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ማውጫ

• በትምህርት ቤቶች (በተሇይም በሃይስኩሌ) የሞባይሌ ስሌክ
የስርጭትመጠንና የፍሊጎት ጫና

• የሞባይሌ ስሌክ ሇሌጆች የሚሰጥባቸው ምክንያቶችና

የተገቢነታቸው ፍተሻ

• የሞባይሌ ስሌክ አለታዊ ጎኖች

– በመማር ማስተማር ሂዯት ሊይ

– በባህርይና በቤተሰብ ግኑኝነት ሊይ

• የወሊጅ ተሳትፎ ወሳኝ ሚና



በትምህርት ቤቶች (በተሇይም በሃይስኩሌ) 
የሞባይሌ ስሌክ የስርጭት መጠንና የፍሊጎት ጫና

• በቅርብ ግዜ (እ.ኤ.አ በ2013 ዓ.ም) ባዯጉት ሃገራት በተዯረገ ጥናት የሃይስኩሌ
ተማሪዎች የሞባይሌ ይዞታ የስርጭት ሽፋን ከ90% በሊይ ነው፡፡ በአሇም ሊይ
እየተመዘገበ ካሇው አጠቃሊይ ፈጣን የሞባይሌ ስሌክ የይዞታ ስርጭት ሽፋን
አንጻር በአሁን ግዜ ይህ አሃዝ ምንሌባትም ወዯ 100 % ተጠግቶ አንዯሚሆን
መገመት አያዲግትም፡፡

• በብዙ የአፍሪካና የኤስያ ሃገራትም የሞባይሌ ስርጭት በከፍተኛ ሆኔታ በማዯጉ
ምክንያት በነዚህ ሃገራት ያለ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ቁጥሩ ቀሊሌ የማይባሌ
የሞባይሌ ስሌኮች በተማሪዎች እጅ ይንቀሳቀሳሌ፡፡ የመግዛት አቅም
ውሱንነትም ገዯብ ሳይሆን በተሇይም በታንዛኒያ የተዯረገው ጥናት አንዴን
የሞባይሌ ስሌክ በአማካይ 5 ተማሪዎች በውሰት ሉገሇገለበት አንዯሚችለ
የሚጠቁም ነው፡፡

• ስሇሆነም በሃይስኩሌ ተማሪዎች ዘንዴ ቁጥሩ ቀሊሌ የማይባሌ ተማሪ የሞባይሌ
ስሌክን የሚጠቀም ሉሆን አንዯሚችሌ ወይም ሞባይሌን የመጠቀም ከፍተኛ
ፍሊጎት አንዲሇ መገመት ስህተት አይሆንም፡፡



ተማሪዎች በትምህርት ቤቶች ውስጥ የሚይዙት

ስሌክና የሚጠቀሙበት አገሌግልት
• ከሊይ አንዯተገሇጸው በአማካይ በአፍሪካ (ኢትዪጵያን ጨምሮ) 50 % 
የሞባይሇስ ስሌክ ተጠቃሚ የሃይስኩሌ ተማሪዎች አንዯሚኖሩ ይገመታሌ፡፡
ይህም ቁጥር በመዋዋስና በከፍተኛ ዯረጃ እያዯገ በሚሄዴ የአቻ ግፊት ተጽዕኖ
እያዯገ አንዯሚሄዴ ያታሰባሌ፡፡

• ተማሪዎች በትምህርት ቤት ከሚያመጡት ስሌክ ከ90 % ያህለ እጅግ
ዘመናዊና ኢነትርኔትን የሚያስጠቅሙ ስማርት ፎን ስሌኮችን ናቸው፡፡

• 90 % የሚሆኑት የሃይስለሌ ተማሪዎች የማህበራዊ ዴረ-ገጽ አካውንት
ሲኖራቸው ከነዚህም ውስጥ 60 % ተማሪዎች የማህበራዊ ዴህረ ገጾችን
የሚገሌጡት በሞባይሌ ስሌኮች ነው፡፡ የቀሩት ሊፕቶፕና ዳስክቶፕ እንዱሁም
ታብላቶችን ይጠቀማለ፡፡

• 70 % የሚሆኑ ተማሪዎች በሳምንት ውስጥ ከአንዴ ግዜ በሊይ ማህበራዊ ዴረ-
ገጾችን እንዯሚጎበኙ ሲታወቅ የቀሩት 30 % ዯግሞ ከሳምንት በሊይ ቆይተው
ይጠቀማለ፡፡



የሞባይሌ ስሌክ ሇሌጆች የሚሰጥባቸው

ምክንያቶችና የተገቢነታቸው ፍተሻ

• ወሊጆች የሞባይሌ ስሌክ ሇሌጆች የሚሰጡባቸውምክንያቶች
አሳማኝ አይዯለም፡፡ ሇምሳላ

– ሌጄ በፈሇገኝ ግዜ ዯውል እንዱያገኘኝ ወይም ሌጄን ሇመከታተሌ

– ሌጄ ከክፍሌ ጉዋዯኞቹ አንሶ እንዲይታይ

– ሌጄ ከቴክኖልጂ ጋር እንዱሊመዴና ዘመናዊ እንዱሆንና
ሇትምህርት የሚረዲውን መረጃ የትም ቦታ ሆኖ በፍጥነት
እንዱያገኝ የሚለ ናቸው፡፡

• እስቲ እነዚህ ምክንያቶች ዋጋ ያሊቸውና ተገቢ መሆናቸውን
አንዴ ባንዴ እንመሌከት



ሌጄ በፈሇገኝ ግዜ ዯውል እንዱያገኘኝ ወይም

ሌጄን ሇመከታተሌ
• ሌጆቻችንን በራሳችን መኪና አሇያም በሰርቪስ ከቤት ወዯ ትምህርት ቤት፣ ከትምህርት

ቤትም ወዯ ቤት እንዯሚመሊሇሱ ይታወቃሌ፡፡

• ሌጆቻችን ቀኑንሙለ የሚውለት ዯህንነቱ በማያሰጋን የትምህርት ቤት ቅጥር ግቢ ውስጥ

መሆኑም ይታወቃሌ፡፡ ሌጆቻችን በትምህርት ቤት ቅጥር ግቢ ውስጥ ዯህንነታቸው ስጋት

የሇበትም፡፡

• ምናሌባትም ሌጆቻችንን ሇአስቸኩዋይ ጉዲይ በስሌክ ማግኘት ብንፈሇግ የትምህርት ቤቱን

መዯበኛ አሇያም የክፍሌ ሃሊፊዎቻቸውን ስሌክ ተጠቅምን ማግኝት እንችሊሇን፡፡

ሌጆቻችንም አንዱሁ ወሊጆቻቸውን በአስቸኩዋይ ማግኘት ቢፈሌጉ የተምህርት ቤቱን

አሇያም የመምህሩን ስሌክ ተጠቅመው በቀሊለ ሉያገኙን ይችሊለ፡፡

• ሌጆቻችንን በስሌክ መከታተሌ አንችሌም፡፡ ሌጆች ትምህርት ቤት ውስጥ ባይሆኑም

አንኩዋን ይህንን በምንሰጣቸው ስሌክ ማወቅ አንችሌም፡፡ የሞባይሌን ስሌክ ሰዊችዴ ኦፍ፣

ሳይሇንት፣ ባትሪ አንዯጨረሰ በማዴረግና የኔትወርክን አሇመገኘት ሰበብ በማዴረግ

ግኑኝነት ማቁዋረጥ ይቻሊሌ፡፡ ሌጆችን በስሌክ መከታተሌ በፍጹም ተገቢ/ተመራጭ/ 
መቆጣጠርያ መንገዴ አይዯሇም፡፡



ሌጄ ከክፍሌ ጉዋዯኞችዋ አንሳ እንዲይታይ

• ሌጆች በክፍሌ ውስጥ ይዘውት የሚመጡት የሞባይሌ ስሌክ በአብዛኛው
ውዴና ዘመናዊ የሆኑ ስማርት ፎኖች ናቸው፡፡

• ይህም በሌጆች ስነ ሌቦና ሊይ የውዴዴርና የበታችነት ስሜት ስሇሚፈጠር
ወሊጆች ይህንን እንዱያዯርጉሊቸውጫና ውስጥ ይገባለ፡፡

• ሌጆቻችንን መውዯዲችንን ሇመግሌጥ ስንሌ የሚፈሇጉትን አይነት ስሌክ
ገዝተን ሌንሰጣቸው እንገዯዲሇን፡፡ አንዲንዴ ግዜ ወሊጆች ሇሌጆቻችን
ያሌተገዯበ ፍሊጉት ባርያዎች ሆነን ስናገሇግሌ እንታያሇን፡፡

• በተጨማሪም ሌጆች የሚያዙዋቸው ስሌኮችውዴ በሚሆኑነት ግዜ
ሇዝርፊያ ተጋሊጭ ያዯርጋቸዋሌ፡፡ ዝርፊያው ዯግሞ በዴብዯባና አካሌን
ሉጎዲ በሚችሌ መሳርያ ሉካሄዴ ይችሊሌ፡፡

• የሞባይሌ ስሌክ በተሇይም ሴት ሌጆችን በበሇጠ በኢንተርኔት ሇሚዯረግ
ጾታዊ ትንኮሳና ስሌኩንም ሇመዝረፍ ሇሚሞክሩ ወሮበልች የጉሌበት
ጥቃት የሚያግሌጥ መሆኑ በጥናት ተጠቁሞአሌ፡፡ (ዋቢ 1)



ሌጄ ከቴክኖልጂ ጋር እንዱሊመዴ፣ ዘመናዊ እንዱሆንና ሇትምህርቱም

የሚረዲውን ነገር አንዱያገኝ
• በአፍሪካ ሃገራት (ናይጄርያና ታንዛንያ) በቅርብ ግዜ (እ.ኤ.አ 2013 ዓ.ም) የተዯረጉ
ጥናቶች አንዯሚያሳዩት በሞባይሌና በ ኢንተርኔትን ትምህርት ሇሚረዲ ነገር የሚገሇገለ
ተማሪዎች 8% ብቻ ናቸው፡፡ 70 % የሚሆኑት ተማሪዎች ሞባይሌን በቤትም ሆነ
በትምህርት ቤት የሚጠቀሙት ሇመዝናኛና (ሙዚቃ፤ፊሌም) ሇግኑኝነት (ሇቻትና ሇፎቶ
ፖስቲንግ) ነው፡፡

• ሌጆች በትምህርት ሰዓት ከክፍሇ ግዜ ወዯ ክፍሇ ግዜ የሚጣዯፉበትን ከጉዋዯኞቻቸው
ጋር የሚጫወቱባት ጥቂት የእረፍትና የምሳ ሰዓት ብቻ ይኖራቸዋሌ፡፡ ስሇዚህም ሌጆች
ሞባይሌን እንጠቀም ካለ ያሇው ብቸኛ አማራጭመምህሩ በሚያስተምርበት ግዜ ነው፡፡
ይህ ዯግሞ የሌጆችን የትምህርት ዯረጃ ዝቅ ከማዴረጉም በተቸማሪ የክፍለን የመማር
ማስተማር ሂዯት ያውካሌ፡፡ ምክንያቱም ላልች ተማሪዎችን ትኩረት ስሇሚከፋፍሌ
ነው፡፡

• ስሇሆነም ሌጆች ከቴክኖልጂ ጋር እንዱሊመደ፣ ዘመናዊ አንዱሆኑነ ሆነ ሇትምህርታቸው
የሚረዲቸውን ነገር አንዱያገኙ ከፈሇግን ከትምህርት ሰዓት ውጪ በቤታቸው
አንዱያዯርጉት እንጂ ትምህርታቸውን ጎዴተን መዝናኛና ተጉዋዲኝ ነገሮችን አንዱያገኙ
መፍቀዴ ሌጆቻችንን መጉዲት ይሆናሌ፡፡



የመማር ማስተማርን ሂዯት
• የሞባይሌ ስሌክን ሇተማሪዎች ስንሰጥ በቀጥታ የመማር ማስተማሩን ሂዯት
እንዯሚያስተጉዋጉሌ የታመነ ነው፡፡ ስሌኮች ሲጮሁ፣ የቴክስት መሌዕክቶች
ሲንጫጩ የመምህሩን ትኩረት አንዱሁም የተማሪዎችን ቀሌብ የመሳብ አቅም
አሇው፡፡

• ጥናቶች አንዯሚጠቁሙት ሞባይሌ ከሚይዙ ተማሪዎች መካከሌ 60% 
የሚሁኑት በሳምንት ውስጥ ከ 3 ቀናት በሊይ ማህበራዊ ዴረ-ገጾችን
ይመሇከታለ፡፡

• በተመሳሳይ ተማሪዎች በአማካይ በቀን 10 የቴክስት መሌዕክትን ወይ ይቀበሊለ
አሇያም ይሌካለ፡፡

• ከዚህ ባሇፈ ተማሪዎች በእረፍት ሰዓት በምሳ ሰአትና በትምህርት ሰዓት
በግቢው ሰዋራ ቦታዎች ስሌክን እንዯሚዯውለ ይገመታሌ፡፡

• ሁለም ጥናቶች የሚስማሙበት ጉዲይ የሞባይሌ ስሌክን አዘውትሮ መጠቀምና
የትምህርት ዯረጃ መውረዴ በቀጥታ ተያያዥነት አንዲሇቸው ነው፡፡



ሞባይሌ ስሌኮችና ኩረጃ
• ሃይ ቴክ ኩረጃ ማሇት በሹክሹክታና ወረቀት በመወርወር ኩረጃ
የሚካሄዴበት ዘመን እየተሇወጠ በምትኩ በሞባይሌ ቴክስት መሌዕክት፣
የዯብተርን ኖት በሞባይሌ ካሜራ በመቅረጽ፣ በብለ ቱዝ በመቀባበሌ
የሚዯግ ዘመናዊ ኩረጃ ነው፡፡

• በአሜሪካነ ሃገር ከ 2 አመታት በፊት የተዯረገ ጥናት አንዯሚያመሇክተው
35% የሚሆኑ ተማሪዎች የሞባይሌ ስሌክ ኩረጃ ሰሇባዎች መሂሀናቸው
ተረጋግጦጠሌ፡፡

• በዚሁ ጥናት መሰረት ከ አራት አንደ ተማሪ ፈተናን በሞባይለ
ከተጠቀመጠመረጃ ሊይ አውጥቶ መስራቱን እንዯ ትሌቅ የስነ ምግባር
ግዴፈት አይመሇከተውም፡፡

• የሚያስገርመው ቁጥራቸው በርካታ ወሊጆች ከሊይ የተመሇከተውም
አሃዝ ቢስማመሙበትም የራሰቸው ሌጆች ተዋናይ መሆናቸውን ግን
አያስተውለም ወይም አይቀበለም፡፡



ከባህርይ አንጻር
• ሞባይሌ ስሌክን ከመጠቀም ጋር በተያያዘ ሌጆች ከወሊጆች

ጋር ያሇቸው ግጭት አንዯሚጨምር ይህውም የቤት

ስራቸውን አንዲይጨርሱ፣ የእንቅሌፍ ሰዓታቸውን

እንዱያራዝሙ፣ እንዱሁም ብቸኝነት ውስጥ ገብተውሞባይሌ

ስሌክን ሲጎረጉሩ እንዯሚስተዋሌ ይነገራሌ፡፡

• በቤትውስጥም እንኩዋን ቢሆን የሞባይሌ ስሌክን ከሌክ

በሊይ መጠቀም ሇእንቅሌፍ መዛባት፣ ሇብቸኝነት፣

ሇብቸኝነትና ሇሞባይሌ ሱሰኛነት (ሞባይሌ ከላሇ ህይወት
የሇኝም) አንዯሚዲርግ ተዯርሶበታሌ፡፡



ከቤተሰብ አባሊት ጋር ባሇ ግኑኝነት
• የሞባይሌ አጠቃቀምን በተመሇከተ የሚከተለትን ችግሮች

ወሊጆች ከሌጆቻቸው ጋር የሚጋጩበት አንዯሆነ በተገሇጸው

መጠን ተስማምተውባቸዋሇ፡፡

– ከእንቅሌፍ ሰኣት በሊይ ማውራት 84% 

– ረጅም ሰዓትን ማውራት 73 %

– ተዯጋጋሚ የቴክስት መሌዕክት መሊሊክ 70 % እና

– በጥናት መካከሌ ስሌክ አታናግሩ በሚለ 33 % ምክንያቶች
አንዯሆነ ተስማምተዋሌ፡፡



ይፈቀዲሌ?

• በብዙ ሃገራት በተሇይም በታዲጊ ሃገራት ሞባይሌን ወዯ

ትምህርት ቤት ይዞ መግባት ክሌክሇ ነው፡፡ ቅጣቱም ሇ ቀናት

ይዞ ከማቐየ ወርሶ እሰከማሰናበት ዴረስ ይሄዲሌ፡፡

• ይህ ቢሆንም የሞባይሌ ስሌኮች በሃይሰኩሌ ይገኛለ

ቁጥራቸውም ከግዜ ወዯ ግዜ ኤጨመረ ሄድኣሌ፡፡

• ህጎችን ዯንቦች ስርጭቱን ሉገቱት አሌቻለም፡፡



ህግን መፍራት ወይስ ስነም ግባርን ማስተማር

• ህጎች የሞባይሌን ስሌክ ወዯ ትምህርት ቤት አንዲይጉ
ሊመዴረግ ቢረደምውጤታማውምንገዴ ግን የወሊጅን
ተሰታተፎ ያከተተው የስነ ምግባር ማስተማር መንገዴ ነው፡፡

• በዚህ የስን ምግባር ቀረጻ ውስጥ መምህራን በተምህርት ቤት
ወሊጆች ዯግሞ በቤት ትሌቁን ዴርሻ ይወስዲለ፡፡

• የሞባይሌ ስሌክን በትምህርት ቤት ይዞ ሇመገኘት ጥናቶች
80% ወሊጆችን ተጠያቂ ያዴረጋለ ፡፡

• ወሊጆች ሇሌጆቻቸው ስሌክን አንዲይስጡማዴረግ ዋነኛው
የችግሩ ማቅሇያ መንገዴ ነው፡፡


