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1. መግቢያ 
 

የኢትዮጵያ ከፍተኛ ትምህርት ልማት ዓላማና ግብ በሃገራዊ ራእይ መመራት ይኖርበታል፡፡ 

በአገሪቱ የልማት አቅጣጫም መቃኘት አለበት፡፡ በዚሁ ክልል ልዩ ባህርያትን የተላበሰ 

አፈፃፀምና እድገትም ማረጋገጥ ይጠበቅበታል፡፡  

 

ኢትዮጵያ በህዳሴ ጉዞ ላይ የምትገኝ ሀገር ናት፡፡ የጉዞው ግብ ሰላም፣ ሰፊ ማህበራዊ መሰረት 

ያለው ፈጣን ልማት፣ የዴሞክራሲ ስርዓትና የመልካም አስተዳደር ግንባታ መሆኑ የታወቀ ነው፡፡ 

ይህንን ግብ ለማሳካት ሀገራችን “በህዝብ ተሳትፎና መፈቃቀድ ላይ የተመሰረተ ዴሞክራሲያዊ 

ስርዓትና መልካም አስተዳደር የሰፈነባት፣ ማህበራዊ ፍትሕ የነገሰባት፣ ከድህነት ተላቃ በ2017 

ዓ.ም መካከለኛ ገቢ ያላት ኢትዮጵያን እውን ማድረግ” የሚል ራዕይ ይዛ ወደፊት እየተራመደች 

ትገኛለች፡፡ በአገሪቱ በሁሉም ዘርፎች የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች መነሻቸውና ፋይዳቸው መታየት 

ያለበት ይህንን ሃገራዊ ራእይን ከማሳካት አንጻር መሆን ይኖርበታል፡፡  

 

ትምህርት ይህንን ሀገራዊ ራእያችን ለማሳካት የሚያስችለን ዋና የማስፈፀም አቅም ግንባታ ወሳኙ 

መሳሪያ ነው፡፡ የኢትዮጵያ ትምህርት ስርዓት በእውቀት፣ ክህሎትና በአመለካከት የተገነቡ ለሰላም 

መጠበቅ፣ ለሁለንተናዊ ፈጣን ልማት መረጋገጥ፣ ለዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታና ለመልካም 

አስተዳደር መስፈን ድርሻቸውን የሚወጡ ብቁ ዜጎችን የማፍራት ተልእኮ አለው፡፡ ከዚህ አኳያ 

ከፍተኛ ትምህርት የማስፈጸም አቅምን በማመንጨትና በመገንባት የተጠቀሰውን ሀገራዊ ተልእኮ 

የሚያሳካ ቁልፍ መሳሪያ ነው፡፡ 

 

ከፍተኛ የሰለጠነ የሰው ኃይል በሌለበት ሁኔታ ፈጣንና ዘላቂነት ያለው የኢኮኖሚ ልማት 

ማረጋገጥ እንደማይቻል ይታወቃል፡፡ ሀገራችን ፈጣን፣ ፍትሃዊና ቀጣይነት ያለው ልማት 

ለማረጋገጥ ባለፉት በርካታ ዓመታት ስኬታማ የሆነ የእድገት እንቅስቃሴ ማድረጓ በተግባር የታየ 

ጉዳይ ነው፡፡ ይህንን ፈጣን እድገት ለማስቀጠልና በተለይ በ2017 ዓ.ም የመካከለኛ ገቢ ያላት 

አገር ለመገንባት የተያዘውን ራእይ እውን ለማድረግ በመረባረብ ላይ ትገኛለች፡፡  

 

ፈጣን ልማቱን ለማስቀጠል ከሚያስፈልጉት ወሳኝ ግብዓቶች አንዱ የሳይንስና ቴክኖሎጂ አቅም 

ግንባታ ነው፡፡ ምክንያቱም ልማት በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ የቴክኖሎጂ አቅም የማከማቸትና 

የመጠቀም ሂደት ነው፡፡ ይህም ቴክኖሎጂ የማመንጨት፣ የማፈላለግ፣ የመማር፣ የማላመድ፣ 

የማሰራጨት፣ የመጠቀም ወይም የማስተዳደር አቅምን ይጨምራል፡፡ ለሀገራችን ፈጣንና 
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ቀጣይነት ያለው ልማት ስኬት በየጊዜው እየጨመረ የሚሄድ የቴክኖሎጂ አቅም 

እንደሚያስፈልጋት በዚህ ሂደት ያለፉት የሌሎች አገሮች ልምዶች ያሳያሉ፡፡ ከፍተኛ ትምህርት 

ለቴክኖሎጂ አቅም ግንባታ የማይተካ ምንጭ ነው፡፡ ስለሆነም መንግስት ይህን ፍላጎት ለማሟላት 

ከወዲሁ በመዘጋጀት ለወደፊቱ ቴክኖሎጂ እስከ ማመንጨት ለመብቃት ይቻል ዘንድ ትክክለኛ 

ፖሊሲ በመቅረፅ ለተግባራዊነቱ ሲንቀሳቀስ ቆይቷል፡፡  

 

ይህንን ተልእኮ ለማሳካት ከፍተኛ ትምህርት የያዘው ዓላማ ውጤታማነትን ያማከለ የአመራር 

መገንባት፣ ለውጤታማ አፈጻጸም እውቅና የሚሰጥና የሚያተጋ ተቋማዊ ስርዓትን መዘርጋት፣ 

በከፍተኛ ባለሙያ ደረጃ ለሀገሪቱ ሁለንተናዊ ልማት በተለይም ለማኒፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ 

ዕድገት የሚፈለጉ ብቁ ዜጎችን ማፍራት፣ የሳይንስና ቴክኖሎጂ መሪነትን ያረጋገጠ የከፍተኛ 

ትምህርት የተሳትፎ ዕድገትን ማሳካት፣ ከኢኮኖሚው ፍላጎት አኳያ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት 

ሴት ተማሪዎችን ተወዳዳሪና ውጤታማ እንዲሆኑ በማስቻል የተሳትፎ ፍትሃዊነትን በትምህርት 

ስኬትም እንዲገለጽ ማብቃት ያካትታል፡፡ 

 

በዚህ መሰረት ተደራሽነት፣ ፍትሃዊነት፣ ተገቢነት እና ጥራት ያለው ትምህርት በመስጠት ከፍተኛ 

የሰለጠነ የሰው ሃይል የሚያፈሩ ተቋማትን በመገንባት ሂደት በሃገራችን ከፍተኛ ስኬቶች 

ተመዝግበዋል፡፡ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ቁጥር ባለፉት ስምንት ዓመታት ውስጥ የመከላከያ፣ 

የሲቪል ሰርቪስ፣ በቅርቡ የተቋቋመውን የጋምቤላ ዩኒቨርሲቲዎችን ጨምሮ ከ 8 ወደ 34 ማለትን 

ከአራት እጥፍ በላይ በማሳደግ የቅበላ አቅምን እጅግ ማስፋት ተችሏል፡፡ በዚህም መሰረት 

መንግስት የተቋማቱን መሰረተ ልማት ለመገንባት ከፍተኛ በጀት በመመደብ ርብርብ አድርጓል፡፡  

የትምህርት አግባብነትን ለማሻሻልም የሀገሪቱን የኢኮኖሚ ልማት በማፋጠን ረገድ ቁልፍ 

አስተዋፅኦ የሚያደርጉ የሳይንስና ቴክኖሎጂ የሙያ መስኮች ቅበላን ማሳደግ ላይ ትኩረት 

በማድረግ የ70፡30 ቀመር ግብም ከሞላ ጎደል ተሳክቷል፡፡ የትምህርት ጥራት ለማጎልበትም 

የስርዓተ ትምህርቶች ክለሳና ቀረፃ ከመከናወኑም በላይ በመምህራን ልማት ከፍተኛ ርብርብ 

ተደርጓል፡፡ የዩኒቨርሲቲዎች የማስፋፋት ስራም ፍትሃዊ ሀገራዊ ስርጭት እንዲኖረዉ ተደርጓል፡፡ 

በከፍተኛ ትምህርት ተቋሞች ውስጥ መልካም አስተዳደር ለማስፈን የአመራር፣ የአደረጃጀትና 

የአመለካከት ለውጥ ለማምጣት ስራዎች ተሰርቷል፡፡ 

 

የተመዘገቡ ስኬቶችና በሂደት ላይ ያሉ ስራዎች እንደተጠበቁ ሆነው ከሁለተኛው የዕድገትና 

ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ዘመን (ከ2008 – 2012 ዓ.ም) ማብቂያ በኋላ ባሉት ጥቂት ዓመታት  

የመካከለኛ ገቢ ያላት አገር የመገንባት ታላቅ ራእይ እውን ለማድረግ በቀጣይም ከሚጠበቅበት 

የላቀ ሚና አኳያ የሃገራችን ከፍተኛ ትምህርት ገና ብዙ ርቀት መሄድ ይኖርበታል፡፡ ከዚህ 
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አንፃር የሁለተኛው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ዘመን የከፍተኛ ትምህርት ግቦች፣ የስኬት 

መገምገሚያ መነሻዎች እና ማነጻጸሪያዎች በማሳያነት መካከለኛ ገቢ ያላቸው ወይም በተመሳሳይ 

አገሮች ያለው ሁኔታ መሆን ይኖርበታል፡፡  

 

በሀገራችን ከፍተኛ የማስፋፋት ስራ የተሰራ ቢሆንም አሁን የተደረሰው የከፍተኛ ትምህርት 

ተሳትፎ በተለይ በአፍሪካ በኢኮኖሚ ዕድገታቸው በግንባር ቀደምትነት ከሚታዩ አገሮች ያሉበትን  

የተሳትፎ ደረጃ ሲነጻጸር ገና አነስተኛ ነው፡፡ ከፍትሃዊነትና እኩል ተጠቃሚነት አኳያም በተለይ 

በሴቶች ተሳትፎ በኩል ያለው መሻሻል አበረታች ቢሆንም ከአህጉራዊም ሆነ ከዓለም አቀፋዊ 

ሁኔታ ጋር ሲነፃፀር ግን  የሃገራችን ከፍተኛ ትምህርት ገና በአነስተኛ ዕድገት ላይ ነው፡፡  

 

የትምህርት ማስፋፋቱን ከሀገሪቱ የልማት ፍላጎት አንጻር አግባብነቱን ለማረጋገጥ በሳይንስና 

ቴክኖሎጂ የትምህርት መስኮች ላይ ያተኮረ የቅበላ እድገት በዕቅድ የተመራ ስኬታማ እንቅስቃሴ 

የተደረገ ሲሆን በዚህ አካሄድ የገቡትን ተማሪዎች ተፈላጊ አቅሞች ጨብጠው እንዲወጡ 

የሚያስችል አቅም ግን ዩኒቨርሲቲዎቻችን ገና በተሟላ መልኩ አልገነቡም፡፡ በሌላ አነጋገር 

የትምህርት ጥራት ልዩ ትኩረት የሚጠይቅ ሆኖ ተገኝቷል፡፡ የምርምርና የማህበረሰብ አገልግሎት 

ተልእኮን ከማሳካት አንፃርም ተቋሞቻችን የቴክኖሎጂ ሽግግርን ለማሳለጥ የሚችሉበት ሃገራዊና 

ተቋማዊ ስርዓትና አቅም ገና መገንባት ይኖርባቸዋል፡፡  

 

የከፍተኛ ትምህርት ተቋሞቻችን ተልእኮአቸውን ለማሳካት የትምህርት ተደራሽነትን፣ 

ፍትሃዊነትን፣ አግባብነትንና ጥራትን በማጎልበት፣ የቴክኖሎጂ ሽግግርን ማዕከል ያደረገ ምርምር 

በማከናወን፣ በአፈፃፀማቸውም ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪነትን የማረጋገጥ አቅጣጫ መከተል 

ይኖርባቸዋል፡፡   

 

እነዚህን የከፍተኛ ትምህርት ተደራሽነት፣ ፍትሃዊነት፣ አግባብነትና ጥራት የማሳደግ አቅጣጫዎች 

ለማሳካት የሚያስችል የአመራር እና የተቋም የማስፈፀም አቅም መገንባት ሌላው ቁልፍ የትኩረት 

መስክ መሆን ይኖርበታል፡፡ የፋይናንስ ምንጭን በማስፋትና ወጪን በመቆጠብ ተልዕኮን 

በውጤታማነትና በቀልጣፋነት ማሳካት ጥራትን ማረጋገጡ የከፍተኛ ትምህርት የአመራር፣ 

የአሰራርና አደረጃጀት ግንባታ ቁልፍ የትኩረት መስክ መሆን ይኖርበታል፡፡  

 

በሁለተኛው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ዘመን የሃገራችን መካከለኛ ገቢ ካላቸው 

አገሮች ተርታ የመግባት ራእይን ለማሳካት ቁልፍ አስተዋፅኦው ማበርከት እንዲችል የከፍተኛ 
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ትምህርት አግባብነትንና ጥራትን ማጎልበትና ማረጋገጥ ላይ ትኩረት ሰጥቶ መንቀሳቀስ 

ያስፈልጋል፡፡ ዘርፉ የተጠቀሰውን ራእይ እውን ለማድረግ የሚጠበቅበትን የላቀ ሚና እንዲጫወት 

ሃገራዊ ስትራቴጂያዊ አመራር ለመስጠት እንዲችል በዚህ ሰነድ የከፍተኛ ትምህርት ዘርፍ 

የሁለተኛው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ረቂቅ ሰነድ ተዘጋጅቶ ቀርቧል፡፡  

 

የሰነድ ዝግጅቱ መጀመሪያ የከፍተኛ ትምህርት ተልእኮ፣ ራእይና እሴቶችን አቅርቧል፡፡ ቀጥሎም 

እነሱን መነሻ በማድረግ ዘርፉን ያለበት ደረጃ ከአካባቢያዊና ዓለም አቀፋዊ ሁኔታ ጋር 

በማስተያየት ገምግሟል፡፡ በማስከተልም የከፍተኛ ትምህርት አግባብነትንና ጥራትን የሚያሻሽሉና 

ከ2008- 2012 ዓ.ም ባለው ወቅት ተደራሽ የሚሆኑ ግቦችን አስቀምጧል፡፡ ተደራሽ ግቦችን 

ለማሳካት እንዲቻል አቅጣጫዎችና የማስፈፀሚያ ስልቶች እንዲሁም እነዚህን ተግባራዊ ለማድረግ 

የአስፈፃሚ ወይም ፈፃሚ አካላት ሃላፊነትና ሚናን ለይቶ አቅርቧል፡፡ ፈጻሚ አካላት በዚህ ሰነድ 

ውስጥ የቀረቡትን መነሻ ግቦችና አቅጣጫዎች መሠረት በማድረግ ዝርዝር የአፈጻጸም ተግባራትን 

በመለየትና የጊዜ ሠሌዳ በማስቀመጥ ተቋማዊ ዕቅዶቻቸውን ያዘጋጃሉ ተብሎ ይጠበቃል፡፡ 
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2. የከፍተኛ ትምህርት ተልዕኮ፡ ራዕይና እሴቶች 
 

የሀገራችን ከፍተኛ ትምህርት በአዋጅ የተደነገጉ ተልእኮዎች፣ ዓላማዎችና እሴቶች አሉት፡፡ 

ለሀገራዊ ራእይ ስኬት የበኩሉን አስተዋፅኦ ለማድረግም የከፍተኛ ትምህርት ዘርፍ የራሱን ራእይ 

አስቀምጧል፡፡  

  

2.1 ተልዕኮ  
 

የኢፌዴሪ መንግስት የከፍተኛ ትምህርት ተልእኮ ዘመናዊ ተቋምነትና ፍትሃዊ ስርጭት ባረጋገጡ 

ተቋማቱ አማካይነት ላገራችን መድረካዊ ጥያቄዎች በዕውቀት፣ ክህሎቶች እና በዴሞክራሲያዊና 

መልካም ሙያዊ አመለካከትና ስነምግባራቸው የሚመጥኑ ብቁ ዜጎችን 

(ሀ) ፍትሃዊነቱ በጠበቀ ተሳትፎ ፣ 

(ለ) በተፈላጊው የፕሮግራምና የመስኮች ምጣኔ፣  

(ሐ) በጥራትና በተፈላጊው ብዛት በማፍራት እና  

(መ) በጥናትና ምርምርና ህብረተሰብ አገልግሎቱ ብቃት 

ለሀገራዊው ራእይ እውንነት ሁለንተናዊና አስተማማኝ የኢትዮጵያ ህዝቦች የማስፈፀም ዓቅም 

ግንባታ ዓቅም ሆኖ ማገልገል ነው። 

 

2.2 የከፍተኛ ትምህርት ራእይ 

 

የከፍተኛ ትምህርት ሀገራዊ ራእይ የሚከተለው ነው፡-  

በህዝብ ተሳትፎና መፈቃቀድ ላይ የተመሰረተ ዴሞክራሲያዊ ስርዓትና መልካም አስተዳደር 

የሰፈነባት ማሕበራዊ ፍትህ የነገሰባት ከድህነት ተላቃ መካከለኛ ገቢ ያላት ኢትዮጵያን 

በ2012/15 ዓ.ም እውን ለማድረግ ድርሻቸውን የሚወጡ ብቁ ዜጎችን በጥራትና በብዛት የሚያፈራ 

እና በምርምርና ማህበረሰብ አገልግሎቱ ብቃትም የሚያግዝ አስተማማኝ የከፍተኛ ትምህርት 

ስርዓትን እውን ማድረግ። 

 

2.3 የከፍተኛ ትምህርት ዓላማዎች  

 

ተልእኮዎቹንና ራእዩን ለማሳካት የከፍተኛ ትምህርት የሚኖሩት ዓላማዎች የሚከተሉት ናቸው፡-  
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1) አገሪቱ በአለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ እንድትሆን የሚያስችሏት በእውቀት፣ ክህሎትና 

አመለካከት የታነፁ ምሩቃንን በአገሪቱ ፍላጎት መሰረት በተገቢ የሙያ መስኮችና 

የትምህርት ዓይነቶች ማፍራት፣ 

2) በአገሪቱ ፍላጎት ላይ የተመሰረተና ትኩረቱ በዕውቀትና ቴክኖሎጂ ሽግግር ላይ የሆነ 

ምርምርን ማራመድና ማጎልበት፣ 

3) ትምህርትና ምርምር በአመክኖአዊነትና ተቀባይነት ባለው የሃሳብ ልውውጥ መርህ ላይ 

የተመሰረተ ሃሳብን በነፃ የመግለጽ ነፃነትን የሚያጎለብት መሆኑንና ከማንኛውም አድሎ 

የፀዳ መሆኑን ማረጋገጥ፣ 

4) በአገሪቱ የዕድገት ፍላጎት ላይ የተመሰረተ የማሕበረሰብና የማማከር አገልግሎትን 

ማበርከት፣ 

5) ተቋማዊ ነፃነትን ከተጠያቂነት ጋር ማረጋገጥ፣ 

6) በተቋማት አስተዳደር የቁልፍ ባለ ድርሻዎች ተሳትፎን ማረጋገጥ፣ 

7) በተቋማት እንቅስቃሴ ፍትህን፣ ፍትሃዊነትንና የሕግ የበላይነትን ማራመድና መጠበቅ፣ 

8) ዴሞክራሲያዊ ባህልን ማሳደግና የማሕበረሰቡ የባህል ብዙህነትን መጠበቅ፤ 

9) የመንግስት ተቋማት ስርጭት ሚዛናዊ መሆኑን ማረጋገጥና የከፍተኛ ትምህርት ተሳትፎን 

የአገሪቱ ፍላጎትንና ፍትሃዊነትን መሰረት በማድረግ ማስፋፋት።  

 

2.4. የከፍተኛ ትምህርት እሴቶች  
 

የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ለተልእኳቸው መሳካት ሊያራምዱዋቸውና ሊጠብቋቸው የሚገቡ 

መሪ እሴቶች የሚከተሉት ናቸው፡፡  

1) እውነትን የመሻትና እውነትን የመግለጽ ነፃነት፣ 

2) በተልዕኮ ስኬት ላይ የተመሰረተ ታዋቂነት፤ 

3) አካዳሚያዊ ተወዳዳሪነትና በትብብር ላይ የተመሰረተ ዝምድና፤ 

4) የተቋም ነፃነት ከተጠያቂነት ጋር፤ 

5) አሳታፊ አስተዳደርና የሕግ የበላይነት፤ 

6) ፍትህና ፍትሃዊነት፤ 

7) ሙስናን የመታገል ባህል፤ 

8) ጥራትንና ቀልጣፋነትን ያቀናጀ አገልግሎት መስጠት፤ 

9) ቆጣቢ የሃብት አጠቃቀምና ውጤታማ የንብረት ክብካቤ፤ 

10 ለምስጉን ሰው እውቅና  መስጠት፤ 

11 ዴሞክራሲና የባህል ብዙህነት።  



7 

 

3. የሁኔታ ግምገማ   

3.1 ለከፍተኛ ትምህርት እድገት ጠንካራ መሰረት የሚሆኑ የተሰሩ ስራዎች 
 

የኢትየጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ መንግስት የሀገራችንን የከፍተኛ ትምህርት ተደራሸነት፣ 

ፍትሃዊነት፣ አግባብነትና ጥራትን በማረጋገጥ የሰለጠነ የሰው ሃይል ለማፍራት የዘርፉን ተቋሟት 

በመገንባት ረገድ የላቀ ርብርብ በማድረግ ላይ ይገኛል፡፡ በኢትዮጵያ ታሪክ እጅግ ከፍተኛ 

በሚባል ሁኔታ ከ1997 ዓ.ም እስከ 2004 ዓ.ም ባለው ሰባት ዓመት ጊዜ ውስጥ የመንግስት 

ዩኒቨርስቲዎች ብዛት በአራት እጥፍ ገደማ በማሳደግ ከ 8 ወደ 31 የደረሰ ሲሆን የቅበላ አቅምም 

በከፍተኛ ደረጃ አድጓል፡፡ አጠቃላይ የመንግስትና የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የመጀመሪያ 

ዲግሪ የተሳትፎ አቅም በ1999 ዓ.ም 210,456 ሲሆን ይህ አሃዝ በ2005 ዓ.ም 553,8481 

እንደደረሰ የ2005 ዓ.ም የትምህርት ሚኒስቴር ስታቲስትካዊ መረጃ አስቀምጧል፡፡ በዚህ 

የትምህርት ዘመን ውስጥ በመንግስት ተቋማት የነበረው የመጀመሪያ ዲግሪ የተሳትፎ ድርሻ 

474,198 (85.6%) የነበረ ሲሆን ከዚህም ውስጥ በእነዚህ ተቋማት በመደበኛ 294,3572 

በተከታታይ መርሀ ግብር 61,160፣ በክረምት 88,030፣ በርቀት ትምህርት 30,651 ተማሪዎች 

ትምህርታቸውን እየተከታተሉ እንደነበረ ስታቲስትካዊ መረጃው ያሳያል፡፡  

 

በ2005 ዓ.ም አጠቃላይ በመንግስትም በግልም ዘርፉ የተሳትፎ አቅም በመደበኛ ፕሮግራም ብቻ 

317,799 የደረሰ ሲሆን ይህም በዕድገትና ትራንስፎርሜሽን  ዕቅድ የመጀመሪያ ዓመት በ2003 

ዓ.ም ከነበረው በ32.56% ከፍ ብሏል፡፡ የማስፋፋት ስራው በመንግስት ብቻ ሳይሆን የግል 

ከፍተኛ ተቋማትም ቁጥር ወደ 66 በመድረሱና የቅበላ አቅማቸውም በማደጉ ከአጠቃላይ 

የመጀመሪያ ዲግሪ ተማሪዎች ተሳትፎ 14.4% ድርሻ ሊኖራቸው ችሏል፡፡  

      

በተመሳሳይ ሁኔታ በድህረ ምረቃ መርሃ ግብርም ባለፉት ዓመታት መስፋፋት ታይቷል፡፡ 

በሃገራችን የመንግስት ከፍተኛ ትምህርት በ2000 ዓ.ም የነበረው የሁለተኛ ዲግሪ ተማሪዎች 

7,211 ሲሆን ይህ አሃዝ  በ2005 ዓ.ም ወደ 25,103 ደርሷል፡፡ ቀደም ሲል በድህረ ምረቃ 

ትምህርት ብዙም ሲንቀሳቀስ ያልነበረው የግል ዘርፉም በ2005 ዓ.ም የሁለተኛ ዲግሪ ተሳትፎው 

3,036 አድርሷል፡፡ በሁለቱም ዘርፎች በ 2005 ዓ.ም የሀገራችን የሁለተኛ ዲግሪ ተሳትፎ 28,139 

ደርሷል፡፡    

 

                                                 
1
 በ 2005 ዓ.ም  ከነበረው አጠቃላይ የመንግስትና የግል የከፍተኛ ትምህርት ተሳትፎ 57.38% በመደበኛ፣ 14.42% በተከታታይ 
ትምህርት፣ 15.89% በክረምት እና 12.30% በርቀት ፕሮግራሞች ነበር፡፡   
2 አጠቃላይ የ 2005 ዓ.ም የመንግስትና የግል ተሳትፎ ውስጥ የመንግስት መደበኛ ትምህርት ተሳትፎ መጠን 53.15% ነበር፡፡ 
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በተመሳሳይ ሁኔታ በ2000 ዓ.ም የትምህርት ዘመን 258 የነበረው የሶስተኛ ዲግሪ ተሳትፎ በ2005 

ዓ.ም ወደ 3169 የደረሰ ሲሆን በዚህ ረገድ ተሳትፎው በአስራ ሁለት እጥፍ ገደማ አድጓል ማለት 

ይቻላል፡፡ ይህ የትምህርት ደረጃ እስከ አሁን ድረስ በግሉ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ውስጥ 

መሰጠት አልተጀመረም፡፡ የሶስተኛ ዲግሪ ትምህርት ተሳትፎ ከአጠቃላይ የድህረ ምረቃ ተሳትፎ 

ጋር ሲነፃፀር ያለው ተሳትፎ 10% ገደማ ብቻ ነው፡፡ የሁለተኛና የሶሰተኛ ዲግሪ ተሳትፎ 

ከአጠቃላይ የከፍተኛ ትምህርት ተሳትፎ 5% ብቻ ነው፡፡ ይህ የሚያሳየው የምርምር 

ዩኒቨርሲቲዎች በማበልፀግ ዙሪያ ብዙ ርቀት መጓዝ እንዳለብን ነው፡፡ በአጠቃላይ ሲታይ ግን 

የሁለተኛም ሆነ የሶስተኛ ዲግሪ ትምህርት ተሳትፎው በሚፈለገው ደረጃ ደርሷል ባይባልም የእስከ 

አሁኑ እድገት በተለይ የመጀመሪያ ዲግሪ ተሳትፎ ማስፋፋትን ለማሳካት ለዩኒቨርሲቲዎች 

የመምህራን ፍላጎት ማሟላት ላይ ከፍተኛ አስተዋፅኦ አድርጓል፡፡   

 

የከፍተኛ ትምህርት የተሳትፎ አቅምን ከማስፋፋት ባሻገር ፍትሃዊነትንና እኩል ተጠቃሚነትን 

ለማሻሻልም ጥረት ተደርጓል፡፡ ዩኒቨርሲቲዎች ፍትሃዊ ሃገራዊ ስርጭት ባለው አካሄድ 

ተመስርተዋል፡፡ በቅድመ ምረቃ ቅበላ የሴት ተማሪዎች ድርሻ በ2000 ዓ.ም ከነበረው 24%  

በ2005 ዓ.ም ወደ 30% ከፍ ብሏል፡፡ ይህ የሚያሳየው የሴት ተማሪዎች ድርሻ በየዓመቱ እያደገ 

መምጣቱን ነው፡፡ በሁለተኛ ዲግሪ ትምህርት የሴት ተማሪዎች ድርሻ በ2000 ዓ.ም ከነበረው 

9.7% በየዓመቱ እያደገ በመምጣቱ በ2005 ዓ.ም. ወደ 20.08% እንዳደገ የ2005 ዓ.ም 

የትምህርት ሚኒስቴር ዓመታዊ ስታቲስቲካዊ መረጃ ያመለክታል፡፡ በሶስተኛ ዲግሪ ትምህርትም 

በዚህ ወቅት የሴት ተማሪዎች ተሳትፎ ከ 2.7% ወደ 11.25% አድጓል፡፡  

 

የትምህርት አግባብነትን ከማረጋገጥ አንፃርም የ70፡30 የመስኮች ምጣኔ ቀመር በመቅረፅ 

በሳይንስና ቴክኖሎጂ ላይ የሚያተኩረው የሃገራችን የከፍተኛ ትምህርት ስርዓት ቅልጥፍናና 

ጥራት ባለው መልኩ ተግባራዊ ለማድረግ አሥር የቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩቶች ተቋቁመው 

ተማሪዎችን በሰፊው ተቀብለው በማስተማር ላይ ይገኛሉ፡፡ ከዚህ አንጻር በ2005 ዓ.ም የትምህርት 

ዘመን በመደበኛው መርሀ ግብር ወደ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የገቡትን የመጀመሪያ ዓመት 

ተማሪዎችን ቁጥር ብቻ በመውሰድ የመስኮች ምጣኔው ሲታይ 74፡26 የደረሰ ሲሆን በሁሉም 

መርሀ ግበሮች ሲታይ ግን 67፡33 ደርሷል፡፡ የ70፡30 ምጣኔው በዕድገትና ትራንስፊርሜሽን 

ዕቅድ ማጠቃለያ ማለትም በ2007 ዓ.ም መጨረሻ ሙሉ በሙሉ እንደሚሳካ ከወዲሁ 

በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል፡፡ ከተቋማት መስፋፋት እና የመምህራን አቅም ማደግ ጋር 

ተያይዞ አግባብነትና ጥራት ያለው የምርምርና ማህበረሰብ አገልግሎት በተሻለ ደረጃ የመስጠት 

አቅምንም ለማሳደግ ጥረቶች እየተደረጉ ይገኛሉ፡፡  
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የከፍተኛ ትምህርት ፋይዳ የሆነው ሃገራዊ ልማት የማቀላጠፍና የማሳካት ዓላማውን እውን 

ለማድረግ፤ ተደራሽነት፣ ፍትሃዊነት፣ ተገቢነት እና ጥራት  ያለው ትምህርት ለመስጠት የተቋማት 

የማስፈፀም ዓቅም ግንባታ ቁልፍ መሳሪያ መሆኑን ታምኖበት ተቋማዊ ለውጥ በመቅረፅና 

በመተግበር ከፍተኛ ርብርብ እየተደረገበት ቆይቷል፡፡ በዚህ መሰረት ዩኒቨርሲቲዎች 

አደረጃጀታቸውንና አሰራራቸውን እንዲሁም በተቻለ መጠን የማህበረሰባቸውን አመለካከት 

የመገንባት ዓላማቸውን ለማሳካት ወደሚያስችላቸው አቅጣጫ ለመቃኘት በተደረገው ጥረት 

በርካታ ውጤቶች ተገኝተዋል፡፡ ዩኒቨርሲቲዎች መሰረታዊ የስራ ሂደት ለውጥ በማድረግ፣ 

የውጤት ተኮር አሰራር ስርዓት በመጠቀም እንዲሁም የካይዘንን አሰራር ትግበራን በመጀመር 

ተቋማቱ ወጤታማነታቸውንና ቅልጥፍናቸውን ለማሻሻል ያደረጉትና እያደረጉት ያሉት ጥረቶች 

እንደ ምሳሌ መጥቀስ ይቻላል፡፡ በአጠቃላይ የሀገራችንን ከፍተኛ ትምህርት ወደ አዲስ ምዕራፍ 

የሚያሸጋግሩ በርካታ ሥራዎች ተሰርተዋል፡፡  

 

3.2. ትኩረት የሚሹ ጉዳዮች 

 

ከላይ የተገለፁት በተለይ ባለፉት የተወሰኑ ዓመታት የተመዘገቡ ውጤቶች አበረታች በመሆናቸው 

ለቀጣይም እንደ ጠንካራ መሰረት እና መደላድል ሆነው ሊያገለግሉ እንደሚችሉ ግልጽ ነው፡፡ 

ነገር ግን የከፍተኛ ትምህርት የስኬት ደረጃ መለካት ያለበት መድረሻችን ከሆነው ሃገራዊ ራእይ 

ሲሆን ከሁለተኛው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ዘመን (ከ2008-2012 ዓ.ም) ማገባደጃ 

ጀምሮ በሚኖሩት ጥቂት ዓመታት ውስጥ የመካከለኛ ገቢ ያላት ሀገር የመገንባት ታላቅ ራእይን 

እውን ለማድረግ በቀጣይ ከሚጠበቅበት የላቀ ሚና አኳያ የሃገራችን ከፍተኛ ትምህርት ብዙ 

ርቀት መሄድ ይኖርበታል፡፡ ስለሆነም በሁለተኛው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ዘመን 

የከፍተኛ ትምህርት ልማትን ለማስቀጠል የሚያስችሉ ግቦችን፣ አቅጣጫዎችንና ትኩረት የሚሹ 

ክፍቶችን መለየት ያስፈልጋል፡፡  

 

በዚህም መሠረት ይህ ሰነድ ስድስት የትኩረት መስኮችን ወይም ምሰሶዎችን በመለየትና 

የክፍተቶች ትንተና (Gap Analysis) በማድረግ ቀጣይ አቅጣጫዎችን ለማስቀመጥ የሚረዱ 

መረጃዎችን አቅርቧል፡፡ እነዚህም፡- የከፍተኛ ትምህርት ተደራሽነት፣ ፍትሃዊነት፣ አግባብነትና 

ጥራት፣ የመምህራና ልማት፣ ምርምር፣ ቴክኖሎጂና ማህበረሰብ አገልግሎት፣ አመራር፣ 

አደረጃጀትና አሠራር ናቸው፡፡ 
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3.2.1 የትምህርት ተደራሽነት 

 
በፍጥነትና በተከታታይ እያደገ ያለውን የአገራችን ኢኮኖሚ በዘላቂነት ለማስቀጠል ከፍተኛ 

ትምህርት ተቋማት በቂና ብቁ የሰው ሀይል የማፍራት አቅጣጫ ይዘው ቀጥለዋል፡፡ የተቋማት 

ቁጥርን በመጨመር፣ የቅበላ አቅምን በማሳደግና የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተሳትፎ 

እንዲኖራቸው በማበረታታት የከፍተኛ ትምህርት ተሳትፎ ላለፉት ተከታታይ አምስት ዓመታት 

በተነፃፃሪ መልኩ ጉልህ በሆነ ሁኔታ ሊጨምር ችሏል፡፡ ለአብነት በመንግስትና የግል ከፍተኛ 

ትምህርት ተቋማት የቅድመ ምረቃ ፕሮግራም ተማሪዎችን ብቻ ብንወስድ በ2003 ዓ.ም 

በአጠቃላይ 447,693 ነበር፡፡ ይህ አሃዝ በ2005 ዓ.ም የሁለቱም ተቋማት 553,848 የደረሰ ሲሆን 

ይህ በሁለት ዓመት ውስጥ በ23.7% አድጓል፡፡ እንዲሁም ከዚሁ አጠቃላይ የከፍተኛ ትምህርት 

ተማሪዎች ቁጥር ውስጥ 474,198 (85.6%) በመንግስት የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ሲገኙ 

ቀሪዎቹ 79,650 (14.4%) ደግሞ መንግስታዊ ባልሆኑ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ይማራሉ፡፡ 

ይህ መረጃ እንደሚያሳየው መንግስታዊ ያልሆኑ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ጅማሬ በቅርብ 

ቢሆንም  በተፈጠረላቸው ምቹ ሁኔታ ዕድገት በማሳየት በከፍተኛ ትምህርት ከሚገኙት አጠቃላይ 

ተማሪዎች ውስጥ 14.4% ይዘዋል፡፡ በዚህም አገሪቱ የምትፈልገውን የሰለጠነ የሰው ሀይል 

ፍላጎትን ከማሟላት አኳያ ከፍተኛ አስተዋጽዖ እያደረጉ እንዳለ ለመገንዘብ ተችሏል፡፡  

 

የአገራችን የከፍተኛ ትምህርት የተሳትፎ ምጣኔ ባለፉት ዓመታት በነበረው ማሰፋፋት በከፍተኛ 

ደረጃ ቢያድግም ከአገራችን ራዕይ አኳያ ከዚህ በላይ ማደግ ይኖርበታል፡፡ በተባበሩት 

መንግስታት የትምህርት የሳይንስና የባህል ድርጅት (UNESCO) ስታንዳርድ መሰረት የከፍተኛ 

ትምህርት የዕድሜ ክልል የሚባለው ሁለተኛ ደረጃ ከተጠናቀቀ በኋላ ያሉት 5 ተከታታይ 

ዓመታትን ያካትታል፡፡ በሀገራችን ሁኔታ ይህ የዕድሜ ክልል ከ19 እስከ 23 ያለውን የሚያካትት 

ነው፡፡ በማዕከላዊ ስታቲስትክስ ባለሥልጣን መረጃ መሰረት በ2005 ዓ.ም ከ19 እስከ 23 ዕድሜ 

ድረስ የነበረው የህዝብ ቁጥር 6,948,286 ነበር፡፡ በዚህ ዓመት በቅድመ ምረቃ ደረጃ በመደበኛና 

መደበኛ ባልሆኑ መርሀ ግብሮች 553,848፣ በድህረ ምረቃ (በ2ኛ ዲግሪ 28,139፣ በ3ኛ ዲግሪ 

3169) በድምር 31308 ነው፡፡ በአጠቃላይ በከፍተኛ ትምህርት ውስጥ በዚህ የትምህርት ዘመን 

585,556 ነበር፡፡ ስለዚህ በ2005 ዓ.ም ከነበረው የከፍተኛ ትምህርት ዕድሜ ክልል ውስጥ 

ከሚገኘው ህዝብ ውስጥ 8.42% በከፍተኛ ትምህርት ላይ እየተሳተፈ ይገኛል ማለት ነው፡፡ ይህ 

ማለት የሀገራችን የከፍተኛ ትምህርት ጥቅል ተሳትፎ 8.42% ደርሷል ማለት ነው፡፡ በተመሳሳይ 

ወቅት ከሰሃራ በታች ያሉት የአፍሪካ አገሮች አማካይ የከፍተኛ ትምህርት ተሳትፎ 8.2% ሲሆን 

የሃገራችን ደግሞ (8.42%) ከዚህ በላይ እነደሆነ ያሳያል፡፡  
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ሠንጠረዥ. 1 በተለያዩ የዓለም ክፍሎች የሚገኙ የተለያዩ ሀገራት የከፍተኛ ትምህርት ተሳትፎ 

 Source፡ (UNESCO, 2014) 

 

Regions  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

MDG Regions 

  
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

  Developed countries 

  
61.77 63.38 65.10 66.57 67.52 68.51 69.57 71.24 73.54 75.05 75.55 

  Developing countries 

  
14.22 15.22 16.12 16.82 17.76 18.74 19.90 20.96 22.36 24.16 25.56 

  Caucasus and Central Asia 

  
24.64 25.86 26.71 26.46 26.44 26.00 25.34 23.60 23.12 23.25 23.36 

  Latin America & the 

Caribbean 

  

25.92 27.33 28.86 30.50 33.19 35.02 37.98 39.09 40.69 42.11 43.04 

  Northern Africa 

  
24.55 23.69 24.63 25.82 26.09 26.76 27.81 29.09 29.89 28.28 29.15 

  Sub-Saharan Africa 

  
5.08 5.43 5.66 5.97 6.24 6.50 6.92 7.23 7.76 8.11 8.20 

  Western Asia 

  
20.52 22.63 23.69 24.98 26.71 27.79 28.30 30.33 33.98 36.18 40.14 

  Eastern Asia 

  
15.46 17.83 19.68 20.83 21.86 22.23 22.43 24.00 25.50 26.62 28.99 

  South-Eastern Asia 

  
18.77 19.39 20.09 20.90 21.27 22.36 24.11 25.51 26.72 28.24 29.74 

  Southern Asia 

  
9.44 9.88 10.28 10.43 11.24 12.81 14.60 15.59 17.43 21.38 22.81 

UNESCO Regions 

  
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

  World 

  
21.53 22.53 23.43 24.11 24.92 25.74 26.76 27.80 29.23 30.93 32.15 

  Africa 

  
8.76 8.88 9.23 9.63 9.87 10.16 10.63 11.02 11.51 11.45 11.59 

  Asia 

  
14.69 15.85 16.81 17.45 18.33 19.36 20.44 21.66 23.28 25.65 27.48 

  Europe 

  
56.58 58.21 60.55 62.39 63.59 64.58 65.47 66.43 67.45 68.47 69.17 

  North America 

  
52.65 54.15 54.94 55.64 56.34 57.42 58.89 60.78 63.52 64.42 63.87 

  South America 

  
28.37 30.00 31.56 33.66 36.92 38.93 42.80 44.36 46.93 49.28 50.81 

  Oceania 

  
51.23 50.40 51.39 51.52 51.06 51.89 52.20 55.00 57.25 59.00 60.61 

World Bank Income 

Groupings .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

  Low income countries 

  
5.02 5.21 5.24 5.53 6.00 6.43 7.08 7.82 8.71 9.39 9.49 

Lower middle income 

countries 

  

12.69 13.10 13.68 13.99 14.57 15.67 17.03 17.86 19.03 21.68 22.86 

  Middle income countries 

  
15.57 16.76 17.87 18.67 19.73 20.79 22.03 23.13 24.56 26.54 28.16 

Upper middle income 

countries 

  

18.75 

 
20.77 

 
22.39 

 
23.63 

 
25.07 

 
25.98 

 
27.05 

 
28.45 

 
30.21 

 
31.64 

 
33.93 

 
 High income countries 

  
62.49 63.78 65.14 66.40 67.07 67.85 68.74 70.26 72.82 74.52 75.11 
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በመሆኑም የተመዘገበው ውጤት በመጀመሪያው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ዘመን 

ይደረስበታል ተብሎ የተቀመጠው የ9.3% የጥቅል ተሳትፎ ግብ ማሳካት እንደሚቻል ከወዲሁ 

መገመት ይቻላል፡፡  

  

ሆኖም ግን እሰከ አሁን የደረስንበት የተሳትፎ ዕድገት ከዓለም አቀፍ እና ከአፍሪካ አገራት አኳያ 

ሲታይ ገና አነስተኛ እንደሆነ መረጃዎች ያሳያሉ፡፡ የተባበሩት መንግስታት የትምህርት፣ 

የሳይንስና ባህል ድርጅት (UNESCO) በቅርቡ ባወጣው የከፍተኛ ትምህርት ስታቲስትካዊ መረጃ  

እንደሚያመለክተው እ.ኤ.አ በ2012 በዓለም ደረጃ በተገቢው የዕድሜ ክልል ከሚገኙ 100 ሰዎች 

ውስጥ 32ቱ ወይም አንድ ሶሰተኛው ገደማ በከፍተኛ ትምህርት ተሳትፈዋል፡፡ የደበብ አፍሪካ 

እና የቻይና የጥቅል ተሳትፎ መጠን በቅደም ተከተል 18% እና 30% ደረጃ ላይ ደርሷል፡፡ 

በተጠቀሰው ዓመት ውስጥ የዚህ አሃዝ የአፍሪካ አማካይ 11.59% ሲሆን በዚህ ወቅት ዝቅተኛ 

የገቢ መጠን ያላቸው ሀገሮች አማካይ የከፍተኛ ትምህርት ተሳተፎ መጠን 9.49% ነበር፡፡ 

በተመሳሳይ ወቅት የነበረው የዝቅተኛ የመካከለኛ ገቢ ያላቸው ሀገሮች ግን 22.86% ነበር፡፡  

 

ከዚህ አኳያ ሲታይ የአገራችን የከፍተኛ ትምህርት ተሳትፎ ምጣኔ የማሳደግ ጥያቄ ከሀገራዊ 

ራዕይ፣ በየጊዜው እየጨመረ የሚሄደውን የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ብዛትና የትምህርት ጥራትን 

ታሳቢ በማድረግ ልዩ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ጉዳይ ነው፡፡ 

 

3.2.2. ፍትሃዊነት 

 

ሥርዓተ-ፆታ 

 

በአገራችን ኢትዮጵያ ባለፉት 10 ዓመታት በከፍተኛ ትምህርት የሴቶች ተሳትፎ በእጅጉ 

ቢያድግም እንኳ በወንዶችና በሴቶች ተማሪዎች መካከል ያለው አለመመጣጠን እስከ አሁንም 

ድረስ ጎልቶ ይታያል፡፡ የትምህርት ሚኒስቴር የ2005 ዓ.ም ዓመታዊ ስታቲስትክስ መረጃ 

እንደሚያሳየው በ2001 ዓ.ም (2008/09) 310,702 የነበረው የከፍተኛ ትምህርት አጠቃላይ 

ተሳትፎ መጠን በ2005 ዓ.ም (2012/13) ወደ 553,848 አድጓል፡፡ ከዚህ ውስጥ የሴቶች ድርሻ 

30% ይዟል፡፡ ካለባቸው የቤት ውስጥ ሃላፊነትና ጫና የተነሳ የሴት ተማሪዎች ተሳትፎ 

ከመደበኛው መርሀ ግብር (30%) ይልቅ መደበኛ ባልሆኑ በተከታታይ መርሀ ግበሮች (36.6%) 

ላይ አንጻራዊ በሆነ መልክ ከፍ ብሎ ይታያል፡፡ ስለሆነም ሴቶች በመደበኛው መርሀ ግብር ውስጥ 

ያላቸውን ተሳትፎ ለማሳደግ አስቻይ ሁኔታዎችን ማመቻቸት ያስፈልጋል፡፡ ከዚህ በተጨማሪም 

የሴቶችን ተሳትፎ ከፍ ለማድረግ ከመደበኛ ትምህርት ውጪ ያሉትን ፕሮግራሞች ለሴቶች 
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በሚመች መልክ የማጠናከርና ጥራትን ታሳቢ ያደረገ የማስፋፋት ሥራን መሥራት ያስፈልጋል፡፡ 

ከቀረበው መረጃ በከፍተኛ ትምህርት ውስጥ የሴት ተማሪዎች ተሳትፎ እየጨመረ መሆኑን 

መገንዘብ ቢቻልም በመጀመሪያው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዘመን ይደረስበታል ተብሎ 

የተቀመጠውን ግብ (40%) ለማሳካት ግን ከፍተኛ ጥረት ይጠይቃል፡፡  

 

እ.ኤ.አ በ2012 UNESCO ባወጣው መረጃ መሰረት በከፍተኛ ትምህርት የሴት ተማሪዎች 

ተሳትፎ እንደ ሀገራቱ የኢኮኖሚ ዕድገት ደረጃ እንደሚለያይ አስቀምጧል፡፡ ለምሳሌ፡- በከፍተኛ 

ደረጃ ያደጉ ሀገሮች የሴት ተማሪዎች ተሳትፎ ድርሻ እስከ 55% የሚደርስ ሲሆን በአንጻሩ 

ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ሀገሮች ይህ አሃዝ 40% ገደማ ነው፡፡ ኢትዮጵያ የደረሰችበት የሴቶች 

የከፍተኛ ትምህርት ተሳትፎ ድርሻ (30%) ከሰሃራ በታች ያሉት የአፍሪካ ሀገሮች አማካይ ድርሻ 

(38%) ጋር ሲነጻጸር አነስተኛ ነው፡፡ ከራዕያችን አንጻር በሁለተኛው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን 

ዕቅድ ዘመን ቢያነስ የታችኛው መካከለኛ ገቢ ምድብ የገቡ ሀገሮች ያሉበትን የሴቶች የከፍተኛ 

ትምህርት ተሳትፎ ድርሻ (45%) ለመድረስ ግብ አስቀምጦ መረባረብ ያስፈልጋል፡፡  

 
ግራፍ1. እ.ኤ.አ. በ2012 በተለያዩ የዓለም ከባቢዎች ሴት ተማሪዎች በከፍተኛ ትምህርት ተሳትፎ  
         የነበራቸው ድርሻ (%) 
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በመሆኑም በከፍተኛ ትምህርት ውስጥ የሴቶችን ድርሻ በቅድመ ምረቃና በድህረ ምረቃ 

ትምህርት ላይ ፍትሐዊ የሆነ ተሳትፎን ለማምጣት ልዩ ትኩረት ሰጥቶ የተጠናከረ ስራን መስራት 

የግድ ይላል፡፡ 

 

 ክልላዊ ሁኔታ 

 

እንደሚታወቀው በታሪክ ሂደት በርካታ ክልሎች እኩል የትምህርት ተሳትፎና ተጠቃሚነት 

ሳያገኙ ቆይቷል፡፡ መንግስት የትምህርትና ስልጠና ፖሊሲ ከቀረጸ በኋላ በእነዚህ ክልሎች 

የትምህርት ተደራሽነት አድጓል፡፡ በዚህ መሰረት ተጠቃሚነታቸውን ለማረጋገጥ የሚያስችሉ  

ስልቶች ተነድፈው ተግባራዊ ሆኗል፡፡ ነገር ግን ክልሎቹ ረዘም ላለ ጊዜ የተረሱና ኋላ ቀር በሆነ 

ማህበረ-ኢኮኖሚ ላይ የተመሰረቱ፣ በተለይ በአርበቶ አደርነት የሚተዳደሩ የሕብረተሰብ ክፍሎች 

በተከታታይ በሚከሰተው ድርቅ፤ የውሀና የግጦሽ ዕጥረት ምክንያት ከቦታ ወደ ቦታ የሚዘዋወሩ 

በመሆናቸው፣ መሰረተ ልማትን በማሟላት በተፈለገው ፍጥነት የትምህርት ተጠቃሚዎች 

እንዳይሆኑ ተግዳሮት ሆኖ ቀጥሏል፡፡  

 

ለምሳሌ ያህል በ2005 ዓ.ም ያለውን የትምህርት ተሳትፎ ስንመለከት በሚጠበቀው የዕድሜ ክልል 

ወደ መሰናዶ የገቡ ተማሪዎች (17-18 ዓመት) መረጃ እንደሚያሳው የመሰናዶ ትምህርት ንጥር 

የቅበላ ተሳትፎ ከፍተኛው የአዲስ አበባ አስተዳደር (20.8%) ሲሆን በዝቅተኛ ደረጃ የሚገኘው 

ደግሞ አፋር (1.2%) ከዚያም ሶማሊያ (1.9%) ነው፡፡ ይህ መረጃ በክልሎች መካከል እኩል 

የመሰናዶ ትምህርት የተሳትፎ ዕድል አለመኖሩን በግልጽ ያሳያል፡፡ የመሰናዶ ትምህርት 

የተሳትፎ ዕድል እኩል አለመሆኑ በራሱ ወደ ከፍተኛ ትምህርት ለመግባት ባለው ተጠቃሚነት 

የሚገድብ በመሆኑ በከፍተኛ ትምህርት ላይ ያለውን ክልላዊ የተሳትፎ ክፍተት መቀጠሉን 

ያሳያል፡፡ 

 

በተጨማሪም በነዚህ አካባቢዎች የመጀመሪያና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቅበላና ተሳትፎ 

ዝቅተኛ መሆን አንደኛው ተግዳሮት ሆኖ ተገኝቷል፡፡ የእነዚህ ዜጎች የመጀመሪያና የሁለተኛ 

ደረጃ ትምህርት ዕድል ተጠቃሚነት ዝቅተኛ መሆን፡ ቀጣይ ወደ ሆነው እርከንና ወደ ከፍተኛ 

ትምህርት የመዝለቅ ዕድል ላይም አሉታዊ ተጽዕኖ በማሳደሩ፤ ተግዳሮቱን ለመቅረፍ በርካታ 

ስራዎች (የትምህርት ቤቶች ግንባታ፣ የተለያዩ ልዩ ልዩ ድጋፎችን ማድረግ ወዘተ) እየተሰሩ ያሉ 

ቢሆንም በየደረጃው ያለው የተሳትፎ ምጣኔ አነስተኛ ነው፡፡  
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በመሆኑም ይህንን ክፍተት በመዝጋት ሁሉንም ክልሎች እኩል ተጠቃሚ ለማድረግ ተጀምሮ 

ያለው ትምህርትን የማስፋፋትና የተደራሽነት ስትራቴጂውን በላቀ ደረጃ ለመፈጸም በመጀመሪያና 

በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቅበላና ተሳትፎ ፍትሐዊነቱን ጠብቆ እንዲቀጥል ለማድረግ 

በቁርጠኝነት መስራትን ይጠይቃል፡፡ 

 

የማህበረ-ኢኮኖሚ ደረጃ ሁኔታ 
 

በዜጎች መካከል እኩል የትምህርት ተሳትፎ እንዳይኖር ምክንያት የሆነው ሌላው ጉዳይ 

የተማሪዎች ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ሁኔታ ነው፡፡ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት፤ ዝቅተኛ የኑሮ 

ደረጃ ካላቸው የማህበረሰብ ክፍል የሚመጡ ተማሪዎች የተሻለ ኑሮ ከሚኖሩ የህብረተሰብ ክፍሎች 

ጋር ሲነጻጸሩ የትምህርት ዕድል ተጠቃሚነታቸው አነስተኛ ነው፡፡ ለዚህም በምክንያትነት 

የሚጠቀሱት ቤተሰቦቻቸው ልጆቻቸውን ደግፈው ለማስተማር አቅም ማጣታቸው፣ ለትምህርት 

የሚያስፈልጋቸው ግብዓቶች አለመሟላት፣ ከድህነት የተነሳ የሚከሰት የጤና ችግርና አሉታዊ 

የማህበራዊ ተጽዕኖዎች እንደሆኑ ጥናቶች ያመለክታሉ፡፡ የእነዚህ ችግሮች መከሰት ተማሪዎች 

ከትምህርት ቤት አዘውትረው እንዲቀሩ፣ ትምህርታቸውን ሳያጠናቅቁ እንዲያቋርጡ፣ በዝግጁነት 

ወደ ትምህርት ቤት እንዳይሄዱ፣ በአጋጣሚ ሆኖ ትምህርታቸውን ቢቀጥሉም ውጤታማ 

እንዳይሆኑ እንደሚያደርጋቸው መረጃዎች ያሳያሉ፡፡ 

 

በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልላዊ መንግስት ትምህርት ቢሮ በ2003 ዓ.ም በተደረገ 

ጥናት እንደተመለከተው ዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ካላቸው የህብረተሰብ ክፍል የሚመጡ ተማሪዎች 

በመዋዕለ-ህፃናት ውስጥ ያላለፉ ስለሆነ የንባብና የመሰረታዊ ስሌት ችግር እንደሚታይባቸው 

ተረጋግጧል፡፡ ይህም ለመደበኛው የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ተገቢውን ቅድመ ዝግጅት 

ሳያደርጉ ወደ ትምህርት ቤት በመሄዳቸው በቀላሉ ተስፋ እንዲቆርጡና ትምህርታቸውን 

እንዳይቀጥሉ አድርጓቸዋል፡፡ አልፎ አልፎም የህፃናቱን አቅም ያላገናዘበ የገቢ ማመንጫ ስራዎች 

ላይ እንዲሰማሩ ስለሚደረጉ ተማሪዎች ትምህርታቸውን ለመቀጠልና ውጤታማ ለመሆን 

ይቸገራሉ፡፡ ይህም በየደረጃው ያለውን የትምህርት እርከኖች በቅደም ተከተል ከመጀመሪያ ደረጃ 

ወደ ሁለተኛ ደረጃ ብሎም ወደ ከፍተኛ ትምህርት የመቀጠልና የመድረስ ዕድል አሳጥቷቸዋል፡፡  

 

በመሆኑም ከዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ካለው የማህበረሰብ ክፍል የሚመጡ ተማሪዎች ትምህርታቸውን 

በተገቢው ሁኔታ ሳያቋርጡ ከፍተኛ ትምህርት ደርሰው የማጠናቀቅ ብቃትና ፍትሐዊ የሆነ 
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ተሳትፎ እንዲኖራቸው በትምህርቱ ሴክተር በየደረጃው የተጠናከረ ተያያዥነት ያለው ስራ 

መስራት ያስፈልጋል፡፡  

  

የልዩ ፍላጎት ያላቸው ተማሪዎች ሁኔታ 

 

በአገራችን የትምህርትና ስልጠና ፖሊሲ ውስጥ ሁሉም ዜጎች/ተማሪዎች እንደችሎታቸውና  

ፍላጎታቸው (ሴቶች፣ አካል ጉዳተኞች፣ በልማት ያላደጉ አካባቢዎች፣ ወዘተ) መማር እንዲችሉ 

አስቀምጧል፡፡ ይህም መንግስት ዜጎቹ ፍትሐዊ የትምህርት ተሳትፎንና ተደራሽነትን ፖሊሲ 

ተጠቃሚ እንዲሆኑ ከማድረግ አኳያ ያለውን ቁርጠኝነት በማረጋገጥ የተለያዩ ዓለማቀፋዊ 

ስምምነቶችን ፈርሟል፡፡ እነዚህን ፖሊሲዎችንና ስምምነቶችንም ለማስፈጸም የሚያስችሉ ልዩ 

ልዩ ስልቶች፣ ደንቦችና መመሪያዎችም ተቀርጸዋል፡፡ ይህም ትምህርት የዜጎችን ዲሞክራሲያዊ 

እሴቶችንና እኩልነትን ከሰብዓዊ መብት ጋር አጣምሮ ሊያስገኝ የሚችል መሳሪያና ድህነትን 

በመቀነስ ብሎም በማጥፋት ሁሉም ዜጎች በአገሪቱ የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መስኮች እኩል 

ተጠቃሚነትን የሚያረጋግጥ መሆኑን ፖሊሲው ያስቀምጣል፡፡  

 

ይህንንም መሰረት በማድረግ በሁሉም የትምህርት እርከኖችና የትምህርት ተቋማት ውስጥ  አካቶ 

ትምህርትን በማስፋፋትና በማጠናከር ልዩ ፍላጎት ያላቸውን ተማሪዎች ተጠቃሚነት በማሳደግ 

ተደራሽነትን በማስፋት ፍትሐዊ የሆነ ስርጭትን ዕውን ለማድረግ ዋነኛ መንገድ መሆኑን 

በመገንዘብ ወደ ትግበራ ተገብቷል፡፡ ለአብነት ያህል ብንመለከት በትምህርት ዘርፉ የልማት 

ዕቅድ (ESDP-IV) ላይ ልዩ ፍላጎት ያላቸውን ተማሪዎች ተሳትፎ ለማሳደግ በየትምህርት እርከኑ 

ግብ ተጥሎ ወደ ስራ ተገብቷል፡፡ ከእነዚህም ውስጥ በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በ2002 ዓ.ም 

(2009/10) የነበሩትን 398 ልዩ ፍላጎት ያላቸው ተማሪዎች ቁጥር መነሻ በማድረግ በ2007 ዓ.ም 

(2014/15) 946 ለማድረስ ግብ በማስቀመጥ የተግባር እንቅስቃሴ በመደረግ ላይ ይገኛል፡፡ 

በ2005 ዓ.ም የተደረገ ጥናት እንደሚያመለክተው በአምስት ዩኒቨርስቲዎች ውስጥ ብቻ 1,000 

ልዩ ፍላጎት ያላቸው ተማሪዎች በተቋማቱ ውስጥ ተካትተው እየተማሩ ስለመሆናቸው 

ተመልክቷል፡፡ ይህም ከተቀመጠው ግብ አኳያ ሲታይ አበረታች የሆነ ለውጥ ነው፡፡  

 

በሌላ በኩል ሊታይ የሚገባው ግን በአሁኑ ጊዜ ካለው የሕዝብ ቁጥር ዕድገት ጋር ተያይዞ 

በሀገራችን ሊኖር የሚችለው የአካል ጉዳተኞች ቁጥር እንደ የዓለም ጤና ድርጅትና የዓለም ባንክ 

ዘገባ ከጠቅላላው ህዝብ ቁጥር ውስጥ 16 በመቶ የሚደርስ ሲሆን ከዚህ ጋር ሲነፃፀር በርካታዎቹ 

አካል ጉዳተኛ ህፃናት በተለያዩ የትምህርት ዕርከኖች ውስጥ የትምህርት ዕድል ሳያገኙ 

ከትምህርት ቤት ውጭ መገኘታቸው ነው፡፡ በተጨማሪም ልዩ ፍላጎት ያላቸው ተማሪዎች 
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ከእርከን ወደ እርከን ባለው ሽግግር ወቅት ከፍተኛ የሆነ መጠነ ማቋረጥ እንደሚታይ መረጃዎች 

ያመለክታሉ፡፡ ይህም ወደ ከፍተኛ ትምህርት ለመድረስ ያላቸው ዕድል ጠባብ መሆኑን 

የሚያመለክት ሲሆን በተዘዋዋሪ ግን በየትምህርት ዕርከኖቹ ውስጥ የሚገኙት ተማሪዎች ተስማሚ 

የሆኑ ድጋፎችን በበቂ ደረጃ እንደማያገኙ የሚጠቁሙ ናቸው፡፡  

 

ስለሆነም በአሁኑ ጊዜ ልዩ ፍላጎት ያላቸው ዜጎች ትምህርት ተሳትፎ በየዕርከኑ ለማሳደግ 

የትምህርት ዘርፉ ልዩ የትኩረት መስክ ሊሆን ይገባል፡፡ ከዚህ አንጻር በጅምር ያለው የልዩ 

ፍላጎትና አካቶ ትምህርት አገልግሎቱን በማጠናከርና በማስፋት በሁሉም የትምህርት ዕርከኖች 

የትምህርትን ተደራሽነት ለማረጋገጥና የልዩ ፍላጎት ያላቸው ዜጎችን ፍትሐዊ ተሳትፎ 

እንዲኖራቸው ለማድረግ ልዩ ትኩረት ሰጥቶ መስራት ያስፈልጋል፡፡ 

 

3.2.2.1 የከፍተኛ ትምህርት ፍላጎት 

 

ሀገራችን ኢትዮጵያ በሚቀጥሉት ጥቂት ዓመታት ውስጥ መካከለኛ ገቢ ካላቸው ሀገራት ተርታ 

ለመሰለፍ የምታደርገውን ጥረት አጠናክራ በመቀጠል የሰለጠነ የሰው ሀይል በበቂ ደረጃ ማፍራት 

ይጠበቅባታል፡፡ ይህንን እውን ለማድረግ ደግሞ ከታች በከፍተኛ ደረጃ እየጨመረ የመጣ 

የአንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርትን የሚከታተሉት ተማሪዎች ቁጥር ጋር ተያይዞ የሚኖረውን 

ከፍተኛ ፍላጎት ማሟላት ይጠይቃል፡፡ በተጨማሪም መረጃዎች እንዲሚያሳዩት የሁለተኛ ደረጃ 

ተማሪዎች የመዝለቅ አቅም ወይም የ10ኛ ክፍል የብሔራዊ ፈተና ውጤት ከዓመት ወደ ዓመት 

እየተሻሻለ መጥቷል፡፡ ለምሳሌ 2 ነጥብ እና ከዚያ በላይ ያመጡትን ተማሪዎች ብቻ ብንወስድ 

በ2001 ዓ.ም 49.9% ከነበረው በ2005 ዓ.ም ግን ወደ 67.9% አድጓል፡፡  

 

በ10ኛ ክፍል መልቀቂያ ብሔራዊ ፈተና 2 ነጥብ እና ከዚያ በላይ ያመጡ ተማሪዎች ድርሻ 

መጨመሩ በመርህ ደረጃ የሚያሳየው ወደ ከፍተኛ ትምህርት ለመሸጋገር እየጨመረ የመጣ 

ፍላጎትን ነው፡፡ በተያየዘ ሁኔታም ይህ አሃዝ የመሰናዶ ትምህርትን አጠናቀው ወደ ከፍተኛ 

ትምህርት የሚገቡ ተማሪዎች ቁጥርን ያሳድጋል፡፡ በዚህ መሠረት የመሰናዶ ትምህርት የጥቅል 

ተሳትፎ መጠን ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ መምጣቱን ጥናቶች ያሳያሉ፡፡ ካስቀመጥነው ሀገራዊ 

ራዕይ አኳያም በሚቀጥሉት ዓመታት የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት የጥቅል ተሳትፎ ምጣኔ 

ማሳደጋችን አይቀርም፡፡ የመካከለኛ ገቢ የደረሱ ሀገሮች የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት የጥቅል 

ተሳትፎ ከ60- 80% እንደሚደርስ መረጃዎች ያሳያሉ፡፡ በመሆኑም ይህን ከፍተኛ የሆነውን 

የተማሪዎች ቁጥር ሊያስተናግዱ የሚችሉ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትን የማስፋፋት ሥራ 

በመንግስት በኩል እንደ አቅጣጫ መያዝ ያስፈልጋል፡፡  
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ከላይ የቀረቡትን ሃሳቦች ከግምት ውስጥ በማስገባት የቀጣይ የከፍተኛ ትምህርት የተሳትፎ 

እድገት ደረጃን አሁን ካለው የአጠቃላይ ትምህርት ተሳትፎ አንጻር መገመት ይቻላል፡፡  

 

የአንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን እየተከታተሉ የሚገኙ ተማሪዎች የተሳትፎ መጠንና 

በየትምህርት ደረጃው የሚከሰተው የትምህርት ብክነት (attrition rate) ታሳቢ በማድረግ 

(ሠንጠረዥ.2) በሚቀጥሉት ዓመታት ሊኖር የሚችለውን የከፍተኛ ትምህርት ተሳትፎ ለመተንበይ 

(enrolment projection) ተሞክሯል (ሠንጠረዥ 3)፡፡ ትንበያው ተማሪዎች ከአንድ የትምህርት 

ክፍል ወደሚቀጥለው ክፍል በሚያደርጉት ሽግግር የሚፈጠረውን የተሳትፎ ለውጥ መሰረት ያደረገ 

ነው፡፡ ይህ የተማሪዎች ሽግግር የክትትል ስርዓት (cohort tracking system) መነሻ የሚያደርገው 

በእያንዳንዱ የትምህርት ደረጃ የሚኖሩ አጠቃላይ ሀገራዊ የተማሪዎች ብዛት እና ተማሪዎቹ 

ከአንድ ደረጃ ወደ ሌላ ደረጃ በሚያደርጉት ዝውውር የሚኖረው የትምህርት ብክነት መጠንን 

(attrition rate) ነው፡፡ ለምሳሌ በ2012 ዓ.ም ወደ ዩኒቨርሲቲዎች የሚገቡ መደበኛ ተማሪዎች በ 

2003 ዓ.ም 4ኛ ክፍል የነበሩ ተማሪዎች ናቸው፡፡ በ2003 ዓ.ም 5ኛ ክፍል የነበሩት ደግሞ ወደ 

ዩኒቨርሲቲዎች የሚገቡት በ2011 ዓ.ም ይሆናል፡፡ ስለዚህ በተማሪዎቹ የዝውውር ሂደት ያለው 

የመዝለቅ መጠን ከታወቀ በየዓመቱ ወደ ዩኒቨርሲቲዎች የሚገቡት አመላካች ሊሆን የሚችል 

ግርድፍ የተማሪዎች ብዛት ማስላት (መተንበይ) ይቻላል (ሠንጠረዥ.3)፡፡ በየዓመቱ በትምህርት 

ሚኒስቴር እየታተሙ የሚወጡትን ስታቲስትካዊ መረጃዎችን መሠረት በማድረግ በየደረጃው 

የነበሩትን የብክነት መጠን አሃዞችን በመጠቀም የትንበያ አማራጮቹ እንደሚከተለው በሠንጠረዥ 

1 ቀርበዋል፡፡  

 አማራጭ 1፡ ባለፉት አምስት ዓመታት (1999-2003 ዓ.ም.) የነበረው የትምህርት ብክነት 

መጠን እንዳለ ቢቀጥል  

 አማራጭ 2፡ የትምህርት ብክነት መጠን በአማራጭ 1 ከተቀመጠዉ በ50% ቢቀንስ  

 አማራጭ 3፡ በዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ መሰረት የትምህርት ብክነት መጠን 

ከአማራጭ 1 በ 98% ቢቀንስ የሚል መነሻ ሃሳብ ተወስዷል፡፡ 
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ሠንጠረዥ 2 የአንደኛና የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች በተለያዩ አማራጮች ከአንድ የትምህርት  

          ክፍል ወደሚቀጥለው ከፍል የሚዘዋወሩበት መጠን (በመቶኛ) 

 

በትምህርት 
የመዝለቅ  አቅም 

4ኛ ክፍል 
5ኛ 

ክፍል 
6ኛ ክፍል 7ኛ ክፍል 8ኛ ክፍል 9ኛ ክፍል 10ኛ 

ክፍል3 

አማራጭ 1 91.8% 90.8% 93.3% 91% 87.7% 64.7% 20% 

አማራጭ 2 95.9% 95.4% 96.65% 95.5% 93.85% 82.35% 20% 

አማራጭ 3 98.36% 98.26% 98.66% 98.82% 97.75% 94.9% 20% 

 

ከላይ በሠንጠረዥ2 የተገለጹትን የአንደኛና የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎችን የመዝለቅ እቅም 

መሰረት በማድረግ ከዚህ በታች ያለውን በሶስቱም አመራጮች ወደ አሥረኛ ክፍል የሚደርሱ 

ተማሪዎችን ብዛት ማስላት ይቻላል (ሠንጠረዥ.3) ፡፡ 

 

የዓመቱ የጠቅላላ ተሳትፎ መጠን ለማስላት ታሳቢ የተደረጉ ነገሮች በሠንጠረዥ 4 ላይ የቀረበው 

የመጀመሪያ ዓመት የተማሪዎች ቅበላ መጠን፣ የትምህርት ዘመን ርዝማኔ፣ ምረቃና የመሳሰሉት 

ናቸው፡፡ መረጃው የአጠቃላይ ትምህርት የመዝለቅ ምጣኔ ደረጃ ለከፍተኛ ትምህርት ተሳትፎ 

ከፍተኛ ተፅእኖ እንዳለው ያሳያል፡፡ በቀረቡት አማራጮች በ2012 ሊኖር የሚችለው ዝቅተኛው 

ተሳትፎ 547,511 ሲሆን ከፍተኛው ደግሞ 1,085,381 ነው፡፡ ከቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና 

እና በግል ከሚፈተኑ ተማሪዎች በ 5% ምጣኔ ቢጨምር ተሳትፎው ከ 645,448 አስክ 1,185,381 

ይደርሳል፡፡ በሁለተኛው አማራጭ ይህ አሃዝ 850,897ይሆናል፡፡ እዚህ ጋር ሳይጠቀስ መታለፍ 

የሌለበት ጉዳይ የ20፡80 ቀመር (የከፍተኛ ትምህርት እና ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና 

ድርሻዎች) ከተቀየረ ወደ ዩኒቨርሲቲ የሚገቡት ተማሪዎች ቁጥርም ከፍ ወይም ዝቅ ሊል 

እንደሚችል ነው፡፡ 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
3ይህ የትምህርት ፖሊሲውን መነሻ ያደረገ ሲሆን ከ10ኛ ክፍል ወደ ዩኒቨርሲቲዎች የሚገቡትን በሥራ ላይ ያለውን የተማሪዎች  
   ምጣኔ ይመለከታል፡፡ 



20 

 

ሠንጠረዥ 3. በተለያዩ የትምህርት የመዝለቅ ምጣኔ አማራጮች ከ2005-2012 ዓ.ም. ወደ  

             ዩኒቨርሲቲ ሊገቡ የሚችሉ ተማሪዎች ብዛት  

 

ተማሪዎች 
ዩኒቨርሲቲ 
የሚገቡበት 
የትምህርት 
ዘመን (ዓ.ም) 
 

ተማሪዎች 
በ2003  
የነበሩበት 
የትምህርት 
ደረጃ 
(ክፍል)  

በ2003 
በየትምህርት 
ደረጃው 
የነበሩ 
የተማሪዎች 
ብዛት  

 
በተለያዩ አማራጮች 10ኛ ክፍል 
የሚደርሱት የተማሪዎች ብዛት 

ወደ ዩኒቨርሲቲ የተመደቡ ወይም 
ሊገቡ የሚችሉ ተማሪዎች ብዛት 
(የ10ኛ ክፍል 20%) 4፣5 

አማራጭ
1 
 

አማራጭ 
2 
 

አማራጭ 
3 

አማራጭ
1 

አማራጭ 
2 

አማራጭ
3 

20056 11 158,219 557,412 557,412 557,412 116,000 116,000 116,000 

20067 10 600,867 600,867 600,867 600,867 120,173 120,173 120,173 

2007  9 861,051 557,100 709,075 817,137 111,420 141,815 163,428 

2008  8 1,084,168 615,177 837,904 1,005,726 123,036 167,581 201,145 

2009  7 1,279,403 660,622 944,297 1,172,830 132125 188,859 234,566 

2010  6 1,353,481 652,048 965,507 1,224,112 130,410 193,101 244,822 

2011  5 1,640,568 717640 1,116,467 1,477,743 143,528 223,293 295,549 

2012  4 1,986,726 797799 1,296,606 1,736,610 159,560 259,321 347,322 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4ይህ ቁጥር ከቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና የሚመጡ ተማሪዎች እና የግል ተፈታኞችን ካካተተ ከ2.5%  እስከ  5% ሊጨምር   
   ይችላል፡፡ 
5 ከአጠቃላይ የ2005 ዓ.ም የመንግስትና የግል ተሳትፎ ውስጥ የመንግስት መደበኛ ትምህርት ተሳትፎ መጠን 53.15% ነበር፡፡ 
6በ2005ዓ.ም ተማሪዎቹ ወደ ዩኒቨርሲቲ የተመደቡ ስለሆነ የተማሪዎች ቁጥር በሶስቱም አማራጮች ትንበያ ሳያስፈልገው ትክክለኛ 
ቁጥሩ ቀርቧል፡፡ 
7በ2003 ዓ.ም 10ኛ ክፍል የነበረው የተማሪዎች ብዛት የትምህርት ብክነት አማራጭ ስሌት ሳያስፈልገው እንዳለ ቀርቧል፡፡ 
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ሠንጠረዥ 4. በየዓመቱ በዩኒቨርሲቲዎች ትምህርታቸውን የሚከታተሉ አጠቃላይ የመደበኛ  

              ተማሪዎች ብዛት ወይም ተሳትፎ  

 

 

ትንበያውና በ2006 ዓ.ም በተጨባጭ ያለው የመደበኛ ትምህርት ተማሪዎች ቁጥር (350, 000) 

ተቀራራቢ ነው፡፡ የሚታየው የተወሰነ ልዩነት በአማራጭ አንድ የቀረበው የብክነት መጠን 

በተግባር አነስ ያለ መሆን ወይም የግል ተፈታኞች ቁጥር በምክንያትነት ሊገለጽ ይችላሉ፡፡ 

በእድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ የተቀመጠው የተሳትፎ ግብ (467,000) ሊሳካ የሚችለው 

ከተማሪዎች አቅርቦት አኳያ በአማራጭ 2 እና 3 መካከል ሲሠራ ወይም የግል ተፈታኞችን 

ምጣኔ ስናሳድግ እንደሆነ ትንበያው ያሳያል፡፡ ቀደም ሲል እንደተገለጸው የመደበኛ ተማሪዎች 

ተሳትፎ አቅማችን ሲያድግ የክረምት፣ የማታና የርቀት ትምህርት ተሳትፎ መጠንም ከሞላ ጎደል 

በተመሳሳይ ደረጃ ያድጋል፡፡ ለምሳሌ፡- በአማራጭ ሁለት የመደበኛ ተማሪዎች ተሳትፎ አቅም 

810,378 እንደሚደርስ የተተነበየ ሲሆን ከመደበኛ ውጭ ባሉት መርሀ ግብሮች ተመሳሳይ ቁጥር 

በመጨመር 1.6 ሚሊዮን ተማሪዎች ገደማ ሊኖሩን ይችላሉ ማለት ነው፡፡ 

 

በ1999 ዓ.ም በተደረገው የህዝብና ቤት ቆጠራ መሰረት አጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብ ብዛት 

73,952,991 እንደነበረ የኢትዮጵያ ማዕከላዊ ስታቲሰትክስ ባለሥልጣን ሪፖርት ሲያመለክት 

በ2006 ዓ.ም ባለሥልጣን መሥሪያ ቤቱ ባወጣው ትንበያ በ2009 ዓ.ም ደግሞ 94,351,001 

እንደሚሆን ያሳያል፡፡ በዚህ 10 ዓመት ጊዜ ውስጥ የሚኖረው የህዝብ ቁጥር አማካይ ዓመታዊ 

 

ተማሪዎች ወደ ዩኒቨርሲቲ 
የሚገቡበት የትምህርት ዘመን 

(ዓ.ም.)  
 
 
 

ጠቅላላ የተማሪዎች ተሳትፎ 

አማራጭ 1 አማራጭ 2 አማራጭ 3 

2006 356,140 375,541 375,541 

2007  408,723 443,172 510,713 

2008  419540 523,691 628,578 

2009  441328 590,184 733,019 

2010  475239 603,441 765,069 

2011  492,595 697,791 911,213 

2012  547,511 810,378 1,085,381 
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ዕድገት 2.79% እንደሆነ ማስላት ይቻላል፡፡ ይህንን አማካይ ዕድገት በመጠቀም እስከ 2012 ዓ.ም 

የሚኖረው የህዝብ ቁጥርም ቀጥሎ ባለው ሠንጠረዥ ተገምቷል፡፡ 

  

ሠንጠረዥ. 5 ከ2008 እስከ 2012 ዓ.ም ባለው ወቅት ሊኖር የሚችል የአገራችን ህዝብ ብዛት  

     ትንበያ እና በአማራጭ 1 የከፍተኛ ትምህርት የመደበኛ ተማሪዎች ቁጥርና ጥቅል ተሳትፎ 

          

ዓመተ 
ምህረት 

የተተነበየ 
የህዝብ 
ብዛት 

የከፍተኛ 
ትምህርት ዕድሜ 
ክልል* (ከ19-23**) 
ውስጥ የሚገኝ 
ህዝብ ቁጥር 

በዝቅተኛው አማራጭ (አማራጭ 1) የሚኖረን የከፍተኛ 
ትምህርት ተማሪዎች ቁጥርና ጥቅል ተሳትፎ  
 
መደበኛ መደበኛ 

ባልሆነ*** 
ድምር ጥቅል ተሳትፎ 

   (%) 

2008 92,206,005 7284274 419540**** 369810 789350 10.59% 

2009 94,351001 7453729 441328 389017 830345 11.14% 

2010 96986407 7661926 475239 418908 894147 11.67% 

2011 99695426 7875938 492,595 466694 959289 12.18% 

2012 102480114 8095928 547,511 485,529 1,033,040 12.76% 

 

* በከፍተኛ ትምህርት የዕድሜ ክልል (19-23) ውስጥ የሚገኝ የህዝብ ቁጥር ከአጠቃላዩ የህዝብ ቁጥር ውስጥ 7.9% መሆኑን  
   ከማዕከላዊ ስታቲስትክስ ባለሥልጣን የተገኘ መረጃ ያሳያል 
**በUNESCO ዓለም አቀፍ የትምህርት ደረጃ ምደባ ሥርዓት (ISCED) መሠረት ከፍተኛ ትምህርት ማለት ከ1ኛ ዲግሪ እስከ 3ኛ     
   ድግሪ ያለውን የሚያጠቃልል ሲሆን አንድ ተማሪ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ካጠናቀቀ በኋላ ያሉትን 5 ተከታታይ ዓመታትን  
   ያካትታል፡፡ በእኛ  ሁኔታ ይህ ዕድሜ ከ19 እስከ 23 ዓመት ነው፡፡  
***የ2005 ዓ.ም የትምህርት ሚኒስቴር ዓመታዊ ስታቲስትካል መረጃ መሰረት በማድረግ  
   ከአጠቃላይ የከፍተኛ ትምህርት ተማሪዎች 46.85% የሚሆኑት መደበኛ ባልሆኑ መርሀ ግብሮች  
   ትምህርታቸውን ስለሚከታተሉ ቁጥሩ በዚህ ስሌት የተተነበየ ነው፡፡ 
****በ2008 የቀረበው የመደበኛ ተማሪዎች ቁጥር ለመጀመሪያ ዕ.ት.ዕ መጨረሻ የተቀመጠው የ467,000 የተማሪዎች ግብ በታች  
   የሆነበት ምክንያት በዚህ አማራጭ ታሳቢ የተደረገው ከፍተኛ የብክነት መጠን የተማሪዎች አቅርቦት እጥረት ሊፈጠር ይችላል  
   በሚል ነው፡፡ 
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ሠንጠረዥ. 6 ከ2008 እስከ 2012 ዓ.ም ሊኖር የሚችል የሀገራችን ህዝብ ብዛት ትንበያ እና      

     በአማራጭ 2 የሚኖር የከፍተኛ ትምህርት መበደኛ ተማሪዎች ቁጥርና ጥቅል ተሳትፎ         

 

ዓመተ 
ምህረት 

የተተነበየ 
የህዝብ 
ብዛት 

በከፍተኛ 
ትምህርት ዕድሜ 
ክልል (ከ19-23) 
ውስጥ የሚገኝ 
ህዝብ ቁጥር 

በከፍተኛው አማራጭ (አማራጭ 2) የሚኖረን የከፍተኛ 
ትምህርት ተማሪዎች ቁጥርና ጥቅል ተሳትፎ  
 

መደበኛ መደበኛ 
ባልሆነ 

ድምር ጥቅል ተሳትፎ 
(%) 

2008 92,206,005 7284274 523,691 389521.4 913,212 12.54% 

2009 94,351001 7453729 590,184 438978.9 1,029,163 13.81% 

2010 96986407 7661926 603,441 448839.4 1,052,280 13.73% 

2011 99695426 7875938 697,791 519016.9 1,216,808 15.45% 

2012 102480114 8095928 810,378 602759.2 1,413,137 17.45% 

 

በዝቅተኛው አማራጭ በ2012 ዓ.ም የምንደርስበት 12.76%  በሠንጠረዥ 4 ለማየት ተችሏል፡፡ 

በከፍተኛ አማራጭ (አማራጭ 2) ደግሞ በ2012 በከፍተኛ ትምህርት ጥቅል ተሳትፎ የምንደርሰው 

17.45% ሲሆን የሁለቱን አማካይ ብንወስድ ግን የተሳትፎ ግባችን 15% ገደማ ይሆናል፡፡ 

የታችኛው መካከለኛ ገቢ ያላቸው ሀገራት የ10 ዓመት አማካይ ጥቅል ተሳትፎ 16% አካባቢ 

እንደሆነ ቀጥሎ ካለው ከሠንጠረዥ 7 ውስጥ ከተቀመጡት መረጃዎች ማስላት ተችሏል፡፡ በሌላ 

በኩል የአንድ ሀገር የተወሰኑ የህብረተሰብ ክፍል ብቻ ተጠቃሚ የሚያደርግ ትምህርት (Elite 

Education) ከ15% በታች መሆኑን ጥናቶች ያመለክታሉ፡፡ ከዚህ አኳያ በሁለተኛው የእድገትና 

ትራንስፎርሜሽን እቅድ ዘመን ውስጥ ሀገራችን ከElite Education እንድትወጣ የከፍተኛ 

ትምህርት ጥቅል ተሳትፎው ቢያንስ 15% እንዲደርስ ግብ አስቀምጦ መንቀሳቀስ ያስፈልጋል፡፡ 

ይህንን ታሳቢ በማድረግ የተሳትፎ ትንበያው በሠንጠረዥ 7 ተስተካክሏል፡፡ 
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ሠንጠረዥ 7. በመንግስት ተቋማት ውስጥ በየዓመቱ የሚገቡና አጠቃላይ ነባር የቅድመ ምረቃና     

            የድህረ ምረቃ ተማሪዎችን የያዘ ሠንጠረዥ  

 

 

በዚህ በ15% ትንበያ መሠረት በ2012 ዓ.ም የከፍተኛ ትምህርት ዕድሜ ክልል (ከ19 - 23 

ዓመት) ውስጥ ከሚደርሱት ተማሪዎች መካከል የሚኖረው ጥቅል የከፍተኛ ትምህርት ተሳትፎው 

መጠን 1,214,389 የሚደርስ ሲሆን በአጠቃላይ በመደበኛው መርሀ ግብር በከፍተኛ ትምህርት 

ተቋማት የሚማሩት የተማሪዎች ብዛት 645,448 ይሆናል፡፡ የ2005 ዓ.ም የትምህርት ሚኒስቴር 

ዓመታዊ ስታቲስትካዊ መረጃ እንደሚያሳየው ከአጠቃላይ መደበኛ ተማሪዎች ውስጥ በመንግስት 

ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ትምህርታቸውን የሚከታተሉት  92.6% ነበር፡፡ ይህንን ድርሻ ታሳቢ 

በማድረግ በ2012 ዓ.ም ይኖሩናል ተብሎ ከሚገመቱት 645,448 መደበኛ ተማሪዎች ውስጥ 

በመንግስት ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የሚማሩት የመደበኛ ተማሪዎች ብዛት 597,685 ይሆናል 

ተብሎ የተተነበየ ሲሆን ከላይ በሠንጠረዥ 7 እንደተመለከተው በመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ 

የሚመደቡ አዲስ የመደበኛ ተማሪዎች ቁጥር ደግሞ 199,228 እንደሚደርስ ተሰልቷል፡፡ ከላይ 

በ15% ትንበያ መሰረት የተሰላው የጥቅል ተሳትፎ የቅድመ ምረቃ ብቻ ሳይሆን የድህረ ምረቃ 

ተማሪዎችንም ያካትታል፡፡ ከተተነበየው የተሳትፎ መጠን 10% የሁለተኛና ሶስተኛ ዲግሪ 

ተማሪዎች ድርሻ ይሆናል ተብሎ ይገመታል፡፡ ስለሆነም የመንግስት የቅበላ መጠንን በ59,769 

በመቀነስ ወደ 537,917 ዝቅ ማድረግ ይቻላል፡፡ ይህንን የተሳትፎ ግብ ለማሳካት የሚያስችሉ 

ደግሞ በርካታ ምቹ ሁኔታዎች አሉ፡፡  

  

ዓ.ም 

 

የተተነበየ 

የህዝብ 

ብዛት 

የከፍተኛ 

ትምህርት ዕድሜ 

ክልል (ከ19-23) 

ውስጥ የሚገኝ 

ህዝብ ቁጥር 

በተስተካከለው አማራጭ (አማካይ) የሚኖረን 

የከፍተኛ ትምህርት ተማሪዎች ቁጥርና ጥቅል 

ተሳትፎ 

 

በየዓመቱ 
ወደ ዩኒቨርሲቲ ሊገቡ 

የሚችሉ አዲስ የመደበኛ 
ተማሪዎች ቁጥር  

(ከጠቅላላ መደበኛው1/3) 

መደበኛ 
መደበኛ 

ባልሆነ 
ድምር 

ጥቅል 

ተሳትፎ 

(%) 

ጠቅላላው በመንግስት 
ተቋማት 
(92.6%) 

2008 92,206,005 7284274 418,132 368,570 786,702 10.8% 139,377 129,063 

2009 94,351001 7453729 463,514 408,572 872,086 11.7% 154,505 143,072 

2010 96986407 7661926 482,569 425,369 907,938 11.85% 160,856 148,953 

2011 99695426 7875938 552,560 487,064 1,039,624 13.2% 184,187 170,557 

2012 102480114 8095928 645,448 568,941 1,214,389 15% 215,149 199,228 
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የመጀመሪያው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ዘመን የነበረው የመደበኛ ተማሪዎች ተሳትፎ 

የማስፋፋት ግብ (በ2002 ዓ.ም ከነበረው ከ200,000 ገደማ ወደ 467,000) ከፍተኛ (167%)  

ነበር፡፡ ከዚህ ጋር ሲነጻጸር ይህ የሁለተኛው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ የመደበኛ 

ተማሪዎች የተሳትፎ ማስፋፋት ግብ (በ2012 ዓ.ም 645,448) ከአንደኛው የዕድገትና 

ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ መጨረሻ (2007 ዓ.ም) ከተቀመጠው የተሳትፎ ግብ (467,000) ጋር 

ሲነጻጸር ዕድገቱ 38% ብቻ ነው፡፡ ይህ ደግሞ ጥራትና ማስፋፋትን ጎን ለጎን ለማሳደግ 

የሚያስችል ምክንያታዊ ግብ ነው፡፡ በቀጣይነት እያደገ ያለው ኢኮኖሚያችንም ተጨማሪ 

የማስፋፋቱን ወጪ ለመሸፈን ያስችላል ተብሎ ይታመናል፡፡ ከዚህ አኳያ አሁን ያሉት በተለይ 

አዳዲስ የመንግስት ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ግንባታቸው ሲጠናቀቅ ሙሉ አቅማቸውን 

አሟጠው ስለሚጠቀሙ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ተማሪ ማስተናገድ ይችላሉ፡፡ የነባር ዩኒቨርሲቲዎች 

የቅበላ አቅም ማሳደግ እንደተጠበቀ ሆኖ ግቡን ለማሳካት እንደ አስፈላጊነቱ የተወሰኑ አዳዲሰ  

ተቋማት መመስረትም ሊኖርብን ይችላል፡፡ በሌላ በኩል የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት 

የመደበኛ ተማሪዎች ድርሻ ጥራትን ከግምት ውስጥ በማስገባት አሁን ካለበት 7.4% ቀስ በቀስ 

እንዲያድግ በማድረግ በመንግስት ተቋማት ላይ የሚኖረውን ጫና መቀነስ ይቻላል፡፡  

 

3.2.3. የትምህርት አግባብነትና ጥራት 
 

የትምህርት ጥራት እንደ እይታው የተለያየ ትርጉሞች ሊኖሩት ይችላሉ፡፡ የከፍተኛ ትምህርት 

ጥራት ሊታይ የሚገባው ተመርቀው የሚወጡ ተመራቂዎች የአገሪቱ የልማት እንቅስቃሴ ውስጥ 

በሚፈለገው ብቃት ደረጃ ተሳትፈው በሚያስመዘግቡት ለውጥ ይሆናል፡፡ ከዚህ አኳያ የትምህርት  

ፕሮግራሞች አግባብነት፣ የመስኮች ስብጥር፣ የትምህርት አሰጣጥ አንዲሁም የጥራት ማረጋገጫ 

ሥርዓት ትኩረት ይሻሉ፡፡  

  

3.2.3.1. የትምህርት ፕሮግራሞች  

 

መንግሥት በሀገራችን የከፍተኛ ትምህርት እንዲስፋፋ በፈጠረው ምቹ ሁኔታ የዩኒቨርሲቲዎች 

ቁጥር መጨመር ጋር ተያይዞ በርካታ የትምህርት መርሀ ግብሮች መከፈታቸው ይታወቃል፡፡ 

እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ግን እነዚህ የትምህርት መርሀ ግብሮች ሥርዓተ ትምህርቶች ከሃገራዊ 

ፍላጎት አንጻር ለማጣጣም የሚያስችል አስተማማኝ ሥርዓት እንዳልነበረ ግልጽ ነው፡፡ ይህንን 

ከግምት ውስጥ በማስገባት በአገር አቀፍ ደረጃ የስርዓተ ትምህርት ለውጥና ትግበራ ስትራቴጂ 
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ተቀርፆ (በ2000—2003 ዓ.ም)8 አፈፃጸሙን የሚመራ ሃገራዊ ምክር ቤት ተቋቁሞ በተደረገው 

የቅርብ ክትትልና ድጋፍ በተዘጋጀው መምሪያ መሠረት ተቋማት በቡድንና በአገር አቀፍ ደረጃ 

ተወያይተውባቸው በሁሉም የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች የሚሰጡ ፕሮግራሞች በውጤት ተኮር 

ሞዱላር ሥርዓት ተደራጅተው በሀገር አቀፍ ደረጃ እንዲስማሙ ተደርገዋል፡፡ በዚህ መልክ 

የተዘጋጁትን ፕሮግራሞች አንዳንድ የግል ተቋማትም እንዲተገብሩ እየተደረገ ይገኛል፡፡ 

የፕሮግራሞችን አግባብነትና ጥራት ለማስጠበቅ እንደ አንድ ትልቅ መሳሪያ ሊያገልግል 

የሚችለው አገራዊ የትምህርትና ሥልጠና ብቃት ማዕቀፍም ተዘጋጅቶ የማስተግበሪያ ደንብ 

ረቂቅ ሰነድ ዝግጅትም በመጠናቀቅ ላይ ይገኛል፡፡ 

 

የሰለጠነ የሰው ሃይል ልማት ከሃገር ልማት ፍላጎት አኳያ በመቃኘት በዕቅድ የመምራት ጉዳይ 

በመሆኑ በአገሪቱ ያሉ ሴክተር መስሪያ ቤቶች የሰው ሃይል ፍላጎቶችን ማወቅ ወሳኝ ስራ 

ይሆናል፡፡ ይህንን መረጃ እንደ ሀገር በማዕከል አሰባበስቦ የሚይዝና ለተፈላጊው ሥራ ማቅረብ 

የሚችል አካልም መፍጠር ያስፈልጋል፡፡ ከዚህ አንጻር ትምህርት ሚኒስቴር ከየሴክተር መስሪያ 

ቤቱ ጠቋሚ መረጃ በመሰብሰብ አመላካች የሰው ሀይል ፍላጎት ለመዳሰስ ሞክሯል፡፡ ይህ ጠቋሚ 

ጥናት እንደ ጅምር እና አመላካች የዳሰሳ ጥናት ሊያገለግል የሚችል ቢሆንም በሂደት ግን 

በመረጃ አቅርቦት ረገድ ያለውን ክፍተት ለመሙላት ተከታታይነት፣ ስፋትና ጥልቀት ያለው 

ተቋማዊ ሥርዓት በመገንባት አጠናክሮ መቀጠል የሚገባ ጉዳይ ነው፡፡ 

 

 ሠንጠረዥ 8. በሁለተኛው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ዘመን የሴክተር መስሪያ ቤቶች   

            የሰው ሃይል ፍላጎት ትንበያ በትምህርት ደረጃና በሙያ ዘርፎች 

የእቅድ 

ጊዜ 

የትምህርት 

ደረጃ  

ምድብ 

1 

ምድብ 

2 

ምድብ 

3 

ምድብ 

4 

ምድብ 

5 

ምድብ 

6 

ድምር የመስኮች 

ምጣኔ  

 

 

GTP-2 

1ኛ ዲግሪ 194,425 43,213 54,738 17,867 58,665 29,253 398,161 78/22 

2ኛ ዲግሪ 71,547 6,712 3,143 5,359 16,841 7,561 111,163 78/22 

3ኛ ዲግሪ 3,006 1,209 15 107 365 198 4,900 89/11 

             

ምንጭ፡ በ2004 በትምህርት ሚኒስቴር ከተደረገ ጠቋሚ ጥናት የተሰበሰበ 

 

                                                 
8 የከፍተኛ ትምህርት ስርዓተ ትምህርት ለውጥና ትግበራ ስትራቴጂ 
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የመስሪያ ቤቶች የሰው ሃይል ፍላጎቶች እንደሚያመለክተው አሁን በተቋማት የሚሰጡ 

ፕሮግራሞች ላይ ጥናት ማድረግ እንደሚገባ የሚያመለክቱ ናቸው፡፡ ይህም የሰለጠነ ሰው ሃይል 

ፍላጎት እጥረት ያለባቸውንና የሌለባቸውን መስኮች ለይቶ የትምህርት ፕሮግራሞች ለመክፈት 

ወይም ለመዝጋት የሚያስችል ዓይነተኛ መንገድ ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ጠቋሚ ጥናቱ 

ተፈላጊነት ባላቸው ፕሮግራሞች የሚመረቁ ምሩቃን በዕውቀት፣ ክህሎትና አመለካከት 

የሚፈለገውን አቅም መጨበጣቸውን ለማረጋገጥ የሚያስችል ስርዓት ለመዘርጋትም ይጠቅማል፡፡ 

 

3.2.3.2. የመስኮች ምጣኔ 

 

በፍጥነትና በቀጣይነት በማደግ ላይ ያለውን የሀገራችን ኢኮኖሚ ለማሳለጥ ሳይንስና ቴክኖሎጂን 

ማዕከል ያደረገ የሰለጠነ የሰው ሃይል ማፍራት ከፍተኛ ትኩረት የተሰጠው ሃገራዊ አቅጣጫ ነው፡፡ 

ከዚህ አንፃር የ70፡30 የመስኮች ምጣኔ ቀመር ተዘጋጅቶ በሳይንስና ቴክኖሎጂ ላይ የሚያተኩረው 

የስልጠና ስርዓት በቅልጥፍናና በጥራት ለማከናወን 10 የቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩቶች እና 2 

ዩኒቨርሲቲዎች ተቋቁመው ተማሪዎችን በሰፊው ተቀብለው በማሰልጠን ላይ ይገኛሉ፡፡ በዚህ 

መሰረት በ2004 ዓ.ም በመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች የሳይንስና ቴክኖሎጂ ተማሪዎች አጠቃላይ 

ድርሻ 67% የደረሰ ሲሆን በዚሁ ዓመት ወደ ከፍተኛ ትምህርት ከገቡት የመጀመሪያ ዓመት 

ተማሪዎች የሳይንስና ቴክኖሎጂ ድርሻ ከማህበራዊ ሳይንስ ጋር ሲነጻጸር 73፡27 ደርሷል፡፡ 

እንደዚሁም በ2005 ዓ.ም በመንግስት ተቋማት በመደበኛው መርሃ ግብር በቅድመ ምረቃ 

ፕሮግራም የሳይንስና ቴክኖሎጂ ከማህበራዊ ሳይንስ ጋር ያለው ምጣኔ  74:26 የነበረ ሲሆን ይህ 

ሁኔታ የሁሉንም መርሃ ግብሮች (የመደበኛውን፣ የተከታታይ፣ የክረምትና የርቀት መርሀ 

ግብሮችን)9 ሲያካትት 67:33 ሆኗል፡፡ ይህ ደግሞ የ70፡30 ቀመር ግብ የዕድገትና 

ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ሳይጠናቀቅ እንደተሳካ ያሳያል፡፡ 

 

በትምህርት ሚኒስቴር የከፍተኛ ትምህርት ዘርፍ በ2006 ዓ.ም የበጀት ዘመን የቀረበው 

ያለፉት አራት ዓመታት የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ አፈጻጸም ሪፖርት 

እንደሚያሳየው በተከታታይ በተሰራው ሥራ አጠቃላይ የተማሪዎች የመመረቅ ምጣኔ በእጅጉ 

እየተሻሻለ የመጣ ሲሆን በመጀመሪያው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ዘመን ማብቂያ ላይ 

ሊደረስበት ከታሰበው የ93 በመቶ (90 በመቶ ለሴቶች እና 95 በመቶ ለወንዶች)10 የመመረቅ 

ምጣኔ ማሳካት የሚቻልበት ደረጃ ላይ ለመድረስ ተቃርቧል፡፡ በተመሳሳይ ሁኔታ የኢኮኖሚ 

                                                 
9 2005 MoE 
10 የከፍተኛ ትምህርት ዘርፍ በ2006 የበጀት ዘመን የቀረበው ያለፉት አራት ዓመታት የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ አፈጻጸም  
   ሪፖርት 
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ልማታችን የሚፈልገው የሳይንስና ቴክኖሎጂ ተመራቂ ባለሙያዎችን በበቂ ደረጃ ለማፍራት የ70፡

30ው ምጣኔ በመዝለቅ ወይም በምረቃም መረጋገጥ ይኖርበታል፡፡ ከዚህ አንጻር በ2004 ዓ.ም 

ከመንግስት ተቋማት ከተመረቁት ተማሪዎች የሳይንስና ቴክኖሎጂ ድርሻ ወደ 58.3% የደረሰ 

ሲሆን ከሚፈለገው ምጣኔ ለመድረስ በቀጣይነት ሊተኮርበት ይገባል፡፡  

 

ከላይ እንደተገለጸው ትምህርት ሚኒስቴር ባደረገው ጠቋሚ ጥናት በቀጣይ ዓመታት ከሚፈለገው 

የሰው ሀይል መካከል ከ70% በላይ የሚሆኑት በሳይንስና ቴክኖሎጂ መስኮች እንደሆነ ያሳያል፡፡ 

ወደ መካከለኛ ገቢ ያላት ሀገር ግንባታ ለሚደረገው ሽግግር የኢንዱስትሪ ልማት ዋናው አቅጣጫ 

ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ትምህርት ትኩረት ተሰጥቶት መቀጠል እንዳለበት 

ያሳያል፡፡ በከፍተኛ ፍጥነት እያደገች ያለችው ቻይና ከ10 ተማሪዎች መካከል 4ቱ የኢንጅነሪንግ 

ትምህርት የሚከታተሉ ናቸው፡፡ በመሆኑም ተቋሞቻችንና የትምህርት መርሀ ግብሮቻችን 

የሳይንስና ቴክኖሎጂ ትምህርት መስኮችን ያማከሉ ሆነው መቀጠል እንዳለባቸው መገንዘብ 

ይቻላል፡፡ 

  

3.2.3.3. ተማሪ ተኮር መማር ማስተማር  

 

የትምህርት ጥራትን በማጎልበት ሂደት ውስጥ ትኩረት ከሚደረግባቸው ጉዳዮች መካከል 

የትምህርት ግብዓት (input) እና የትምህርት ሂደት (process) በተማሪዎች ውጤት (output) ላይ 

ያለውን መስተጋብር ማየት ተገቢ ነው፡፡ ከግብዓት አንፃር መታየት ያለባቸው በርካታ ጉዳዮች 

(ስርዓተ ትምህርት፣ የመምህሩ ብቃት፣ የመማሪያ ቁሳቁስ ወዘተ.) የሚያካትት ሲሆን በዋናነት ወደ 

ዩኒቨርሲቲ የሚገቡ ተማሪዎች ብቃት አንዱ ነው፡፡ መረጃዎች እንደሚያሳዩት ከመሰናዶ 

ትምህርት ወደ ዩኒቨርሲት የሚገቡት ብዙ ተማሪዎች የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና ውጤታቸው 

ከ50% በታች መሆኑን ነው፡፡ በትምህርት መስክ ሲታይ ደግሞ ለኢንጂነርንግ የሙያ መስክ 

ቁልፍ በሆነው የPhysics ትምህርት እጅግ ዝቅተኛ ውጤት እንደሆነም በትምህርት ምዘና ላይ 

የተደረገው የዳሰሳ ጥናት ውጤት መረጃው ያሳያል፡፡ በሌላ በኩል ሲታይ ከ2005 ዓ.ም በፊት 

በነበሩት 4 ዓመታት የ10ኛ ክፍል የብሔራዊ ፈተና ወስደው ከ 2 ነጥብ በላይ ያመጡት 

ተማሪዎች ብዛት ከ 49.4 ወደ 74.9% ማደጉ የሚያበረታታ ነው፡፡ ነገር ግን ይህ የተማሪዎች 

የውጤታማነት ዕድገት በቀጣይነት ከማረጋገጥ አኳያ ከፍተኛ ጥረት ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ 

 

የ2004 የበጀት ዓመት ጥናቶች እንደሚያሳዩት በመደበኛው የቅድመ ምረቃ መርሃ ግብር 

ከሚገቡት ተማሪዎች ውስጥ የሚመረቁት 79% ነው፡፡ ይህ የሚያመለክተው የተማሪዎችን 

አነስተኛ የመዝለቅ አቅም ወይም ከፍተኛ ብክነት ሲሆን አነስተኛ የመዝለቅ አቅም ወይም 
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ከፍተኛ ብክነት ማለት ደግሞ ጥራት የጎደለው የትምህርት ስርዓት ምልክት መሆኑን የዓለም 

አቀፍ ተሞክሮዎች ይናገራሉ፡፡ ይህን ችግር ለመቅረፍ በየተቋማቱ እየተሠራበት ያለው የአቻ 

ለአቻ (Peer learning) የመረዳዳት ትምህርት፣ በፕሮግራሞች ላይ እየተደረገ ያለው በሞዱል 

የማስማማት ሥራ ወይም ውጤት ተኮር የትምህርት አሰጣጥ ዘዴ (Modularization) እና 

በትምህርትና ሥልጠና ብቃት ማዕቀፍ ዙሪያ እየተሰሩ ያሉ ሥራዎች እንደ አበረታች ጅምር 

ሥራዎች ሊወሰዱ የሚገቡ ናቸው፡፡ በተጨማሪም በቀጣይ ዓመታት ውስጥ በተወሰኑ የትምህርት 

ፕሮግራሞች ላይ የተቀናጀ ሞዱላር የትምህርት አሰጣጥ ዘዴን (Fully Integrated Modularization) 

ለመተግበር ሥርዓተ ትምህርቶች በዚህ ዓይን እንዲቃኙ አቅጣጫ ተቀምጦ ሥራ ተጀምሯል፡፡ 

ስለሆነም የትምህርትን ብክነት ለመቀነስ የተጀመሩትን መልካም ሥራዎች ላይ ትኩረት አድርጎ 

መስራት ያስፈልጋል፡፡   

 

በመንግስት ከፍተኛ ትምህርት ተቋሟት የሚታዩ የትምህርት አግባብነትና ጥራት ችግሮች በግል 

ተቋማትም ጎልተው ይታያሉ፡፡ መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማትም የሚያፈሩት የሰለጠነ የሰው ሃይል 

በአገሪቱ የልማት እንቅስቃሴ ውስጥ የሚሳተፍ በመሆኑ ተገቢውን ብቃት ይዞ መውጣት 

ይጠበቅበታል፡፡ ስለሆንም በመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች እየተወሰዱ የሚገኙት የጥራት ማሻሻያ 

እርምጃዎች የግል ተቋማትንም ሊያቅፉ ይገባል፡፡  

 

ሌላውና ዋነኛው የትምህርትን ጥራት ከሚወስኑ ጉዳዮች መካከል የመምህር ተማሪ ጥምርታ አንዱ 

ነው፡፡ በዚህ ረገድ በተቋማት የሚታየው አጠቃላይ የጥምርታ ሁኔታ መሻሻል አሳይቷል፡፡ 

ለምሳሌ በ2005 ዓ.ም ያሉትን የሁሉንም መርሀ ግብር የቅድመ ምረቃ ተማሪዎችን ቁጥር 

ብንወስድ 1፡23 የደረሰ ሲሆን ይህ ከዓለም አቀፍ ስታንዳርድ (1፡19) አንጻር እና ከሌሎች 

አገሮች ተሞክሮ አንፃር ሲታይ ግን ከፍተኛ ነው፡፡ ስለዚህ የተጀመረውን የመምህራን አቅርቦት 

ሥርዓት አጠናክሮ መቀጠል ያስፈልጋል፡፡   

 

3.2.3.4. የትምህርት አግባብነትና ጥራት ማረጋገጫ ስርዓት  

 

የትምህርት ጥራትንና አግባብነትን ማስጠበቅ ቁልፍ የመንግስት የትኩረት አቅጣጫ በመሆኑ 

ለዚህ የሚያመች አደረጃጀትና አሰራር መዘርጋት አስፈላጊነቱን በመገንዘብ የከፍተኛ ትምህርት 

አግባብነትና ጥራት ኤጀንሲ (HERQA) እና የከፍተኛ ትምህርት ስትረቴጂ ማዕከልን በአዋጅ 

351/1995 ዓ.ም በማቋቋም ከፍተኛ ስራ ሲሰራ ቆይቷል፡፡ በከፍተኛ ትምህርት አዋጅ 650/2001 

ዓ.ም የእነዚህን ተቋማት ሃላፊነታቸውን በማስፋት እንደገና እንዲቋቋሙ ተደርጓል፡፡ ይህን 

ተከትሎ የትምህርትን ጥራት ለማሳደግ በርካታ ተግባራት እየተከናወኑ ይገኛሉ፡፡  
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ለምሳሌ፡- የትምህርት ስትራቴጂ ማዕከል ሁሉንም የትምህርት ዘርፎች የሚያካትት አገር አቀፍ 

የትምህርትና ስልጠና የብቃት ማዕቀፍ ዝግጅትን ያገባደደ ሲሆን ትግበራ ለመጀመር የሚያስችል 

የማስተግበሪያ ደንብ አዘጋጅቶ በመንግስት ለማጸደቅ በሂደት ላይ ይገኛል፡፡ ማዕቀፉን መሰረት 

በማድረግ የከፍተኛ ትምህርት ጥራትና አግባብነት ኤጀንሲ በዩኒቨርሲቲዎች የሚሰጡ 

ፕሮግራሞች ሊኖራቸው የሚገባውን ደረጃ በማውጣት ከፕሮግራሞች ዝግጅት እስከ ማጠናቀቂያ 

ያለውን የብቃት መረጃ አሰጣጥ ባለው ሂደት ላይ ቁጥጥር በማድረግ ለሚሰጡ ብቃቶች ዕውቅና 

በመስጠት በትምህርት ስትራቴጂ ማዕከል እውቅና ተሰጥቷቸው በአገር አቀፍ የትምህርትና 

ስልጠና ብቃት ማዕቀፍ የመረጃ ቋት ውስጥ እንዲመዘገቡ እንዲያደርግ ሃላፊነት ተሰጥቶታል11፡፡  

 

እሰከ አሁን ድረስ በኤጀንሲው በተለይ በግል ከፍተኛ ትምህርት ላይ ሲተገበሩ የቆዩት በርካታ 

የጥራት ማስጠበቂያ ደንቦች፣ መመሪያዎችና ተግባራት በመንግስት የከፍተኛ ትምህርት 

ተቋማትም የተሻለ ትኩረት ሰጥቶ መንቀሳቀስ ያስፈልጋል፡፡ ከከፍተኛ ትምህርት አግባብነትና 

ጥራት ማረጋገጫ ኤጀንሲ የተገኘው መረጃ እንደሚያሳየው ከሞላ ጎደል ሁሉም የከፍተኛ 

ትምህርት ተቋማት የጥራት ማረጋገጫ ማዕከላትን አቋቋመዋል፡፡ እነዚህ የጥራት ማረጋገጫ 

ማዕከላት አስፈላጊውን ክትትል፣ ቁጥጥርና ድጋፍ በማድረግ የትምህርቱን ጥራት ማሳደግ 

እንዲችሉ ጥረት እየተደረገ ቢሆንም ከሚጠበቀው ውጤት አንጻር ግን ብዙ መሥራት 

ይኖርባቸዋል፡፡ ስለዚህ ኤጀንሲው በሁሉም የመንግስትና የግል ተቋማት ላይ ተከታታይነት ያለው 

ግምግማ ለማካሄድ የሚያስችለው አቅም ገንብቶና አሰራር ዘርግቶ ትኩረት ሰጥቶ መስራት 

ይገባል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ባለፉት ጥቂት ዓመታት የመንግስት ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት 

የእርስ በርስ ግምገማ ባህል ለማዳበር ያሳዩት ጅምር ስለ ተቋማዊ ጥራትና መለኪያዎቹ ክርክር 

እንዲጀመር ያደረጉት ጥረትም ትልቅ ቦታ ሊሰጠው የሚገባው ጉዳይ ነው፡፡ የእርስ በርስ 

ግምገማው ዓላማ ግልፅ ቢሆንም በአካሄዱ ላይ ግን አስተማማኝ ሥርዓት በመገንባትና ከፍተኛ 

መግባባት በመፍጠር ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል፡፡ 

3.2.3.5. ዓለም አቀፋዊነት 
 

ምንም እንኳ በተለያዩ ሀገራት በተወሰነ ደረጃ የተለያየ ትርጉም ቢሰጠውም እንደ አጠቃላይ ግን 

የከፍተኛ ትምህርት ዓለም አቀፋዊነት ማለት ዓለም አቀፍ መስፈርቶችና የተለያየ ባህላዊና ዓለም 

አቀፋዊ ይዘት ያላቸው ጉዳዮች ከተቋማቱ ግቦች እና ተግባራት (መማር ማስተማር፣ ምርምርና 

የማህበረሰብ አገልግሎት)  ጋር የሚቀናጁበት ሂደት ነው፡፡ በመሆኑም ዓለም አቀፋዊነት ማለት 

                                                 
11 ENQF Draft Regulation 2014 
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የከፍተኛ ትምህርት በዓለም አቀፍ የትምህርት ገበያ ውስጥ የሚኖረው ተሳትፎ የሚጨምርበት 

ሂደት ማለት ነው፡፡  

 

ዓለም አቀፋዊነት የዩኒቨርሲቲዎች የጥራት ግብዓት መገለጫ እየሆነ የመጣበት ሁኔታም 

ተፈጥሯል፡፡ ከዚህ አንጻር የከፍተኛ ትምህርት አመራር ብቃትን ጭምር ለማሳደግና ዓለም 

አቀፋዊ ይዘት እንዲኖረው ለማድረግ አንዳንድ ሀገራት እንደሚጠቀሙት በዩኒቨርሲቲዎቻችን 

የአስተዳደር መዋቅር ውስጥ የካበተ ልምድ ያላቸው ዓለም አቀፍ የአማካሪ ባለሙያዎች ቡድን 

የአመራርና አስተዳደር ቦርድ አባላትን እንዲደግፉ የማድረግ ልምድ ያልተቃኘበት ሁኔታም  

አለ፡፡ 

 

የሀገራት የከፍተኛ ትምህርት ዓለም አቀፋዊ ትስስር በጋራ ትብብር በሚከናወኑ የምርምር እና 

የትምህርት ፕሮግራሞች፣ በመምህራንና በተማሪዎች ልውውጥ፣ በቴክኖሎጂ ሽግግርና በሌሎች 

የማህበራዊና የባህል ልውውጥ ግንኙነቶች ላይ ያተኮረ ነው፡፡ ከዚህ አንጻር የሀገራችንን የከፍተኛ 

ትምህርት ዓለም አቀፋዊ ይዘት ስንመለከት ቆየት ያለ ታሪክ ያለው ሲሆን በተለይ ነባር 

ተቋሞቻችን ከምስረታቸው ጀምሮ ከውጭ ተቋማት ጋር የጋራ ግንኙነት እንደነበራቸው መረጃዎች 

ያሳያሉ፡፡ እ.ኤ.አ በ2011 የዓለም አቀፍ የትምህርት ኢንስቲትዩት ከአሜሪካ ዓለም አቀፍ እርዳታ 

ኤጀንሲ ጋር በመተባበር የተዘጋጀው የከፍተኛ ትምህርት ኮንፈረንስ ሪፖርት እንደሚያሳየው 

ከሀገራችን ነባር የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መካከል ብዙዎቹ ከተለያዩ የውጭ ዩኒቨርሲቲዎች 

ጋር አጋርነት ለመፍጠር ጥረት አድርገዋል፡፡ ይሁን እንጂ እነዚህንና ሌሎች ተቋማት 

በተፈለገውና ቀጣይነት ባለው ደረጃ አጋርነትን ፈጥረው ከዓለም አቀፋዊ ግንኙነትና አጋርነት 

ማግኘት ያለባቸውን ፋይዳ በማግኘት ረገድ ትልቅ ክፍተት መኖሩ ተመልክቷል፡፡ 

 

የከፍተኛ ትምህርት ዓለም አቀፋዊነት ደረጃ መለኪያዎች ከሆኑት ውስጥ የመምህራንና ተማሪዎች 

እንቅስቃሴ (Mobility) አንዱ ነው፡፡ ከዚህ አንጻር የተማሪዎች ዓለም አቀፋዊ ዝውውር ያየን 

እንደሆነ በውጭ ሀገራት የከፍተኛ ትምህርታቸውን የሚከታተሉ ኢትዮጵያዊያን ተማሪዎችን 

ቁጥርና በሀገራችን ውስጥ ትምህርቸውን እየተከታተሉ ያሉ የውጭ ዜጎችን ቁጥር ከሌሎች ታዳጊ 

ሀገራት ጋር ሲነጻጸር በእጅጉ ዝቅተኛ መሆኑን መረጃዎች ያሳያሉ፡፡ በዓለም አቀፍ የትምህርት 

ልውውጥ ረገድ የዓለም አቀፍ የትምህርት ኢንስቲትዩት የ2012 ሪፖርት እንደሚያሳየው ኬንያ 

በ2010 ወደ ተለያዩ የአሜሪካ ዩኒቨርሲቲዎች ብቻ የላከቻቸው ተማሪዎች ቁጥር በቅድመ ምረቃ 

2145፣ በድህረ ምረቃ 1216 እና ዲግሪ ያልሆኑት 80፣ በድምሩ 3441 ሲሆኑ የአገራችን 

ኢትዮጵያ ደግሞ ሲታይ በቅድመ ምረቃ ፕሮግራም 678፣ በድህረ ምረቃ ፕሮግራም 497 
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እንደዚሁም ዲግሪ ባልሆኑ ፕሮግራሞች ደግሞ 37 ተማሪዎች ሲሆኑ በጠቅላላ 1212 ተማሪዎች 

ብቻ ናቸው፡፡  

 

በውጭ አገር ትምህርታቸውን በመከታተል ላይ ያሉ ተማሪዎች ቁጥር እንደጨመረ መረጃዎች 

የሚያሳዩ ቢሆንም በአገር ውስጥ የከፍተኛ ትምህርት መስፋፋት ጋር ተያይዞ አጠቃላይ የዕድገት 

መጠኑ በመቶኛ ሲታይ እየቀነሰ መሄዱን መመልከት ይቻላል፡፡ ካለው የመረጃ እጥረት አንጻር 

ትክክለኛ ቁጥሩን ለማወቅ አዳጋች ቢሆንም ትምህርታቸውን በአገር ውስጥ እየተከታተሉ ያሉ 

የሌሎች አገር ዜጎች ቁጥር እየጨመረ ያለ ሲሆን ይህ ቁጥር ግን ውጭ አገር ሄደው 

ትምህርታቸውን ከሚከታተሉ ተማሪዎች ቁጥር አንጻር እንዲሁም የከፍተኛ ትምህርት ዘርፋቸውን 

ዓለም አቀፋዊ ይዘት እንዲኖረው እየሠሩ ካሉ አገሮች ጋር ሲነጻጸር እጅግ አናሳ ነው፡፡ 

 

ከዚህ በተጨማሪ የሀገራችን ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በራሳቸው ጥረት እያደረጉ ያሉ አንዳንድ 

እንቅስቃሴዎች ቢኖሩም በአህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ የጥራት ደረጃ አውጪ ድርጅቶች 

ተገምግመው ያሉበትን ደረጃ የሚያውቁበት ጠንካራ ስርዓት አልተዘረጋም፡፡ ከዚህ አንጻር ዓለም 

አቀፍ ትስስሮችን ለማጎልበት አቅጣጫዎችን ቀርጾ መተግበር ያስፈልጋል፡፡  

 

3.2.3.6. የሥርዓተ ትምህርት ዓለም አቀፍ ይዘት  

 

የከፍተኛ ትምህርት ዘርፉን ዓለም አቀፋዊነት ለማረጋገጥ በአገራችን ውስጥ በመንግስት 

ከተከናወኑ ጉልህ ተግባራት መካከል አንዱ ሥርዓተ-ትምህርቶችን የማስማማት እና የሞዱላር 

ሥርዓተ-ትምህርት ዝግጅትና ትግበራ ላይ የተሠሩ ሥራዎች በዋናነት የሚጠቀሱ ናቸው፡፡ 

በአሁኑ ጊዜ በመንግስት የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የሚሰጡ 163 ፕሮግራሞችን የማስማማት 

ሥራ ተከናውኗል፡፡ በዚህ ሂደት ውስጥ የሥርዓተ ትምህርቶች ዝግጅት ወጥነት እንዲኖረው 

ጥረት ማድረግ ብቻ ሳይሆን የአውሮፓ የHigher Education Era እና የBologna Process 

ሂደቶች ያመጧቸውን እንደ Outcomes Based Learning and Assessment እና 

የአውሮፓዊያን Credit Accumulation and Transfer System ጽንሰ ሃሳብ በመተግበር የከፍተኛ 

ትምህርት ዓለም አቀፋዊ ይዘቱን የጠበቀ እንዲሆን ጥረት ተደርጓል፡፡  

 

ከዚህ በተጨማሪም የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትን ዕውቅና አሰጣጥና የጥራት ማረጋገጥ ሂደት 

በዓለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ካላቸው የጥራት ማረጋገጫ መርሆዎችና ስታንዳርዶች ጋር 

ለማጣጣም ከውጭ አገር የሚገኙና በአገር ውስጥ ካምፓሶችን እና ኮሌጆችን የሚከፍቱ ተቋማትን 
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ጥራት ማረጋገጫ መመሪያ ጨምሮ ሌሎች በርካታ ሥራዎች ተሠርተዋል፡፡ በተወሰነ ደረጃም 

ቢሆን ኢትዮጵያ የከፍተኛ ትምህርትን ዓለም አቀፋዊነት ለማጎልበት በበርካታ አገራት 

በመተግበር ላይ ባሉ እንደ Tuning Africa ዓይነት መርሃ ግብሮች ላይ በተወሰኑ ተቋማት 

አማካኝነት ተሳታፊ በመሆን ላይ ያለች ሲሆን ከተወሰኑ አገራት ጋር በቀጥታ በመተባበር 

ሥርዓተ ትምህርቶችን ወደ አገር ውስጥ በማምጣት በፕሮጀክት ደረጃ እንዲተገበሩ የተደረገበትም 

ሁኔታ አለ፡፡  

 3.2.3.7. አገር አቀፍ የትምህርትና ሥልጠና ብቃት ማዕቀፍ 
  

እንደሚታወቀው ባሁኑ ጊዜ በመላው ዓለም ከ143 በላይ የሚሆኑ አገራት የአገር አቀፍ 

የትምህርትና ሥልጠና ብቃት ማዕቀፍን በማዘጋጀት፣ በመተግበር፣ አሊያም ለማዘጋጀት ዕቅድ 

ይዘው በመንቀሳቀስ ላይ ይገኛሉ፡፡ በዋናነት የአገራችን የትምህርትና ሥልጠና ሥርዓት ከጥራት፣ 

አግባብነት፣ ፍትሃዊነት እና ተደራሽነት አንጻር ወደ ላቀ ደረጃ በማሳደግ ከፍተኛ ሚና 

ይጫወታል ተብሎ የሚታሰበው የኢትዮጵያ አገር አቀፍ የትምህርትና ሥልጠና ብቃት ማዕቀፍ  

ጽንሰ ሃሳቡን የማዳበሩ ተግባር ተገባዶ ማዕቀፉን ለማስተግበር የሚያስችል ረቂቅ ደንብ 

ተዘጋጅቷል፡፡ የዚህ ማዕቀፍ ተግባራዊ መሆን በርካታ አገራት የሚግባቡበት ቋንቋ ከመሆኑ ጋር 

ተያይዞ ለአገሪቱ የከፍተኛ ትምህርት ዓለም አቀፋዊነት ከፍተኛ እገዛ ያደርጋል፡፡ ማዕቀፉን 

ተግባራዊ በማድረግ የተማሪዎችን ዓለም አቀፋዊነትና ዝውውርን ማሳደግ ይቻላል፡፡ 

 

3.2.3.8. ከባቢያዊ (ቀጠናዊ) ተደራሽነት  

 

በግል የከፍተኛ ትምህርት ውስጥ ገብተው ለከፍተኛ ትምህርት መስፋፋት የበኩላቸውን 

አስተዋጽኦ በማድረግ ላይ ከሚገኙ ተቋማት መካከል ጥቂቶቹ በደቡብ ሱዳንና በሱማሌ ላንድ 

ቅርንጫፍ ካምፓሶችን በመክፈት አበረታች ተግባራትን አከናውነዋል፡፡ እንደዚሁም ከውጭም 

እንደ ደቡብ አፍሪካ ዩኒቨርሲቲ (UNISA) ያሉ ድንበር ተሸጋሪ ዩኒቨርሲቲዎች በሀገራችን 

ቅርንጫፍ ከፍተው በድህረ ምረቃ ፕሮግራሞች ትምህርት በመስጠት ላይ ይገኛሉ፡፡ ይህ 

ከባቢያዊ ቅንጅት ለማዳበር የሚያስችልና በቀጣይ ዓለም አቀፋዊነትን ለማሳደግ የሚያስችል 

ጅምር ስለሆነ ተጠናክሮ መቀጠል ይኖርበታል፡፡  
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3.2.3.9. የከፍተኛ ትምህርት የመረጃና መገናኛ ቴክኖሎጂ 

 

የመረጃና መገናኛ ቴክኖሎጂ የኢንፎርሜሽን ሂደትና ኮሚዩኒኬሽን ዘርፍ አንዱ አካል ሆኖ 

የኮምፒውተር እቃዎችን፣ ፕሮግራሞችን እንዲሁም የቴሌ ኮሚዩኒኬሽን መሳሪያዎችን እና 

ዘዴዎችን ዘርግቶ በመጠቀም በአጭር ጊዜ ውስጥ በርካታ የመረጃ ቅብብሎሽ፣ ዘመናዊና 

ውጤታማ አሰራር እንዲኖር የሚያስችል ዘዴ ነው፡፡ ትርጉሙም በሰዎች መካከል፣ በሰዎችና 

በኤሌክትሮኒክስ ቁሳቁሶች እንዲሁም በኤሌክትሮኒክስ ቁሳቁሶች መካከል የሚደረጉትን የዲጂታል 

መረጃ ልውውጦች፣ ክምችቶች፣ አደረጃጀቶች እና ሂደቶች ውስጥ ያሉትን የመረጃ ትስስሮች 

(network)ና እንቅስቃሴዎች በሙሉ የሚያካትት ነው፡፡12 

 

አሁን ባለንበት የእውቀት/ኢንፎርሜሽን ዘመን (Knowledge/Information Era) የመረጃና መገናኛ 

ቴክኖሎጂ ኑሯችንን እና አሰራራችንን በከፍተኛ ሁኔታ እየቀየረ ይገኛል፡፡ ስለሆነም በሃብታም 

እና በደሃ ሃገሮች መካከል ያለው የሃብት እና የእድገት ልዩነት በዋናነት የሚመነጨው ከመረጃና 

መገናኛ ቴክኖሎጂ ነው ቢባል ማጋነን አይሆንም፡፡ የመረጃና መገናኛ ቴክኖሎጂ በአንድ ሃገር 

ከፍተኛ የሆነ የመረጃ ቅብብሎሽ እንዲኖር የሚያስችል በመሆኑ በአንድ ማህበረሰብ ኢኮኖሚያዊ፣ 

ማህበራዊ እና ፖለቲካዊ እድገት ላይ በጎ ተጽእኖን በመፍጠር ተወዳዳሪ የለውም፡፡ ርቀትን 

አጥፍቶ ድንበርተኝነትን በማስወገድ እውቀትንና ፈጠራን ከአንደኛው የአለም ጫፍ ወደሌላኛው 

የአለም ጫፍ የቴክኖሎጂ ሽግግርን ለማበራታታት፣ ስልጡን  ዜጋ ለማፍራት የመረጃና መገናኛ 

ቴክኖሎጂ ወሳኝ ሚና ይጫወታል፡፡  

 

ላለፉት ሀያ አመታት ሃገሪቱ በሁሉም የትምህርት ዘርፍ ልማት ከፍተኛ እድገት እንዳስመዘገበች 

ሁሉ በዚሁ  በመረጃና መገናኛ ቴክኖሎጂ መስክም ለውጥ ታይታል፣፣ በከፍተኛ ትምህርት 

ተቋማት እና ከተማሪዎች ተሳትፎ መስፋፋት ጋር ተያይዞ  ግን በመረጃና መገናኛ ቴክኖሎጂ 

ያሳየችው ለውጥ ገና ብዙ ይቀረዋል፡፡ ኮምፒውተርን ጨምሮ ለመረጃና መገናኛ ቴክኖሎጂ 

አተገባበር መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች በሚፈለገው መጠን አለመሟላታቸው እንዲሁም በዘርፉ በቂ 

የሰለጠነ የሰው ሃይል እጥረት እንደ ምሳል መጥቀስ ይቻላል፡፡  

                                                 
12

 Cees J. Hamelink, New Information and Communication technologies, Social Development and Cultural Change, 

UNRISD Discussion Paper, June 1997, available at 
www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/(httpAuxPages)/.../dp86.pdf accessed on Jan 20. 2013 
 

http://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/(httpAuxPages)/.../dp86.pdf
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3.2.3.9.1. መሰረተ-ልማት 
 

በኢኮኖሚ እድገታቸው ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሱ እና በማደግ ላይ ያሉ ሃገሮች ታሪክ ሲቃኝ 

የምጣኔ ሃብት እድገታቸው ከእውቀት ፈጠራ፣ አጠቃቀም እና ልህቀት ጋር በእጅጉ የተቆራኘ 

ነው፡፡ ፈጣን የእውቀት ሽግግርን እውን በማድረግ እውቀትን መሰረት ያደረገ ኢኮኖሚን 

(Knowledge-Based Economy) ከመገንባት አኳያ የመረጃና መገናኛ ቴክኖሎጂ ሚና እጅግ የላቀ 

ሆኖ እናገኘዋለን፡፡13 ከሰሃራ በታች ያሉ ሃገሮች ያደጉ ሃገሮች የመረጃና መገናኛ ቴክኖሎጂ ዘርፍ 

ከደረሱበት የእድገት ደረጃ አንጻር ሲታይ ከዓለም አቀፉ የዲጂታል ማዕበል(Digital Wave) 

ተነጥለው ወደ ኋላ የቀሩ፣ የዲጂታል ንጥሎች (digital divide) መሆናቸውን በርካታ ጥናቶች 

ያሳያሉ፡፡14 

 

በዓለም አቀፉ የቴሌኮሚዩኒኬሽን ህብረት( International Telecommunications Union (ITU)) 

ሪፖርት መሰረት እ.ኤ.አ በ2002 የአፍሪካ አማካይ የኢንተርኔት አጠቃቀም መጠን ከመቶ ሰዎች 

0.6 ብቻ ነበር፡፡ ይሄ ቁጥር እ.ኤ.አ በ2006 አሻቅቦ ከመቶ ሰዎች 5 ደርሷል፡፡15፣16,17 በተጠቀሰው 

ጊዜ ውስጥ የሞባይል አጠቃቀም በ9 እጥፍ ሲያድግ የኢንተርኔት አጠቃቀም ያደገው በ 3 እጥፍ 

ብቻ መሆኑን በሌላ ጊዜ የወጡ ጥናቶች ያመላክታሉ፡፡18 

 
እ.ኤ.አ ከ2010 በፊት የነበረው ሁኔታ እንደሚያሳየው በብሮድባንድ አጠቃቀም ከግብጽ፣ ሞሮኮ፣ 

ቱኒዚያ፣ አልጄሪያ እና ደቡብ አፍሪካ በስተቀር ሌሎች ሃገሮች በእጅጉ ውደኋላ የቀሩ ናቸው፡፡19 

የአፍሪካን 80 በመቶ የሚሆነውን የቀጥታ መስመር ድርሻ የሚሸፍነው በእነዚህ ሃገሮች ነው፡፡20 

የተመዘገበው እድገት አመርቂ ቢሆንም በመረጃና መገናኛ ቴክኖሎጂ እጥረት ምክንያት ከሌላው 

አለም የተነጠለች ሆና የቆየች መሆኑ ብዙዎች የሚስማሙበት ሃቅ ነው፡፡21 በአጠቃላይ አነጋገር 

የአህጉሪቱ ኢኮኖሚ እድገት ኋላ ቀር መሆን ከመረጃና መገናኛ ቴክኖሎጂ አደረጃጀትና 

                                                 
13

 Joseph Stiglitz, Public Policy for a Knowledge Economy, Remarks at the Department for Trade and Industry and  
    Center for Economic Policy Research, London, 1999 

 
14

 Mike Jensen, Information and Communication Technologies (ICTs) in Africa – A Status Report, UN ICT Task  

     Force, 2003; available at http://www.unicttaskforce.org/thirdmeeting/documents/jensen%20v6.htm accessed on   

     Apr. 15, 2014. 
15

 International Telecommunication Union (ITU), Telecommunications/ICT Markets and Trends in Africa, 200 
16

 Ibid. 
17

 Ibid. 
18

 http://www.itu.int/ITU-D/ICTEYE/Indicators/Indicators.aspx accessed on Apr. 15, 2014. 
19

 http://www.itu.int/ITU-D/ICTEYE/Indicators/Indicators.aspx accessed on Apr. 15, 2014. 
20

 Ibid. 
21

 http://siteresources.worldbank.org/INTETHIOPIA/Resources/PASDEP_Final_English.pdf 

http://www.unicttaskforce.org/thirdmeeting/documents/jensen%20v6.htm
http://www.itu.int/ITU-D/ICTEYE/Indicators/Indicators.aspx
http://www.itu.int/ITU-D/ICTEYE/Indicators/Indicators.aspx
http://siteresources.worldbank.org/INTETHIOPIA/Resources/PASDEP_Final_English.pdf
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አጠቃቀም ዝቅተኛ መሆን ጋር በእጅጉ የተቆራኘ መሆኑን ያሳያል፡፡ ስለዚህ የመረጃና መገናኛ 

ቴክኖሎጂን ለእውቀትና ለመረጃ ቅርብ በመሆን እና ሁለንተናዊ የትምህርት እድገትን ማምጣት 

የሁሉም የአፍሪካ ሃገሮች እና የልማት አጋሮቻቸው አጀንዳ ነው፡፡ 

 

የቅርብ መረጃዎች እንደሚያሳዩት ግን ሀገራችን በመረጃና መገናኛ ቴክኖሎጂ መሰረተ ልማት 

ከፍተኛ እድገት አሳይታለች፣፣ በብሮድ ባንድ መስመር ዝርጋታ ከአፍሪካ ግንባር ቀደም 

ከሚባሉት ሀገራት ውስጥ ኢትዮጵያ አንዷ ናት (ግራፍ 2)፡፡ በዚህ መሠረት በመስመር ዝርጋታ 

ርዝማኔ ከአፍሪካ ሀገሮች 4ኛ ስትሆን ከአጠቃላይ የአፍሪካና የዓለም ሀገሮች አማካይ ርዝማኔ 

በላይ ናት፡፡ 

 

 

  ግራፍ 2. የአንዳንድ አፍሪካ ሀገራት የኢንተርኔት መስመር ዝርጋት (Fiber optics) ያለበት ደረጃ   

 

ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን የብሮድ ባንድ መሰረተ ልማቱን በመጠቀም ዙርያ ገና መሻሻል 

ያለባች ሌሎች ግብአቶች አሉ፣፣ እንዲሁም እ.ኤ.አ በ2011 በተደረገ ጥናት የከፍተኛ ትምህርት 

የተማሪዎች-ኮምፒዩተር ጥምርታን አስቀምጧል፡፡ በዚህም መሰረት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 31፡

1፣ የዲላ ዩኒቨርሲቲ 53፡1 ፣ የደብረማርቆስ ዩኒቨርሲቲ 111፡1 ፣ የሃዋሳ ዩኒቨርሲቲ 64፡1፣ 

እንዲሁም የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ 69፡1 መሆኑን ያሳያል፡፡22 በአጠቃላይ የከፍተኛ ትምህርት 

                                                 
22 Bass, Julian M. (2011) An Early-Stage ICT Maturity Model derived from Ethiopian education institutions. Robert Gordon University, UK. 

.International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology (IJEDICT), 2011, Vol. 7, Issue 1, 
pp. 5-25. 
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ተቋማት የተማሪዎች-ኮምፒዩተር ጥምርታ በአማካይ 10፡1 እንደሆነ በሌላ ጥናት ላይ 

ተመልክቷል፡፡23ይህ ጥምርታ የሚያሳየው በየተቋማቱ ያለው የኮምፒዩተር ቁጥር ከተማሪው ቁጥር 

ጋር የተመጣጠነ እንዳልሆነ በቻ ሳይሆን አጥረትም ይታይበታል፣፣  ከዚህም ባሻገር የተሻለ 

መሰረተ ልማት ባላቸው ዩኒቨርሲቲዎችም  ቴክኖሎጂውን ለትምህርትና ምርምር ጥቅም በማዋል 

ረገድ ከፍተኛ ክፍተት ይታይባቸዋል፣፣   

 

3.2.3.9.2. የሰለጠነ የሰው ሀይል 

 

የመረጃና መገናኛ ቴክኖሎጂ የልህቀት ማዕከል እ.ኤ.አ. በ2013 ባቀረበው ጥናት ላይ 

እንደተመለከተው የሀገሪቱ በአይ.ሲ.ቲ የሰለጠነ የሰው ሃይል አቅርቦት እ.ኤ.አ ከ2007/8-2011/12 

ድረስ በዲፕሎማ እና ቴክኒክና ሙያ ሥልጠና 50,247፣ 9878 በመጀመሪያ ዲግሪ፣ 676 በድህረ 

ምረቃ፣ በጠቅላላው 60,801 ናቸው፡፡ እ.ኤ.አ በ2014 69,408 የመረጃና መገናኛ ቴክኖሎጂ  

ባለሙያዎች በገበያው ውስጥ እንደሚገኙ ይታወቃል፡፡24፣25 እ.ኤ.አ.በ 2012/13 በሃገር ደረጃ 

በመረጃና መገናኛ ቴክኖሎጂ የሰለጠነ የሰው ሃይል ፍላጎት እና አቅርቦት ላይ የሚታየው ክፍተት 

ከ8,607 በላይ ሊሆን እንደሚችል ይገመታል፡፡ ይሄ አሃዝ እ.ኤ.አ ከ2008 በፊት የተመረቁትን 

ታሳቢ ያላደረገ ነው፡፡26 ወደፊት በሌሎች ተቋማት ውስጥ ሊኖር የሚችል የመረጃና መገናኛ 

ቴክኖሎጂ የሰው ሃይል ፍላጎት እንደሚጨምር ይጠበቃል፡፡ በሀገራችን በ2006 ዓ.ም. በመረጃና 

መገናኛ ቴክኖሎጂ  ልህቀት ማዕከል በተካሄደው ጥናት መሰረት በሚቀጥሉት 7 ዓመታት ውስጥ 

የመረጃና መገናኛ ቴክኖሎጂ የሰው ሃይል ፍላጎት በ2006 ዓ.ም. ከነበረው የ20 በመቶ ጭማሪ 

እስከ 2009 ዓ.ም. ወደ 56 በመቶ እንዲሁም በ2012 ዓ.ም. ደግሞ ወደ 56 በመቶ እንደሚያድግ 

ይጠበቃል፡፡ በተመሳሳይ በመረጃና መገናኛ ቴክኖሎጂ ዘርፍ በሚሰሩ ተቋማት ሊኖር የሚችለውን 

የሰው ሃይል ፍላጎትም ከ2006 ዓ.ም. እስከ 2012 ዓ.ም. ውስጥ ባሉት ዓመታት ከ25 - 79.5 

በመቶ እንደሚያድግ ያሳያል፡፡27ስለዚህ በዚህ ሙያ መስክ ዩኒቨርስቲዎቻችን በበቂ መጠን የሰው 

ኃይል ማፍራት ይኖርባቸዋል፡፡  

 

 

 

                                                                                                                                                           
 
23 Hare, H.(2007). ICT in Education in Ethiopia. 
24 ICT Center of Excellence. 2013. Assessment and Prediction of Labor Market Demand For ICT Professionals for The Periods (2013/2014 – 

2019/2020) 
25 ከምርቃት በኋላ ከመረጃና መገናኛ ቴክኖሎጂ ዘርፍ የሚወጡትን እና የሚመለሱትን ታሳቢ ያደረገ ዳታ አይደለም፡፡ ከኢትዮጲያ 

የሚወጡ እና የሚገቡ የአይሲቲ ባለሙያዎችን አያካትትም፡፡ የክፍተት አሃዙ ላለፉት 5 ዓመታት ወስጥ በአይሲቲ የተመረቁትን 
ባለሙያዎች ብቻ ታሳቢ ያደረገ መረጃ ነው፡፡ 

26
 Ibid. 

27
 ICT Center of Excellence. 2013. Ibid. 
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3.2.4. የመምህራን ልማት 
 

መምህራን በመማር ማስተማር፣ ምርምርና ማህበረሰብ አገልግሎት ካላቸው የሙያ ሚና 

ባሻገር የተቋማት አመራር ግንባታ ምንጭ በመሆናቸው የከፍተኛ ትምህርት ቁልፍ 

ምሶሶዎች ናቸው፡፡ በዚህ ምክንያት የከፍተኛ ትምህርት ተልእኮዎችን ለማሳካት ሲታሰብ 

የመምህራን አቅርቦትና ጥራት ትኩረት የሚሻ ቁልፍ ጉዳይ ነው፡፡  

 

 መምህራን የትምህርት ጥራትን በማስጠበቅ ለሀገር እድገትና ብልጽግና ከፍተኛ ድርሻ 

የሚያበረክቱ ከመሆናቸውም በላይ በጥናትና ምርምር በመሳተፍ ለህብረተሰቡ ችግር ፈቺም 

በመሆን ትልቅ ስራዎችን ያከናውናሉ፡፡ በተጨማሪም የተማሪዎች ተሳትፎ፣ ፍትሐዊነት፣ 

ምርምርና የማህበረሰብ አገልግሎት፣ የትምህርት ጥራት፣ ዓለም አቀፋዊነት እንዲሁም የቴክኖሎጂ 

አጠቃቀምን ውጤታማ ለማድረግ የመምህራን በተፈላጊው ጥራትና መጠን መገኘት አስፈላጊውና 

ዋነኛው ጉዳይ ነው፡፡ ከዚህም በመነሳት በሀገራችን መምህራንን በየጊዜው ማሰልጠንና ከቴክኖሎጂ 

ጋር ማስተዋወቅ አስፈላጊነቱ ታምኖበት መምህራንን የማልማት ሥራ በዕቅድ ተይዞ በስፋት 

እየተሠራ ይገኛል፡፡ ይህንን ባገናዘበ መልኩ መምህራንን የማልማት ስራ በአንድ ወቅት ብቻ 

ተሰርቶ የሚያበቃ ስላልሆነ በተከታታይ ሊሰራበት የሚገባ አቢይ ጉዳይ ይሆናል፡፡   

 

3.2.4.1 የመምህራን አቅርቦት    
 

የዩኒቨርሲቲዎቻችን ዓመታዊ የተማሪ ቅበላ አቅም በከፍተኛ ሁኔታ በማደጉ እና ከአዳዲስ 

ዩኒቨርሲቲዎች ፍላጎት ጋር ተዳምሮ የመምህራን አቅርቦት ፍላጎትን ጨምሮታል፡፡ ለወደፊቱም 

ወደ ዩኒቨርሲቲ ሊገቡ የሚችሉ የተማሪዎች መጠን ሲያድግ የመምህራን ፍላጎትም በየዓመቱ 

እየጨመረ ይሄዳል፡፡  
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ሠንጠረዥ 9. የተማሪዎች ተሳትፎ እድገትን መሰረት ያደረገ የመምህራን ፍላጎት ትንበያ 28 

 

የ2005 ዓ.ም መረጃ እንደሚያሳየው አጠቃላይ የመንግስት ከፍተኛ ትምህርት መምህራን ብዛት 

23,905 ሲሆን ከነዚህ ውስጥ 1,848 (8.6%) የሚሆኑት የውጭ ሀገር ዜጎች ናቸው፡፡ በግሉ ዘርፍ 

ያሉት የመምህራን ብዛት ደግሞ 1970 ይሆናሉ፡፡ ስለሆነም በአጠቃላይ በ2005 ዓ.ም የከፍተኛ 

ትምህርት መምህራን ብዛት 23,905 ደርሷል፡፡ ሆኖም ግን አንዳንድ የመንግስት ዩኒቨርስቲ 

መምህራን በግሉ ዘርፍም እያስተማሩ እንደሆነ ታሳቢ በማድረግ የአጠቃላይ የመምህራን ብዛት 

ከትክክለኛው በተወሰነ ደረጃ ዝቅ ሊል እንደሚችል ይገመታል፡፡ መረጃው እንደሚያሳየው 

በመደበኛ መርሃ ግብር 317,799 በተከታታይ ደግሞ 236,049 በአጠቃላይ የተማሪዎች ብዛት 

553,848 ደርሷል፡፡ የመምህር እና ተማሪዎች ጥምርታ ከዓመት ወደ ዓመት እየቀነሰ የመጣ 

ቢሆንም ይህ ቁጥር የመምህራን ተማሪዎች ጥምርታውን 1፡24 ያደርገዋል፡፡ ከዓለም አቀፍ 

ስታንዳርድ አኳያ (1፡19) ጥምርታው ዝቅተኛ በመሆኑ የመምህራን አቅርቦቱን መጨመር 

ያስፈልጋል፡፡ በ2005 ዓ.ም ያለው የመምህራን ብዛት (23,905) ከመደበኛ ተማሪዎች ቁጥር 

አንጻር ስናየው ግን ጥምርታው 1፡14 ያህል ብቻ ይሆናል፡፡ የሀገር ውስጥ መምህራንና የመደበኛ 

ተማሪዎች ጥምርታ ደግሞ 1:13 ነው፡፡ ነገር ግን ይህ ጥምርታ የአንደኛ ዲግሪ ያላቸው 

እንዲሁም በትምህርት ላይ ያሉትን መምህራን ጨምሮ የተሰላ በመሆኑ የመምህራን አቅርቦቱን 

ከፍ ያለ እንዲመስል አድርጎታል፡፡ በስራ ላይ ያሉትን መምህራን ብቻ ታሳቢ ካደረገ ግን 

የመምህራን እና ተማሪዎች ጥምርታው ከተገለጸው ምጣኔ በታች ይሆናል፡፡ ከዚህ በተጨማሪም 

                                                 
28 ከላይ እንደተገለጸው የግሉ ዘርፍ ከአጠቃላይ የተማሪዎች ተሳትፎ ድርሻ14% ይደርሳል ብለን ብንወስድ የመምህራን ፍላጎቱም  
   በዚሁ ምጣኔ መሰረት ይሆናል፡፡ 
29ይህ የመምህራን ፍላጎት ትንበያ መነሻ የሚያደርገው የመደበኛ ተማሪዎችን የተሳትፎ መጠን ሲሆን የተከታታይ ትምህርት  
  ተማሪዎችን ሲጨምር የመምህራን ፍላጎቱ በ43% እንደሚጨምር ይገመታል፡፡ ለምሳሌ በአማራጭ 1 ያለው የመደበኛ ተማሪዎች  
  ቁጥር 592,343 ሲሆን የተከታታይ ትምህርት ተማሪዎች ሲጨመርበት 864,820 ስለሚሆን የመምህራን ፍላጎትም 45,516 ገደማ  
  ይደርሳል፡፡ በዚሁ ስሌት ለ 2012 የሚያስፈልጉ መምህራን መጠን ለሁለተኛው አማራጭ 62,271 ሲሆን ለሶስተኛው አማራጭ  
  ደግሞ 83,402 ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል፡፡ 

 
የትም
ህርት 
ዘመን 

በተለያዩ አማራጮች የሚኖሩ የመምህራን ብዛት 
አማራጭ 1 አማራጭ 2 አማራጭ 3 

የጠቅላ
ላ 
መምህ
ራን 
ብዛት29  
 

ሶስተኛ 
ዲግሪ 
ያላቸው  
መምህራን 
(25%) 
 
 

ሁለተኛ 
ዲግሪ 
ያላቸው 
መምህራን 
(75%) 
 
 

ጠቅላላ 
መምህ
ራን 
ብዛት 
 
 
 

ሶስተኛ 
ዲግሪ 
ያላቸው  
(25%) 
 
 

ሁለተኛ  
ዲግሪ 
ያላቸው  
መምህራ
ን  
(75%) 
 

የጠቅላ
ላ 
መምህ
ራን 
ብዛት  
 
 

ሶስተኛ 
ዲግሪ 
ያላቸው  
(25%) 
 
 

ሁለተኛ 
ዲግሪ 
ያላቸው 
መምህራን 
(75%) 
 
 

2008  23,277 5,819 17,458 27,563 6,891 20,672 33,083 8,271 24,812 

2009  25,056 6,264 18,792 31,062 7,766 23,297 38,580 9,645 28,935 

2010  26,994 6,748 20,245 31,760 7,940 23,820 40,267 10,067 30,200 

2011  28,947 7,237 21,710 36,726 9,181 27,544 47,959 11,990 35,969 

2012  
31,176 7,794 23,382 42,651 10,663 31,989 57,125 14,281 42,844 
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ምንም እንኳ መንግስት በቅርቡ ለመምህራን ያደረገው የደመወዝ ማሻሻያ ብዙ መምህራንን 

በማስተማር ስራ ላይ እንዲያተኩሩና ተረጋግተው እንዲኖሩ የሚደርጋቸው ዓይነት ቢሆንም 

በተለያዩ ምክንያቶች ስራቸውን ሊለቁ የሚችሉ መጠነኛ ቁጥር ያላቸው መምህራን ሊኖሩ 

ስለሚችሉ በ2012 ዓ.ም ከሚያስፈልገው 31,457 ጠቅላላ መምህራን በተጨማሪ የእያንዳንዱን 

የትምህርት መስክ ታሳቢ ያደረገ 5% የመምህራን ቁጥር በመጠባበቂያ መያዝ ያስፈልጋል፡፡ 

በመሆኑም ተጨማሪ 1573 መምህራንን በማሰልጠን በጠቅላላው 33,030 መምህራን እንዲኖሩን 

ታሳቢ አድርጎ ማልማት ያስፈልጋል፡፡ 

 

ሠንጠረዥ.10 የተማሪ መምህር ጥምርታ (ምጣኔ) 

ብዛት 2002 ዓ.ም 2003 ዓ.ም 2004 ዓ.ም 2005 ዓ.ም 

የተማሪዎች 
ተሳትፎ 420,387 447,693 (6.5%) 494,110 (10.4%) 553,848 (12.1%) 

የመምህራን ብዛት 15,707 17,402 (10.8%) 20,822 (19.7%) 23,905 (14.8%) 

የተማሪ መምህር 
ምጣኔ 

1:26.8 1:25.7 1:23.7 1:23.2 

 
ምንጭ፡ Education Statistics Annual Abstract 2005 E.C, MoE  
ማስታወሻ፡- በቅንፍ ውስጥ የተቀመጡት ዓመታዊ ጭማሬ በመቶኛ ተሰልቶ የተቀመጠ ነው፡፡ 
 

ከመምህራን አቅርቦት አኳያ ሌላው ትኩረት የሚሻው ጉዳይ የሴቶች ተሳትፎ አነስተኛ መሆኑ 

ነው፡፡ የሴቶቹ ድርሻ በ2003 ዓ.ም (2010/11) ከነበረበት 9.2% በ2005 ዓ.ም (2012/13) ወደ 

10.6% ያደገ ቢሆንም በ4ኛው ትምህርት ሴክተር ልማት ዕቅድ መገባደጃ ወደ 20% ለማድረስ 

ከተጣለው ግብ አኳያ ክፍተት መኖሩን ያሳያል፡፡ ስለሆነም በሁለተኛው የዕድገትና 

ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ዘመን የሴቶች ተሳትፎ ድርሻ ለማሳደግ ከፍተኛ ግብ አስቀምጦ 

መንቀሳቀስ ያስፈልጋል፡፡   

 

3.2.4.2.የመምህራን ልውውጥ  

 

የመምህራን ልውውጥ ማለት አንድ ዩኒቨርሲቲ ከሌላ ዩኒቨርሲቲ በሚደረግ ውል መሰረት 

ኢትዮጵያዊያን መምህራን ወደ ወጪ በመሄድ እንደዚሁም የውጪ ሀገር መምህራን ወደ ሀገሪቱ 

ዩኒቨርሲቲዎች መጥተው በምርምርና በማስተማር ሙያቸው አስተዋጽኦ የሚያደርጉበት መንገድ 

ነው፡፡ ከ2001 ዓ.ም እስከ 2005 ዓ.ም ባለው ጊዜ ውስጥ የውጭ ሀገር መምህራን ተሳትፎ ዕድገት 

በማሳየቱ በ2006 ዓ.ም የውጭ አገር መምህራን ተሳትፎ ከአጠቃላይ የከፍተኛ ትምህርት 
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መምህራን ቁጥር አንጻር ሲታይ 8% ያህል ቢደርስም የተሳትፎው ዓላማ የመምህራን ልውውጥን 

እሳቤ ያደረገ ሳይሆን ጊዜያዊ የአገር ውስጥ መምህራን እጥረት ለማቃለል ስለሆነ በሂደት 

ልህቀትን መፍጠር ታሳቢ ያደረገ መሆን ይኖርበታል፡፡ እንደዚሁም ኢትዮጵዊያን ምሁራን 

ከሥራቸው ጋር ግንኙት ባለው መልክ ወደ ወጪ ሀገር ዩኒቨርሲቲዎች ሄደው ልምድ 

የሚቀስሙበትና የሚቆዩበት ሁኔታ ውስን ልምዶች ቢኖሩም በተቀናጀ መንገድ እየተሰራበት 

አይደለም፡፡ ስለዚህ  የመምህራን ልውውጥ እንደ ሥርዓት በሀገራችን ባሉ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ 

በተጠናከረ ደረጃ ላይ አይገኝም፡፡ 

3.2.4.3. የመምሀራን  የትምህርት ደረጃ  
 

ከመምህራን ብቃትም አንፃር ብዙ መሻሻል የታየ ቢሆንም አሁንም ከሚፈለገው እና ከስታንዳርድ 

አኳያ ብዙ ይቀረናል፡፡ የዓለም ዓቀፍ የከፍተኛ ትምህርት መምህራን ጥራት መደበኛ መለኪያ 

ከአጠቃላይ መምህራን የሶስተኛ ዲግሪ ያላቸው ድርሻ መጠን ነው፡፡ በዚህ መለኪያ በተለይ 

በምርምር ዩኒቨርሲቲዎች የሚጠበቀው የሶስተኛ ዲግሪ ያላቸው መምህራን ድርሻ 50% እንደሆነ 

ዓለም አቀፍ የከፍተኛ ትምህርት ስታንዳርድ ያመለክታል፡፡ ከዚህ አንጻር ከፍተኛ ደረጃ ላይ 

የደረሱ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ጥራት ያለው ትምህርት ለመስጠት ብቻ ሳይሆን ላቅ ያለ 

ምርምር በማካሄድ ለቴክኖሎጂ ልማት ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚያደርግ ተጨባጭ አቅም 

ይኖራቸዋል፡፡ በ2005 ዓ.ም ከነበሩን 23,905 መምህራን መካከል የ PhD ወይም ሶስተኛ ዲግሪ 

የነበራቸው 12.5% ገደማ ሲሆኑ በአንዳንድ በፍጥነት በማደግ ላይ ካሉ ሀገሮች ጋር ሲነፃፀር 

በጣም ዝቅተኛ ነው፡፡  ለምሳሌ፡- እ.ኤ.አ  በ2010 ማሌዥያ የነበራት የPhD መምህራን ብዛት 

ከአጠቃላይ የመምህራን ድርሻ ውስጥ 47.3% ይሸፍናል፡፡30  የደበቡ አፍሪካው ኬፕታወን 

ዩኒቨርሲቲ 59%፣  ጋና ዩኒቨርሲቲ 41%፣ የኬኒያው ኬኒያታ ዩኒቨርሲቲ 34% ሲሆን በሀገራችን 

ደግሞ የተሻለ ደረጃ ያለው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 26% ላይ ነው፡፡ ስለሆነም በሀገራችን ባሉት 

የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የ3ኛ ዲግሪ ያላቸው መምህራን ምጣኔ እጅግ መሻሻል እንዳለበት 

ያሳያል፡፡  

 

ሌሎች ሀገሮች የደረሱበት ደረጃ ለመድረስ ብቻ ሳይሆን በዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዱ 

ማገባደጃ ይደረሳል ተብሎ ከታሰበው የመምህራን ስብጥር (0፡75፡25) ለመድረስም በፍጥነት 

መጓዝ ይኖርብናል (Growth and Transformation Plan, 2010-2015, FDRE)፡፡ ከትምህርት 

መስክ አንጻር ስናየው ደግሞ በአቅርቦትም ይሁን በጥራት ደረጃ የኢንጂኒሪንግና ቴክኖሎጂ 

መምህራን ልማት ልዩ ትኩረት ይሻል፡፡ በ2006 ዓ.ም ከዩኒቨርሲቲዎች በተሰበሰበው መረጃ 

                                                 
30 The National Higher Education Action Plan,2011-2015, Malaysia 
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መሰረት የአንድ ነባር ዩኒቨርሲቲ ካሉት 1,310 ያህል መምህራን ውስጥ 145 (11.1%) የ3ኛ 

ዲግሪ ያላቸው ሲሆኑ ገና በጣም አዲስ ከሆኑት አንድ ዩኒቨርሲቲ ብናይ ካሉት 134 መምህራን 

መካከል 11 (0.8%) ብቻ የሶስተኛ .ዲግሪ ያላቸው መምህራን ይገኙበታል፡፡  

  

ሠንጠረዥ 11. የመምሀራን ብዛት ድርሻ በየትምህርት ደረጃው 

 

ዓ.ም 

የአካዳሚክ ሰራተኞች ብዛት 

ዲፕሎማ የመጀመሪያ 
ዲግሪ 

የህክምና 
ዲግሪ 
(MD) 

2ኛ ዲግሪ 3ኛ ዲግሪ 
(PhD) 

ሌሎች 
ተመጣጣኝ 
ደረጃዎች  

ድምር 

2004 840 
7,435 1,871 8,975 

(44.9%) 
1,577 121 

20,822 
(46.6%) (8.5%) 

2005 937 
6,993 1,665 11,443 

(49.8%) 
2,590 263 

23,905 
(37.7%) (12.5%) 

ዕድገት 
በመቶኛ  11.5 - 5.9 -11 27.5 64.2 117.4 14.8 

ምንጭ፡- Education Statistics Annual Abstract 2005 E.C, MoE 

 

ከነባሮቹ መካከል በአዲስ አበባ  ዩኒቨርሲቲ 72 ፕሮፌሰሮች፣ 203 ተባባሪ ፕሮፌሰሮች እና 552 

ረዳት ፕሮፌሰሮች የነበሩት ሲሆን በሚቀጥሉት አምስት ዓመታት የሚጨመሩትን ታሳቢ 

ሳናደርግ እነዚህ በድምሩ 827 መምህራን በመተባበር እያንዳንዱ ሶስት አባላት ያሉት ቡድን 

ቢያቋቁምና በዓመት አንድ የሶስተኛ ዲግሪ ምሩቅ ቢያፈሩ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፒ.ኤች.ዲ 

የማስመረቅ አቅም  በዓመት 276 ሊደርስ ይችላል፡፡ የሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች አቅምም ቢያንስ 

የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲን 10% ይደርሳሉ ተብሎ ይገመታል፡፡ ይህ የማስመረቅ አቅም የውጭ 

የትምህርት ዕድል ካልታከለበት ብቻውን የዩኒቨርሲቲዎችን የመምህራን ፍላጎትም ሆነ በጠቋሚ 

ጥናቱ (በሠንጠረዥ 8) ላይ የተመለከተው ሃገራዊ የሶስተኛ ዲግሪ ያላቸው ባለሙያዎች ፍላጎት 

ማሟላት ከባድና ፈታኝ ስራ ይሆናል፡፡ 

 

ከአጠቃላይ የመምህራን ቁጥር እና የትምህርት ደረጃ ጋር መነሳት ያለበትና መረሳት የሌለበት 

ጉዳይ የሴት መምህራን ተዋጽኦ ሲሆን ይህም ከአብዛኛው የዓለም ክፍል ጋር ሲነፃጸር በዝቅተኛ 

ደረጃ ላይ ይገኛል፡፡ በ2005 ዓ.ም የነበረው አነስተኛ የሴት መምህራን ተሳትፎ (10.6%) የዓለም 

አማካይ ያለበትን ደረጃ (41%) እና በዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ዘመን ይደረስበታል 

ተብሎ የታሰበውን 20% ለማድረስ ስልቶች ተቀርፀው ሊሰራበት ይገባል፡፡  
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ከዚህ በተጨማሪ ጎን ለጎን ቢያንስ ተገቢው የስብጥር ደረጃ እስኪረጋገጥ ድረስ መምህራኖቻችን 

በትምህርት አሰጣጥ ዘዴዎች እና በሙያዊ ስነምግባር እንዲታነጹ አጫጭር የሥራ ላይ ሥልጠና 

እንዲያገኙ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡  

 

3.2.4.4. የመምህራን ሥልጠና 
 

በሀገራችን የመምህራን ስልጠና በበርካታ ዩኒቨርሲቲዎች በብዛት የሚሰጥበት ሁኔታ በሰፊው 

ይስተዋላል፡፡ የዚሀ ዓይነት አሰራር እንዲኖር የተፈለገበት ዋነኛው ምክንያት ያለውን የመምህራን 

እጥረት በአፋጣኝ ለመቅረፍ ታስቦ ሲሆን አሁን ባለው ተጫባጭ ሁኔታ በሀገራችን የመምህራን 

ኮሌጅ ወይም ፋኩልቲ ያላቸውና የድህረ ምረቃ ዲፕሎማ ፕሮግራም ለመምህራን የሚሰጡ 

ዩኒቨርሲቲዎች ብዛት ከ20 በላይ ናቸው፡፡ ይህም ማለት ካሉን 31 የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች 

መካከል 2/3ኛው የመምህራን ማሰልጠኛ ፉኩልቲ ወይም ኮሌጅ አላቸው ማለት ነው፡፡ በእርግጥ 

በአንጋፋ ዩኒቨርሲቲዎች አካባቢ የተጠናከረ መምህራን ስብስብ የሚስተዋል ቢሆንም በሁለተኛው 

ትውልድ ዘመን ያሉ ተቋማት ግን በሰው ሀይልና በቁሳ ቁስ ያልተደራጁ ስለሆነ የተሟላ 

የመምህርነት ስልጠናን ሊያሰጥ የሚያስችል አቅም በተሟላ ሁኔታ አልገነቡም፡፡ በመሆኑም 

በበርካታ ተቋማት መምህራንን በብዛት ማሰልጠኑ ወይም ማፍራት በጥራቱ ላይ የራሱ የሆነ 

አሉታዊ ተጽዕኖ ይኖረዋል፡፡  

 

ከላይ የተጠቀሱትን ችግሮች ዓይነት ለማስወገድ በሌሎች ሀገሮች በልህቀት የሚመራ (center of 

excellence) የመምህራን ማሰልጠኛ ኢንስቲትዩቶች ይቋቋማሉ፡፡ ለምሳሌ ሲንጋፖር የከፍተኛ፡ 

የቴክኒክና ሙያ፤ እንዲሁም የአጠቃላይ ትምህርት የሚያስተምሩ መምህራን የሚሰለጥኑባቸው 

በልህቀት የሚመሩ መምህራን ማሰልጠኛ ተቋማት በመመስረት እየሰራችበት ትገኛለች፡፡ 

በሀገራችንም እንደዚህ ያለውን ችግር ለመቅረፍና የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መምህራን 

የሚጠበቅባቸውን እውቀትና ክህሎት እንዲጨብጡ ለማስቻል በልህቀት የሚመሩ የተመረጡና 

የተወሰኑ የመምህራን ማሰልጠኛ ኢንስቲትዩቶች ሊቋቋሙ ይገባል፡፡    

 

መንግስት በእነዚህ የማሰልጠኛ ማዕከላት ልዩ ትኩረት በመስጠት የመምህራን አሰልጣኞችን 

ብቃትና የትምህርት መሰረተ ልማትን በላቀ ደረጃ በመገንባት ከፍተኛ ጥራት ያላቸው መምህራን 

የማፍራት አቅጣጫ መከተል ይኖርበታል፡፡ የሚገነቡ ልዩ የልህቀት ማዕከላት ለሌሎችም የጥራት 

ማነጻጸሪያ (Bench mark) ሆነው ለያገለግሉ ይችላሉ፡፡ በእነዚህ ማዕከላት መምህራን በየመስኩ 
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የሚያስፈልገውን የሙያ ይዘትና እውቀት በጥልቀት ከማስጨበጥ ባሻገር በሥነ-ትምህርት ወይም 

በትምህርት አሰጣጥ ረገድም አቅም እንዲያጎለብቱ ሥርዓተ ትምህርቱ መስተካከል አለበት፡፡ 

3.2.4.5 የመምህራን ተነሳሽነት 
 

የመምህራን አቅርቦት መጨመር፣ የትምህርት ደረጃን ማሳደግና እንዲሁም የማስተማር ክህሎትን 

ለማዳበር የሚደረገው ጥረት እንደተጠበቀ ሆኖ በዚህ ሁኔታ የበቁትን መምህራን ለመሳብና 

ለማቆየት የሚያስችል የጥቅማ ጥቅምና ማበረታቻ ሥርዓት ካልተዘረጋ ሌሎች እርምጃዎች 

ብቻቸውን ውጤታማ አይሆኑም፡፡ በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ያሉ መምህራን ከሚያነሱት 

ችግሮች መካከል አንዱ የሚከፈላቸው ደመወዝ ከሚሰሩት ስራ ጋር የተመጣጠነ አለመሆን ነው፡፡ 

ሌላው ችግር ሌሎች ከነሱ ጋር ተመሳሳይ የትምህርት ደረጃና በተመሳሳይ የትምህርት ዓይነት 

ተመርቀው የተሻለ ገቢ የሚያገኙበት ሁኔታ መስተዋሉ ነው፡፡ ይህ ሁኔታ መኖሩ ደግሞ 

በአንዳንድ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ እንደሚስተዋለው መምህራን ተጨማሪ ስራዎችን በግል 

እንዲሰሩ ያደርጋቸዋል፡፡ በእርግጥ በትርፍ ጊዜ ተጨማሪ ስራ ሰርቶ ተጨማሪ ገቢ ማግኘት 

የሚያስከፋ ተግባር ባይሆንም መምህራን በጥናትና ምርምር እንዲሁም በሌሎች ተግባራት ላይ 

ተሰማርተው ለማህበረሰቡ ሊያበረክቱ የሚገባቸውን አስተዋጽኦ የትርፍ ሰዓት ስራው ጊዜያቸውን 

ስለሚሻማባቸው ለመደበኛው ሥራ የሚሰጠውን ትኩረት ሊያሳንስ ይችላል፡፡  

 

የማትጊያ/ማበረታቻ ስርዓት በተገቢው ሁኔታ ያለመዘርጋቱ፤ የመምህራን ደመወዝ ከሚሰሩት ስራ 

ጋር የተመጣጠነ ያለመሆን፡ ሌሎች በተመሳሳይ ሙያ ተመርቀው የተሻለ ደመወዝ ማግኘታቸው 

እና ሌሎችም ምክንያቶች ተደማምረው የመምህራን ስራ መልቀቅ ሊያስከትል ይችላል፡፡ ስለዚህ 

መምህራን ሙሉ ጊዜያቸውን በማስተማር፣ በምርምር ስራና የማህበረሰብ አቀፍ ተግባራት ላይ 

እንዲያውሉ ለማድረግ መንግስት ሊያተኩርበት የሚገባው አንዱ ዘርፍ ነው፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ 

የስራ ምዘናን ማዕከል ያደረገ የመምህራን የማበረታቻ/የማትጊያ ስርዓትም ሊዘረጋ ይገባል፡፡  

 

3.2.5. የምርምር፣ ቴክኖሎጂና የማህበረሰብ አገልግሎት  
 

ምርምር ለአዳዲስ ፈጠራዎች ምንጭነትና ቀጣይነት ላለው የአገር ልማት መሰረታዊ መሳሪያ 

በመሆኑ በማንኛውም የዕድገት ደረጃ በሚገኝ አገር ከፍተኛ ትኩረት ይሰጠዋል፡፡ አገራችንም  

መካከለኛ ገቢ ካላቸው አገሮች ተርታ ለመሰለፍ የምታደርገውን ጉዞ እውን ለማድረግ ትችል 

ዘንድ ቁልፍ ሚና ለሚጫወቱት የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ምርምርን ዋነኛ ተልዕኳቸው 
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ማድረግ እንደሚገባቸው በተለያዩ ጊዜያት በአገሪቱ በወጡ አዋጆች፣ ፖሊሲዎች፣ ስትራቴጂዎችና 

ዕቅዶች ተመልክቷል31፡፡ 
 

በፖሊሲዎቹ መሠረት አገራችን የጀመረችውን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ዕድገት በዘላቂነት 

ለማስቀጠል እንድትችል በየጊዜው እያደገ የሚሄድ የቴክኖሎጂ ፍላጎት ያስፈልጋታል፡፡ 

ቴክኖሎጂዎችን የማፈላለግ፣ የመማር፣ የማላመድ፣ የማመንጨትና የመጠቀም እንቅስቃሴ 

ውጤታማ እንዲሆን የተጠናከረ የምርምርና ስርፀት ስርዓት ያስፈልጋል፡፡ በምርምር ላይ 

የተመሰረተ የቴክኖሎጂ አቅም ግንባታ ደግሞ ቀጣይነቱ አስተማማኝ መሆን አለበት፡፡ ይህን 

በመገንዘብ  የቴክኖሎጂን ሽግግር ማዕከል ያደረገ ሃገራዊ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ፖሊሲ ተቀርፆ 

በመተግበር ላይ ይገኛል32፡፡ 
 

 

የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የአገሪቱን የሰለጠነ የሰው ሃይል ከማፍራት ባሻገር የአገሪቱ የልማት 

እንቃስቃሴ በፍላጎት ላይ የተመሰረተ እንዲሆን የአገሪቱን ኢኮኖሚያዊ፣ ፖሊቲካዊ፣ ማህበራዊና 

ባህላዊ ሁኔታዎችን መሰረት በማድረግ የወደፊት አቅጣጫዎችን በማሳየት እንዲሁም የምርምር 

ውጤትን መሰረት ያደረጉ ሃገራዊ ፖሊሲዎችንና ስትራቴጂዎችን ለማውጣት የሚያስችሉ ምክረ 

ሃሳቦችን በማመንጨት ወሳኝ አስተዋፅኦ አላቸው፡፡  

 

ስለዚህ በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የሚደረጉ የጥናትና ምርምር ስራዎችን ውጤታማ ለማድረግ 

ስልት መቀየስ ያስፈልጋል፡፡ ለዚህም በተቋማት ያለውን ነባራዊ ሁኔታ በመፈተሸ፣ ትኩረት 

የሚሹ ጉዳዮችን በመለየት በሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን የዕቅድ ዘመን ሊደረስባቸው 

የሚችሉ ግቦችና የማስፈፀሚያ ስልቶችን ቀይሶ መተግበር ያስፈልጋል፡፡ 

 

3.2.5.1. የምርምር  አቅም 
 

አገሪቱ የምትፈልገውን የልማት ዕቅድ ለማሳካት እና የቴክኖሎጂ ሽግግርን ለማፋጠን በቴክኒክና 

ሙያ ትምህርትና ስልጠና ተቋሟት እየተከናወነ ያለው መካከለኛ ባለሙያ የማፍራት ተግባር 

ወሳኝ ሚና የሚጫወት ቢሆንም በዚህ ደረጃ  ሳይንሳዊ አመራር የሚሰጥ፣  የወቅቱን የምርምር 

መረጃዎችና ቴክኖሎጂዎችን በፍጥነት የሚማር፣ የሚያፈላልግና የሚያላምድ ከፍተኛ ባለሙያዎች 

(ተማራማሪዎች) ያስፈልጋል፡፡ ሳይንሳዊ ምርምርንና የቴክኖሎጂን ሽግግር መሰረት ያደረገ 

የልማት እንቅስቃሴን ተግባራዊ ለማድረግ እንዲቻል ዩኒቨርሲቲዎች ከፍተኛ ተመራማሪዎችን 

                                                 
31 ETP,1994;HE.Proclamation650/2009; MOFFE 2010;ESDPVI 
32 ሳይንስና ቴክኖሎጂ 2004 
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በማፍራት ከሃገሪቱ ፈጣን እድገት ጋር መራመድ የሚችል የላቀ የምርምርና የቴክኖሎጂ  

አቅምና ብቃት ሊኖራቸው ይገባል፡፡ 

 
በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የሚደረጉ ምርምሮች ከመምህራኑ ባሻገር በዋነኛነት በድህረ ምረቃ 

ፕሮግራሞች በሚሳተፉ ተማሪዎች የሚከናወን ሲሆን በእነዚህ  ተቋማት በማስተማር ላይ ከሚገኙ 

መምህራን መካከል የምርምር (የሶስተኛ) ዲግሪ ያላቸው መምህራን ቁጥር በጣም አነስተኛ ነው፡፡ 

አሁን ካለው የተቋማት ነባራዊ ሁኔታ መረዳት እንደተቻለው በ2005 ዓ.ም በማስተማርና 

በምርምር ላይ ከሚገኙ መምህራን ውስጥ ሁለተኛ ዲግሪ ያላቸው መምህራን ብዛት 11,443 

(47.8%) እና ሶስተኛ ዲግሪ ያላቸው 2,590 (10.8%) ብቻ ነው33፡፡ ዓለም አቀፍ ስታንዳርዶች 

እንደሚያሳዩት የምርምር ዩኒቨርሲቲ ለመገንባት ከሚያስፈልጋቸው ቁልፍ መስፈርቶች መካከል 

አንዱ የ3ኛ ዲግሪ ያላቸው መምህራንን ቁጥር 50% ማድረስ ያካትታል፡፡ በዚሁ መሠረት 

በአገራችን የተሻለ ደረጃ ላይ ያለው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ይህንን አሃዝ 26% እንዳደረሰ የ2006 

ዓ.ም የተቋሙ የ9 ወር ሪፖርት አመልክቷል፡፡ ነገር ግን ይህ ቁጥር ከአንዳንድ የአፍሪካ አገሮች 

ዩኒቨርሲቲዎች ጋር ሲነጻጸር አነስተኛ ነው፡፡ ይህ ደግሞ በዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ 

ዘመኑ ማገባደጃ ላይ 75% እና 25% ለማድረስ ከተያዘው ዕቅድ አንፃር ሲታይ ከፍተኛ ክፍተት 

መኖሩን ያሳያል34፡፡ በዚህ  ምክንያት በተቋማቱ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የምርምር አቅም ማነስ 

በመኖሩ ሊሰሩ የሚገባቸው የምርምር ስራዎች በብዛትም ሆነ በጥራት የሚፈለገውን ያህል 

አይደለም፡፡ 

 

ለዚህ ችግር እንደ ዋና ምክንያት የሚጠቀሰው በአገሪቱ የነበሩት የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት 

ቁጥር አነስተኛ በመሆኑ ነው፡፡ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በሶስተኛ ዲግሪ ደረጃ የማስመረቅ አቅም 

የነበራቸው ተቋማት አዲስ አበባና ሐረማያ ዩኒቨርሲቲዎች ብቻ ነበሩ፡፡ ዓመታዊ የቅበላ 

አቅማቸውም ቢሆን እጅግ በጣም ውስን ነበር፡፡ ለምሰሌ፡- በ2003 ዓ.ም አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 

15 ሐረማያ ዩኒቨርሲቲ 6 በአጠቃላይ 21 ምሩቃን ብቻ ያስመረቁ ሲሆን በ2004 ዓ.ም 70 

እንዲሁም በ2005 ዓ.ም 71 ብቻ ማስመረቅ እንደተቻለ መረጃዎች ያሳያሉ፡፡ ይህም ተቋማት 

በድህረ ምረቃ ፕሮግራም ካስመረቁት ብዛት አንፃር በጣም ዝቅተኛ ነው፡፡  

    

የሃገራችን ህዝብ ብዛት በ2005 ዓ.ም 85 ሚሊዮን አካባቢ ደርሷል በሚል ታሳቢ ከተቀመጠው 

ግምት35 አንፃር በዚሁ ዓመት በአገሪቱ ባሉ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በሶስተኛ ዲግሪ በPhD 

                                                 
33 MoE(2005 E.C) Education Annual Abstract  

34
MoE(2010). ESDP VI 

 
35

 OPHCC (1994 Census) 
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የተመረቁትን 71 ምሩቃን ከአጠቃላዩ የህዝብ ብዛት ምጣኔ አንፃር ሲሰላ ለሰባት ሚሊዮን ህዝብ 

1 PhD ብቻ ይሆናል ማለት ነው፡፡ ቀደም ሲል በትምህርት ሚኒስቴር ተዘጋጅቶ የነበረው 

የከፍተኛ ትምህርት መምህራን ልማት ስትራቴጂ (ከ2000—2005 ዓ.ም)36 ተይዞ የነበረው 2000 

የPhD ምሩቃንን የማፍራት ዕቅድ ቢሳካ ኖሮ በአንድ ሚሊዮን 2 ወይም 3 ሊደርስ ይችል ነበር፡፡ 

 

ይህ አሃዝ መካከለኛ ገቢ ካላቸው እና በፈጣን ዕድገት ውስጥ ከሚገኙ አገሮች ጋር ሲነፃፀር በጣም 

ዝቅተኛ ነው፡፡ለምሳሌ ደቡብ አፍሪካ ከአንድ ሚሊዮን ህዝብ ውስጥ 47 PhD ምሩቃን፣ ደቡብ 

ኮሪያ ከአንድ ሚለዮን ህዝብ ውስጥ በአማካይ 172 PhD፣ ኬንያም ከአንድ ሚሊዮን ህዝብ  ውስጥ 

ከ 4 እስከ 5 ያደረሰች ሲሆን ሌሎች በፈጣን እድገት ላይ የሚገኙ አገራት በPhD የማስመረቅ 

አቅማቸውን በከፍተኛ ደረጃ በማሳደግ ላይ ናቸው፡፡ ለምሳሌ ከ1998-2006 ዓ.ም ባሉት ዓመታት 

ቻይና ወደ 40%፣ ህንድ ወደ 8.5% እንዲሁም ኮሪያ ወደ 7.1% አቅማቸውን ያሳደጉ መሆኑን 

መረጃዎች ያመለክታሉ37፡፡ 

 

የምርምር አቅም ከሚታይባቸው መንገዶች አንዱ ከአንድ ሺህ ተቀጣሪዎች (ሠራተኞች) መካከል 

ያለው የተመራማሪዎች ቁጥር ነው፡፡ በዚህ መሠረት እ.ኤ.አ ከ2008 እስከ 2011 ያደጉትና 

በማደግ ላይ ያሉትን የተለያዩ ሀገራትን መረጃ ለማነጻጸሪያ ወስዶ ማየት ይቻላል፡፡ ለምሳሌ 

ናይጀሪያ በ2.42፣ ቻይና 2.4፣ ግብፅ 3.89፣ ጀርመን 12.25፣ ፊንላንድ 23.11፣ ኢንዶኔዥያ 0.4፣ 

ብራዚል 2.46፣ ደቡብ አፍሪካ 2.8፣ ደቡብ ኮሪያ 14.7፣ ቱኒዚያ 10.25፣ ኬኒያ 0.27፣ ማሌዥያ 6 

እና ሞሮኮ 3.52 ሲሆኑ አገራችን ኢትዮጵያ ደግሞ ከአንድ ሺህ ሠራተኞች መካከል 0.07 

ተመራማሪ አላት፡፡  

 

ከዚሁ መረጃ ጋር ተያይዞ የየሀገራቱ የሴት ተመራማሪዎች ምጣኔ ደግሞ ናይጀሪያ በ23.4%፣ 

ግብፅ 41%፣ ጀርመን 20%፣ ደቡብ አፍሪካ 39%፣ ቱኒዚያ 51.2%፣ ኬኒያ 17.8%፣ ማሌዥያ 

45.8% እና ህንድ 14.8% ሲሆኑ የአገራችን ኢትዮጵያ ደግሞ 7.89% ነው፡፡ ነገር ግን ማዕከሉ 

በ2006 ዓ.ም ከዩኒቨርሲቲዎች ናሙና በመውሰድ ባደረገው ጥናት በሀገራችን የከፍተኛ ትምህርት 

ተቋማት ውስጥ በምርምር ላይ የሚሳተፉ ሴቶች ድርሻ ከ2% በታች ብቻ መሆኑን ያሳየ ሲሆን 

ይህንን ለማሻሻል መረባረብ ያስፈልጋል፡፡ 

 

 

 

                                                 
36 የመመህራን ልማት ስተራቴጂ 2000 ዓ.ም 
37 UNESCO, 2012  
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ሠንጠረዥ 12. በሁሉም የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት (በመንግስትና የግል) የድህረ ምረቃ  

            ተሳትፎ  

  ምንጭ፡ MoE (2005 E.C) Education Annual Abstract  

 

በሠንጠረዡ ከተመለከተው መረጃ መረዳት እንደሚቻለው ባለፉት ተከታታይ አምስት አመታት 

የነበረው አጠቃላይ የድህረ ምረቃ የቅበላ አቅም በከፍተኛ ሁኔታ እድገት የታየበት ቢሆንም 

በተለይ የየሶስተኛ ዲግሪ የማሰመረቅ ፈጥነት ግን አነስተኛ ነው፣፣ የሌሎች አገራት ተሞክሮዎችም 

ሆኑ በአገሪቱ ያሉ ዩኒቨርሲቲዎች በደንቦቻቸው ያስቀመጡት ምሩቃኑ ትምህርቱን ለመጨረስ 

የሚፈጅባቸው ጊዜ ከ 3 እስከ 4 ዓመታት እንደሚሆን የሚገልፅ ሲሆን ከዚህ አኳያ በአገራችን 

የመመረቅ ምጣኔውም እጅግ ዝቅተኛ ነው፡፡ ለምሳሌ በ2001 ዓ.ም ለPhD ፕሮግራም የገቡት 

325 ተማሪዎች በተገቢው ጊዜ በአራት ዓመት ቢያጠናቅቁ ኖሮ በ2004 ዓ.ም የምሩቃኑ ቁጥር 

በተመጣጠኝ ደረጃ መሆን ሲገባው የተመረቁት ቁጥር 70 (21.5%) ብቻ ናቸው፡፡ በ2002 ዓ.ም 

ከገቡት 791 ውስጥ በ2005 ዓ.ም የተመረቁት 71 (8.9%) ብቻ ናቸው፡፡ በተመሳሳይ ውስጥ  

በ2003 ዓ.ም ከተመረቁት 15 ምሩቃን መካከል ትምህርቱን ከ4 ዓመት በፊት ያጠናቀቀ 1 (7%) 

ሲሆን የተቀሩት 14 (93%) ከ 5 እስከ 8 ዓመታት እንደፈጀባቸው ከኣስመራቂ ተቋማት ከተገኙ 

መረጃዎች ለመረዳት ተችሏል፡፡ይህ የሚያሳየው ተቋማት በPhD የማስመረቅ አቅማቸው ቀልጣፋ 

(efficient) አለመሆኑን ነው፡፡   

 

3.2.5.2. የምርምርና  ማስተማር  ቁርኝት 

 

ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የምርምር ማዕከላት በመሆናቸው38 የሚያከናውኑት የመማር 

ማስተማር ሂደት ከምርምሩ ጋር ቁርኝት በመፍጠር ፈጠራንና የቴክኖሎጂ ሽግግርን 

የሚያበረታታ እንዲሁም በወቅታዊ መረጃዎች እና ችግሮች ላይ የተመሰረተ መሆን ይገባዋል፡፡ 

                                                 
38 Ashcroft (2004).13 New Higher Education Institutions for Ethiopia: 

 
ዓመት 
ምህረት 

የድህረ ምረቃ ተሳትፎ መጠን የድህረ ምረቃ የማጠናቀቅ መጠን  

ሁለተኛ ዲግሪ ሶስተኛ ዲግሪ ጠቅላላ ድምር የPhD 
ምጣኔ 

ጠቅላላ ድምር የPhD  ምጣኔ 

ድምር ሴት ድምር ሴት ድምር ሴት  በ% ድምር ሴት ድምር በ% 

2001 9800 1120 325 26 10125 1146 3.2 3589 423 15 0.4 
2002 13480 1656 791 47 14277 1703 5.5 4873 679 149 3 
2003 19361 2683 789 99 20150 2787 3.9 6250 899 21 0.3 

2004 27439 4863 1849 319 25660 5182 7.2 6162 860 70 1.1 
2005 28139 5740 3165 356 31304 6096 10.1 6424 956 71 1.1 
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በዚህ መሰረት ተቋማቱ በደንቦቻቸው ላይ አንድ መምህር 25% ጊዜውን በምርምር ላይ ማዋል 

እንደሚገባው ቢያስቀምጡም በትግበራው ላይ ግን ክፍተቶች ይታያሉ39፡፡ አብዛኞቹ መምህራን 

በምርምር ስራ ላይ የማይሳተፉ ሲሆን ተማሪዎችም የምርምር ክህሎታቸውን ለማሳደግ 

የሚያስችሉ እድሎች በሚፈለገው ደረጃ እንደማይመቻቹላቸው፣ የመማር ማስተማር ሂደቱም 

በተለመደው የክፍል ውስጥ መማር ማስተማር ላይ ያተኮረ መሆኑን የተደረጉ ጥናቶች 

ያመለክታሉ40፡፡ 

 

በመምህራኑ የሚደረጉ ምርምሮች ቢኖሩም ብዙዎቹ መምህራኑ የአካዳሚክ ደረጃቸውን ለማሳደግ 

(ለPromotion) ዓላማ በማድረግ በራሳቸው የሚሰሩት እንጂ የመማር ማስተማሩን ተግባር 

ለመደገፍና የተማሪዎችን የምርምር ክህሎት ለማሳደግ ተማሪዎች በሚፈለገው ደረጃ የሚያሳትፉ 

አይደሉም፡፡ ለዚህም እንደ ምክንያት ከሚጠቀሱት መካከል የመምህራኑ የአቅምና የፍላጎት 

ውስንነት፣ የመምህራን የማስተማር ጫና፣ ለምርምር የሚመደብ በጀት ማነስ፣ በየተቋማቱ 

የሚደረገው የክትትልና ድጋፍ ማነስ እንዲሁም ተማሪዎቹ በምርምር ዘዴ ላይ ያላቸው አነስተኛ 

እውቀትና ክህሎት የሚሉት ይገኙበታል41፡፡ 

 

በሌሎች አገሮች የሚታየው የምርምር ባህል ግን የመማር ማስተማሩን ስራ ከመደገፍ ባሻገር 

ተቋማት ደረጃቸውን የሚያሳድጉበት መንገድም ነው፡፡ አንድ ኮሌጅ ወደ ዩኒቨርሲቲ ደረጃ 

ለማደግ ከሚገመገምባቸው መስፈርቶች መካከል አንዱ የምርምር ተግባር ነው፡፡ ለምሳሌ 

በእንግሊዝ አገር ኮሌጅ ወደ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ማደግ የሚችለው በሃገሪቱ የትምህርት ጥራት 

ቁጥጥር ኤጀንሲ ለሚሰሩ ምርምሮች መጠንና የማስተማር ብቃት ያስቀመጠውን ዝቅተኛ 

መስፈርት ሲያሟላ ብቻ ነው42፡፡ በመሆኑም የምርምርና የመማር ማስተማር መስተጋብርን 

የሚያዳብሩ ስልቶች መቀየስ ይኖርባቸዋል፡፡  

 

3.2.5.3. የምርምር በጀት 

 

መንግስት ለከፍተኛ ትምህርት ማስፋፋት ከፍተኛ ወጪ እያወጣ ቢሆንም ለምርምር 

የሚመድበው በጀት ግን በጣም ዝቅተኛ ነው፡፡ የ2004 ዓ.ም መረጃ እንደሚያሳየው 

ለዩኒቨርሲቲዎች ከተመደበው በጀት ውስጥ የምርምር ድርሻ 0.97% ነበር፡፡ ስለሆነም የምርምር 

                                                 
39 39 HERQA Publication Serieses 
40 ውዱ መለሰ (2013).Research-Teaching Link in Higher Education Institutions of Ethiopia 
41 ውዱ መለሰ (2013).Research-Teaching Link in Higher Education Institutions of Ethiopia 
42 Ashcroft (2004).13 New Higher Education Institutions for Ethiopia 
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ጥራቱ በሚፈለገው ደረጃ ስለማይሆን የምርምር ውጤቶች በዓለም አቀፍም ሆነ በአገር አቀፍ 

ጆርናሎች ታትመው የመውጣት አቅማቸው ዝቅተኛ ነው፡፡ 

 

የሌሎች አገሮች ተሞክሮ የሚያሳየው ምርምር ከፍተኛ ትኩረት የሚሰጠውና ጠቀም ያለ በጀት 

የሚመደብለት መሆኑን ነው፡፡ ከተለያዩ ሀገራት እ.አ.አ. ከ2008 እስከ 2011 የተሰበሰበው መረጃ 

እንደሚያሳየው የተለያዩ ሀገራት እንደየ ኢኮኖሚያቸውና የሥልጠኔ ዕድገት ደረጃቸው ከጥቅል 

ሀገራዊ ሀብት (GDP) ውስጥ ለምርምርና ልማት የሚመድቡት በጀት መጠን ማየት ይቻላል፡፡ 

ለምሳሌ፡- ቻይና 1.84%፣ ግብፅ 0.43%፣ ብራዚል 1.16%፣ ደቡብ አፍሪካ 0.87%፣ ደቡብ ኮሪያ 

3.74%፣ ማሌዥያ 1.07% እና ህንድ 0.76% የሚመድቡ መሆናቸው የተባበሩት መንግስታት 

መረጃ ያሳያል፡፡ ኢትዮጵያ ደግሞ በ0.24% ምጣኔ እንደምትመድብ ተመሳሳይ የመረጃ ምንጭ 

ያስቀመጠ ሲሆን ይህም አነስተኛ መሆኑን በመገንዘብ ለምርምርና ልማት ተብሎ የሚመደበውን 

በጀት ምጣኔ ለማሻሻል ጥረት ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ 

 

የምርምር ውጤትን መሰረት አድርጎ የሚመደብ በጀት የምርምር ጥራትና የምርምሩን 

ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ ለመጨመር ጠቃሚ ማበረታቻ በመሆኑ በርካታ አገሮች ተጠቅመውበታል43፡፡ 

ዩኒቨርሲቲዎች በቴክኖሎጂ ሽግግር ላይ ያተኮሩ የምርምር ስራዎች እንዲሰሩ ለማበረታታት እና 

በውጤታማነት ላይ የተመሰረተ ምርምር እንዲሰራ ውድድርን መሰረት ያደረገ የበጀት አመዳደብ 

ስልት በመቀየስና በመተግበር የተቋማትን ውጤታማነት ማሳደግ ይቻላል፡፡ ይህ ዓይነቱን 

የማበረታቻ ስርዓት በኢትዮጵያ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ለመዘርጋት መስፈርት በማዘጋጀት 

የአፈጻጸም ስርዓቱን የሚከታተል አካል አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ የትምህርት ስተራቴጂ ማዕከል 

በከፍተኛ ትምህርት አዋጅ 650/2001 እና በማዕከሉ ማቋቋሚያ ደንብ 276/2005 ሃላፊነት 

ተሰጥቶታል፡፡ በዚህ መሰረት ፍትሃዊ የበጀት ድልድል ቀመር (Funding Formula) ጥናት 

ተዘጋጅቶ ለትግበራ የሚያስፈልጉ ሁኔታዎች በመመቻቸት ላይ ይገኛል፡፡  

         

በሌላ መንገድ አንዳንድ ዩኒቨርሲቲዎች ከውጭ አገር ተቋማት ጋር ባላቸው ግንኙነትና ትብብር 

በሚያገኙት ገንዘብ የምርምር ስራዎችን የሚያከናውኑ ቢሆንም ስለ ሃገራዊ ፋይዳቸው ግን 

እርግጠኛ መሆን አይቻልም፡፡ ምክንያቱም በዚህ ዓይነት ሁኔታ የሚሰሩ ምርምሮች  የትኩረት 

መስክ የሚወሰነው በሃገራዊ ፍላጎት ሳይሆን የፋይናንሱ ምንጭ በሆነው አካል ስለሚሆን ነው፡፡ 

ስለሆነም እንደዚህ ዓይነቶቹን ችግሮች ለመፍታት ደግሞ የምርምር ፖሊሲን  አዘጋጅቶ ሥራ 

ላይ ማዋልን ይጠይቃል፡፡ 

                                                 
43 Ashcroft (2004).13 New Higher Education Institutions for Ethiopia: 
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3.2.5.4. የምርምር ጥራትና አግባብነት  

 

እስከአሁን ያለው ሁኔታ ሲታይ ዩኒቨርሲቲዎች የሚያከናውናቸው የምርምር ስራዎች ሙሉ 

በሙሉ የሃገሪቱን የልማት ፕሮግራሞች ፍላጎት የተከተሉና፤ የቴክኖሎጂ ሽግግርን ማዕከል 

ያደረጉ ናቸው ለማለት አያስደፍርም፡፡ ሀገራዊ ፍላጎትን መሰረት ያደረጉ የምርምር መስኮችም 

አልተለዩም፡፡ በዩኒቨርሲቲዎችና ኢንዱስትሪዎች መካከል ያለው ትስስርም ከሚጠበቀው አንፃር 

አሁንም ብዙ አልተጓዘም፡፡ 

  

ተቋማቱ የምርምር ስራን እንደዋና የትኩረት መስክ ያስቀመጡ ቢሆንም ዓላማ ተቀምጦለት፣ 

ስርዓት ተዘርግቶለት በቂ ክትትልና ድጋፍ እየተደረገለት የሚተገበር እንዳልሆነ እንዲሁም 

የምርምር ውጤቶችም ለተጠቃሚው ደርሰው ፋይዳቸው የተመሰከረላቸው ለመሆኑ ግብረመልስ 

የሚገኝበት ስርዓትም አልዘረጉም፤ ለምርምር በቂ አቅም (በሰው ሃይልም ሆነ በሌሎች ግብዓቶች) 

ገና በተሟላ ደረጃ አልገነቡም፤ በተሰሩ ምርምሮች ዙሪያም በዘመናዊ መልክ በሚገባ የተደራጁ 

መረጃዎች የሉም44፡፡  

 

በተጨማሪም የምርምር መስኮቻቸውን የለዩ ተቋማት ቢኖሩም45 እነዚህ መስኮች ከሃገራዊና 

አካባቢያዊ ፋይዳቸው ወይም አግባብነታቸው የሚለካበት ስርዓት የለም፡፡ ሃገራዊ የልማት ፋይዳ 

ያለው ምርምር እንዲሰራ የሚያነሳሳ የማበረታቻ ስርዓትም (incentive system) አልተበጀም፡፡ 

የሚሰሩ የምርምር ስራዎች በሚፈለገው አግባብነትና ጥራት ስለመሆኑ በመለኪያነት ሊወሰዱ 

ከሚችሉት መካከል በአገር አቀፍና ዓለም አቀፍ ደረጃ እውቅና ባገኙ መፅሄቶች ላይ ታትመው 

መውጣት መቻላቸው እና የምርምር ውጤቶች ለተጠቃሚው ደርሰው በሚያስገኙት ጥቅም 

ወይንም ፋይዳ ነው፡፡ ከዚህ አንጻር በአሁኑ ጊዜ ጥሩ መሻሻል የሚታይበት ቢሆንም ለረጅም 

ዘመናት ኢትዮጵያዊያን ተመራማሪዎች የሰሩት የምርምር ውጤቶች ዓለም አቀፍ 

ተወዳዳሪነታቸውን ያስመሰከሩበት በዓለም አቀፍ ታዋቂ ጆርናል ላይ ያሳተሙት ጽሑፍ ብዛት  

በየጊዜው እያደገ ቢመጣም አሁንም አነስተኛ ነው፡፡ ለምሳሌ በዓለም አቀፍ ደረጃ 25% የምርምር 

ሥራዎች የሚታተሙበት ኤልሲቨር የተባለ ዓለም አቀፍ አሳታሚ ድርጅት (Publishing 

Company) ባወጣው መረጃ መሠረት ከ1951 እሰከ 1984 ዓ.ም በየዓመቱ ከ30 እና 40 

የማይበልጡ  የኢትዮጵያዊያን ተመራማሪዎች ጽሑፎች በዓለም አቀፍ ጆርናሎች ላይ የታተሙ 

ሲሆን ከ1990 ዓ.ም ጀምሮ ግን ከፍተኛ እድገት እያሳየ በመምጣት በ2005 ዓ.ም ብቻ 

በኢትዮጵያዊያን በእነዚህ ጆርናሎች ላይ የታተሙት የምርምር ሥራዎች ብዛት ከ850 በላይ 
                                                 
44 Ashcroft (2004).13 New Higher Education Institutions for Ethiopia 
45 ባህርዳር ዩኒቭርሲቲ 2013 
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ደርሰዋል፡፡ ይህ አሃዝ ከአንዳንድ የአፍሪካ አገሮች ጋር ሲወዳደር ግን አሁንም ዝቅተኛ ነው፡፡ 

ለምሳሌ፡- ግብፅ እ.ኤ.አ.በ2013 ብቻ 12,000 ህትመቶች ገደማ ስታሳትም ኢትዮጵያ ያሳተመችው 

ናይጀሪያ፣ ኬኒያ እና ጋና ከሚያሳትሙትም ያነሰ ሆኖ ተግኝቷል፡፡ ስለዚህ የተለያዩ ስልቶችን 

ነድፎ አሁን ያለውን መነቃቃት ማስቀጠል መቻል ተገቢ ይሆናል፡፡ 

 

3.2.5.5. የምርምር ውጤቶች ተደራሽነትና ስርፀት 

 

በዩኒቨርሲቲ መምህራንም ሆነ በድህረ ምረቃ ተማሪዎች የሚሰሩ ምርምሮች ለተጠቃሚው 

ደርሰው ለሚፈለገው አገልግሎት ውለው ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ እንዲያስገኙ ከማድረግ 

አንጻር ሃገራዊም ሆነ ዩኒቨርሲቲ አቀፍ የተዘረጋ ስርዓት የለም፡፡ ምርምሮች ያስገኙት ፋይዳም 

ተገምግሞ ደረጃው አልታወቀም፡፡ በመሆኑም በተቋማት የሚደረጉ የምርምር ውጤቶች 

ፖሊሲዎችን ለመቅረፅ፣ ስትራቴጂዎችን ለማውጣት እንዲሁም ለውሰኔ ሰጪ አካላት ውሳኔ 

ለመስጠት የሚያስችሉ ተጨባጭ መረጃዎች ሆነው ሲያገለግሉ አይታይም፡፡ ይህም የሆነበት 

ምክንያት የምርምር ውጤቶች ለተጠቃሚው በአግባቡ መድረስ ካለመቻላቸውም ባሻገር 

ለባለድርሻ አካላት ሊያበረክቱ ስለሚችሉት ፋይዳ ማስገንዘብ ላይ እጥረት የተነሳም ጭምር ነው፡

፡ እነዚህን ክፍተቶች ለመድፈን እንደ መልካም ጅምር የሚወሰደው አንዳንድ ተቋማት የምርምር 

ውጤቶቻቸውን ድረ ገጾቻቸው ላይ መጫን ጀምረዋል፡፡ ለምሳሌ በአዲስ አባባ ዩኒቨርሲቲ በድህር 

ምረቃ ፕሮግራሞች የተሰሩ 4000 የሚሆኑ የምርምር ውጤቶች በዩኒቨርሲቲው ድህረ ገፅ ላይ 

አስቀምጧል46 በሐረማያ እና በሌሎች ዩኒቨርሲቲዎችም ይህ ልምድ ይታያል፡፡ 

 

3.2.5.6. የማህበረሰብ አገልግሎት 

  

የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በልዩ ልዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ዘንድ በሚታዩ ወይም ለሚከሰቱ 

ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊ እና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች መፍትሄ ማፈላለግ ዙሪያ የሚጫወቱት ሚና 

ከፍተኛ ነው፡፡ ዩኒቨርሲቲዎች ከማስተማርና ከምርምር ተግባራቸው ጎን ለጎን እንዲያከናውኑት 

የሚጠበቀው እና የምርምሩ አካል የሆነው አንዱ የማህበረሰብ አገልግሎት ነው፡፡ የማህበረሰብ 

አገልግሎት ማለት ከጋራ ፍላጎት እና ጥቅም (common interest and mutual benefits) ላይ 

ተመስርቶ በዩኒቨርስቲዎች እና በሰብአዊ ወይም ማህበራዊ ተቋማት መካክል የሚደረግ አጋርነት 

ሲሆን ዋና ዓላማውም ዩኒቨርስቲዎችና የአካባቢው ማህበረሰብ ያላቸዉን ሀብት ማለትም እውቀት፣ 

ገንዘብ፣ ጉልበት፣ ቁሳቁስ፣ ወዘተ በአግባቡ በማቀናጀት እና በተሻለ ሳይንሳዊ ዘዴ በመጠቀም 

                                                 
46 AAU Press, Publications and Dissemination 
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በተሙ ተልዕኮ እና በማህበረሰቡ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እንቅስቃሴ ላይ አዎንታዊ ተጽዕኖ 

ለማምጣት የሚደረግ ተግባር ነው፡፡  

 

ተቋማት በመማር ማስተማሩና በምርምር ተግባራቸው በሚያደርጉት እንቅስቃሴ ከማህበረሰቡ ጋር 

በሚያደርጉት ግንኙነት የእውቀት፣ የክህሎት እና ቴክኖሎጂ ልውውጥ እንዲኖር ያደርጋሉ፡፡ 

ይህም በማህበረሰቡ የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ላይ ከፍተኛ ፋይዳ ከማምጣቱም በሻገር 

ማህበረሰቡ በተቋማት ላይ ያላቸዉን እምነት በመጨመር ጠንካራ አጋርነት እንዲኖር በማድረግ 

ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማት ተኮር ፖሊሲዎች፤ ስትራቴጂዎች እና ፕሮግራሞች ትግበራን 

በማፋጠን የሚፈለገውን ዓላማ ለማሳካት ይረዳል፡፡ በተጨማሪም ተማሪዎች በተግባር የተደገፈ 

እውቀት እና ክህሎት፤ ችግርን የመለየት እና የመፍታት ችሎታን እንዲሁም ስራ የመፍጠር 

ዕድልን  እንዲያዳብሩ ይረዳቸዋል፡፡ 

 

የማህበረሰብ አገልግሎት ዉጤታማ መሆን የሚችለው በጋራ ራዕይ እና የባለቤትነት ስሜት 

የሚከናወን በመሆኑ በተቋማት የሚሰጡ የማህበረሰብ አገልግሎቶች አሳታፊ እቅዶችን በማዘጋጀት 

እንደ አስፈላጊነቱም ስምምነቶችን በመፈራረም፣ ሂደቶችን እና ተጽዕኖዎችን በጋራ በመከታተልና 

በመገምገም ማከናወን ይገባዋል፡፡ ሆኖም ግን አሁን በተቋማት የሚሰጠው የማህበረሰብ 

አገልግሎት ችግሮች ያሉበትና ወጥ በሆነ መልኩ ደንብና መመሪያ የማይመራ መሆኑን በተቋማት 

ላይ የተደረጉ የክትትልና ግምገማ ሪፖርቶች ያመለክታሉ47፡፡ ስለሆነም ይሀ  ክፍተት ትኩረት 

አግኝቶ ሊደፈን ይገባል፡፡ 

 

3.2.6. የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት አመራር፣ አደረጃጀትና አሰራር 

 

በዓለማችን በትምህርት ዘርፍ የላቀ ደረጃ የደረሱ የበርካታ ታላላቅ ሃገሮች የከፍተኛ ትምህርት 

ተቋማት እድገትን ስናጤን ሰኬታቸው ከነበሯቸው የአመራር አካላት ብስለትና የአሰራር 

ዘመናዊነት ጋር በእጅጉ የተቆራኘ እንደሆነ ይታያል፡፡ የትምህርት ጥራትና አግባብነት ችግር 

ፈቺ የምርምርና የማህበረሰብ አገልግሎት በተቋማት በሚጠበቀው ደረጃ ባልዳበረበት ሁኔታ 

የተሟላ አመራርና አስተዳደር ብቃት ተፈጥሯል ማለት አይቻልም፡፡ የሀገራችን የከፍተኛ 

ትምህርት ተቋማት አመራርና አስተዳደር ብቃት ለማሳደግ የተወሰዱ እርምጃዎችና የተገኙ 

ውጤቶች እንደተጠበቁ ሆነው ከሚፈለገው ደረጃ አንጻር ግን ገና ብዙ ሥራዎች መሰራት 

ይኖርባቸዋል፡፡  

                                                 
47 HERQA Publication Series  
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3.2.6.1. የተቋም አመራር 
 

ስትራቴጂያዊ ራዕይ ሰንቆ ለተቋሙ ስኬት የሚሰራ የከፍተኛ ትምህርት አመራር ለአንድ ተቋም 

ሁለንተናዊ እድገት የሚሰጠው ጠቀሜታ እጅግ የጎላ ነው፡፡ በሃገራችን ሁኔታ የተቋማት ኣመራር 

ሲባል ቦርድን በማካተት ከፕሬዚዳንት እስከ ትምህርት ክፍል ኃላፊዎች ያለውን የሚያጠቃልል 

ሲሆን የሁሉም ተቋማት ድምር ከ1700 በላይ ኣባላት እንዳሉበት ይገመታል፡፡ በሃገራችን 

ከአዳዲስ ዩኒቨርሲቲዎች አወቃቀር ጋር ተያይዞ የአመራር ቁጥርም እየጨመረ እንደሚሄድ 

ይጠበቃል፡፡48 ላለፉት ዓመታት በትምህርት ስትራቴጂ ማዕከል አስተባባሪነት በLMCD/ ULMCD 

ፕሮጀክቶች የበርካታ ዩኒቨርሲቲ አመራሮችን አቅም በስልጠና ለመገንባት ውጤታማ ስራ 

በመሰራት ላይ ነው፡፡ በየደረጃው ከሚገኙ የዩኒቨርሲቲ አመራር ውስጥ በየዓመቱ አንድ 

አራተኛው በተለያየ ምክንያት እንደሚቀያየር ጥናቶች ይጠቁማሉ፡፡ ስለዚህ ቀጣይነት ያለው 

የተደራጀ የአመራር አቅም ግንባታ ሥርዓት መዘርጋት ያስፈልጋል፡፡  

 

በሀገራችን ሴቶች በከፍተኛ ትምህርት አመራር ላይ ያላቸው ተሳትፎ እንዲያድግ የተቀመጡ 

ግቦች ስኬታማ ነበሩ ማለት አይቻልም፡፡ በመንግስት ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የሴቶች 

የከፍተኛ አመራር ተሳትፎ በ2002 ዓ.ም በቁጥር 3 የነበረ ሲሆን ይህንኑ መነሻ በማድረግ በ2007 

ዓ.ም ወደ 16 ለማድረስ በዕቅድ ተይዟል፡፡ ነገር ግን እስከ 2005 ዓ.ም (ማብቂያ ድረስ ሴቶች 

በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የበላይ አመራር ቦታ ላይ አንድ ብቻ መሆኑን መረጃዎች ያሳያሉ፡፡ 

ይህም በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት አመራር ውስጥ ያለው የሴቶች ድርሻ ከተጣለው ግብ አኳያ 

እጅግ በጣም ዝቅተኛ መሆኑን ያመለክታል፡፡ በተመሳሳይም በመካከለኛና የታችኛው የተቋማት 

አመራር እርከን ውስጥም የሴቶች ተሳትፎ 5% ብቻ መሆኑንና ከሴት መምህራን ድርሻ (10.6%) 

አንጻር ሲታይ አነስተኛ መሆኑን በ2006 ዓ.ም በትምህርት ስትራቴጂ ማዕከል የተደረገው የዳሰሳ 

ጥናት አስቀምጧል፡፡ ስለዚህ ሁኔታውን ለማሻሻል ግቦችና ስልቶች ተቀርጸው ሊተገበሩ ይገባል፡፡  

 

በአጠቃላይ የየተቋሙ ከፍተኛ አመራሮችና በየደረጃው ያሉ የመካከለኛና የታችኛው የአስተዳደር 

ክፍል አመራሮች በአመራር ቦታ ላይ ሲቀመጡ በከፍተኛ ትምህርት አዋጆች፣ ፖሊሲዎች፣ 

ፕሮግራሞች፣ አቅጣጫዎችና ልዩ ልዩ የውስጥ መመሪያዎችና ደንቦች ዙሪያ በቂ ግንዛቤ 

አለመያዛቸው ነው፡፡ የአመራር አቅም ማነስ ችግር በዋናነት የሚመነጨው ቴክኒካዊ ክህሎት 

                                                 
48 ት.ስ.ማ. በ2006 ዓ.ም. ከዩኒቨርሲቲዎች ከተሰበሰበ መረጃ የተወሰደ 
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ማጣት፣ ስትራቴጂያዊ ዕቅድ አዘገጃጀት ችግር፣ የመረጃ አሰባሰብ፣ ትንተና፣ ትንበያና የትምህርት 

አስተዳደር መረጃ ስርዓት ያለማወቅ ናቸው፡፡49 

 

ስለሆነም መሰረታዊ የስራ ሂደት ለውጥ፣ የውጤት ተኮር ስርዓት እና የካይዘን ሥርዓት በሁሉም 

ተቋማት እንዲተገበር በማድረግ ውጤታማና ቀልጣፋ የአገልግሎት አሰጣጥ ስርዓት በመዘርጋት 

ሀገሪቱ የምትፈልገውን የሰው ሀይል በብዛት፣ በዓይነትና በጥራት የማፍራት አቅማቸውን በዘላቂነት 

ለመገንባት የተጀመረውን አካሄድ አጠናክሮ መቀጠል ያስፈልጋል፡፡  

 

እንደ HESO, 2004 ሪፖርት  መሰረት የሃገራችን የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት አመራር ለማሻሻል 

ሃላፊነት እና ተጠያቂነት፣ ምቹ ሁኔታን መፍጠር፣ የአመራር ልማትና ስልጠና፣ የሰው ሃይል 

አስተዳደር፣ ጥራት ያለው ግብዓት፣ የስራ ሂደትና ሚና፣ የፋይናንስ ሃብት አጠቃቀም እና 

አስተዳደራዊ ስልት ላይ መሰራት እንደሚገባ ጠቁሟል፡፡ በተጨማሪም በ2006 ዓ.ም በትምህርት 

ስትራቴጂ ማዕከል የተሰበሰበ መረጃ እንደሚያመለክተው የከፍተኛ ትምህርት አመራር በርካታ 

ችግሮች እንዳሉባቸው ለመረዳት ተችሏል፡፡50 ለምሳሌ በአመራር ደረጃ የሴቶች ተሳትፎ እጅግ 

ዝቅ ያለ መሆኑን ለማየት ተችሏል፡፡ እንደ አብነት ከነባሮቹ በአንዱ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ካሉ 104 

አመራር ውስጥ የሴቶቹ ቁጥር 5 ሲሆን ከ5ቱ ውስጥ በከፍተኛ አመራር ደረጃ ሴቶች 

አለመኖራቸው፣ በመካከለኛ ደረጃ 3 እንደዚሁም በዝቅተኛው ደረጃ 2 ብቻ እንደሆኑ ጥናቱ 

ያሳያል፡፡   

 

የዩኒቨርሲቲዎቻችንን አመራር ብቃት ለማሻሻል የደቡብ ኮሪያን ተሞክሮ በመውሰድ ብቃት፣ 

ልምድና ባስመዘገቡት ውጤት ላይ በመመስረት የሚካሄደውን የከፍተኛ ትምህርት አመራር 

አካላት አሿሿምን መጥቀሱ ትምህርት ሰጪ ነው፡፡ በቻይናና ደቡብ ኮሪያ የዩኒቨርሲቲዎች 

አመራርና የቦርድ አሰያየም የትምህርት ደረጃ፣ ቀደም ሲል በከፍተኛ ትምህርት በተለያየ 

የአመራር ደረጃ ባስመዘገበው ውጤት፣ በሚያሳየው ብቃት እና ውድድርን መሰረት አድርጎ 

በመሆኑ ከፍተኛ የስራ ተነሳሽነትንና ተወዳዳሪነትን በመፍጠሩ በየዩኒቨርሲቲዎቹ ለተመዘገበው 

ውጤት ተጠቃሽ ምክንያት ነው፡፡ በመሆኑም የከፍተኛ ትምህርት አመራር አመዳደብ ሥርዓት  

እንዲሻሻል እንደ ስትራቴጂያዊ ጉዳይ ተወስዶ ተገቢውን ደንብና መመሪያ አዘጋጅቶ መተግበር 

ያስፈልጋል፡፡ 

 

                                                 
49 Oulai, D., et al. (2011). Analysis of Capacity Development Planning and Management in Ethiopia. International institution 

for planning. UNESCO, France, Paris 
50 HESO (Higher Education System Overhaul) (2004). Report of the Committee of Inquiry into Governance, Leadership and Management in 

Ethiopia’s Higher Education System, 21 June 2004 
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3.2.6.2. የከፍተኛ ትምህርት ፋይናንስ ሥርዓት 

 

መንግስት በአጠቃላይ ለትምህርት ሴክተሩ ከፍተኛውን ቦታ በመስጠት በየዓመቱ እጅግ ግዙፍ 

በጀት እየመደበ የትምህርት ልማቱን በማፋጠን ላይ ይገኛል፡፡ በዚህ መሠረት በሀገራችን 

የመንግሥት ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ቁጥር ከነበረበት ደረጃ በጥቂት ዓመታት ጊዜ ውስጥ 31 

ደርሷል፡፡ በመሆኑም መንግስት ለዚህ ዘርፍ መስፋፋትና መጠናከር በየዓመቱ የሚመደበው በጀት 

ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ሄዷል፡፡ ለምሳሌ፡- በ1993 ዓ.ም 436.8 ሚሊዮን የነበረውን ዓመታዊ 

በጀት በ2001 ዓ.ም ወደ 3.9 ቢሊየን ያሳደገበት ሁኔታ ታይቷል፡፡ በመሆኑም በዚህ ወቅት 

የከፍተኛ ትምህርት ዘርፍ ዓመታዊ አማካይ የበጀት እድገት ከ32.6 ወደ 88.2 በመቶ እጅግ 

ከፍተኛ በሚባል ደረጃ አድጓል፤ ለሴክተሩ ከሚመደበው በጀትም 26.9 በመቶ ድርሻ እንዳለው 

ተመልክቷል51፡፡ እንደ ጸሐፊዎቹ ገለጻ ይህ አሃዝ (26.9 በመቶ) የዓለም ባንክ መምሪያ 

ካስቀመጠው ደረጃ ከ15 እስከ 20 በመቶ ጋር ሲነጻጸር ከፍ ብሎ የሚገኝ ሲሆን ይህም መንግስት 

ለከፍተኛ ትምህርት የሰጠውን ከፍተኛ ትኩረት ያሳያል፡፡  

 

አዳዲስ ተቋማትን መክፈትም ሆነ ነባሮቹን የማስፋፋት ሥራ ሁሉ እየተከናወነ ያለው በዋናነት 

ከመንግሥት ካዝና በሚመደበው በጀት ነው፡፡ በዚህ መሠረት መንግስት በከፍተኛ ትምህርቱ 

ዘርፍ ሁለንተናዊ ዕድገት ለማምጣት ከመንግስት ወጪ እስከ 25% እየመደበ ከማስተማር 

በተጨማሪ የተለያዩ የመሠረተ ልማት ግንባታ ሥራዎችን በመሥራት ላይ ይገኛል፡፡ መንግስት 

ለከፍተኛ ትምህርት የሚመድበው በየጊዜው እየጨመረ ቢሆንም ከተማሪዎች ቅበላ መስፋፋት 

ጋር ተያይዞ ለነፍስ ወከፍ ተማሪ የሚወጣው ወጪ ግን ከሌሎች አገሮች ጋር ሲነጻጸር አነስተኛ 

ነው፡፡  እንደ (Kennedy and Sewale, 2013)  ሪፖርት ከሰሃራ በታች ያሉት የአፍሪካ ሀገራት 

የአንድ ተማሪ ዓመታዊ ወጪ በአማካይ 1500 ዶላር ሲሆን በአጎራባች ሀገራት ደግሞ ለምሳሌ፡- 

በታንዛኒያ 3236 ዶላር፣ በኬኒያ 1800 ዶላር እና በኡጋንዳ 800 ዶላር ነው፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ 

ልምዶች እንደሚያሳዩት አሁን ባለው ሁኔታ አንድ ሀገር በየዓመቱ ለተማሪ የሚያወጣው ወጪ 

ከ1000 ዶላር በታች ከሆነ የከፍተኛ ትምህርትን በሚፈለገው የጥራት ደረጃ ለመስጠት አዳጋች 

እንደሚሆን ያሳያል፡፡  

 

የካፒታል ወጪን ሳይጨምር ሀገሪቷ በየዓመቱ ለእያንዳንዱ ተማሪ ለመማር ማስተማር ስራ 

(መደበኛ በጀት) ብላ የሚታወጣው ገንዘብ (Recurrent expenditure per student) 922 ዶላር 
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እንደ ደረሰ መረጃዎች ያሳያሉ)፡፡ ይህ ደግሞ አፍሪካ በወቅቱ በየዓመቱ ለዚህ ብላ ከምትመድበው 

2000 ዶላር ያነሰ ሆኖ ይገኛል፡፡ እንዲህም ሆኖ ሳለ የሀገራችን ልምድ ሲታይ ግን በየዓመቱ 

ለእያንዳንዱ ተማሪ የሚበጀተው መደበኛ በጀት (recurrent expenditure) ከጊዜ ወደ ጊዜ 

እየቀነሰ ሄዷል፡፡ ይህ የመቀነሱ ሁኔታ ደግሞ አግባብነትና ጥራት ያለው ትምህርት ለመስጠት 

አሉታዊ ተጽዕኖው የጎላ ይሆናል፡፡ በእርግጥ መረጃዎች እንደሚያሳዩት አጠቃላይ የከፍተኛ 

ትምህርት ዘርፍ በጀቱ ሲታይ ከዓመት ወደ ዓመት በከፍተኛ ደረጃ እያደገ ያሄደበት ሁኔታ 

በትክክል ታይቷል፡፡52  

 

የበጀት አመዳደቡ ውጤታማነትንና ቀልጣፋነትን በሚያረጋግጥ አኳኋን የሚፈፀምበት አቅጣጫ 

የተቀመጠ ቢሆንም በተሟላ መልኩ ተግባራዊ ለመሆን ገና ብዙ ይቀረዋል፡፡ በሌላ በኩል 

እሰካሁን ድረስ በተማሪዎች ወጪ መጋራት የሚሸፈነው ከወጣባቸው አጠቃላይ የትምህርት ወጪ 

ውስጥ 15% ብቻ በመሆኑና የትምህርት ወጪው ከ85% በላይ የሚሸፈነው በመንግስት በመሆኑ 

ከሌሎች ሀገራት አንፃር ሲታይ በሂደት ማስተካከልን ይጠይቃል፡፡ አንዳንድ ጥናቶች 

እንደሚያመለክቱት በበርካታ ሀገሮች የተማሪዎች ወጪ መጋራት ከመደበኛ ወጪዉ 20% እና 

ከዚያ በላይ ሲሆን ባደጉ አገሮች መንግስት የሚሸፍነው ከተቋማቱ ወጪ ድርሻ ከ50-60%፣ 

በታዳጊ አገሮች ደግሞ ከ80-90% ነው፡፡ ይህ የሚያሳየን ተቋማቶቻችን የራሳቸውን ገቢ 

በማመንጨት ወጪያቸውን በከፊል መሸፈን እንዲችሉ ከአመራርና አሰራር ብቃት በተጨማሪ 

የተሻለ የፋይናንስ ፖሊሲና ሥርዓት ሊኖራቸው እንደሚገባ ነው፡፡ ስለሆነም ወደፊት የሚታሰበው 

ተጨማሪ የማስፋፋት ተግባራትን ለማሳካት ውጤታማና ቀልጣፋ የበጀት አጠቃቀም ሥርዓት 

መዘርጋት ብቻ ሳይሆን የበጀት ምንጭንም ማስፋት ያስፈልጋል፡፡ በመሆኑም የፋይናንስ 

ሥርዓቱን ማሻሻል፣ የፋይናንስ ምንጭን ማበራከት፣ የበጀት አመዳደብና አጠቃቀምን ማሻሻል 

ቁልፍ ትኩረት የሚሹ ጉዳዮች መሆን አለባቸው፡፡ 

 

3.2.6.2.1. የጥቅል በጀት  ቀመር  

 

በዓለም አቀፍ ደረጃ በብዙ አገሮች የከፍተኛ ትምህርት በጀት አመዳደብን ውጤታማና ቀልጣፋ 

ለማድረግ የጥቅል በጀት ቀመር እየተተገበረ ይገኛል፡፡ በዚህ መሠረት በአገራችን የመንግስት 

ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ውስጥ የጥቅል በጀት ቀመርን ተግባራዊ ለማድረግ ቀመሩ 

የሀገራችንን ሁኔታ ባገናዘበ መልኩ ተዘጋጅቷል፡፡ የማስተግበሪያ ስልቶችም ተነድፈውና የPolicy 
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brief ተዘጋጅቶ ለሚመለከታቸው የመንግሥት አካላት ቀርቦ በቂ ውይይት ተደርጎበታል፡፡ 

የበጀት ቀመሩ በውጤት ላይ ትኩረት የሚያደርግ ስለሆነ በዋናነት ለማስተማርና ለትምህርት 

ተዛማጅ ለሆኑ ተግባራት ብቻ የሚውለውን በጀት ከግንዛቤ ውስጥ የሚያስገባ ሲሆን ፅንሰ ሃሳቡም 

ውጤት ተኮር አፈጻጸም ላይ የተመሠረተ የበጀት ቀመር ከጥቅል በጀት ጋር ይቀናጃል የሚል 

መነሻ ሃሳብም አለው፡፡ ሆኖም ግን የጥቅል በጀት ቀመሩ በተለያዩ ምክንያቶች እስከ ዛሬ ድረስ 

ሳይተገበር ቆይቷል፡፡53 ስለሆነም ከውጤታማነቱና አስፈላጊነቱ አንጻር ውሳኔ አግኝቶ መተግበር 

ያስፈልጋል፡፡ 

 

3.2.6.2.2 የበጀት ምንጮች 
 

የከፍተኛ ትምህርት ፋይናንስ ተቋማቱ የሚያከናውኑት የመማር ማስተማር፣ የምርምርና 

ማህበረሰብ አገልግሎት፣ የተለያዩ ህንጻዎች ግንባታ፣ የአጋርነት፣ ዓለም አቀፋዊነት፣ ከጊዜ ወደ 

ጊዜ እየጨመረ የመጣውን የትምህርት ተሳትፎ እና የትምህርት ጥራት ፍላጎትን ለማሳደግ፣ ወዘተ 

ሥራ ጋር ተያይዞ የሚጠይቀው በጀት እጅግ ከፍተኛ ከመሆኑ አንጻር መንግሥት የከፍተኛ 

ትምህርቱን ዘርፍ ልማት ለማፋጠን ከራሱ ከሚመደበው በጀት በተጨማሪ የተለያዩ የገንዘብ 

ምንጮችን በማፈላለግና በመጠቀም የታለመውን ግብ ለማሳካት ቁርጠኛ አቋም ይዞ 

እየተንቀሳቀሰ ይገኛል፡፡ በዚህም መሠረት ተቋማት ራሳቸው የሚያመነጩትን የውስጥ ገቢ፣ 

በተለያየ መንገድ ከትምህርት ልማት አጋሮች የሚገኘውን እርዳታ፣ ከእያንዳንዱ ተማሪ 

የሚሰበሰበው የትምህርት ክፍያና የወጪ መጋራት (15 በመቶ) ገንዘብ ወጪን ለመሸፈን 

የሚጠቀሙባቸው የገቢ ምንጮች በዋናነት የሚጠቀሱ ናቸው፡፡  

  

ይሁን እንጂ አሁንም ቢሆን ሌሎች ተጨማሪ ምንጮችን በስፋት መጠቀም ካልተቻለ በስተቀር 

እጅግ በጣም እየጨመረ የሚሄደውን ወደ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የሚገቡ የተማሪዎች ቁጥር፣ 

የተማሪዎች አገልግሎት እና ከነጻ ገበያ ጋር ተያይዞ የሚመጣው የትምህርት ግብዓት የዋጋ 

ጭማሪ አስፈላጊውን በጀት በሚፈለገው ደረጃ የመሸፈኑ ጉዳይ ፈታኝ እንደሚያደርጉት 

ይታመናል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ አሁን ያለው የአገራችን የከፍተኛ ትምህርት ፋይናንስ ሥርዓት 

ተቋማት በላቀ ደረጃ የገቢ ምንጮቻቸውን በማስፋፋት ከሙሉ የመንግሥት ጥገኝነት ለመላቀቅ 

በከፊል ራሳቸውን በበጀት እንዲደጉሙና መንግሰትን እንዲደግፉ ለማድረግ የሚያበረታታ ስርዓት 

መገንባት ያስፈልጋል (Kennedy and Sewale, 2013)፡፡  
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የተለያዩ ሀገራት የከፍተኛ ትምህርትን ወጪ ለመሸፈን የተለያዩ የፋይናንስ ምንጮችን 

በማበራከት ይጠቀማሉ፡፡ ታንዛኒያ የወጪ መጋራትን፣ አዲስ የፈጠራ ዘዴ (New innovative 

model) በማለት ለምሳሌ፡- ገበያ ሞዴል (Market model)፣ የትምህርት ዲያስፖራ ቦንድ 

(Diaspora education bond)፣ የትምህርት ቦንድ (Education bond) ስትጠቀም፣ ቦትስዋናም 

የወጪ መጋራትን፣ የግል ትምህርት ተቋማትን፣  የተለያዩ የማህበረሰብ አካላት (Philanthropy) 

(ማህበራትን፣ ቤተክርስቲያንን፣ የህጻናት እርዳታ ድርጅቶችን፣ ግለሰቦችን፣ ወዘተ) የፋይናንስ 

አካል በማድረግ፣ የተለያዩ ቀረጦችን ለምሳሌ፡- የቱሪዝም፣ የአልኮል፣ የሙያ እና ሥልጠና 

ፈንድን በልዩ ሁኔታ ለከፍተኛ ትምህርት ብቻ በማሰብ የሚሰበሰበውን ገንዘብ ለዘርፉ   

ታውላለች፡፡54 

 

ከላይ የተጠቀሰውን የወጪ መጋራት አስመልከቶ ወጪውን የሚጋሩት ተማሪዎች ብቻ ሳይሆኑ 

የትምህርት ባለድርሻ አካላት በሙሉ ሲሆኑ ይህንንም ውጤታማ ለማድረግ ሀገራቱ አስተማማኝ 

የብድር ሥርዓት (Loan scheme) ዘርግተው እየሰሩበት ይገኛሉ፡፡ የብድር ሥርዓቱ ደግሞ 

ለሁለቱም ማለትም ለመንግሥት እና ለግል የትምህርት ተቋማት የሚመቻች እንደሆነ መረጃዎቹ 

ያሳያሉ፡፡ የተማሪዎች የወጪ መጋራት ለሁሉም በአንድ መንገድ እንዳልሆነም ልምዶች  

ያሳያሉ፡፡ ተማሪዎች ከመጡበት የቤተሰብ የገቢ መጠን ላይ ተመስርቶ፣ እንደ የመክፈል 

አቅማቸው፣ የኢኮኖሚ ደረጃቸው፣ የተማሪዎች የትምህርት አፈጻጸም ደረጃ እና የሚማሩት 

የትምህርት መስክ ዓይነት፣ ወዘተ ከግንዛቤ ውስጥ በማስገባት የወጪ መጋራቱ ድርሻ ከአንድ 

ወይም ከትንሽ እስከ መቶ ፐርሰንት የሚሸፍኑ ይሆናል፡፡  

 

መረጃዎች እንደሚያሳዩት በሀገራችን የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ከሚማሩ ተማሪዎች 

መካከል በአማካይ 43.9 በመቶ እና ከጠቅላላ የከፍተኛ ትምህርት ተማሪዎች መካከል ደግሞ 

55.4 በመቶው የትምህርት ወጪያቸውን ሙሉ በሙሉ የሚሸፍኑ ናቸው (Kennedy and 

Sewale, 2013)፡፡ መደበኛ ባልሆኑ መርሃ ግብሮች ውስጥ ትምህርታቸውን የሚከታተሉ 

ተማሪዎች የራሳቸውን ወጭ ይሸፍናሉ፡፡ ከመደበኛ ተማሪዎች ውስጥም የዩኒቨርስቲ የምግብ 

አገልግሎት የማይጠቀሙ በቤተሰብ ድጎማ ከውጭ የሚመገቡ ተማሪዎች በየጊዜው ቁጥራቸው 

እየበዛ እንደሄደ ይስተዋላል፡፡ ምናልባት እነዚህ ተማሪዎች የትምህርት ወጭያቸውን በተሻለ ደረጃ 

የመጋራት አቅም እንዳላቸው ሁኔታው ያመለክታል፡፡ 
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በ1986 ዓ.ም የተዘጋጀው የሀገራችን የትምህርት ፖሊሲ እንደሚያሳየው በመንግስት ከፍተኛ 

ትምህርት ተቋማት ውስጥ ገብተው የሚማሩ ተማሪዎች የወጪ መጋራትን በአገልግሎትና በገንዘብ 

መልክ እንደሚከፍሉ ጠቅሶ የክፍያ መጠኑ ቀስ በቀስ በሂደት እየጨመረ እንደሚሄድ ብራራል፡፡ 

ይሁን እንጂ እ.ኤ.አ በ2003 ዓ.ም ሲተገበር ግን በአገልግሎት መክፈል ካለባቸው ተማሪዎች 

በስተቀር በሁሉም ተማሪዎች መካከል ልዩነት (Differentiated cost sharing scheme) ሳይኖር 

በወጥነት ተማሪዎች ከትምህርት ጋር ተያያዥ ከሆነው ወጪ ውስጥ 15 በመቶ እንደሚከፍሉ 

መረጃው ያሳያል፡፡ እሰከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በየዓመቱ መሰብሰብ ካለበት የወጪ መጋራት ውስጥም 

ከ1 በመቶ የማይበልጥ ገንዘብ ብቻ እየተሰበሰበ ይገኛል (Kennedy and Sewale, 2013)፡፡ 

ይህም የወጪ አሰባሰብ ሥርዓቱ ውጤታማነት አነስተኛ መሆኑን ያመላክታል፡፡  

 

እንደዚሁም የወጪ መጋራት ሥርዓቱ ተጨማሪ ጉዳዮችን ለምሳሌ፡- የልዩ ፍላጎትና አካቶ 

ትምህርት የሚያስፈልጋቸው ተማሪዎችን ከግምት ውስጥ ማስገባት እንዳለበት ከባለሙያዎች 

ሃሳብ ሲሰነዘር ይታያል፡፡ ምክንያቱም ደግሞ የአካል ጉዳተኞች በተለይም ማየት የተሳናቸው 

ተማሪዎች አስተርጓሚ በመቅጠር እየከፈሉ ስለሚማሩ ተጨማሪ ወጪ ስላለባቸው ወጪው 

ከሌሎቹ ሁኔታው ከተመቻቸላቸው ተማሪዎች ጋር እኩል ስለማይሆን ነው፡፡  

        

3.2.6.2.3. የበጀት ውጤታማነት 

 

መንግሥት ከራሱም ይሁን በተለያየ መንገድ ለከፍተኛ ትምህርት ልማት ብሎ የሚያገኘውን 

ገንዘብ እና ሌሎች ግብዓቶችን ውጤታማና ቀልጣፋ በሆነ ሁኔታ መጠቀም መቻል ይኖርበታል፡፡ 

ስለሆነም በእነዚህ ውስን ሀብቶች የትምህርት ተሳትፎን በማሳደግ፣ የትምህርት ብክነትን በመቀነስ፣ 

ያለአግባብ ያለሥራ የሚቀመጡ የሰው ሀብት እና ፋሲሊቲዎች አጠቃቀምን በማሳደግ፣ የተማሪ 

አገልግሎቶችን ለድርጅቶች በመስጠት ፣ በትምህርት ላይ ጫና የሚያሳድሩ ጉዳዮችን በመቀነስ 

ለመማር ማስተማሩ ሥራ በቂ ጊዜን መስጠት ያስፈልጋል፡፡ አግባብነት በሌላቸው ምክንያት 

የተራዘሙ የትምህርት ፕሮግራሞች የጊዜ እርዝማኔን በማሳጠር ወጪ መቀነስና ተሳትፎን 

ማሳደግም አንዱ ትከረት የሚሻ ጉዳይ መሆን ይኖርበታል፡፡ ከዚህ በተጨማሪም  የአስተዳደር 

ዘርፍ ሠራተኞችን ከአካዳሚክ ዘርፍ የሰው ሀይል ጋር ያላቸውን ምጣኔ በመቀነስ ለአስተዳደር 

ሥራ የሚወጣውን ወጪ በመቀነስ፣ ወዘተ ውጤታማ ሥራን መሥራት ያስፈልጋል፡፡  

 

ከላይ የተጠቀሰውን ጉዳይ አስመልክቶ በአገራችን ካሉት የተወሰኑ ዩኒቨርሲቲዎችን ለአብነት 

ያህል መጥቀስ ይቻላል፡፡ በትምህርት ስትራቴጂ ማዕከል እየተሰበሰበ ካለው መረጃ በአርባ ምንጭ 

ዩኒቨርሲቲ በ2005 ዓ.ም የትምህርት ዘመን የነበረው የአካዳሚክ ሠራተኞች ቁጥር 1192 ሲሆኑ 
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የድጋፍ ሠጪ ሠራተኞች ቁጥር ደግሞ 2245 በምጣኔ ወደ 1፡2 የሚጠጋ፣ በዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ 

196 የአካዳሚክ ሠራተኞች ሲኖሩ የድጋፍ ሠራተኞች ቁጥር 206 በምጣኔ ወደ 1፡1፣ እንደዚሁም 

በደብረ ማርቆስ 698 የአካዳሚ ሠራተኞች ሲነኖሩ 522 የድጋፍ ሠራተኞች አሉ፡፡ በሌላ በኩል 

የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በ2002/3 ዓ.ም ወደ 2,743 አካዳሚክ ሠራተኞች ሲኖሩት 5,566 የድጋፍ 

ሰጪ ሠራተኞች ነበሩት፤ ይህም በምጣኔ ወይም በጥምርታ ሲታይ 1፡2 ብቻ ይሆናል (Mogus, 

2013)፡፡ ይህ ጥምርታ በአካዳሚክና በድጋፍ ሰጪ ሠራተኞች መካከል ወጥነትና ሚዛናዊነት 

የሌለው ምጣኔ መኖሩን ሲያመላክት ከፍተኛ የአስተዳደር ሥራዎች እንዲበዙ እንደሚያደርግና 

ተቋሙም በመማር ማስተማሩ ረገድ ውጤታማ እንዳይሆን ጫና ሊያሳድርበት እንደሚችል 

ለመገመት አያዳግትም፡፡ ስለሆነም ከመማር ማስተማሩ አንጻር የፋይናንስ ውጠታማነትን 

ለማሳደግ ያለውን የሰው ሀብት በአግባቡ መጠቀም መቻልና የአካዳሚክ ሠራተኞችና የድጋፍ 

ሰጪ ወይም አስተዳደር ሠራተኞችን ቁጥር ማመጣጠን ተገቢ ይሆናል፡፡ 
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4. የከፍተኛ ትምህርት ልማት ስትራቴጂያዊ ዓላማዎችና ተደራሽ ግቦች 

 

መነሻው ሳይታወቅ በሃገራዊ ራዕይ ብቻ የወደፊት ስትራቴጂ ወይም ተግባር ማስቀመጥ 

ያስቸግራል፡፡ ቀደም ሲል ለሀገራችን ከፍተኛ ትምህርት እድገት መሰረት ሊሆኑ የሚችሉ እስከ 

አሁን የተሰሩ ስራዎች ቀርበዋል፤የዘርፉ ዋና ዋና ክፍተቶችም ተለይቷል፡፡ በከፍተኛ ትምህርት 

የአንዳንድ አገሮች እና ከባቢዎች ያሉበት ሁኔታ አኳያ ሃገራችን የደረሰችበት ደረጃ ለመዳሰስ 

ተሞክሯል፡፡ በዚህም መሰረት ስድስት ስትራቴጂያዊ ዓላማዎች ተለይተዋል፡፡ እነዚህም፡-  

 የትምህርት ተሳትፎንና ፍትሃዊነትን ማሳደግ፣  

 የትምህርት አግባብነትና ጥራትን ማጎልበት 

 የመምህራን ልማትን ማጠናከር፣  

 የምርምርና ማህበረሰብ አገልግሎትን ማሳደግ፣  

 የተቋም አመራር፣ አሰራርና አደረጃጀትን ማሻሻል፣  

 ዓለም አቀፋዊነትን ማሳደግ ናቸው፡፡  

እነዚህን ዓላማዎች ታሳቢ በማድረግ በሁለተኛው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ መጨረሻ 

(በ2012 ዓ.ም) የሚደረሱ ግቦች በሰባት ቁልፍ ጉዳዮች ማለትም በተደራሽነት፣ ፍትሃዊነት፣ 

አግባብነትና ጥራት፣ በመምህራን ልማት፣ በምርምር፣ ቴክኖሎጂና ማህበረሰብ አገልግሎት፣ በዓለም 

አቀፋዊነት እና በአመራር፣ አሰራርና አደረጃጀት ተደራጅተው ቀርበዋል፡፡ እነዚህን ግቦች 

ለማሳካት የሚያስችሉ አቅጣጫዎች ደግሞ በቀጣዩ ክፍል ተዘርዝረዋል፡፡  
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ሠንጠረዥ 13. የትምህርት ተሳትፎን55 ለማጎልበት የተቀመጡ ተደራሽ ግቦች 
   

ተ.
ቁ 

ተደራሽ ግቦች (በ 2012) 
የ2007 
የዕ.ት.ዕ ግቦች 

1 
የከፍተኛ ትምህርት ጥቅል ተሳትፎ ምጣኔ በ2005 ዓ.ም ካለበት 8.42% ወደ 15%56 
በማሳደግ በመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች የቅድመ ምረቃ የመደበኛ ተማሪዎች ተሳትፎ 
መጠንን 597,685 ማድረስ 

9.3% 
(467,000) 

2 
የመንግስት የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የሁለተኛ ዲግሪ የተሳትፎ አቅማችን በ2005 
ዓ.ም ካለበት 28,140 በዕጥፍ በመጨመር 56,000 ይደርሳል  

 

3 
በመንግስት ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የሶስተኛ ዲግሪ የተሳትፎ አቅማችን በ2005 ዓ.ም 
ካለበት 3169  ወደ 6,500 ይደርሳል  

 

4 
በሁለተኛ ዲግሪ ትምህርት የሴቶች ተሳትፎ በ2005 ዓ.ም ካለበት 20% ወደ 40% 
ያድጋል፡፡ 

25% 

5 
የሴቶች የሶስተኛ ዲግሪ ትምህርት ድርሻ በ2005 ዓ.ም  ካለበት 11.5% ወደ 30% 
ይደርሳል 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55የግል ተፈታኞችንና ከቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ወደ ከፍተኛ ትምህርት መግባት በሚችሉበት ምጣኔ ተሳትፎው ሊጨምር  
  ይችላል፡፡ 
68 የ15% የተሳትፎ ምጣኔው የቅድመ ምረቃ ትምህርት መደበኛና መደበኛ ያልሆኑት ተማሪዎችን የሚጨምር ሲሆን የድሀረ  
  ምረቃውን ግን አላካተተም፡፡ የድሀረ ምረቃውን ሲያካትት ተሳትፎው ከ15% በላይ ይሆናል፡፡ 
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ሠንጠረዥ 14. የትምህርት ፍትሃዊነትን ለማጎልበት የተቀመጡ ተደራሽ ግቦች 
 

ተ.
ቁ 

ተደራሽ ግቦች (በ 2012) 
የ2007 
የዕ.ት.ዕ ግቦች 

1 
ልዩ ፍላጎት ያላቸውን ተማሪዎች ተሳትፎ በ2005 ዓ.ም ከነበረው 1,000  በ2012 ዓ.ም 
ወደ 2,00057 ያድጋል  

946 

2 
ከታዳጊ ክልሎችና ከዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ካለው ማህበረሰብ የሚመጡ ተማሪዎች ተሳትፎ 
መጠን በሦስት ዕጥፍ ያድጋል58  

- 

3 የሴት ተማሪዎች የቅደመ ምረቃ ተሳትፎ በ2005 ዓ.ም ካለበት 30% ወደ 50% ያድጋል 40% 

                                                 
57 በኢትዮጵውያ ልዩ ፍላጎት ያላቸው ወገኖች ብዛት እስከ 16% እንደሚደርስ ጥናቶች ያሳያሉ 
58 አሁን ያለው የክልሎች የከፍተኛ ትምህርት ጥቅል ተሳትፎ ከማዕከላዊ ስታቲስትክስ ኤጀንሲ እና ሀገር አቀፍ የትምህርት ምዘናና  
   ፈተናዎች ኤጀንሲ መረጃ በመቀመር ማስላት ያስፈልጋል 
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ሠንጠረዥ 15. የከፍተኛ ትምህርት አግባብነትና ጥራት ተደራሽ ግቦች  
 

 

ተ.ቁ ተደራሽ ግቦች (በ2012 ዓ.ም) የ2007 የዕ.ት.ዕ ግቦች 

1 
በ2005 ዓ.ም በሁሉም መርሀ ግበሮች የነበረውን የሳይንስና ቴክኖሎጂ 
እና የማህበራዊ ሳይንስ ምጣኔ ከነበረበት 67፡33 ወደ 70፡3059 ይደርሳል  

70፡30 

2 
በ2005 ዓ.ም ያለው 10 የቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩቶች ቁጥር ወደ 15 
ያድጋል 

10 

3 
እያንዳንዱ ተቋም ከአብዛኞቹ ሌሎች ተቋማት የሚለይበት እና 
የአካባቢውን ነባራዊ ሁኔታን ያማከለ ከ1 እስከ 3 የልህቀት መስክ ለይቶ 
ይተገብራል 

- 

4 
እያንዳንዱ ተቋም ከሚያፈራቸው ምሩቃን መካከል 80% በሠለጠኑበት 
ሙያ በተመረቁ በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ሥራ ይቀጠራሉ፤ ወይም 
ይፈጥራሉ  

- 

5 
የተወሰኑ የትምህርት መርሀ ግበሮች (ለምሳሌ፡-የጤና ትምህርት 
ፕሮግራሞች) ሥርዓተ ትምህርቶች በተቀናጀ የብቃት ተኮር  ትምህርት 
አሰጣጥ ሥርዓት መሠረት  (Integrated Modularization) ይከለሳሉ 

- 

6 
ዓለም አቀፍ የልህቀት ደረጃ ግንባታ የጀመሩ ሁለት የሳይንስና 
ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲዎች ይኖራሉ 

- 

7 
በሁሉም ተቋማት የሚሰጡ የትምህርት ኘሮግራሞች ብቃቶች ጥራትና 
አግባብነታቸው እየተረጋገጠ በአገር አቀፍ የብቃት ማዕቀፍ (NQF) 
የመረጃ ቋት ውስጥ ይመዘገባሉ  

- 

8 
የተማሪዎች የመመረቅ ምጣኔ በ2004 ዓ.ም ከነበረው 79% ወደ 95% 
ይደርሳል (ለውንዶች 97%፤ ለሴቶች 93%) 

93% 

9 
ሀገራዊ የመውጫ ፈተና በጤናና ምህንድስና መስኮች በሚሰጡ ሁሉም 
የቅድመ ምረቃ መርሀ ግበሮች ላይ ተግባራዊ ይሆናል 

- 

10 
ሀገራዊ የመውጫ ፈተና በተመረጡ የ2ኛ ዲግሪ መርሀ ግበሮች ላይ 
ተግባራዊ መሆን ይጀምራል 

- 

 
11 
12 

ሁሉም ተቋማት  e-learning የመማር ማስተማር ሥርዓት ዘርግተው  
ተግባራዊ ያደርጋሉ 

- 

13 
በዩኒቨርሲቲዎች የኮምፒውተርና ተማሪዎች ጥምርታ በ2003 ዓ.ም 
ከነበረው 1፡10 ወደ 1፡3 ዝቅ ይላል 

- 

14 የተማሪዎች እና ከኢንተርኔት ጋር የተገናኘ ኮምፒዩተር (Online 
computer) ጥምርታ ቢያንስ 1፡5 ይሆናል 

- 

                                                 
59  በየጊዜው የገበያ ጥናት እየተካሄደ የሚሰተካከል ይሆናል 
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ተ.ቁ ተደራሽ ግቦች (በ2012 ዓ.ም) የ2007 የዕ.ት.ዕ ግቦች 

15 ሁሉም ተቋማት ቢያንስ አንድ የቪዲዮ ኮንፈረንስ ማዕከል ይኖሯቸዋል   - 

16 ሀገራዊ የከፍተኛ ትምህርት የመረጃና መገናኛ ቴክኖሎጂ መረብ 
(Ethernet) መሠረተ ልማት በተሟላ ደረጃ ይገነባል - 

17 አንድ አዲስ ወይም የተስማማ (Harmonized) ሀገራዊ የከፍተኛ 
ትምህርትና ምርምር መረጃ ሥርዓት ይዘረጋል 

- 

18 ሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች ቢያንስ አንድ በኢንተርኔት አገልግሎት የተደገፈ 
ዲጂታል ቤተ መፃህፍት ይኖራቸዋል 

- 

19 በመረጃና መገናኛ ቴክኖሎጂ የቅድመ ምረቃ ፕሮግራም ተሳትፎ በ2004 
ዓ.ም ከነበረበት 10000 ገደማ ወደ 20,000 ይደርሳል - 

20 በ2004 ዓ.ም በመረጃና መገናኛ ቴክኖሎጂ በድህረ ምረቃ የሰለጠነ የሰው 
ሃይል ብዛት 676 ከነበረበት በ2012 ዓ.ም. 3000 ይደርሳል 

- 
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ሠንጠረዥ 16. የመምህራን ልማት ለማሳካት የተቀመጡ ተደራሽ ግቦች   

 

ተ.ቁ ተደራሽ ግቦች (በ2012 ዓ.ም.) 
የ2007 የዕ.ት.ዕ 

ግቦች 

1 የመምህር ተማሪ ጥምርታ በ2005 ዓ.ም ካለበት 1፡23 ወደ 1፡19 ያድጋል  1፡19 
(23,000) 

2 የተማሪዎች እና መምህራን ጥምርታ 1፡25 ለሳይንስና ቴክኖሎጂ፣ 1፡15 
ለህክምናና ጤና ሳይንስ፣ 1፡20 የእርሻና የተፈጥሮ ሳይንስ፣ 1፡30 
ለማህበራዊ ሳይንስና ቢዝነስና ኢኮኖሚክስ ይደርሳል   

- 

3 በ2012 የሚኖረን የመንግስት የቅድመ ምረቃ መደበኛ ተማሪዎች መጠን 
597,68560 የሚለውን ግብ ታሳቢ በማድረግ በዚህ ወቅት የሚኖረን 
የመምህራን ብዛት በ2005 ከነበረበት 23,905 ወደ 33,03061 ያድጋል 

23,000 

4 ሀገራዊ የከፍተኛ ትምህርት የመምህራን የትምህርት ደረጃ ስብጥር (1ኛ፣ 
2ኛ እና 3ኛ ዲግሪ) በ2005 ዓ.ም ከነበረበት 33፡ 60፡7  ወደ 0፡70፡30 
ይደርሳል፡፡ 

0፡75፡25 

5 የመጀመሪያዎቹ 9 ነባር ዩኒቨርሲቲዎች የመምህራን የትምህርት ደረጃ 
ስብጥር ግብ ቢያንስ 0፡60፡40 ይደርሳል - 

6 በከፍተኛ ትምህርት የሴት መምህራን ተሳትፎ በ2005 ዓ.ም ካለበት 
10.3% ድርሻ ወደ 30% ያድጋል 20% 

7 በሁሉም የትምህርት ፕሮግራሞች የመምህራን የትምህርት ደረጃ 
(አካዳሚክ ማዕረግ) ከሚያስተምሩት የአካዳሚክ ፕሮግራም አንድ ደረጃ 
ከፍ ያለ ይሆናል 

- 

8 በሁሉም ተቋማት ለሁሉም አዳዲስ መምሀራን የተደራጀና በሥርዓተ 
ትምህርት የተደገፈ የመምህራን ሥልጠና ይሠጣል - 

9 በመምህራን ሥልጠና ወይም ሥነ ትምህርት የተሻለ ልህቀት የሚያዳብሩ 
3 ዩኒቨርሲቲዎች ይኖራሉ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
60 ይህ በሁኔታ ትንተና ውስጥ የተቀመጡትን እውነታዎች ታሳቢ በማድረግ የተሰላ የተሳትፎ ግብ ሲሆን እንደ ሁኔታ ከፍም ዝቅም  
   ሊል ይችላል፡፡ 
61 ይህ የድህረ ምረቃ ትምህርት ተሳትፎ ሲያካትት የመምህራን ፍላጎትን ይጨመራል 
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ሠንጠረዥ 17. የምርምር፣ ቴክኖሎጂና ማህበረሰብ አገልግሎት ተደራሽ ግቦች 

 

ተ.ቁ ተደራሽ ግቦች (2012 ዓ.ም) የ2007 የዕ.ት.ዕ ግቦች 

1 የምርምር (የሶስተኛ) ዲግሪ ደረጃ ያላቸው መምህራን ቁጥር እስከ 2005 
ዓ.ም ከደረሰበት 2590 በ2012 መጨረሻ በድምር 12,00062  ይደርሳል  

- 

2 በምርምር ላይ የሚሳተፉ መምህራን ድርሻ በ2005 ዓ.ም ካለው 10% ወደ 
40% ያድጋል 

- 

3 የከፍተኛ ትምህርት ሀገራዊ የምርምር አቅጣጫን የሚመራ አንድ 
የምርምር ፖሊሲ (ማዕቀፍ) ይዘጋጃል 

- 

4 የምርምር ውጤታቸውን በታወቁ ዓለም አቀፍ ጆርናሎች በየዓመቱ 
የሚያሳትሙ የመምህራን ድርሻ በ2004 ዓ.ም ከነበረበት 8% ወደ 30% 
ያድጋል 

- 

5 እያንዳንዱ ተቋም ቢያንስ በዓመት አንድ ዓለም አቀፍ የምርምር ጉባኤ 
ያዘጋጃል 

- 

6 
 

እያንዳንዱ ተቋም በአካባቢው ልህቀትን ያዳበረ እና የመልካም ተሞክሮ 
ምንጭ ሊሆን የሚችል  ቢያንስ አንድ የ2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ይፈጥራል 
(ያበለጽጋል) 

- 

7 ሁሉም የመጀመሪያዎቹ ነባር ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ የሥራ ፈጠራ 
ማመንጫ ማዕከላት (Business Incubation Centres) ይቋቋማሉ 
 

- 

8 ከመጀመሪያዎቹ ነባር ተቋማት መካከል አንድ ሶስተኛው የምርምር  
ዩኒቨርሲቲዎች ይሆናሉ 

- 

9 በዩኒቨርሲቲና ኢንዱስትሪ የጋራ ባለቤትነት ጥቅም ላይ የሚውሉ አራት  
የምርምር ማዕከላት ይቋቋማሉ 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62 በ2005 ዓ.ም የ3ኛ ዲግሪ ትምህርት እየተከታተሉ ያሉ ተማሪዎች 3165 ናቸው 
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ሠንጠረዥ 18. የዓለም አቀፋዊነት ተደራሽ ግቦች 

 

ተ.ቁ ተደራሽ ግቦች  (2012) የ2007 ዕ.ትዕ. ግቦች 

1 

በአገር አቀፍ የትምህርትና ሥልጠና ብቃት ማዕቀፍ መርህ መሠረት 
በሥራ ላይ ያሉና አዳዲስ የሚከፈቱ ሁሉም ፕሮግራሞች ከዓለም አቀፋዊ 
የብቃት ማዕቀፍ የእርከን መግለጫዎች ጋር ይጣጣማሉ 

- 

2 
ከ2 እስከ 3 የሚሆኑ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በሀገራዊ ፍላጎት ላይ 
የተመሰረተ ቀጠናዊ እና አህጉራዊ ተማሪዎችን ሊስቡ በሚችሉ መስኮች 
ላይ ፕሮግራሞችን ይከፍታሉ (ያጠናክራሉ) 

- 

3 
ሁሉም ነባር (9) ዩኒቨርሲቲዎች ደረጃቸውን ከፍ ለማድረግ በዓለም አቀፍ 
ወይም አህጉራዊ ግምገማ ላይ ይሳተፋሉ - 

4 ዓለም አቀፍ ልህቀትን ለማዳበር ያለመ ከፍተኛ ልምድ ያላቸው 
ዲያስፖራን ጨምሮ የውጪ ሀገር መምህራን ተሳትፎ 3% ይደርሳል 

- 

5 የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በጎረቤት አገሮች የሚኖራቸው ግቢዎች ቁጥር 
በ2005 ከነበረው 2 (የግል) ወደ 7 ያድጋል - 

6 የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ከሌሎች አገሮች የሚቀበሏቸውን ተማሪዎች 
ቁጥር ድርሻ 1% ያደርሳሉ , 

7 ተቋማት ከውጭ የኒቨርሲቲዎች ጋር በትብብር የሚሰጧቸው በሀገር ፍላጎት 
ላይ የተመሰረተድህረ ምረቃ ፕሮግራሞች ድርሻ 10% ይሆናል  

- 

8 ተቋማት ከአጠቃላይ የምርምር ወጪያቸው 15% ከውጭ ምንጮች 
በውድድር ከሚገኘው ገንዘብ ይሸፈናሉ - 

9 የድህረ ምረቃ ትምህርታቸውን ከሚከታተሉ የዩኒቨርሲቲ መምህራን 
መካከል ቢያንስ የተወሰኑት (10%) ትምህርታቸውን ውጪ ሀገር ይማራሉ 

- 

10 
ከከፍተኛ ትምህርት መምህራን መካከል በየዓመቱ ቢያንስ 5% የሚሆኑት 
በሙያቸው ዙሪያ የአጭርና የረጅም ጊዜ የውጭ ሀገር የልምድ ልውውጥ 
ዕድል ያገኛሉ 

- 
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ሠንጠረዥ 19. የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የተቋም አመራር፣ አደረጃጀትና አሰራር ተደራሽ  

               ግቦች   

 

ተ.ቁ ተደራሽ ግቦች  (2012) 
 የ2007 የዕ.ት.ዕ 

ግቦች 

1 
አንድ ሀገራዊ የከፍተኛ አመራር አቅም ግንባታ ማጎልበቻ ማዕከል 
ይቋቋማል 

- 

2 

ሁሉም የክላስተር አስተባባሪ ተቋማት በምድባቸው ውስጥ ባሉት 
ዩኒቨርሲቲዎች በየደረጃው የሚገኘውን የአመራር አቅምን በተከታታይ 
የሚገነቡበት ማዕከል ያቋቁማሉ  

- 

3 
ሁሉም የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች ስትራቴጂያዊ ዕቅዳቸውን አዘጋጅተውና 
አስጸድቀው ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር ውል ገብተው ይተገብራሉ 

- 

4 
የሴት ከፍተኛ አመራር ተሳትፎ በ2005 ዓ.ም ካለበት ከ1% ያነሰ ቁጥር ወደ 
10% ያድጋል 

 

5 
የሴት መምህራን የመካከለኛና ታችኛው አመራር ድርሻ በ2006 ዓ.ም 
ካለበት 5% ወደ 10% ያድጋል 

- 

6 
በሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች በየደረጃው የሚያስፈልገውን አመራር ለመመደብ 
የሚያስችል ወጥነትና ግልጽ ውድድርን ያማከለ ሀገራዊ መመሪያ ተዘጋጅቶ 
ይተገበራል  

- 

7 
የከፍተኛ ትምህርት ተቋማዊ የአመራር ብቃት ምዘና ስርዓት ተዘርግቶ 
ይተገበራል 

- 

9 
በየተቋማቱ በሚሰጠው የአስተዳደር አገልግሎት ተማሪዎችና መምህራን 
እርካታ 95% ይደርሳል፡፡ 

80% 

10 
በሁሉም ተቋማት የውጤት ተኮርና የካይዘን ሥርዓትን መሰረት ባደረገ 
መልኩ የማያባራ የአሰራር ለውጥ መኖሩ የሚረጋገጥበት የምዘና ሥርዓት 
ተቀርፆ ይተገበራል 

- 

11 

ሀገራዊ የከፍተኛ ትምህርት የምርምር ስትራቴጂን ተግባራዊ ለማድረግ 
ውድድርን ያማከለ ማዕከላዊ የምርምር ፋይናንስ ሥርዓት ይዘጋጃል - 

12 
የተቋማት የምርምር በጀት ከመደበኛ በጀት ያለው ድርሻ በ2004 ዓ.ም  ካለበት 
0.97% ወደ 5% ያድጋል  

13 

ሁሉም የመጀመሪያ ነባር የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ከምርምር 
ወጪያቸው ቢያንስ 50%፣ የተቀሩት በአማካይ እስከ 25% መንግስታዊ 
ካልሆኑ የበጀት ምንጮች ይሸፍናሉ 

 

14 

የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የተለያዩ የገቢ ምንጮችን በመፍጠር 
ከመደበኛ በጀታቸው 10 በመቶውን በራሳቸው እንዲሸፍኑ ይደረጋል - 
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ተ.ቁ ተደራሽ ግቦች  (2012) 
 የ2007 የዕ.ት.ዕ 

ግቦች 

15 

የተማሪዎች የወጪ መጋራት ድርሻ አሁን (በ2005 ዓ.ም) ካለበት 15 በመቶ 
ስለ አዋጭነቱና ተገቢነቱ እየተጠና ቀስ በቀስ ወደ 20 በመቶ ያድጋል 15% 

16 

ጥራትንና መስፋፋትን ታሳቢ በማድረግ በግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት 
የሚማሩ የመደበኛ ተማሪዎች ድርሻ ቀስ በቀስ እንዲያድግ የፋይናንስ  
ሥርዓት ይዘረጋል 

- 

17 

ተቋማት ቀስ በቀስ አካዳሚክ ያልሆኑ የተማሪዎች አገልግሎት ለድርጅቶች 
እንዲያስተላለፉ ይደረጋል - 

18 

ውጤት ተኮር የጥቅል በጀት ቀመር ተግባራዊ የሚደረግበት አንድ ሀገራዊ 
መመሪያ ይዘጋጃል - 
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5. አቅጣጫዎች፣ የማስፈጸሚያ ስልቶች እና አስፈጻሚ ወይም ፈጻሚ አካላት 

 

ሠንጠረዥ 20. የከፍተኛ ትምህርት ተሳትፎን ለማሳደግ የተቀመጡ አቅጣጫዎች/ ስልቶችና     
              አስፈጻሚ ወይም ፈጻሚ አካላት  

 

ተ/ቁ አቅጣጫዎች/ ስልቶች አስፈጻሚ/ፈጻሚ 
አካላት 

1 የአጠቃላይ ትምህርት የብክነት መጠን (attrition) በላቀ ደረጃ በመቀነስ 
የታቀደውን የከፍተኛ ትምህርት ተሳትፎ ለማሳካት በቂ የተማሪዎች 
አቅርቦት እንዲኖር ማድረግ  

የአጠቃላይ ትምህርት 
ዘርፍና ክልሎች 

2 የመሰናዶ ትምህርት ተማሪዎች ወደ ከፍተኛ ትምህርት በተሻለ ብቃት 
እንዲሸጋገሩ ለማድረግ ዩኒቨርሲቲዎችና ትምህርት ቤቶች በቅንጅት 
በተለይ በሳይንስና ሂሳብ መስኮች ላይ ትኩረት ሰጥተው በቅንጅት  
እንዲሰሩ ማድረግ፣  

ዩኒቨርሲቲዎችና 
አጠቃላይ ትምህርት 
ዘርፍ 

3 የተሳትፎ ግብን ታሳቢ በማድረግ የመንግስት የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት 
ቁጥርና የቅበላ አቅምን ማሳደግ 

ከፍተኛ ትምህርት 
ዘርፍ፣ ዩኒቨርሲቲዎች 

4 የተሳትፎ ግቡን ለማሳካት እያንዳንዱ ተቋም የ5 ዓመት የቅበላ ማስፋፋት 
ዕቅድ በማዘጋጀት ለተግባራዊነቱ እንዲንቀሳቀስ ማድረግ 

ዩኒቨርሲቲዎች፤ 
ት/ሚ 

5 ከመደበኛ ትምህርት ዉጭ ባሉት ፕሮግራሞች ጥራትና አግባብነትን 
ባረጋገጠ ሁኔታ የተሳትፎ አቅም የሚያድግበትን ምቹ ሁኔታ መፍጠር፣ 

ከ/ት/አ/ጥ/ኤጀንሲ፣    
ዩኒቨርሲቲዎች 

6 የቅድመ ምረቃ እና የድህረ-ምረቃ የትምህርት ዘመን ርዝማኔ በሃገራዊ 
የትምህርትና ሥልጠና ማዕቀፍ መጨበጥ ያለባቸውን አቅሞች ግምት 
ውስጥ እያስገባ በመስክ ደረጃ ማስተካከል   

ት/ሚ፤ ትምህርት 
ስትራተጂ ማእከል፤ 
ዩኒቨርሲቲዎች 

7 የሁለተኛና ሶስተኛ ዲግሪ ድህረ ምረቃ ፕሮግራሞች ቅልጥፍናን ለማሳደግ 
ለመመረቂያ ጽሑፍ አማካሪዎች የማበረታቻ ሥርዓት መገንባት 

ከፍተኛ ትምህርት 
ዘርፍ፣ ዩኒቨርሲቲዎች 

8 የሁለተኛና ሶስተኛ ዲግሪ የተሳትፎ ግብን ለማሳካት የረዳት፣ ሙሉ 
ፕሮፌሰሮች አቅርቦት ለማሳደግ ከውጭ ተቋማት ጋር በአጋርነት መስራት 

ዩኒቨርሲቲዎች 

9 የግል የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትን የቅበላ አቅም ለማሳደግ እንዲችሉ 
ማድረግ 

ት/ሚ፣ የግል ከፍተኛ 
ትምህርት ተቋማት 
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ሠንጠረዥ. 21  የከፍተኛ ትምህርት ፍትሃዊነትን ለማሳደግ የተቀመጡ አቅጣጫዎች/ ስልቶችና               
          ወይም ፈጻሚ አካላት 
 

ተ/ቁ አቅጣጫዎች/ ስልቶች አስፈጻሚ/ፈጻሚ አካላት 

1 የአካል ጉዳተኞች በመረጡትና አቅማቸዉ በሚፈቅደዉ የትምህርት 
ዘርፍ እንዲመደቡ በማድረግ የመዝለቅ አቅማቸውም እንዲያድግ 
ማድረግ  

ት/ሚ፤ ክልሎች፤ 
ዩኒቨርሲቲዎች፤ 
የፈተናዎች ኤጀንሲ 

2 የአካል ጉዳተኛ ተማሪዎችን በከፍተኛ ትምህርት ላይ የሚኖራቸውን 
ተሳትፎ ከፍ ለማድረግ ልዩ ድጋፍ በማድረግ በአጠቃላይ ትምህርት 
የመዝለቅ አቅማቸውን ማሳደግ  

አጠቃላይ ትምህርት 
ዘርፍ 

3 አዳዲስ የሚቋቋሙ ተቋሟትና የሚመሰረቱ ተጨማሪ ግቢዎች ፍትሃዊ 
ሃገራዊ ስርጭት እንዲኖራቸው ማድረግ 

ት/ሚ፣ ክልሎች፤ 
ዩኒቨርሲቲዎች  

4 
ወደ ከፍተኛ ትምህርት የሚገቡ የሴቶችን አቅርቦት ለማሳደግ 
በሁለተኛ ደረጃ በተለይም በመሰናዶ ትምህርት ያለውን የሴቶች 
የተሳትፎ ድርሻ ለማሳደግ ጅምር ስራዎችን አጠናክሮ ማስቀጠል፣  

ት/ሚ፣ ክልሎች እና 
ዩኒቨርሲቲዎች 

5 

በከፍተኛ ትምህርት የሴት ተማሪዎች ድርሻ ለማሳደግ  በትምህርት 
ምደባ ወቅት ቁጥራቸው ተገቢውን ደረጃ እስኪይዝ ድረስ 
ችሎታቸውንም ግምት ውስጥ አስገብቶ በስራ ላይ ያለውን የቅበላ 
ስርዓት ማስቀጠል 

ት/ሚ፤ ዩኒቨርሲቲዎች፤ 
የፈተናዎች ኤጀንሲ 

6 

የታዳጊ ክልል ተማሪዎችን ተሳትፎ ለመጨመር የ2ኛ ደረጃ 
ትምህርት የመዝለቅ አቅማቸውን ማሳደግና አሁን ያለውን የቅበላና 
የትምህርት ክፍል ምደባ ስርዓት ተጠናክሮ እንዲቀጥል ማድረግ  

ት/ሚ፤ ክልሎች፤ 
ዩኒቨርሲቲዎች፤ 
የፈተናዎች ኤጀንሲ 

7 

በድህረ ምረቃ ትምህርት የሴት ተማሪዎችን ተሳትፎ ለማሳደግ 
በቅድመ ምረቃ መርሀ ግብሮች የሴት ተማሪዎችን የመዝለቅ አቅም 
በማሳደግ አቅርቦትን ማሻሻልና በዩኒቨርሲቲዎች የተጀመረውን ልዩ 
የቅበላ አሰራርን አጠናክሮ ማስቀጠል  

ት/ሚ፤  
ዩኒቨርሲቲዎች፤ 
የፈተናዎች ኤጀንሲ 

8 

የልዩ ፍላጎት ትምህርትን በከፍተኛ ብቃት ለመስጠት የሚያስችሉ 
የዓለም አቀፍ ጥራት ደረጃ መስፈርትን ማሟላት የጀመሩ ቢያንስ 
ከሁለት እስከ ሶስት ዩኒቨርሲቲዎች ይኖራሉ 

ት/ሚ፣ ዩኒቨርሲቲዎች 
እና ትምህርት 
ስትራቴጂ ማዕከል 
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ሠንጠረዥ 22. የትምህርት አግባብነትና ጥራትን ለማጎልበት የተለዩ አቅጣጫዎች/ ስልቶችና   

           አስፈጻሚ/ፈጻሚ አካላት  

ተ.
ቁ 

ማስፈፀሚያ ስልቶች አስፈጻሚ/ፈጻሚ አካላት 

1 

የትምህርት ፕሮግራሞች አከፋፈትና ክለሳ ከሀገሪቱ የሰው ሀይል 
ልማት ፍላጎት አቅጣጫ ጋር መጣጣማቸውን በሀገር አቀፍ 
የትምህርትና ሥልጠና ብቃት ማዕቀፍ ማረጋገጥ  

ትም፣ ከ/ት/አ/ጥ/ኤጀንሲ፣ 
ዩኒቨርሲቲዎች  

2 

ነባር ፕሮግራሞች የትምህርትና ሥልጠና ብቃት ማዕቀፍ የምዝገባ 
መስፈርቱን አሟልተው እንዲመዘገቡ ማድረግ 

ት/ሚ፣ ትምህርት ስትራተጂ 
ማእከል፣ ከ/ት/አ/ጥ/ኤጀንሲ 

3 
ሀገራዊ የሰው ሃይል ስልጠና ፍላጎትንና አቅርቦትን ለመከታተልና 
ለመገምገም የሚያስችል የመረጃ ስርዓት በመዘርጋት ተግባራዊ 
ማድረግ 

ት/ሚ ከሚመለከታቸው 
አካላት ጋር በመሆን 

4 
የሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲዎችና ኢንስቲትዩቶች በልዩ ትኩረት 
በሰዉ ሃይልና በማቴሪያል እንዲጠናከሩ በማድረግ የቅበላ አቅማቸውን 
ማሳደግ 

ዩኒቨርሲቲዎች 

5 
አዳዲስ የሚቋቋሙ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩቶች ፍትሃዊ 
ክልላዊ ሥርጭት እንዲኖራቸው ማድረግ 

ት/ሚ፣  

6 
ሁሉቱ የተመረጡ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲዎች ዓለም አቀፍ 
የልህቀት ደረጃ እንዲደርሱ የሚጠቀሙባቸው መስፈርቶች ማዘጋጀት 

ት/ሚ፣ ትምህርት ስትራተጂ 
ማእከል 

7 

የሳይንስና ቴክኖሎጂ ትምህርትን ለማስፋፋት አቅምና ተነሳሽነት 
ያላቸውን የግል ዩኒቨርሲቲዎችን በመደገፍ የቅበላ አቅማቸውን 
ማሳደግ 

ት/ሚ 

8 
የትምህርት ፕሮግራሞችን ተግባር ተኮር ለማድረግ የዩኒቨርሲቲ- 
ኢንዱስትሪ ትስስርን ማጠናከር 

 ት/ሚ፣ ዩኒቨርሲቲዎች 
ከሳይንስና ቴክሎሎጂ 
ሚኒስትር በመተባበር 

9 
የከፍተኛ ትምህርት የምሩቃን የሥራ ሁኔታ ለመከታተል የሚያስችል 
ሀገራዊ የመረጃ ሥርዓት ይገነባል 

ትምህርት ስትራተጂ 
ማእከል 

10 
ስርዓተ ትምህርቶች ውጤት ተኮር (ሞዱላር) አቀራረብ እንዲኖራቸው 
በማድረግ ተማሪ ተኮር የትምህርት አሰጣጥ እና የተከታታይ ምዘና 
ሥርዓት እንዲዳብር ይደረጋል 

ዩኒቨርሲቲዎች  

11 
በተለያዩ ተቋማት የሚሠጡ ተመሳሳይ የትምህርት ፕሮግራሞች 
ጥራታቸውን በመመዘን የጥራት ደረጃ ይወጣላቸዋል   

የከ/ት/አ/ጥ/ኤጀንሲ 

12 
ሁሉም ከፍተኛ ትምህርት ተቋማትና አካዳሚክ ፕሮግራሞቻቸው 
በትምህርት ጥራትና አግባብነት ኤጀንሲ በየጊዜው ይገመገማሉ 

የከ/ት/አ/ጥ/ኤጀንሲ 

13 
ሀገር አቀፍ የከፍተኛ ትምህርት የትምህርት ግብዓት ስታንዳርድ 
እንዲዘጋጅ ይደርጋል 

ከ/ት/ዘ፣ የከ/ት/አ/ጥ/ኤጅንሲ  
እና ትምህርት ስትራቴጂ 
ማዕከል 

14 
በሥራ ላይ ያሉ ሁሉም ተቋማት ቢያንስ አነስተኛው (Minimum 
requirement)የትምህርት መገልገያ መሳሪያዎችና ቁሳቁሶች ግብዓት 
ይኖራቸዋል   

ት/ሚ፣ ዩኒቨርሲቲዎች 
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ተ.ቁ አቅጣጫዎች/ ስልቶች አስፈጻሚ/ፈጻሚ አካላት 

15 
የተቋማት የግምገማ መመሪያ በዓለም አቀፍ ስታንዳርድ መሰረት 
ማዘጋጀትና መተግበር 

ትምህርት ስትራተጂ 
ማእከል፣ ዩኒቨርሲቲዎች 

16 
የተቋማት የልህቀት ማዕከላት በዋናነት ካሉባቸው ክልሎች ወይም 
አካባቢዎች ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ነባራዊ ሁኔታ የተጣጣሙ 
መሆናቸውን የሚረጋገጥበት ሥርዓት ይዘጋጃል 

የትምህርት አግባብነትና 
ጥራት ማረጋገጫ 
ኤጀንሲ 

17 

በተወሰኑ የትምህርት ፕሮግራሞች ላይ ደረጃውን የጠበቀ የምሩቃን 
የመዉጫ ፈተና የሚዘጋጅበት ሥርዓት ይዘረጋል፣ የፈተና ባንክም 
ይደራጃል 

 ከ/ት/አ/ጥ/ማ/ኤጀንሲና 
የፈተናዎች ኤጀንሲ  

18 

በሀገር አቀፍ የትምህርትና ሥልጠና ብቃት ማዕቀፍ የማስተግበሪያ 
ደንብ መሰረት ለ3ቱም የትምህርት ዘርፎች የጥራት ማረጋገጫ 
ኤጀንሲዎች ሃላፊነታቸውን በሚወጡበት ደረጃ ይደራጃሉ 

ት/ሚ፣ 
ከ/ት/አ/ጥ/ማ/ኤጀንሲ፣ 
ፈተናዎች ኤጀንሲ፣  

19 
ከየዩኒቨርሲቲው ተመርቀው ሥራ ላይ ያሉትን ተመራቂዎች ብቃት 
ለመፈተሸ የሚያስችል የዳሰሳ ጥናት (Tracer study) በየጊዜው 
ይካሄዳል 

ትምህርት ስትራተጂ 
ማእከል 

20 
በህግ ትምህርት መስክ ያለውን ተሞክሮ መነሻ በማድረግ የቅድመ 
ምረቃ መውጫ ፈተና አፈጻጸምና ለተቋማት የግብረ መልስ አሰጣጥ 
ሥርዓት መገንባት 

ከ/ት/አ/ጥ/ማ/ኤጀንሲ 

21 
የድህረ ምረቃ መውጫ ፈተና አፈጻጸም የግብረ መልስ አሰጣጥ 
ሥርዓት መገንባት 

ከ/ት/አ/ጥ/ማ/ኤጀንሲ 

22 
እውቅና የተሰጣቸው  ብቃቶች ተመዝግበው እንዲያዙ ይደረጋል  ትምህርት ስትራቲጂ 

ማእከል 

23 
የብቃት ምዝገባ ለማካሄድ የሚያስችል የመረጃ ሥርዓት በመዘርጋት 
በዚህ ዙሪያ የተቋማት አቅም መገንባት 

ትምህርት ስትራቲጂ 
ማእከል 

24 
ተነጻጻሪ ተቋማዊ አቅምንና ተነሳሽነትን መሰረት በማድረግ በልዩ 
ፍላጎት ትምህርት ልህቀትን የሚገነቡ ዩኒቨርሲቲዎችን መለየትና 
መደገፍ 

ት/ሚ 

25 
የትምህርት መርሀ ግብሮች የጥራት ደረጃ አወጣጥ ሥርዓት 
(Disciplinary ranking system)  በዓለም አቀፍ ተሞክሮዎች መሠረት 
በመገንባት መተግበር 

ትምህርት ስትራቲጂ 
ማእከል 

26 
በከፍተኛ ትምህርት የ elearning የመማር ማስተማር ስርአት 
ግንባታና ትግበራ ላይ አለም አቀፍ ተሞክሮ ይቀመራል 

ትምህርት ስትራተጂ 
ማእከልና ዩኒቨርሲቲዎች 

27 
ተቋማት የሚገነቡት የትምህርትና ምርምር መረጃ ስርአት ከሀገራዊው 
የከፍተኛ ትምህርት መረጃ ሥርአት የሚናበቡ ይሆናሉ 

ትምህርት ስትራተጂ 
ማእከልና ዩኒቨርሲቲዎች 

28 
ተቋማት ዘመናዊ  e-governance ስርአት ዘርግተው ተግባራዊ 
ያደርጋሉ 

ዩኒቨርሲቲዎች- 
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ተ.ቁ አቅጣጫዎች/ ስልቶች አስፈጻሚ/ፈጻሚ አካላት 

29 
ሁሉም ተቋማት ከሀገራዊ የመረጃና መገናኛ ቴክኖሎጂ መረብ 
ተገናኝተው አለም አቀፍና አገር አቀፍ የትምህርትና የምርምር መረጃ 
በጋራ ይጠቀማሉ     

ት/ሚ፣ ዩኒቨርሲቲዎች 
 

30 በመረጃና መገናኛ ቴክኖሎጂ የትምህርት መስኮች ተነጻጻሪ ብቃት 
ያዳበሩ ተቋማት የቅበላ አቅማቸውን ያሳድጋሉ 

ት/ሚ፣ ዩኒቨርሲቲዎች- 
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ሠንጠረዥ 23. የመምህራን ልማትን ለማሻሻል የተጣሉትን ግቦች ለማሳካት የተቀመጡ  

           አቅጣጫዎች/ ስልቶችና አስፈጻሚ/ፈጻሚ አካላት  

 

ተ.ቁ አቅጣጫዎች/ ስልቶች አስፈጻሚ/ፈጻሚ አካላት 

1 የመምህራን አቅም ግንባታ ግብ ለማሳካት የድህረ ምረቃ ፕሮግራም 
እንዲስፋፋ በማዕከል ደረጃ ማቀድና ማስፈጸም 

ት/ሚ  እና 
ዩኒቨርሲቲዎች 

2 በዩኒቨርሰቲዎችና በኢንዱስትሪዎች መካከል የጋራ ቅጥርን በሥራ 
ላይ እንዲያውሉ ይደረጋል 

ት/ሚ፣  ዩኒቨርሲቲዎችና 
ኢንዱስትሪዎች 

3 አጥረት ባለባቸው መስኮች በዩኒቨርሲቲዎች መካከል መምህራንን 
በጋራ የመጠቀም አሰራር እንዲዘረጋ ይደረጋል  

ት/ሚ፤ ዩኒቨርሲቲዎች 

4 ተማሪዎችን የድህረ ምረቃ ትምህርታቸውን በተያዘላቸው የጊዜ ገደብ 
ውስጥ እንዲያጠናቅቁ የሚያስችል አሰራር በመዘርጋት ጥራት ያላቸው 
መምህራን አቅርቦትን ማፋጠን 

ት/ሚ፤ ዩኒቨርሲቲዎች 

5 የሴት መምህራን ተሳትፎን በከፍተኛ ሁኔታ ለማሳደግ በቅድመ ምረቃ 
መርሀ ግብር ምርጥ ሴት ተማሪዎች የመምህርነት ዝንባሌና ክህሎት  
እንዲያዳብሩ ማድረግ 

ት/ሚ፤ ዩኒቨርሲቲዎች 

6 
 

ተከታታይነት ያለው የዩኒቨርሲቲ መምህርነት የሙያ ብቃት 
ማረጋገጫ ስርዓት ማዘጋጀት 

ት/ሚ፣ እና 
ዩኒቨርሲቲዎች 

7 በሁሉም ተቋማት በሀገራዊ የከፍተኛ ትምህርት መምህራን ማትጊያ 
መሰረት  የስራ አፈጻጸምን መሰረት ያደረገ የመምህራን ምዘናና 
የማበረታቻ ስርዓት መዘርጋትና ተግባራዊ ማድረግ 

ዩኒቨርሲቲዎች፤ ት/ሚ 

8 ለከፍተኛ ትምህርት የመምህራን ማሠልጠኛ ልህቀት የሚሁኑ 3 
ዩኒቨርሲቲዎችን ማደራጀት 

ት/ሚ፣  

9 የመምህራን የቅጥርና መመልመያ ስርዓትን ማሻሻል ት/ሚ፣ ዩኒቨርሲቲዎች 

10 የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መምህራን በሚፈለገው ጥራትና 
ደረጃ ላይ እንዲደርሱ ድጋፍና ክትትል ማድረግ  

ት/ሚ፤ የከፍ/ት/ 
ጥ/አ/ኤጀንሲ 

11 ለመምህራን የአቻ ለአቻ መማማር ስርዓት መዘርጋት ዩኒቨርሲቲዎች 

12 የድህረ ምረቃ የቅበላና የማስመረቅ አቅም (ውጤታማነት)ን በማሳደግ 
ተፈላጊውን የሰው ሀይል ማምረት (ለምሳሌ፡ የመምህራን ስብጥርን  
0፤75፤25 ማድረስ)  
 

ት/ሚ፣ ዩኒቨርሲቲዎች 

13 
ለሁሉም መምህራን የመምህርነት የድህረ ምረቃ ዲፕሎማ ስልጠና 
መስጠትን አጠናክሮ ማስቀጠል 

ት/ሚ፤ ዩኒቨርሲቲዎች 

14 

በስነ ትምህርት (መምህርነት ሥልጠኛ) መስክ ልህቀትን ለማዳበር 
ለተመረጡ ዩኒቨርሲቲዎች አቅማቸው እንዲገነባ ልዩ ድጋፍ 
ይደረግላቸዋል  

ዩኒቨርሲቲዎች፤ 
ክልሎች 
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ተ.ቁ አቅጣጫዎች/ ስልቶች አስፈጻሚ/ፈጻሚ አካላት 

15 
ለአዳዲስ መምህራን አማካሪ መምህራንን በመመደብ ልምድ 
አንዲቀስሙ ማስቻል (የአማካሪና ተመካሪ መምሀራን በጥምረት 
እንዲሰሩ ማድረግ) 

ት/ሚ፤ ዩኒቨርሲቲዎች 

16 
የተግባር ትምህርት ጥራትን ለማሳደግ የአካዳሚክ ድጋፍ ሰጪ 
ሰራተኞች (technical assistants) የዕድገት መሰላል (career 
structure) ተዘጋጅቶ ተግባራዊ ይደረጋል 

ት/ሚ፤ ዩኒቨርሲቲዎች 

17 
ሀገራዊና ተቋማዊ የመምሀራን የመግቢያ ሥልጠና ሥርዓተ 
ትምህርት ማዘጋጀት 

ትስማ 
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ሠንጠረዥ 24. የምርምር፣ ቴክኖሎጂና ማህበረሰብ አገልግሎት አቅጣጫዎች/ ስልቶች እና  
              ፈጻሚ አካላት 

 

 

 

ተ.ቁ አቅጣጫዎች/ ስልቶች 
አስፈጻሚ/ፈጻሚ 

አካላት 

1 የዩኒቨርሲዎቻችን በተለይ ነባሮቹ የሶስተኛ ዲግሪ  የቅበላና የማስመረቅ አቅም 
እንዲያድግ ይደረጋል 

ት/ሚ እና 
ዩኒቨርሲቲዎች  

2 የተሻለ ውጢታማነት ያሳዩ ተመራማሪ መምህራን የማስተማር ሃላፊነታችው 
ሳይቋረጥ አብዛኛውን ጊዜያቸው በምርምር ሥራ ላይ እንዲያሳልፉ የሚያስችል 
ስርዓት መዘርጋት 
 

ት/ሚ፣ ትምህርት 
ስትራተጂ ማእከል፣ 
ዩኒቨርሲቲዎች 

3 ስኬታማና ውጤታማ የምርምር ስራዎች ለሰሩ ተመራማሪዎች   የማበረታቻ ስርዓት 
መዘርጋት 
 

ት/ሚ፣ትምህርት 
ስትራተጂ ማእከል፣ 
ዩኒቨርሲቲዎች 

4 የ ተቋማት የምርምር ውጤታማነት የሚመዘንበት ስርዓት ይገነባል 
 

ዩኒቨርሲቲዎች፣ 
ትምህርት ስትራተጂ 
ማእከል 

5 በሁሉም የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የሚከናወኑ ምርምሮች የሚመዘገቡበት 
ሀገራዊ የመረጃ ሥርዓት ይዘረጋል 

ዩኒቨርሲቲዎች፣ 
ትምህርት ስትራተጂ 
ማእከል 

6 የቴክኖሎጂ ሽግግርን ማዕከል ያደረገ ሃገራዊ የከፈተና ትምህርት የምርምር 
አቅጣጫ  ማዕቀፍ ለማዘጋጀት ከሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር በጋራ መስራት        

ት/ሚ እና 
ዩኒቨርሲቲዎች 

7 ሃገራዊ የምርምር ማዕቀፉንና ከባቢያዊ ነባራዊ ሁኔታን መሰረት ያደረጉ ተቋማዊ 
የምርምር የትኩረት መስኮች ይለያሉ   
 

ዩኒቨርሲቲዎች 

8 የድህረ ምረቃ ተማሪዎች መመረቂያ  የምርምር ርዕሶች በዩኒቨርሲቲው በተለዩት 
የምርምር የትኩረት መስኮች ማዕቀፍ ጋር እንዲጣጣሙ ይደረጋል 

ዩኒቨርሲቲዎች 

9 ተቋማት በለዩዋቸው የትኩረት መስኮች ምርምር  ለማድረግ የሚያስሉዋቸው 
ማእከላት ወይም ኢንስቲዩቶች ያቃቑማሉ 

ዩኒቨርሲቲዎች 

10 ከሌሎች መንግሰታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ኢንዱስትሪዎችና የምርምር ተቋማት 
ጋር ተቀራራቢነት ባላቸው የምርምር መስኮች የምርምር መሰረተ ልማታቸውን 
በጋራና በትብብር የሚጠቀሙበት ሁኔታ ይፈጠራል  

ዩኒቨርሲቲዎች 
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ተ.ቁ አቅጣጫዎች/ ስልቶች 
አስፈጻሚ/ፈጻሚ 
አካላት 

11 ምርምርና ፈጠራን በቀጣይነት ለማጎልበት የአእምሮአዊ ንብረቶችን ላስመዘገቡ  
ተማራማሪዎች ልዩ ማበረታቻ ይሰጣሉ 

ዩኒቨርሲቲዎች 

12 ተመራማሪ መምህራን የምርምር ዉጤታቸዉን በታወቁ ዓለም አቀፍ ጆርናሎች 
በየዓመቱ እንዲያሳትሙ ክትትልና ድጋፍ ይደረጋል 

ዩኒቨርሲቲዎች 

13 ተቋማት ለማህበረሰብ አገልግሎት የሚያውሉትን ወጪ ድርሻ እንዲጨምሩ 
ይደረጋል 

ዩኒቨርሲቲዎች 

14 የምርምር ዩኒቨርሲቲዎች ግንባታ መለኪያ መስፈርት በዓለም አቀፍ 
ተሞክሮዎች መሰረት ይዘጋጃል 

ትምህርት ስትራቴጂ 
ማዕከል፣ ተቋማትና 
ት/ሚ 

15 ተቋማት በዙሪያቸው ያሉትን የሁለተኛና መሰናዶ ትምህርት ቤቶች ልህቀት 
እንዲያዳብሩ ለመደገፍ ከክልሎች በጋራ ይሰራሉ 

ዩኒቨርሲቲዎችና 
ከልሎች 

 
16 ተቋማት የቴክኖሎጂ ጣቢያዎችን በማም ለአካባቢው ማህበረሰብም መልካም 

ተሞክሮዎችን የሚያጋሩበት ምቹ ሁኔታ ይፈጠራል 
 

ዩኒቨርሲቲዎች 

17 ዩኒቨርሲቲዎች በክልሎች የተቀናጀ ኢንዱስትሪ ልማት ላይ የአመራር ሚና 
እንዲጫወቱ የሚያስችል ሥርዓት ይዘረጋሉ 

ዩኒቨርሲቲዎች፣ 
የክልል መስተዳደሮች 

18 
ዩኒቨርሲቲዎችና የውጪ ቀጥተኛ ኢንቨስተሮች ትስስር የሚፈጥሩበት ሥርዓት 
ይዘረጋል 

ት/ሚ፣ ዩኒቨርሲቲዎች 
ከኢንዱስተሪ 
ሚነስቴር በመተባብር 

 

 የክልል 
መስተዳደሮች 
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ሠንጠረዥ 25. ዓለም አቀፋዊነትን ለማሻሻል የተቀመጡ ግቦችን ለማሳካት የተቀመጡ      
              አቅጣጫዎች/ ስልቶችና አስፈጻሚ ወይም ፈጻሚ አካላት 
 

 
 

 

ተ.ቁ አቅጣጫዎች/ ስልቶች ፈጻሚ  አካላት 

1 የተሻሉ አለም አቀፍ ተሞክሮዎችን ላይ የተመሰረቱ የከፍተኛ ትምህርት የብቃት 
ማእቀፍ እርከን መገለጫዎች ይዘጋጃሉ   

ትምህርት ስትራቴጂ 
ማዕከል 

2 የትምህርት ፕሮገራሞች ከእርከን መገለጫዎች መጣጣማቸውን የሚረጋገጥበት አሰራርና 
አደረጃጀት ይፈጠራል 

ትምህርት ስትራቴጂ 
ማዕከል 

3 
ሃገራዊ የከፍተኛ ትምህርት ዓለም-አቀፍ የግንኙነት ማእቀፍ ማዘጋጀት 

ትምህርት ሚ/ር፣ 
የትምህርት ስትራቴጂ 
ማዕከል 

4 
ሁሉም ተቋማት በሃገራዊው ማእቀፍ መሰረት የዓለም አቀፍ ትብብር ስትራቴጂ 
እንዲኖራቸው ማድረግ 

ዩኒቨርሲቲዎች 

5 የአገራችን ብልጫዎችን (comparative advantages) ታሳቢ በማደረግ ከባቢያዊ 
(regional) ተማሪዎች ሊስቡ የሚችሉ የትምህርት መስኮች ይለያሉ 

ዩኒቨርሲቲዎች 

6 
ተቋማት ከውጭ ተቋማት ጋር በትብብር የሚሰጧቸውን ፕሮግራሞችና የሚያካሂዱትን 
ምርምሮች ቁጥር በሀገራዊ አቅጣጫ በተቃኘ መልኩ  እንዲያድግ ይደረጋል 

ዩኒቨርሲቲዎች፣ 
ት/ሚ 

7 በተቋማት  ልህቀትን ለማዳበር ያማከለ ከፍተኛ ልምድ ያላቸው የውጭ መምህራን እና 
የትውልደ ኢትዮጵያን ተሳትፎ እንዲያድግ ምቹ ሁኔታ መፍጠር 

 ት/ሚ፣ 
ዩኒቨርሲቲዎች 

8 ተቋማት ዓለም-አቀፍ ተማሪዎችን ሊስቡ የሚችሉ አገልግሎቶችን በማመቻቸት 
አካዳሚያዊ ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪነታቸውን በማሳደግ ከሌሎች ሀገሮች የሚቀበሏቸውን 
ተማሪዎች ቁጥር መጨመር 

ት/ሚ፣ 
ዩኒቨርሲቲዎች 

9 በተለያዩ ሀገራት የሚገኙ የኢትዮጵያዊያን ምሁራን የሙያ ማህበራት ወይም መሰል 
ተቋማት ጋር የተጠናከረና ቀጣይነት ያለው ግንኙነት መፍጠር 

ት/ሚ፣ ትምህርት 
ሥትራተጂ ማእከል 
እና ዩኒቨርሲቲዎች 

10 የሀገር ውስጥ ተቋማት ከውጭ ተቋማት ጋር የሚኖራቸውን ግንኙነት በማጠናከር እና 
የፋይናንስ ምንጭ በማፈላለግ በውጭ ሀገር የሚሰለጥኑ ኢትዮጵያዊያን ቁጥር እያደገ 
እንዲሄድ ማድረግ 

ዩኒቨርሲቲዎች 

11 
ከፍተኛ ጥራት ያላቸው የውጭ ዩኒቨርሲቲዎች ሃገራዊ ፋይዳ ባላቸው መስኮች 
በአገራችን ግቢዎች እንዲከፍቱ ማበረታታት  

ት/ሚ፣ 

12 የተቋሞቻችን የዓለም አቀፋዊነት ውጤታማነት የሚለካበት ማዕቀፍ ማዘጋጀት     ት/ሚ እና 
ዩኒቨርሲቲዎች 

13 ተቋማት በአህጉራዊ የከፍተኛ ትምህርት ማህበራትና መድረኮች ላይ ንቁ ተሳትፎ 
ማድረግ 
 

ዩኒቨርሲቲዎች 
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ሠንጠረዥ 26. የተቋም አመራር አደረጃጀትና አሰራር አቅጣጫዎች/ ስልቶችና አስፈጻሚ  

            ወይም ፈጻሚ አካላት 

ተ.ቁ አቅጣጫዎች/ ስልቶች 
አስፈጻሚ/ፈጻሚ አካላት 

1 ሀገራዊ የከፍተኛ ትምህርት የአመራር አቅም ማበልፀጊያ ማዕከል እንዲደራጅ 
ማድረግ 

የትምህርት ስትራቴጂ 
ማእከል 

2 የክላስተር መሪ ተቋማት የአካዳሚክና የአስተዳደር አመራሮችን አቅም 
የሚያጎለብቱ ማዕከላት ያደራጃሉ 

ዩኒቨርሲቲዎች 

3 የዓለም አቀፍና አገር አቀፍ ባለሙያዎች በአመራር አካላት የአቅም ግንባታ 
ሥራ ውስጥ እንዲሳተፉ ማድረግ 
 

የትምህርት ስትራቴጂ 
ማእከልና 
ዩኒቨርሲቲዎች 

4 
የከፍተኛ ትምህርትን የሚመራው ዘርፍ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት 
መስፋፋትን ባገናዘበ መልኩ አደረጃጀቱ እንዲጠናከር ማድረግ ት/ሚ 

5 የሀገራችን የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የጋራ መድረክን ከአህጉራዊ ተመሳሳይ 
መድረኮች ጋር በማገናኘት እንዲጠናከር ማድረግ   

ት/ሚ፣ትምህርት 
ስትራቴጂ ማዕከል 

6 አቅምንና ግልፅ ውድድርን መሰረት ያደረገ ወጥነት ያለው የአመራር ግንባታ 
ስርዓት ይገነባሉ 

ዩኒቨርሲቲዎች 

7 የሴት መምህራንን ወደ ከፍተኛ የአመራርነት እርከን እንዲመጡ ልዩ አቅም 
ግንባታና የማትጊያ ስርዓት ይዘረጋል 

ዩኒቨርሲቲዎች፣ ት/ሚ 

8 የተቋማት የአምስት ዓመት ስትራተጂክ ዕቅዶች አግባብነትና አዋጭነት ሙያዊ 
ግምገማ ይደረጋል  

የትምህርት ስትራቴጂ 
ማዕከል 

9 
የከፍተኛ ትምህርት ልማት ፕሮግራሙ አፈፃፀም ከትትልና ግምገማ 
ይደረግበታል  

ትምህርት ስትራቴጂ 
ማዕከል 

10 

የዩኒቨርሲቲዎች የውስጥ ደንቦችና አሰራሮች በከፍተኛ ትምህርት እና በሌሎች 
ሀገር አቀፍ ደንቦችንና መመሪያዎች ማእቀፍ ውስጥ በተለይ የግድ መለያየት 
በሌላቸው መስኮች ላይ ወጥነት ባለው መልኩ እንዲቃኙ ይደረጋል 

ዩኒቨርሲቲዎች 

11 
ተቋማት በትምህርት ሚኒስቴር መካከል ስምምነት በተፈረመበት የአምስት 
ዓመት ስትራቴጂያዊ ዕቅድ እንዲመሩ ይደረጋል 

ት/ሚ፣ ዩኒቨርሲቲዎችና  
የትምህርት ስትራቴጂ 
ማዕከል 

12 
ጥናትን  መሰረት ያደረገና የሌሎች መሰል ሀገር ተሞክሮች በመቀመር 
የከፍተኛ ትምህርት ዘርፍ አደረጃጀት ይጠናከራል  

ት/ሚ 

13 
የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የበጀትሥርዓቱን ማሻሻልና የፋየናንስ ምንጮችንም 
ማበራከት 
 

ት/ሚ፣ ዩኒቨርሲቲዎች 

14 

በመንግስት የሚመደበውንና በዓለም አቀፍ ውድድርና ትብብር የሚገኘውን 
የምርምር ፈንድ ድርሻ ማሳደግ 
   

ተ/ሚ፣ ዩኒቨርሲቲዎች 
ከገንዘብና ኢኮኖሚ 
ልማት ሚ/ር 
በመተባበር 
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ተ.ቁ አቅጣጫዎች/ ስልቶች አስፈጻሚ/ፈጻሚ አካላት 

15 ተቋማት ውጤታማና ቀልጣፋ የጥቅል በጀት አጠቃቀም እንዲኖራቸው 
የትምህርትና የገንዘብ መረጃዎችን የሚያስተዳድሩበትን አቅም 
እንዲገነቡ ማድረግ 

ት/ሚ ከገንዘብና 
ኢኮኖሚ ልማት ሚ/ር 
በመተባበር  

16 የወጪ ቅልጥፍናና ውጥታማነት ለማሻሻል የአካዳሚክና የድጋፍ 
ሰራተኞች ጥምርታ ማሳደግ   
 

ዩኒቨርሲቲዎች  

17 ተቋማት አካዳሚክ ያልሆኑ የተማሪዎች አገልግሎቶችን ቀስ በቀስ ለግል 
ድርጅቶች የሚያስተላልፉበት ሥርዓት ይዘረጋል 

ት/ሚ፣ ዩኒቨርሲቲዎች 

18 ውጤታማ እና ቀልጣፋ የበጀት ድልድል እንዲኖር የጥቅል በጀት ቀመር 
ተዘጋጅቶ ተግባር ላይ ይውላል 

ት/ሚ፣ ትምህርት 
ስትራተጂ ማእከል፣
ዩኒቨርሲቲዎች 

19 ውጤታማና ቀልጣፋ የበጀት አጠቃቀም ላሳዩት ተቋማት እውቅና 
መስጠት 

ት/ሚ 

20 የወጪ መጋራት ስርዓትን በማሻሻል እና መመሪያዎችን ወቅታዊ 
በማድረግ የተማሪዎች ድርሻን ቀስ በቀስ መጨመር 

ት/ሚ  

21 በመንግሥት ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ለሚማሩ መደበኛ ተማሪዎች 
(የቤተሰብ) የገቢ አቅምን ያገናዘበ የተለያየ የወጪ አሸፋፈን ሥርዓት 
ይዘረጋል 

ት/ሚ ከሌሎች 
የሚመለከታቸው መስርያ 
ቤቶች በመተባበር  

22 አቅም ለሌላቸው አካል ጉዳተኞች የሚያስፈልጋቸውን ተጨማሪ 
የትምህርት ወጪን ያገናዘበ ከወጪ መጋራት ሥርዓት ጋር የሚታሰብ 
የተለየ የገንዘብ ድጋፍ የሚያገኙበት መንገድ ይቀየሳል  

ት/ሚ ከሌሎች 
የሚመለከታቸው መስርያ 
ቤቶች በመተባበር 

23 በግል ተቋማት የሚማሩ የገንዘብ አቅም እጥረት ያለባቸው ተማሪዎች 
ብድር የሚያገኙበትን ሥርዓት መዘርጋት 

ት/ሚ ከሌሎች 
የሚመለከታቸው መስርያ 
ቤቶች በመተባበር 

24 ተቋማት የተለያዩ የገቢ ማመንጫ ድርጅቶችን በማቋቋም የውስጥ 
ገቢያቸውን እንዲያሳድጉ ማድረግ 

ዩኒቨርሲቲዎች 

25 ዩኒቨርሲቲዎች የውስጥ ገቢ የማመንጨት ስራን ከሌሎች የተቋማት 
ተልእኮዎች ጋር እንዲደጋገፍ ማድረግ 

ዩኒቨርሲቲዎች 

26 ተቋማት ገቢ ያስገኙትን መምህራን የሚያበረታቱበትን ሥርዓት 
እንዲዘረጉና እንዲተገብሩ ማድረግ 

ዩኒቨርሲቲዎች፣  

27 መምህራን ፕሮጀክት በመቅረጽ  በተለይ ከዓለም አቀፍ ምንጮች 
በውድድር ገንዘብ በማስመጣት ለተቋሙ የገቢ ማመንጨት አስተዋፅኦ 
ሲያደርጉ በልዩ የሚበረታቱበት ሥርዓት ማበጀት 

ዩኒቨርሲቲዎች  

28 የውስጥ ገቢያቸውን እጅግ በመጨመር የራሳቸው ወጪ በራሳቸው 
የመሸፈን ድርሻ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ላደረሱ ተቋማት እውቅናና ድጋፍ 
የሚያገኙበት አሰራር መዘርጋት 

ት/ሚ ከገንዘብና 
ኢኮኖሚ ልማት ሚ/ር 
በመተባበር  
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6. ማጠቃለያ   
 

ሃገራችን የጀመረችው የህዳሴ ጉዞ ግብ ሰላም፣ ሰፊና ማህበራዊ መሰረት ያለበት ፈጣን ልማት፣ 

የዲሞክራሲ ስርዓትና የመልካም አስተዳደር ግንባታን እውን ለማድረግ ትምህርትና ስልጠና 

ቁልፍ ሚና እንደሚጫወት በመገንዘብ መንግስት ለዘርፉ ልማት ልዩ ትኩረት በመስጠት 

በመደበው ከፍተኛ መዋእለ ንዋይና አመራር በርካታ ስኬታማና ውጤታማ ስራዎች ተሰርቷል፡፡  

 

ይህ የሁለተኛ የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ የከፍተኛ ትምህርት ዘርፍ ልማት ፕሮግራም 

ዝግጅት መሰረት ያደረገው ሀገራችንን መካከለኛ ገቢ ካላቸው ሀገሮች ተርታ ለማሰለፍ 

የተቀመጠውን ራዕይ ሲሆን ራዕዩን ለማሳካት ኢንዱስትሪው በተለይም በማደግ ላይ ያለው 

የማኒፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ በየደረጃው የሚፈልገውን የሰለጠነ የሰው ሀይል ማፍራት ነው፡፡  

በከፍተኛ ትምህርት ደረጃ የሚሰለጥነው የሰው ሃይል ቴክኖሎጂን የማፈላለግ፣ የመዋስ፣ የመማር፣ 

የማላመድ፣ የማመንጨት፣ የማሰራጨት፣ የመጠቀም ወይም የማስተዳደር አቅም በመፍጠር 

የኢንዱስትሪ ልማቱን በማሳለጥ የሃገሪቱን ፈጣንና ቀጣይነት ያለው እድገት ያረጋግጣል፡፡ ከዚህ 

አንፃር በከፍተኛ ትምህርት የሚሰጠው ትምህርት ኢኮኖሚው በሚፈልገው የሰው ሃይል ብዛት፣ 

ዓይነትና ጥራት በመቃኘት በቅድመ ምረቃና ድህረ ምረቃ የሚሰጠው ትምህርት የተሳትፎ 

ዕድገቱ በመስኮች ምጣኔ መሰረትና ፍትሃዊነትን በጠበቀ ሁኔታ እንዲተገበር ትኩረት ተሰጥቶ 

መሰራት እንዳለበት ያስገነዝበናል፡፡  

 

ይህ ለሁለተኛ የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ በግብዓትነት የቀረበው የከፍተኛ ትምህርት 

ልማት ፕሮግራም ዋና ትኩረቱ ተሳትፎን፣ ፍትሃዊነትን፣ አግባብነትንና ጥራትን ማጎልበትና 

ማረጋገጥ ነው፡፡ ከዚህ አኳያ የከፍተኛ ትምህርት ተቋሞቻችን ተልእኮአቸውን ለማሳካት 

በትምህርት ተደራሽነት፣ ጥራትንና ፍትሃዊነትን በማጎልበት፣ የቴክኖሎጂ ሽግግርን ማዕከል ያደረገ 

ምርምር በማከናወን፣ በአፈፃፀማቸውም ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪነትን የማረጋገጥ አቅጣጫ መከተል 

ይኖርባቸዋል፡፡ ሀብት በማፈላለግና ወጪን በመቆጠብ ተልእኮን በውጤታማነትና በቀልጣፋነት 

ማሳካት የጥራት ማረጋገጫ አካል ተደርጎ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል፡፡ እነዚህን አቅጣጫዎች 

ለማስፈፀም የሚያስችል አቅም ያለው የተቋም አመራር፣ አሰራርና አደረጃጀት መገንባትም 

ያስፈልጋል፡፡ በአጠቃላይ የሀገራችን መካከለኛ ገቢ ካላቸው አገሮች ተርታ የመግባት ራእይን 

ለማሳካት ቁልፍ አስተዋፅኦ ማበርከት እንዲችል ከፍተኛ ትምህርት አግባብነትና ጥራትን 

ማጎልበትና ማረጋገጥ ላይ ትኩረት ሰጥቶ መንቀሳቀስ አለበት፡፡    
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ይህንን መነሻ በማድረግ በዚህ ሰነድ የቀረበው የልማት ፕሮግራም የከፍተኛ ትምህርት 

አግባብነትና ጥራትን የሚያሻሽሉ ተደራሽ ግቦችንና አቅጣጫዎችን አስቀምጧል፡፡ ፕሮግራሙን 

ለማሳካት እንዲቻልም የባለድርሻ አካላት ሚናና የስራ ክፍፍል በግልጽ ተለይቷል፡፡ እዚህ ላይ 

ሳይጠቀስ መታለፍ የሌለበት ጉዳይ የዘርፉ የልማት ፕሮግራም መሆን ያለበት አቀራረብ ጠቅለል 

ያለ ሃገራዊ ማዕቀፍ ስለሆነ ዝርዝር ጉዳዮች አልተካተቱበትም፡፡ ስለሆነም የሚመለከታቸው 

አስፈፃሚና ፈፃሚ አካላት ሃገራዊ ማዕቀፉን መሰረት በማድረግ የራሳቸውን ስትራተጂክ እቅድና 

ዝርዝር ተግባራትና የጊዜ ሰሌዳ በማዘጋጀት ፕሮግራሙን መፈፀም ይጠበቅባቸዋል፡፡ 

በፕሮግራሙ የተሰጣቸውን ሃላፊነት ለመወጣት የሚያስችል የድጋፍ፣ የክትትል እና የግምገማ 

ስርዓት ይዘረጋላቸዋል፡፡ የፈፃሚና የአሰፈፃሚ አካላትን አቅም በማሳደግና በማበረታታት 

በትግበራ ሂደት የሚገኙ ምርጥ ተሞክሮዎችን በመለየትና በመቀመር በሁሉም ፈፃሚና አስፈፃሚ 

አካላት ደረጃ እንደ አግባቡ ተግባራዊ እንዲሆን ይደረጋል፡፡ 

 

በመጨረሻም የከፍተኛ ትምህርት ተሳትፎ፣ ፍትሃዊነት፣ አግባብነትና ጥራትን ለማረጋገጥ 

በቀረበው የዘርፉ የልማት ፕሮግራም የተቀመጡትን ግቦችና አቅጣጫዎች ለማሳካት በአንድ 

በኩል ከፍተኛ መዋዕለ ንዋይ መመደብ እንደሚያስፈልግ የሚታወቅ ሲሆን ከሁሉም በላይ ግን 

ከፍተኛ ቁርጠኝነትና ብቃት ያለው አመራር መገንባት ላይ ቀዳሚ ትኩረት በመስጠት ብርቱ 

ርብርብ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ በተጨማሪም ሁሉንም ግቦችና አቅጣጫዎች በማሳካት የትምህርት 

አግባብነትና ጥራትን ለማረጋገጥ የሚያስችለው ዋናው መንገድ የከፍተኛ ትምህርት ልማት 

ሰራዊት ግንባታ መሆኑን በመገንዘብ በተለይ አመራሩ ሊረባረብ ይገባል፡፡ በየደረጃው የሚገኘው 

አመራር በዚህ የልማት ሰነድ ውስጥ የቀረቡትን ግቦችና አቅጣጫዎች በማዳበርና ግልፅነት 

በመፍጠር የአሰራር፡ አደረጃጀት፣ የግብዓት አቅርቦት፣ የክህሎት እና በተለይ የአመለካከት 

ማነቆዎችን በመፍታት ስኬታማ የከፍተኛ ትምህርት ማህበረሰብ ንቅናቄ ማድረግ ይጠበቅበታል፡፡  
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8. አባሪዎች  
  

 (ወደፊት በሁኔታ ገምገማ ከፍል ውስጥ ያሉት ዝርዝር አሃዞች የያዙ መረጃዎች በሰነዱ 

የመጨረሻው ረቂቅ ውስጥ በአባሪነት ይያያዛሉ) 

 
 
 
 


