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የህብሄር ብሄረሰብ ተማሪዎች አማርኛን በሁሇተኛ ቋንቋ ትምህርትነት ሲማሩ  ከገጠር ፣  ከከተማ   እና ከእዴሜ  አንጻር   

የሚስተዋሌ የአመሇካከት፣ የፌሊጎትና  የውጤት ሌዩነት      

                           በእሸቱ ወንዴሙ     Email  eshemic@gmail.com 

 አህፅሮተ ጥናት(Abstract)  

የጥናቱ ዋና ዓሊማ በሀገራችን ኢትዮጵያ ሇህብረ ብሄር ተማሪዎች አማርኛን በሁሇተኛ ቋንቋ ትምህርትነት ሲማሩ በገጠርና 

በከተማ ተማሪዎች መካከሌና ከተሇያየ የእዴሜ ዯረጃ ሊይ መማር የጀመሩ ተማሪዎች ሇትምህርቱ ያሊቸው አመሇካከት፣ 

ትምህርቱን ሇመማር ያሊቸው ፌሊጎትና በትምህርቱ የሚያስመዘግቡት ውጤት ምን እንዯሚመስሌ መፇተሸ ነው፡፡ የጥናቱ  

አስፇሊጊነትም  አማርኛ ሇህብረ-ብሄር የጋራ መግባቢያ ቋንቋ ሆኖ እንዱያገሇግሌ በሁሇተኛ ቋንቋ ትምህርትነት ሲሰጥ በገጠረና 

በከተማ ተማሪዎች መካከሌና በእዴሜ ሌዩነት ምክንያት ያሇውን የአመሇካከት፣ የመማር ፌሊጎት እና በትምህርቱ 

በሚያስመዘገቡት ውጤት ሊይ ሌዮነት ካሇ ሌዩነቱን ሇማጥበብና ሇማስተካከሌ የሚያስችሌ መንገድችን ስሇሚጠቁም 

ጠቀሜታው የጎሊ ነው፡፡ ጥናቱ የተከናወነው  በአፊር ክሌሌ፣ በትግራይ ክሌሌ፣ በኦሮሚያ ክሌሌና  በክሌሌ 14 ሊይ ሲሆን  

ከአራቱም ክሌልች  ሁሇት ሁሇት ዞኖች በዴምሩ 8 ዞኖች  በእጣ የናሙና አመራረጥ ዘዳ በመጠቀም ተመርጠዋሌ፡፡ ከተመረጡ 

ዞኖችም አራት አራት ትምህርት ቤቶችን በዴምሩ 16 ትምህርት ቤቶች በቀሊሌ የእጣ ናሙና አመራረጥ ዘዳ መሰረት የተመረጡ 

ሲሆን ከትምህርት ቤቶቹም 790 ተማሪዎች አካባቢያዊና ጾታዊ ስብጥራቸውን እንዱጠብቅ በማዴረግ በስብጥራዊ የናሙና 

አወሳሰዴ ዘዳ ተመርው የችልታ መመዘኛ ፇተና፣ የፌሊጎትና የአመሇካከት መሇኪያ መጠይቅ በማዘጋጀትና የተዘጋጀውን 

የፇተናና የጽሁፌ መጠይቅ የእስተማማኝነትና የትክክሇኛነት ዯረጃ ከተረጋገጠ በኋሊ በናሙናነት የተመረጡ ተማሪዎቹን 

በማስሞሊት መረጃ ተሠብስቧሌ፡፡ ከየትምህርት ቤቱ ቋንቋውን የሚያስተምሩ መምህራን በተመሇከተም በምክንያታዊ የናሙና 

አመራረጥ ዘዳን በመጠቀም ተመርጠው ከነሱም በቡዴን ተኮር ውይይት አማካኝነት መረጃ ተሠብስቧሌ፡፡ ከዛም በውስን 

የአመሇካትና የፌሊጎት መመዘኛ የጽሁፌ  መጠይቅና በፇተና የተሰበሰበውን መረጃ በSPSS ሶፌት ዌር ሊይ ከተዯራጀ በኋሊ 

በመጠናዊ የመረጃ አተናተን ዘዳን በመጠቀም ትንታኔ ተሰጥቷሌ፡፡ በቡዴን ተኮር ውይይትና በሌቅ የጽሁፌ ጠይቅ 

የተሰበሰበውን መረጃ ዯግሞ በአይነታዊ የመረጃ አተናተን ዘዳን በመጠቀም  በገሇፃ አማካኝነት  ተተንትኖና  ተተርጉሞ 

ቀርቧሌ፡፡ በተገኘው ውጤት መሰረት  አማርኛን በሁሇተኛ ቋንቋ ትምህርትነት ሇመማር ከፌተኛ ፌሊጎት ያሊቸውና ሇቋንቋ 

ትምህርቱ አዎንታዊ አመሇካከት ያሊቸው ከፌተኛ ውጤት ሲያስመዘግቡ በተቃራኒው ዝቅተኛ ፌሊጎትና አለታዊ አመሇካከት 

ያሊቸው በትምህርቱ ዝቅተኛ ውጤት ያስመዘገቡ መሆኑን ጥናቱ አረጋግጧሌ፡፡ ከዚህ አንጻር የከተማ ተማሪዎች ከገጠር 

ተማሪዎች በተሻሇ ሁኔታ ሇቋንቋ ትምህርቱ አዎንታዊ አመሇካከትና ከፌተኛ ፌሊጎት ሲኖራቸው በትምህርቱም የተመዘገበው 

ውጤት ከፌተኛ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ውጤቱንም  ከክሌልች አንጻር ሲታይ ዯግሞ በትግራይ ክሌሌና በኦሮሚያ ክሌሌ በሚገኙ 

የገጠርና የከተማ ተማሪዎች መካከሌ የተስተዋሇው ሌዩነት የጎሊ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ አአፊር ክሌሌ ሊይ ሌዩነት ቢኖርም ሌዩነቱ የጎሊ 

ሆኖ አሌተገኘም፡፡ በተሇይም በገጠርና በከተማ ተማሪዎች መካከሌ የተስተዋሇው ሌዩነት ከፌተኛ ሆኖ የተገኘው ትምህርቱን  

ዘግይተው ከሶስተኛና ከአምስተኛ የክፌሌ ዯረጃ መማር በጀመሩ የክሌሌ ተማሪዎች ሊይ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ ከእዴሜ አንጻርም 

ሲታይ ትምህርቱን መማር የሚጀምሩበት የእዴሜ ዯረጃ ሲጨምር ሇትምህርቱ ያሊቸው በጎ አመሇካከት፣ ፌሊጎትና ውጤት 

እየቀነሰ እንዯሚሄዴ በጥናቱ ሇማረጋገጥ ተችሎሌ፡፡ ከግኝቶቹም በመነሳት የመፌትሄ ሀሳብና አስተያየት ቀርቧሌ፡፡    

       1. መግቢያ 

የጥናቱ  ዲራ፡- ቋንቋ በማህበረሰብ ውስጥ የሚገኝን የባህሌ፣ የአኗኗር፣ የእሴት፣ አጠቃቀም ስርአት ወዘተ…  መግሇጫም 

መመስረቻም ነው፡፡ ትምህርቱ ካሇው ፇርጀ ብዙ ጠቀሜታ አንጻር በርካታ ሀገሮች በትምህርት አይነትነት እንዱሰጥ በማሰብ 

በትምህርት ፖሉሲያቸው ውስጥ አስገብተው ሁሇትና ከዚያ በሊይ የሆኑ ቋንቋዎችን መርጠውና ስርአተ-ትምህርት ቀርጸው 

እያስተማሩ ይገኛለ (Fasold, 1984 እና Webb and Sure, 2000)፡፡ ስሇዚህ ቋንቋን በሚመሇከት የሚከናወን ጥናት ወይም 

የሚሠነዘር ሃሳብ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ መንገዴ ሀገራዊና ማህበራዊ ጉዲይን፣ ትምህርትን፣ የአንዴን ህብረተሰብ ማንነትና 
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ባህሊዊ ዲራን፣ ፖሇቲካዊ ስርአትን፣ ክሌሊዊ ሌማትንና ታረካዊ እሴትን ይዲስሳሌ፡፡ በተሇይም ሇብሄር ብሄረሰብ የጋራ ቋንቋ 

እቀዲ ወቅት ሥነ-ማህበራዊና፣ ስነ-ሌሣናዊ፣ ማህበረሰባዊ-ሥነ-ሌቦና(Social Psychology)፣ ፖሇቲካዊ፣ ሃይማኖታዊ እና 

ኢኮኖሚያዊ ጉዲዮችን በማጥናት ከጥናቱ የሚገኝ ውጤትን በግብአትነት በመጠቀም  ማቀዴን የግዴ ይሊሌ (Appel,1992)፡፡ 

የቋንቋ ትምህርት ሇአፇ-ፇትና ሇኢአፇ-ፇት ተማሪዎች ሲሰጥ በጥናት ሊይ የተዯገፇ መረጃን መሰረት ያዯረገ መሆን አሇበት 

የሚባሇው በነዚህ ምክንያቶች ነው:: ስሇዚህ በቋንቋ እቀዲ ወቅት ተጽእኖ የሚያሳዴሩ ተሊውጦዎችን በማጥናትና ከጥናቱ 

ከሚገኘው ውጤት በመነሳት የአፌ መፌቻ ቋንቋንም ሆነ የሁሇተኛ ቋንቋ ትምህርትን አቅድ ሇህብረተሰብ ማስተማር አስፇሊጊና 

መሰረታዊ ጉዲይ መሆኑን  ከቀረበው ሀሳብ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡  

በተሇይም የቋንቋ ትምህርትን ሇዜጎች ሇማስተማር ተብል ሥርአተ-ትምህርት በሚቀረጽበት ወቅት የተማሪዎችን ነባራዊ ሁኔታ 

(ፌሊጏት፣ አመሇካከት፣ ስሜት የንሺ ሁኔታ፣ ባህሊዊ ዲራ፣ አካባቢያዊ ሁኔታ ተፅዕኖንና እዴሜን) ከግምት ውስጥ በማስገባት 

መቅረጽን የግዴ ይሊሌ፡፡ ይሄንን ከግምት ውስጥ በማስገባት የሚዘጋጅ የቋንቋ ትምህርት በመማር ማስተማሩ ዙሪያ የሚከሰቱ 

ችግሮችን አስቀዴሞ ሇመፌታት ከማገሌገለም በሊይ የመማር ማስተማር ሂዯቱ ውጤታማ እንዱሆን ስሇሚያዯርግ ጠቀሜታው 

የጎሊ ነው (Harmer,1991; Rubinsen, 2001; Gardner & Masgort, 2003; Gardner, 2007 and Browen,2007):: 

ብዛት ያሊቸው ሀገራትም በትምህርቱ ዙሪያ የሚስተዋሌ አመሇካከት፣ ፌሊጎት፣ ማህበራዊ አውዴና እዴሜ በቋንቋ ሊይ እያሳዯሩ 

ያለትን ተጽእኖ ምን እንዯሚመስሌ ሇማወቅና የሚስተዋለ ችግሮችን ሇመፌታት ሲባሌ ከተሇያየ ማእዘናት የተሇያዩ ጥናቶችን 

እያከናወኑ ይገኛለ፡፡ እንዯዚሁ በዙሪያው የሚከሰቱ አለታዊና አዎንታዊ ጎኖችንም በመሇየት የሚታዩ አዎንታዊ ጎኖች 

ተጠናክረው እንዱቀጥለና በአለታዊ ጎኖቹ በኩሌ የተስተዋለ ችግሮች ዯግሞ መፌትሄ እንዱያገኙ በማዴረግ ሊይ ናቸው 

(Krashen, 1982 & 2009; Gardner & Masgort, 2003; Gardner 2007 and Browen, 2007)፡፡  

በሀገራችን ኢትዮጵያም እየተከናወነ ያሇውን የህብረ ብሄር ሇሆነው የሁሇተኛ ቋንቋ ትምህርት አሰጣጥን በተመሇከተ ሇቋንቋ 

ትምህርቱ ስርአተ-ትምህርት ተዘጋጅቶሇት በአንዯኛና በሁሇተኛ ቋንቋ ትምህርትነት እንዱሰጥ ተወስኖ ትምህርቱ የአፌ-መፌቻ 

ቋንቋቸው ሊሌሆነው በሀገሪቱ ክሌልችና ብሄር ብሄረሰቦች በሙለ  በሁሇተኛ ቋንቋ ትምህርትነት እንዱሰጥ በተወሰነው መሰረት 

ትምህርቱ  በሁለም ክሌልች እየተሰጠ ይገኛሌ፡፡ ይሁን እንጂ በክሌሌ ተማሪዎች መካከሌ የሚስተዋሌ የአመሇካከት፣ የፌሊጎት 

የውጤትና የእዴሜ ሌዩነት በምን ዯረጃ ሊይ እንዯሚገኝ የሚጠቁምና በመረጃነት የሚያገሇግሌ በቂ ጥናት የሇም፡፡ የመስኩ 

ምሁራን ሲገሌጹ የቋንቋ ትምህርት ያሇ እንቅፊት እንዱከናወን እና አጥጋቢ ውጤት እንዱመዘገብ ከተፇሇገ ተማሪዎች 

ሇሚማሩት ትምህርት የመማር ፌሊጏትና አዎንታዊ የሆነ አመሇካከት ሉኖራቸው ይገባሌ ይሊለ (Garry, 1970; Mackey,1968; 

Gardner,2007; Brown, 2007 እና Lightbown, 2011)፡፡  

Harmer,(1991) እና Evans, (1965) ተማሪዎች ሇሚማሩት ትምህርት አዎንታዊ አመሇካከትና ፌሊጏት ኖሯቸው ከተገኘ 

በትምህርታቸው ከፌተኛ ውጤትን እንዯሚያስመዘግቡና በአንፃሩ ዯግሞ አዎንታዊ አመሇካከትና ፌሊጏት ከላሊቸው በተሇየ 

ሁኔታ ውጤታቸው ዝቅ ከማሇቱም በተጨማሪ በመማር ማስተማሩ ሑዯት ሊይም ችግር እንዯሚፇጥር ያስገነዝባለ፡፡ በተሇይም 

በSkinner,(1989); Aggarawal,(1998); Gardner & masgort,(2003); USAID,(2010) እና (2004) ሊይ የቀረበን ሀሳብ 

በስፊት መመሌከት ይቻሊሌ፡፡ 
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በተጨማሪም ትምህርታዊ ምርምሮችን ሇማከናወን፣ የፇተና ፕሮግራሞችን ሇማዘጋጀት (ሇማውጣት) እና የሚዘጋጀውን ስርአተ 

ትምህርት ከተማሪዎቹ ዝንባላ፣ አመሇካከትና ፌሊጎት ጋር አጣጥሞ ሇማዘጋጀት ይጠቅማሌ በማሇት ይገሌጻለ (Bickley, 1990; 

Bugleski, 1971 እና Craig, 1979)፡፡ ይሁን እንጂ ከሊይ ከቀረበው ሃሳብ አንፃር እየተሰራበት ያሇውን የሃገሪቱን የአንዯኛና 

የሁሇተኛ ቋንቋ ሥርአተ-ትምህርት ስንመሇከት ሥርአተ-ትምህርቱ በሚዘጋጅበት ጊዜ የተማሪዎችን ፌሊጎትና አመሇካከት 

መሰረት አዴርጎ የተዘጋጀ ስሇመሆኑ የተጠና ጥናት መኖሩን ሇማየት ተፇሌጎ ጥናቶችንም ሆነ በዙሪያው የተጻፈ ጽሁፍችን 

በተፇሇገው መጠን  ማግኘት አሌተቻሇም፡፡  

ይሁን እንጂ የሃገሪቱ የሁሇተኛ ቋንቋ ሥርአተ-ትምህርት መነሻ የሚያዯርገው የሃገሪቱን የትምህርት ፖሉሲ ነው፡፡ ይኸውም 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፐብሉክ መንግስት የትምህርት ፖሉሲ ተማሪዎች የአንዯኛ ዯረጃ ትምህርታቸውን በአፌ 

መፌቻ ቋንቋቸው እንዱማሩ ወይንም በመረጡት ቋንቋ መማር የሚችለ መሆኑን የሚዯነግግ ነው፡፡ ይሄም በህገ-መንግስቱ 

አንቀጽ 39 ንኡስ አንቀጽ 2 ሊይ በግሌጽ ሰፌሮ ይገኛሌ፡፡ የአማርኛ ቋንቋን ዯግሞ በሀገር አቀፌ ዯረጃ ሇሚዯረገው ግንኙነት 

ያገሇግሌ ዘንዴ በትምህርትነት ይሰጣሌ ይሊሌ፡፡ በኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፑብሉክ ሕገመንግስት አንቀጽ 5 ንኡስ 

አንቀጽ 2 ሊይ “አማርኛ የፋዯራለ መንግስት የስራ ቋንቋ ይሆናሌ፡፡” በማሇት ቀርቧሌ፡፡ ይሄውም የኢትዮጵያ ብሔር 

ብሔረሰቦችና ሕዝቦች መርጠው በሊኳቸው ተወካዮቻቸው አማካኝነት ህዲር 29 ቀን 1985ዓ.ም የጸዯቀ መሆኑ 

ተረጋግጧሌ፡፡እንዱሁም በማስታወቂያ ሚኒስቴር የፕሬስና የኦድቪዥዋሌ መመሪያ (1994፣62-65) ባዘጋጀው የኢ.ፋ.ዳ.ሪ 

መንግስት የማስፇጸም አቅም ግንባታ ስትራቴጅና ፕሮግራሞች መጽሔት ሊይም ቋንቋን በተመሇከተ የቀረበው ሀሳብ 

እንዯሚከተሇው ሰፌሮ ይገኛሌ::  

አዱሱ የትምህርት ፖሉሲ ህጻናት በአፌ መፌቻ ቋንቋቸው የመማር መብት እንዲሊቸው ያረጋግጣሌ፡፡ ከዚህ 

በተጨማሪ ተማሪዎች የፋዳራሌ መንግስት የሥራ ቋንቋ የሆነውን አማርኛ እንዱማሩም ያዯርጋሌ፡፡ ፖሉሲው 

ህፃኑ በአፌ መፌቻ ቋንቋው እንዱማር መብት ቢሰጠውም ማንኛውም ኢትዮጵያዊ አማርኛ ቋንቋን እንዱማር 

የሚያዯርግ ነው፡፡ አማርኛ የጋራ መግባቢያ ቋንቋችን እንዱሆን መሊው የኢትዮጵያ ህዝብ በተወካዮች 

አማካኝነት የወሰነና በህገ-መንግስታችን ውስጥ እንዱሠፌር ያዯረገ በመሆኑ ተማሪው አማርኛን የመማር ግዳታ 

እንዱኖርበት ማዴረግ ትክክሇኛ ነው(በማስታወቂያ ሚኒስቴር የፕሬስና የኦድቪዥዋሌ መመሪያ 1994'62-65):: 

 

ከዚህ መገንዘብ የሚቻሇው የአማርኛ ቋንቋ የህብር ብሄር ሆኖ የሁሇተኛ ወይም የመጀመሪያ ቋንቋ ሆኖ በትምህርትነት መሰጠት 

አንዲሇበት የሚያስገነዝብና ትምህርቱም ተግባራዊ መሆን እንዲሇበት የሚያረጋግጥ ሆኖ መገኘቱን ነው፡፡ እንዱሁም በ1986 

ዓ.ም በትምህርት ሚኒስቴር የወጣው መመሪያ እና በአሁኑ ወቅት እየተሠራበት ያሇው የትምህርት ሥሌጠና ፖሉሲ ሲታይ 

ከአፌ መፌቻ ቋንቋ ጎን ሇጎን ሇሁለም ክሌልች በትምህርት አይነትነት ሉሰጥ እንዯሚገባ ትኩረት የተሰጠው ስሇሆነ በአንዲንዴ 

ክሌልች በምርጫቸው መሰረት የማስተማሪያ ቋንቋ በመሆን እያገሇገሇ ይገኛሌ:: 

በ1986 ዓ.ም በትምህርት ሚኒስቴር የወጣው መመሪያ እና በአሁኑ ወቅት እየተሠራበት ያሇው የትምህርት ስሌጠና ፖሉሲ 

ሲታይ ከአፌ መፌቻ ቋንቋ ጏን ሇጏን አማርኛ ቋንቋን ሇሁለም ክሌልች በትምህርትነት ሉሰጥ እንዯሚገባ ትኩረት የተሰጠው 

ሲሆን  በአንዲንዴ ክሌልች በምርጫቸው መሰረት የማስተማሪያ ቋንቋ በመሆን እያገሇገሇ ይገኛሌ:: ከሊይ ሇማየት 
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እንዯተሞከረው የአማርኛ ቋንቋ ትምህርት፣ የኢ-አፇፇት ተማሪዎች በአፊርና በዯቡብ ክሌልች፣ በጉራጌ ህብረተሰብ ከአንዯኛ 

ክፌሌ ጀምሮ ይሰጣሌ፡፡ በትግራይና በሱማሉያ ክሌልች ከሶስተኛ ክፌሌ ጀምሮ በትምህርትነት የሚሰጥ ሲሆን በኦሮሚያ ክሌሌ 

ከአምስተኛ ክፌሌ ጀምሮ ይሰጣሌ፡፡ ይህ ዯግሞ የትምህርት ሚኒስቴር አማርኛ ቋንቋ ትምህርት ከሦስተኛ ክፌሌ ጀምሮ 

በትምህርትነት እንዱሰጥ ካወጣው ዴንጋጌ አንጻር ሲታይ የተሇያየና ወጥነትን ያሌተከተሇ የትምህርት አሰጣጥ ስርአት እንዱሆን 

አዴርጎታሌ፡፡ ስሇዚህ  ተማሪዎች ትምህርቱን መማር የሚጀምሩበት የእዴሜ ክሌሌም፤ ከክሌሌ ክሌሌ የተሇያየ ሆኖ ይገኛሌ፡፡ 

በዚሁ መሰረት በአማራው፣ በኦሮሚያና በሱማሉያ፣ በትግራይ፣ በዯቡብ፣ በአፊርና በላልች  ክሌልችም የሚገኙ ተማሪዎች 

የአማርኛ  ቋንቋ ትምህርትን የሚጀምሩበት እዴሜና የክፌሌ ዯረጃ የተሇያየ  እንዱሆን አዴርጎታሌ፡፡ የእዴሜ ሌዩነት መኖሩ 

ዯግሞ በቋንቋው ትምህርት ሊይ  ተፅዕኖ ማሳዯሩ አይቀርም፡፡ 

የተማሪዎችን እዴሜ በማስመሌከት የመስኩ ምሁራን ሲገሌጹ እዴሜ እየጨመረ ሲሄዴ የሰው ሌጅ አዕምሮ፣ አካሌ፣ 

የአስተሳሰብ ሁኔታ፣ ተግባርን የማከናወን ሁኔታ፣ የአመሇካከት እና የተነሳሽነት ሁኔታ እየተሇወጠ  ይሄዲሌ (littlewood,1984; 

Webb, 2000 እና Krashen, 2009)፡፡ የአፌሪካ ተማሪዎች የአንዯኛ ዯረጃ ትምህርታቸውን መማር የሚጀምሩበት እዴሜ  ከ7 

አመት በኋሊ ስሇሚሆን  በቋንቋ ትምህርታቸው ሊይ አለታዊ ተጽዕኖ እንዯሚያሳዴር ይገሌጻለ፡፡ እንዯ Cook,(2001)  እና 

Feer-Man,(1991) አገሊሇጽ ሇሁሇተኛ  ቋንቋ ትምህርት እዴሜ አስፇሊጊ ጉዲይ ነው፡፡ ምክንያቱም  በሁሇተኛ ቋንቋ ትምህርት 

ወቅት ታዲጊዎች በሂዯት ከአዋቂዎች በተሻሇ ሁኔታ እንዯ አፇፇት መማር የሚችለ መሆኑን ያቀርባለ (Lightbown, 2011)፡፡ 

ተማሪው የሁሇተኛ  ቋንቋ ትምህርትን መማር መጀመር ያሇበት የዕዴሜ ክሌሌ የአንዯኛ ዯረጃ ትምህርቱን መማር 

በሚጀምርበት የዕዴሜ ክሌሌ ሊይ መሆን አሇበት በማሇት ይገሌጻለ (Lightbown, 2011; Cook,2001  እና  Feer-

Man,1991)፡፡ 

የብሄር ብሄረሰብ ሇጋራ ግንኙነታቸው ያገሇግሊቸው ዘንዴ የጋራ ቋንቋ የሆነውን አማርኛን በሁሇተኛ ቋንቋ ትምህርትነት እየሰጡ 

ይገኛለ፡፡ ይሁን እንጂ ትምህርቱ መሰጠት የሚጀምርበት የክፌሌ ዯረጃና የተማሪዎች እዴሜ ዯረጃ በመሇያየቱ ወጥ የሆነ 

የትምህርት አሰጣጥ ስርአት አይስተዋሌም፡፡ ሇምሳላ ያህሌ በአፊር ክሌሌ ከአንዯኛ ክፌሌ፣ በትግራይ ክሌሌ ከሶስተኛ ክፌሌ፣ 

በኦሮምያ ክሌሌ ከአምስተኛ ክፌሌ ትምህርቱ መሰጠት ይጀምራሌ፡፡ በአንጻሩ ዯግሞ በአማራው ክሌሌ፣ በአዱስ አበባና 

በዴሬዯዋ መስተዲዴር ትምህርቱ መሰጠት የሚጀምረው ከአንዯኛ ክፌሌ ጀምሮ ሲሆን የማስተማሪያ ቋንቋ ሆኖም በማገሌገለ 

የተነሳ የትምህርት አሰጡ ሊይ የእዴሜና አካባቢያዊ ሌዩነት የመኖሩ ጉዲይ በትምህርቱ ፌሊጎት፣ አመሇካከትና ውጤት ሊይ  

የሚያሳዴረው ተጽእኖ መኖር አሇመኖሩን መፇተሽ  ያስፇሌጋሌ፡፡  

የጥናቱ አጠቃሊይ ዓሊማ (General Objective of the Study):- የዚህ ጥናት አጠቃሊይ አሊማ ሌሣነ ብዙ የሆነ ሕብረተሰብ 

በሚኖርባት ሀገራችን ኢትዮጵያ ተማሪዎች የጋራ መግባቢያ የሆነውን ቋንቋ በሁሇተኛ ቋንቋ ትምህርትነት ሲማሩ እዴሜና 

አካባቢዊ ሁኔታ በተማሪዎች አመሇካከት፣ ፌሊጏት እና ውጤት ሊይ ያሇው ተጽእኖ ምን እንዯሚመስሌና የተሊውጦዎቹን የዕርስ 

በዕርስ ግንኙነትን መመርመር ነው፡፡ 

የጥናቱ አስፇሊጊነት (Significance of the Study):- በቋንቋ ትምህርት በሚሰጥበ ወቅት እዴሜና ካባቢዊ ሁኔታ በተማሪዎች 

ፌሊጏት፣ አመሇካከትና በትምህርቱ ውጤት ሊይ የሚሳዴረውን ተጽእኖ ስሇሚያሳይ የሚመሇከታቸው አካሊት ከዚህ ዙሪያ 

የሚስተዋለ ክፌተቶችን እንዱያስተካክለና ሇተማሪዎቹ ሌዩ እገዛ እንዱያዯርጉ መረጃን ይሰጣሌ፡፡    
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የጥናቱ ወሰን (Delimitation of the Study):- ጥናቱ የሚከናወነው በኦሮሚያ ክሌሌ፣ በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር፣ 

በአፊርና በትግራይ ክሌልች በሚገኙ በሁሇተኛ ዯረጃ ተማሪዎች በዘጠነኛ ክፌሌ ሊይ ነው፡፡ ጥናቱ ዘጠነኛ ክፌሌ ሊይ እንዱሆን 

የተዯረገበት አቢይ ምክንያት አማርኛ በሁሇተኛ የቋንቋ ትምህርትነት ሲሰጥ ከተሇያየ  የክፌሌ ዯረጃ ሊይ በመጀመራቸው 

ምክንያት፣ ከክሌሌ ክሌሌ የተሇያየየ ትምህርት አሰጣጥ በመኖሩ ምክንያትና  በተሇያየ አካባቢ ሁኔታ ሲማሩ የነበሩት ተማሪዎች 

9ኛ ክፌሌ ሲዯርሱ ተመሳሳይ የአመሇካከት፣ የፌሊጎት እና የውጤት ዯረጃ ሊይ መዴረስ መቻሊቸውን በዚህ የክፌሌ ዯረጃ ሊይ 

ሇመፇተሸ ምቹ በመሆኑ  ምክንያት በዚህ ዯረጃ ሊይ የተወሰነ ነው፡፡ 

2. የጥናቱ ዘዳ (Design of the study)፡- በዚህ ክፌሌ ውስጥ አጠቃሊይ የጥናቱ  አተገባበር የሚታይበት ክፌሌ ነው፡፡ ይሄውም 

የጥናቱን አይነት፣ጥናቱ የሚከናወንበት ቦታዎችና የቦታዎቹ አመራረጥ፣የጥናቱ አካሊይ እንዳት እንዯተወሰነ፣ መረጃ ሠጪዎች እንዳት 

እንዯተመረጡ የሚብራራበት፣ የመረጃ መሰብሰቢያ መሳሪያዎች አይነትና እንዳት እንዯተዘጋጁ፣ የመረጃ አሰባሰብ ዘዳ በዝርዝር 

የተገሇጸበትና የተሰበሰበው መረጃ እንዳት እንዯተተነተነ በዝርዝር የቀረበበት ክፌሌ ነው፡፡ 

2.1 በየዯረጃው ያለ የጥናት አካሊዮች አመራረጥ ዘዳ፡- ሇዚህ ጥናት አጥኚው የተጠቀመው የናሙና አወሳሰዴ ዘዳ የተራዘመ 

ወይም የተዯጋገመ (Multistage Sampling) የናሙና አወሳሰዴ ዘዳን ነው፡፡ በዚህ ዘዳ በቡዴንም ሆነ በተናጠሌ እንዯ 

አሰፇሊጊነቱ አራት ወይም ከዚያ በሊይ ዯረጃዎችን በመከተሌ ናሙናዎችን መምረጥ ስሇሚያስችሌ ነው፡፡ ዯረጃዎቹም 

የሚከተሇውን ሂዯት አሇው፡፡            

         ክሌሌ ዞን ትምህርት ቤትየክፌሌ ዯረጃ ክፌሌ ተማሪ ናሙና 

ከሊይ በቀረበው መሰረት ጥናቱ የሚከናወነው በሀገር ዯረጃ ሆኖ ክሌልች በምክንያታዊ የናሙና ዘዳ ተመርጠዋሌ፡፡ 

የተመረጡት ክሌልችም ኦሮሚያ፣ አፊር እና ትግራይ ክሌሌ  ናቸው፡፡ ስሇሆነም በኦሮሚያ ክሌሌ፣ በአፊር ክሌሌ እና በትግራይ  

ክሌሌ   ከእያንዲንደ  ሁሇት በዴምሩ ስዴስት ዞን በእጣ የናሙና አመራረጥ ዘዳ ተመርጠዋሌ፡፡ ከዞኖቹም  ውስጥ ትምህርት 

ቤቶቹ  በአጣ የናሙና አመራረጥ ዘዳ ተመርጠዋሌ፡፡ የጥናቱም መረጃ የተሰበሰበው ከተመረጡት ትምህርት ቤቶች ውስጥ 

ከሚገኙ የዘጠነኛ ክፌሌ ተማሪዎች ሊይ ነው፡፡ በዚሁ መሰረት ከትግራይ ወሌዯ ንጉስ፣ አዳ ጉድም፣ ጥሊሁን ይግዛው፣ ፇንቅሌ 

ሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት ቤት ተመርጠዋሌ፡፡ ከኦሮሚያ ክሌሌ አሲንዲቦ፣ ሶኮሩ፣ ሰርቦ፣ ጥቁር እንጪኒ እና ጉዯር ሁሇተኛ ዯረጃ 

ትምህርት ቤት ተመርጠዋሌ፡፡ ከአፊር ክሌሌ ሰመራ፣ ልጊያ፣ ገዋኔና መሌካ ሳዱ ሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት ቤቶች ተመርጠዋሌ፡፡  

ከአዱስ አበባ ጥቁር አንበሳ፣ ዴሌ በር፣ ዯብረሰሊምና  ቤተሌሄም ሁሇተኛ ዯረጃ ት/ቤት ተመርጠዋሌ፡፡ በዴምሩ 16 የከፌተኛ 

ሁሇተኛ ዯረጃ  ት/ቤቶች ተመርጠዋሌ፡፡ የክፌልችና የናሙና አመራረጥ  በተመሇከተ  ከእያንዲንደ ትምህርት  ት/ቤት ከ4 እስከ 

5 የሚሆኑ ክፌልች፣ በዞን ዯረጃ 10 በክሌሌ ዯረጃ 20 በዴምሩ 60 ክፌልች ተመርጠው  ጥናቱ ተከናውኗሌ፡፡ 

2.1 በጥናቱ ውስጥ የሚካተቱ ተጠኝዎች ብዛት (population of the study)፡- ከየክፌልቹም ጾታዊና አካባቢያዊ ስብጥሩን 

በጠበቀ መሌኩ ስብጥራዊ የናሙና አወሳሰዴ ዘዳን በመጠቀም ከትግራይ ክሌሌ ወንዴ 98 ሴት 100 በዯምሩ 198 ተማሪዎች፣ 

ከኦሮሚያ ወንዴ 100 ሴት 100 በዯምሩ 200 ተማሪዎች፣ ከአፊር ክሌሌ ወንዴ 96 ሴት 96 በዴምሩ 192 እና ከአዱስ አበባ 

ወንዴ 100 ሴት 100 በዴምሩ 200 ተማሪዎች ሲሆኑ አጠቃሊይ ዴምር  790 ተማሪዎች በእጣ የናሙና አመራረጥ ዘዳ 

ተመርጠዋሌ፡፡ ጾታዊ ተዋጽኦን በተመሇከተ 394 ሴት እና 396 ወንዴ ተማሪዎች የተመረጡ ሲሆን ባጠቃሊይ 590 ተማሪዎች 
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ተመርጠዋሌ፡፡ የገጠርና የከተማ ተማሪዎችን    በተመሇከተ የአዱስ አበባን ሳይጨምር  310 የከተማ እና 280 የገጠር  

ተማሪዎች የተመረጡ ሲሆን በአጠቃሊይ 590 ተማሪዎች ተመርጠዋሌ፡፡ 

2.3 የመረጃ መሰብሰቢያ መሣሪያዎች፡- ሇመረጃ መሰብሰቢያ መሳሪያነት ተግባር ሊይ ከዋሇው ውስጥ አንዯኛው የጽሁፌ 

መጠይቅ ሲሆን አዘገጃጀቱ ሁሇት አይነት መንገዴን የተከተሇ ነው፡፡ አንዯኛው ዝግ ጥያቄ ሲሆን ባሇ አምስት የዯረጃ ዴሌዴሌ 

መሇኪያ መስፇርትን (five point Likert Rating scale) የተከተሇ ነው፡፡ ሁሇተኛው ዯግሞ ሌቅ የጽሁፌ መጠይቅ ነው፡፡ 

የጽሁፌ መጠይቁም ተማሪዎች ሇአማርኛ ቋንቋ ትምህርትና ሇቋንቋው ያሊቸውን ፌሊጎትና አመሇካከት የሚሇካ ነው፡፡ 

የመጠይቁን የተቀባይነት ዯረጃም ሇስነሌቦና ሉቃውንት ሇሆኑት ሁሇት ምሁራን በማሳየትና እንዱሁም ሇቋንቋ ሉቃውንት 

ሇሆኑት ሁሇት ምሁራን በማሳየት የተገቢነት ዯረጃውን ሇማረጋገጥ ተችሎሌ፡፡ የተዘጋጀው የአመሇካከትና የፌሊጎት መሇኪያ 

መጠይቅ የአስተማማኝነት ዯረጃ ዯግሞ 0.83 ሲሆን የአመሇካከት አስተማማኝነት ዯረጃ 0.812 ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡  

የተማሪዎችን ውጤት ወይም ችልታን ሇመሇካት መረጃ የተሰበሰበው ዯግሞ ስምንተኛ ክፌሌን ያጠናቀቀና ዘጠነኛ ክፌሌ የዯረሰ 

ተማሪ በሁሇተኛ ቋንቋ ትምህርቱ ሉኖረው የሚገባውን መሰረታዊ ችልታና እውቀትን መሇካት የሚችሌና መዯበኛነቱንና 

ትክክሇኛነቱን የጠበቀ ፇተና ተዘጋጅቷሌ፡፡ ፇተናው ሲዘጋጅም በየዯርጃው ያሇውን ስርአተ ትምህርት መሰረት ያዯረገ ነው፡፡ 

አንዴ ዘጠነኛ ክፇሌ የዯረሰ ተማሪ ሉኖረው ይገባሌ ተብል የሚታሰበውን ችልታና በመርሀ ግብሩ ሊይ የቀረበውን አሊማ 

መሰረት ያዯረገ ነው፡፡ የምዘና ፇተናውም ከስዴስተኛ እስከ ስምንተኛ ክፌሌ ያሇውን መሰረት ያዯረገ ሲሆን ዘጠነኛ ክፌሌ  

የዯረሰ ተማሪ ሉያውቃቸው ይገባሌ ተብል የሚታሰበውን ዝቅተኛውን ከትምህርቱ የሚገኝን ችልታና መሰረታዊ ጉዲይ ከግምት 

ውስጥ በማስገባት ነው፡፡ በተጨማሪም ሇአገር አቀፌ የፇተናዎች ኤጀንሲና በመስኩ የፇተና አወጣጥና የማስተማር  ሌምዴ 

ሊሊቸው  መምህራን ፇተናውን ከመዯበኛነት፣ ከተገቢነትና ከይዘት አንጻር እንዱያዩት ተዯርጎ የመጨረሻ ማስተካከያ በማዴረግ 

ተዘጋጅቷሌ::  

የፇተናውን የአስተማማኝነት ዯረጃን በቅዴመ ጥናት ፌተሻ መሰረት በKuder Richardson, 20 የአስተማማኝነት መሇኪያ 

ሂሳባዊ ስላት መሰረት ተሰሌቶ የተገኘው ውጤት 0.852 ሆኖ ስሇተገኘ የተዘጋጀው ፇተና አስተማማኝ መሆኑ ተረጋግጧሌ::  

2.4 የመረጃ አተናተን ዘዳ ፡-ጥናቱ አይነታዊና አሀዛዊ ጥናት ስሇሆነ በቡዴን ተኮር ውይይትና በሌቅ የጽሁፌ መጠይቅ 

የተሰበሰበውን መረጃ በገሇጻ አማካኝነት ተተንትኖ ቀርቧሌ፡፡ በተጨማሪም በዝግ የጽሁፌ መጠይቅ የተሰበሰበው የአመሇካከት፣ 

የፌሊጎት መረጃና በፇተና አማካኝነት የተሰበሰበና በፇተና የተገኘውን የተማሪዎች ውጤት በSPSS ሶፌት ዌር ሊይ ተመዝግቦ 

አሀዛዊ በሆነ የግንኙነት መሇኪያ ቀመርና በ”t” ቴስት የንጽጽር ትንተና ትንታኔ ተሰጥቶበታሌ፡፡  

3. የመረጃዎች ትንታኔና ውጤት 

3.1. የጥናቱ የመረጃ ምንጮች ፡- ሇዚህ ጥናት የመረጃ ምንጭ ሆነው ያገሇገለት የዘጠነኛ ክፌሌ ተማሪዎች ናቸው፡፡ የጥናቱ 

ተሊውጦዎችም በአማርኛ ቋንቋ ትምህርት፣ የተማሪዎች ፌሊጎት፣ አመሇካከት፣ ውጤት፣ እዴሜ፣ ፆታ፣ አካባቢያዊ ሁኔታ (ገጠር 

ወይም ከተማ)ና ክሌልች ናቸው፡፡ ሇጥናቱ የተሰበሰበ መረጃን በተመሇከተ የችልታ መመዘኛ ፇተናውን የተፇተኑና የጽሁፌ 

መጠይቁን በትክክሌ የሞለ ተማሪዎች  ክሌሊዊ ስብጥር ሲታይ በአፊር ክሌሌ ሇ96 ሴትና ሇ96 ወንዴ ተማሪዎች በዴምሩ ሇ192 

ተማሪዎች ፇተናውንና መጠይቁን ሰርተው መሰብሰብ ተችሎሌ፡፡ በትግራይ ክሌሌ ሇ98 ሴትና ሇ100 ወንዴ በዴምሩ ሇ198 

ተማሪዎች የተሰጠ ፇተናና መጠይቅ ሞሌቶ ተሰብስቧሌ፡፡ በኦሮሚያ ክሌሌ ሇ100 ሴትና ሇ100 ወንዴ በዴምሩ ሇ200 ተማሪዎች 
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የተሰጠ ፇተናና መጠይቅ ሞሌቶ ተሰብስቧሌ፡፡ በአጠቃሊይ የወንዴ 310 እና የሴት 280 በዴምሩ የ590 ተማሪዎች ፇተናና 

የጽሐፌ መጠይቆች በትክክለ ተሞሌተው ተመሌሰዋሌ፡፡ በተጨማረም ከመምህራን፣ ከርዕሳነ መምህራንና ከተማሪዎች በቡዴን 

ተኮር ውይይት መረጃ ተሰብስቧሌ፡፡ ከተማሪዎች የተሰጠ ፇተናና የተሞሊ የጽሁፌ መጠይቅ 100 በመቶ የሚሆነው በትክክሌ 

የተሞሊ መሆኑን በማረጋገጥ ወዯ ቅዴመ ትንታኔ ተግባር  ተገብቷሌ፡፡ 

 

 3.2 የየክሌለ ተማሪዎች የእዴሜ ሁኔታ፡-ከየክሌለ ሇጥናቱ በናሙናነት የተመረጡ ተማሪዎች የእዴሜ ሁኔታን የሚያሳይ 

ሰንጠረዥ እንዯሚከተሇው ቀርቧሌ፡፡  

  ሰንጠረዥ  ፡- አንዴ ፡-የየክሌለን ተማሪዎች የእዴሜ  ረዯጃን  የሚያሳይ  ዝርዝር መግሇጫ 

እዴሜ 

 

አፊር ኦሮሚያ ትግራይ አዱስ አበባ ጠቅሊሊ 

ቁጥር በ% ቁጥ

ር 

በ% ቁጥር በ% ቁጥር በ% ቁጥር በ% 

15< 18 9.4 41 20.5 3 1.5 183 91.5 250 31 

16 36 18.8 38 19 63 31.8 12 6 146 18.9 

17 69 35.9 55 27.5 61 31.3 4 2 190 24.1 

18 48 25 51 25.5 65 32.8 1 .5 164 20.75 

19 15 7.8 9 4.5 5 2.5 - - 29 3.7 

20> 6 3.2 6 3 1 .5 - - 16 2.02 

ዴምር 192 100 200 100 198 100 200 100 790 100 

 

ከሊይ ከሰንጠረዥ አንዴ ሊይ ማየት እንዯሚቻሇው የየክሌልቹ ተማሪዎች የእዴሜ ዯረጃ ሲታይ አዱስ አበባን ሣያካትት ከ62.6 

በመቶ የሚሆኑት ከ16-18 ባሇው የእዴሜ ክሌሌ ውስጥ የሚገኙ መሆናቸውን የቀረበው መረጃ ያመሇክታሌ፡፡ በተጨማሪም 

በሰንጠረዡ ሊይ ማየት እንዯሚቻሇው የሶስቱን ክሌሌ ተማሪዎች የእዴሜ ስብጥር ሲታይ ከሞሊ ጎዯሌ በተመሳሳይ የእዴሜ 

ዯረጃ ሊይ የሚገኙ መሆናቸውን ያመሇክታሌ፡፡  ስሇዚህ በሶስቱም ክሌሌ(አፊር፣ ኦሮሚያና ትግራይ) ተማሪዎች መካከሌ የጎሊ 

የእዴሜ ሌዩነት ባሇመኖሩ ምክንያት ወዯ ትንታኔ ተገብቷሌ፡፡  

 

3.3 ከመኖሪያ ቦታ አንጻር የፌሊጎት፣ የአመሇካከትና የውጤት ሌዩነት 

ተማሪዎች የህብረ ብሄር የጋራ ቋንቋ የሆነውን የአማርኛ ቋንቋን በሁሇተኛ  ቋንቋ ትምህርነት ሇመማር ያሊቸውን ፌሊጎት፣ 

አመሇካከትና በትምህርቱ የሚያስመዘግቡትን ውጤት በተመሇከተ በከተማና በገጠር ተማሪዎች መካከሌ የጎሊ ሌዩነት አሇን? 

የሚሇውን ጥያቄ ሇመመሇስ ተሞክሯሌ፡፡ በዚህም ከሁሇቱ የመኖሪያ አካባቢ አንጻር የተማሪዎች የመማር ፌሊጎት፣ የአመሇካከትና 

በትምህርቱ የተመዘገበ ውጤት አማካይ (Mean) በማስሊት የሶስቱንም የተሊውጦዎች ውጤት በማነፃፀር የውጤቱን ምክንያታዊ 

ሌዩነት በ‹‹t››ቴስት ቀመር መሠረት ተሰሌቶ ንጽጽሩ ተተንትኖና ተተርጉሞ ቀርቧሌ፡፡ የንጽጽር ውጤቱን ቀጥል በቀረበው 

ሠንጠረዥ ሊይ ማየት ይቻሊሌ፡፡ 
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ሰንጠረዥ  ሁሇት፡-   የ( t) ቴስት አማከይ ውጤት ንጽጽር 

 ተሊውጦ 

 

አካባቢያዊ 

ሁኔታ 

የመረጃ 

ሰጪዎች 

አማካኝ 

ውጤት 

መዯበኛ 

 ሌይት 

የአማካኝ 

ሌዩነት 
 df  ( t)          የ(p)                 

ፌሊጎት 
 ከተማ 310 75.09 12.89  6.07 

 

587 

 

5.88 .000 

 ገጠር 280 69.01 12.17 

  ከተማ 310 49.00 8.35  2.70 587 4.05 .000 

አመሇካከት  ገጠር 280 46.30 7.82 

ውጤት 
 ከተማ 310 61.35 12.94  5.78 

  

588 5.69 

 

.000 

 ገጠረ 280 55.57 11.75 

 የጉሌህነት ዯረጃ ማረጋገጫ P ≤ 0.01 < 0.05  ꞊ .000 < 0.01 < 0.05 

ከሊይ በቀረበው ሠንጠረዥ ሊይ መመሌከት እንዯሚቻሇው የከተማ ተማሪዎች የህብረ ብሄር ቋንቋ የሆነውን አማርኛን ሇመማር 

ያሊቸው የፌሊጎት አማካይ ውጤት ከገጠር ተማሪዎች በ6.07 በሌጦ ተገኝቷሌ፡፡ የገጠር ተማሪዎች ዯግሞ በ6.07 ያነሰ ነው፡፡ 

ስሇዚህ የአማካይ ውጤት ሌዩነቱ 6.07 ነው፡፡ በ587 የነጻነት ዯረጃ፣ በአቅጣጫ የሇሽ መሊምት ማሇትም በባሇ ሁሇት ጫፌ 

ፌተሻና በ α=0.05 የጉሌህ ዯረጃ፣ ሊይ የትምህርት ፌሊጎት የአማካይ ውጤት ሌዩነቱ(Mean difference) በ ‹‹t››ቴስት ቀመር 

ሲሰሊ P꞊ 0.00 ሆኖ የተገኘው የ“t”ቴስት ውጤት 5.88 ነው፡፡ የተገኘው የ“t”ቴስት ስላት መሰረት ሌዩነቱ ጉሌህ መሆኑን በ587 

የዯረጃ ነፃነት ሊይ በα=0.05 ሊይ እና α=0.01 ሊይ ሲታይ የሚነበበውና የ“t”ቴስት ሰንጠረዥ ዋጋ በα=0.05 ሊይ 1.645 ሲሆን 

በ0.01 ሊይ ዯግሞ 2.33 ነው፡፡ ስሇዚህ የተገኘው የ‹‹t››ቴስት ዋጋ በ α=0.05 ሊይና በα=0.01 ሊይ ከሚነበበው የሰንጠረዥ ዋጋ 

በከፌተኛ ዯረጃ በሌጦ ተገኝቷሌ፡፡ በተዯረገው የመረጃ ትንታኔ መሰረት በገጠርና በከተማ ተማሪዎች መካከሌ ያሇው የፌሊጎት 

የአማካይ ውጤት ሌዩነት ምክንያታዊ መሆኑን ያመሇክታሌ፡፡ ስሇዚህ በሁሇቱ ቦታዎች(ገጠርና ከተማ) መካከሌ ያሇው የፌሊጎት 

የአማካይ ውጤት ሌዩነት አስተማማኝ የሆነ ሌዩነት ስሇሆነ በከተማ ተማሪና በገጠር ተማሪ መካከሌ ቋንቋን ሇመማር ያሊቸው 

ፌሊጎት ሲታይ የከተማ ተማሪዎች ከገጠር ተማሪዎች በሌጦ የተገኘ ሲሆን ሌዩነቱም የጎሊ መሆኑን  ጥናቱ ያረጋግጣሌ፡፡ 

ሇቋንቋ ትምህርቱ ያሊቸውን አመሇካት በተመሇከተ ዯግሞ እንዯሚከተሇው ቀርቧሌ፡፡ በሠንጠረዥ ሊይ መመሌከት 

እንዯሚቻሇው የከተማ ተማሪዎች የህብረ ብሄር ቋንቋ የሆነውን አማርኛን ሇመማር ያሊቸው የአመሇካከት አማካይ ውጤት 

ከገጠር ተማሪዎች በ2.70 በሌጦ የተገኘ ሲሆን የገጠር ዯግሞ በ2.70 ያነሰ ነው፡፡ የተገኘ ውጤት ጉሌህነትን ሇመሇካት 

በተከናወነው ስላት መሰረት የ‹‹t››ቴስት ዋጋ በα=0.05 ሊይና በα=0.01 ሊይ  ከሚነበበው የሰንጠረዥ ዋጋ በከፌተኛ ዯረጃ 

በሌጦ ተገኝቷሌ፡፡ ከዚህ አኳያ በገጠርና በከተማ መካከሌ ያሇው የአዎንታዊ አመሇካከት አማካይ ውጤት ሌዩነት ምክንያታዊ 

መሆኑን ያረጋግጣሌ፡፡ ስሇዚህ ከዚህ መገንዘብ እንዯሚቻሇው በሁሇቱ ቦታዎች መካከሌ ያሇው የአዎንታዊ አመሇካከት የአማካይ 

ውጤት ሌዩነት አስተማማኝ የሆነ ሌዩነት በመሆኑ በከተማ ተማሪዎችና በገጠር ተማሪዎች መካከሌ ሇአማርኛ ቋንቋ ትምህርት 

ያሊቸው አዎንታዊ አመሇካከት ሲታይ የከተማው ከገጠር ተማሪዎች በሌጦ የተገኝ ሲሆን ሌዩነቱም የጎሊ መሆኑን ያረጋግጣሌ፡፡  
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በገጠርና በከተማ ተማሪዎች በቋንቋ ትምህርቱ የሚያስመዘግቡትን ውጤት በተመሇከተ እንዯሚከተሇው ቀርቧሌ፡፡ ይሄውም 

ሠንጠረዥ ሊይ መመሌከት እንዯሚቻሇው የከተማ ተማሪዎች የህብረ ብሄር ቋንቋ በሆነው የአማርኛ ቋንቋ ትምህርት 

የሚያስመዘግቡት ውጤት ከገጠር ተማሪዎች በ5.78 በሌጦ የተገኘ ሲሆን የገጠር ዯግሞ በ5.78 ያነሰ ነው፡፡ ይሄንን መሰረት 

አዴርጎ ጉሌህነቱን ሇመሇካት በተከናወነው ስላት መሰረት የተገኘው የ‹‹t››ቴስት ዋጋ በα=0.05 ሊይና በα=0.01 ሊይ ከሚነበበው 

የሰንጠረዥ ዋጋ በከፌተኛ ዯረጃ በሌጦ ተገኝቷሌ፡፡ ከዚህ አኳያ በገጠርና በከተማ መካከሌ ያሇው የትምህርት ፇተና የአማካይ 

ውጤት ሌዩነት ምክንያታዊ መሆኑን ያረጋግጣሌ፡፡ ከዚህ መገንዘብ እንዯሚቻሇው በሁሇቱ ቦታዎች መካከሌ ያሇው የፇተና 

የአማካይ ውጤት ሌዩነት አስተማማኝ የሆነ ሌዩነት ስሊሇው በከተማና በገጠር ተማሪዎች መካከሌ ሇአማርኛ ቋንቋ ትምህርት 

የሚያስመዘግቡት ውጤት  የከተማ ተማሪዎች ከገጠር ተማሪዎች በሌጦ የተገኝ ሲሆን ሌዩነቱም የጎሊ መሆኑን ውጤቱ 

ያረጋግጣሌ፡፡ ከዘጠነኛ ክፌሌ መምህራን ጋር በተዯረገው ቡዴን ተኮር ውይይት በተሰበሰበው መረጃ መሰረት በገጠርና በከተማ 

ተማሪዎች መካከሌ የችልታ ክፌተት ስሊሇ ክፌተቱን ሇማጥበብ ሲባሌ ተጨማሪ የስራ ጫና እያሳዯረባቸው እንዯሆነ ገሌጸው 

ሇሌዩነቱ ምክንያት ነው ብሇው ከገሇጹት ውስጥ አንዯኛው ሇቋንቋው ያሇው የተጋሊጭነት መጠን ዝቅተኛ መሆን ነው ሲለ፤ 

ሁሇተኛው በአንዯኛ ዯረጃ ትምህርት ቤት ቋንቋውን የሚያስተምሩ የመምህራን አቅምና የዝግጁነት ችግር መኖሩ ነው ሲለ፤ 

ሶስተኛው ዯግሞ ትምህርቱን ዘግይተው ከሶስተኛ ክፌሌ ስሇሚጀምሩ እንዯሆነ ገሌጸዋሌ፡፡ 

ስሇመምህራን ምሌመሊ በዴጋሚ ሇቀረበው ጥያቄም ሲመሌሱ፤ መምህራኑ ሇመምህርነት ሲመሇመለ የክሌለን ቋንቋ በዯንብ 

ካወቁ በቂ ነው ተብል ስሇሚገመት የአማርኛ ቋንቋን አወቁትም አሊወቁትም በኮላጅ የተወሰነ ስሌጠና ተሰጥቷቸው አማርኛ 

ቋንቋን በብቃት ያስተምራለ በሚሌ እሳቤ ቋንቋውን እንዱያስተምሩ ወዯ ገጠር መመዯባቸውን እንዯ ምክንያት ቀርቧሌ፡፡ 

ስሇዚህ ቋንቋውን ሇማሰተማር የአቅምና የዝግጁነት ክፌተት እንዱከሰት መንስኤ እንዯሆነ ሀሳባቸውን አቅርበዋሌ፡፡ 

በተጨማሪም የክሌለ ትምህርት ቢሮም እንዯላልቹ የትምህርት አይነቶች ሇትምህርቱ የሚሰጠው ትኩረት አነስተኛ ስሇሆነ 

የአለታዊ ተጽእኖ መጠኑ በገጠር ተማሪዎች ሊይ ከፌተኛ በመሆኑ ምክንያት በገጠሮቹ ሊይ የቋንቋ ችልታ ውስንነት 

እንዲሇባቸው ከሁሇተኛ ዯረጃ መምህራን ጋር በተዯረገ የቡዴን ተኮር ውይይት ሊይ የተሰበሰበው መረጃ ያስረዲሌ፡፡ 

ከዚህ መገንዘብ እንዯሚቻሇው አማርኛን በሁሇተኛ ቋንቋነት በሚማሩ  የከተማ ተማሪዎች ከገጠር ተማሪዎች የተሻሇ ከፌተኛ 

ውጤት አስመዝግበው ተስተውሇዋሌ፡፡ ስሇዚህ የከተማ ተማሪዎች የሕብረ ብሄር በሆነው የጋራ ቋንቋ ትምህርት ውጤት 

የከተማ ተማሪዎች ከገጠር ተማሪዎች አንጻር ሲታይ በተሻሇ መሌኩ ከፌተኛ ውጤት እንዯሚያስመዘግቡ ጥናቱ ያረጋግጣሌ፡፡  

ከሊይ  በቀረበው መሰረት ክሌልቹ በተናጠሌ ሲታዩ በገጠርና በከተማ ተማሪዎች መካከሌ የሚስተዋሌ የፌሊጎት የአመሇካከትና 

የውጤት ሌዩነት ምን  መእንዯሚመስሌ ሇማየት ሲባሌ እንዯሚከተሇው  ቀርቧሌ፡፡     

3.3.1 በአፊር ክሌሌ  ገጠርና በከተማ ተማሪዎች መካከሌ የሚስተዋሌ የፌሊጎት የአመሇካከትና የውጤት ሌዩነት 

ሰንጠረዥ ሶስት፡- በአፊር ክሌሌ  ገጠርና በከተማ ተማሪዎች መካከሌ የሚስተዋሌ የፌሊጎት የአመሇካከትና የውጤት ሌዩነት            

የ( t) ቴስት አማከይ ንጽጽር 
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ተሊውጦ 

 

አካባቢያዊ 

ሁኔታ 

የመረጃ 

ሰጪዎች 

አማካኝ 

ውጤት 

መዯበኛ 

 ሌይት 

የአማካኝ 

ሌዩነት 
 df  ( t)          የ(p)                 

ፌሊጎት 
 ከተማ 111 84.32 13.44                        

5.80       176 3.03  .003 
 ገጠር 81 78.52 12.89 

  ከተማ 111 53.70 8.18 
3.96       1865 3.54 .001 

አመሇካከት  ገጠር 81 49.74 6.88 

ውጤት 
 ከተማ 111 70.22 13.12 

5.77       175 3.06 .003 
 ገጠረ 81 64.44 12.75 

 የጉሌህነት ዯረጃ ማረጋገጫ  P ≤      0.01 < 0.05              

ከሊይ በሰንጠረዡ ሊይ ማየት በእንዯኒቻሇው የመረጃ ሰጪዎች ዴምር 192 ሆነው ከነዚህ ውስጥ የከተማ ተማሪዎች 111 ሲሆኑ 

የገጠር ተማሪዎች 81 ናቸው፡፡ ከነዚህ ተጠኚዎች በተሰበሰበው መረጃ መሰረት የከማ ተማሪቹ ቋንቋውን ሇመማር ያሊቸው 

የፌሊጎት አማካኝ ውጤት 84.32 ሲሆን መዯበኛ ሌይቱ 13.44 ነው፡፡  ሇቋንቋ ትምህርቱ ያሊቸው የአመሇካከት አማካኝ ውጤት 

53.70 ሲሆን መዯበኛ ሌየረቱ 8.18 ነው፡፡ ሇቋንቋ ትምህርቱ ያሊቸው የውጤት አማካኝ ዯግሞ 64.44 ሲሆን መበኛ ሌይቱ 

ዯግሞ 13.12 ነው፡፡ 

 

ከሊይ በቀረበው ሠንጠረዥ ሊይ በአፊር ክሌሌ በከተማና በገጠር ተማሪዎች መካከሌ ሇቋንቋ ትምህርቱ ያሊቸውን አመሇካት 

በተመሇከተ ዯግሞ እንዯሚከተሇው ቀርቧሌ፡፡  በአፊር ክሌሌ በገጠርና በከተማ ማሪዎች መካከሌ ትምህርቱን ሇመማር ባሇ 

ፌሊጎት፣ ሇትምህርቱ ያሇ አዎንታዊ አመሇካከትና በትምህርቱ በሚመዘገብ ውጤት መካከሌ ያሇውን ሇማየት በተዯረገ የውጤት 

ንጽጽር መሰረት የከተማ ተማሪዎች ከገጠር ተማሪዎች በተሻሇ መሌኩ ትምህርቱን ሇመማር ያሊቸው ፌሊጎት፣ በትምህርቱ ያሇ 

አዎንታዊ አመሇካከትና በትምህርቱ የሚያስመዘግቡት  ውጤት ከፌተኛ መሆኑን ከጥናቱ ውጤት ሇማረጋገጥ ተችሎሌ፡፡ 

3.3.2 በኦሮሚያ ገጠርና በከተማ ተማሪዎች መካከሌ የሚስተዋሌ የፌሊጎት የአመሇካከትና የውጤት ሌዩነት 

      ሰንጠረዥ አራት፡- በኦሮሚያ ገጠርና በከተማ ተማሪዎች መካከሌ የሚስተዋሌ የፌሊጎት የአመሇካከትና የውጤት ሌዩነት  

በ( t) ቴስት አማከይ ንጽጽር 

 ተሊውጦ 

 

አካባቢያዊ 

ሁኔታ 

የመረጃ 

ሰጪዎች 

አማካኝ 

ውጤት 

መዯበኛ 

 ሌይት 

የአማካኝ 

ሌዩነት 
 df  ( t)          የ(p)                 

ፌሊጎት 
 ከተማ 93 66.06 6.79 

3.79       189 4.07  00 
 ገጠር 107 62.27 6.32 

አመሇካከት  ከተማ 93 44.87 7.19 
1.38       194 1.39 .18 

  ገጠር 107 43.45 7.25 
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ውጤት 
 ከተማ 93 53.60 8.30 

2.24       168 2.28 .02 
 ገጠረ 107 51.26 6.17 

የጉሌህነት ዯረጃ ማረጋገጫ  P ≤      0.01 < 0.05             

 

ከሊይ በሰንጠረዡ ሊይ ማየት በእንዯኒቻሇው የኦሮሚያ ክሌሌ የገጠር ተማሪዎቹ  ቋንቋውን ሇመማር ያሊቸው የፌሊጎት አማካኝ 

ውጤት 62.27 ሲሆን መዯበኛ ሌይቱ 6.32 ነው፡፡  ሇቋንቋ ትምህርቱ ያሊቸው የአመሇካከት አማካኝ ውጤት 43.45 ሲሆን 

መዯበኛ ሌየረቱ 7.30 ነው፡፡ ሇቋንቋ ትምህርቱ ያሊቸው የውጤት አማካኝ ዯግሞ 51.26 ሲሆን መበኛ ሌይቱ ዯግሞ 6.18 ነው፡፡ 

ከዚህ አንጻር በኦሮሚያ ክሌሌ በገጠርና በከተማ ተማሪዎች መካከሌ ያሇው የአማካኝ ውጤት ሲታይ በሶስቱም 

ተሊውጦዎች(በአመሇካከት፣ በፌሊጎትና በውጤት) የከተማ ተማሪዎች ከገጠር ተማሪዎች በሌጦ ተስተውሎሌ፡፡ በሁሇቱ ቦታዎች 

መካከሌ ያሇው ሌዩነት ጉሌህና አስተማማኝ መሆኑን በ “t” ቴስት ስላት መሰረት ተሰሌቶ የተገኘው ውጤት እንዯሚከተሌው 

ተተንትኖና ተተርጉሞ ቀርቧሌ፡፡ 

 

ከሊይ በቀረበው ሠንጠረዥ ሊይ መመሌከት እንዯሚቻሇው በኦሮሚያ ክሌሌ በገጠርና በከተማ ተማርዎች መካከሌ የአማርኛ 

ቋንቋን ሇመማር ያሇፌሊጎት ሲታይ የከተማ ተማሪዎች ከገጠር ተማሪዎች በሌጦ ተገኝቷሌ፡፡ በቋንቋ ትምህርቱ ያሇ አመሇካከት 

ሲታይ በገጠርና በከተማ ተማርዎች መካከሌ ምንም ሌዩነት የላሇ  መሆኑ ሲረጋገጥ በላሊ በኩሌ በገጠርና በከተማ ተማርዎች 

መካከሌ በትምህርቱ ውጤት በኩሌ ያሇው የከተማ ተማሪዎች ከገጠር ተማሪዎች በተሻሇ ከፌተኛ ውጤት የሚያስመዘግቡ 

መሆናቸውን በጥናቱ ተረጋግጧሌ፡፡ 

3.3.3  በትግራይ ክሌሌ  በገጠርና በከተማ ተማሪዎች  መካከሌ  የሚስተዋሌ የፌሊጎት የአመሇካከትና የውጤት ሌዩነት                                 

ሰንጠረዥ አምስት፡- በትግራይ ክሌሌ  በገጠርና በከተማ ተማሪዎች  መካከሌ  የሚስተዋሌ የፌሊጎት የአመሇካከትና  የውጤት 

ሌዩነት የ( t) ቴስት አማከይ ንጽጽር                                                                                           

ተሊውጦ 

 

አካባቢያዊ 

ሁኔታ 

የመረጃ 

ሰጪዎች 

አማካኝ 

ውጤት 

መዯበኛ 

 ሌይት 

የአማካኝ 

ሌዩነት 
 df  ( t)          የ(p)                 

ፌሊጎት 
 ከተማ 106 73.37 9.81  4.74 179 3.07 .002 

 ገጠር 92 68.63 11.60 

  ከተማ 106 47.70 7.03  1.10 182 1.02 .31 

አመሇካከት  ገጠር 92 46.60 8፣04 

ውጤት 
 ከተማ 106 58.88 10.46 6.11 184 3.85 .00 

 ገጠረ 92 52.77 11.66 

የጉሌህነት ዯረጃ ማረጋገጫ  P ≤      0.01 < 0.05             
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ከሊይ በሰንጠረዡ ሊይ ማየት በእንዯሚቻሇው ትግራይ ክሌሌ  የገጠር ተማሪዎቹ  ቋንቋውን ሇመማር ያሊቸው የፌሊጎት አማካኝ 

ውጤት 68.63 ሲሆን መዯበኛ ሌይቱ 11.60 ነው፡፡ ሇቋንቋ ትምህርቱ ያሊቸው የአመሇካከት አማካኝ ውጤት 46.60 ሲሆን 

መዯበኛ ሌየረቱ 8.04 ነው፡፡ ሇቋንቋ ትምህርቱ ያሊቸው የውጤት አማካኝ ዯግሞ 52.77 ሲሆን መበኛ ሌይቱ ዯግሞ 11.66 

ነው፡፡ ከዚህ አንጻር በሁሇቱ ቦታዎች መካከሌ ያሇው የአማካኝ ውጤት ሌዩነት በሶስቱም ተሊውጦዎች ሲታይ የከተማ 

ተማሪዎች ከገጠር ተማሪዎች በሌጦ ተስተውሎሌ፡፡ በሁሇቱ ቦታዎች መካከሌ ያሇው ሌዩነት ጉሌህና አስተማማኝ መሆኑን በ“t” 

ቴስት ስላት መሰረት ተሰሌቶ የተገኘው ውጤት እንዯሚከተሌው ተተንትኖና ተተርጉሞ ቀርቧሌ፡፡ 

በትግራይ ክሌሌ በገጠርና በከተማ ተማሪዎች መካከሌ በቋንቋ ትምህርቱ ችልታ ያስመዘገቡት ውጤትን በተመሇከተ የመረጃ 

ትንታኔ ውጤቱ እንዯሚከተሇው ቀርቧሌ፡፡  በትግራይ ክሌሌ በገጠርና በከተማ ተማርዎች መካከሌ የአማርኛ ቋንቋን ሇመማር 

ያሇፌሊጎት ሲታይ የከተማ ተማሪዎች ከገጠር ተማሪዎች በሌጦ ተገኝቷሌ፡፡ በቋንቋ ትምህርቱ ያሇ አመሇካከት ሲታይ በገጠርና 

በከተማ ተማርዎች መካከሌ ምንም ሌዩነት የላሇ መሆኑ መሆኑ ሲረጋገጥ በላሊ በኩሌ በገጠርና በከተማ ተማርዎች መካከሌ 

በትምህርቱ ውጤት በኩሌ ያሇው የከተማ ተማሪዎች ከገጠር ተማሪዎች በተሻሇ ከፌተኛ ውጤት ያስመዘግቡ መሆናቸውን 

በጥናቱ ተረጋግጧሌ፡፡  

3.4. በተማሪዎች እዴሜ የትምህርት ውጤት፣ ፌሊጎት፣አመሇካከትና መካከሌ ያሇ የግንኙነት ዯረጃ 

በዚህ ክፌሌ ውስጥ ተማሪዎች የህብረ ብሄር የጋራ መግባቢያ ቋንቋ የሆነውን አማርኛን በሁሇተኛ ቋንቋ ትምህርትነት ሇመማር 

ባሊቸው ፌሊጎትና በትምህርቱ በሚያስመዘግቡት ውጤት መካከሌ የሚኖር ግንኙነትን ወይም ዝምዴናን ሇማየት ሲባሌ 

በተሰበሰበው መረጃ ሊይ የተከናወነ ትንተናና ገሇጻ የቀበበት ክፌሌ ነው፡፡ በተሊውጦዎቹ መካከሌ ያሇውን ግንኙነት ወይም 

ዝምዴናን ሇማየት ተብል ተግባር ሊይ የዋሇው የስላት ቀመር  የፒርሰን የግንኙነት መሇኪያ ነው፡፡  በዚሁ መሰረት የህብረ 

ብሔር ተማሪዎች አማርኛን እንዯ ሁሇተኛ ቋንቋ ሇመማር ባሊቸው ፌሊጎት፣ አመሇካከት፣ በእዴሜና በውጤታቸው መካከሌ 

ያሇው ዝምዴና ታይቷሌ፡፡ የተገኘውን ውጤት  መሰረት በማዴረግ  በተሊውጦዎቹ  መካከሌ ያሇው ዝምዴና  በሚከተሇው 

መሌኩ  ተተንትኖና ተተርጉሞ ቀርቧሌ፡፡ 

በየግንኙነት መሇኪያ ስላት መሰረት በፕርሰን የግንኙነት መሇኪያ መሰረት የህብረ ብሄር ተማሪዎች አማርኛን በሁሇተኛ ቋንቋነት 

ሲማሩ ሇትምህርቱ ያሊቸው አመሇካከት፣ ፌሊጎት፣ እዴሜና በትምህርቱ በሚያስመዘግቡት ውጤት መካከሌ ያሇው የግንኙነት 

ሌኬት ውጤት እንዯሚከተሇው ቀርቧሌ፡፡ ይሄውም ከመረጃ ትንታኔ ማረጋገጥ እንዯሚቻሇው አንዯኛው ተሇዋዋጭ በመጠን 

ሲጨምር ላሊኛውም ተሇዋዋጭ በተመሳሳይ ሁኔታ እየጨመረ የሚሄዴ መሆኑንና አንዯኛው ሲቀንስ ላሊኛውም በተመሳሳይ 

ሁኔታ እንዯሚቀንስ የተገኘው ውጤት ያረጋግጣሌ፡፡በተሊውጦዎቹ መካከሌ ያሇው የግንኙነት መጠን ከGardner(2006) እና 

Masgort and Gardner(2003) ካዯረጉት የጥናት ግኝት አንጻር ሲታይ ተመሳሳይ መሆኑን ያመሇክታሌ፡፡  

ሰንጠረዥ  ስዴስት፡- በተማሪዎች የትምህርት ውጤት፣ ፍላጎት፣ አመለካከትና በእድሜ መካከል ያለ ግንኙነት 

ተላውጦ ፍላጎት  አመለካከት  ውጤት     እድሜ          

ፍላጎት            

   ጉልህነት(P) 

1.00  

 

.637**       

 .000                   

 

 

.739**  

.000                   

 

 

-.179* 

.02 

አመለካከት 

    ጉልህነት(P)   

 

 

 

 

1.00  

 

.703** 

.000 

 

 

-.285** 

.000 
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ውጤት 

    ጉልህነት(P) 

 

 

 

 

     1.00  

 

-.303** 

.000 

እድሜ       1.00 

 የመረጃ ሰጪዎች ቁጥር = 790    

**. በባለሁለት ጫፍ የግንኙነት  ደረጃ አስተማማኝነት   በ0.01 ላይ 

*. በባለሁለት ጫፍ የግንኙነት ደረጃ  አስተማማኝነት   በ 0.05 ላይ 

እዴሜ ከፌሊጎት፣ ከአመሇካከትና ከውጤት ጋር ያሇው ግንኙነት በባሇ ሁሇት ጫፌ  የአስተማማኝነት ፌተሻ ሊይና በስህተት 

ይሁንታ ዯረጃ ማሳያ ሊይ ሲታይ ከፌሊጎት ጋር ያሇው ግንኙነት የ p ዋጋ .02 ሊይ -.179* ነው፡፡ ከአመሇካከትጋር ያሇው 

የግንኙነት መጠን  የp ዋጋ 0.000 ሊይ -.285** እና ከውጤት ጋር ዯግሞ የp ዋጋ 0.000 ሊይ  -.303** ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

እዴሜን በተመሇከተ ከተዯረገው የመረጃ ትንታኔ ማረጋገጥ የሚቻሇው እዴሜ ከአመሇካከት፣ ከውጤትና ትምህርቱን ሇመማር 

ካሇ ፌሊጎት ጋር ያሇው የግንኙነት ዯረጃ  ጉሌህና አስተማማኝ መሆኑን የተገኘው የመረጃ ትንታኔ ውጤት አረጋግጧሌ፡፡ 

የግንኙነት አቅጣጫው ሲታይ ዯግሞ ከሶስቱም ተሊወጦዎች ጋር ያሇው የግንኙነት ሁኔታ አለታዊ መሆኑን ከመረጃ ትንታኔው 

የተገኘው ውጤት አሳይቷሌ፡፡ ከዚህ ማረጋገጥ የሚቻሇው ከአንዯኛ የክፌሌ ዯረጃ ወይም ከአነስተኛ የእዴሜ ዯረጃ ቋንቋውን 

መማር የጀመሩ ተማሪዎች ከፌተኛ ውጤት እንዯሚያስመዘግቡና በአንጻሩ ዯግሞ ትምህርቱን ከፌ ካሇ የክፌሌ ዯረጃ  ወይም 

ከፌ ካሇ የእዴሜ ዯረጃ ሊይ መማር የጀመሩ ተማሪዎች ውጤታቸው ዝቅ እንዯሚሌ የቀረበው የመረጃ ትንታኔ ያረጋግጣሌ፡፡ 

የተገኘው ውጤት ከየክሌልቹ ሁኔታ አንጻር በተናጠሌ ሲታይ  ዯግሞ እንዯሚከተሇው ቀርቧሌ፡፡ 

ሰንጠረዥ-ሰባት፡- ከአፊር ተማሪዎች የአመሇከካት፣የፌሊጎት፣ የእዴሜና የውጤት ግንኙነት  

ተሊውጦ ፌሊጎት     አመሇካከት        ውጤት           እዴሜ          

ፌሊጎት 

 ጉሌህነት(P) 

1.00 

 

 
 

.556**         

  .000 

 
 

   .663**  

    .000 

 
 

0.004 

.956 

አመሇካከት  

ጉሌህነት(P)   

 
 

 
 

1.00      .765** 

    .000 

 
 

-.119 

.101 

ውጤት   

ጉሌህነት(P) 

          1.00  -.095 

.191 

እዴሜ  

ጉሌህነት(P) 

         1.00 

 የመረጃ ሰጪዎች ቁጥር = 790    

**. በባሇሁሇት ጫፌ የግንኙነት  ዯረጃ አስተማማኝነት   በ0.01 ሊይ  

ከሊይ በሰንጠረዥ ሊይ ማየት እንዯሚቻሇው አመሇካከት፣ ፌሊጎትና ውጤት ከአፊር ክሌሌ ተማረ አንጻር ሲታይ የጠበቀ 

ግንኙነት አሊቸው፡፡ ይሄውም በጉሌህነት ዯረጃ 0.01 ሊይ ሲታይ የተገኘው P ዋጋ በሶስቱም የተሊውጦ .000 ስሇሆነ ከ0.01 

ያነሰ ነው፡፡ ስሇዚህ P≤0.01 ወይም.000≤0.01 ስሇሆነ በሶስቱ ተሊውጦዎች መካከሌ የጎሊ ግንኙነት መኖሩን ያረጋግጣሌ፡፡ 

 ከቀረበው የመረጃ ትንታኔ ማረጋገጥ የሚቻሇው በአፊር ክሌሌ በፌሊጎትና በውጤት መካከሌ ያሇው ግንኙነት አዎንታዊ 

መሆኑንና አንዯኛው ተሇዋዋጭ በመጠን ሲጨምር ላሊኛውም ተሇዋዋጭ በተመሳሳይ ሁኔታ እየጨመረ የሚሄዴ እንዯሆነ 

ወይም አንዯኛው ሲቀንስ ላሊኛውም በተመሳሳይ ሁኔታ እንዯሚቀንስ የሚያረጋግጥ ሲሆን በላሊ በኩሌ ተማሪዎች አማርኛን 

በሁሇተኛ ቋንቋነት በመማር ሂዯት እዴሜ ከአመሇካከት፣ ከፌሊጎትና ከውጤት ጋር ግንኙነት የላሇው መሆኑን የተገኘው 

የመረጃ ትንታኔ ውጤት አረጋግጧሌ፡፡ 
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ሰንጠረዥ  ስምንት፡- ከኦሮሚያ ተማሪዎች አንጻር የአመሇከካት፣የፌሊጎት፣ የውጤትና የእዴሜ ግንኙነት 

 

ከኦሮሚያ ተማሪዎች አንጻር የአመሇከካት፣የፌሊጎት፣ የእዴሜና የውጤት ግንኙነት  

ተሊውጦ ፌሊጎት አመሇካከት      ውጤት        እዴሜ          

ፌሊጎት 

   ጉሌህነት(P) 

1.00 

 

 
 

.476**         

 .000 

 
 

   .609**  

    .000 

 
 

-.185* 

.009 

አመሇካከት 

   ጉሌህነት(P)   

 

 

 
 

1.00      .625** 

    .000 

 
 

-.200** 

.004 

ውጤት 

   ጉሌህነት(P) 

 
 

 
 

         1.00  -.369** 

.000 

እዴሜ           1.00 

የመረጃ ሰጪዎች ቁጥር = 790    
**. በባሇሁሇት ጫፌ የግንኙነት ዯረጃ አስተማማኝነት   በ0.01 ሊይ          

*. በባሇሁሇት ጫፌ የግንኙነት ዯረጃ  አስተማማኝነት   በ 0.05 ሊይ 

 

ከሊይ በሰንጠረዥ ሊይ ማየት እንዯሚቻሇው በአመሇካከት፣ በፌሊጎትና በውጤት መካከሌ ያሇው የግንኙነት ዯረጃ ከኦሮሚያ 

ክሌሌ ተማሪዎች አንጻር ሲታይ የጠበቀ ግንኙነት አሊቸው፡፡ ከተገኘው ውጤት ማረጋገጥ እንዯሚቻሇው በአመሇካከት፣ 

በፌሊጎትና በውጤት መካከሌ ያሇው ግንኙነት አዎንታዊ መሆኑንና አንዯኛው ተሇዋዋጭ በመጠን ሲጨምር ላሊኛውም 

ተሇዋዋጭ በተመሳሳይ ሁኔታ እየጨመረ የሚሄዴ እንዯሆነ ወይም አንዯኛው ሲቀንስ ላሊኛውም በተመሳሳይ ሁኔታ 

እንዯሚቀንስ ያረጋግጣሌ፡፡በኦሮሚያ ክሌሌ እዴሜ ከፌሊጎት፣ ከአመሇካከት እና ከውጤት ጋር ያሇው ግኝኑነት በሂሳባዊ ስላቱ 

መሰረት ሲታይ ጉሌህና አለታዊ መሆኑን የተገኘው የመረጃ ትንታኔ ያረጋግጣሌ፡፡ ስሇዚህ የኦሮሚያ ክሌሌ ተማሪዎች አማርኛን 

በሁሇተኛ ቋንቋነት በመማር ሂዯት ሊይ እዴሜ ከአመሇካከት፣ ከፌሊጎትና ከውጤት ጋር ያሇው ግንኙነት ጉሌህ ሲሆን 

ግንኙነቱም አለታዊ ነው፡፡ ይሄም ማሇት በኦሮሚያ ክሌሌ ተማሪዎች ትምህርቱን እየተማሩ ያለት ተማሪዎች በእዴሜ ከፌ 

ብሇው የሚገኙት ሇትምህርቱ ያሊቸው አዎንታዊ አመሇካከት፣ትምህርቱን ሇመማር ያሊቸው ፌሊጎትና በትምህርቱ 

የሚያስመዘግቡት ውጤት ዝቅተኛ መሆኑንና እዴሜ ሲጨምር ውጤት እንዯሚቀንስ የመረጃ ትንታኔው ውጤት ያረጋግጣሌ፡፡ 

  

ሰንጠረዥ  ስምንት------ከትግራይ ተማሪዎች አንጻር የአመሇከካት፣የፌሊጎት፣ የውጤትና የእዴሜ ግንኙነት  

ተሊውጦ ፌሊጎት  አመሇካከት  ውጤት        እዴሜ          

ፌሊጎት 

 ጉሌህነት(P) 

1.00 

 

 
 

.769**         

  .000               

 

 

   .734**  

    .000                 

 
 

-.347** 

.009 

አመሇካከት 

ጉሌህነት(P) 

     1.00    .676** 

    .000 

 -.209** 

.003 

ውጤት 

 ጉሌህነት(P) 

 
 

 
 

          1.00  -.337** 

.000 
   እዴሜ            1.00 

 የመረጃ ሰጪዎች ቁጥር = 790    

**. በባሇሁሇት ጫፌ የግንኙነት  ዯረጃ አስተማማኝነት   በ0.01 ሊይ 

*. በባሇሁሇት ጫፌ የግንኙነት ዯረጃ  አስተማማኝነት   በ 0.05 ሊይ 

ከሊይ በሰንጠረዥ ሊይ ማየት እንዯሚቻሇው አመሇካከት፣ ፌሊጎትና ውጤት ከትግራይ ክሌሌ ተማረ አንጻር ሲታይ የጠበቀ 

ግንኙነት አሊቸው፡፡ ይሄውም በስህተት ይሁንታ ዯረጃ 0.01 አንጻር ሲታይ የተገኘው P ዋጋ በአራቱም የተሊውጦ ከ0.01 ያነሰ 
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ነው፡፡ ስሇዚህ P≤0.01 ወይም.000≤0.01 ስሇሆነ በአራቱም ተሊውጦዎች መካከሌ የጎሊ ግንኙነት መኖሩን  ያረጋግጣሌ፡፡ 

ከተገኘው ውጤት ማረጋገጥ እንዯሚቻሇው በአመሇካከት፣ በፌሊጎትና በውጤት መካከሌ ያሇው ግንኙነት አዎንታዊ መሆኑንና 

አንዯኛው ተሇዋዋጭ በመጠን ሲጨምር ላሊኛውም ተሇዋዋጭ በተመሳሳይ ሁኔታ እየጨመረ የሚሄዴ እንዯሆነ ወይም 

አንዯኛው ሲቀንስ ላሊኛውም በተመሳሳይ ሁኔታ እንዯሚቀንስ ያረጋግጣሌ፡፡ 

በላሊ በኩሌ ከእዴሜ ጋር ተያይዞ እዴሜ ከመማር ፌሊጎት፣ ከአዎንታዊ አመሇካከትና ከትምህርት ውጤት ጋር ያሇው ግንኙነት 

ሲታይ የተገኘው የP ዋጋ ከስህተት ይሁንታ 0.05 እና 0.01 ያንሳሌ፡፡ ስሇዚህ በትግራይ ክሌሌ የሚገኙ ተማሪዎች አማርኛን 

በሁሇተኛ ቋንቋነት በመማር ሂዯት እዴሜ ከአመሇካከት፣ ከፌሊጎትና ከውጤት ጋር ያሇው ግንኙነት ጉሌህ ሲሆን ግንኙነቱ 

አለታዊ ነው፡፡ ይሄም ማሇት በትግራይ ክሌሌ ትምህርቱን እየተማሩ ያለ ተማሪዎች በእዴሜ ከፌ ሲለ የአዎንታዊ 

አመሇካከት፣ ትምህርቱን ሇመማር ያሊቸው ፌሊጎትና በትምህርቱ የሚያስመዘግቡት ውጤት እንዯሚቀንስ በመረጃ ትንታኔ 

የተገኘው ውጤት ያረጋግጣሌ፡፡ 

 4. አጠቃሊይ የውጤት ገሇፃና ትንታኔ፡- የከተማ ተማሪዎች ከገጠር ተማሪዎች በአዎንታዊ አመሇካከት፣ በፌሊጎትና በውጤት 

ከፌተኛ ዯረጃ ሊይ ሆነው ተስተውሇዋሌ፡፡ ስሇዚህ የከተማ ተማሪዎች በሕብረ ብሄር የጋራ ቋንቋ በሆነው የአማርኛ ቋንቋ  

ትምህርት ውጤት የከተማ ተማሪዎች ከገጠር ተማሪዎች አንጻር ሲታይ በተሻሇ መሌኩ ከፌተኛ ውጤት እንዯሚያስመዘግቡ 

ጥናቱ ያረጋግጣሌ፡፡ ከዚህ አንጻር Grdner (1984) ሀሳብ ሲያቀርቡ አንዴ ተማሪ  የሁሇተኛ ቋንቋን ሇመማር ያሇው ተነሳሽነት 

ሇስኬታማ የቋንቋ ሇመዲ ምክንያት ሲሆን በቋንቋ ሇመዲ ሊይ ተጽእኖ ከሚያሳዴሩ ምክንያቶች ውስጥ ዯግሞ የተማሪው 

ቤተሰብና ማህበራዊ አውዴ መሆኑን በዋናነት ሉሰመርበት እንዯሚገባ አቅርቧሌ፡፡ ምክንያቱም ሇመማር ያሇ ተነሳሽነት 

ብቻውን ሇቋንቋው ሇመዲ ምክንያት አይዯሇምና ነው፡፡ 

በGardner, (1982; 2007) በማህበራዊ ትምህርት  ሞዳሌ የሁሇተኛ ቋንቋ ከመማር ጋር እርስ በርሳቸው ትስስር ያሊቸው 

ናቸው፤ ብል ያቀረቸው ውስጥ አራቱ ማህበራዊና ባህሊዊ ተጽእኖዎች የግሇሰቦች የመማር ችልታ ሌዩነት ትምህርቱ 

የሚከናወንበት አውዴ እና ቋንቋን መማር የሚያመጣው ውጤት ናቸው(Gardner,1982)፡፡ ማህበራዊ ወይም ባህሊዊ ሁኔታ 

ግሇሰቡ ወይንም የቋንቋው ተማሪ የሚኖርበትን ከባቢያዊ ሁኔታን የሚመሇከት ነው፡፡ ይህም ሁኔታ የአንዴ ማህበረሰብ አባሊት 

ሇላሊው ማህበረሰብ ባህሌና ቋንቋ ያሊቸው እምነትና አመሇካከት ቋንቋውን በብቃት በመማርና ባሇመማር መካከሌ ያሇውን 

ሌዩነት ይወስናሌ የሚሌ ነው፡፡ ከዚህ አንጻር ማህበራዊ አውዴንና አካባቢያዊ ሁኔታን መሰረት በማዴረግ ሇትምህርቱ ባሇ 

ፌሊጎት፣ አመሇካከትና በቋንቋ ትምህርቱ ውጤታማ ከመሆን አንጻር የከተማዎቹ ተማሪዎች በገጠር ከሚኖሩ ተማሪዎች  

ሌቀውና ተሸሇው  መገኘታቸውን ጥናቱ አረጋግጧሌ፡፡ 

ከእዴሜ አንጻር በኦሮሚያና በትግራይ ክሌልች ሊይ የተገኘው የመረጃ ትንታኔ  የተማሪዎች እዴሜ እየጨመረ ሲሄዴ 

ሇትምህርቱ ያሊቸው አዎንታዊ አመሇካከት፣ ፌሊጎትና በትምህርቱ የሚያስመዘግቡት ውጤት እየቀነሰ እንዯሚሄዴ ያረጋግጣሌ፡፡ 

ትምህርቱን ከአንዯኛ ክፌሌ ጀምሮ ሲማሩ በነበሩት የአፊር ክሌሌ ተማሪዎች ሊይ ዯግሞ  እዴሜ በቋንቋ ትምህርቱ ፌሊጎት፣ 

አመሇካከትና  በትምህርቱ ውጤት ሊይ ምንም ተጽእኖ እንዯላሇው አመሌክቷሌ፡፡ ከዚህ መገንዘብ የሚቻሇው ተማሪው 

ትምህርቱን ማሌድ ከአንዯኛ ክፌሌ መማር የሚጀምር ከሆነ እዴሜ በቋንቋ ትምህርቱ ሊይ የጎሊ ተጽእኖ እንዯማይኖረው  

ያመሇክታሌ፡፡  
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ከዚህ አንጻር ከኦሮሚያ ክሌሌ በተሰበሰበው የቡዴን ተኮር ውይይት መረጃ መሰረት ከ5ኛ ክፌሌና በ12 አመት የእዴሜ ዯረጃ 

ሊይ ትምህርቱ መሰጠት የሚጀምረው በፉዯሌ ቆጠራ እንዯሆነ ተማሪዎቹ ግሌጸዋሌ፡፡ በዚህ የክፌሌ ዯረጃ እንዯገና ወዯ ፉዯሌ 

ቆጠራ ሲገቡ በሊያቸው ሊይ የሚያሳዴረው ስሜት አለታዊ መሆኑን ገሌጸዋሌ፡፡ ይሄውም በቡዴን ተኮር ውይይቱ ሊይ 

ተማሪዎቹ የራሳቸውን ሀሳብ ሲገሌጹ፤ የህጻንነት ስሜት እንዯሚሰማቸውና ወዯ ታች እንዯተመሇሱ አዴርገው እንዯሚቆጥሩት 

ይቆጥሩት እንዯነበር አስረዴተዋሌ፡፡ በተመሳሳይ ሁኔታ ሇንጽጽር እንዱሆን ከጂማ ዞን በተሰበሰበ የቡዴን ተኮር ውይይት 

በተሰበሰበ መረጃ መሰረት የኦሮሚኛን ቋንቋን በሁሇተኛ ቋንቋ ትምህርትነት ከአምስተኛ ክፌሌ መማር በመጀመሩ ምክንያት 

ፉዯሌን በመቁጠር ሂዯት  እንዯገና ወዯ እታች እንዯተመሇሱ አዴርገው እራሳቸውን እንዯሚቆጥሩ የሰጡት መረጃ 

ያረጋግጣሌ፡፡  ከዚህ አንጻር በSkinner, (1989) እና Schon'ell, (1961) የቀረበው ሀሳብ ትክክሇኛ መሆኑን ያመሇክታሌ፡፡ 

ተማሪዎች እንዯየ ዕዴሜያቸው ፌሊጏታቸውና ተግባራቸው ስሇሚሇያይ ዕዴሜያቸውን መሠረት ያዯረገ ትምህርት ከተግባርና 

ፌሊጏታቸው ጋር ተቀናጅቶ ቢሰጥ የመማር ማስተማሩ ሑዯት በአግባቡ ሉከናወን እንዯሚችሌና ሑዯቱም ግብ መቺ ሉሆን 

እንዯሚችሌ ያስረዲለ፡፡  ከዚህ አንጻር የአምስት አመትና የአስር አመት ተማሪዎች ያሊቸው ፌሊጏት የተሇያየ መሆኑንና  የቋንቋ 

ትምህርቱን ማሌድ መሰጠት እንዲሇበት የመረጃ ትንታኔው ያመሇክታሌ፡፡ ይሄንን በተመሇከተ Lightbown, (2011) የሁሇተኛ 

ቋንቋ ትምህርት በቋንቋ ትምህርቱ አሊማና ፕሮግራም ሊይ የተመሰረተ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ የቋንቋ ትምህርቱ አሊማ ተማሪው 

በቋንቋ ትምህርቱ  የአፇ-ፇትነትን ችልታን እንዱኖረው ከተፇሇገ በተቻሇ መጠን ትምህርቱን ማሌድ መጀመር ይጠበቅበታሌ 

በማሇት ይገሌጻለ፡፡ ከዚህ አንጻር በአፊር ክሌሌ ተማሪዎች ከአንዯኛ ክፌሌ ትምህርትን መማር የሚጀምሩ ሲሆን የእዴሜ 

አማካኝ ሲታይ 8 አመት ሊይ ነው፡፡ በትግራይ ክሌሌ ትምህርቱ የሚጀምረው ከሶስተኛ ክፌሌ ሆኖ የተማሪው የእዴሜ አማካኝ 

10 አመት ዯረጃ ሊይ ነው፡፡ በኦሮሚያ ክሌሌ የተማሪዎች ትምህርቱን መማር ሚጀምሩበት እዴሜና የክፌሌ ዯረጃ  ከአምስተኛ 

የክፌሌ ሲሆን እዴሜያቸው በአማካኝ 12 አመት ሊይ ነው፡፡ 

Stern (1991) ማብራሪያ ሲሰጡ ከማንኛውም በተሇየ መሌኩ ሕፃናት ተማሪዎች አንዴን ነገር ሇማወቅ በጣም ጉጉ ናቸው፡፡ 

አዴሜ እየጨመረ ሲሄዴ ውስጣዊ ንሺ የሚቀንስ ሲሆን ውጫዊ ንሺ እየጨመረ የሚሄዴ መሆኑን ይጠቁማለ፡፡ ውስጣዊ ንሺ 

ሲባሌ አንዴ ተማሪ ቋንቋን የሚማረው ከሚያገኘው ጥቅም አንጻር ነው፤ በማሇት ጥናቶችን በማጣቀስ ሀሳባቸውን ያቀርባለ፡፡ 

ከዚህ አንጻር የኦሮሚያ ክሌሌ አማርኛን እንዯ ሁሇተኛ ቋንቋ መማር የሚጀምሩበት የክፌሌ ዯረጃ ከላልቹ ክሌልች አንጻር 

ሲታይ በ2 እና በ5 አመት ይዘገያሌ፡፡ የተማሪዎች እዴሜ ሲጨምር ዯግሞ ቋንቋን ሇመማር ያሊው ተነሳሺነት 

ውጫዊ(instrumental)  እየሆነ የሚሄዴ መሆኑን ከሊይ የቀረበው ሀሳብ ያስረዲሌ፡፡ ይሄ ማሇት ዯግሞ አማርኛን በሁሇተኛ 

ቋንቋነት የሚማሩት ከሚሰጠው ጥቅም አንጻር ጥቅም ይሰጠኛሌ በሚሌ እንዯሚሆን ነው፤ በምሁሩ የቀረበው ሀሳብ 

የሚያስረዲው፡፡ የኦሮሚያ ክሌሌ ተማሪዎች በቋንቋ ትምህርቱ ያሊቸው የችልታ ምዘና ውጤት፣ አዎንታዊ የሆነ አመሇካከትና 

ሇትምህርቱ ያሊቸው ፌሊጎት ሲታይ ከላልች ክሌልች በጣም አንሶ ተገኝቷሌ፡፡ ስሇዚህ ከሊይ በቀረበው መረጃ መሰረት 

በኦሮሚያና በትግራይ ክሌልች የተማሪዎች እዴሜ እየጨመረ ሲሄዴ ውስጣዊ ተነሳሽነትና ውጫዊ ተነሳሺነት እየቀነሰ 

እንዯሚሄዴ Stern (1991) ካቀረቡት ሀሳብ እና ከጥናቱ ከተገኘው የትንታኔ ውጤት  ማረጋገጥ ይቻሊሌ፡፡       

ከሶስቱ ክሌልች  አንጻር እዴሜ ከፌሊጎት፣ ከአዎንታዊ አመሇካከትና ከትምህርት ውጤት ጋር ያሇው ግንኙነት ሲታይ የአፊር 

ክሌሌ ተማሪዎች ትምህርቱን መማር የሚጀምሩት ከአንዯኛ ክፌሌ ጀምሮ ሲሆን በዚህ ክሌሌ በተሊውጦዎቹ መካከሌ ያሇው 

ግንኙነት ጉሌህ ሆኖ አሌተገኘም፡፡ በኦሮሚያና በትግራይ ግን እዴሜ ከፌሊጎት፣ ከአዎንታዊ አመሇካከትና ከትምህርት ውጤት 

ጋር አለታዊ የሆነ ግንኙነት እንዲሇው አመሌክቷሌ፡፡ ሰሇዚህ ከዚህ ማረጋገጥ እንዯሚቻሇው ከሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ አንጻር 
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ተማሪዎች ትምህርቱን መማር የሚጀምሩበት የእዴሜ ዯረጃና የክፌሌ ዯረጃ ሲጨምር ሇትምህርቱ ያሊቸው በጎ አመሇካከት፣ 

ፌሊጎትና ውጤት እየቀነሰ እንዯሚሄዴ በጥናቱ ሇማረጋገጥ ተችሎሌ፡፡  

5. መዯምዯሚያ፡-የከተማ ተማሪዎች ከገጠር ተማሪዎች አንጻር ሲታይ በተሻሇ ሁኔታ ሇቋንቋ ትምህርቱ አዎንታዊ 

አመሇካከትና ከፌተኛ ፌሊጎት ሲኖራቸው በትምህርቱም የተመዘገበው ውጤት ከፌተኛ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ የተገኘው 

ውጤት ከክሌልች አንጻር ሲታይ ዯግሞ በትግራይ ክሌሌና በኦሮሚያ ክሌሌ በሚገኙ የገጠርና የከተማ ተማሪዎች 

መካከሌ በአዎንታዊ አመሇካከት በኩሌ የከተማዎቹ ከገጠር ተማሪዎች በሌጦ ቢገኝም ሌዩነቱ የጎሊ ሆኖ ስሊሌተገኘ 

በመካከሊቸው ሌዩነት የላሇ መሆኑን በጥናቱ ተረጋግጧሌ፡፡ 

የጥናቱ ውጤት ከእዴሜ አንጻር ሲታይ ዯግሞ የቋንቋ ትምህርታቸውን ከአንዯኛ ክፌሌ የጀመሩት ሇትምህርቱ ያሊቸው አዎንታዊ 

አመሇካከት፣ ፌሊጎትና በትምህርቱ የሚያስመዘግቡት ውጤት ዘግይተው (ከሶስተኛ ክፌሌና ከአምስተኛ ክፌሌ ዯረጃ) ከጀመሩት 

ተማሪዎች በሌጦ ተገኝቷሌ፡፡ በአንጻሩ ዯግሞ የቋንቋ ትምህርታቸውን በጣም ዘግይተው የጀመሩት ተማሪዎች ሇትምህርቱ 

ያሊቸው አዎንታዊ አመሇካከት፣ ፌሊጎትና በትምህርቱ ያስመዘገቡት ውጤት ዝቅ ብል መገኘቱን ጥናቱ አመሌክቷሌ፡፡ ይሄም 

በየክሌለ ያለ ተማሪዎች ዘጠነኛ ክፌሌ ሊይ ሲዯርሱ በአመሇካከት፣ በፌሊጎት እና በትምህርቱ  ያሊቸው ችልታ  በተሇያየ  ዯረጃ 

ሊይ የሚገኙ መሆኑን ጥናቱ አመሌክቷሌ፡፡ 

ከእዴሜ አንጻርም ሲታይ ትምህርቱን መማር የሚጀምሩበት የእዴሜ ዯረጃ ሲጨምር ሇትምህርቱ ያሊቸው በጎ አመሇካከት፣ 

ፌሊጎትና ውጤት እየቀነሰ እንዯሚሄዴ በጥናቱ ሇማረጋገጥ ተችሎሌ፡፡ በተሇይም ከእዴሜ አንጻር ተማሪዎች መካከሌ 

የተስተዋሇው ሌዩነት ከፌተኛ ሆኖ የተገኘው ትምህርቱን  ዘግይተው ከሶስተኛና ከአምስተኛ የክፌሌ ዯረጃ መማር በጀመሩ 

የክሌሌ ተማሪዎች ሊይ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በነዚህ ክሌልች እዴሜ ሲጨምር ትምህርቱን ሇመማር ያሇ ፌሊጎት፣ አመሇካከትና 

በትምህርቱ የሚያስመዘግቡት የችልታ ምዘና ውጤት የሚቀንስ መሆኑን ሇማረጋገጥ ተችሎሌ፡፡ በአፊር ክሌሌ ሊይ ሌዩነት 

ቢኖርም ሌዩነቱ ጉሌህ ሆኖ አሌተገኘም፡፡  ከግኝቶቹም በመነሳት የሚከተሇው የመፌትሄ ሀሳብና አስተያየት ቀርቧሌ፡፡ 

አስተያየት፡- 

 - ማንኛውም ትምህርት ጊዜን ይፇሌጋሌ በእኩሌ ጊዜና የእዴሜ ዯረጃ መማር ያሌጀመሩትን በእኩሌ ዯረጃ ሊይ ይዯርሳለ 

በሚሌ በተመሳሳይ ካሪኩሇም እንዱማሩ ከመዯረጉና 10ኛ ክፌሌ ሊይ ተመሳሳይ ፇተና እንዱፇተኑ ከመዯረጉ በፉት 

ክፌሇጊዜውን የማስተካከሌ ስራ ቢሰራና ወዯ ተመሳሳይና እኩሌ ዯረጃ የማምጣቱ ስራ እንዱሰራ በትምህርት ሚኒስቴር 

በኩሌ የማስተካከያ እርምጃ በመውሰዴ ክፌተቶቹ ቢስተካከለ፡፡ በገጠር ሇሚኖሩ ተማሪዎች ዯግሞ በሚመሇከታቸው 

አካሊት አማካይነት ሌዩ ዴጋፌ ቢዯረግሊቸው ይመረጣሌ፡፡ 

 - በጥናቱ በተገኘው ውጤት መሠረት አማርኛ በሁሇተኛ ቋንቋ ትምህርትነት ሲሰጥ ተማሪዎቹ ሇቋንቋው ያሊቸውን 

አመሇካከት፣ ቋንቋውን ሇመማር ባሊቸው ፌሊጎት ሊይ ተጽእኖ እንዲያሳዴር ክሌልች የሁሇተኛ ቋንቋ የትምህርት ስርአትን 

እኩሌ በሆነ የእዴሜና የክፌሌ ዯረጃ ሊይ መጀመር ይጠበቅባቸዋሌ፡፡  
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- ሇህብረ ብሄር  ተማሪዎች የአማርኛ ቋንቋ ትምህርት በሁሇተኛ ቋንቋነት ሲሰጥ ቢቻሌ ከአንዯኛ ክፌሌ ጀምሮ  ቢሆን በክሌሌ ተማሪዎች  

መካከሌ የሚስተዋሇውን  የአመሇካከትና የውጤት ክፌተትን ስሇሚሞሊ  መንግስትና ፖሉሲ አውጪዎች ተግባራዊ እንዱሆን የፖሉሲ 

ማስተካከያ ቢዯረግ ይመረጣሌ፡፡  

 - የሁሇተኛ ቋንቋ ትምህርት አሰጣጥ ወጥ ከሆነ የክፌሌ ዯረጃ ጀምሮ ቢሰጥ በክሌልች መካከሌ የሚስተዋሇውን የአመሇካከት፣ 
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        የቀረበ ጥያቄ 

1. የሀገሪቱን ችግር ሇመፌታት በሀገር ዯረጃ ቢቀርብ ይሻሊሌ፡፡  

  መሌስ በሃብ ዯረጃ የቀረበው ሀሳብ ተቀባይነት ያሇው ስሇሆነ  ጥናቱን ሇሚመሇከተው አካሌ ሁለ ሇማቅረብ  ታስቧሌ፡፡  

2. የሁሇተኛ ቋንቋ ብሇህ ያቀረብከው  ከእንግሉዘኛ ቋንቋ ጋር ምን ያሇያያቸዋሌ?  

መሌስ እንግሉዘኛ የውጪ ቋንቋ ሆኖ ተማሪዎች በሁሇተኛ ቋንቋነት የሚማሩት ሲሆን  አማርኛ ዯግሞ የሀገር ውስጥ ቋንቋ 

ተማሪዎች ከአፌ መፌቻ(ከመጀመሪያ) ቋንቋ በተጨማሪ   በሁሇተኛ ቋንቋነት የሚማሩት ነው፡፡  

3. በእንዯዚህ ሁኔታ አጥንቶ ማቅረቡ ፖሇቲካዊ ችግር አያመጣም ወይ? 

 መሌስ  ጥናቱ ሳይንሳዊ ጥናት ስሇሆነ መንግስትም ሆነ ህብረተሰቡ በከፌተኛ ዯረጃ ይፇሌጉታሌ፡፡  ችግር ሉፇጥር 

የሚችሇው በአለባሌታ ወሬ ሊይ ተመስርቶ የመንግስትንና የህብረተሰብን ተግባር የሚያንቋሽሽ ከሆነ ብቻ ነው፡፡ ስሇዚህ 

መንግስት ሳይንሳዊ ጥናትን በከፌተኛ ሁኔታ ያበረታታሌ  እንጂ ሲከሇክሌ አይስተዋሌም፡፡ ዯግሞም እያበረታታ ይገኛሌ፡፡ 

4. የአማርኛ ቋንቋ ትምህርት ችግር ከተገሇጸውና ጥናቱ ካሳየው በሊይ ነው፡፡  ሇዚህም ችግሩ የአመሇካከት ችግር ብቻ ነው 

እንዳ ?  

መሌስ ችግሩ አመሇካከት ብቻ ነው  የሚሌ የጥናት ውጤት አሌቀረበም፡፡ በርካታ የተሇያዩ ምክንያቶች ቢኖሩም 

አመሇካከት አንዯኛው ክፌሌ መሆኑን ግን ጥናቱ አረጋግጧሌ፡፡ በተጨማሪም  የእዴሜ ሁኔታ እና ተማሪው የሚኖርበት  

አካባቢያዊ ሁኔታ ላሊኛው በጥናቱ ተገኘ ምክንያት ነው፡፡  እነዚህም እኳ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገዴ ላልች 

ተሊውጦዎች (Variables) በሚያሳዴሩት የእርስ በእርስ ተጽእል የመጣ ሉሆን እንዯሚችሌ ነው የጥናቱ ውጤት 

ያመሇከተው፡፡ 

ላሇው  የቀረበው ሀሳብ 

የጥናቱን ጠቀሜታና አስፇሊጊነት የሚገሌጽ ስሇሆነ በሀሳብ ዯረጃ የቀረበ ነው፡፡ ይሄም ጥናቱ በጣም ጥሩና ወቅታዊ ጉዲይ 

ነው ፡፡ ዘግይቼ ብገባም  ጥናቱ ሲቀርብ ያሇፇኝ ነገር ሇም በዯንብ ተገኝዝቤዋሇሁ የሚለና የመሳሰለ ሀሳቦች ቅበዋሌ ፡፡  


