዛት የተደጋገመ በነጥብ እየተለያዩ 

ለትንተና ሊቀርቡ ይችላሉ፡፡  አጥኝው በሰንጠረዡ የተመለከተውን በጥናቱ መነሻ ላይ ይዞ 

ከተነሳው መላምት ጎን እያገናዘበ ለመተንተን ይችላል፡፡ 

በግራፍ መልክ ሲቀርብ 

        Y               Table of Values 

  1ዐዐዐ0                                                                                                                                                           

   9ዐዐዐ 

   8000 

   7000 

   6000 

   5000 

   4000 

   3000 

   2000 

   1000 

X 50 100 150 200 250 300 
Y 1000 - 3000 6000 8000 10000 

ዓ
መ

ታ
ዊ
 የ

ቤ
ተ
ሰብ

 ገ
ቢ
 መ

ጠ
ን 

/በ
ብ
ር
/ 
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   X 

         ዐ     5ዐ    1ዐዐ    15ዐ    2ዐዐ    45ዐ   3ዐዐ 

የአንድ ልጅ የትምህርት ወጪ /በብር/ 

ከላይ በተመለከተው ግራፍ የቤተሰብ ገቢና የልጆች የትምህርት ወጪ ሁኔታ ያላቸውን 
ግንኙነት ያመለክታል፡፡  በግራፍ ላይ እንደተመለከተው የቤተሰብ የገቢ መጠን በጨመረ 
መጠን ለልጅ ትምህርት የሚደረገው ወጪ ይጨምራል፡፡  በዚህ መልክ የሚቀርበው 
ትንተና ሁለት ግንኙነት ያላቸውን ሁኔታዎች አገናዝቦ የሚይዝ ነው፡፡  ከላይ 
ከተመለከቱት የትንተና ዘዴዎች በተጨማሪ ሌሎች ብዛት ያላቸው የስታትስቲክስ ዘዴዎች 
ለትንተና ተግባር ይውላሉ፡፡   

ለምሳሌ፡- 

1. ነጥር ፍንገጫ /Standard Deviation/ ከአማካኝ ነጥብ አንስቶ የሚለካ የተወሰነ 
ርቀት፣ 

2. ተዛማጅ /Correlation/ ሁለት ሁኔታዎች ያላቸውን ግንኙነት/ተስማሚ፣ ተፃራሪ 
ወይም ግንኙነት አልባ/ያላቸው መሆኑ የሚለይበት ዘዴ ለትንተና ተግባር 
ያገለግላሉ፡፡  የእነዚህንና የቀሩትን የትንተና ዘዴዎች ምንነትና ዝርዝር ሁኔታ 
በሚመለከት ከዚህ መመሪያ መጨረሻ ተዘርዝረው የቀረቡትን ዋቢ መጽሐፍት 
ማየት ይቻላል፡፡ 

በአጠቃላይ ተመራማሪው ጥናታዊ ምርምሩን በሚያካሂድበት ወቅት ለጥናቱ 
የሚሰበሰበውን መረጃ ትክክለኛነትና አጥጋቢነት በጥንቃቄ ማረጋገጥ ይኖርበታል፡፡ 
ብቃትና ጥራት በሌለው መረጃ መነሻነት የሚደረግ የማንኛውም ጥናት ውጤት 
መሠረተ ቢስ መሆኑን የምርምር ሰዎች ጠንቅቀው ማወቅ አለባቸው፡፡ 

1.7.7.7. ድርሞ /ማጠቃለያ/፣ መደምደሚያና የመፍትሔ ሃሣቦች /Summary, 
Conclusion and Recommendation/ 

 
1.7.7.7.1. ድርሞ/ማጠቃለያ /Summary/ 

ድርሞ ብዙውን ጊዜ በምዕራፍ በተከፈለ ስፋት ባላቸው የምርምር ሥራዎች ተማራማሪው 
የሚጠቀምበትና የሪፖርት ዝግጅት ማቅረቢያ አካል ነው፡፡  የድርሞ ዋና ዓላማ አንባቢው 
ስፋት ያለውን ሪፖርት በአጭሩ ለአንባቢው ግልጽ በሆነ ቋንቋ ማቅረብ ነው፡፡  ድርሞ 
እንደአስፈላጊነቱ በየመምዕፎቹ መጨረሻ ላይ ሊቀርብ ይችላል፡፡  ድርሞ ውስጥ ቀደም 
ሲል በጥናቱ ከቀረበው የተለየና አዲስ ሐሣብ መግባት የለበትም፡፡ 

1.7.7.7.2. መደምደሚያ /Conclusion/ 
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መደምደሚያ ለአንድ ምርምር መነሻ የሆነው ችግር በዚሁ አኳያ የተወሰነን ጊዜያዊ 
መላምትና በጥናቱ የተጠቀሱትን ንድፈ ሐሣቦች አንድ ላይ በማገናዘብ የችግሩ መነሻና 
ዕድገት ከሚያስከትለው ሁኔታዎች ጋር በማጣመር የሚገለጽበት የጥናታዊ ሪፖርት አካለ 
ነው፡፡  የአንድ ምርምር ሥራ ዋና ግብ በሪፖርቱ በሚቀርቡ መንደርደሪያ ሐሳቦች 
አማካኝነት አዲስ እውቀት ለማፍለቅ፣ ያልታወቀን እውነታ በትክክል ለማሳወቅ፣ የተሳሳተ 
እምነትን በተጨባጭ መረጃ ለማፍረስና ባለው ተጨባጭ ሁኔታ መነሻነት ለወደፊት 
ለልማትና ለእድገት ያግዛሉ ተብለው የሚታመኑትን ርምጃዎች መጠቆም ነው፡፡  
በመሆኑም መደምደምያ ማቅረብ አንዳንዶች እንደሚገምቱት ቀላል ሥራ ሳይሆን በብዙ 
አንፃር ልዩ ጥንቃቄ የሚሻ የሪፖርት አካል ነው፡፡ 

አንድ የምርምር ሰው የጥናቱን መደምደሚያ በሚጽፍበት ወቅት ከብዙ በጥቂቱ 
የሚከተሉትን ነጥቦች መከተል ይኖርበታል፡፡ 

ሀ. መደምደሚያ ስለምርምሩ ርዕስ/ችግር/ ከቀረበው ማብራሪያ ከተወሰደው መላምትና 
ከጥናቱ  
   ዓላማ ውጭ መሆን የለበትም፡፡ 
ለ. በመደምደሚያ ውስጥ በምርምሩ ሂደት ውስጥ ያልተነካኩ ሁኔታዎችን ማቀፍ  
   አያስፈልግም፡፡   
   በተጨማሪም የምርምሩን ግኝቶች ትንተና በዚህ ክፍል መዘርዘር አስፈላጊ አይደለም፡፡ 
ሐ. በመደምደሚያ ውስጥ ተጨባጭ ለሆኑና ለተጠናከረ የምርምር ግኝቶች ቀዳሚ ቦታ  
   መስጠት አስፈላጊ ነው፡፡ 
መ. ንድፈ ሐሳቦችን አስፈላጊ ባልሆነ መንገድ በዚህ ክፍል ውስጥ መደጋገም አይገባም፡፡ 

ሠ. ጥናቱ በወግ ሳይብላላና ተገቢ ውጤት ሳይኖረው ተቻኩሎ በጥቂት/በአነስተኛ መረጃ  
   መነሻነት መደምደሚያ  ማቅረብ የተሳሳተ አሠራር ነው፡፡ 
ረ. በመደምደሚያነት የሚቀርበው ሐሳብ በተቻለ መጠን ግልጽ፣ ትክክለኛና አጭር መሆን  
   ይኖርበታል፡፡ 
ሰ. መደምደሚያዎች የተፈጥሮና የሕብረተሰብ ሳይንስ ንድፈ ሃሳቦች ውስብስብና ሰፊ  
   መሆናቸውን በማገናዘብ በመስኩ ከነበረው አጠቃላይ ንድፈ ሃሳብና ከአካባቢው 
ተጨባጭ  
   እውነታ ጋር የሚስማሙ መሆን ይኖርባቸዋል፡፡  ይህ ካልሆነ መደምደሚያዎች ወደ  
   ተሳሳተ አቅጣጫ የሚጠቁሙና ተቀባይነት የሌላቸው ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ 
ሸ. በመደምደሚያ ወቅት ለምሳሌ የአንድ ችግር ትክክለኛ መንስኤዎች አራት ሆነው እያለ  
   አንዱን፣ ሁለቱን ወይም ሦስቱን እንደ ብቸኛ መንስኤ ማቅረብ፣ የአንድ ድክመት 
መንስኤ  
   ሌላ ሆኖ እያለ ያልሆነውን የተሳሳተ መንስኤ ማቅረብ፣ የድክመቶችን፣ የችግሮችን/  
   ምልክቶች እንደ መንስኤ አድርጎ ማቅረብ ወዘተ… መወገድ ይኖርበታል፡፡ 
 
የመደምደሚያ አቀራረብ ከብዙ በጥቂቱ የሚከተለው መልክ ሊኖረው ይችላል፡፡ 
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1. የጥናቱ መነሻ የሆነው ችግርና መፍትሔ የመፈለጉ አስፈላጊነት በአጭሩ ይገለፃል፡፡ 

2. ከችግሩ ግንኙነት ያላቸው ግኝቶች በአጭሩ ይቀርባሉ፡፡ 

3. መደምደሚያዎቹ ከነምክንያቶቻቸው በአጭሩ ይቀርባሉ፡፡ 

4. በመስኩ ወደፊት መወሰድ ስላለበት ርምጃና ተከታታይ የምርምር ሥራ ሃሣብ 

ይቀርባል፡፡ 

1.7.7.8. የመፍትሔ ሐሣብ / Recommendation/ 

የመፍትሔ ሃሳቦች የሚቀርቡበት ክፍል ተማራማሪው በማጠቃለያነት ባቀረባቸው ሃሳቦች 

መነሻነት ለወደፊቱ ርምጃ ቢወሰድባቸው ይጠቅማሉ ብሎ የሚገምታቸው ሃሳቦችና 

ለወደፊት ሊከሰቱ እንደሚችሉ የሚገምታቸውን ሁኔታዎች የሚገልጽበት ነው፡፡ 

በዚህ ክፍል የሚቀርብ ሃሳብ ከብዙ በጥቂቱ የሚከተሉትን ነጥቦች ቢከተል ጠቃሚ 

እንደሚሆን ይገመታል፡፡ 

ሀ. የሚቀርበው ሃሣብ በትክክል በተቀነባበረ መልክ ሳይንዛዛ ተመጥኖ መቅረብ 

ይኖርበታል፣ 

ለ. በመፍትሔነት የሚቀርቡ ሃሣቦች ካሉት ተጨባጭ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና ፖለቲካዊ  

   ሁኔታዎች ጋር ተገናዝበው ተግባራዊ ሊሆኑ በሚችሉበት መልክ መቅረብ 

ይኖርባቸዋል፡፡ 

ሐ. በመፍትሔነት ለሚቀርቡ ሃሣቦች እንዲወሰድ የሚፈለገው ርምጃ ቢኖር በማንና 

እንዴት  

   ሊከናወን እንደሚችል ቢጠቁም ይመረጣል፡፡ 

መ. ጥናታዊ ሪፖርቶች ሲቀርቡ እንደማያዳግም የመጨረሻ ጥናት ሆነው ባይቀርቡ  

    ይመረጣል፡፡  በአንፃሩ ግን ሪፖርቱ ለወደፊቱ በሌሎች ጥናቶች እንደሚዳብር  

    የተማራማሪው ምኞት እንደሆነ ቢጠቀስ ይመረጣል፡፡ 

1.7.7.9. ተቀጽላዎች/አባሪዎች/Appendices/ 

ባለሙያው ጥናቱ ውስጥ ላሰፈራቸው ሐሳቦች ድጋፍ እንዲሆኑ የተጠቀመባቸውን የተለያዩ 

ጽሑፎች ቅጅ ከጥናቱ መጨረሻ ለይ ያያይዛል፡፡  በዚህ መልክ የሚያያዙ ጽሑፎች 

አባሪ/ተቀጽላ/ በመባል ይታወቃሉ፡፡  አባሪዎቹ ጥሩ መረጃዎች፣ ዋቢ መጽሐፍት፣ 

መጠይቆች፣ ሠንጠረዦች፣ ቅጾች፣ አሐዛዊ መረጃዎች፣ግራፎች ወዘተ…. መሆን ሲኖርባቸው 
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በሪፖርቱ የሚያያዙ ጽሑፎች ሁሉ በጣም አስፈላጊና በጥንቃቄ የተመረጡ መሆን 

አለባቸው፡፡  አስፈላጊ ያልሆኑ አባሪዎች ተያይዘው ሪፖርቱን እንዲያጣብቡ ጥንቃቄ 

ማድረግ ያሻል፡፡  አባሪዎቹ ሲያያዙ እንደልዩነታቸው በተራ ቁጥር መለየት 

ይኖርባቸዋል፡፡  አቀራረባቸውም አባሪ 1፣ አባሪ 2 ወዘተ… በማለት ከዋናው ጥናት 

ተለይቶ በጥናቱ መጨረሻ መቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡ 

ክፍል ሁለት  

2. ተግባራዊ ጥናትና ምርምር 

በመጀመሪያው ክፍል ለመግለጽ የተሞከረው በጥናትና ምርምር የጋራና መሠረታዊ የሆነ 
ጽንሠ ሀሣቦች፣ ባሕሪያት፣ ይዘቶችና አሠራሩ ምን እንደሚመስል ያየንበት ሲሆን ተግባራዊ 
ጥናትና ምርምር /Action Reserch/ ደግሞ ከላይ ከተገለፀው በተጨማሪ /በተለየ/ ምን 
አይነት ባሕሪ ይኖረዋል የሚለውን ቀጥለን እንመለከታለን፡፡ 

በትምህርታዊ ጥናትና ምርምር ውስጥ ተግባራዊ ጥናትና ምርምር ከሌላው የሚለይበት 
የተለየ ባህሪ በሚከተለው ሁኔታ መመልከት ይቻላል፡፡ 

በሌሎች ትምህርታዊ ጥናትና ምርምሮች ማለትም፣ የተግባራዊ ጥናትና ምርምር በሥራ 
ላይ ከመዋሉ በፊት የነበረውና የተለመደውን አካሔድ ስንመለከት፤ 

 ለችግሮች ምላሽ የሚሰጠው ሣይንሳዊ በሆነ መንገድ መሆኑ 
 የገላጭና (Qualitative) አኅዛዊ (Quantitative) መንገድ መከተሉ 
 በሙከራና (Expermental) ያለሙከራ (Non Expermental) የአጠናን ስልትን 

መከተሉ 
 ለሌላው ተመሳሳይ ችግር ተወካይ የሚሆንበት ሁኔታ መኖሩ 
 በግኝቱ መሠረት አጥኝው ወድያውኑ ወደተግባራዊ ሙከራ መሔድ ያለመቻሉና 
 ብዙ ጊዜ አጥኝው ለሌላ አካል የሚያጠናው መሆኑ ዋና ዋና ባሕራያቶቹ ሲሆን 

 
የተግባራዊ ጥናትና ምርምር ደግሞ ከላይ የተጠቀሱትን እንደአስፈላጊነቱ በመውሰድ 
በተለይም ሣይንሳዊ ዘዴን መጠቀሙ፣ ብዙ ጊዜ የገለፃ (Qualitative) ስልትን መጠቀሙ፣ 
የማስተማርን ጽብረቃ (Reflective Teaching) ይሆነኝ ብሎ በመያዝ በተግባር ላይ 
የተመሠረተ መሆኑና 
ጠቀሜታውም፤ 

 ጽንሠ ሃሳብን ከተግባር ጋር የሚያያዝ መሆኑ 
 የመማር ማስተማር ተግባርን የሚያጎለብት መሆኑ 
 የመምህሩን አቅም የሚገነባ መሆኑና  
 ሙያዊ እድገትን የሚያመጣ መሆኑ ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡ 

ተግባራዊ ጥናትና ምርምር የምናካሂድበት ዋናው ዓላማ አንድም በየእለቱ የምንፈጽመውን 
የመማር ማስተማር ተግባር አፈፃፀም መለወጥ ስንፈልግ ወይም እየተከናወኑ ያሉ 
ተግባራት እኛ በምንፈልገው መንገድ ሣይሆኑ ሲቀሩ ወይም አዲስ አሠራር 
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መዘርጋት/መጠቀም ስንፈልግ እና ስለውጤታማነቱ እርገጠኛ መሆን ሣንችል ስንቀርና 
ይህንኑ ለማረጋገጥ ስንፈልግ ነው፡፡  በተግባራዊ ጥናትና ምርምር ራሳችን በምናከናውነው 
የየእለት ሥራ/ተግባር መካከል ለሚመረጡ /ለሚለዩ/ የሂደት፣የአፈፃፀም ችግሮች በራሣችን 
ጥረት ተጨባጭ መፍትሔ ለማምጣት እንጂ በሌሎች የጥናት ውጤት ላይ በመመስረት 
የሚወሠድ የመፍትሔ እርምጃ የምንጠቀም ከሆነ የውጤቱ አስተማማኝነት በሁኔታዎች 
መለዋወጥ ሊዛባ ይችላል፡፡ 

የዚህ ዓይነቱ ጥናት ጥራቱ ምን ያህል አስተማማኝ ነው ብለን ከጠየቅን ደግሞ ከባለቤቱ 
ያወቀ … እንዲሉ የራሣችንን ችግሮች ከራሣችን በላይ ሊረዳልን የሚችል ሊኖር 
አይችልም፡፡  በዚህም እየሠራነው ያለነውን ሥራ ብቻ ሣይሆን ሥራችንን ሊያውኩ 
የሚችሉትን ነገሮች ጭምር መለየት የምንችለው ራሣችን በመሆናችን ነው፡፡ 

በተግባራዊ ጥናትና ምርምር የመጀመሪያው ተግባር በሥራ አፈፃፀማችን ወቅት 
የሚያጋጥመንን ችግር የመለየት ሥራ ነው፡፡  ለዚህ ችግር ደግሞ ተግባራዊ ጥናትና 
ምርምር አፋጣኝ መፍትሔ ያስገኛል፡፡  ችግሩን ለመፍታት ስንሞክር የምናከናውነው 
ተግባር እና በውስጡ አብረን ስንጓዝ ባለው ሂደት የሥራ አፈፃፀማችንን በተሻለ መንገድ 
እንዴት ማከናወን እንደምንችል የበለጠ እንድንገነዘብ ይረዳናል ማለት ነው፡፡  ስለዚህ 
ተግባራዊ ጥናትና ምርምር ማካሄድ ችግሮችን ከመፍታት ባለፈ የአፈፃፀም ብቃታችንና 
ውጤታማነታችንን ይጨምርልናል/ያዳብርልናል/ ማለት ነው፡፡ 

እንደ መምህርነት ባለ ታላቅና የተከበረ ሙያ ከተግባራዊ ጥናትና ምርምር አንፃር 
የየእለት የሥራ ክንውን /performance/ ማለት ምን ማለት ነው? ብለን ስንጠይቅ 
በሙያችን ምን እንደምንሠራ ብቻ ሣይሆን ተግባራችንን እኛ ልንሠራ በምንፈልገው 
መንገድ እንዲከናወን እንደምናስብ እና እንደምንጨነቅ የሚያጠይቅ ነው፡፡ ምክንያቱም 
የምንቀርፀው ትውልድ ነውና፣ የምናመርተው ግዑዝ የሸቀጥ እቃ ሰይሆን ራሱ መልሶ 
የሚያመርት፣ የሚፈጥር፣ የሚጠይቅ እና ሥራችንን የሚለውጥ ሠብአዊ ፍጡርን የሚያክል 
ትውልድን ነውና ያስጨንቃል፡፡ ያሳስባል፡፡ ይህንን ታላቅ ተግባር የሚፈጽም የሙያ ሠው 
የንድፈ ሃሣባዊ እና ተጨባጭ ተግባራትን ልዬነቶች /Theory – practice devide/ 
በመለየት ብቻ የሚያቆም ሣይሆን የተግባራዊ ጥናትና ምርምር ሥራ ይህንን አልፎ 
ሁለቱንም ጉዳዮችን አዋህዶ እና አጣምሮ የሚያከናውን ጠንቃቃ እና ታታሪ ባለሙያን 
የሚጠይቅ ተግባር ነው፡፡ 

የተግባራዊ ጥናትና ምርምር ዋና ፋይዳ ፈፃሚው ራሱ በአፈፃፀም ወቅት ያሉትን ነባራዊ 
ሁኔታዎች በመገንዘብ የችግሮችን መፍቻ ቁልፍ ፈልጐ እንዲያገኛቸው በማድረግ በራሱ 
ላይ የተሻለ አፈፃፀም እንዲኖረው ወይም እንዲለወጥ የሚያደርግ መሆኑ ነው፡፡  ሂደቱ 
መሠረት የሚያደርገው መረጃዎችን ራሱ በሚያከናውነው እለታዊ ተግባር ውስጥ 
በመሰብሰብ የችግሩን ምንጭ ለመረዳት ወይም ለመገንዘብ እንጂ የውሣኔ አስተያየት 
ለማቅረብ አይደለም፡፡  ስለዚህ መምህሩ በተግባራዊ ጥናትና ምርምር ራሱን ብቁ 
በማድረግ እና በሙያው ልህቀትን በማምጣት ሙያዊ እውቀትን ፈጣሪ እንጂ በሌሎች 
የቀረበውን ብቻ ለመጠቀም አይደለም፡፡  ተግባራዊ ጥናትና ምርምር መምህሩን የራሱን 
ሙያዊ ሐብት በባለቤትነት የሚመራ፣ የሚቆጣጠር፣ የሚለውጥ/ የሚያሻሽል እና 
አፈፃፀሙን በሚያመች መንገድ ተጠቅሞ ውጤታማ የሚሆንበት መሆኑን እንዲሠማውና 
ሙያውን በተመለከተ በራሱ እንዲተማመን የሚያደርገው መሣሪያ እንደሆነ ይታመናል፡፡ 
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ተግባራዊ ጥናትና ምርምር በሌሎች ሰዎች የሚሠራ ሣይሆን በራሣቸው 
በፈፃሚዎች/ተግባሩን በሚያከናውኑት ባለሙያዎች/ መሆን አለበት፡፡  ያለበለዚያ ጥናቱ 
ተግባራዊ ጥናትና ምርምር አይደለም ማለት ነው፡፡  ምክንያቱም / Stenhouse 1975 
p.142/ እንደገለፀው የመምህራን አፈፃፀም በማጥናት ብቻ መቆም የለበትም በትምህርት 
አሠጣጡ፣ አካሄዱና አፈፃፀሙ ላይ ራሳቸው በራሣቸው ላይ ጥናት ማካሄድ አለባቸው 
ራሣቸው በሜዳው ውስጥ መጫወት አለባቸው ይላል፡፡ 

Car እና Kemmis/1986/ ተግባራዊ ጥናትና ምርምርን በሚከተለው ሁኔታ ይገልፁታል፡፡ 

- ተግባራዊ ጥናትና ምርምር አፈፃፀምን ለማሻሻል ይረዳል፤ 
- ተግባራዊ ጥናትና ምርምር ተግባራችንን እንዴት እንደምንፈጽም እንድንረዳ 

ያደርገናል፤ 
- ተግባራችንን እንዴት እንደምናከናውን ሁኔታዎችን እንድናመቻች ይረዳናል፡፡ 

ያንዱ ሙያዊ ብቃት መሻሻል ለሌላው ችግር ሊሆን ይችላል፡፡  ስለዚህ የአፈፃፀም ብቃት 
ለማሻሻል በተግባራዊ ጥናትና ምርምር አማካኝነት የሚደረግ ጥረት ዋናው ሆኖ የራሱ 
የግለሰቡ አተያይ፣ እምነት እና ትርጉም አሠጣጥ ላይ ይወሠናል ማለት ነው፡፡  ስለዚህ 
ያንዱ ተሞክሮ በቀጥታ ለሌላው ላይጠቅም ይችላል፡፡ 

Educational research through action research does not produce understanding 
that has universal truth; it is about me in the here and now understanding what 
I can do to ensure my values and intentaions are realized in my teaching 
situation. 

አንዳንድ ጊዜ መምህሩ በራሱ ጥረት የሚያገኛቸው የተግባራዊ ምርምር ውጤቶች ለሌሎች 
ተሞክሮ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡  ነገር ግን እሱ በሄደበት መንገድ ሙሉ በሙሉ ተገልብጠው 
ሊተገበሩ አይችሉም፡፡  ሰለዚህ ጠቀሜታቸው ለሌሎች ግንዛቤ ለመፍጠር እንዲችሉና 
እነሱም ሌላ ሙከራ እንዲያከናውኑ ሊያነሣሣቸው ይችላል ማለት ነው፡፡ 

ተግባራዊ ጥናትና ምርምር ለሚከተሉት ነገሮች ጠቀሜታ ይኖርዋል፡- 

- የራስን የአፈፃፀም ብቃት ለመረዳት 
- የራስን አፈፃፀም እንዴት የተሻለ ማድረግ እንደሚቻል ለመገንዘብ 
- የሌሎችን /ውጫዊ/ የለውጥ ግኝት እንዴት ወደ ራሳችን አምጥተን መጠቀም 

እንደምንችል /adupt/ ለመገንዘብ  
- የራስን የአፈፃፀም ብቃት ለማሻሻል/ለማሣደግ ውጫዊ ሁኔታዎችን እንዴት 

መለወጥ/ማመቻቸት እንደሚቻል ለመረዳት ያስችላል፡፡ 
 
2.1. የተግባራዊ ጥናትና ምርምር ትርጉም 

ይህንን በቀጥታ ለመተርጐም እንደሚያስቸግር ምሁራኑ ይስማማሉ የተሠጡትን በርካታ 
ትርጉሞች በዚህ በመዘርዘር አሻሚነቱን ከማስፋት ይልቅ የተሻለውና የሚቀልለው ካሉት 
የተለያዩ ባሕሪያት መካከል የሚያጋራቸውን በማሰባሰብ እና ራሣችን በቀላሉ ግንዛቤ 
እንድንጨብጥ እና እንድንጠቀምበት የሚያስችል ሁኔታ መፍጠር ይመረጣል፡፡ እነዚህ 
የጋራ ባሕሪያት በሁሉም ትርጉም አሠጣጥ ውስጥ እንደ መሠረታዊ መነሻ /bottom line/ 
የሚታሰቡ ናቸው፡፡ 
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1. ተግባራዊ ጥናትና ምርምር መምህሩ አፈፃፀሙን የሚረዳበትና የሚያሻሽልበት 
መሣሪያ ነው፡፡  ይህ በግለሰብ ደረጃ የሚከናወን መሆኑን ያመለክታል፡፡ 

2. ተግባራዊ ጥናትና ምርምር ከማቀድ ጀምሮ መተግበርንና ውጤቱን መገምገምን 
የሚያጠቃልል ሆኖ መተግበር እና ውጤቱን መገምገም ላይ የሚያተኩር ነው፡፡ 

3. ተግባራዊ ጥናትና ምርምር ስለምንሠራው ሥራ መተማመኛ የሚሆን መረጃ 
የማሰባሰብ ሥራ የምንሠራበት ነው 

4. ተግባራዊ ጥናትና ምርምር መምህሩ ለውጥ ለማምጣት የታቀደን የተግበራዊ 
አፈፃፀም ውጤታማነት የሚፈትሽበት ነው 

5. ተግባራዊ ጥናትና ምርምር ሥርዓት ያለውና እውነተኛ መሆንን የሚጠይቅ ተግባር 
ነው 

6. እውቀት የማፍለቅና የመተንተን ተግባር በተግባራዊ ጥናትና ምርምር ሥራ 
የፈፃሚው እንጂ የውጫዊ አጥኚ ተግባር አይደለም፡፡ 
 
እነዚህን ከላይ የተሠጡትን መነሻዎች መሠረት በማድረግ ትርጉም መስጠት 
ከቻልን ተግባራዊ ጥናትና ምርምር ምን ማለት እንደሆነ በአንፃራዊነት የተሟላ 
ግንዛቤ መጨበጥ እንችላለን፡፡ 

2.2. ምርምር በተግባር 

ይህ ማለት የጥናቱን ሥራ ለማከናወን ዋናው መሣሪያ ተግባር መሆኑን ለማመላከት ነው፡፡ 
እነዚህ ሁለት ጉዳዮች በፍፁም ተነጣጥለው የማይታዩ እና ተግባራዊ ጥናትና ምርምር 
/Action research/ እናካሂዳለን ካልን ከተግባር ተከትሎ የሚመጣውን ነገር አያይዞ ማየት 
ያስፈልጋል፡፡ 

ሂደቶች የሚከተሉትን መሆን ሲችሉ ነው ተግባራዊ ጥናትና ምርምር ወይም ምርምር 
በተግባር ተከናወነ የምንለው 

1. የማስተማር ተግባሬን በማከናውንበት ወቅት የትምህርት እሴቶች ከአፈፃፀሜ ጋር 
የመጣረስ/የልይይት/ ችግር አጋጠመኝ; 

2. ለችግሬ የሚሆን መፍትሔ/ መላ/ መትቻለሁ /hypothesis/;  
3. መፍትሔ ወደሚሆኑት አፈፃፀሞች/ተግባራት ትኩረት አድርጌ መስራት 

ጀምሬያለሁ; 
4. ለመፍትሔ በሚሆኑት ተግብራቶቼ የአፈፃፀም ውጤታማነት ላይ ግምገማ 

አድርጌያለሁ; 
5. የችግሮች አተያየን እና የአፈፃፀም ስልቴን በግምገማ ወቅት አስተካክያለሁ; በሚል 

ስሌት ራሣችንን ማረም ስንችል ነው፡፡ 

በተግባራዊ ጥናትና ምርምር ተጠቅመን የየእለት ተግባራችንን በአንፃራዊነት ከችግር የፀዳ 
በማድረግ እና የተማሪዎችን የመማር ችግር በማቃለል የራሣችንንም የአፈፃፀም ብቃት 
በማሣደግ የትምህርቱን ጥራት ለማስጠበቅ ከእኛ የሚጠበቀውን አንዱንና ምናልባትም 
ዋናውን ኃላፊነታችንን እንደተወጣን ይቆጠራል፡፡ 
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የተግባራዊ ጥናትና ምርምር ዑደታዊ ሂደት /Action Research Cycle/ 

 

  እይታ/ሁኔታዎችን የመረዳት 
Observation of practice 

 
  

         ማስተካከል      ሁኔታዎችን ለመለወጥ ማቀድ 
 
 
         የመጣውን ውጤት መገምገም   በእቅዳችን መሠረት መተግበር 
 
 

አፈፃፀማችንን መከታተል 
Monitoring 

  

ወደ ተግባር ስንገባ ይህ ዑደት ከዚህ በላይ በወረቀት እንደሠፈረው ቀላል ነገር ላይሆን 
ይችላል ምከንያቱም በኋላ የሚመጣውን ቀድመን ወይም ጐን ለጐን ልናከናውነው 
ስለምንችል ነው፡፡ 

2.3. የተግባራዊ ጥናትና ምርምር አጠናን ዘዴ 

በተግባራዊ ጥናትና ምርምር ወቅት አብዛኛውን ጊዜ የምንጠቀምበት የመረጃ ትንተና ዘዴ 
ገለፃዊ /qualtitative / ነው፡፡ ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ አጥኝው ለአንድ ለተወሠነ ጥናት 
የተለያየ ሁኔታ ሊጠቀም ይችላል፡፡ ሁሉንም ነገር የሚያሟላ መረጃ መሰብሰቢያ ዘዴ 
ሊኖር አይችልም፡፡ 

የሦስትዮሽ አቅጣጫ /Triangulation/ የመረጃ ማሰባሰቢያ መንገድ መጠቀም የተሻለ 
ይሆናል፡፡   ይህም ማለት በትግበራ ወቅት ምልከታ፣ ከተማሪዎች ጋር በሚደረግ ቃለ 
ምልልስ/ ቃለ መጠይቅ/ እና የተማሪዎችን ሥራ በመተንተን በሚሉት መጠቀም መረጃውን 
የተሟላ ያደርጉታል፡፡  የመረጃውን አስተማማኝነት በተለያየ መንገድ በማረጋገጥ መመዘን 
የምንችለው የተለያዩ የመረጃ ማሠባሠቢያ ዘዴዎችን ስንጠቀም ነው፡፡  ነገር ግን ይህንን 
/ሦስትዩሽ/ መጠቀም የሚያስፈልገን ሆኖ ልናገኘው የምንችል ከሆነ ውሱንነት ሊኖረው 
ቢችልም እንኳ ከዚህ በታች በተዘረዘሩት በአንዱ ወይም በጥምር መረጃውን ማሰባሰብና 
መጠቀም እንችላለን፡፡ 

- ተማሪዎችን መመልከት 
- የምስልና የድምጽ ቀረፃ ማድረግ 
- ውስን ወይም ክፍት ቃለ መጠይቅ ማዘጋጀት 
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- የክፍል ውስጥ መረጃ ምዝገባ ማከናወን 
- አሀዛዊ መረጃዎች /ውጤት ወይም አመለካከት/ 
- የመስክ ማስታወሻ መያዝ 
- ማኀበራዊ መስተጋብር መለኪያዎችን መጠቀም 
- ፎቶ ግራፍ 
- ሪፖርቶች 
- የጽሑፍ መጠይቅ መጠቀም ይቻላል፡፡ 

2.4. ተግባራዊ ጥናትና ምርምር አጠቃላይ አሰራር 
 
 እኔ ራሴን በሣይንስ ትምህርት ማስተማር ሥራ የተሻለ ሰው ሆኜ መገኘት 

አለብኝ 
 ተማሪዎቼ በውይይት ወቅት ለምን እንደማይሣተፉ ሊገባኝ አልቻለም፤ 
 የማዳመጥና የመናገር መርሆዎችን ማሻሻል አለብኝ፡፡  ነገር ግን የተሻሉት 

የትኞቹ እንደሆኑ እርግጠኛ አይደለሁም፤ 
 የመምህራን የጋራ ስብሰባ እንዴት ውጤታማ ማድረግ ይቻላል? 
 በ “ሀ” ት/ቤት በጣም ጥሩ የሆነ የመማር ማስተማር ሂደት ይከናወናል፡፡  

ይህንን እኔ ልተገብረው የምችለው ቢሆን ደስ ይለኛል፤ ብሎ መነሳት ይቻላል፡፡ 
 
2.4.1. የርዕስ አወጣጥ በተመለከተ 

 
 ርዕሱ አጭር እና በቀላሉ ሊያዝ የሚችል መሆን አለበት 
 ርዕሱ የሚማርክ መሆን አለበት 
 የሚያሠራ መሆን አለበት 
 ዝርዝር ሥራውን የማይገልጽና የተጨመቀ፣ ነገር ግን ትርጉም ያለው መሆን 

አለበት 
 

2.4.2. የማጥራት ሥራ መስራት (Reconnaissance) 

ዋናውን የጥናት መስክ /የችግሩን አካባቢ/ የመለየት ሥራ ከሠራን በኋላ የችግሩን ምንነት 
አጉልቶ ማሣየት የሚችለውንና በዋናው የትኩረት ነጥብ ላይ በማነጣጠር የትኛው ላይ 
መስራት እንደሚቻል/እንደሚገባ ለይቶ ማስቀመጥ ይጠይቃል፡፡ ዋናው ቁም ነገር 
የምንወስደው ተግባራዊ የማስተካከያ እንቅስቃሴ ጠቃሚ በመሆኑ ላይ ነው፡፡ በዚህ ወቅት 
ምንም አይነት የማስተካከያ ሥራ ሣንሠራ ነገሮችን በመለየት ለብዙ ጊዜ ልንቆይ 
እንችላለን፡፡  ይህንን ጊዜ ነው የማጥራት ሥራ የምንለው፡፡ 

2.4.3. ምርምር መፃፍ /Writing/ 

በዚህ ጊዜ በቅድሚያ ሊሠሩ የሚገባቸው ነገሮች ይኖራሉ፡- 

- የሐሣብ ማሠባሠብ ሥራ /Brain-stroming/ 
- ሁነቶችን በትረካ መልክ መዝግቦ መያዝ /keeping an interest log/ 
- ልንሰራ ስለምንፈልገው ጉዳይ ለሌላ ሠው ሃሣባዊ ደብዳቤ መፃፍ/የማይላክ/  
- ስለጥናቱ ሁኔታ የትረካ አይነት ጽሑፍ መፃፍ 
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ምንም ዓይነት ዘዴ ብንጠቀም ስለጉዳዩ በተለያየ መንገድ በጽሑፍ መልክ መግለጽ መቻል 
ስለሁኔታው የበለጠ እንድንገነዘብ ይጠቅማል፡፡  ከላይ የተገለፁት ነገሮች ሁሉ 
ስለምንጽፈው የጥናት ሥራ ሁኔታ ግልጽ ለመሆንና የመፍትሔ እርምጃ ለመውሰድ 
ስንጀምር በቅድሚያ ምን ዓይነት ለውጥ ማካሄድ እንዳለብን ለመወሠን ይረዳናል፡፡ 

 

 

2.4.4. የልብ ጓደኛ / A critical friend/ 

የጥናት ጽሑፎችን ለመስራት ስናስብ ስለጉዳዩ ጊዜ ሰጥተን የምናማክረው እና እሱም 
ጊዜውንና እውቀቱን መስዋእት በማድረግ ልምዱን የሚያካፍለንን ሠው የልብ ጓደኛ 
እንለዋለን፡፡  ከጓደኛችን ጋር ስንነጋገር የምንከተላቸው መመሪያዎች የሚከተሉት ቢሆኑ 
ይመረጣል፡፡ 

 ጥያቄ በማቅረብ ላይ ብቻ ማተኮር  
 እሱ ሐሣቡን በሚሠጥበት ጊዜ ሙያዊ ትችት አለመስጠትና የራሱን የመተማመኛ 

ምከንያቶች እንዲዘረዝር መፍቀድ /መገፋፋት 
 ለችግሮች የራሣችንን መፍትሔ ለመስጠት ያለመሞከር 
 ችግሩን የበለጠ እንዲያብራራው እና ልምዱን ተጠቅሞ እንዲገልፀው በአመክኖ ላይ 

እንዲመሠረት መጠየቅ/መገፋፋት 
 ወደ ማስተካከያ ተግባር /Action/ የሚያስገቡ ምከንያቶችንና አነሣሽ ሁኔታዎችን 

እንዲገለጽ መጠየቅ 
 ውይይቱን በማስፋት ምናልባት ለችግሩ መነሻ የሚሆኑ ተጨማሪ ምክንያቶች ካሉት 

ሊገለጽ እንዲችል መጠየቅ 
 

2.4.5. ምን መስራት እንዳለብን ዝርዝር እቅድ ማውጣት 
 

 ማንኛውም ሰው መረጃ በመስጠት እገዛ ሊያደርግ ይችላል 
 ለማን እና ምን አስቻይ ሁኔታዎች ያስፈልጋሉ የሚለውን መለየት  
 ምን ያህል ጊዜ አለ; 
 ጊዜውን እንዴት እንሸነሽነዋለን;  

 
2.4.6. የማስፈፀሚያ ስልት መቀየስ 

ከዚህ በኋላ የመጀመሪያውን ሥራ ለመስራት ከምን መጀመር እንዳለብን ወይም በቅድሚያ 
በየትኛው የትኩረት ነጥብ/ደረጃ/ ማተኮር እንደሚገባን መወሰን ሲሆን በዚህ ወቅት 
ስለምንወስደው እርምጃ ተግባራዊ እንቅስቃሴ፣ ትክክለኛነትና ቶሎ መፍትሔ 
ስለማግኘታችን የመፈለግ አዝማሚያ ማሣየት አያስፈልግም፡፡  ከሁሉም ተግባራት 
የተወሰነውን የምንሞክርበት ስለሆነ ለጊዜው ውጤታማ መስሎ ላይታይ ይችላል፡፡  ይህ 
ደረጃ አመላካች/ጠቋሚ ነገሮችን የምናይበት ሙከራ እንጂ ሁሉንም የምናውቅበት ሁኔታ 
አይደለም፡፡  አሁን የምናነሳው የተወሰነውን የችግር አካል ሆኖ ወደ ተግባር ስንገባ ሌላ 
ያላየነውና ያልደረስንበት ችግር ሊከሠት/ሊገለጽ ይችላል፡፡ 
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2.4.7. ክትትልና ቁጥጥር /Monitoring/ 

በዚህ ደረጃ ቢያንስ መረጃ እንዴት መሰብሰብ እንዳለብን መለየት ያስፈልጋል፡፡ ከአንድ 
በላይ የሆነ የመረጃ ማሰባሰቢያ ዘዴ መጠቀም እና አስተማማኝ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡  
የመረጃ ማሰባሰቢያ ዘዴዎችን ጠንቅቆ ማወቅና የት እና እንዴት ወይም የትኛውን 
ለየትኛው መጠቀም እንዳለብን መወሠን እና ውጤታማ የሆነ የመረጃ አሰባሰብ ዘዴ 
መጠቀም ያስፈልጋል፡፡ 

 

2.4.8. ተገቢውን የጥናት ዘዴ መምረጥ 

የተግባራዊ ጥናትና ምርምር አጥኝ ይጠቅመኛል ያለውንና አስተማማኝ የሆነውን የአጠናን 
ዘዴ የመጠቀም ነፃነት ቢኖረውም የሚከተሉትን ጉዳዮች ግምት ውስጥ ማስገባት 
ይጠበቅበታል፡፡ 

 የመረጥኩት የጥናት ዘዴ ጥናቱ ይዟቸው ከተነሱት ጥያቄዎች ጋር ግንኙነት አለው? 
 ሁኔታውና ጊዜው ሲፈቅድ በግልጽ ማየት ወይም መተግበር ይቻላል? 
 የጥናቱን ደካማ ጐንና ጠንካራ ጐን ቀድሜ ለይቼ አውቄያለሁ? 
 ይህ የጥናት ዘዴ በሌሎች የጥናቱ ተሣታፊ ሰዎች ተቀባይነት ይኖረዋል? 
 የጥናቱ ዘዴ የተማሪዎችን የቀድሞ የመማር ሂደት ያውካል? ለምሣሌ የመረጃ 

አሰባሰቡ ዘዴ ከተጠበቀው ውጭ ለውጥ የሚያመጣ እና ትክክለኛውን ውጤት 
የሚያዛባ ከሆነ እንዴት መለየትና መከላከል እችላለሁ የሚለውን ቀደሞ መተንበይ 
ያስፈልጋል፡፡ 
 

2.5. የጥናቱ ሥነ ምግባራዊ ሁኔታዎች 

ትምህርት የማህበራዊ ተግባር አካል በመሆኑ የራሱ የሆነ የሥነ ምግባር ሁኔታዎች 
ሊኖሩት ይገባል፡፡  ምከንያቱም የጥናቱ አካል የሆኑትን ሰዎች ሕይወት በቀጥታም ሆነ 
በተዘዋዋሪ የሚነካ/ የሚመለከት በመሆኑ የራሱ የሆነ ጥንቃቄ ያስፈልገዋል፡፡ 

2.6. የጥናቱ መረጃ ትንተና 

በተግባራዊ ጥናትና ምርምር የመረጃ ትንተና ማለት በድርጊት አፈፃፀም ግምገማን እና 
በድርጊት አፈፃፀሙ ላይ ተመስርቶ የምንተገብረውን አዲስ የትግበራ እቅድ የሚያሣይ 
ነገር ነው፡፡  ትንተና ከእግርጠኝነት ይልቅ የማሠራት እድሉ ምን ያህል እንደሆነ 
የምናይበት ነው፡፡  ትንተናው የሚያገለግለው በሁኔታዎች ውስጥ ሊመጣ የሚችለውን 
ለውጥ ለማየት ነው፡፡  በውስብስብ ማህበራዊ ዓለም ውስጥ የተግባራዊ ጥናትና ምርምር 
ተግባር ወይም ድርጊት በአሀዝ የሚገለጽ ሣይሆን የማያቃርጥ ፈጣን ኡደታዊ ሂደት 
ነው፡፡  የምንመለከታቸው፣ የምናጠናቸው፣ መረጃ የምንሠበስባቸው እና የምንተነትናቸው 
ነገሮች ሰዎች፣ መጻሕፍትና ት/ቤት ወዘተ… ብቻቸውን የተቀመጡ ወይም ራሣቸውን 
ችለው ብቻ የምናገኛቸው ሣይሆን ከሌሎች ነገሮች ጋር ግንኙነት ያላቸውና 
መስተጋብራቸውን በመለየት ከጥናታችን ለማውጣት ወይም ለመጨመርና ውጤታቸውን 
ለማየት እንድንችል ያስፈልጋል፡፡ 
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ለምሣሌ አንድ የማስተማሪያ ክፍል ባዶውን ሣይሆን ክፍል የምንለው በውስጡ ተማሪዎች፣ 
መምህራን፣ በት/ቤት ውስጥ መገኘቱ እና ይህንኑ መስተጋብር አስተሳስሮ 
የሚመራውን የፖለቲካ መዋቅር ጭምር ማየት ይጠይቃል፡፡  እነዚህ የተጠቀሱ 
ነገሮች ግንኙነት አላቸው፡፡ ለየብቻቸው ደግሞ ልዩነት አላቸው፡፡  አንዳንዴ 
ደግሞ ተቃርኖ አላቸው፡፡   

ለምሣሌ መምህርቷ በክፍል ውስጥ እያስተማረች ነው ብንል የተማሪዎች ፍላጐት ደግሞ 
የተለየ ቢሆንና የእርሷ የትምህርት እሴት ከት/ቤቱ ሕግ ጋር የሚጋጭ ቢሆን 
በዚህ መስተጋብር ውስጥ ግጭት አለ ማለት ነው፡፡  በዚህ ምከንያት የእርሷ 
የማስተማር ተግባር በየወቅቱ መለወጥ/ከሁኔታዎች ጋር መቀየር/ ያለበት መሆኑን 
ያስገነዝበናል፡፡  ስለዚህ መምህርቷ የችግሩን ምንጭ በመለየት እና እርምጃ 
በመውሰድ ችግሩ/ግጭቱ/ ስለመወገዱ እያረጋገጠች እና እየከለሰች መሔድ 
የማያቋርጥ ተግባሯ እንዲሆን ትገደዳለች፡፡ ያለበለዚያ ውጤታማ መሆን 
አትችልም፡፡  ተግባር፣ ውጤት እና እቅድ በተግባራዊ ጥናትና ምርምር 
ሣያቋርጡ የሚቀጥሉና መምህሩ የግጭቶችን ሁኔታ በመለየት ችግር ውስጥ 
ከመግባቱ በፊት ጣልቃ በመግባት ለመማር ማስተማሩ ተግባር መሆን ያለበትንና 
የተሻለውን በመምረጥ እያስተካከለ እንዲሄድ የሚረዳው አብይ ተግባር ይሆናል 
ማለት ነው፡፡  በተግባራዊ ጥናትና ምርምር ሃሣብና ተግባር የማይነጣጠሉ 
ነገሮች ናቸው፡፡  ስለዚህ የተግባራዊ ጥናትና ምርምር ትንተና በእነዚህ ሁለት 
አብይ ጉዳዮች ያለውን ግንኙነት በተመለከተ ተግባር ከሃሣብ ጋር ተጣጥመው 
እየሄዱ ነው? ወይስ ተቃርኖ/ግጭት አለ?  በማለት እየፈተሹ መሄድ የትንተና 
ዋናው ተግባር ነው፡፡ 

2.7. የተግባራዊ ጥናትና ምርምር ሪፖርት ፎርማት 

የጥናቱ ጽሑፍ ከተጠናቀቀ በኋላ ጽሑፉ ለአንባቢ ሲቀርብ የራሱ የሆነ የአቀራረብ 
ፎርማት ሊኖረው ይገባል፡፡  በተወሠነ ደረጃ ልዩነት ያለ ቢሆንም ከዚህ የሚከተለውን 
ፎርማት መጠቀም ቢቻል በቂ ነው፡፡  ይኸውም፡- 

o የአጠቃልሎ ሪፖርት /Abstract Report/ ከአንድ ገጽ  
o መግቢያ እና ጽንሠ ሃሣባዊ ፍሬም ወርክ/Introduction and Theoretical 

Frame work ሁለት ገጽ/ በሁለት ገጽ ያልበለጠ ሆኖ በዚህ ክፍል የሌሎች 
ጥናቶች እኛ ከምናጠናው ጋር ያለውን መስተጋብር የምናይበት፣ ዓላማ እና 
ስልቱን የምናሣውቅበት ነው፣  የጥናቱን ችግር የምንገልጽበት እና የጥናቱን 
አስፈላጊነት የምናሰይበት ነው፡፡  ከዚህ በተጨማሪ እንዳስፈላጊነቱ የተዛማጅ 
ጽሑፍ ክለሣም የምናደርግበት ክፍል ነው፡፡ 

o የጥናት ዘዴ ማሣያ ክፍል /ሁለት ገጽ/ በዚህ ክፍል የጥናቱን አይነት 
የናሙና አመራረጥ ዘዴ፣ የመረጃ አሠባሠብና መረጃ ትንተና ስልት 
የምንገልጽበት ክፍል ነው፡፡ 

o ውጤት /ሁለት ገጽ/ የመረጃው ውጤት የሚገለጽበትና የሚተነተንበት ነው፡፡  
በዚህ ውስጥ ውጤትን መተርጐም የለብንም፡፡  ውጤት የሚጠናቀረው ብዙ 
ጊዜ በሠንጠረዥ እና በግራፍ አማካኝነት ነው፡፡  አሀዝ ናሙናና የውጤት 
/ልይይት ወይም ስምምነት/ መፈተሽ ያስፈልጋል፡፡ 
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o ገለፃ /ሦስት ገጽ/ ይህ ክፍል ውጤቱን የመተርጐም ሥራ የሚሠራበት ነው፡፡  
በዚህ ክፍል ብዙ ጊዜ የተገኘውን መረጃ  በገለፃ መንገድ /qualitatively/ 
የምንገልጽበት ነው፡፡  የኛን ውጤት ከሌሎች ግኝቶች ጋር ያለውን 
መመሣሠልና ልዩነት እያቀረብን የምንተረጉምበት ክፍል ነው፡፡ 

 
2.8. የተግባራዊ ጥናትና ምርምር ሥራ አጠቃላይ ይዘት 

 

ሀ/ ለጥናት የሚሆን አብይ ችግር፣ ገዥ ጉዳይ ወይም ጥያቄ መለየት 

 በት/ቤቱ ውስጥ ያለውን ፕሮግራም፣ ተግባራትና ተማሪዎች ሁኔታ ግምት 
ውስጥ ማስገባት፤ 

 የጥናቱን ዓላማና የትኩረት ነጥቦች መግለፅ ለምሳሌ፡ 
 ይህንን ለማሻሻል….፣ ይህንን ለመማር…. ፣ይህንን ለመሞከር 

ወዘተ. 
  

ለ/በጉዳዩ ላይ ከሌሎች ጋር መመካከር/መነጋገር እና ስለ ጥናቱ አካሔድ በቂ 
መረጃ ማሰባሰብ 
 ቁልፍ የሆነውን የጥናቱን ርዕሰ ጉዳይ መለየት 
 ልንመልሰው የሚገባንን ጥያቄ በግልጽ ማስቀመጥ 
 የተዛማጅ ጽሹፍ መከለስ/ማመላከት (ይህ ሁልጊዜ የግድ አይደለም) 
 የድህረ ገጽ ፍለጋ/ዳሰሳ ማካሔድ  

ሐ/መረጃ ማሰባሰቢያ እቅድ ማውጣትና ስልት መቀየስ 

  ውጤቱ እስተገጸ ድረስ መረጃ ከሰጠው አካል ፈቃድ መጠየቅ 
 የጥናቱን አካል፣ የጥናቱን ወሰን እና ናሙና መምረጥ 
 የመረጃ መተንተኛ ዘዴውን መለየት 
 አማራጭ የመረጃ ምንጮችን መለየት 
 የመረጃ ማሰባሰቢያ መሳሪዎችን መወሰን 
 

 የተማሪዎች ወይም የትምህርት ቤት መረጃ ዓይነቶች ምንድን 
ናቸው; 

- የተማሪው ውጤት (ካርድ፣የተማሪው መገምገሚያ ወዘተ.) 
- የሕይወት ታሪክ (ጾታ፣ እድሜ፣ ማኅበራዊ ሁኔታ፣ የቤት 

ውስጥ የቋንቋ ሁኔታ፣ የመኖሪያ አካባቢ ወዘተ.) 
- ግላዊ አመለካከት (የተማሪ፣ የወላጅ፣ የት/ቤት ማ¬በረሰብ) 
- ት/ቤት ነክ የሆኑ ነገሮችን በተመለከተ (መጠነ ማቋረጥ፣ 

መጠነ መቅረት፣ ፍላጎት) 
- የባሕሪ ሁኔታወች  (ለሥራ ያላቸውን ፍቅር፣ የፀብ 

አጫሪነት ደረጃ፣)  
 

መ/መረጃ የማሰባሰብ ሥራ መስራት 
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 ሦስትዮሽ መረጃ ማሰባሰቢያ መንገድ መከተል (ቃለ መጠይቅ፣ የጽሑፍ 
በጠይቅ እና የመስክ ላይ ምልከታ) 

 የድምጽ ግብዓት መረጃ ማሰባሰቢያ መንገድ 
 5ቱን የWH እና 1ዱን የW ጥያቄዎች ግምት ውስጥ ማስገባት 
 የመረጃውን ትክክለኛነት፣ አስተማማኝነትና ሚስጥራዊነት ማረጋገጥ 
 

 የተግባራዊ ጥናትና ምርምር መረጃ ማሰባሰቢያ ቴክኒኮች 
- ምልከታ 
- ቃለ መጠይቅ 
- የጽሑፍ መጠይቅ 
- ፈተናዎች 
- ጆርናልስ 
- የድምጽ እና የምስል ቀረፃ ውጤት  

ሠ/መረጃውን ማደራጀት፣ መተንተን፣ መተርጎምና ሪፖርት መፃፍ 

 የመረጃ ማደራጀትና ማጠናቀር ሥራ 
 በገለፃ መልክ መረጃውን መተንተን 
 ወጤቱን ማጠቃለልና መግለጽ 
 ውጤቱን በግራፍና በሰንጠረ» በግልጽ ማስቀመጥ 
 የአሜሪካንን ሥነ ልቦና ማሕበርን (APA) የአፃፃፍ ስልትን መከተል 
 

 የጥናቱን ውጤት መተግበሪያ እቅድ ማዘጋጀት 
 ጥናቱን የሚያካሒደው መምህር/ባለሙያ በመደበኛነት ወይም በኢ-

መደበኛ መንገድ የጥናቱን ዓላማ፣ ግብ፣ የመረጃ ምንጭ፣ የጥናቱ ስልት፣ 
የመስሪያ ጊዜ ገደብ እና ሌሎች ጉዳዮችን በቅድመ ማስፈፀሚያ እቅድ 
ማዘጋጀት/ማሰብ ይኖርበታል፡፡ 
 

 እቅዱን መተግበር 
 የሙከራ ስልት መቀየስ 
 የትግበራውን አስተማማኝነት (በትክክል ስለመተግበሩ) ማረጋገጥ 
 የማስፈጸሚያ እቅዱ ስለማምጣቱና ካላመጣም ለምን እንደሆነ መለየት 
 ጥናቱ በመጀመሪያ ይዟቸው የተነሳቸው ጥያቄዎችና ዓላማዎች 

በትክክል መመለሳቸውንና መፈፀማቸውን ማገናዘብ 
 

 ጽብረቃ 
 በትግበራው ወቅት የተገኘውን መገምገም 

 የግኝቱን እውነተኝነት (Validation) ማረጋገጥ 

 ስለግኝቱና ውጤቱ ከሌሎች ጋር መነጋገርና ማስፋፋት 

ከላይ ለማሳየት የተሞከረው የተግባራዊ ጥናትና ምርምር አጠቃላይ ይዘት የተዋጣለትና 

ብቸኛ ነው ማለት አይደለም፡፡ ምክንያቱም የተለያዩ አቀራረቦች ስለሚኖሩ ነው፡፡ ነገር 
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ግን ከሞላ ጎደል ከላይ የተጠከሱትን ነጥቦች መሠረት በማድረግና ይህንኑ መጠቀም 

ከተቻለ የተሟላ ተግግባራዊ ጥናትና ምርምር መፃፍ/ማዘጋጀት እንችላለን፡፡  

የተግባራዊ ጥናትና ምርምር ለመስራት በንድፈ ሃሳብ ደረጃ ከላይ የተገለጸው 

እንደመነሻ የሚያገለግል ሲሆን በተጨማሪም በተግባር የተሰሩትን ስራዎች 

መመልከት ጠቃሚ ነው፡፡ ለዚህ ደግሞ በዚህ ጽሁፍ መጨረሻ በአባሪነት 

የተያያዘውን ናሙና መመልከትና በተጨመሪም ለመምህራን ሙያ ማሻሻያ 

በተዘጋጁት ማንዋሎች ላይ መመልከት ግንዛቢያችሁን የበለጠ ሊያዳብር ይችላል፡፡ 

 

3. ማጠቃለያ 

 

ይህ ጽሁፍ/ማንዋል የተዘጋጀበት ዋናው ምክንያት መምህራን ሥለ ጥናትና ምርምር 

ምንነት ግንዛቤ እንዲጨብጡና በዋናው የመማር ማስተር ተግባራቸው ውስጥ 

ተግባራዊ ጥናትና ምርምር እንዲጠቀሙ እና የመማር ማስተማር ችግሮችን በወቅቱ 

እየፈቱ ጤናማና ተገቢ የመማር ማስተማር ሂደት እንዲኖርና በሙያቸውም 

ራሣቸውን እንዲያበቁና እያሣደጉ እንዲሄዱ ለማድረግ ነው፡፡ 

በዚህ አጭር ጽሁፍ የመጀመሪያው ጉዳይ ሰለ አጠቃላይ ጥናትና ምርምር በዚህ 

አጭር ጽሑፍ የመጀመሪያው ጉዳይ ስለ አጠቃላይ ጥናትና ምርምር ምንነት ፅንሠ 

ሀሣብ ለማቅረብ የተሞከረበት ሲሆን በተለይም ስለ መሠረታዊ ጥናትና ምርምር 

/Basic Research/ እና ስለ ተግባር ተኮር ጥናትና ምርምር /Applied Research/ 

ምንነትና ልዩነት ለማየት የተሞከረ ሲሆን ከተግባር ተኮር ጥናትና ምርምር ውስጥ 

ደግሞ የተግባራዊ ጥናትና ምርምር /Action Research/ን ለብቻው አይተናል፡፡ 

በተግባራዊ ጥናትና ምርምር እና በሌሎች ጥናትና ምርምሮች የተወሠነ ልዩነት 

ቢኖርም የአጠናን ሂደቱ ቅደም ተከተሉና ይዘቱ ተመሣሣይ ነው፡፡  የተግባራዊ 

ጥናትና ምርምር ከሌሎች የሚለይበት መሠረታዊ ነጥብ በተወሰነ ቦታ/በአንድ 

ት/ቤት፣ በአንድ ክፍል ወይም በተወሰኑ ተማሪዎች/ ላይ ያተኮረ ሆኖ ወዲያውኑ 

የማስተካከያ እርምጃ ለመውሰድ የሚያስችልና ብዙ ጊዜ የዚህ ጥናት ውጤት ለሌላ 

ቦታ ለሚከሠት ተመሣሣይ ችግር የምንጠቀምበት በመሆኑ ነው፡፡  የተግባራዊ 

ጥናትና ምርምር ለመምህሩ የእለት ተእለት ተግባር፣ ለተማሪዎች መማር እና 
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ለትምህርቱ ሥራ ሁለንተናዊ ለውጥ እጅግ በጣም ጠቃሚ እና አስፈላጊ በመሆኑ 

መምህሩ ከዚህ ጽሑፍ በተጨማሪ ሌሎች ጽሑፎችን እና ተመሣሣይ የጥናት 

ወረቀቶችን በማየት ወደ ተግባር እንደሚቀይሩት ይጠበቃል፡፡ 

 

 

 

 

. 

 

አባሪ 

1. የተግባራዊ ጥናትና ምርምር ናሙና 
 

የተማሪዎችን የማንበብ ፈላጐት ማሣደግ 

ማንበብ የሕፃናት ትምህርት አንዱ አካል ነው፡፡  በየደረጃው በሚሰጡ የትምህርት ዓይነቶች ውስጥ 
በልብወለድ መልክም ይሁን በሌላ የተለያዩ የንባብ ጽሑፎች ይገኛሉ፡፡  በንበብ የሚዝናኑና 
የሚደሰቱ ተማሪዎች ያሉትን ያህል የማያነቡና የማንበብ ፍላጐት የሌላቸው ተማሪዎችም 
በየት/ቤቱ ይገኛሉ፡፡  የማንበብ ጠቀሜታ ወሰን የለውም፡፡  ታዲያ የተማሪዎችን የማንበብ 
ፍላጐት እንዴት ማሣደግ ይቻላል?   

የመረጃ አሰባሰብ፣ 

መረጃ መሰብሰብ የተግባራዊ ጥናትና ምርምር ሂደት ከቀዳሚዎቹ ደረጃዎች አንዱ ነው፡፡  
መጀመሪያ 27 የ6ኛ ክፍል ተማሪዎችን ያካተተ አጠቃላይ የማንበብ አሳሽ ጥናት ተካሄደ፡፡  
የተጠየቁት ጥያቄዎች ተማሪዎች ከትምህርት ሰዓት ውጪ በትርፍ ጊዜያቸው በንባብ ላይ 
የሚያጠፉትን ጊዜያት መጠንና የሚነበቡ መጽሐፍት ዓይነትን ነበር፡፡  የዚህ አሳሽ ጥናት ውጤት 
ብዙ ተማሪዎች መጽሐፍት ማንበብን የሚወዱ መሆኑን ያመለከተ ቢሆንም በቁጥር የሚበልጡ 
ተማሪዎች ከትምህርት ሰዓት ውጪ ምንም መጽሐፍ የማያነቡ እና የሚሞክሩ ቢኖሩም ለአጭር 
ሰዓት ብቻ ማለትም በሳምንት ከ1-3 ሰዓት ብቻ መሆኑን ነው፡፡  ከሚነበቡት መጽሐፍት 
መካከልም የፍቅርና የጀብደኝነት መጽሐፍት በይበልጥ በከፍተኛ ደረጃ የሚመረጡ ሆነው 
ተገኝተዋል፡፡  የዚህ አሳሽ ጥናት ውጤት የ6ኛ ክፍል ተማሪዎች የማንበብ ልምዶች መዳበር 
/መጨመር/ አለባቸው የሚለውን አባባል የደገፈ ሆኖ ተገኝቷል፡   

ቀጣዩ የጥናቱ ሂደት ደረጃ የአንድ ሳምንት ምልከታ በማካሄድ በየቀኑ የመስክ ማስታወሻ መውሰድ 
ነበር፡፡  ይህ የምስክ ምልከታ በየቀኑ ለአንድ ሳምንት በሁሉም የትምህርት ዓይነቶች ላይ የተካሄደ 
ነበር፡፡  በመጀመሪያው አሰሳ ወቅት ብዙ መጠይቆች በጥቅም ላይ ውለዋል፡፡  ተማሪዎች 
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በትምህርት ሰዓት ምን ያህል ጊዜ ያነባሉ?  ምን ዓይነት ንባብ ነው የሚያዘወትሩት፡፡  በትርፍ 
ሰዓታቸው የትኞቹን መጽሐፍት ለንበብ ይመርጣሉ?  ሁሉንም ተማሪዎች ወደ ንባብ ለመሳብ ምን 
መደረግ አለበት?  ተማሪዎች ለንባብ ክህሎቶቻቸው ተስማሚ የሆኑ መጽሐፍትን ይመርጣሉ ወይ?  
የሚሉት ጥያቄዎች ተካተዋል፡፡  የመስክ ምልከታው አጠቃላይ ውጤቶችን ለማሳየት ረድቷል፡፡  
ብዙ ተማሪዎች አንድ ወይም ከአንድ በላይ መጽሐፍትን በሳምንት ውስጥ አንብበው በመጨረስ 
ትልቅ መሻሻል አሳይተዋል፡፡  ቢያንስ ሰባት ተማሪዎች ለንባብ በመረጡት መጽሐፍት ሳይደሰቱ 
በመቅረት ሌሎች መጽሐፍት ፍለጋ በክፍል ውስጥ ለብዙ ጊዜ ሲዞሩ ታይተዋል፡፡  ሌሎቹ 
ተማሪዎች በየቀኑ የተለያዩ መጽሐፍትን ሲያነቡ የታዩ ሲሆን አንዳቸውም ሙሉውን መጽሐፍ 
አንብበው አልጨረሱም፡፡ 

የማንበብ ፍላጐት ያላቸው ተማሪዎች በብዛት የቤት ሥራቸውን ሠርተው ከጨረሱ በኋላ ማንበብ 
የሚመርጡ መሆኑን ለማዬት ተችሏል፡፡  በእርግጥ በዚህ ቡድን ውስጥ ብዙ የተለያዩ ከት/ቤት 
ውጪ/መኖሪያ ቤት አካባቢ ያነበቡትን መጽሐፍት ዓይነትና፣ የወሰዱትን ጊዜ መዝግበው እንዲይዙ 
ተነግሯቸዋል፡፡  ፍጥነታቸውን ለመቆጣጠር ለማንበብ የወሰዱባቸውን ደቂቃዎች ተደምረው 
በቻርት ላይ እንዲሰፍሩ ተደርጓል፡፡ 

የተገኙ ውጤቶች 

ተማሪዎች በት/ቤት ለሚካሄዱ ንባቦች ጥሩ አመለካከት አዳበሩ፡፡  ጊዜያቸውን በአገባቡ ለመጠቀም 
በቆራጥነት ይሠሩ ነበር፡፡ የጥናቱ ሂደት በቀጠለ ቁጥር የሕብረተሰብ መጽሐፍትንና በየቀኑ 
የሚያገኙትን ሌሎችንም መጽሐፍት በማንበብ እና ደቂቃዎችን በመመዝገብ ይበልጥ ኃላፊነት 
መውሰድን ተምረዋል፡፡ 

በመጀመሪያ አካባቢ በቤታቸው ሆነው በንባብ ላይ የሚያሳልፉት ጊዜ የት/ቤቱን ያህል የጐላ 
አልነበረም፡፡  በዚህ ላይ ብዙ ተማሪዎች ጥሩ ውጤት አልነበራቸውም፡፡  የንባብ መመዝገቢያ 
ሠንጠረዡንም ከቤት መልሰው ሊያመጡ ያልቻሉ ነበሩ፡፡  ሆኖም በት/ቤትና በቤት አካባቢ 
ለንባብ የዋለው ደቂቃ/ጊዜ ተመዝግበው የመሻሻል ሂደቱን ለመለካት እንደ መነሻ መረጃ ተደርገው 
ተወስደዋል፡፡ 

አብዛኛዎቹ የ6ተኛ ክፍል ተማሪዎች የማንበብን አስፈላጊነት የተረዱ መሆኑን የማያመለክት ነገር 
አለ፡፡  ለንባብ የተጠቀሙበት ጊዜ/ደቂቃዎች በሠንጠረዥ ተዘጋጅቶ በመማሪያ ክፍል ውስጥ 
ተለጥፏል፡፡  ብዙ ተማሪዎች የራሣቸውን የንባብ ጊዜ ከሌሎቹ ጋር በመወዳደር በውጤታቸው 
ተለይተዋል፡፡  ተማሪዎቹ በየጊዜው አዲስ የንባብ ፍጥነት ምዝገባ ለማዘጋጀት ይጓጉ ነበር፣ 
የተማሪ ወላጆች በኮንፈረንስ ወቅት ጥሩ አስተያየት ሰጥተዋል፡፡  በዚህን ጊዜ ወላጆች ልጆቻቸው 
ከት/ቤት ሲመለሱ ለንበብ የሚሰጠውን ጊዜ በማሻሻል አስቀምጠዋል፡፡ 

ለተጨማሪ ማንበቢያ ጊዜ ሁለት ሳምንት እንደገና ተሰጠ፡፡  በዚህን ጊዜ ሁሉም ተማሪዎች ለንባብ 
ያጠፉትን ጊዜ/ደቂቃ ለመመዝገብ በራሳቸው ሙሉ ኃለፊነት ወሰዱ፡፡  ሆኖም አሁንም ብዙ 
ተማሪዎች በመኖሪያ ቤት አካባቢ ያዘጋጁትን መረጃ እንደበፊቱ በጣም ዝቅተኛ ሆኖ ተገኘ፡፡  
ብዙዎቹ ተማሪዎች ዘገባ አላቀረቡም ያቀረቡም ቢሆኑ በጣም ትንሽ ንባብ ነበር ያደረጉት 
እንዲህም  ሆኖ ግን 8ዐ% የሚሆኑ ከበፊተኛው አሰሳ በተሻለ የ6ኛ ክፍል ተማሪዎች የንባብ 
ጊዜያቸውን /ደቂቃ አሻሽለው ተገኝተዋል /በት/ቤትና በመኖሪያ አካባቢ/፡፡ 
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እላይ ከተጠቀሱት ቁምነገሮች አንፃር በመኖሪያ ቤት አካባቢ መደረግና መዘጋጀት ስለሚገባቸው 
የንባብ መረጃዎች ከተማሪዎቹ ጋር ብዙ መወያዬት እንደሚያስፈልግ ለመገንዘብ ተችሏል፡፡  
ስለዚህ ከተማሪዎቹ ጋር ከተደረገው ውይይት ተማሪዎች ከኢንተርኔት ድህረ ገጾችን፣ መጋዚኖችንና 
ከዚያም አልፈው cereal boxes እንዳነበቡ ለመረዳት ተችሏል፡፡  ለወደፊቱ እነዚህንና ሌሎችንም 
ሲያነቡ ዘገባ እንዲያዘጋጁና ይበልጥ ማንበብ እንዲችሉ አስፈላጊውን እገዛ ተደረገላቸው፡፡ ለ3ኛ 
ጊዜ የተዘጋጀው የንባብ ዘገባ እንደገና መሻሻል አሳይቷል፡፡  በዚህ ጊዜ 92% የሚሆኑት የመኖሪያ 
ቤት አካባቢ ዘገባ ሊመስል ችሏል፡፡   አጠቃላይ የንባብ ጊዜ/ደቂቃ /በቤትና በት/ቤት/ በመሻሻል 
ጭማሪ አሳይቷል፡፡ 

ማጠቃለያ 

ተማሪዎች ባስመዘገቡት የንባብ መሻሻል ከፍተኛ ኩራት የተሰማቸው ከመሆኑም በላይ ማንበብ 
በየዕለቱ መደረግ ያለበትና የሚያዝናና መሆኑን ለማወቅ ችለዋል፡፡  ጥቂትም ቢሆን የማንበቢያ 
ጊዜ እንዲመደብ ተደርጓል፡፡  በዓመቱ መጨረሻ ሁሉም ተማሪዎች ካለማንም ግፊትና ትዕዛዝ 
በራሳቸው ብዙ መጽሐፍትን ማንበብ እንዲችሉ የሚል ግብ ለማስቀመጥ ተችሏል፡፡ 

ምንጭ፡- Kay Dicke ከሚል ፍሑፍ ተወስዶ የተተረጐመ 

2. የተግባራዊ ጥናትና ምርምር መገምገሚያ መስፈርት 

በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ት/ቢሮ ሥር በሚገኙ የመጀመሪያና የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤቶች መምህራን ለሚሰሩ/ለሚፃፉ ተግባራዊ 
ጥናትና ምርምሮች መመዘኛ/መገምገሚያ መስፈርቶች (Scoring Rubric) 

የጥናቱ ርዕስ  ___________________________________________________________________________________________ 

ጥናቱ የተካሔደበት ት/ቤት ______________________________ ክ/ከተማ __________________ ወረዳ______________ 

የአጥኝው/ዎች ሙሉ ስም ___________________________________ ጥናቱ የተካሔደበት ዓ.ም. እና ወር ________________ 

 
ተ.ቁ 

 
ይዘት /መስፈርቶች/ (Content) 

 
የያዘው 
ነጥብ 

 
የተሰጠው 
ነጥብ 

1 የጥናቱ ንድፈ ሃሳባዊ ማዕቀፍ (Theoretical Background/Framework) ስለመገለፁ 5  
2  የችግሩ ምንነት በግልጽ (Statement of the problem) ስለመቀመጡ 5  
3 የጥናቱ መላምት/ጥናቱ ይዟቸው የተነሳው መሰረታዊ ጥያቄዎች (Hypothesis/Research 

Questions) በግልጽ ስለመገለፁ 
5  

4 የመረጃ ማሰባሰቢያ ስልት (Data Collection Methods) ስለመነደፉ  5  
5 የናሙና አመራረጥና አወሳሰድ ሁኔታ (Description of Sample)ስለመገነጹ 5  
6 የጥናቱ ወሰን/ክልል (Delimitation of the Study) ስለመጠቀሱ 5  
7 በጥናቱ ወቅት መሰናክሎች ከነበሩ (Limitations of the Study) ስለመገለፃቸው 5  
8 የመረጃ አቀራረብና ውጤት አገላለጽ (Data presentation and Discussion) 5  
9 የጥናቱ ዋና ዋና ግኝቶች (Major Findings) ስለመቅረባቸው 5  

10 የጥናቱ መላምት/መሠረታዊ ጥያቄዎች ስለመመለሳቸው /መቀበል/አለመቀበል/ (Accept/Reject 
Hypothses). 

5  

11 ማጠቃለያ፣ አንደምታና የትግበራ እቅድ(Conclusion, Recommendations & Action plan for 
implementation) 

  

 ማጠቃለያ (Conclusion) 3  

 አንደምታ (Recommendations) 3  
 የትግበራ እቅድ (Action plan for implementation) 4  

 ድምር (TOTAL) 60  
ተ.ቁ የጽሑፉ አቀራረብ እና ቅርጽ (Presentation Format) የያዘው 

ነጥብ 
የተሰጠው 
ነጥብ 



ጥናትና ምርምር ማንዋል አ.አ ከ/አ ትም/ቢሮ 2003 

 

49 ኃይሉ ዲንቃ እና ኣላምረው ቁምላቸው 

 

1 የጽሑፉ ቅንብር/አደረጃጀት (ከርዕስ ገፅ እስከ አባሪ) (Logical Organization) 7  
2 የይዘት ግልጽነትን በተመለከተ (Clarity of Ideas) 6  
3 የጽንሰ ሃሳብ፣ መላምት/ጥናቱ ይዟቸው የተነሳው ጥያቄዎች/፣ አቀራረብ እና የጥናት ውጤት 

(Correspondence of Theory, Hypothesis/Questions, Approach and Outcomes) ትስስር 
ሁኔታ፡፡ 

 
7 

 

4 የጥናቱ ጽሑፍ አጠቃላይ ቅርጽና የቋንቋ አቀራረብ (Overall Format of Materials/Media for 
presentation). 

 
7 

 

5 የማጣቀሻ መጽሐፍት ጥራት፣ ተገቢነትና ወቅታዊነት (Quality of References) 6  
6 የጥናቱ ጠቀሜታ፡ የችግሩ አሳሳቢነትና ወቅታዊነቱ (Importance of the Study) 7  

ድምር (TOTAL)  40%  
አጠቃላይ ድምር (GRAND TOTA) 100%  

 
 
 

የጽሑፉ ጠንካራ ጎኖች (Strengths): 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
 ትኩረት ሊሰጣቸው /ሊስተካከሉ/ የሚገባቸው ጉዳዮች (Needs Attention): _____________________________ 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

 

 የገምጋሚዎች ስምና ፊርማ  _______________________________________________________ 
                         _______________________________________________________ 


