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អារមភកថា 
វូមស្គវ គមន៍មកកាន់ដវៀវដៅកិចចការដំបូងកបុងដវរដីវៀវដៅ “ពិធីការកុមារ”។ ដៅកបុងដវៀវដៅកិចចការដនេះ ដយងីនឹង 
រកដលកដមីលវំនួរវំខ្វន់ៗអំពី ក) ការស្វវងយល់អំពីកុមារ និង ខ) ជួយឲ្យកុមាររកីចំដរនីកបុងជីវតិដពញបរបូិរណ៍ ស្ដល 
រពេះវពវរពេះហ្រទ័យ។ ដរលបំណងដនដវៀវដៅកិចចការដនេះគឺចង់ស្ណន្មអំំពីដរលដរឿង និងគំនិតវបូលជារគឹេះមូលោឌ ន 
វំរាប់វគាវិកាដនេះទងំមូល ដហ្យីរបធានបទជាដរចីនដទៀតនឹងរតូវបានចងរកងដ ងី ដៅកបុងដមដរៀនដរកាយៗដទៀត។ 

ដយងីនឹងដធវីការវិកាអំពីទវសនៈវវិ័យដរលចំនួន ៤ ដូចជាចំស្ណកទងំ ៤ ដនរូបផាុ ំ ស្ដលផាុ ំចូលរប ដដីមីផបង្ហា ញរូបភាព 
ដពញដលញទងំមូល។ 

ត្តមការពិត រូបភាពកុមារទងំមូលគឺជារូបភាពមួយដ៏វំខ្វន់ដៅកបុងដរលដរឿងទងំ ៤ ដនដវៀវដៅកិចចការដនេះ៖      កបុងការ 
ស្វវងយល់រគប់រជុងដរជាយអំពីកុមារ (ស្ផបកទី ១), កបុងកមមវធីិន្មន្មស្ដលអាចយល់អំពីរូបភាពទងំមូលដនកុមារ និងបរបិទ 
របវ់កុមារ (ស្ផបកទី ២), កបុងការដលីកកំពវ់ការអភិវឌណរគប់រជុងដរជាយដនកុមារ (ស្ផបកទី ៣) និងកបុងការជួយឲ្យកុមាររកី 
រាយនឹងជីវតិដពញដលញកបុងវងាមមួយស្ដលរទរទង់វិទិនកុមារ (ស្ផបកទី ៤)។ 

ទវសនៈវវិ័យដនដវៀវដៅដនេះគឺចង់ដឃញីកុមារ មានជីវតិ 
ដពញដោយវកាថ នុពល ស្ដលរពេះរបទនឲ្យ។ 

ដវចកថីវងឹឃមដនេះអាចវដងេបបានដូចជា 
ដំដណីរវវិតថដនដងកូវដមអំដៅដៅជាវតវដមអំដៅ។ ពិតណ្តវ់ 

វាគឺជាដំដណីរផលូវមួយស្ដលដ រដពញ 
ដោយភាពង្ហយរងដររេះ និងភាពមិនរបាកដរបជា 

ក៏ប ុស្នថោ ងណ្តក៏ដោយ 
វាគឺជាដំដណីរផលូវមួយដនការផ្លល វ់ស្របស្ដលដ រដពញដោយ

ដវចកថីវងឹឃម។ 

ដវចកថីអធិោឌ នរបវ់ដយងីគឺថា ត្តមរយៈការវិកា និងការអនុវតថដមដរៀនទងំដនេះ វិវសទងំអវ់ស្ដលដរបីដវៀវដៅកិចចការ 
ទងំដនេះនឹងទទួលបានការបំ ក់បំប នរបដវីរជាងមុន ដដីមីផបដចចញនូវវតវដមអំដៅដ៏រវវ់ស្គអ ត! 

ដៅដពលចប់ដវៀវដៅកិចចការដនេះ អបកនឹងអាច៖ 

 ពនយល់អំពីកុមារ និងកុមារភាពត្តមរពេះគមពីរ និងដោយពិចារណ្តលអិតលអន់ និងដធវីឲ្យការង្ហររបវ់អបកជាមួយកុមារ 
មានលកេណៈរគប់រជុងដរជាយ 

 ស្វវងយល់អំពីបរបិទដនការអភិវឌណរបវ់កុមារ និងការង្ហររបវ់អបកជាមួយកុមារ 
 ស្ករវរមួលកិចចការរបវ់អបក ដដីមីផដលីកកំពវ់ការអភិវឌណកុមាររគប់វយ័ស្ដលមានវុខភាពលអ 
 តវ៊េូមតិវំរាប់វិទិនកុមារឲ្យមានរបវិទិនភាពជាងមុន 
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ផ្ផែកទី១ ៖ កមុារ និងកមុារភាព 

ដវចកថីស្ណន្មំ 

ដរលបំណងដនស្ផបកទី ១ ដនេះគឺវង់រគឹេះដនការង្ហរស្ដលដយងីដធវីជាមួយកុមារ ដោយមានការយល់កាន់ស្តចាវ់ស្ថមដទៀត 
អំពីកុមារ និងអវីស្ដលដកីតមានកបុងជីវតិរបវ់កុមារ។ 

“ដតីកុមារដនេះជានរណ្ត?” 

របស្ហ្លជាការលអ របវិនដបីអបកពាោមចាអំំពីកុមារណ្តមាប ក់ស្ដលអបកស្គា ល់ អាចជា កូនរបវ់អបកផ្លធ ល់ ឬ កុមារស្ដលអបក 
ដធវីការជាមួយ។ ចំដ េះដយងីជាមនុវសដពញវយ័ ដយងីសុ្គនឹំងការមានចំដលីយ ជាមនុវសមានរបាជាញ ជាងកុមារ។ វាអាចន្មឲំ្យ 
ដយងីវនបិោឌ នដោយខុវឆាងថា ដយងីយល់អំពីកុមារដហ្យី។ 

ដយងីនឹងចាប់ដផថីមដៅកបុងដមដរៀនទី ១ ដនេះ ដោយរកដលកដមីលអំពីអវីស្ដលរពេះគមពីរស្ចងអំពីកុមារ។ រពេះគមពីរនឹងដធវីជាស្ម រត 
វាវ់ ដដីមីផវាយតដមលអំពីគំនិតដផសងដទៀតអំពីកុមារ និងកុមារភាព។ ដមដរៀនទី ២ និង ៣ ដផ្លថ តដៅដលីការស្វវងយល់រគប់រជុង 
ដរជាយ និងមានការវនិិចឆ័យអំពីកុមារ និងកុមារភាព និងស្វវងយល់អំពីអវីស្ដលផធុយពីតថភាពជាក់ស្វថងស្ដលដកីតមានចំដ េះ 
កុមារជាដរចីន។ មុនដពលដយងីបនថដៅមុខដទៀត ដមដរៀនទី ៤ ផថល់នូវគំនិតមួយចំនួនស្ដលជួយបដងកីនរបវិទិនភាពកបុងការ 
ស្គថ ប់កុមារ ដដីមីផដយងីអាចដមីលដឃញីពិភពរបវ់ពួកដគត្តមរយៈស្ភបករបវ់ពួកដគ។ 

“ដតីអវីស្ដលដធវីឲ្យខញុ ំកាល យជាខញុ ំ?” 

ដៅដពលដយងីចាប់ដផថីមដំដណីរដនការវិកាអំពីកុមារ និងពិភពរបវ់កុមារ ដៅមានដំដណីរមួយដទៀតស្ដលដយងីនឹងដធវីដៅ 
ដពលស្តមួយ។ ចំដ េះដយងីរគប់ៗរប  មានដកមងមាប ក់ដៅកបុងចិតថគំនិតរបវ់ដយងី ស្ដលវទិតដៅជាមួយដយងីកបុងកិចចការ និង 
វកមមភាពទងំប ុន្មម នស្ដលដយងីដធវីជាមួយកុមារ។ ដនេះគឺជាដកមងស្ដលដយងីមាប ក់ៗធាល ប់មានបទពិដស្គធន៍ ដហ្យីស្ដលលាក់ 
កំបាងំឫវគល់ដនខលួនរបវ់ដយងីបចចុបផនប។ របវិនដបីដយងីចង់មានដវរភីាពដដីមីផស្វវងយល់អំពីកុមារស្ដលដយងីជួប និង 
ដធវីការជាមួយ ដយងីរតូវស្តទទួលស្គា ល់ ស្វវងយល់ និងរបស្ហ្លជាលេះបង់ដចាលកុមារភាពផ្លធ ល់ខលួន និងផលប េះ ល់ស្ដល 
កុមារភាពមានចំដ េះដយងី ដហ្យីរបស្ហ្លជាកំពុងបនថមានឥទិនពលមកដលីដយងី។ 
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ដវៀវដៅកិចចការពិធីការកុមារ 
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សមសរៀនទី ១ ៖ ស ើរពះគមពីផ្ច្ងអ្វីអ្ំពីកមុារ? 
ដវចកថីវដងេប 
 ដរលដរឿងគនលឹេះ និងគំនិតវំខ្វន់ដនរពេះគមពីរ 
 ឥរោិបទដនរពេះគមពីចំដ េះកុមារ 
 ដវចកថីស្ណន្មអំំពីរកបខណឍ ដនរពេះគមពី វថីអំពីការស្វវងយល់អំពីរពេះហ្រទ័យរបវ់រពេះចំដ េះកុមារ 

ដៅដពលស្ដលដយងីពាោមស្វវងយល់អំពីកុមារ និងចង់យល់អំពីកុមារកាន់ស្តចាវ់ស្ថមដទៀត ដយងីរតូវស្តដឹងចាវ់អំពី 
អវីស្ដលរពេះបនធូលរបវ់រពេះរបាប់ដយងីអំពីកុមារ។ ដនេះគឺជាដរល និងគំនិតគនលឹេះមួយចំនួនស្ដលរតូវចងចា៖ំ 

កុមារគឺជាមនុវសមានតដមល ដរ េះពួកដគរតូវបានរពេះបដងកីតមកត្តមតួអងារបវ់រទង់។ 

មូលោឌ នរគឹេះវំរាប់អវីដផសងដទៀតស្ដលរពេះគមពីររបាប់ដយងីអំពីកុមារ និងអំពីរដបៀបស្ដលដយងីគួរមានទំន្មក់ទំនងជាមួយ 
កុមារ ស្គមចដ និងង្ហយរវួលយល់។ មនុវសរតូវបានបដងកីតមកមានរូបរាង និងលកេណៈដូចជារពេះជាមាច វ់។ ដោយដហ្តុ 
ផលដនេះដហ្យី រគប់កុមារទងំអវ់មានភាពដថលថបូរ អតថវញ្ហដ ណ និងដរលបំណង។ ត្តមការពិត ដៅមុនដពលកុមារដកីត 
មកដមល េះ រពេះជាមាច វ់ចាត់ទុកកុមារស្ដលមិនទន់ដកីត ជាមនុវសស្ដលមានតដមល (ដយដរមា ១៖៥, ទំនុកតដមកីង 
១៣៩៖១៣-១៦)។ ដភទ ឋានៈកបុងវងាម ដដីមកំដណីតពូជអំបូរ វមតទភាព និងភាពដជាគជ័យ ទងំអវ់ដនេះមិនទក់ទង 
នឹងតដមល និងភាពដថលថបូររបវ់កុមារមាប ក់ៗដន្មេះដទ។ 

កុមារដកីតមកជាតួអងារពលឹងវញិ្ហដ ណ។ 

ពួកដគមិនចាបំាច់រតូវរង់ចារំហូ្តដល់ខលួនឯងធំដឹងកថី ដទីបបានអាចស្គថ ប់រពេះវូរដវៀងរបវ់រពេះ រតូវរពេះអងាដរបីរបាវ់ ឬ 
រពេះអងាស្គវ គមន៍ ឬ រតូវរង់ចារំហូ្តដល់ធំ ដទីបបានអាចស្វវងអំពីរពេះជាមាច វ់ដន្មេះដទ។ 

កុមារគឺជាចំណុចវបូលដនស្ផនការរបវ់រពេះ។ 

រពេះគមពីស្ចងជាញឹកញាប់អំពីកុមារ។ រពេះគមីពពិតជាមិនបានគិតអំពីកុមារថាជាអវីស្ដលមិនវំខ្វន់ដន្មេះដទ។ វរុបមក  កយ 
ទក់ទងនឹងកុមារ និងរកុមរគួស្គររតូវបានដលីកដ ងីជាង ៨០០០ដង។ 

រពេះជាមាច វ់ពិតយករពេះហ្រទ័យទុកោក់ចំដ េះកុមារ។ 

ដយងីក៏ពិតជារតូវយកចិតថទុកោក់ចំដ េះកុមារផងស្ដរ ដរ េះរពេះជាមាច វ់ពិតយករពេះហ្រទ័យទុកោក់ចំដ េះពួកដគ! ដយងី 
លឺរពេះដយវ៊េូមានរពេះបនធូលដៅកបុងដវៀវដៅ មា ថាយ ១៨៖៦ ថា “អបកណ្តន្មអំបកតូចត្តចមាប ក់កបុងបណ្តថ អបកស្ដលដជឿដលីខញុ ំ 
ដនេះឲ្យរបរពឹតថអំដពីបាប ចំដ េះអបកដន្មេះ របវិនដបីដគយកតាល់ថមោ ងធំមកចង ក រត់ ទមាល ក់ដៅកបុងបាតវមុរទ ឲ្យលង់ 
ទឹករបដវីរជាងទុករត់ឲ្យដៅរវ់!” តាល់ថមគឺជាថមមួយោ ងធំ ដហ្យីរតូវចងនឹង ក មនុវស ដដីមីផទំលាក់ដៅទីដ៏ដរៅបំផុត 
កបុងមហាវមុរទ ពិតជាមិនស្មនជាគំនិតលអគួរឲ្យចង់ស្គថ ប់ដន្មេះដទ។ 

រពេះជាមាច វ់រទង់ខ្វញ ល់ចំដ េះអវីស្ដលដកីតដ ីងចំដ េះកុមារ។ 

“អតទបទរពេះគមពីរបង្ហា ញោ ងចាវ់ថា រពេះជាមាច វ់រទង់ខ្វញ ល់ចំដ េះអវីស្ដលដកីតដ ងីចំដ េះកុមារ។ កំហ្ងឹរបវ់ដយងីររន់ 
ស្តជាការឆលុេះបញ្ហច ងំរ លៗអំពីរពេះពិដរាធរបវ់រពេះប ុដណ្តត េះ។ ជាដរចីនដលីកដរចីនស្គរ រពេះអងារពមានដៅកបុងរពេះគមពីរថា 
“កំុប េះ ល់កុមារដ៏មានតដមលទងំដនេះ!”។ 

មានខគមពីរដោងជាដរចីនស្ដលដរៀបរាប់អំពីរពេះជាមាច វ់ថាជាអបកស្ដលការ រដកមងកំរ ។ ដៅកបុងវមព័ននដមរតីចាវ់មានជិត 
៣០ អតទបទគមពីរ ដូចជាដៅកបុងដវៀវដៅ ទំនុកតដមកីង ៨២៖៣ -៤ “ចូររកយុតិថធម៌ឲ្យមនុវសទន់ដខាយ និងដកមងកំរ ។ 
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ចូរកាត់កថីឲ្យមនុវសកំវត់ទុគ៌ត និងមនុវសដត្តកោ ក។ ចូររដំោេះមនុវសទន់ដខាយ និងមនុវសរកីរក។ ចូរយកពួកដគដចញ 
ឲ្យផុតពីកណ្តថ ប់ដដរបវ់មនុវសអារកក់។” ខគមពីរដនេះចង់បង្ហា ញថា រពេះអងាចង់បដចចញកំហ្ងឹរបវ់រទង់ និងចូលខលួន 
ការ រជនស្ដលង្ហយរងដររេះ។ 

កុមារគឺជាគំរូវំរាប់ជំដនឿរគីវថបរវិ័ទ។ 

ដូចរប ផងស្ដរ ដៅកបុងវម័ពននដមរតីថមី ដយងីដមីលដឃញីចាវ់អំពីរពេះហ្ឬទ័យរបវ់រពេះដយវ៊េូចំដ េះកុមារ។ រពេះដយវ៊េូមាន 
រពេះបនធូលថា អបកណ្តស្គវ គមន៍កុមារណ្តមាប ក់ ក៏ដូចជាស្គវ គមន៍រទង់ស្ដរ។ ដៅដពលស្ដលស្គវក័របវ់រពេះអងាកំពុងរបស្កក 
រប អំពីអបកណ្តស្ដលនឹងមានឋានៈធំជាងដគបំផុតដៅកបុងនគររពេះ រពេះដយវ៊េូក៏បានោក់កុមារមាប ក់កបុងកណ្តថ លចំដណ្តមពួក 
ដគ។ រពេះអងាមានរពេះបនធូលថា របវិនដបីមនុវសមិនបន្មធ បខលួនដូចជាដកមងមាប ក់ដនេះដទ ដន្មេះពួកដគនឹងមិនអាចចូលនគររពេះ 
បានដ យី កំុបីដ យីនិោយអំពីឋានៈអវីដន្មេះ! 

ដវៀវដៅ “ស្វវងយល់អំពីរពេះហ្ឬទ័យរបវ់រពេះចំដ េះកុមារ” គឺជារកបខណឍ ដរលដនរពេះគមពីរ ស្ដលជួយឲ្យដយីងដមីល 
ដឃីញកាន់ស្តចាវ់អំពីអវីស្ដលរពេះគមពីរស្ចងអំពីកុមារ ដហី្យដតីវាមានអតទន័យោ ងណ្តខលេះចំដ េះដយីង។ ដៅកបុ ងដវៀវដៅ 
កិចចការទី ៤ ដយីងនឹងវិកាលំអិតអំពីរកបខណឍ ដនរពេះគមពីជាដរលដនេះ។ ប ុស្នថទងំដនេះគឺជាដរលការណ៍ទងំ ៧ 

ស្ដលជួយឲ្យដយីងគិតអំពីអវីស្ដលរពេះគមពីរស្ចងអំពីកុមារ និងអំពីការដឆលីយតបរបវ់ដយីងចំដ េះពួកដគ។ 

១. រពេះជាមាច វ់បដងកីតរគប់មនុវសទងំអវ់មក ជាកុមារស្ដលមានភាពដថលថបូ រ។ 

២. កុមាររតូវការដវចកថីរវលាញ់ពីឪពុកមាថ យដៅកបុ ងពិភពដលាកដស៏្បកបាក់ដនេះ។ 

៣. រពេះជាមាច វ់របទនកុមារជាអំដណ្តយ ដដីមីផឲ្យដយីងស្គវ គមន៍ និងចិចច ឹមបីបាច់ពួកដគ។ 

៤. វងាមមានទំនួលខុវរតូវមកពីរពេះជាមាច វ់ ដដីមីផដមីលស្ថវុខមាលភាពកុមារ និងរកុមរគួស្គរ។ 

៥. កុមារគឺជាការវនាដនដវចកថីវងឹឃមវំរាប់មនុវសរគប់ជនំ្មន់។ 

៦. រពេះជាមាច វ់ស្គវ គមន៍កុមារទងំរវុងចូលមកកាន់រកុមរគួស្គរដនដវចកថីជដំនឿ។ 

៧. កុមារគឺជាចំស្ណកវំខ្វន់ដដីមីផបំដពញដបវកកមមរបវ់រពេះជាមាច វ់។ 
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ករណីវិកា 

វូមដមីលករណីវិកាទងំ ៤ អំពីកុមារស្ដលផធុកដមដរាគដអដវ៍/ជំងឺដអដវ៍ បន្មធ ប់មក ស្វវងរកដមីលថាដតីករណីវិកា 
នីមួយៗទក់ទងោ ងណ្តដៅនឹងរកបខណឍ ដរលទងំ ៧ ដនរពេះហ្ឬទ័យរបវ់រពេះចំដ េះកុមារ៖ 

ណំត្តន់ោហ្៊េសូ (១២ឆ្ប )ំ, អាហ្រហ្វិកខ្វងតផូង 

ដៅដពលណំត្តន់ោហ្៊េសូអាយុ ១២ឆ្ប  ំឪពុករបវ់ន្មងក៏បានស្គល ប់ ដហ្យី ៤ឆ្ប ដំរកាយមក មាថ យរបវ់ន្មងក៏បានស្គល ប់ដោយ 
ស្គរជំងឺដអដវ៍ដទៀត។ មិនយូរប ុន្មម នដរកាយមក ប អូនរបុវរបវ់ន្មងក៏បានស្គល ប់ដទៀត។ ដូដចបេះ មីងរបវ់ណំត្តន់ោហ្៊េសូក៏ 
បានយកន្មង និងបអូនរវីរបវ់ន្មងដៅដៅជាមួយ។ ដទេះបីជា មីងរបវ់ន្មងជួយផាត់ផាង់រគប់ទងំតរមូវការចាបំាច់ 
(អាហារ, ជរមក និងថាប វំងកូវ) របវ់ន្មងក៏ដោយ ប ុស្នថន្មងដៅស្តមិនអាចដៅរកអបកណ្ត ដដីមីផជួយន្មង ដៅដពលន្មង 
កំពុងដកីតទុកេចំដ េះការបាត់បង់មនុវសកបុងរគួស្គររបវ់ន្មង។ ដូចរប នឹងកុមារកំរ ជាដរចីនន្មក់ដទៀតស្ដរ គឺន្មងមាន 
អារមមណ៍ថា អន្មគតរបវ់ន្មងហាក់បីដូចជារម នពនលឺទល់ស្តដស្គេះ។ 

ម ុក (១៤ឆ្ប )ំ, របដទវដថ 

ដៅដពលស្ដលម ុកដៅតូចដៅដ យី វាបានបាត់បង់មាថ យ ដរ េះស្គល ប់ដោយស្គរជំងឺដអដវ៍។ មិនយូរប ុន្មម នដរកាយមក ឪពុក 
របវ់ម ុកបានចាកដចាលម ុកដៅរកការង្ហរដធវីដៅកបុងដខតថមួយដទៀតកបុងរបដទវដថ ដូដចបេះម ុករតូវដៅដៅជាមួយោយរបវ់ 
វា។ ោយ ដហ្យីនិងដៅបានជួបការលំបាកកបុងការរវ់ដៅ។ 

ឥ ូវដនេះ ម ុកមានអាយុ ១៤ឆ្ប ដំហ្យី ដហ្យីវាក៏ដឹងស្ដរថា មានផធុកដមដរាគដអដវ៍ស្ដរ។ ដរកាយមក ម ុកក៏បានបងេំចិតថឈប់ 
ដរៀន ដោយស្គរបញ្ហា វុខភាព ការដរវីដអីង និងការដបៀតដបៀន។ 

ឆ្ល (១៣ឆ្ប )ំ, របដទវរ  ូវាន់ោ 

ឆ្លបានបាត់បង់ឪពុក ដោយស្គរជំងឺដអដវ៍ដៅឆ្ប  ំ២០០៥ ដហ្យី ១ឆ្ប ដំរកាយមក វាក៏បានបាត់បង់មាថ យដទៀត។ 
ដៅដពលឆ្លដទីបស្តមានអាយុ ១៣ឆ្ប  ំវារតូវទទួលខុវរតូវដមីលស្ថបអូនរបុវតូចៗចំនួន ៤ន្មក់។ ដោយរម ននរណ្តដមីល 
ស្ថពួកដគ ដូដចបេះ ឆ្ល និងបអូនរបុវតូចៗរបវ់វាបានបងេំចិតថដដីរវុំទនដដីមីផចិចច ឹមជីវតិ ដហ្យីជាញឹកញាប់ពួកដគអត់ 
អាហារពីរ ឬ បីដថៃជាប់រប ។ ដកមងរបុវទងំ ៥ន្មក់ដនេះជួបទុកេលំបាកកបុងផាត់ផាង់ចំណីអាហារ វុខភាព និងថាប វំងកូវវំរាប់ 
ខលួនឯង។ 

ដរកាយមក ឆ្ល និងបអូនរបុវតូចៗរបវ់វាក៏បានទទួលជំនួយខលេះពីរោឌ ភិបាល ដដីមីផោដំំ ូងដឈ ីនិងវស្ណថ ក ប ុស្នថ 
ជំនួយដនេះមិនរគប់ររន់ដដីមីផធាន្មថា កុមារទងំដនេះនឹងមានអាហារបរដិភាគ ឬ មានអាហារូបតទមភរគប់ររន់ដន្មេះដទ។ 

ចន (១២ឆ្ប )ំ និង ដចម (១៤ឆ្ប )ំ, របដទវយូហាា ន់ោ 

ចន (១២ឆ្ប )ំ និង ដចម (១៤ឆ្ប )ំ បានបាត់បង់ឪពុកមាថ យរបវ់ពួកដគ។ ដៅដពលឪពុករបវ់ពួកដគបានស្គល ប់ ជិវតិរបវ់ 
ពួកគឹបានផ្លល វ់បថូរោ ងខ្វល ងំ ដរ េះឪពុករបវ់ពួកដគគឺជារបភពចំណូលស្តមួយគត់របវ់រគួស្គរ។ មាថ យរបវ់ពួកដគមានជំងឺ 
ជាញឹកញាប់ ដូដចបេះពួកដគរតូវដមីលស្ថមាថ យ។ មួយឆ្ប ដំរកាយមក មាថ យរបវ់ពួកដគក៏បានស្គល ប់ ដោយបនសល់ឲ្យពួកដគដៅ 
ស្តពីរន្មក់។ អងាការរគីវថបរវិ័ទមួយបានដឹងដំណឹងអំពីចន និងដចម ដៅដពលពួកដគកំពុងជួបទុកេលំបាកោ ងខ្វល ងំ។ ផធេះ 
របវ់ពួកដគមានវភាពោ ប់យុនឹ ដហ្យីដំបូលផធេះក៏មានរបដហាងធំៗ ស្ដលដធវីឲ្យទឹកដភលៀងរវក់ចូល។ ពួកដគដដីររកចំណី 
កបុងគំនរវំរាម។ ដទេះបីជាស្គទ នភាពរបវ់ពួកដគលំបាកោ ងណ្តកថី ក៏វហ្គមន៍របវ់ពួកដគមិនបានដអីដពីរជួយពួកដគ 
ដរចីនស្ដរ។ 



ស្វវងយល់អំពីកុមារកបុងបរបិទ 
 

 10 

ដតីរកុមជនំុំ និងអងាការរគីវថបរវិ័ទដឆលីយតបោ ងណ្តចំដ េះស្គទ នភាពទងំដនេះ ដោយស្ផអកដលីរកបខណឍ ដរលដនរពេះ 
គមពីរ? 

លំហាត ់

វូមបំដពញដៅចដន្មល េះដៅកបុងដវចកឋីវដងេបដនដមដរៀន៖ 

របវិនដបីដយងីចង់ស្គា ល់អំពី_______ ដយងីរតូវស្តរកដលកដមីលអវីស្ដល__________ __________ របាប់ដយងី។ 
រពេះគមពីររបាប់ដយងីថា កុមារមាន________ ដរ េះពួកដគរតូវបានបដងកីតមកត្តម__________ និង ____________ 
របវ់រពេះជាមាច វ់។ ដយងីដឃញីថា កុមារដកីតមកជា ___________ ___________ ពួកដគមិនចាបំាច់រតូវរង់ចា ំដដីមីផ 
___________ ទទួលស្គវ គមន៍ពីរពេះជាមាច វ់ដន្មេះដទ។ ត្តមការពិត កុមារគឺជាចំនុចវបូលដន _________ _______។ 
ដយងីក៏ដមីលដឃញីថា រពេះជាមាច វ់ ___________ អំពីកុមារ ដហ្យីដយងីក៏រតូវដធវីដូចរប ស្ដរ។ រពេះជាមាច វ់_________ 
កុមារ។ ជាចុងដរកាយ ដយងីដឃញីថា កុមារគឺជាគំរូវំរាប់ __________________។ ដដីមីផចូលដៅកបុង___________ 
ដនរពេះ ដយងីរតូវស្តដធវីខលួនដូចជា___________។ 

ដវៀវដៅ_________ ____ __________ _____ _______ ផថល់នូវរកបខណឍ ដរលដនរពេះគមពីរ ដដីមីផឲ្យដយងីយល់ 
អវីស្ដលរពេះគមពីរស្ចងអំពីកុមារ។ 

វំណួរពិភាកា 

1. ដតីទវសនៈដនវហ្គមរបវ់អបកអំពីកុមារខុវរប  ឬ ដូចរប រតង់ណ្តខលេះពីទវសនៈដនរពេះគមពីរដៅកបុងដមដរៀនដនេះអំពី 
កុមារ? ចុេះអបកវញិ មានទវសនៈោ ងណ្តស្ដរអំពីកុមារ? 

2. ដតីដវៀវដៅមា ថាយជំពូក ១៨ ខ ៥ និង ៦ និោយោ ងណ្តអំពីទីកស្នលងកុមារដៅកបុងស្ផនការរបវ់រពេះ? ដតីខគមពីរ 
ទងំដនេះជួយឲ្យកុមារទទួលការឲ្យតដមលោ ងណ្តដៅកបុងផធេះ រកុមជំនំុ ឬ អងាការរបវ់អបក? 

3. វូមវរដវរអំពីរដបៀបមួយចំនួនស្ដលកុមារកបុងវហ្គមរបវ់អបកទទួលបានការរពដងីយកដនថីយ ឬ រដំលាភបំ ន 
ដៅវពវដថៃដនេះ។ 

4. វូមកត់វមាា ល់កិចចការដផសងៗស្ដលមានស្ចងកបុងអតទបទគមពីរទងំដនេះ ដហ្យីដលីកឧទហ្រណ៍អំពីរដបៀបដរបីរបាវ់ខ 
គមពីរទងំដនេះចំដ េះកុមារ ស្ដលវទិតកបុងបរបិទរបវ់អបក៖ វុភាវិត ៣១៖៨, ៩, ទុតិយកថា ១០៖៧ -១៨, វំដណ្តក 
២៖១៩ 

5. ដតីកុមារដធវីជាគំរូវំរាប់ជំដនឿរគីវថបរវិ័ទដោយវធីិណ្តខលេះ? ដហ្តុអវីគំរូដនេះវំខ្វន់ដមល េះ? 



ដវៀវដៅកិចចការពិធីការកុមារ 
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សមសរៀនទី ២៖ ដូច្សមេច្ផ្ដលសៅថាកមុារ? 
ដវចកថីវដងេប៖ 

 ស្ណន្មអំំពីដរលគំនិតដនទវសនៈ “រគប់រជុងដរជាយ” អំពីកុមារ 
 ស្វវងយល់អំពីកុមារមនុវសស្ដលមានរូបកាយ វីលធម៌ រពលឹង វញិ្ហដ ណ បញ្ហដ  អារមមណ៍ និងទំន្មក់ទំនងកបុង 

វងាម 
 

រពេះគមពីរបានរបាប់ដយងីថា ដៅដពលរពេះដយវ៊េូដៅជាកុមារតូចដៅដ យី រពេះអងាបានចំដរនីវយ័ដ ងីត្តមស្ផបកជាដរចីន 
“របាជាញ  កំពវ់ រប់រពេះហ្ឫទ័យនឹងរពេះជាមាច វ់ និងជាទីរប់ចិតថមនុវសផងទងំពួង” (លូកា ២៖៥២)។ ដនេះគឺជារូបភាព 
ដនការលូតលាវ់ដ៏មានវុខភាពលអរបវ់កុមារ។ ដយងីដៅទវសនៈដនេះថា “រគប់រជុងដរជាយ” ដរ េះវាវំដៅដៅដលីកុមារ 
ជាមនុវស ដពញដលញ។ 

ដដីមីផស្វវងយល់អំពីកុមារឲ្យបានរគប់រជុងដរជាយ ដយងីរតូវស្តទទួលស្គា ល់ថា កុមារមានលកេណៈផំសរប ចំនួន ៥។ ដដីមីផ 
ជួយដយងីឲ្យង្ហយចា ំដយងីអាចដរបីរមាមដដរបវ់ដយងីជាចកេុជំនួយ៖ 
 
១. ស្ផបករាងកាយ (ដភទ, អាយុ, វុខភាព) 
ដំដណីរការដនការអភិវឌណដនរាងកាយដនេះនឹងផ្លល វ់បថូរដៅត្តមប
រោិឌ នជំុវញិ និងលកេណៈរាងកាយរបវ់កុមារ (ឧទ. ដភទ, 
ពិការភាព)។ 
២. ស្ផបកទំន្មក់ទំនងវងាម និងអារមមណ៍ (ឋានៈ និងការស្ថទ,ំ 
ទំន្មក់ទំនង) 
កុមារពឹងស្ផអកដៅដលីឪពុកមាថ យ និងអបកស្ថទ ំ
ដដីមីផជួយឲ្យពួកដគទទួលអារមមណ៍ដនទំន្មក់ទំនង 
និងវនថិវុខ។ កុមាររតូវ បានស្កដចបដោយទំន្មក់ទំនង 
និងបទពិដស្គធន៍ដនការទុកចិតថ និងដវចកថីរវលាញ់។ ត្តមរយៈទំន្មក់ទំនង កុមារដរៀនស្វវង យល់ បដចចញដោបល់ 
និងរគប់រគងអារមមណ៍ផងស្ដរ។ 
៣. ស្ផបកផលូវចិតថ (ការគិត, ការយល់ដឹង, ការចងចា)ំ 
កុមារដរៀនត្តមរយៈការអប់រតំ្តមរកបខណឍ  និងដរៅរកបខណឍ  និងត្តមរយៈការដលងកំស្គនថផងស្ដរ។ 
៤. ស្ផបកវីលធម៌ (យល់អំពីអវីខុវ និងអវីរតូវ) 
កុមារអភិវឌណមនវិការ និងក៏ទទួលឥទិនពលោ ងខ្វល ងំពីរកុមរគួស្គរ និងទំន្មក់ទំនងផងស្ដរ។ 
៥. ស្ផបករពលឹងវញិ្ហដ ណ 
រពេះជាមាច វ់បានបដងកីតកុមារមាប ក់ៗត្តមរូបរាងរបវ់រពេះអងា ដូដចបេះកុមាររតូវបានបដងកីតមកឲ្យស្គា ល់រពេះអងា និងមានទំន្មក់ 
ទំនងជាមួយរពេះអងា។ 
ដហ្តុអវីបានជាវាវំខ្វន់ស្ដលដយីងរតូវមានទវសនៈរគប់រជុងដរជាយ? 
របវិនដបីដយងីយកចិតថទុកោក់ស្តដៅដលីចំនុចមួយស្ផបករបវ់កុមារ ដន្មេះដយងីខកខ្វនមិនបានយល់អំពីកុមារពិតរបាកដ 
ដទ។ រគប់កុមារទងំអវ់រតូវការជំនួយស្ដលរតឹមរតូវ ដដីមីផលូតលាវ់ដពញលកេណៈ។ ដូដចបេះដៅដពលដយងីដធវីការជាមួយ 
កុមារ ដយងីរតូវស្តគិតស្ផបកដផសងៗដទៀតស្ដរ ដដីមីផជួយឲ្យកុមារលូតលាវ់ដពញលកេណៈ។ 
រពលឹងវញិ្ហដ ណគឺជាចំនុចវបូល 



ស្វវងយល់អំពីកុមារកបុងបរបិទ 
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ដោយស្គរកុមាររតូវបានបដងកីតមកត្តមរូបរាងរបវ់រពេះអងា ដូដចបេះពួកដគមានលកេណៈវមផតិថស្ផបករពលឹងវញិ្ហដ ណ។ កុមារជា 
ដរចីនស្ដលដយងីជួប របស្ហ្លជាទទួលផលប េះ ល់អវជិជមានដៅដលីលកេណៈវមផតិថទងំដនេះ ដោយស្គរបទពិដស្គធន៍ 
របវ់ពួកដគ ដូដចបេះដយងីរបស្ហ្លដមីលមិនវូវដឃញីចាវ់ដទ។ 

លកេណៈវមផតិថស្ផបករពលឹងវញិ្ហដ ណរបវ់កុមារ រមួមាន៖ 

ដបីកចិតថ មានវតថមានដៅដពលឥ ូវ និងបចចុ បផនប មិនវមុគស្គម ញ 

 ចំដ េះធមមជាតិ - កុមារបង្ហា ញចិតថ 
វទប់ស្វទងចំដ េះភាពអស្គច រយ 

 ចំដ េះអារមមណ៍ - កុមារមាន 
ទំដន្មរបដចចញអារមមណ៍ពិតៗ 
របវ់ពួកដគ 

 ចំដ េះអបកដដទ - ត្តមធមមជាតិ 
កុមារហាក់បីដូចជាមានលកេណៈ 
ដបីកចំហ្រ និងស្គវ គមន៍ 

o កុមារមានទំដន្មរកបុ ងការរវ់ដៅកបុ ង 
ដពលបចចុ បផនប និងដពលឥ ូវ ដហី្យ 
គិតគំនិតលអិតលអន់ 

o កុមារមានអំដណ្តយទនកបុ ងការស្វវង 
យល់ អំពីអវីស្ដលដយីងចងនិ់ោយ 
និងអារមមណ៍របវ់ដយីង 

o កុមារមានទំដន្មរកបុ ងការទទួលយកអវី 
មួយដោយមិនបានពិចារណ្តលអិត 
លអន់ ទទួលយកអវីមួយដរចីនដៅដពល 
ស្តមួយ 

 កុមារង្ហយរវួលនឹងមានជំដនឿ 
ដហ្យីមិនមានភាពវមុគស្គម ញ, 
ពួកដគមិនរតូវវភិាគអំពីជំដនឿដទ 

 កុមារអាចនឹងង្ហយរវួលមាន 
ទំនុកចិតថ របវិនដបីពួកដគរវ់ដៅ 
កបុងបរោិកាវមួយស្ដលគួរឲ្យ 
ទុកចិតថ 

 កុមារមានតរមូវការបឋម ស្គមចដ 
ស្ផបកអារមមណ៍ និងរាងកាយ 

 
ជាញឹកញាប់ ដយងីស្វវងយល់ថា កុមារភាគដរចីនស្ដលដយងីដធវីការជាមួយ រពលឹងវញិ្ហដ ណរបវ់ពួកដគរតូវបានញាញីំដោយ 
បទពិដស្គធន៍ និងរបវតិទរបវ់ពួកដគ។ ដយងីដមីលដឃញីផលប េះ ល់ដនអំដពីបាប និងទំន្មក់ទំនងស្ដលស្បកបាក់ជាមួយរពេះ 
មានឥទិនពលដៅដលីការលូតលាវ់របវ់កុមារ។ 

រដបៀបរបវ់ដលាកិយកបុងការគិតអំពីស្ផបកទងំ ៥ របវ់កុមារ គឺមានស្ផបកទងំ ៥ ដូចរប  (វូមដមីលដារកាម ១)។ ចំដ េះ 
រគីវថបរវិ័ទ ដយងីមានទវសនៈវវិ័យដផសង ស្ដលដយងីដមីលដឃញីថា ស្ផបករពលឹងវញិ្ហដ ណជាចំនុចកណ្តថ លស្ដលប េះ ល់ 
ដល់ស្ផបកដផសងដទៀតដនជីវតិ (វូមដមីលដារកាម ២)។ 

ដយងីក៏ដមីលដឃញីឥទិនពលមួយស្ដលអាចបំស្បកផលប េះ ល់ដនស្ផបកដផសង
ៗដនជីវតិរបវ់កុមារ ដហ្យីផ្លល វ់ស្របជីវតិរបវ់កុមារ។ 

ឥទិនពលដន្មេះគឺជាដវចកថីរវលាញ់របវ់រពេះជាមាច វ់។ 
ដវចកថីរវលាញ់របវ់រពេះអាចន្មមំកនូវការពាបាល និងដវចកថីវងឹឃម 

ដៅកាន់ស្គទ នភាពស្ដលអវ់វងឹឃមបំផុតផងស្ដរ។ 
ដយងីមាប ក់ៗមានឳកាវដដីមីផដធវីដំដណីរជាមួយកុមារ ស្ដលទទួលការដខធចខ្វធ  ំ

និងបង្ហា ញរពេះហ្ឫទ័យអាណិតអាវូររបវ់រពេះ ត្តមរយៈដវចកថីរវលាញ់ និងការយកចិតថទុកោក់របវ់ដយងី។ 

ករណីវិកា៖ ដតីការង្ហររបវ់អបកមានលកេណៈរគប់រជុងដរជាយោ ង? 

ដៅទំព័របន្មធ ប់ អបកនឹងដមីលដឃញីឧបករណ៍មួយស្ដលអបកអាចដរបីរបាវ់បាន ដដីមីផគិតអំពីឥទិនពលស្ដលគំដរាង រកុមជំនំុ ឬ 
អងាការមាន ចំដ េះការអភិវឌណន៍រគប់រជុងដរជាយរបវ់កុមារ ដោយពិចារណ្តដៅដលីស្ផបកទងំ ៥៖ ស្ផបករាងកាយ, ស្ផបក 
អារមមណ៍, ស្ផបកលូតលាវ់, ស្ផបករពលឹងវញិ្ហដ ណ និងការផថល់វិទិនអំណ្តច។ ដនេះគឺជាករណីវិកាវំរាប់ដមដរៀនដនេះ។ 

វូមអានការបរោិយដៅកបុងរបអប់នីមួយៗ ដហ្យីគិតអំពីផលប េះ ល់ស្ដលការង្ហររបវ់អបកមានដៅដលីកុមារ ស្ដលអបក 
ដមីលស្ថ។ វូមផថល់ចំដលីយ វំរាប់ស្ផបកនីមួយៗ៖ 
 ខពវ់ ចំដ េះអវីស្ដលអបកដធវីរគប់ដពល ឬ ភាគដរចីន។ 
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 មធយម ចំដ េះអវីស្ដលអបកដធវីដពលខលេះ ឬ មថងមាក ល ប ុស្នថវាមិនស្មនជាឥទិនពលចំបងដនការង្ហររបវ់អបកដទ។ 
 ទប ចំដ េះអវីស្ដលអបកមិនវូវដធវីដរចីន ឬ មិនបានដធវីដស្គេះ។ 

ចុងដរកាយ វូមកត់រត្តនូវការ ផ្លល វ់ស្របមួយចំនួនស្ដលអបកគិតថា អបកគួរស្តដធវី និង ជំហាន ស្ដលអបករតូវដដីរ ដដីមីផដៅដល់ 
ទីដៅ។ 

វំរល់៖ ដទេះបីជាគំដរាងមួយមិនអាចបំដពញរគប់ទងំតរមូវការទងំដនេះក៏ដោយ ោ ងដហាចណ្តវ់ក៏វាផលល់នូវគំនិតខលេះ 
ដដីមីផផថល់ការស្ថរកាដល់កុមារឲ្យរគប់រជុងដរជាយ។ 

១.
 ស្ផ
បករ
ូបកា

យ
 

ការផាត់ផាង់ ជរមក វុខភាព 

ដយងីផថល់ដល់កុមារនូវទឹកស្គអ តរបចាំ
ដថៃ 
វំដលៀកបំ ក់វមរមយ អាហារូបតទមភ 
និង 
អន្មម័យស្គអ ត 

ដយងីផថល់បរោិកាវមួយស្ដ
ល វមរមយវំរាប់កុមារ 
ស្ដលផថល់ជរមករគប់ររន់ 
វនថិវុខ 
និងភាពវបាយរកីរាយ 
ស្ដលពួកដគមានអារមមណ៍ 
ថាជារបវ់ពួកដគ។ 

ដយងីដធវីោ ងណ្តផថល់នូវការយកចិតថ
ទុកោក់ 
និងការស្ថទសំ្ផបកដវជជស្គហ្រវថឲ្យ 
បានរតឹមរតូវ ដដីមីផជួយឲ្យពួកដគមាន 
វុខភាពលអ 
និងមានជីវតិរវ់ដៅរវួល 

   

២.
 ស្ផ
បកទំ
ន្ម
ក់ទំ
នង

/អា
រម
មណ៍

 

អតថវញ្ហដ ណផ្លធ ល់ខលួន ទំន្មក់ទំនងជាផលូវការ រគួស្គរ 

ដយងីកស្គងទំនុកចិតថរបវ់កុមារ និង 
ស្គថ រអតថវញ្ហដ ណរបវ់ពួកដគដ ងីវ ិ
ញ ត្តមរយៈដវចកថីរវលាញ់ និងការ 
យកចិតថទុកោក់។ កបុងស្គទ នភាពស្ដល 
អាចដធវីបាន ដយងីក៏ជួយស្គថ រអតថ 
វញ្ហដ ណផលូវចាប់របវ់ពួកដគស្ដរ។ 

ដយងីដធវីោ ងណ្តជួយឲ្យកុមារ
មានទំន្មក់ទំនងលអជាមួយបុគា
លិកស្ថទ ំស្ដលជួយ 
ឲ្យពួកដគមានការទុកចិតថ 
និងស្វវងរកទំន្មក់ទំនងស្ដល
លអ។ ដយងីក៏ជួយឲ្យកុមារ 
ដចេះបដងកីតមិតថភាពជាមួយ 
មនុវសលអៗ ដៅកបុងវហ្គម 
និងចូលរមួកបុងវកមមភាព 
និងទំន្មក់ទំនងណ្តស្ដល 
មានវុខភាពលអ។ 

របវិនដបីអាចដធវីបាន 
ដយងីជួយកុមារឲ្យ 
ស្វវងរកឳកាវកបុងការរវ់ដៅកបុងរគួ
ស្គរ 
បដងកីតចំណងទំន្មក់ទំនងជាមួយរកុម 
រគួស្គរផ្លធ ល់ខលួន ឬ រកុមរគួស្គរជំនួវ 
របវ់ពួកដគ ដោយមិនបងេំពួកដគ និង 
ផថល់នូវជំនួយដដីមីផដោេះរស្គយទំន្មវ់ 
ឬ ស្វវងរកការពាបាល។ 

   

៣.
 ស្ផ
បករ
ពល

ឹងវ
ញ្ហ
ដណ

 ការវដហ្រង្ហា េះ ដវចកថីរវលាញ់ ការផ្លល វ់ស្រប 

ដយងីពនយល់អំពីដំណឹងលអដល់កុមារ 
និងការស្ដលដំណឹងលអផថល់ដវរភីាព 
វំរាប់ជីវតិរបវ់ពួកដគ របវិនដបី 

ដយងីបង្ហា ញដវចកថីរវលាញ់រ
បវ់រពេះដៅកាន់កុមារ 
ដហ្យីរបវិនដបីដយងីអាចដធវី
បាន ដយងីរបាប់អំពី 

របវិនដបីអាចដធវីបាន 
ដយងីអនុញ្ហដ តិឲ្យ កុមារមានរពេះគមពីរ 
និងជួយឲ្យពួកដគ ដរៀនអំពីរពេះដយវ៊េូ។ 
របវិនដបីពួកដគ ទទួលយករពេះរគីវថ 
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ស្គទ នភាពរបវ់ដយងីអាចដធវីបាន។ ដវចកថីរវលាញ់របវ់រពេះរគី
វថដៅកាន់ពួកដគ។ 

ដយងីដលីកទឹកចិតថ ឲ្យពួកដគអធិោឌ ន 
ស្ចកចាយអំពីជំដនឿ ដធវីអំដពីលអ 
និងស្វវងយល់អំពីរពេះវញិ្ហដ ណ 
បរវុិទន។ 

   

៤.
 ស្ផ
បកអ
ភិវ
ឌណ
ន៍ 

ការអប់រ ំនិងការដលងកំស្គនថ ការស្ណន្ម ំនិងការោក់ 
វន័ិយដោយដវចកថីរវលាញ់ 

ការង្ហរ និងឳកាវ 

ដយងីផថល់ឳកាវឲ្យកុមារដរៀន និង 
ដលង ស្ដលនឹងជួយឲ្យពួកដគលូត 
លាវ់បានលអ និងវិកាស្វវងយល់អំពី 
ជីវតិ។ 

ដយងីោក់វន័ិយ និងស្ណន្ម ំ
កុមារដោយដវចកថីរវលាញ់ 
ដោយមិនដធវីឲ្យពួកដគឈចឺាប់ 
ប ុស្នថជួយឲ្យពួកដគដធវីការវំដរច 
ចិតថស្ដលលអៗ កបុងជីវតិ និងដចេះ 
ដររពអបកដដទ។ 

ដយងីដធវីោ ងណ្តមិនដធវីឲ្យកុមារទទួ
លការដកងរបវច័ចត្តមរយៈការង្ហរ 
ប ុស្នថទទួលឳកាវដរៀនជំន្មញការង្ហរ 
ស្ដលមានរបដោជន៍ និងចាត់ទុក 
ការង្ហរជាវកមមភាពមួយ ស្ដលគួរឲ្យ 
ចាប់អារមមណ៍ និងផថល់នូវភាពដពញ 
ចិតថ។ 

   

៥.
 កា
រផ
ថល
់វ
ិទិនអំ
ណ្ត

ច 

វិទិនទទួលបានព័ត៌មាន ការចូលរមួ ឥទិនពល 

ដយងីស្ចកចាយព័ត៌មានណ្តស្ដល ក់ 
ព័នននឹងកុមារ ដោយដបីកចំហ្រ និង 
តមាល ភាព ដោយផថល់ឳកាវឲ្យពួកដគ 
វួរវំនួរ។ 

កុមារមានភាពង្ហយរវួលកបុង 
ការបដចចញដោបល់ និងវួរ 
វំនួរ។ ដយងីដលីកទឹកចិតថឲ្យ 
ពួកដគចូលរមួកបុងបរោិកាវ 
មួយស្ដលមានវុវតិទភាព និង 
អំដណ្តយផល។ 

កុមារស្ដលមានអាយុ និងការយល់ដឹង 
វមរមយ ទទួលបានឳកាវដដីមីផដធវី 
ការវំដរចចិតថស្ដលប េះ ល់នឹងជីវតិ 
របវ់ពួកដគ។ ដយងីទទួលយកគំនិត 
របវ់កុមារមកពិចារណ្ត ដៅដពលដធវី 
ការវំដរចចិតថ។ 

   
  



ដវៀវដៅកិចចការពិធីការកុមារ 
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លំហាត់ 

ចូរបំដពញចដន្មល េះដៅកបុងការវដងេបដមដរៀន៖ 

ទវសនៈ_____________អំពីកុមារ គឺជាការដមីលដឃញីកុមារជាមនុវសដពញលកេណៈ។ ទវសនៈវំដៅដៅដលីស្ផបក ក់ 
ព័ននរប ទងំ______៖_____________, ______________, ______________, ______________ និង 
_____________។ ដយងីអាចដរបី ____________របវ់ដយងី ដដីមីផរលំឹកអំពីស្ផបកទងំដនេះ។ ទវសនៈស្បបរគប់រជុង 
ដរជាយពិតជាវំខ្វន់ ដដីមីផកំុឲ្យដយងីយល់ខុវអំពីភាពដពញលកេណៈរបវ់មនុវស។ 

កុមារមានលកេណៈវមផតិថ______________ ដរ េះពួកដគរតូវបានបដងកីតមក ____________ _____________។ 
ដយងីរបស្ហ្លជាដមីលមិនដឃញីចាវ់ពីលកេណៈវមផតិថទងំដនេះដទ ដរ េះវារតូវបានដខធចខ្វធ ដំោយ _______________ 
និងទំន្មក់ទំនងស្បកបាក់ ស្ដលប េះ ល់ដល់ការលូតលាវ់របវ់កុមារ។ កបុងន្មមជារគីវថបរវិ័ទ ដយងីដមីលដឃញីស្ផបក 
រពលឹងវញិ្ហដ ណជា______________ និងប េះ ល់ដល់ស្ផបកដផសងៗដទៀតដនជីវតិ។ ____________ របវ់រពេះក៏អាច 
____________ ជីវតិរបវ់កុមារផងស្ដរ និងផថល់ដវចកថីវងឹឃម ដៅដល់ស្គទ នភាពស្ដលហាក់បីដូចជាអវ់វងឹឃមបំផុត 
ដៅដពលដយងីបង្ហា ញដវចកថីដមត្តថ ករុណ្ត ត្តមរយៈការស្ថទរំបវ់ដយងី។ 

វំណួរពិភាកា 

1. ដតីការយកចិតថទុកោក់រគប់រជុងដរជាយដៅដលីកុមារ មានរបដោជន៍អវីខលេះ? ដតីមានហានិភ័យអវីខលេះ ដៅដពលដយងីមិន 
បានយកចិតថទុកោក់ដៅដលីភាពដពញលកេណៈរបវ់កុមារ? ដតីវាមានការទក់ទងនឹងការង្ហររបវ់អបកោ ងណ្ត? 

2. វូមគិតអំពីកុមារមាប ក់ស្ដលរវ់ដៅកបុងស្គទ នភាពលំបាក (ឧទ. កុមាររវ់ដៅត្តមផលូវ, កុមារស្ដលឪពុកមាថ យស្គល ប់ 
ដោយស្គរជំងឺដអដវ៍, កុមារជាជនដភៀវខលួន, -ល-)។ ដតីស្ផបកទងំ ៥ នីមួយៗទទួលការប េះ ល់ដោយស្គទ នភាព 
កុមារដោយរដបៀបណ្ត? ដតីវា ក់ព័នននឹងរប ដោយរដបៀបណ្ត? 

3. ដតីមានភវថុត្តងអវីដដីមីផបង្ហា ញថា ស្ផបករពលឹងវញិ្ហដ ណរបវ់កុមារមានការប េះ ល់ដៅដល់រគប់ស្ផបកដនការលូតលាវ់ 
របវ់កុមារ ត្តមរយៈទវសនៈវវិ័យរបវ់រគីវថបរវិ័ទ? 

4. វូមដមីលត្តរាងបុគាលិកលកេណៈមួយចំនួនដនស្ផបករពលឹងវញិ្ហដ ណរបវ់កុមារ។ ដៅកបុងបរបិទរបវ់អបក ដតីកត្តថ អវីខលេះ 
ស្ដលដលីកកំពវ់ និងការ ររពលឹងវញិ្ហដ ណដនេះ? ដតីកត្តថ អវីខលេះបំផ្លល ញស្ផបករពលឹងវញិ្ហដ ណដនេះ? 

5. ដតីអបកអាចជួយអភិវឌណស្ផបករពលឹងវញិ្ហដ ណរបវ់កុមារ ស្ដលផាភាជ ប់ជាមួយរគួស្គរ រកុមជំនំុ ឬ អងាការ? 



ស្វវងយល់អំពីកុមារកបុងបរបិទ 
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សមសរៀនទី ៣ ៖ ស ើកមុារភាពគឺជាអ្វី? 
មវចកតីវមងេប៖ 

 និយមន័យដនកុមារភាព 
 ដតីវបផធម៌មានឥទិនពលោ ងណ្តដៅដលីកុមារភាព? 
 ការផ្លល វ់បថូរដៅជាមនុវសដពញវយ័ 

មតើកុមារភាពគឺជាអែី? 

មនុវសស្ដលមកពីបរបិទ និងវបផធម៌ដផសងៗបករស្គយអំពីអតទន័យ និងលកេណៈដនកុមារភាព។ ទនធឹមនឹងរប ដនេះស្ដរ 
មនុវសមានបទពិដស្គធន៍អំពីកុមារភាពខុវៗរប ។ ោ ងណ្តក៏ដោយ មនុវសជាដរចីនបានយល់រពមជាមួយរប ថា កុមារ 
ភាពគួរស្តជាដពលមួយ ស្ដលកុមារទទួលបានវុវតិទភាព និងការស្ថទ។ំ 

អងាការយូនីដវហ្វដមីលដឃីញកុមារភាពជា “ដពលដវលាមួយស្ដលកុមារចូលដរៀន និងដលងវបាយ មានភាពរងឹមា ំនិង 
មានទំនុកចិតថដោយដវចកថីរវលាញ់ និងការដលីកទឹកចិតថដនរកុមរគួស្គរ និងវហ្គមដនមនុវសដពញវយ័ស្ដលស្ថទ។ំ 
វាគឺជាដពលដវលាមួយដម៏ានតដមល ស្ដលកុមារគួររវ់ដៅមានដវរភីាពពីភាពភ័យខ្វល ច មានវុវតិទភាពពីអំដពីហិ្ងា និងទទួល 
បានការ រពីការរដំលាភបំ ន និងការដកងរបវច័ច ។ ត្តមអតទន័យដនេះ កុមារភាពមានន័យដលីវពីគំលាតរវាងការដកីត 
និងភាពដពញវយ័។ វាវំដៅដៅដល់លកេណៈ និងស្គទ នភាពជីវតិរបវ់កុមារ វំដៅដៅដលីគុណភាពដនជីវតិកុមារភាព។ 

ដនេះគឺជាទវសនៈរបដវីរបំផុតដនកុមារភាព (ស្ដលមនុវសមួយចំនួនចាត់ទុកថាជាគំនិតដនពួកបវចឹមរបដទវ) ប ុស្នថកុមារ 
ភាគដរចីនដៅដលីស្គកលដលាកវពវដថៃ មិនបានទទួលពិដស្គធន៍ជីវតិកុមារភាពដ៏លអរបដវីរដន្មេះដទ។ 

មតើកុមារភាពចាប់មផតើមមៅមពលណា? 

អនុវញ្ហដ វថីពីវិទិនកុមាររបវ់អងាការវហ្របជាជាតិបានផថល់និយមន័យអំពីកុមារថាជាមនុវសមាប ក់ ស្ដលវទិតដរកាមអាយុ 
១៨ឆ្ប  ំរបវិនដបីចាប់ដនរបដទវដន្មេះមិនកំណត់អាយុមនុវសដពញវយ័ដៅដរកាមអាយុ ១៨ឆ្ប ដំទ។ ដៅកបុងអនុវញ្ហដ វថី 
ពីវិទិនកុមាររបវ់អងាការវហ្របជាជាតិ និងចាវ់ដៅកបុងរបដទវបានស្ចងថា កុមារវមទទួលវិទិនពិដវវ។ រដឌ និង 
រគួស្គរមានទំនួលខុវរតូវពិដវវកបុងការស្ថទកុំមារ និងការ រពួកដគពីដររេះថាប ក់ដផសងៗ។ 

ោ ងណ្តមិញ ដយងីរតូវចងចាកំបុងចិតថថា៖ 

 មិនមានស្ខសបន្មធ ត់ខណឍ ស្ចកចាវ់លាវ់ដទរវាងកុមារភាព និងភាពដពញវយ័។ វយ័ជំទង់ និងខធង់អាយុ ២០ឆ្ប  ំ
ដំបូងគឺជាដពលអនថរកាល។ 

 កបុងរយៈដពលដនការលូតលាវ់ និងការអភិវឌណរបវ់កុមារ វមតទភាពដនការវំដរចចិតថ និងទំនួលខុវរតូវស្ដល 
ជាស្ផបកមួយដនរគួស្គរ និងវហ្គមរបវ់កុមារនឹងមានវវិតថដៅដពលកុមារធំដឹងកថីដ ងី។ កំរតិដនភាពដពញវយ័នឹង 
ខុវរប ពីកុមារមាប ក់ ដៅកុមារមាប ក់។ 

 ចាប់ និងដរលការណ៍ជាតិទទួលស្គា ល់ថា កុមារភាពគឺជាដពលមួយដនការផ្លល វ់បថូរ និងអនថរកាល ដោយកំណត់ 
អាយុអបផបរមិាខុវៗរប  ត្តមកាលៈដទវៈដផសងៗពីរប  ដដីមីផរកាតុលយភាពដនការការ រ ជាមួយនឹងវមតទភាព 
ទទួលខុវរតូវរបវ់កុមារ។ 

 ដទេះបីជាកុមារជាមនុវសង្ហយរងដររេះ និងរតូវការការ រក៏ដោយ ពួកដគក៏អាចមានឥទិនពលដលីបរោិកាវជំុវញិ 
និងមានទវសនៈអំពីការវំដរចចិតថ ស្ដលទក់ទងនឹងជីវតិរបវ់ពួកដគ ស្ដលរតូវការយកមកពិចារណ្ត។ 
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រគួស្គរ និងមនុវសដពញវយ័ដដទដទៀតស្ដលដធវីការជាមួយកុមារ រតូវមានតុលយភាពកបុងកាតពវកិចចដនការការ រ និងគិតពី 
ឧតថមរបដោជន៍របវ់ពួកដគ និងក៏ទទួលស្គា ល់កំរតិដនភាពដពញវយ័របវ់កុមារមាប ក់ៗ និងផថល់ដវរភីាព និងទំនួលខុវរតូវ 
ស្ដលរវបនឹងភាពចាវ់ទំុរបវ់កុមារ។ 

បទពិដស្គធន៍ដនកុមារភាព 

ដទេះបីជាមនុវសយល់រវបនឹងស្គទ នភាពរបដវីរឧតថមរបវ់កុមារភាព ប ុស្នថតថភាពជាក់ស្វថងគឺជាការផធុយដៅវញិ។ ត្តម 
ការអនុវតថជាក់ស្វថង ទវសនៈដផសងៗដនអតទន័យដនកុមារភាព និងអវីស្ដលគួរស្តជាកុមារភាព ពឹងស្ផអកោ ងខ្វល ងំដៅដលីកត្តថ  
ន្មន្ម រមួទងំបទពិដស្គធន៍ផ្លធ ល់ខលួនកបុងកុមារភាព និងឥទិនពលដនវបផធម៌ វងាម នដោបាយ និងស្ផបកដវដឌកិចច។វាជាការ 
វំខ្វន់ចំដ េះអបកស្ដលដធវីការជាមួយកុមារ ស្ដលរតូវកំណត់អំពីទវសនៈវជិជមាន និងអវជិជមានស្ដលពួកដគមានអំពីកុមារភាព 
ដហ្យីដតីទវសនៈទងំដនេះមានឥទិនពលោ ងណ្តដៅដលីទំន្មក់ទំនង និងការដធវីការជាមួយកុមារ។ 

១. បទពិដស្គធន៍ផ្លធ ល់ខលួន 

បទពិដស្គធន៍ផ្លធ ល់ខលួនពីកុមារភាពរបវ់អបក មានឥទិនពលោ ងខ្វល ងំដៅដលីអតថវញ្ហដ ណរបវ់អបកដៅដពលបចចុបផនប។ អវី 
ស្ដលដកីតដ ងីកបុងកុមារភាពអាចនឹងដៅជាប់ជាមួយដយងីអវ់មួយជីវតិ។ វាគឺជាដពលដវលាមួយដ៏វំខ្វន់។ 

រដបៀបស្ដលអបកមានរបតិកមមចំដ េះកុមារ នឹងឆលុេះបញ្ហច ងំបរមិាណខលេះដនបទពិដស្គធន៍ផ្លធ ល់ខលួនរបវ់អបក។ មនុវសស្ដលធាល ប់ 
ទទួលទណឍ កមមស្ផបករាងកាយដៅកបុងកុមារភាព អាចនឹងគិតថា អាចនឹងគិតថា ការវាយដំដលីកុមារគឺជាមដធាបាយដ៏លអកបុង 
ការោក់វន័ិយកូនរបវ់អបកផ្លធ ល់ ដហ្យីចំដ េះអបកស្ដលទទួលនូវដវចកថីរវលាញ់ស្ដលឥតលាក់ខណឍ  និងមានអារមមណ៍ 
វនថិវុខ របស្ហ្លជានឹងមានអារមមណ៍ធមមត្តជាងកបុងការមានអាកបផកិរោិស្បបដនេះ។ ជាពិដវវ របវិនដបីអបកទទួលរង 
ការប េះទងាិចផលូវចិតថ ឬ ជួបស្គទ នភាពលំបាកដៅដពលជាកុមារ អបករតូវស្តដឹងអំពីឥទិនពលដនបទពិដស្គធន៍ និងការចងចាពីំ 
អតីតកាលអំពីអារមមណ៍ស្ដលអបកមានអំពីកុមារ ស្ដលអបកមានទំន្មក់ទំនងជាមួយ និងការដឆលីយតបចំដ េះស្គទ នភាពរបវ់ 
ពួកដគ។ 

២. វបផធម៌ 

របដពណី ទំដនៀមទំលាប់ និងជំដនឿដនវហ្គមរបវ់ដយងីមានឥទិនពលធំដៅដលីការឲ្យតដមល និងការស្ថទចំំដ េះកុមារ។ ឧទ. 
គំនិតដនកុមារភាពជាដពលដវលាដនការដលងវបាយ គឺជាការរបឌិតគំនិតបវចឹមស្ដលដកីតដ ងីថមីៗមួយ។ ដៅកបុងវបផធម៌ 
ជាដរចីន ជាពិដវវវហ្គមកវិកមម កុមាររតូវបានរពឹំងថានឹងបំដពញការង្ហរកបុងរគួស្គរ ដមីលស្ថទបំអូនៗ និងដរៀនអំពី 
ទំនួលខុវរតូវរបវ់មនុវសធំ។ 

ជាការពិតណ្តវ់ វបផធម៌មានការផ្លល វ់បថូររហូ្តដដីមីផទទួលយកនូវគំនិតថមីៗ គំនិតវជិជមានខលេះ និងអវជិជមានខលេះ។ ោ ងណ្ត 
ក៏ដោយ ទំដនៀមទំលាប់ និងរបដពណីមួយចំនួន អាចមានផលប េះ ល់ដល់កុមារ។ ឧទហ្រណ៍ ដៅកបុងរបដទវឥណ្តឍ  
និតិរដឌស្ដលបានចងរកងដ ងីដដីមីផការ រកុមារ មិនបានលប់បំបាត់ការអនុវតថមួយចំនួនស្ដលចាក់ឫវដរៅដៅកបុង 
របដពណីរបវ់វហ្គម ដូចជា ពលកមមកុមារ និងអា ហ៍្ពិ ហ៏្កុមារ។ របដពណីទងំដនេះដៅស្តបនថមាន ដោយស្គរភាព 
រកីរក និងភាពមិនដវមីរប  ដហ្យីពួកដគបងកដររេះថាប ក់ដល់កុមារ។ 
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ករណីវិកា1 

ដនេះគឺជារូបភាពទងំ ៥ ដនកុមារភាពមកពីទវីបចំនួន ៥ ខុវៗរប ។ ដតីរូបភាពមួយណ្តរតូវនឹងគំនិតរបវ់អបកខ្វល ងំបំផុត 
អំពីកុមារភាព? ដតីករណីវិកាមួយណ្តរតូវនឹងកុមារភាពរបវ់អបកខ្វល ងំបំផុត? ដតីមានភាពខុវរប ឬដទ? 

អ៊េូស្គ 

អ៊េូស្គមានអាយុ ១០ឆ្ប ។ំ ន្មងមានជំងឺ ដហ្យីពីរឆ្ប ដំរកាយមក ន្មងក៏បានឈប់ដរៀន។ មីងរបវ់ន្មងបានបដរងៀនន្មងឲ្យ 
កាល យជាជាងកាត់ដដរ។ ន្មងដមីលស្ថបអូនរវីរបវ់ន្មងពីរន្មក់ ដហ្យីជួយកិចចការរគួស្គររបវ់ន្មងស្ដរ។ មាថ យរបវ់ន្មង 
ដបាកដខ្វអាវ ដហ្យីអ៊េូស្គជាអបកដងទឹក។ បន្មធ ប់ដខ្វអាវទងំដន្មេះរតូវបានដបាក និងអ៊េុតរចួដហ្យី ន្មងក៏យកដខ្វអាវឲ្យដៅ 
ដភញៀវ ដហ្យីទទួលលុយពីពួកដគ។ 

ោ វ៊េូកូ 

ោ វ៊េូកូអាយុ ៤ឆ្ប ។ំ ន្មងដៅដរៀនដៅស្គលាមដតថយយ ដហ្យីន្មងស្តងស្ត ក់មួកដលឿងតូច ឯកវណ្តឌ ន ដហ្យីយួរកាត្តប 
ដូចដកមងៗដដទដទៀត។ ការកស្គងអតថចរតិពិតជាវំខ្វន់វំរាប់រគួស្គររបវ់ោ វ៊េូកូ ដហ្យីោ វ៊េូកូរតូវបានបដរងៀនឲ្យដររព 
ការលុតដំ របដពណី និងតដមលដនការខំរបឹងដធវីការ។ 

ោវឌី 

ោវឌីអាយុ ៨ឆ្ប ។ំ រគួស្គរវាជាប់ដៅកបុងវហ្រង្ហា មឈលបរបឆ្ងំនឹងរោឌ ភិបាល។ វាបានដមីលដឃញីឪពុកមាថ យ និងបអូនរវីតូច 
របវ់វារតូវបានដគវំលាប់ោ ងស្គហាវ ដៅដពលវាពួនដៅគុដមាព តដរព។ វារត់ដចញ ប ុស្នថមីង និងពូរបវ់វាបានរកវាដឃញី 
ដៅដពលពួកដគបានដគចខលួនស្ដរ។ ពួកដគក៏បានដភៀវខលួនឆលងកាត់រពំស្ដនដៅកាន់ជំរជំនដភៀវខលួន ស្ដលមានមនុវស 
របស្ហ្លជា ៣០០០ន្មក់រចួដហ្យី។ 

ដដប៊េ ី

ដដប៊េីអាយុ ១១ឆ្ប ។ំ ន្មងមានវក់ទង់ស្ដងស្វង កង់ជិេះដ ងីភបំ ដវលៀកវំដលៀកបំ ក់ដថលៗ ដហ្យីន្មងមានកូនដវេះមួយដទៀត 
ស្ដលន្មងជិេះវឹងស្តរាល់ដថៃ។ ន្មងរវ់ដៅកបុងផធេះមួយដ៏ធំស្ដលមាន ៤បនធប់ដៅជាយរកុង។ មាថ យរបវ់ន្មងគឺជារគូបដរងៀន 
ដហ្យីឪពុករបវ់ន្មងជាអបកដធវីអាជីវកមម។ ដដប៊េីនឹងទទួលការពាបាលពីដពទយដធមញ ដដីមីផឲ្យដធមញខ្វងមុខរបវ់ន្មងនឹង 
រតង់ស្គអ ត។ ការពាបាលដធមញរបវ់ន្មងនឹងរតូវចំណ្តយលុយឪពុកមាថ យរបវ់រត់ របស្ហ្លជាជិត ៤០០០ដផ្លន។ 

រា អ៊េូល 

រា អ៊េូលអាយុ ១៣ឆ្ប ។ំ វាបានរវ់ដៅត្តមផលូវត្តងំពីវាអាយុ ៨ មកដមល េះ។ វាមិនស្ដលស្គា ល់មុខមាថ យរបវ់វាដទ ដហ្យីដៅដពល 
ឪពុករបវ់វា ស្គល ប់ភាល មៗដោយស្គររងំដបេះដូង វាក៏ស្លងមានរគួស្គរ និងផធេះវស្មផងរវ់ដៅដទៀត។ វាក៏បានជិេះឡានរកុង 
ដៅកាន់ទីរកុងធំ ដហ្យីវាដដកដៅត្តមវំោបផធេះដគ។ វាបានជួបជាមួយដកមងៗរវ់ដៅត្តមផលូវដដទដទៀត ដហ្យីក៏បានដរៀន 
មានរបាជាញ កបុងការរវ់ដៅត្តមផលូវ ជាមួយរកុមឧរកិដឌជនកំបិុចកំប ុក អបកជួញដូរដរគឿងដញៀន និងរកុមដជីងកាងហ្រវថីរកវុីផលូវ 
ដភទ។ ថមីៗដនេះ វាបានរកដឃញីផលូវដៅកាន់ជរមកវំរាប់ដកមងរវ់ដៅត្តមផលូវ ស្ដលជាវហ្គមស្ដលយកចិតថទុកោក់ចំដ េះ 
កុមារ។ 

 

 

                                                 
1ពីការវមាភ វន៍ផ្លធ ល់ជាមួយន្មយកព័ននកិចចមាប ក់ ដហ្យីដ ម្ េះរតូវបានដូរ 
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លំហាត ់ 

ចូរបំដពញដៅកបុងចដន្មល េះ ដៅកបុងការវដងេបដមដរៀន៖ 

មាន______________ ___________ អំពីអតទន័យ និងអវីស្ដលគួរជាកុមារភាព ដហ្យីក៏មាន _______________ 
ខុវៗរប ផងស្ដរ អំពីកុមារភាព។ មនុវសជាដរចីនយល់រពមថា កុមារភាពគឺជាដពលដវលាមួយស្ដលគួរស្ត ____________ 
និង______________។ អនុវញ្ហដ វថីពីវិទិនកុមាររបវ់អងាការវហ្របជាជាតិផថល់និយមន័យអំពីកុមារជា _________ 
_________________។ ក៏ប ុស្នថ មិនមានបន្មធ ត់ខណឍ ស្ចកចាវ់លាវ់រវាងកុមារភាព និង________________ដទ។ 
មាន______________។ រគួស្គរ និងមនុវសធំដដទដទៀតស្ដលដធវីការជាមួយកុមាររតូវស្តរកាតុលយភាពរវាងកតថពវកិចច 
របវ់ពួកដគកបុងការ_______________ _______________ 
និងតរមូវការកបុងការ_________________ចំដ េះការលូតលាវ់ និង _______________។ 
ទវសនៈអំពីកុមារភាពទទួលឥទិនពលោ ងខ្វល ងំពី__________________ និង__________________។ 

វំណួរពិភាកា  

1. ដៅកបុងវហ្គមស្ដលអបកដធវីការ និងរវ់ដៅ ដតីមនុវសធំដរបី កយអវីដដីមីផនិោយអំពីកុមារ? ដតី កយទងំដនេះវជិជមាន 
ឬ អវជិជមាន? ដតីអបកមានអារមមណ៍ោ ងណ្តអំពី កយទងំដនេះ? 

2. ដតីដំណ្តក់កាលណ្តខលេះដនកុមារភាពស្ដលរតូវបានអបអរស្គទរកបុងវហ្គមស្ដលអបកដធវីការ? ដតីពួកដគអបអរស្គទរ 
ដោយរដបៀបណ្ត? 

3. ដតីកុមារកាល យជាមនុវសដពញវយ័ដៅដពលណ្តកបុងបរបិទវបផធម៌របវ់អបក? ត្តមជីវស្គហ្រវថ? ត្តមចាប់?ត្តមវបផ 
ធម៌ (មានន័យថា ដតីវហ្គមរពឹំងថា កុមារនឹងមានអាកបផកិរោិដូចជាកុមារដៅដពលណ្ត)? ដតីមានពិធីកំណត់ពី 
ការផ្លល វ់បថូរពីកុមារភាពដៅជាមនុវសធំឬដទ? 

4. ដតីអបកកត់ចំណ្ត ំនិងដឆលីយតបរដបៀបណ្តចំដ េះការវវិតថដនវមតទភាព និងភាពចាវ់ទំុរបវ់កុមារ និងយុវជនកបុង 
រគួស្គរ រកុមជំនំុ ឬ អងាការ? 

5. ដតីបទពិដស្គធន៍ផ្លធ ល់ខលួនរបវ់អបកជាកុមារ មានឥទិនពលោ ងណ្តដៅដលីរដបៀបស្ដលអបកគិតអំពីកុមារ និងកុមារភាព 
ដៅដថៃដនេះ? ដតីបទពិដស្គធន៍ដនេះប េះ ល់ោ ងណ្តចំដ េះការង្ហររបវ់អបកជាមួយកុមារ? 

 
លំហាត់ 
លំហាត់ដនេះនឹងជួយអបកឲ្យគិតពីការវវិតថដនកុមារភាពកបុងវងាម និងវបផធម៌របវ់ដយងី។ ដៅកបុងរកុមតូច វូមពិភាកា និង 
វិកាអំពីដវចកថីវនបិោឌ ន និងជំដនឿអំពីកុមារ និងកុមារភាព។ 

ដតីមនុវសកបុងជំន្មន់នីមួយៗគិតោ ងណ្តអំពីកុមារភាព? វូមគិតអំពីកុមារត្តមរយៈទវសនៈវវិ័យចំនួន ៣៖ 

១. ទវសនៈរបវ់ឪពុកមាថ យ/មនុវសចាវ់ទំុ 

២. ទវសនៈផ្លធ ល់ខលួនរបវ់ដយងី 

៣. ទវសនៈបចចុបផនបអំពីកុមារ 

ដតីអបកគិតថា ទវសនៈរបវ់រកុមនីមួយៗគិតោ ងណ្តអំពីកុមារ? ដតីរកុមនីមួយៗរពឹំងអវី ឬ យល់ោ ងណ្តអំពីកុមារភាព? 
ដតីរកុមនីមួយៗមានទវសនៈខុវរប ឬដទអំពីដកមងរបុវ និងដកមងរវី? 

 



ស្វវងយល់អំពីកុមារកបុងបរបិទ 
 

 20 

សមសរៀនទី ៤ ៖ ស ើកមុារពិពណ៌នាយ៉ងណាអំ្ពីខ្លួនឯង? 
ដវចកឋីវដងេប 
 ដវចកថីស្ណន្មអំំពីស្គរៈវំខ្វន់ដនការស្គថ ប់កុមារវំដលងរបវ់កុមារ 
 ដតីកុមារពិពណ៌ន្មោ ងណ្តអំពីខលួនឯង? 
 ដតីដយងីអាចវិកាោ ងណ្តអំពីកុមារ? 

កុមារគួរស្តទទួលបានឳកាវដដីមីផបដចចញទវសនៈ និងគំនិតអំពីខលួនឯង។ ត្តមការពិត វាគឺជាវិទិនរបវ់កុមារមាប ក់ៗកបុងការ 
របារវ័យទក់ទង និងទទួលបានការពិចារណ្តចំដ េះទវសនៈរបវ់ពួកដគ។ មានដហ្តុផលជាដរចីនដទៀតស្ដលដយងីគួរយក 
ចិតថទុកោក់ស្គថ ប់កុមារ។ របវិនដបីដយងីពិតជាចង់ស្គា ល់ និងយល់អំពីកុមារ ដយងីរតូវស្តចូលដៅកបុងជីវតិរបវ់កុមារ 
ឲ្យអវ់ពីវមតទភាពរបវ់អបក។ ដយងីរតូវស្តរបយត័បកបុងការវនបត់ថា ដយងីដឹងអំពីគំនិត និងអារមមណ៍របវ់កុមារ។ ោ ង 
ណ្តមិញ មានឧបវគាជាដរចីនស្ដលរារាងំដយងីស្ដលជាមនុវសធំ មិនឲ្យយល់អំពីជីវតិរបវ់កុមារ ត្តមរយៈទវសនៈរបវ់ 
កុមារ។ 

រដបៀបមួយដ៏មានរបវិទិនភាពកបុងការដរៀនអំពីកុមារ គឺផថល់ឳកាវឲ្យពួកដគគូររូប និងពិពណ៌ន្មអំពីខលួនឯង។ ដៅដពលដយងី 
ដរបីវធីិដនេះ វានឹងដបីកស្ភបកឲ្យដយងីដមីលដឃញីោ ងចាវ់អំពីកុមារ ស្ដលនឹងដធវីឲ្យដយងីភាញ ក់ដផអីល វូមីផស្តបុគាលិកស្ថទ ំ
ស្ដលមានបទពិដស្គធន៍ដរចីនក៏ដោយ។ 

វធីិស្គហ្រវថ 

ដអាយរកោវផ្លធ ងំធំមួយវនលឹកដល់កុមារ ដហ្យីឲ្យពួកដគគូវបន្មធ ត់ខណឍ ស្ចកជាបីស្ផបក។ វុំឲ្យពួកដគគូររូប៖ 

ក) ខញុ ំដៅកបុងអតីតកាល  ខ) ខញុ ំដៅដពលបចចុបផនប  គ) ខញុ ំដៅដថៃអន្មគត  

បន្មធ ប់មក វុំឲ្យកុមារពិពណ៌ន្មអំពី “ស្គច់ដរឿង” របវ់ពួកដគដៅកាន់អបក ឬ បុគាលិកណ្តមាប ក់ស្ដលពួកដគដជឿទុកចិតថ។ 

អតទរបដោជន៍ 

ការគូររូបគឺជាស្ផបកធមមត្តមួយដនការដលងវំរាប់កុមារ ដហ្យីជាទូដៅគឺជាវកមមភាពស្ដលវបាយ និងវជិជមាន។ ដូដចបេះ 
ការគូររូបគឺពិតជាឧបករណ៍មួយដ៏មានរបដោជន៍ស្ដលជួយឲ្យកុមារនិោយអំពីខលួនឯង និោយអំពីអារមមណ៍ និង 
រពឹតិថការណ៍ន្មន្ម ស្ដលរបស្ហ្លជាពួកដគពិបាកយល់ ឬ ពិបាកដរៀបរាប់។ ការគូររូប និងពិពណ៌អំពីរូបមានគុណរបដោជន៍ 
ជាដរចីន ដបីដរបៀបដធៀបដៅនឹងការររន់ស្តវុំឲ្យកុមារពនយល់ ដូចជាអវីស្ដលអបកដមីលដឃញីកបុងត្តរាងខ្វងដរកាមដនេះ៖ 

ររន់ស្តពិពណ៌ន្ម គូររូប និង ពិពណ៌ន្ម 

 កយដពជន៍របវ់កុមារមានកំណត់ដៅត្តមអាយុ និង 
វមតទភាពរបវ់ពួកដគ។ 

រគប់កុមារទងំអវ់ រមួទងំ កុមារវយ័ដកមង និងកុមារស្ដល 
មានតរមូវការពិដវវ អាចចូលរមួបាន។ 

កុមាររបស្ហ្លជាមិនអាចមានភាពង្ហយរវួល កបុងដរៀបរាប់ 
អំពីគំនិត និងអារមមណ៍របវ់ពួកដគដទ។ 

កុមារអាចបង្ហា ញគំនិតរបវ់ពួកដគត្តមរយៈគំនូរ ដៅដពល 
ពួកដគមិនមាន កយដដីមីផដរៀបរាប់។ 

កុមារអាចមានអារមមណ៍គំរាមកំស្ហ្ងពីមនុវសដពញវយ័ និង 
មិនទទួលការបង្ហា ប់បញ្ហជ ពីមនុវសធំ។ 

ការគូររូបជាវកមមភាពវបាយវំរាប់កុមារ និងមនុវស 
ដពញវយ័។ 

កុមារអាចនឹងមិនមានដពលដវលា ដដីមីផរបមូលផថុ ំគំនិតដទ។ ការគូររូបអាចជួយឲ្យកុមារចងចា។ំ វាអាចជួយឲ្យពួកដគដរៀប 
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ចំគំនិតរបវ់ពួកដគ ដដីមីផពិពណ៌ន្មអំពីស្គច់ដរឿងរបវ់ 
ពួកដគ។ 

 

ចំណុចស្ដលរតូវចងចាំ 
ពិតណ្តវ់ ដយងីរតូវស្តយកចិតថទុកោក់កបុងការស្វវងយល់អំពីអវីស្ដលកុមារចង់និោយ។ កុមារអាចមានគំនិតដចបរបឌិតត្តម 
រយៈរូបគំនូររបវ់ពួកដគ ឬ ដយងីក៏អាចយល់ខុវផងស្ដរអំពីមូលដហ្តុដនការគូររូបគំនូររបវ់កុមារ។ វាជាការវំខ្វន់កបុងការ 
ស្ដលដយងីពាោមយល់អំពីអវីស្ដលកុមារចង់និោយអំពីរូបភាពរបវ់ពួកដគ ត្តមរយៈការស្គថ ប់ និងការវួរវំនួរដបីក។ 
ចំដ េះករណីកុមារស្ដលប េះទងាិចផលូវចិតថ (ឧទ. ត្តមរយៈការរដំលាភបំ នផលូវដភទ) វិលផៈអាចជួយពួកដគឲ្យដធវីការ 
របារវ័យទក់ទងអំពីអវីស្ដលពួកដគមិនចង់និោយ ឬ មិនអាចនិោយបាន។ មនុវសខលេះស្វវងយល់ថា ការអាចរបឈមមុខ 
និងបដចចញអារមមណ៍ប េះទងាិចរបវ់ពួកដគត្តមរយៈវិលផៈ អាចន្មមំកនូវការធូរអារមមណ៍ខលេះ និងជួយដល់ដំដណីរការដនការ 
ពាបាល។ ដៅកបុងស្គទ នភាពដនវហ្រង្ហា ម ការគូររូបអាចជួយឲ្យកុមារដោេះរស្គយភាពត្តនតឹងស្ដលពួកដគមាន។ 
“ខញុ ំបានស្គកលផងវធីិស្គហ្រវថដនេះជាមួយអតីតទហានកុមារ កុមារស្ដលទទួលការដកងរបវច័ច ផលូ វដភទ និងកុមារស្ដលធាល ប់រវ់ 
ដៅកបុ ងមណឍ លកុមារកំរ ។ លទនផលស្ដលទទួលបានលអ និងផថល់នូវគំនិតថមីៗដល់បុគាលិក ស្ដលបានដធវីការជាមួយកុមារ 

អវ់រយៈដពលជាដរចីនឆ្ប ។ំ វាបានឆលុ េះបញ្ហច ងំឲ្យខញុ ំដមីលដឃីញមថងដទៀតថា ការស្គថ ប់កុមារពិតជាវំខ្វន់។”  



ស្វវងយល់អំពីកុមារកបុងបរបិទ 
 

 22 

ដនេះគឺជាគំរូមួយដនរូបគំនូររបវ់ដកមងរបុវមាប ក់អាយុ ១៥ឆ្ប  ំស្ដលបានគូរអំពីអតីតកាលរបវ់ខលួន ស្ដលបង្ហា ញអំពីបទ 
ពិដស្គធន៍ដនការប េះទងាិចផលូវចិតថ។ 

 

ករណីវិកា 
បមចេកមទវគូររូប និងនិទាន 

គូរ ដហ្យីនិទនគឺបដចចកដទវមួយស្ដលអាចយកមកដរបីជាមួយកុមារ ស្ដលមានរបវតិថដផសងៗរប ។ 

និោយរមួដៅ របវិនដបីអបកវុំឲ្យកុមារនិោយរបាប់អបកអំពីអវីមួយស្ដលបានដកីតដ ងីថមីៗ ឧទ. ការដធវីដំដណីរដៅដមីល 
ឡានទឹក ដហ្យីវុំឲ្យកុមាររបាប់អបកជាមួយ ឬ ពីររបដោគ។ 

ក៏ប ុស្នថរបវិនដបីអបកវុំឲ្យពួកដគគូររូបដនការដៅដមីលឡានទឹក បន្មធ ប់មកវរដវរ ឬ ពនយល់អំពីអវីស្ដលពួកដគបានគូរ វាអាច 
ជាមដធាបាយមួយដ៏មានរបវិទិនភាពកបុងការជួយឲ្យពួកដគពិពណ៌ន្មអំពីបទពិដស្គធន៍របវ់ពួកដគ ស្ដលវាហាក់បីដូចជា 
មានរបដោគដរចីន ជាមួយនឹងការពិពណ៌ន្មស្ដលលំអិតជាង។ វាក៏អាចជាការវបាយផងស្ដរកបុងការគូររូប ដហ្យីពួកដគក៏ 
អាចដផ្លថ តការយកចិតថទុកោក់ដៅកស្នលងដផសង ដហ្យីមិនវទិតដៅកបុងស្គទ នភាពមួយស្ដលមិនលអកបុងការនិោយដោយផ្លធ ល់ 
ដៅកាន់មនុវសធំ ស្ដលវាជាការកំរ  ដកីតមានកបុងទំន្មក់ទំនងរវាងឪពុក/មាថ យ និងកូន និងរវាងរគូបដរងៀន និងកុមារ។ 

បដចចកដទវគូររូប និងនិទនដរឿង ក៏អាចដរបីរបាវ់បានដៅដពលវួរកុមារអំពីគំនិតរបវ់ពួកដគអំពីការស្កលមអរកមមវធីិមួយ 
ឧទ. វុំឲ្យពួកដគគូររូបភាពដនការស្កលមអរស្ដលពួកដគចង់ដឃញីកបុងមណឍ លកុមារកំរ  ឬ កមមវធីិស្ដលពួកដគកំពុងវទិត 
ដៅ។ អបកអាចនឹងមានការភាញ ក់ដផអីលអំពីដោបល់ស្ដលពួកដគផថល់ឲ្យ។ ដៅដពលដយងីដធវីលំហាត់ដនេះ កុមារបានឲ្យដោបល់ 
អំពីការរបកួតបាល់ដបាេះ និងអររតូចោច់ដោយស្ កមួយវំរាប់ដភញៀវ។ ដោបល់ទីមួយង្ហយរវួលកបុងការអនុវតថ ដហ្យី 
ដោបល់ទីពីរចំណ្តយដពលយូរបនថិច ប ុស្នថវាបង្ហា ញពីការយកចិតថោ ងខ្វល ងំរបវ់កុមារចំដ េះដភញៀវទវសនៈកិចច។ វាជាការលអ 
ស្ដលរតូវដឹងអំពីការដរៀបស្ផនការអន្មគត។ 

 



ដវៀវដៅកិចចការពិធីការកុមារ 

 

 
23 

 

លំហាត ់

ចូរបំដពញដៅកបុងចដន្មល េះដៅកបុងការវដងេបដនដមដរៀន ៖ 

កុមារគួរស្តទទួលបានឳកាវដដីមីផវស្មថងអារមមណ៍ និងពិពណ៌ន្មអំពីខលួនឯង។ ត្តមការពិត វាគឺជា _______________ 
របវ់ពួកដគ។ ដូចរប ផងស្ដរ របវិនដបីដយងីពិតជាចង់យល់អំពីកុមារ ដយងីរតូវស្ត ___________________ ត្តមស្ដល 
ដយងីអាចដធវីដៅបាន ប ុស្នថមាន ________________ស្ដលរារាងំមនុវសធំមិនឲ្យដមីលដឃញីកុមារត្តមរយៈទវសនៈ 
វវិ័យរបវ់កុមារ។ រដបៀបមួយកបុងការដរៀនអំពីកុមារគឺត្តមរយៈផថល់ឳកាវដល់កុមារ ដដីមីផ _________________ និង 
________________ពួកដគផ្លធ ល់។ វធីិដនេះមានគុណវមផតិថដរចីន ដបីដរបៀបដធៀបដៅនឹងការវុំឲ្យកុមារ __________ 
ស្គច់ដរឿងរបវ់ពួកដគ។ ជាការពិតណ្តវ់ វាជាការវំខ្វន់ស្ដលដយងីរតូវយកចិតថទុកោក់អំពីអវីស្ដលកុមារនិោយ ត្តមរយៈ 
________________ និង ________________។ វិលផៈអាចជួយឲ្យ_______________កុមារនិោយអំពីអវីៗ 
ស្ដលពួកដគមិនចង់និោយ ឬ មិនអាចនិោយបាន។ លទនផលអាច _________________ ចំដ េះអបកស្ថទសំ្ដលមាន 
បទពិដស្គធន៍ដហ្យីក៏ដោយ។ 

វំណួរពិភាកា 
1. ដតីឧបវគារបដភទណ្តស្ដលអបកគិតថារារាងំមនុវសធំមិនឲ្យយល់អំពីកុមារ ត្តមរយៈទវសនៈវវិ័យរបវ់កុមារ? 

ដតីអបកអាចគិតអំពីឧទហ្រណ៍មួយពីបទពិដស្គធន៍របវ់អបកឬដទ? 

2.  ដហ្តុអវីបានជាការគូររូបជាឧបករណ៍ដ៏មានរបដោជន៍ ដដីមីផឲ្យមនុវសធំដរៀនអំពីស្គច់ដរឿងរបវ់កុមារ? 

3. ដតីមានអវីស្ដលដធវីឲ្យកុមារពិបាកកបុងការដរបី កយដរៀបរាប់អំពីស្គច់ដរឿងរបវ់ខលួន? 

4.  ដតីការដរបីវធីិស្គហ្រវថគូររូប និងនិទនដរឿងមានកត្តថ ដររេះថាប ក់អវីខលេះ? ដតីមនុវសធំរតូវដឹងអំពីកត្តថ ដររេះថាប ក់អវីខលេះ ដដីមីផ 
ដធវីការដចៀវវាង? 

5.  ដតីវាជួយដល់ការង្ហររបវ់អបករដបៀបណ្ត កបុងការយល់អំពីស្គច់ដរឿងកុមារត្តមរដបៀបដនេះ? 
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ស្ផបកទី ២៖ កុមារកបុងបរបិទ 

ដៅកបុងស្ផបកទីពីរដនដវៀវដៅកិចចការដនេះ ដយងីនឹងដផ្លថ តដលីការស្វវងយល់អំពីបរបិទស្ដលកុមារធំលូតលាវ់ និងអភិវឌណ។ 
ដរលបំណងគឺចង់ផថល់ការស្វវងយល់ឲ្យកាន់ស្តចាវ់អំពីកត្តថ ជាដរចីន ស្ដលវមុគស្គម ញ ស្ដលកំណត់អតថវញ្ហដ ណ និង 
វុខមាលភាពរបវ់កុមារ។ ជាការពិតណ្តវ់ ដយងីមិនអាចយល់អំពីកុមារ ដរៅបរបិទរបវ់កុមារដន្មេះដទ។ 

ដមដរៀនទី ៥ និង ៦ វិកាអំពីកត្តថ ដផសងៗស្ដលមានឥទិនពលមកដលីកុមារភាព។ ដមដរៀនទី ៥ ស្ណន្មអំំពីគំរូដ៏មាន 
របដោជន៍ ស្ដលកំណត់ពីបរបិទដផសងៗស្ដលមានឥទិនពលដលីជីវតិរបវ់កុមារ ពីរកុមរគួស្គរ និងវហ្គមស្ដលវិបទិនស្គប ល 
រមួទងំរបព័នន និងស្គទ ប័នន្មន្ម និងគូវបង្ហា ញពីទំន្មក់ទំនងរវាងស្ផបកទងំដនេះ។ ដមដរៀនទី ៦ ដផ្លថ តដលីរបត់ជាស្គកល 
ស្ដលបដងកីតបរបិទវំរាប់ជីវតិរបវ់កុមារ។ ការស្វវងយល់អំពីបរបិទកុមារត្តមរយៈរដបៀបទងំដនេះ នឹងជួយឲ្យដឹងរបាកដថា 
កមមវធីិរបវ់ដយងីដផ្លថ តដលីរគប់កំរតិទងំអវ់ ស្ដលនឹងជួយឲ្យបទអនថរាគមរបវ់ដយងីមានរបវិទិនភាពស្ថមដទៀត។ 

ដមដរៀនទី ៧ និង ៨ ដផ្លថ តដលីរគួស្គរ។ ដមដរៀនទី ៧ ពនយល់អំពីការដរបីអតទបទរពេះគមពីរ និងបទពិដស្គធន៍របវ់អបកស្ដលមិន 
ស្មនជារគីវថបរវិ័ទនិងស្គរៈវំខ្វន់ដនរគួស្គរស្ដលជាបរោិកាវចំបងស្ដលកុមារមានការលូតលាវ់។ វាគូវបញ្ហជ ក់អំពី 
តរមូវការដនការផថល់ជំនួយដល់ឪពុកមាថ យ និងរគួស្គរ ដៅដពលជួបការគំរាមកំស្ហ្ងជាដរចីន។ ដមដរៀនទី ៨ ពនយល់អំពីការ 
ស្ថទលំអដល់កុមារ ស្ដលមិនបានទទួលការស្ថទពីំរគួស្គររបវ់ពួកដគ។ វាវងកត់ធៃន់ដៅដលីស្គរៈវំខ្វន់ដនបរោិកាវ 
រគួស្គរស្ដលជួយឲ្យកុមារមានការលូតលាវ់លអ។ 
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សមសរៀនទី ៥៖ ស ើសធវើយ៉ងណាសដើមីបយលអំ់្ពីបរបិទកមុារឲ្យកាន់ផ្ ច្ា ផ់្ែមសទៀ ?  
ដវចកឋីវដងេប 

 ស្ណន្មអំំពីដអកូ ូវុីដនគំរូកុមារភាពរបវ់ Bronfenbrenner 
 ស្ណន្មអំំពីកំរតិដនបទអនថរាគម 

ដយងីកំពុងបនថគិតអំពីចំដលីយចំដ េះវំនួរ “ដតីកុមារដនេះជានរណ្ត?”។ ដៅកបុងដមដរៀដនេះ ដយងីនឹងពិចារណ្តអំពីកុមារដៅ 
កបុងបរបិទ និងគិតអំពីឥទិនពលស្ដលបរបិទដនេះមានដៅដលីការយល់ដឹងរបវ់ដយងី ចំដ េះតរមូវការរបវ់កុមារ និងបទ 
អនថរាគមរបវ់ដយងីដដីមីផបំដពញតរមូវការទងំដន្មេះ។ 

កុមារមិនស្មនរវ់ដៅោច់ដោយស្ កស្តឯងដន្មេះដទ។ កុមារមួយរូបៗដកីតត្តមរយៈមាថ យ ដៅកបុងរគួស្គរមួយ។ កុមារទទួល 
ឥទិនពលខ្វល ងំបំផុតត្តមរយៈបទពិដស្គធន៍ដៅកបុងរគួស្គរ។ កុមារក៏វទិតដៅកបុងវហ្គមផងស្ដរ ស្ដលរមួបចចូ លស្គលាដរៀន 
រកុមមិតថភ័កថ និងរកុមមនុវសវបិតស្គប លដផសងដទៀត។ កុមារក៏ទទួលឥទិនពលពីបញ្ហា វងាម និងបញ្ហា នដោបាយផងស្ដរ 
ដូចជា ភាពរកីរក ដររេះទុរភឹកភ វហ្រង្ហា ម និងវបិតិថស្ផបកដវដឌកិចច និងជាចុងដរកាយ ដោយស្គរបរបិទ និងគុណតដមលវបផធម៌ 
របវ់ពួកដគ។ របវិនដបីដយងីចង់យល់អំពីកុមារ ដយងីរតូវស្តយល់អំពី “បរបិទ” ដផសងៗរបវ់កុមារ។ 

ឥ ូវ វូមចាប់ដផថីមគិតអំពីបរបិទដផសងៗស្ដលមានឥទិនពលដលីកុមារ។ វំរាប់បរបិទនីមួយៗ ពាោមគិតអំពីឧទហ្រណ៍ 
មួយពីកុមារភាពផ្លធ ល់របវ់អបក ដហ្យីដតីវាមានឥទិនពលោ ងណ្តដៅដលីបទពិដស្គធន៍របវ់អបក។ 

ស្គទ នភាពស្ដលកុមារមានទំន្មក់ទំនងផ្លធ ល់ 

បរបិទបឋមចមផងវំរាប់កុមារគឺជាស្គទ នភាពស្ដលកុមារមានទំន្មក់ទំនងដោយផ្លធ ល់ខលួនឯង។ វំរាប់កុមារវយ័ដកមង បរបិទ 
ដនេះគឺជារកុមរគួស្គរស្ដលមានឪពុកមាថ យ និងបងបអូនបដងកីត ឬ រគួស្គរជំនួវ។ ដរកាយមកអាចជាបរោិកាវកបុងស្គលា 
ដរៀនជាមួយរគូបដរងៀន និងមិតថភ័កថ។ វកមមភាពដផសងៗស្ដលដរៀបចំវំរាប់កុមារកបុងរកុមជំនំុ អាចបដងកីតបរបិទមួយដទៀត។  

ទំន្មក់ទំនងរវាងបរបិទន្មន្មស្ដលកុមារចូលរួមដោយផ្លធ ល់ 

ពិតណ្តវ់ បរបិទស្ដលដយងីដទីបស្តបានកំណត់ មានឥទិនពលដលីរប ដៅវញិដៅមក។ វាជាការលអស្ដលដយងីរតូវគិតអំពី 
ទំន្មក់ទំនងដនបរបិទស្ដលកុមារចូលរមួ។ ឧទហ្រណ៍ ស្គទ នភាពរគួស្គររបវ់កុមារអាចមានឥទិនពលចំដ េះការដៅស្គលា 
ដរៀនរបវ់កុមារ និងការមានទំន្មក់ទំនងរបវ់កុមារជាមួយមិតថភ័កថ។ ឪពុក/មាថ យស្ដលនិោយជាមួយរគូរបវ់កូនក៏បដងកីត 
ទំន្មក់ទំនងរវាងរគួស្គរ និងស្គលាដរៀនស្ដរ ស្ដលអាចរទរទង់ដល់ការអប់ររំបវ់កូន។ វាជាការលអវំរាប់កូនរបវិនដបីមាន 
បណ្តថ ញជំនួយទំន្មក់ទំនង និងរកុមរគួស្គរស្ដលដបថជាញ ស្ថទវុំខមាលភាពកុមារ។ 

បរបិទស្ដលកុមារមិនមានបទពិដស្គធន៍ផ្លធ ល់ 

កុមារក៏មានទំន្មក់ទំនង និងទទួលឥទិនពលពីរគប់បរបិទស្ដលកុមារមិនមានបទពិដស្គធន៍ផ្លធ ល់។ ឧទ. បរោិកាវការង្ហរ 
របវ់មាថ យអាចមានឥទិនពលចំដ េះអាកបផកិរោិរបវ់មាថ យដៅផធេះ ដហ្យីក៏ប េះ ល់ដល់គុណភាពដនការស្ថទសំ្ដលកុមារ 
ទទួលផងស្ដរ។ កត្តថ ដផសងដទៀតអាចរមួបចចូ ល ជំដនឿ វហ្គម និងមិតថភ័កថរបវ់ឪពុកមាថ យ។ 

រចន្មវមព័នន និងមុខង្ហរវងាម 

ជាចុងដរកាយ កុមារក៏ទទួលឥទិនពលពីរចន្មវមព័នន និងមុខង្ហរវងាមផងស្ដរ រមួមាន ស្បបស្ផនទូដៅដនមដន្មគមវជិាជ  និង 
រដបៀបដរៀបចំស្គទ ប័នវងាម។ ឧទហ្រណ៍ដូចជា ដមា ងដធវីការ និងអរត្តរបាក់ស្ខកបុងវងាមអាចមានឥទិនពលដល់កំរតិដហ្រវថវ 
របវ់ឪពុកមាថ យ ដូដចបេះវានឹងប េះ ល់ដល់ជីវតិរបវ់កុមារដៅកបុងរគួស្គរ។ អដវទរភាពស្ផបកនដោបាយអាចបងេំឲ្យរគួស្គរ 
ចាកដចញពីផធេះ ស្ដលនឹងប េះ ល់ដល់បទពិដស្គធន៍របវ់កុមារ។ គុណតដមលវបផធម៌ បទោឌ ន និងរបដពណីក៏វំខ្វន់ផងស្ដរ។ 
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ចិតថវទូិជនជាតិអាដមរកិដ ម្ េះ Urie Bronfenbrennerជួយឲ្យដយងីយល់ចាវ់ពីបរបិទទងំដនេះ និងរដបៀបស្ដលវាមាន 
ឥទិនពលដលីជីវតិរបវ់កុមារ ដៅកបុងគំរូមួយស្ដលរត់ដៅថា “ដអកូ ូវុីដនការអភិវឌណន៍” (១៩៧៩)។ វាហាក់បីដូចជា 
ស្ផនទីដនបរបិទរបវ់កុមារ។ របព័នននីមួយៗ “វទិត” ដៅកបុងរបព័ននមួយដទៀត ដូចមានបង្ហា ញកបុងដារកាមខ្វងដរកាម។ 

ដ ម្ េះរបព័នននីមួយៗដនកំរតិទងំ ៤ របវ់ដលាក Bronfenbrenner មាន៖ 

១. របព័ននមីរកូ៖ ដនេះគឺជាស្គទ នភាពស្ដលកុមារមានការ ក់ព័នន និងទំន្មក់ទំនងដោយផ្លធ ល់ 

២. របព័ននដមវូ៖ គឺជាទំន្មក់ទំនងរវាងបរបិទន្មន្មស្ដលកុមារចូលរមួដោយផ្លធ ល់ 

៣. របព័ននដអវូ៖ គឺជាបរបិទស្ដលមានឥទិនពលដលីកុមារ 
ប ុស្នថកុមារមិនទទួលបទពិដស្គធន៍ដោយផ្លធ ល់ដទ 

៤. របព័ននមា រកូ៖ ដនេះគឺជារចន្មវមព័នន និងមុខង្ហររបវ់វងាម 

មតើការស្វែងយល់អំពីបរបិទកុមារ ជួយ ឲ្យមយើងអភិវឌ្ឍកុមារគ្គប់គ្ជុងមគ្ជាយមោយរមបៀបណា? 

គំរូរបវ់ដលាកBronfenbrennerជួយឲ្យដយងីដមីលដឃញីថា ការវំដរចចិតថ ឬ ការផ្លល វ់បថូរកបុងរបព័ននមា រកូ អាចមានឥទិនពល 
ដលីរបព័ននដអវូ។ ផធុយដៅវញិ របព័ននមីរកូរបវ់កុមាររតូវទទួលការប េះ ល់។ 

ដនេះគឺជាឧទហ្រណ៍មួយអំពីកុមារស្ដលដធវីការ ស្ដលកំពុងរបឈមនឹងកាល យជាកុមាររវ់ដៅត្តមផលូវ។ 

 

         របពន័នមា រក ូ
 

 

 

 

គ្បពន័ធមអវូ 

 

 

 

 

គ្បពន័ធមគី្កូ 

 

 

វបិតិថហ្រិចដវតទុន្មដំៅរកភាពអត់ការង្ហរដធវីខពវ់ 
និងតដមលអាហារដ ងីដថល។ ផលប េះ ល់ 
កាន់ស្តធៃន់ធៃរដៅកបុងតំបន់ជនបទ។ 

ឪពុករបវ់ស្គយូំស្អលបាត់បង់ការង្ហរ ដហ្យីបានបថូរ 
ទីលំដៅដៅទីរកុង ដដីមីផស្វវងរកការង្ហរដធវី។ មាថ យរបវ់ 
ស្គយូំស្អលរតូវដធវីការដរចីនដមា ង ដដីមីផរកលុយវំរាប់ 
រគួស្គរ ប ុស្នថវាមិនរគប់ររន់វំរាប់ទិញមាូបដទ។ 
រត់ទទួលអារមមណ៍កាន់ស្តខ្វល ងំស្ថមដទៀត។ 

ស្គយូំស្អលឈប់ដៅដរៀន ដដីមីផដធវីការរកលុយ។ វាមិនចង់ដៅផធេះដទ 
ដរ េះមាថ យរបវ់វាខឹង ដហ្យីវាយដំដលីវា។ 

វាបានបដងកីតមិតថភ័កថជាមួយដកមងដដទដទៀតដៅកបុងរកុមដជីងកាងត្តមផលូវ
។ បញ្ហា ដនេះដធវីឲ្យវា 

កាន់ស្តរបឈមនឹងកាល យខលួនជាដកមងរវ់ដៅត្តមចិដចច ីមថបល់។ 
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គិតត្តមឧទហ្រណ៍ដផសង របវិនដបីដយងីដឃញីបញ្ហា មួយដៅកបុងរបព័ននមីរកូរបវ់កុមារមាប ក់ស្ដលដយងីដធវីការជាមួយ ដយងី 
គួរស្តពាោមយល់អំពីរបព័ននដមវូដនទំន្មក់ទំនងរវាង របព័ននមីរកូដផសងដទៀតរបវ់កុមារ។ ឧទហ្រណ៍ របវិនដបីស្គន់នី 
ពិបាកផចង់អារមមណ៍ដៅស្គលាដរៀន ដយងីគួរស្តរកដលកដមីលអវីស្ដលកំពុងដកីតដ ងីដៅផធេះ របស្ហ្លជាឪពុកមាថ យរបវ់ន្មង 
ដ ល្ េះរប  ដហ្យីន្មងរពួយបារមភពីពួកដគ។ ឬ របវិនដបីចាមា ល់ចាប់ដផថីមមានកំហ្ងឹ ឬ មួដ  ភាល មៗដៅផធេះ ដយងីគួរស្តដមីល 
ថាដតីមានដរឿងអវីដកីតដ ងីដៅកបុងរកុមមិតថរបវ់វា របស្ហ្លជាវារតូវមិតថភ័កថវំ ុតបំភ័យ។ 

ដៅដពលដយងីដឃញីកុមារណ្តមាប ក់កំពុងទទួលរងឥទិនពលដនភាពរកីរក ដយងីគួរស្តវួរវំនួរអំពីកត្តថ អវីខលេះដៅកបុងរបព័នន 
ដអវូ និងរបព័ននមា រកូស្ដលបណ្តថ លឲ្យមានបញ្ហា ដនេះដកីតដ ងី។ វំនួរមួយដទៀតគួរស្តវួរថា ដតីរតូវផ្លល វ់បថូរអវីដៅកបុង 
របព័ននមា រកូដដីមីផទប់ស្គក ត់កំុឲ្យបញ្ហា ដនេះដកីតដ ងីមថងដទៀត។ ត្តមរយៈវធីិដនេះ ការស្គា ល់បរបិទន្មន្មដនជីវតិរបវ់កុមារអាច 
ជួយឲ្យដយងីស្ថទកុំមារបានរគប់រជុងដរជាយ និងមានរបវិទិនភាពកបុងរយៈដពលស្វង។ 
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ករណីវិកា 

ដនេះគឺជាឧទហ្រណ៍មួយដនការដរបីរបាវ់រទឹវថីរបវ់ដលាក Bronfenbrenner។ ការវិកាអំពីអំដពីហ្ងិារបវ់យុវជន 
ទីរកុងញូយ ក(NYCYVS) ដធវីការវំភាវដល់ជនអននភាពវយ័ដកមងចំនួន ៤១៦ន្មក់អាយុពី ១៦ ដៅ ២៤ឆ្ប មំកពីតំបន់ 
រកីរក និងមានបទឧរកិដឌខពវ់ពីរកស្នលងកបុងទីរកុងញូយ កជិតរយៈដពល ៣ឆ្ប  ំ(១៩៩៥-១៩៩៨)។ 

រទឹវថីរបវ់ដលាក Bronfenbrenner ជួយឲ្យដយងីកាន់ស្តយល់ស្ថមដទៀត អំពីរដបៀបស្ដលយុវជនផ្លថ ច់ខលួនពីវហ្គម និង 
ទទួលការដរវីដអីង ស្ដលជាដហ្តុបណ្តថ លឲ្យពួកដគមានអំដពីហ្ងិាដរចីន។ 

កបុងករណីយុវជនកបុងការរស្គវរជាវ NYCYVS បរបិទដនការលូតលាវ់របវ់ពួកដគរតូវបានកំណត់ដោយគុណវបិតថិជាដរចីន 
ដនតំបន់ទីរកុង ដូចជា ភាពរកីរកខពវ់ ការមិនវូវបានទទួលការស្ថទវុំខភាព ធនធានកបុងវងាម និងឳកាវដនការអប់រ ំ
ឳកាវការង្ហរមានកំរតិ ការង្ហរមិនរវបចាប់ (ឧទ. ការជួញដូរដរគឿងដញៀន) កំរតិដនបទឧរកិដឌ និងអំដពីហ្ងិាខពវ់ និង 
ការដរបីរបាវ់ដរគឿងដញៀន។ 
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វាបង្ហា ញោ ងចាវ់ថា គំនិតរបវ់ដលាក Bronfenbrenner មានឥទិនពលោ ងខ្វល ងំវំរាប់ការអនុវតថ។ ជាពិដវវ វាអាច 
ជួយឲ្យមានការវំដរចចិតថដ៏លអវំរាប់កមមវធីិ និងដរលនដោបាយ។ ដយងីរតូវស្តផ្លល វ់បថូរកំរតិបរបិទឲ្យបានដរចីនត្តមស្តអាច 
ដៅបាន របវិនដបីដយងីរបាកដជាចង់ដធវីការផ្លល វ់បថូរកបុងជីវតិរបវ់កុមារ។ 

ដតីការវភិាគដនបរបិទដនការលូតលាវ់របវ់យុវជនស្ដលមានអំដពីហិ្ងា ជួយឲ្យដយីងបដងកីតដរលនដោបាយ និងកមមវធីិ 
ស្ដលនឹងជួយបដងកីតឲ្យមានលទនផលវជិជមាន ដោយរដបៀបណ្ត? 

របព័ននមីរកូ 
រគួស្គរ 

មិនវូមចូលរមួកបុងជីវតិរគួស្គរ 
របព័ននអប់រ ំនិងបណ្តថ ញ”មិតថភ័កថធមមត្ត” 
ភាគដរចីនជាអបកដបាេះបង់ដចាលការវិកា 

អបកជិតខ្វង និងវហ្គម 
វងាមមិនឲ្យតំដល 

របព័ននដមវូ 
ការោច់ទំន្មក់ទំនងរវាងស្ផបកដផសងៗដនជីវតិ 
យុវវយ័៖ រគួស្គរ, ស្គលាដរៀន, រកុមមិតថភ័កថ, 

តំបន់រវ់ដៅ, ការង្ហរ 

របព័ននដអវូ និង មា រកូ 
រម នការ ក់ព័ននរវបចាប់ដៅកស្នលងដធវីការ 

វណ្តថ ប់ធាប ប់វងាមចាត់ទុកពួកដគជាឧរកិដឌជន 

បណ្តថ ញរកុមមិតថភ័កថឧរកិដឌជន 

រម នទំន្មក់ទំនងវងាមដដីមីផជួយកុមារ
ចូលកបុងភាពដពញវយ័ 

ការផ្លថ ច់ខលួន និង ភាពអនន ល 
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លំហាត ់

ចូរបំដពញដៅកបុងចដន្មល េះដៅកបុងដវចកឋីវដងេបដមដរៀន៖ 

កុមារមិនស្មនមានជីវតិរវ់ដៅ_______________។ របវិនដបីដយងីចង់យល់អំពីកុមារ ដយងីរតូវយល់ពីភាពខុវរប ដន 
_______________ ឬ បរបិទស្ដលកុមាររវ់ដៅ។ កុមារទទួលឥទិនពលខ្វល ងំបំផុតពីបទពិដស្គធន៍របវ់ពួកដគកបុង 
________ ____________។ ពួកដគក៏ទទួលឥទិនពលពីបញ្ហា  ______________ ______________ ដូចជា 
ភាពរកីរក ដររេះទុរភឹកស វហ្រង្ហា ម និងវបិតិថស្ផបកដវដឌកិចច។ ពួកដគទទួលឥទិនពលពី_____________ _____________ 
និង _______________។ 

ដលាក Urie Bronfenbrenner បដងកីតគំរូមួយស្ដលជួយឲ្យដយងីយល់ពី__________________របវ់កុមារ។ រត់បាន 
កំណត់របព័នន ៤៖ ___________________ គឺជាស្គទ នភាពស្ដលកុមារមានទំន្មក់ទំនង និងការ ក់ព័ននផ្លធ ល់។ របព័នន 
ដមវូបដងកីតដ ងីដោយ________________ រវាងបរបិទស្ដលកុមារចូលរមួដោយផ្លធ ល់។ របព័ននដអវូបដងកីតដ ងីដោយ 
បរបិទស្ដល ក់ព័នននឹងកុមារ ក៏ប ុស្នថកុមារមិន__________________________ និង____________________ 
គឺជារចន្មវមព័នន និងមុខង្ហរដន_______________។ ការស្វវងយល់អំពីរបព័ននដផសងៗមានស្គរៈវំខ្វន់ ដរ េះវាអាច 
ជួយឲ្យដយងីស្ថទកុំមារបាន_______________ និង_______________។ 

វំណួរពិភាកា  

1. ដតីវាកាន់ស្តជួយឲ្យដយងីយល់អំពីកុមារប ុណ្តត ស្ថមដទៀត ដៅដពលដយងីយល់អំពីបរបិទដផសងៗរបវ់កុមារ? 

2. វូមគិតអំពីឧទហ្រណ៍អំពីកុមារមាប ក់ស្ដលអបកបានជួប ស្ដលបញ្ហា ដៅកបុងរបព័ននមីរកូ (ឧទ. រគួស្គរ, ស្គលាដរៀន, 
រកុមមិតថភ័កថ) មានផលប េះ ល់ដៅដលីរបព័ននដផសងដទៀត។ 

3. ដតីអបកគិតថា វាអាចជួយដល់ការលូតលាវ់របវ់កុមារដោយរដបៀបណ្ត ដៅដពលមានបណ្តថ ញទំន្មក់ទំនងស្ដលរងឹ 
មានិំងផថល់ការររំទរវាងបរបិទរបវ់កុមារ (ឧទ. រគួស្គរ ថាប ក់ដរៀន និងគដរមាងរកុមជំនំុ)? ដតីមានទំន្មក់ទំនង 
ប ុណ្តត រវាងគដរមាងស្ដលអបកដធវីជាមួយកុមារ និងជីវតិរគួស្គររបវ់ពួកដគ? 

4. ដតីគំរូរបវ់ដលាក Bronfenbrenner ជួយដយងីឲ្យផថល់ការររំទដល់រគួស្គរដោយរដបៀបណ្ត ដៅដពលពួកដគជួបភាព 
ត្តនតឹងកបុងអារមមណ៍ និងជួបការលំបាក? 

5. ដតីកត្តថ ធំៗណ្តខលេះស្ដលដៅកំរតិរបព័ននមា រកូ និងដអវូ ស្ដលមានឥទិនពលដលីជីវតិកុមារស្ដលអបកដធវីការជាមួយ? 
ដតីរកុមជំនំុ ឬ អងាការរបវ់អបកកំពុងដធវីអវី ស្ដលនឹងមានឥទិនពលដលីកុមារ ដដីមីផដលីកកំពវ់វុខមាលភាពរបវ់កុមារ? 
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សមសរៀនទី ៦ ៖ ស ើកត្តេ  កលអ្វីខ្លះផ្ដលមានឥទិធពលសលើកមុារភាព? 
ដវចកឋីវដងេប 
 កត្តថ គំរាមកំស្ហ្ងជាវកលធំៗចំដ េះកុមារភាព៖ ភាពរកីរក, ជំដលាេះរបោប់អាវុធ, ដមដរាគដអដវ៍/ជំងឺដអដវ៍ 
 ទំន្មក់ទំនងដននិន្មប ការវកលជាមួយនឹងបរបិទកបុងតំបន់ 

ដយងីបានដមីលដឃញីដហ្យីថា កុមារមិនស្មនលូតលាវ់ដ ងីដៅោច់ដោយស្ កពីអបកដដទដន្មេះដទ។ កុមារមានបទ 
ពិដស្គធន៍អំពីកុមារភាពកបុងបរបិទមួយស្ដលមានឥទិនពលពីរកុមរគួស្គរ វហ្គម និងការលាយចរមុេះរប ដ៏វមុគស្គម ញដនកត្តថ  
វបផធម៌ នដោបាយ ដវដឌកិចច និងរបវតិថស្គហ្រវថស្ដលស្កដចបពួកដគ។ 

វាក៏មានបញ្ហា វកលវំខ្វន់ៗផងស្ដរស្ដលមានឥទិនពលោ ងខ្វល ងំដៅដលីវមតទភាពរបវ់កុមារកបុងការរកីធំធាត់។ វាជាការ 
វំខ្វន់ស្ដលដយងីរតូវយល់អំពីបញ្ហា របឈមជាវកលទងំដនេះ និងរតូវយល់ដឹងអំពីផលប េះ ល់របវ់វាដៅដលីកុមារដៅ 
កបុងមូលោឌ ន ដៅកស្នលងស្ដលដយងីដធវីការ។ 

ដៅដដីមឆ្ប  ំ២០១០ អងាការយូនីដវហ្វផថល់នូវរូបភាពទូដៅមួយអំពីបរបិទដនកុមារភាពវំរាប់កុមារជាដរចីន 
ស្ដលគូវបង្ហា ញបញ្ហា វំខ្វន់ៗ៖ 

ដលាកចនស្គន់បានមានរបស្គវន៍ថា “កុមាររងទុកេដៅត្តមកស្នលងខុវៗរប ជាដរចីន និងមានដហ្តុផលជាដរចីន...។ 
ដៅកបុ ងឆ្ប  ំ២០០៩ ដររេះមហ្នថរាយធមមជាតិ និងដររេះមហ្នថរាយស្ដលបងកដ ីងដោយមនុវស ស្ដលមានទំហ្ធំំ 
និងដកីតដ ីងជាដរចីនដង បានបំផ្លល ញតំបន់អាវីុ អាដគបយ៍ ខណៈដពលស្ដលដររេះអាវនបកំពុងមានវនធុ េះ 
កាន់ស្តខ្វល ងំដ ីងដៅតំបន់ស្វបងដនទវីបអាហ្រហ្វិក របដទវអាហាា នីស្គទ ន ស្គធារណរដឌរបជាធិបដតយយកុងដហាា  

និងរបដទវវ៊េូោន”។ កុមារស្តងស្តជារកុមនុវសស្ដលទទួលការប េះទងាិចធៃន់ធៃរខ្វល ងំជាងដគ ដហី្យដររេះមហ្នថរាយន្មន្ម 
បានដធវីឲ្យកុមាររបឈមនឹងការរដំលាភបំ ននិងបំ នវិទិនកាន់ស្តធៃន់ធៃរស្ថមដទៀត  រមួទងំ អំដពីហិ្ងាស្ផបក ផលូ វដភទ 

ការកាប់វំលាប់ និងការដធវីឲ្យពិការ និងរតូវបានបងេឲំ្យចូលបំដរកីបុ ងរកុមរបោប់អាវុធ។ 

វបិតិថស្ផបកហិ្រចដវតទវុកលស្ដលកំពុងបនថមាន គួបផសនឹំងតដមលមាូ បអាហារដ ីងដថល 
កំពុងបណ្តថ លឲ្យមានការដកីនដ ីងដនភាពរកីរក និងកងវេះអាហារូបតទមភ 

និងគំរាមកំស្ហ្ងោ ងធៃន់ធៃរដល់ការលូតលាវ់របវ់កុមារ កបុ ងរបដទវកំពុងអភិវឌណមួយចំនួន។ ហ្រវថី 
និងកុមារគឺជាជនស្ដលទទួលរងដររេះខ្វល ងំជាងដគបំផុត។ កបុ ងឆ្ប  ំ២០០៩ 

រគួស្គររកីរកជាដរចីនដទៀតរតូវបានបងេឲំ្យកាត់បនទយមាូ បអាហារ 
និងកាត់បនទយគុណភាពដនការបរដិភាគអាហាររបវ់ពួកដគ។ ដោងត្តមរបាយការណ៍កបុ ងឆ្ប  ំ២០០៩ 

របវ់អងាការដវផៀងអាហារ និងកវិកមម មានមនុវសជាង ១០០០លានន្មក់ទូទងំពិភពដលាក មានភាពអត់ឃ្លល ន 
ជាចំនួនស្ដលដកីនដ ីងោ ងដហាចណ្តវ់ ១០០លានន្មក់ ត្តងំពីឆ្ប  ំ២០០៨។ 

ការរកីចំដរនី 

រូបភាពធំបង្ហា ញថា ដោយស្គរការវហ្ការណ៍ទូលំទូលាយជាវកល កបុងរយៈដពលប ុន្មម នទវវតសរថ៍មីៗដនេះ មានការរកី 
ចំដរនីជាដំុកំភួនកបុងស្ផបកវំខ្វន់ៗមួយចំនួន៖ ការកាត់បនទយអរត្តមរណៈភាពកុមារ ចំនួនវិវសចុេះដ ម្ េះចូលដរៀនបឋម 
វិកាដកីនដ ងី វមភាពដយនដឌីរបដវីរដ ងីកបុងស្គលាបឋមវិកា ចំនួនកុមារកំរ ទបជាងមុន និងមានការរកីចំដរនី 
វំខ្វន់ៗកបុងការបដងកីតបរោិកាវស្ដលការ រដល់កុមារ។ 

ការគំរាមកំស្ហ្ង 



ដវៀវដៅកិចចការពិធីការកុមារ 
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ោ ងណ្តមិញ ដៅកបុងឆ្ប  ំ២០០៥ អងាការយូនីដវហ្វបានរបាប់ដំណឹងជាមុនថា ឥ ូវភាពដជឿនដលឿនទងំដនេះហាក់បីដូច 
ជារបឈមនឹងភាពផធុយរវលេះដៅវញិ ដោយស្គរការគំរាមកំស្ហ្ងចំនួន ៣៖ ភាពរកីរក ជំដលាេះរបោប់អាវុធ និងដមដរាគ 
ដអដវ៍/ជំងឺដអដវ៍។ 

របាយការណ៍របវ់អងាការយូនីដវហ្វអំពីស្គទ នភាពកុមារដលីពិភពដលាកកបុងឆ្ប  ំ២០០៥ ពនយល់ថា៖ 

 ភាពរកីរកគឺជាឫវគល់ដនអរត្តខពវ់ដនមរណៈភាព និងជដមៃរបវ់កុមារ។ វិទិនរបវ់កុមារជាង ១០០០លានន្មក់ 
ដហ្យីកុមារចំនួនជាង ក់កណ្តថ លរវ់ដៅកបុងរបដទវកំពុងអភិវឌណ រតូវបានរដំលាភបំ ន ដៅដពលស្ដលកុមារ 
ទងំមិនបានទទួលអាហារ និងដវវាបឋម ស្ដលជួយឲ្យពួកដគមានជីវតិរវ់រាន មានការលូតលាវ់ និងរកីចំដរនី។ 
កុមារមាប ក់កបុងចំដណ្តម ៥ន្មក់កបុងរបដទវកំពុងអភិវឌណមិនមានទឹកស្គអ តបរដិភាគ ដហ្យីកុមារមាប ក់កបុងចំដណ្តម 
៧ន្មក់មិនបានទទួលដវវាស្ថទវុំខភាពជារូបវនថដទ។ កុមារមាប ក់កបុងចំដណ្តម ៣ន្មក់មិនមានជដរមាករគប់ររន់ 
កុមារជាង ១៦% ដរកាមអាយុ ៥ឆ្ប មំានកងវេះអាហារូបតទមភ ដហ្យី ១៣%ដនកុមារទងំអវ់មិនស្ដលបានចូល 
ស្គលាដរៀនដទ។ 

 ជំដលាេះរបោប់អាវុធ៖ ដៅដពលវហ្រង្ហា មដកីនដ ងី ដហ្យីជនវុីវលិកាល យជាជនរងដររេះចំបង ដន្មេះកុមាររាប់លាន 
ន្មក់កំពុងរវ់ដៅកបុងធំដឹងកថីកបុងរគួស្គរ និងវហ្គមស្ដលរតូវបានស្ហ្កហួ្រដោយវហ្រង្ហា ម។ កុមារជាដរចីនរតូវ 
បានបងេំឲ្យរបយុទនដៅវមរភូមិមុខ។ ចាប់ត្តងំពីឆ្ប  ំ១៩៩០ វហ្រង្ហា មបានវំលាប់ចំនួន ៣.៦លានន្មក់។ អវីស្ដល 
ជាដស្គកន្មដកមម ចំនួនន្មក់ស្គល ប់ជាង ៤៥% ទំនងជាកុមារ។ កុមាររាប់រយ ន់ន្មក់ដធវីជាទហានកបុងវហ្រង្ហា ម 
កុមារជាដរចីនដទៀតបានកាល យជាជនដភៀវខលួន ឬ ផ្លល វ់បថូរទីលំដៅ ទទួលអំដពីហ្ងិាផលូវដភទ ការរដំលាភបំ ន និង 
ការដកងរបវច័ច  ឬ ជាជនរងដររេះដនយុទនភ័ណឍ វហ្រង្ហា ម។ 

 ដមដរាគដអដវ/៍ជំងឺដអដវដ៍ៅដលីពិភពដលាកគឺជាបុពវដហ្តុដនការស្គល ប់ស្ដល្នមុខដគ ចំដ េះមនុវសស្ដលមាន 
អាយុពី ១៥ឆ្ប  ំ ដៅ ៤៩ឆ្ប ។ំ កបុងឆ្ប  ំ២០០៣ មនុវស ២.៩លានន្មក់ស្គល ប់ដោយស្គរជំងឺដអដវ៍ ដហ្យីមនុវស 
៤.៨លានន្មក់ដទីបស្តឆលងដមដរាគដអដវ៍។ មនុវសជាង ៩០% កបុងរបដទវកំពុងអភិវឌណកំពុងរវ់ដៅដោយផធុក 
ដមដរាគដអដវ៍/ជំដងដអដវ៍ ស្តោ ងណ្តមិញបញ្ហា ដនេះមានភាពធៃន់ធៃរបំផុតកបុងទវីបអារហ្ិវក ដហ្យីអរត្តដន 
មនុវសស្ដលផធុកដមដរាគដនេះកំពុងស្តដកីនដ ងីកបុងរបដទវដផសងៗដទៀតដលីពិភពដលាក។ ដៅកបុងអនុតំបន់វាល 
ខាច់កបុងទវីបអារហ្ិវក ដមដរាគដអដវ៍/ជំងឺដអដវ៍បានន្មឲំ្យមានការដកីនដ ងីដនមរណៈភាពកុមារ ការធាល ក់ោ ង 
គំហ្៊េុកដនអាយុដនការរវ់ដៅ និងបណ្តថ លឲ្យមានកុមារកំរ ជាដរចីនលានន្មក់។ 

ការស្វវងយល់អំពីឥទិនពលកបុងរវុកដៅដលីនិន្មប ការជាវកល 

ភាពរកីរក វហ្រង្ហា ម និងដមដរាគដអដវ៍/ជំងឺដអដវ៍មិនស្មនជាកត្តថ ស្តមួយមុខ ស្ដលបំផ្លល ញកុមារភាពដន្មេះដទ ប ុស្នថជាកត្តថ ដ៏ 
វំខ្វន់ ស្ដលមានឥទិនពលបំផលិចបំផ្លល ញដល់ឳកាវដនការរវ់រានដនអាយុវយ័ដកមងរបវ់កុមារ។ ការបំផលិចបំផ្លល ញស្ដលបងករ 
ដោយការគំរាមកំស្ហ្ងទងំដនេះ ដៅជាប់ជាមួយកុមាររហូ្តដល់ហួ្វវយ័កុមារភាពរបវ់កុមារដៅដទៀត ដហ្យីក៏អាចដធវីឲ្យ 
កុមារជំន្មន់ដរកាយៗទទួលផលប េះ ល់ពីការគំរាមកំស្ហ្ងទងំដនេះស្ដរ។ ទវីតិផតស្តកត្តថ គំរាមកំស្ហ្ងទងំបីធំៗដនេះមានការ 
បំផលិចបំផ្លល ញក៏ដោយ ប ុស្នថដៅដពលស្ដលគំរាមកំស្ហ្ងពីរ ឬ ទងំបីរមួរប  ដន្មេះវាពិតជាមានផលប េះ ល់ោ ងធៃន់ធៃរដល់ 
ជីវតិរបវ់កុមារ។ 

និន្មប ការវកលទងំដនេះដធវីការរមួរប ជាមួយកត្តថ ដផសងៗ ស្ដលរមួមាន ស្គវន្ម មដន្មគមវជិាជ  និងនដោបាយ ភាពអត់ 
ការង្ហរដធវ ី ដរគឿងដញៀន ឥទិនពលដនការផ្លល វ់បថូរអាកាវធាតុ របវតថិវហ្រង្ហា មស្ដលដកីតដ ងីថមីៗ ដររេះមហ្នថរាយ ឬ 
រពឹតិថការណ៍ប េះទងាិចធំៗដផសងដទៀត កំរតិដនការអត់មានការង្ហរដធវីខពវ់ និងកត្តថ ដផសងៗដទៀតស្ដលអាចបងករឲ្យមានកាលៈ 
ដទវៈលំបាកវំរាប់កុមារ។ 
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ករណីវិកា 

មានកុមារជាង ២៥០០ន្មក់រវ់ដៅត្តមផលូវកបុងទីរកុងធំៗ ដូចជា កូឆ្បាបំា (Cochabamba) ឡាបា វ់ (La Paz) និង 
ស្គន់ត្ត រគូវ (Santa Cruz)។ ដលីវពីដនេះដទៀត អងាការយូនីដវហ្វបា ន់របមាណថា កុមារ ៨០០,០០០ន្មក់ដធវីការកបុង 
របដទវបូលីវា ស្ដលដធវីឲ្យពួកដគកាន់ស្តរបឈមនឹងការដៅរវ់ដៅត្តមដងផលូវ។ 

ដតីមានកត្តថ អវីខលេះស្ដលបណ្តថ លឲ្យកុមាររវ់ដៅត្តមដងផលូវកបុងរបដទវបូលីវា? 

ភាពរកីរក៖ 

រគួស្គរធំៗមានន័យថា ជាញឹកញាប់ ឪពុកមាថ យមិនអាចដមីលស្ថទកូំនរបវ់ខលួនឯងបាន។ អងាការយូនីដវហ្វបា ន់របមាណ 
ថា កុមាររវ់ដៅត្តមផលូវ ២០% បានចាកដចញពីផធេះ ដរ េះមិនមានអាហារបរដិភាគរគប់ររន់ ដហ្យីកុមាររវ់ដៅត្តមផលូវ 
២០% រតូវបានឪពុកមាថ យដបាេះបង់ដចាល។ 

វហ្គមជនបទ ជាពិដវវអបកោដំដីមវូកូឡាកំពុងស្តបាត់បង់ជីវភាពរបវ់ពួកដគ ដូដចបេះពួកដគផ្លល វ់ទីលំដៅដៅទីរកុង 
ដោយវងឹឃមថានឹងអាចរកវុីចិចច ឹមជីវតិបាន។ ទីរកុងន្មន្មមិនអាចរទរទង់ដល់កំដណីនរបជាជនស្ដលកំពុងស្តដកីនដ ងី 
ោ ងខ្វល ងំដន្មេះដទ ដូដចបេះដធវីឲ្យភាពរកីរកបនថដកីតដ ងី។ 

កុមាររវ់ដៅត្តមផលូវទំនងជាមកពីតំបន់វំណង់ផធេះវស្មផងស្ដលរកីរក ស្ដលទទួលបានទឹកដរបីរបាវ់តិចតួច ឬ មានកងវេះ 
អន្មម័យ។ តំបន់ទងំដន្មេះទំនងជាខវេះដវវាកមមវងាម និងការអប់រសំ្ដលមានតដមលវមរមយ។ ឪពុកមាថ យរបវ់កុមារទងំដនេះ 
ទំនងជារម នការង្ហរដធវី និងមិនដចេះអកសរ 

អំដពីហ្ិងា 

អំដពីហ្ងិាកបុងរគួស្គរគឺជាបញ្ហា ធៃន់ធៃរមួយកបុងរបដទវប៊េូលីវា។ អំដពីហ្ងិាកបុងរគួស្គរមានការរកីរាលោល ដហ្យីជាញឹក 
ញាប់មិនរតូវបានរាយការណ៍ ដហ្យីដៅដពលស្ដលរតូវរាយការណ៍ អបកស្ដលរបរពឹតិថររន់ស្តជាប់គុកពីរបីដថៃ និងបង់របាក់ 
ផ្លកពិន័យតិចតួចប ុដណ្តត េះ។ អងាការយូនីដវហ្វដធវីការបា ន់របមាណថា កុមាររវ់ដៅត្តមផលូវ ៦០% កបុងរបដទវប៊េូលីវា បាន 
ចាកដចញពីផធេះដោយស្គរអំដពីហ្ងិាដលីរាងកាយ។ 

ការស្វវងយល់អំពីកត្តថ ស្ដលជំរុញកុមារឲ្យរវ់ដៅត្តមផលូវគឺជាស្ផបកមួយដ៏វំខ្វន់ដនការង្ហររគីវថបរវិ័ទ ស្ដលជាស្ផបកមួយដន 
“គដរមាងកិចចជួបដំបូង” កបុងរបដទវប៊េូលីវា។ គដរមាងទងំដន្មេះអាចរារាងំមិនឲ្យកត្តថ  “រុញ” និង “រចាន” មានវមាព ធខ្វល ងំ 
ដពក។ ត្តមរយៈការស្វវងយល់អំពីកត្តថ វំខ្វន់ៗទងំដនេះ ដធវីឲ្យពួកដគដោេះរស្គយបញ្ហា ដល់ឫវគល់របវ់វាស្តមថង ខណៈ 
ដពលស្ដលកុមារកំពុងមានការរបឈមនឹងដររេះថាប ក់ ជាជាងដពលស្ដលកុមារបានកំពុងស្តរវ់ដៅត្តមផលូវរមួដៅដហ្យី។ 
ស្ផបកមួយស្ដលគដរមាងទងំដនេះដផ្លថ តវំខ្វន់គឺការពរងឹងរគួស្គរ និងទប់ស្គក ត់អំដពីហ្ងិាកបុងរគួស្គរ។ 

“កបុ ងរយៈដពលប ុន្មម នឆ្ប កំនលងមកដនេះ ដយីងបានដមីលដឃីញការអស្គច រយធំៗជាដរចីន ស្ដលរកុមរគួស្គរជាដរចីនរតូវបានស្គថ រ 
ដ ីងវញិត្តមរយៈស្គរស្ដលកុមារបានស្ចកចាយដល់ពួកដគ។ កុមារស្ដលបានចូលមកកបុ ងគដរមាងស្ដលមានបញ្ហា វុខភាព 
ធៃន់ធៃរ ត្តមជាវេះដវផីយដ ីងវញិ។ ឪពុកមាថ យស្ដលបានស្គា ល់រពេះដយវ៊េូ បានផ្លល វ់បថូ ររដបៀបអប់រកូំន ដហី្យកុមារបាន 
ដរៀនជនំ្មញស្ដលមានរបដោជន៍វំរាប់អន្មគត។ ទងំអវ់ដនេះបង្ហា ញដយីងថា រពេះអងាវពវរពេះហ្ឫទ័យឲ្យគដរមាងដនេះដធវី  
ការជាមួយកុមារដៅកបុ ងតំបន់ដនេះ។ រពេះអងាបានោក់ដយីងឲ្យដៅកស្នលងដធវីការដនេះ ដដីមីផឲ្យដយីងដធវីជាពនលឺ។ ការតយុទនពិត 
ជាពិបាក ក៏ប ុស្នថវាមិនពិបាកដទជាមួយរពេះអងា។” ន្មយកគដរមាង “Moises” ទីរកុងកូឆ្បាបំា, ប៊េូលីវា 
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លំហាត ់

ចូរបំដពញដៅកបុងចដន្មល េះដៅកបុងដវចកឋីវដងេបដមដរៀន៖ 

មានបញ្ហា ___________វំខ្វន់ៗ ស្ដលមានឥទិនពលខ្វល ងំដល់វមតទភាពរបវ់កុមារកបុងការ____________។ វាជា 
ការវំខ្វន់ស្ដលដយងីរតូវយល់អំពីកត្តថ របឈមជាវកលទងំដនេះ និងដឹងអំពីផលប េះ ល់ដល់កុមារដៅ____________ 
___________។ មាន________________វំខ្វន់ៗជាដរចីន ដៅកបុងស្ផបកវំខ្វន់ៗមួយចំនួន។ ោ ងណ្តមិញ ភាព 
រកីចំដរនីទងំដនេះ_________________ពីការគំរាមកំស្ហ្ងធំៗចំនួន_________៖ ___________ __________ 
និង_____________។ ដៅដពលកត្តថ គំរាមកំស្ហ្ងពីរ ឬ បី____________ ផលប េះ ល់ដល់ជីវតិរបវ់កុមារ 
______________។ និន្មប ការវកលទងំដនេះវហ្ការណ៍រប ជាមួយ________________ ត្តមរដបៀបដផសងៗស្ដល 
បងករឲ្យមានកាលៈដទវៈពិបាកវំរាប់កុមារ។ 

វំណួរពិភាកា  

1. ដតីអបកអាចកំណត់អំពីផលប េះ ល់ចំដ េះកុមារ ដៅកបុងបរបិទរបវ់អបក ដោយស្គរបញ្ហា ភាពរកីរក ដមដរាគដអដវ៍/ 
ជំងឺដអដវ៍ ឬ ជំដលាេះរបោប់អាវុធ? 

2. ដតីមាននិន្មប ការអវីខលេះដៅដពលបចចុបផនប ស្ដលវំខ្វន់ៗបំផុតកបុងតំបន់ និងរបដទវរបវ់អបក ស្ដលមានការប េះ ល់ដល់ 
កុមារ? ដតីរោឌ ភិបាលដឆលីយតបោ ងណ្តចំដ េះនិន្មប ការទងំដនេះ? ដតីអបកអាចអធិោឌ នឲ្យពួកដគដោយរដបៀបណ្ត 
និងដធវីការជាមួយពួកដគទក់ទងនឹងការផ្លល វ់បថូរ ស្ដលអាចនឹងដកីតដ ងីដៅកបុងរយៈដពល ១០ឆ្ប ខំ្វងមុខ? 

3. ដរជីវដរវីនិន្មប ការមួយដដីមីផអនុវតថដៅកបុងអងាការមួយ ស្ដលដធវីការជាមួយកុមារកបុងរបដទវរបវ់អបក។ ដតីនិន្មប ការ 
ដនេះមានឥទិនពលោ ងណ្តខលេះចំដ េះដំដណីការដនអងាការដនេះ? 

4. ដតីមានកត្តថ ជាក់លាក់ណ្តខលេះស្ដលទក់ទងនឹងរបវតិថស្គហ្រវថ មដន្មគមវជិាជ  នដោបាយ ដររេះធមមជាតិ -ល- ស្ដលមាន 
ឥទិនពលដលីកុមារភាពកបុងបរបិទរបវ់អបក? ដតីកត្តថ ទងំដនេះមានឥទិនពលោ ងណ្តខលេះដល់ជីវតិកុមារវពវដថៃ? 

5. ដតីការង្ហររបវ់វហ្គម រកុមជំនំុ ឬ អងាការរបវ់អបកដផ្លថ តវំខ្វន់ដៅដលីតរមូវចំដ េះមុខ និងកតថរបឈមដររេះថាប ក់ 
របវ់កុមារដរចីនជាង ឬ ដផ្លថ តវំខ្វន់ដៅដលីមូលដហ្តុស្ដលជាឫវគល់? ដតីវធីិស្គហ្រវថនីមួយៗមានគុណវមផតិថ និង 
គុណវបិតិថអវីខលេះ? 
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សមសរៀនទី៧៖ ស ើរគួសារ ខំាន់បុ៉ណាា ? 
ដវចកឋីវដងេប  
 ជាទូដៅ រគួស្គរគឺជាបរបិទដ៏របដវីរបំផុតវំរាប់ការលូតលាវ់ និងការអភិវឌណរបវ់កុមារ 
 ស្វវងយល់អំពីរគួស្គរ (វជិជមាន និងអវជិជមាន) 
 កត្តថ ស្ដលដធវីឲ្យរគួស្គរមានវមាព ធ 
 តួន្មទី និងការដឆលីយតបរបវ់រកុមជំនំុ 

 

“ស្ផនការរបវ់គ្ពះអងគវំរាប់កុមារនីមយួៗគឺឲ្យពួកមគមកើតកនុងគ្គួសារស្ែលមានមវចកតីគ្វលាញ់ កនុងវមព័នធមមគ្តីនន 
អាពាហ៍ពិពាហ៍” 

ត្តមការពនយល់ស្ដលលអបំផុតគឺ “រគួស្គរ” អាចជាស្គទ ប័នមួយស្ដលមានយូរលងណ់្តវ់មកដហី្យ ស្ដលមានបទពិដស្គធន៍ 
ដនរពេះគុណរបវ់រពេះ ដហី្យមនុវសទទួលបានការស្ថទ ំនិងការពាបាល និងទទួលការលូតលាវ់មានបុគាលិកលកេណៈ 

ដរៀងៗខលួ ន ដៅកបុ ងទំន្មក់ទំនងវងាម និងទំន្មក់ទំនងជាមួយរពេះ។ 

ទវសនៈវវិ័យដនរពេះគមពីរដនេះរតូវបានបញ្ហជ ក់ដោយកិចចការរស្គវរជាវ និងបទពិដស្គធន៍របវ់អងាការមិនស្មនរគីវថបរវិ័ទ។ 
ឧទហ្រណ៍ បណ្តថ ញ Better Care Network បញ្ហជ ក់ថា “រគួស្គរផថល់នូវការការ រដ៏លអបំផុតវំរាប់កុមារ និងង្ហយរវួល 
ផថល់លកេខណឍ វំរាប់ការលូតលាវ់ស្ដលមានវុខភាពលអរបវ់កុមារ។ កុមារស្ដលរតូវបានោច់ដចញពីរគួស្គរ មានភាព 
ង្ហយរងដររេះចំដ េះការរដំលាភបំ ន ការដកងរបវច័ច  និងការរពដងីយកដនថីយ។ 
 
ដូចដមថចស្ដលដៅថារគួស្គរ? 
ត្តមការពិត “រគួស្គរ” មានលកេណៈ និងទំហ្ំខុវៗរប ។ រូបភាពទូដៅដនរគួស្គរកបុងរពេះគមពីគឺជារចន្មវមព័ននរគួស្គរ ស្ដល 
មានវមាជិកដរចីន និងពឹង ក់រប ដៅវញិដៅមក និងមានលកេណៈរវដដៀងរប ដរចីនជាមួយនឹងរគួស្គរកបុងជនបទស្ដល 
មានភាពនឹងធឹងកបុងរបដទវកំពុងអភិវឌណ។ កបុងរបដទវស្ដលមានភាពអភិវឌណជាង ជាញឹកញាប់ ដយីងដមីលដឃីញរគួស្គរ 
ស្ដលមានស្តឪពុកមាថ យ និងកូនមានភាពស្បកបាក់រប  ជាទូដៅមានវមាជិក ៣-៤ ន្មក់ ស្ដលមិនមានទំន្មក់ទំនងពីរគួស្គរ 
ស្ដលមានវមាជិកដរចីន។ ដយីងក៏ដមីលដមីលដឃីញស្បបស្ផនដនេះកបុងទីរកុងធំៗកបុងរបដទវកំពុងអភិវឌណស្ដរ។ រគួស្គរស្បក 
ដចញពីរគួស្គរធំ ដរ េះពួកដគដធវីចំណ្តករវុកដៅទីរកុងន្មន្ម ដហ្ីយដៅកបុងករណីជាដរចីន បថីស្វវងរកការង្ហរកបុងទីរកុង 
ឆ្ៃ យពីរគួស្គរ ស្ដលន្មឲំ្យមានការស្បកបាក់រគួស្គរកាន់ស្តខ្វល ងំដ ីង។ 
 
ដយីងរតូវស្តរបយ័តបកបុងការស្ញកឲ្យោច់ដនដរលការណ៍រពេះគមពីរ អំពីតរមូវការដវចកថីរវលាញ់ និងការស្ថទដំនឪពុកមាថ យ 
របវ់កុមារ និងបទោឌ នវបផធម៌អំពីលកេណៈរគួស្គរ។ អតទបទរពេះគមពីបដរងៀនថា រគួស្គរគួរស្តកស្គងដៅដលីវិទិនអំណ្តច 
ស្ដលចាវ់លាវ់ មានដវចកថីរវលាញ់ ការដររព និងភកថីភាព។ ជាការពិតណ្តវ់ “រគួស្គរ” អាចនឹងខុវលកេណៈដដីម 
ដោយស្គរអំដពីបាប ដរ េះមនុវសមានភាពមិនដស្គម េះរតង់ របកួតរបស្ជងដដណថី មអំណ្តច និងរពដងីយកដនថីយចំដ េះទំនួល 
ខុវរតូវ។ អតទបទរពេះគមពីររលំឹកដយីងថា រគួស្គរអាចនឹងរតូវបានបំផ្លល ញដោយការវាយតប់រប  ការចាប់រដំលាភ អំដពីវមន់ 
អំដពីផិតកផត់ និងការកាប់វំលាប់ ស្ដលមានឥទិនពលតជាដរចីនជំន្មន់។ ឧទហ្រណ៍មួយដទៀតស្ដលបង្ហា ញថា បទោឌ ន 
វបផធម៌ោច់ឆ្ៃ យពីគំរូរគួស្គរត្តមរពេះហ្ឫទ័យរបវ់រពេះគឺ រគួស្គរស្ដលមានបុរវជាធំ ស្ដលបង្ហា ញលកេណៈដនការរតូតរត្ត 
និងរគប់រគងដលីហ្រវថី និងកុមារ។ គំរូដនេះដកីតមានដរចីនកបុងរបដទវកំពុងអភិវឌណ ដហ្ីយដពលខលេះដកីតកបុងរកុមជំនំុផងស្ដរ។ 
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រគួស្គរបាក់ស្បកដធវីឲ្យកុមាររបឈមនឹងដររេះថាប ក់ 
 
ការស្បកបាក់រវាងកុមារ និងរគួស្គរអាចបណថ លមកពីមូលដហ្តុជាដរចីន ដូចជា មរណៈភាពរបវ់ឪពុក ឬ មាថ យ ឬ ទងំ ឪពុក 
និងមាថ យ ការដបាេះបង់ដចាល ការផ្លល វ់ទីលំដៅដោយស្គរជំដលាេះរបោប់អាវុធ ការជួញដូរ ឬ ររន់ស្តបញ្ហា  អវមតទភាព ឬ 
រគួស្គរមិនផថល់ការស្ថទ។ំ ឫវគល់ដនការស្បកបាក់រប ក៏អាចបណ្តថ លមកពីបញ្ហា អាកបផកិរោិ បញ្ហា ដន ទំន្មក់ទំនង 
ការរដំលាភបំ ន ឬ ការរពដងីយកដនថីយ។ ការស្បកបាក់រប ក៏អាចបណ្តថ លមកពីបញ្ហា ធំៗជារបព័នន ដូចជា ភាព រកីរក ជំដលាេះ 
ដររេះធមមជាតិ ឬ ដមដរាគដអដវ៍ /ជំងឺដអដវ៍។ កុមារស្ដលស្បកពីរគួស្គរបាត់បង់ភាពវនថិវុខរបវ់ពួកដគ 
ស្ដលបង្ហអ ក់ដល់ការលូតលាវ់ និងការអភិវឌណ។ ការទប់ស្គក ត់កំុឲ្យមានការស្បកបាក់រគួស្គរ និងការផថល់ដវវាន្មន្ម ដដីមីផ 
រកាស្គមគាីភាពរគួស្គរគឺជាអាទិភាពចំបង។ 
 
ដតីរកុមជំនំុមានទំនួលខុវរតូវអវ?ី 
 
វបផធម៌ និងវងាមន្មន្មមានរចន្មវមព័ននរគួស្គរដផសងពីរប ។ កុមារអាចទទួលរបដោជន៍បំផុតពីរគួស្គរស្ដលមានឪពុក និង 
មាថ យ ក៏ប ុស្នថលកេខណឍ ដនេះមិនស្មនដកីតដ ីងរគប់ដពលដន្មេះដទ។ ដវៀវដៅវមព័ននដមរតីចាវ់ និងថមីនិោយអំពីទំនួលខុវ 
រតូវជួយដល់កុមារកំរ ។ ចំដ េះកុមារស្ដលកំរ ឪពុកមាថ យកបុងវម័យបុរាណមានន័យថា ពួកដគមិនបានទទួលការដរជាម 
ស្រជង បាត់បង់ឋានៈរវបចាប់ និងង្ហយរងដររេះចាញ់ដបាកជនស្ដលដកងរបវច័ច ពីជនទន់ដខាយ (វូមដមីលដវៀវដៅ 
ទុទិយកថា ១០៖១៨, និកេមនំ ២២៖២៥-២៧, ោ កុប ១៖២៧)។ 

បញ្ហា វពវដថៃវំរាប់រកុមជំនំុគឺ មានកុមារជាដរចីនស្ដលវទិតដៅកបុងរចន្មវមព័ននរគួស្គរស្ដលមានឪពុក និងមាថ យ។ របដទវ 
មួយចំនួនមានរដបៀបវមរមយត្តមវបផធម៌ស្ដលរវូបយកកុមារកំរ  ឬ កុមារស្ដលឪពុកមាថ យមិនអាចដមីលស្ថពួកដគបាន 
ឧទ. រគួស្គរធំ ឬ វតថវំរាប់ដលាកវងឃ។ កបុងស្គទ នភាពដដទដទៀត អាចនឹងមានការបាត់បង់ជីវតិដរចីន (ដោយស្គរ វហ្រង្ហា ម 
ដររេះមហ្នថរាយ និងដមដរាគដអដវ/៍ជំងឺដអដវ)៍ ស្ដលវហ្គមមានវមតទភាពតិចតួចដដីមីផទក់ទញកុមារ ស្ដលមិនមាន 
ឪពុកមាថ យទងំពីរ។ ដៅកបុងដមដរៀនបន្មធ ប់ ដយីងនឹងដមីលដៅដលីរដបៀបដនការស្ថទកុំមារ ស្ដលមិនបានទទួលការស្ថទពីំ 
ឪពុកមាថ យ។ 

 ដពលខលេះ កុមារទទួលការចិចច ឹមស្ថទដំោយឪពុក ឬ មាថ យស្តមាប ក់ ដោយស្គរបញ្ហា ដនការស្លងលេះ, ការដបាេះបង់ 
ដចាល, អំដពីហ្ិងាកបុងរគួស្គរ ឬ ដោយស្គរដធវីជាមាថ យស្ដលមិនបានដរៀបការ។ វាជាការវំខ្វន់ស្ដលដយីងរតូវ 
ស្វវងយល់អំពីតរមូវការរបវ់ពួកដគ ដោយវួរពួកដគ ដហ្ីយបន្មធ ប់មកទទួលខុវរតូវកបុងន្មមជារកុមជំនំុ ដដីមីផ 
ជួយររំទពួកដគ។ 

 រវដដៀងរប ដនេះស្ដរ ដកមងកំរ ស្ដលរវ់ដៅជា “ដមរគួស្គរ” រតូវការដវចកថីរវលាញ់ និងការររំទពីមនុវសធំ ប ុស្នថ 
របស្ហ្លជាមិនរតូវការមនុវសធំរតួតរត្តដន្មេះដទ។ កុមារកំរ ក៏គួរស្តរតូវបានដគវួរអំពីតរមូវការរបវ់ពួកដគស្ដរ។ 
ដនេះមិនស្មនមានន័យថា ពួកដគចាបំាច់រតូវដឹងរគប់អវីៗទងំអវ់ដន្មេះដទ។ រកុមជំនំុមានទំនួលខុវរតូវកបុងការ 
ស្វវងយល ់និងររំទដល់ពួកដគ ដទេះបីជាពួកដគរបាប់ោ ងចាវ់ពីតរមូវការរបវ់ពួកដគក៏ដោយ។ 

 ដៅដពលស្ដលទំន្មក់ទំនងអា ហ៍្ពី ហ៍្មានភាពដរបេះឆ្ របវិនដបីរកុមជំនំុអាចជួយររំទ និងពរងឹងដល ់
អា ហ៍្ពី ហ៍្បាន ដន្មេះវាអាចជួយស្គថ រទំន្មក់ទំនងដនេះបាន និងទប់ស្គក ត់មិនឲ្យមានការស្លងលេះ និងការស្បក 
បាក់រគួស្គរ។ រកុមជំនំុរតូវស្វវងរកវធីិដផសងៗដដីមីផដោេះរស្គយបញ្ហា អាត្តម និយម និងជាពិដវវស្វវងរកវធីិបចឈប់ 
មនុវសរបុវមិនឲ្យចាកដចញពីរគួស្គរ និងភាពជាឪពុកមាថ យ។ 

 រវដដៀងរប ដនេះស្ដរ ដៅដពលស្ដលទំន្មក់ទំនងរវាងឪពុកមាថ យ និងកូនមានភាពត្តនតឹង ការជួយររំទដល់ឪពុក 
មាថ យដៅកបុងវហ្គមស្ដលមានដវចកថីរវលាញ់ អាចរារាងំនូវការរដំលាភបំ នកុមារ និងអំដពីហ្ិងាតពីមួយ 
ជំន្មន់ដៅមួយជំន្មន់។ 
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 ជាទូដៅ រកុមជំនំុរតូវដធវីជាកស្នលងស្ដលផថល់ការររំទ ការបណថុ េះបណ្តថ ល និងការដលីកទឹកចិតថវំរាប់ឪពុកមាថ យ។ 
 

“ដយីងទងំអវ់រប ទទួលស្គា ល់ថា វធីិមួយដវ៏ំខ្វន់បំផុតកបុ ងការជួយកុមារ គឺជួយដល់ឪពុកមាថ យ ឬ 
អាណ្តពាបាលរបវ់ពួកដគ។ ការជួយររំទដល់ឪពុកមាថ យវំខ្វន់ ដរ េះរគួស្គរគឺជាស្គទ ប័នស្ដលមានវកាថ នុពលបំផុត 
កបុ ងការផថល់តរមូវការបឋមរបវ់កុមារ និងដដីមីផដរៀបចំជីវតិស្ផបកវីលធម៌ និងរពលឹងវញិ្ហដ ណរបវ់ពួកដគ។ ដទេះបីជា 
កុមារទទួលឥទិនពលពីកត្តថ ដផសងៗដទៀតក៏ដោយ ជាញឹកញាប់ ឪពុកមាថ យដៅស្តជាមនុវសស្ដលតរមងផ់លូ វជីវតិរបវ់កុមារ 

(ដោយវជិជមាន ឬ អវជិជមាន) កបុ ងការលូតលាវ់របវ់កុមារ។ 
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ករណីវិកា 

Alfredo Mora Rojas, ន្មយករបចាតំំបន់វំរាប់អងាការ Viva Latin America បានវរដវរថា 

“Carolina បានដកីតមកជាមួយនឹងមាថ យមាប ក់ស្ដលកំពុងជួបបញ្ហា ោ ងធៃន់ធៃរជាមួយបញ្ហា ដនការដញៀនដរគឿងដញៀន។ 
ហាក់បីដូចជា ន្មងមានកថីវងឹឃមតិចតួចណ្តវ់វំរាប់អន្មគតរបវ់ន្មង។ ប ុស្នថឥ ូវដនេះ អវីៗផធុយរវលេះដៅវញិ។ កុមារ ី
ដនេះស្បរជាមានភាពវបាយរកីរាយ មានវុខភាពលអ និងទទួលបាននូវដវចកថីរវលាញ់ ដហី្យន្មងគឺជាកូនចិចច ឹមរបវ់ 
ខញុ ំ។ 

មានកុមារជាង ៤០លានន្មក់ដូចជាកូនរបវ់ខញុ ំ Carolina ដៅទវីបអាដមរចិឡាទិនអចច ឹងស្ដរ គឺជាកុមារស្ដលកំរ ដោយ 
បាត់បងឪ់ពុកមាថ យ រតូវដបាេះបងដ់ចាល ឬ ដកីតកបុ ងរគួស្គរស្ដលមិនអាចផាត់ផាងដ់ល់តរមូវការរបវ់ពួកដគបាន។ ដូដចបេះ ដយីង 
រតូវនិោយមកកាន់ខលួ នឯងថា៖ ដតីរកុមជនំុំអាចដធវីអវីបាន? ដយីងមិនអាចររន់ស្តអងាុយដអាបដដដមីលបញ្ហា ដនេះ ដោយ 
ចាត់ទុកថា បញ្ហា ដនេះមិនស្មនជាបញ្ហា របវ់ដយីងដន្មេះដ ីយ។ ដូដចបេះដតីដយីងមានចំស្ណកអវី? ចំដ េះដយីងស្ដលរវ់ដៅទវីប 
អាដមរចិឡាទិន ចំដលីយចំដ េះវំនួរដនេះគឺ Casa Viva។ 

Casa Viva គឺជាកមមវធីិទទួលកុមារចិចច ឹម ស្ដលដធវីការជាមួយរកុមជនំុំកបុ ងរវុក ដដីមីផស្វវងរករគួស្គរ និងផាត់ផាងរ់គួស្គរ 
ស្ដលអាចទទួលកុមារចិចច ឹមកបុ ងរគួស្គររបវ់ពួកដគ។ Casa Viva ផថល់ដល់រគួស្គរនីមួយៗនូវការបណថុ េះបណ្តថ ល ដដីមីផ 
ពួកដគអាចផថល់ការស្ថទដំល់កុមារស្ដលជាកូនថមីដថាម ងរបវ់ពួកដគ ដហី្យអវីស្ដលវំខ្វន់ដន្មេះគឺ រកុមជនំុំទងំមូលដបថជាញ ជួយ 
ដល់រគួស្គរ និងកុមារ។ កុមារស្ដលរវ់ដៅកបុ ងមណឍ លកុមារកំរ  ររន់ស្តមាត់មួយដទៀតស្ដលរតូវផថល់ចំណី ស្តផធុយដៅវញិ 
កុមារស្ដលរវ់ដៅកបុ ងរគួស្គររតូវបានហុ្ព័ំទនដោយដវចកថីរវលាញ់ និងការជួយដរជាមស្រជងពីវហ្គមរគីវថបរវិ័ទ និង 
មានរគួស្គរមួយដូចដកមងដដទដទៀតស្ដរ។ 

ដូដចបេះ ដតីខញុ ំមានចំស្ណកអវីដៅកបុ ងដនេះ? ខញុ ំក៏ជាចំស្ណកមួយរបវ់រកុមជនំុំស្ដរ។ 

ដតីខញុ ំមានចំដលីយអវីចំដ េះបញ្ហា ដនេះ? ចំដ េះរគួស្គររបវ់ខញុ ំ ដយីងបានវំដរចចិតថថា វាគឺជាដរឿងស្ដលរតូវស្ដលចូលរមួកមមវធីិ 
Casa Viva។ ដូដចបេះដៅកបុ ងឆ្ប  ំ២០០៦ ដយីងក៏បានដធវីដូដចបេះ។ ខញុ ំរបពននរបវ់ខញុ ំ និងកូនទងំបីរបវ់ពួកដយីង Jose Pablo 
(២៣ឆ្ប )ំ, Daniella  (២០ឆ្ប )ំ និង Andrea (១៣ឆ្ប )ំ ទងំអវ់រប ទទួលវគាបណថុ េះបណ្តថ ល ដដីមីផចាប់ដផថីមទទួលកុមារ 
ចិចច ឹម ដៅដពលមានដគដតទូរវ័ពធមកបន្មធ ន់។ មានទរកតូចមាប ក់ ដទីបស្តអាយុ ៦ដថៃ វទិតដៅកបុ ងមនធីរដពទយស្តមាប ក់ឯង 
ដោយស្គរឪពុកមាថ យរបវ់ន្មងមិនអាចដមីលស្ថទនំ្មងបាន ដហី្យន្មងរតូវបានរគួស្គរមួយទទួលយកដៅចិចច ឹម។ មុន 
ដបូំង វាររន់ស្តវំរាប់រយៈដពល ៦ស្ខប ុដណ្តត េះ បន្មធ ប់មកវាកាល យដៅជាមួយឆ្ប ។ំ មិនយូរប ុន្មម នដរកាយមក ដយីងដមីល 
ដឃីញចាវ់ថា ឪពុកមាថ យរបវ់ Carolina មិនអាចជួយចិចច ឹមន្មងបានដទ ដូដចបេះដយីងក៏អាចទទួលចិចច ឹមន្មងជាផលូ វការ 
ដហី្យន្មងក៏បានកាល យជាស្ផបកមួយដនរគួស្គររបវ់ដយីងរហូ្តមក។ រពេះអងាពិតជាបានរបទនពរកូនរវីដរ៏វវ់ស្គអ តដនេះ 
មកដល់ដយីងស្មន! 

មានដកមងៗជាដរចីនន្មក់ដទៀត ស្ដលរតូវការដវចកថីរវលាញ់ដនេះដូចជា Carolina ស្ដរ ស្ដលរតូវការវទិតកបុ ងរគួស្គរណ្ត 
មួយ។ កុមារទងំដនេះ អាចមានឳកាវដនេះត្តមរយៈ Casa Viva។ Casa Viva គឺជាកមមវធីិមួយស្ដលគួរឲ្យរដំភីប ដរ េះវា 
ផ្លល វ់ស្របជីវតិមនុវសត្តមរដបៀបមួយជាអចិដហ្រនថ ដោយផថល់នូវដវចកថីរវលាញ់ និងដវទរភាពមួយដៅកបុ ងរគួស្គរ ស្ដលពួកដគ 
មានដវរភីាពថមីកបុ ងការលូតលាវ់ត្តមផលូ វអារមមណ៍ រពលឹងវញិ្ហដ ណ បញ្ហដ  និងរូបកាយ។ Casa Viva មិនស្មនររន់ស្តជាកមម 
វធីិទទួលកុមារចិចច ឹមប ុដណ្តត េះដទ ប ុស្នថគឺជារចកចូលមួយដៅកាន់អន្មគតវំរាប់កុមារ។”។ 
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លំហាត ់

ចូរបំដពញដៅកបុងចដន្មល េះដៅកបុងការវដងេបដនដមដរៀន៖ 

រពេះគមពីរបដរងៀនដយងីថា រពេះជាមាច វ់ត្តមដរៀបចំកុមារឲ្យដកីតមក_____________ ______________ ដៅកបុង 
វមព័ននដមរតី______________។ ការរស្គវរជាវ ____________ ក៏បង្ហា ញផងស្ដរថា ______________ ផថល់ 
ការការ រដ៏របដវីរបំផុតវំរាប់កុមារ។ កុមារ_____________ស្ដលមកពីរគួស្គររបវ់ពួកដគ មានភាពង្ហយរងដររេះ 
ដៅនឹង___________________ និង______________។ ោ ងណ្តមិញ ដយងីរតូវស្តស្ញកឲ្យោក់នូវដរលការណ៍ 
រពេះគមពីរវថីអំពីតរមូវការចង់បានរគួស្គររបវ់កុមារ ពីលកេណៈរគួស្គរ____________________។ 

កុមារ_______________ពីរគួស្គរ វំរាប់ដហ្តុផលជាដរចីន រមួទងំ បញ្ហា ស្ផបកអាកបផកិរោិ បញ្ហា ស្ផបកទំន្មក់ទំនង 
ការរដំលាភបំ ន ឬ ការរពដងីយកដនថីយ ភាពរកីរក ជំដលាេះ ដររេះធមមជាតិ និងដមដរាគដអដវ៍/ជំងឺដអដវ៍។ វាគឺជា______ 
___________ កបុងការរារាងំមិនឲ្យមានការស្បបបាក់ពីរគួស្គរ និងដដីមីផផថល់ដវវាដផសងៗ ដដីមីផរកា____________។ 
វានឹង ក់ព័នន______________ដៅនឹងអវីស្ដលពួកដគរតូវការ និងផថល់ជំនួយ។ វាក៏អាចជាទីកស្នលងដន____________ 
_____________ និង_______________វំរាប់ឪពុកមាថ យ។ 

វំណួរពិភាកា  

1. ដតីរគួស្គរកបុងបរបិទរបវ់អបកមានស្បបស្ផនអវី ញឹកញាប់បំផុត? ដតីវាទក់ទងស្បបស្ផនដនជីវតិរគួស្គរកបុងរពេះគមពីរ 
ដោយរដបៀបណ្ត? 

2. ដតីជីវតិរគួស្គរកបុងបរបិទរបវ់អបកមានចំនុចខ្វល ងំ និងចំនុចដខាយអវីខលេះ? ដតីមានកត្តថ គំរាមកំស្ហ្ងធំៗអវីខលេះចំដ េះ 
រគួស្គរ? 

3. ដហ្តុអវីជាទូដៅ បានជារគួស្គរគឺជាកស្នលងស្ដលលអរបដវីរបំផុតវំរាប់ការលូតលាវ ់និងការអភិវឌណរបវ់កុមារ? 

4. ដតីរកុមជំនំុ ឬ អងាការរបវ់អបកដធវីអវី ដដីមីផទប់ស្គក ត់ការស្បកបាក់រគួស្គរ និងដដីមីផជួយកុមារ និងរគួស្គររបវ់ពួកដគ? 
ដតីអបកអាចដធវីអវីបស្នទមដទៀត? 

5. ដតីអបកអាចវិកាអំពីតរមូវការរបវ់រគួស្គរស្ដលង្ហយរងដររេះកបុងវហ្គមរបវ់អបក ដោយរដបៀបណ្ត? 



ដវៀវដៅកិចចការពិធីការកុមារ 
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សមសរៀនទី ៨៖ ចុ្ះចំ្ផ្ណកឯកមុារផ្ដលគ្មម នរគួសារវិញសនាះ? 
ដវចកឋីវដងេប 

 ទីកស្នលងមណឍ លកុមារកំរ  ស្ដលផថល់ការស្ថទវំំរាប់កុមារកំរ  និងកុមារង្ហយរងដររេះ 
 ជំដរវីដផសងកបុងការស្ថទកំបុងរគួស្គរ និងវហ្គម 
 បទោឌ នស្ថទអំបផបរមិា 
 តួន្មទីរកុមជំនំុ 

 
ដូចអវីស្ដលដយីងបានដមីលដឃីញរួចដហ្ីយ វទិតិជាវកលបង្ហា ញនូវរូបភាពមួយដ៏អាប់អួរអំពីជីវតិរបវ់កុមារ។ មានរដបៀប 
ស្ដលគួរឲ្យឈឺចាប់ជាដរចីន ស្ដលជិវតិរបវ់កុមារអាចស្បកបាកពីរគួស្គររបវ់ពួកដគបាន ដហ្ីយមានដហ្តុផល 
ដស្គកន្មដកមមជាដរចីន ស្ដលដធវីឲ្យរគួស្គររបវ់កុមារជាដរចីនមិនអាចបនថស្ថទដំល់កូនរបវ់ពួកដគបាន។ 

ដតីមណឍ លកុមារកំរ គឺជាជំដរវីដ៏លអបំផុតឬ? 

ដៅដពលជួបស្គទ នភាពស្ដលគួរឲ្យអវ់វងឹឃម វាមានភាពង្ហយរវួលកបុងការវនបិោឌ នថា មណឍ លកុមារកំរ ជាជំដរវីដ៏លអ 
របដវីរបំផុត ដហ្ីយកបុងករណីមួយចំនួនប ុដណ្តត េះស្ដលមណឍ លកុមារកំរ ដឆលីយតបចំដ េះបញ្ហា ដនការស្ថទដំល់កុមារកំរ  
និងកុមារស្ដលង្ហយរងដររេះដៅដលីពិភពដលាក។ ដយីងដមីលដឃីញោ ងចាវ់អំពីការជំរុញចិតថរបវ់រគីវថបរវិ័ទ កបុងការ 
ដបីកមណឍ លកំរ  ស្ដលដចញមកពីរពេះហ្ឫទ័យរបវ់រពេះកបុងការផថល់ដវចកថីរវលាញ់ និងការស្ថទដំល់កុមារ ដហ្ីយការ 
ដបថជាញ  និងការលេះបង់គឺជាអវីស្ដលគួរឲ្យវរដវីរ។ 

ោ ងណ្តមិញ ការរស្គវរជាវរយៈដពលជាដរចីនឆ្ប កំនលងមកអំពីផលប េះ ល់ដនមណឍ លស្គប ក់ដៅរយៈដពលស្វង ដៅដល ីកុមារ។ 
លទនផលបានបង្ហា ញនូវវុចចន្មករោ ងចាវ់អំពីការស្គប ក់ដៅកបុងមណឍ ល និងផលប េះ ល់អវជិជមានរយៈដពលស្វង 
ដៅដលីកុមារ។ ឥ ូវដនេះមានការទទួលស្គា ល់ជាអនថរជាតិថា ការស្ថទកំបុងមណឍ លកុមារកំរ  និងការស្ថទកំបុងមណឍ លរយៈ 
ស្វងដផសងដទៀត មិនបានដធវីដ ីងដោយគិតអំពីឧតថមរបដោជន៍របវ់កុមារដទ។ 

ជំដរវីស្ថទកំបុងរគួស្គរ និងវហ្គម 

អនុវញ្ហដ វថីពីវិទិនកុមាររបវ់អងាការវហ្របជាជាតិ និងដវចកថីរបកាវ Stockholm អំពីកុមារ និងការស្ថទកំបុងមណឍ ល ឆ្ប  ំ
២០០៣ រតូវបានដឹកន្មដំោយដរលការណ៍ស្ដលថា ទីកស្នលងស្ដលរបដវីរបំផុតវំរាប់ការលូតលាវ់ និងអភិវឌណរបវ ់ កុមារ 
ដដីមីផបំដពញវកាថ នុពលរបវ់ពួកដគ គឺវទិតដៅកបុងរគួស្គរស្ដលមានដវចកថីរវលាញ់ និងមានការដរជាមស្រជង ដហ្ីយ 
រគួស្គរគួរស្តទទួលបាននូវជំនួយស្ដលចាបំាច់ និងទទួលបាននូវការការ រ ដដីមីផបំដពញទំនួលខុវរតូវរបវ់ពួកដគ។ 

ដវចកថីរបកាវ Stockholm អំពីកុមារ និងការស្ថទកំបុងមណឍ ល រតូវបានចុេះហ្តទដលខ្វដោយរោឌ ភិបាលភាគដរចីនដៅដលី 
ពិភពដលាក កបុងឆ្ប  ំ២០០៣។ ដវចកថីរបកាវដនេះស្ចងថា៖ 

 ការស្ថទកំបុងរគួស្គរ និងការស្ថទកំបុងវហ្គមគឺជាជំដរវីដ៏របដវីរបំផុត វំរាប់ការស្ថទជំំនួវវំរាប់កុមារ 

 ការស្ថទកំបុងមណឍ លគួរស្តជាជំដរវីចុងដរកាយ និងជាដំដណ្តេះរស្គយបដណ្តថ េះអាវនប 

 យុទនស្គហ្រវថ និងវធីិជាក់លាក់គួរស្តបដងកីតដ ីង ដដីមីផជួយដល់ឪពុកមាថ យ ដដីមីផចិចច ឹមកូនរបវ់ពួកដគ និងបចជូ ន 
ពួកដគដៅស្គលាដរៀន 

 យុទនស្គហ្រវថ និងវធីិទងំដនេះក៏គួរស្តដរបីវំរាប់រគួស្គរ ស្គច់ញាតិ និងវហ្គមស្ដលស្ថទកុំមារផងស្ដរ កបុងកាលៈ 
ដទវៈណ្តស្ដលរម នការស្ថទពីំឪពុកមាថ យ ដដីមីផដចៀវវាងមិនឲ្យកុមាររតូវបចជូ នដៅរវ់ដៅកបុងមណឍ លកុមារ កំរ  



ស្វវងយល់អំពីកុមារកបុងបរបិទ 
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ជាការពិតណ្តវ ់មានស្គទ នភាពជាដរចីនស្ដលកុមារស្ដលរវ់ដៅជាមួយស្គច់ញាតិ ឬ កបុងវហ្គមរបវ់ពួកដគ មិនបានគិត 
អំពីឧតថមរបដោជន៍របវ់កុមារ ដហ្តុដូដចបេះដហ្ីយបានជា ជំដរវីដ៏របដវីរបំផុតគឺោក់កុមារកបុងមណឍ លវំរាប់ការស្ថទរំយៈ 
ដពលខលី។ ដរលការណ៍ស្ណន្មជំាអនថរជាតិវំរាប់ការអនុវតថដ៏របដវីរបំផុតបានដលីកទឹកចិតថថា  កយ “រយៈដពលខល”ី គឺជា 
ឃ្លល មួយដ៏វំខ្វន់បំផុតស្ដលដយីងរតូវយល់ ដហ្ីយកុមារគួរស្តទទួលបានកស្នលងស្គប ក់ដៅស្ដលមានវុវតិទភាពកបុងវហ្គម 
ឲ្យបានឆ្ប់ត្តមស្តអាចដធវីដៅបាន បន្មធ ប់ពីពួកដគមកដល់កបុងមណឍ លភាល មៗ។ 

បទោឌ នអបផបរមិាវំរាប់រគប់ជំដរវីដនការស្ថទំ 

រគប់ទំរង់ដនការស្ថទកំបុងមណឍ ល គួរស្តរបតិបតិថការដោងត្តមបទោឌ នអបផបរមិា ស្ដលគួរស្តរួមបចចូ លដរលការណ៍ស្ណន្មំ 
វំរាប់តរមូវការស្ថទបំឋម ផថល់នូវតរមូវការវំរាប់ការលូតលាវ់ ការរវ់រានមានជីវតិ ការការ រ និងការចូលរួមរបវ់កុមារ 
ដហ្ីយក៏ទទួលស្គា ល់ផងស្ដរថា ការដធវីវមាហ្រណកមមមិនស្មនររន់ស្តដៅដពលកុមារចាកដចញពីមណឍ លដន្មេះដទ ប ុស្នថវាគឺ 
ជាដំដណីរការទងំមូលស្ដលចាប់ដផថីមដៅដថៃស្ដលកុមារមកដល់កបុងមណឍ ល។ 

ជំដរវីស្ថទកំបុងវហ្គមក៏គួរស្តដធវីត្តមបទោឌ ស្ថទអំបផបរមិាស្ដរ។ រគប់ទំរង់ដនការស្ថទគួំរស្តរតួតពិនិតយ និងវាយតដមលរាល ់
ដវវាកមមទងំអវ់ឲ្យបានជារបចាំ ដហ្ីយរគប់កុមារទងំអវ់ស្ដលរតូវដធវីវមាហ្រណកមមដៅវហ្គម គួរស្តរតូវដធវីការត្តម 
ោនឲ្យបានរបចាំ ដោយដធវីការរតួតពិនិតយ និងវាយតដមលឲ្យបានម ត់ចត់ ដដីមីផធាន្មឲ្យបានដជាគជ័យ។ របវិនដបីមានការ 
ដរជាមស្រជងស្បបដនេះដទ ការស្ថទកំបុងវហ្គមអាចនឹងចាប់ដផថីមបរាជ័យ។ ត្តមការពិត រគប់មនុវសទងំអវ់ង្ហយរបឈម 
នឹងវមាព ធដូចជាឪពុកមាថ យរបវ់កុមារស្ដរ។ 

បញ្ហា របឈមវំរាប់រកុមជំនំុ 

ការជួយដរជាមស្រជងរគួស្គរស្ដលជួបវបិតិថ មិនស្មនជាជំដរវីស្ដលង្ហយរវួលបំផុតដដីមីផមានឥទិនពលវជិជមាន ដៅដលីជីវតិ 
របវ់កុមារកំរ  និងកុមារង្ហយរងដររេះដន្មេះដទ ក៏ប ុស្នថមានមនុវសជាដរចីនដៅដលីពិភពដលាក ស្ដលបានដធវីឲ្យកិចចការដនេះ 
ដជាគជ័យ។ រគីវថបរវិ័ទវទិតកបុងស្គទ នភាពមួយលអ កបុងការផថល់ដវវា និងជំនួយដល់អបកស្ដលជួបបញ្ហា កបុងការស្ថទកុំមារ 
កំរ  និងកុមារង្ហយរងដររេះកបុងវហ្គមរបវ់ពួកដគ ដូចជា រគួស្គររកីរក មាថ យស្ដលដៅលីវ ជីដូនជីត្តស្ដលជរា រគួស្គរ 
ចិចច ឹម និងដលាកវងឃ ជាដដីម ដដីមីផធាន្មថា កុមារទងំដន្មេះមិនោច់ដចញពីរគួស្គរ ឬ វហ្គមរបវ់ពួកដគដទ ប ុស្នថបាន 
ទទួលការស្ថទដ៏ំរបដវីរបំផុត។ 

ដនេះគឺជាកិចចការដ៏លំបាក។ មានស្គទ នភាពដ៏កំវត់ជាដរចីន ស្ដលមិនមានចំដលីយស្ដលង្ហយរវួល។ វារតូវការការដចបរបឌិត 
ភាពកាល ហាន និងការខំរបឹងស្របងោ ងដរចីនដដីមីផធាន្មថា រគួស្គរនីមួយៗមានវមតទភាពរគប់ររន់ ដដីមីផផថល់ការការ រ 
ដល់កុមារ ដហ្ីយវហ្គមរតូវបានដរៀបចំដដីមីផឲ្យទទួលខុវរតូវចំដ េះវមាជិករគួស្គរ ស្ដលង្ហយរងដររេះបំផុតរបវ់ពួក 
ដគ។ រពេះជាមាច វ់មិនបានគិតថា វាមិនអាចដៅរួចដន្មេះដទ ដរ េះកំលាងំរបវ់ដយីងវទិតដៅដលីរទង់ស្តមួយប ុដណ្តត េះ។ 
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ករណីវិកា 

Kolyan មានអាយុ ២២ឆ្ប ។ំ ន្មងមិនបានចាឪំពុកមាថ យរបវ់ន្មងដទ ដហ្យីក៏មិនបានចាពីំមូលដហ្តុស្ដលឪពុកមាថ យរបវ់ 
ន្មងមិនបានដមីលស្ថន្មងស្ដរ។ ការចងចាដំៅដពលន្មងដៅដកមងដៅដ យីគឺ រកុមរគួស្គររបវ់ន្មងស្ដលន្មងដៅថា 
“រគួស្គរចិចច ឹម” ស្ដលមានឪពុក មាថ យ និងកូនៗជាដរចីន ស្ដលន្មងដៅស្តរវលាញ់ រហូ្តមកដល់វពវដថៃ។ ដៅដពលន្មង 
ធំដឹងកថីដ ងី ន្មងរតូវបានតរមូវឲ្យដធវីការជាដរចីនដមា ងកបុងដភាជនីយោឌ នរគួស្គររបវ់ន្មង។ រគួស្គរចិចច ឹមរបវ់ន្មងកាច 
ដហ្យីមានអំដពីហ្ងិារហូ្តដល់ន្មងអាយុ ១៣ឆ្ប  ំស្ដលន្មងមិនរទបំានដទៀត ដូដចបេះន្មងក៏បានរត់ដចញពីផធេះ។ 

បន្មធ ប់ពីន្មងបានចំណ្តយដពលមាប ក់ឯងដៅត្តមផលូវកបុងទីរកុង មានអងាការវិទិនកុមារមួយបានទទួលយកន្មងដៅោក់កបុង 
មណឍ លកុមារកំរ ។ ន្មងរវ់ដៅកបុងមណឍ លកុមារកំរ រយៈដពល ៤ឆ្ប ។ំ ន្មងបានរតលប់ដៅស្គលាដរៀនវញិ ដហ្យីបាន 
ដរៀនកំពយូទ័រ និងភាស្គអង់ដគលវ។ ន្មងបានមានការពឹងស្ផអកោ ងខ្វល ងំដៅដលីដវវារបវ់មណឍ លកុមារកំរ  ដហ្យីបានបាត់ 
បង់វមតទភាពទទួលខុវរតូវខលួនឯង។ មណឍ លកុមារកំរ បានបថូរដៅអររថមី ដហ្យីន្មយកមណឍ លបានរបកាវថា កុមារ 
ស្ដលមានអាយុ ១៨ឆ្ប  ំ និងដលីវ ១៨ឆ្ប  ំ នឹងមិនរតូវបថូរទីត្តងំដៅជាមួយកុមារដដទដទៀតដទ ដូដចបេះរតូវរកកស្នលងដផសងដដីមីផ 
រវ់ដៅ។ Kolyan វទិតដៅកបុងចំដណ្តមយុវជនវយ័ដកមងស្ដលមានអារមមណ៍ភ័យ ដរ េះមិនដឹងរតូវដធវីោ ងណ្ត។ បុគាលិក 
មណឍ លកុមារកំរ មាប ក់បានអាណិតន្មង ដហ្យីបានដៅន្មងដៅរវ់ដៅជាមួយរគួស្គររបវ់រត់។ ន្មងបានរវ់ដៅជាមួយ 
រគួស្គរដន្មេះចាប់ត្តងំដពលដន្មេះមក ប ុស្នថដៅស្តរពួយបារមភជានិចចថានឹងមានដរឿងអវីដកីតដ ងីដៅដពលអន្មគត។ 

ជីវតិរបវ់ន្មងពិតជាខុវស្បលកពីមុន។ ចុេះដបីមាថ យបដងកីតរបវ់ន្មងរតូវបានរកដឃញីថា មិនអាចផថល់ការស្ថទដំល់កូនរវី 
របវ់រត់បាន ស្តបានទទួលការជួយដរជាមស្រជង? ចុេះដបីមានមនុវសមាប ក់រតួតពិនិតយដៅដលីការស្ថទរំបវ់រគួស្គរចិចច ឹម 
របវ់ន្មង ដហ្យីវាយតដមលដលីស្គទ នភាពរបវ់ន្មង? ចុេះដបីន្មងរតូវបានោក់កបុងមណឍ លស្ថទរំយៈដពលខលី? ចុេះដបីមណឍ ល 
កុមារកំរ ស្ដលន្មងស្គប ក់ដៅ រតូវបានត្តមោនដោយបទោឌ នស្ថទអំបផបរមិា? 

ឥ ូវដនេះ Kolyan មានការង្ហរដធវី ដហ្យីកំពុងចាប់ដផថីមដរៀនអំពីពឹងស្ផអកដលីខលួនឯងស្គរជាថមី។ ការឲ្យតដមលខលួនឯង និងការ 
មានទំនុកចិតថដលីខលួនឯងនឹងរតូវចំណ្តយដពលជាង ប ុស្នថន្មងកំពុងទទួលបានជំនួយស្ដលន្មងរតូវការ។ បញ្ហា របឈមរបវ់ 
ដយងីគឺរតូវកំណត់នូវរគួស្គរស្ដលរបឈមនឹងភាពង្ហយដររេះ ដហ្យីជួយដរជាមស្រជងដល់ពួកដគ មុនដពលស្ដលកូនៗរបវ់ 
ពួកដគទទួលរងទុកេនូវផលវបិាកដផសងៗ។ 
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លំហាត ់

ចូរបំដពញដៅកបុងចដន្មល េះកបុងការវដងេបដនដមដរៀន៖ 

មានរដបៀបជាដរចីនស្ដលកុមារអាចោច់ដចញពី___________របវ់ដគ ដហ្យីក៏មានមូលដហ្តុស្ដលអាចបណ្តថ លឲ្យ 
រគួស្គររបវ់កុមារមានអារមមណ៍ថា មិនអាច____________វំរាប់ពួកដគ។ ដៅដពលដឹងអំពីដវចកថីពិតដនេះ វានឹងមាន 
ភាពង្ហយរវួលកបុងការវនបិោឌ នថា___________ជាជំដរវីរបដវីរបំផុត ដហ្យីដពលខលេះជាចំដលីយ________ចំដ េះ 
បញ្ហា កបុងការស្ថទ_ំ____________ _____________ដៅដលីពិភពដលាក។ ោ ងណ្តមិញ ការរស្គវរជាវបង្ហា ញថា 
ការស្ថទកំបុងមណឍ លរយៈដពលស្វងមិនស្មន_______________ ______________។ 

________________________មានផលប េះ ល់អវជិជមាន រយៈដពលស្វងដៅដលីកុមារ។ ដវចកថីរបកាវ Stockholm 
បញ្ហជ ក់ថា កស្នលងរបដវីរបំផុតវំរាប់ការអភិវឌណ និងការលូតលាវ់របវ់កុមារ ដដីមីផវំដរចវកាថ នុពលដពញដលញរបវ់ពួក 
ដគ ដៅកបុង______________ _______________។ ការស្ថទកំបុងរគួស្គរ និងកបុងវហ្គមគឺជាជំដរវីដ៏របដវីរបំផុត 
វំរាប់ការស្ថទជំំនួវវំរាប់កុមារ ដហ្យីការស្ថទកំបុងមណឍ លគួរស្ត____________ និងជាដំដណ្តេះរស្គយ________។ 
រគប់ទំរង់ទងំអវ់ដនការស្ថទកំបុងមណឍ ល និងវហ្គមគួរស្តរតូវបានរគប់រគងដោយ____________ __________។ 

វំណួរពិភាកា  

1. ដតីជីវតិកុមារកំរ  និងកុមារង្ហយរងដររេះស្ដលរវ់ដៅកបុងមណឍ លកុមារកំរ  និងកុមារស្ដលរវ់ដៅកបុងវហ្គម 
ខុវរប ដោយរដបៀបណ្ត? (វូមពិចារណ្តដល់រគប់ស្ផបកទងំអវ់ដនការលូតលាវ់ អាកបផកិរោិ បទពិដស្គធន៍ដន 
ការរវ់ដៅ និងការអប់រ)ំ 

2. ដតីបញ្ហា លំបាកអវីខលេះស្ដលកុមារ និងមនុវសវយ័ដកមងស្ដលរវ់ដៅកបុងមណឍ លកុមារកំរ  មាន? 
3. ដហ្តុអវីបានជាការស្ថទកំបុងរគួស្គរ និងវហ្គមរតូវបានចាត់ទុកថា ជាដំដណ្តេះរស្គយរបដវីរបំផុតវំរាប់ការលូត 

លាវ់របវ់កុមារ? 
4. ដតីអបកមានអនុស្គហ្រវថអវីខលេះ ដដីមីផរមួបចចូ លដរលនដោបាយវមាហ្រណកមមវំរាប់មណឍ លកុមារកំរ ? 
5. របវិនដបីអបកមានកូន ដហ្យីមិនអាចដមីលស្ថពួកដគបានតដៅដទៀត ដតីអបកចង់ឲ្យកូនរបវ់អបកទទួលការស្ថទដំោយ 

រដបៀបណ្ត? 



ដវៀវដៅកិចចការពិធីការកុមារ 
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ផ្ផែកទី ៣៖ ការអភិវឌ្ឍន៍របស់កុមារ 
សសចកតីផ្ែនាំ 
ស្ផបកទី ៣ មានដរលបំណងផថល់នូវទិដឌភាពទូដៅដនដរលគំនិតគនលឹេះដនការអភិវឌណន៍របវ់កុមារ ដដីមីផជួយឲ្យអបកស្ដល 
ដធវីការជាមួយកុមារយល់អំពីអវីស្ដលកំពុងដកីតដ ីងកបុងជីវតិរបវ់កុមារ ដៅកាលដវលាដផសង  ៗ និងដដីមីផអាចផថល់នូវ 
លកេខណឍ ដ៏របដវីរបំផុតវំរាប់លូតលាវ់ដ៏មានវុខភាពលអរបវ់កុមារ។ 

ដមដរៀនទី ៩ ផថល់នូវរកបខណឍ វំរាប់ការគិតអំពីការអភិវឌណន៍របវ់កុមារ និងអំពីដរលការណ៍មួយចំនួនដ៏វំខ្វន់បំផុត។ 
ដមដរៀនទី ១០ ដផ្លថ តដៅដលីទរក និងកុមារតូច  ៗ ចំស្ណកឯដមដរៀនទី ១២ ដផ្លថ តដៅដលីកុមារធំ  ៗ និងដកមងៗជំទង់។ របធាន 
បទដ៏វំខ្វន់ស្ដលនិោយអំពីអារមមណ៍ដនទំន្មក់ទំនងដ៏ខ្វល ងំ រតូវបានដលីកមកពិភាកាកបុងដមដរៀនទី ១១។ 

វាស្តងស្តវំខ្វន់ស្ដលដយីងរតូវគិតអំពីដរលការណ៍ដនការអភិវឌណន៍កុមារ ត្តមរយៈបរបិទវបផធម៌ផ្លធ ល់ខលួន ដហ្ីយស្វវងយល ់
អំពីការដលីកកំពវ់ការអភិវឌណន៍ស្ដលមានវុខភាពលអ ដោយដោងត្តមរបដពណីកបុងវហ្គមរបវ់អបក។ រដបៀបរបបដន 
ការចិចច ឹមកូនស្ដលលអមិនស្មនមានស្តមួយដទ។ ដៅដពលជាមួយរប ដនេះស្ដរ អបកគួរស្តគិតោ ងម ត់ចត់អំពីរដបៀបដនការ 
ចចច ឹមបីបាច់ និងការស្ថទកុំមារដៅកស្នលងស្ដលអបកដធវីការ ដដីមីផឲ្យដឹងថាដតីវាផថល់បរោិកាវលអបំផុតដដីមីផជួយឲ្យកុមារ 
រកីចំដរនីឬដទ។ 
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សមសរៀនទី ៩៖ សេ ុអ្វីបានជាខ្្ុំរ ូវផ្ វងយលអ់្ំពីការអ្ភិវឌ្ឍន៍កមុារ? 
ដវចកថីវដងេប៖ 

 ដតីការអភិវឌណគឺជាអវី? 
 ដវចកថីស្ណន្មអំំពីរកបខណឍ វំខ្វន់ៗ ដដីមីផស្វវងយល់ការអភិវឌណន៍របវ់កុមារ 
 អវីស្ដលកុមារទងំអវ់រតូវការ៖ ដរលការណ៍ទូដៅមួយចំនួនវំរាប់ដលីកកំពវ់ការអភិវឌណន៍កុមារ 

ដូចដមថចស្ដលដៅថាការអភិវឌណន៍កុមារ? 

ការអភិវឌណន៍គឺជាដំដណីការមួយស្ដលមនុវសមានភាពចាវ់ទំុ និងមានលកេណៈដពញដលញជាងមុន។ វាគឺជាដំដណីរមួយ 
ស្ដលបនថដកីតដ ងីជានិចច ស្ដលចាប់ដផថីមដៅដពលកុមារចាប់កំដណីត និងបនថដពញមួយជីវតិរបវ់មនុវស។ វារមួបចចូ ល 
បំស្របំរលួស្ផបករាងកាយ ស្ផបកទំន្មក់ទំនងវងាម អារមមណ៍ បញ្ហដ  និងស្ផបករពលឹងវញិ្ហដ ណ ដៅដពលកុមារចាប់ដផថីមបដងកីត 
ទំន្មក់ទំនង និងមានទំន្មក់ទំនងកបុងរគប់បរបិទទងំអវ់ ស្ដលដយងីបានគិតកបុងដមដរៀនទី ៥។ ការអភិវឌណកុមារដផ្លថ តដៅ 
ដលីដំណ្តក់កាលដ៏វំខ្វន់ដំបូងដនដំដណីរការដនេះ កបុងអំ ុងដពលកុមារភាព និងវយ័ជំទង់ គឺកបុងអំ ុងដពលមានការស្រប 
របួលោ ងដលឿន និងវុីជំដៅស្ដលចាក់រគឹេះមូលោឌ នវំរាប់អវ់មួយជីវតិ។ វាជាការវំខ្វន់ស្ដលរតូវយល់អំពីការអភិវឌណន៍ 
កុមារ ដរ េះកុមារភាពគឺជាដពលដវលាស្ដលដកីតមានបំស្របំរលួមួយោ ងដលឿន។ កុមារនឹងរបឈមនឹងដររេះថាប ក់ របវិនដបី 
ពួកដគមិនបានទទួលការស្ថទ ំ និងការជួយដរជាមស្រជងឲ្យបានរតឹមរតូវដទ។ វាអាចមានផលប េះ ល់មួយោ ងធំ 
ឧទហ្រណ៍ ដៅដលីការលូតលាវ់ស្ផបករាងកាយ វនថិវុខស្ផបកអារមមណ៍ និងស្ផបកបញ្ហដ ។ 

ដតីវញ្ហដ ដនការអភិវឌណន៍មានអវីខលេះ? 

ជាធមមត្ត ដយងីគិតអំពីការលូតលាវ់របវ់កុមារត្តមរយៈកំពវ់ និងទំងន់។ វញ្ហដ ទងំដនេះង្ហយរវួលកបុងការវាយតំដល 
ដោយពិនិតយដមីលការលូតលាវ់ស្ដលមានវុខភាពលអរបវ់កុមារ។ វាក៏វំខ្វន់ផងស្ដរស្ដលដយងីរតូវដឹងថា ស្ផបកដផសងៗ 
ដទៀតដនការលូតលាវ់របវ់កុមារក៏អាចរតូវបានវាវ់វធង់ផងស្ដរ។ ចាប់ត្តងំពីកំដណីតមក កុមារស្ដលមានការលូតលាវ ់
ដោយមានវុខភាពលអ នឹងវំដរចបាននូវ “វញ្ហដ ” ស្ដលគួរឲ្យកត់វំរល់ កបុងការដលងកំស្គនថ ការដរៀនវូរត ការនិោយវថី 
និងកបុងវកមមភាព។ ជាទូដៅ កុមារវវិតថពីចំនុចដ៏វំខ្វន់មួយ (ឬ វញ្ហដ វំរល)់ កបុងការលូតលាវ់របវ់ពួកដគ ដៅចំនុច 
វំខ្វន់មួយដទៀត ត្តមលកេណៈធមមជាតិ។ ឧទហ្រណ៍៖ កុមារភាគដរចីននិោយ កយមួយមា ត់ៗ មុនដពលពួកដគដរៀន 
និោយជារបដោគ ប ុស្នថកុមារនីមួយៗលូតលាវ់ និងរកីចំដរនីស្ផបកជំន្មញត្តមដលផឿនរបវ់ពួកដគមាប ក់ៗ។ វាជាដរឿងធមមត្ត 
ស្ដលកុមារមាប ក់រកីចំដរនីន្មមុំខស្ផបកមួយ ដូចជា ស្ផបកភាស្គ ប ុស្នថមានការយតឺោ វស្ផបកមួយដទៀត។ ោ ងណ្តមិញ ដពល 
ដវលាដនការលូតលាវ់របវ់កុមារមាប ក់ៗអាចនឹងមានលកេណៈខុវរប បនថិចបនថួច ដូដចបេះដយងីរតូវស្វវងយល់អំពីវញ្ហដ ដន 
ការលូតលាវ់ទងំដន្មេះ ជាពិដវវ ដៅដពលអបកដធវីការជាមួយកុមារវយ័ដកមង។ 

ភាពយតឺោ វកបុងស្ផបកណ្តមួយអាចជាវញ្ហដ ដនបញ្ហា ដនការលូតលាវ់។ ដំណឹងលអគឺថា ដៅដពលអបកវំរល់អំពីភាពយតឺ 
ោ វដនេះកាន់ស្តឆ្ប់ ដន្មេះអបកអាចជួយឲ្យពួកដគវំដរចវកាថ នុពលដពញដលញរបវ់ពួកដគបាន។ ចំដណេះដឹងដនេះជួយដល់ 
បុគាលិកស្ថទកុំមារឲ្យដចេះវួរវំនួរស្ដលរតឹមរតូវ កបុងការង្ហររបវ់ពួកដគ ដហ្យីបដងកីតដរលដៅ និងដរលបំណងស្ដលមាន 
របវិទិនភាព វំរាប់ព័ននកិចច។ 

ដទេះបីជាដយងីដផ្លថ តដលីការលូតលាវ់ស្ផបករពលឹងវញិ្ហដ ណរបវ់កុមារស្តដៅកបុងដវៀវដៅទី ៤ ក៏ពិតស្មន ក៏កបុងន្មមជារគីវថ 
បរវិ័ទ ដយងីក៏ដឹងអំពីស្ផបកបស្នទមកបុងការអភិវឌណន៍កុមារ។ ដយងីចង់ដមីលដឃញីកុមារមាប ក់ៗវំដរចវកាថ នុពលស្ដលរពេះ 
របទនឲ្យ។ ដយងីស្វវងយល់ថា កុមារទងំដនេះនឹងមិនមានដពញលកេណៈបរបូិរណ៍ និងដពញវយ័ ត្តមអតទន័យស្ដលវុីជំដៅ 
របវិនដបីរម នការស្គថ រទំន្មក់ទំនងដ ងីវញិជាមួយរពេះដន្មេះដទ។ 
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ដតីកុមារទងំអវ់រតូវការអវីវំរាប់ការលូតលាវ់ស្ដលមានវុខភាពលអ? 

មានពីរចំនុចស្ដលស្តងស្តរតូវចងចាជំានិចចដៅដពលដធវីការជាមួយកុមារ ដហ្យីរវបត្តមរបាជាញ ដនរពេះគមពីរ និងរទឹវថីដនការ 
អភិវឌណកុមារ៖ 

 កថីរវលាញ់ស្ដលឥតលកេខណឍគឺជាតរមូវការដ៏វំខ្វន់បំផុតរបវ់កុមាររគប់រូប និងជាវវរដរលដនការចិចច ឹមកូន 

 ដរលការណ៍វំខ្វន់បំផុតដនការចិចច ឹមកូន (ដទេះបីជាកូនផ្លធ ល់ខលួន ឬ កុមារស្ដលវទិតកបុងការស្ថទរំបវ់អបក) គឺ 
ផថល់អវីស្ដលលអបំផុតវំរាប់កុមារនីមួយដៗោយបំដពញនូវតរមូវការរបវ់កុមារ។ ដនេះមានន័យថា ស្គថ ប់កុមារ និង 
ស្វវងយល់អំពីកុមារត្តមបុគាលិកលកេណៈរបវ់កុមារ។ 

កុមារដរៀនពីជីវតិរបចាដំថៃរបវ់ពួកដគ 

Dorothy Law Nolte 

របវិនដបីកុមាររវ់ដៅជាមួយការរេិះគន់ 
កុមារនឹងដរៀនដថាក លដទវ។ 

របវិនដបីកុមាររវ់ដៅជាមួយភាពដឃ្លរដៅរ 
កុមារនឹងដរៀនវាយរបយុទនរប ។ 

របវិនដបីកុមាររវ់ដៅជាមួយភាពភ័យខ្វល ច 
កុមារនឹងដរៀនមានកថីបារមភពីដថៃអន្មគត។ 

របវិនដបីកុមាររវ់ដៅជាមួយភាពអាណិតអាវូរ 
កុមារនឹងដរៀនអាណិតខលួ នឯង។ 

របវិនដបីកុមាររវ់ដៅជាមួយការដវីចចំអក 
កុមារនឹងដរៀនមានភាពដអៀនខ្វម វ់។ 

របវិនដបីកុមាររវ់ដៅជាមួយភាពរចស្ណន 
កុមារនឹងដរៀនអំពីការចងប់ានរបវ់អបកដដទ។ 
របវិនដបីកុមាររវ់ដៅជាមួយភាពអាមា វ់ 

កុមារនឹងដរៀនមានអារមមណ៍អារកក់អំពីខលួ នឯង។ 
របវិនដបីកុមាររវ់ដៅជាមួយការដលីកទឹកចិតថ 

កុមារនឹងដរៀនមានទំនុកចិតថ។ 
របវិនដបីកុមាររវ់ដៅជាមួយនឹងការរទរំទ 

កុមារនឹងដរៀនមានភាពអំណត់។ 
របវិនដបីកុមាររវ់ដៅជាមួយនឹងការវរដវីរ 

កុមារនឹងដរៀនដចេះអរគុណ។ 
របវិនដបីកុមាររវ់ដៅជាមួយនឹងការរាប់រក 

កុមារនឹងដរៀនដចេះរវលាញ់។ 
របវិនដបីកុមាររវ់ដៅជាមួយនឹងគំនិតវជិជមាន 

កុមារនឹងដរៀនចូលចិតថខលួ នឯង។ 
របវិនដបីកុមាររវ់ដៅជាមួយការអបអរស្គទរ 
កុមារនឹងដរៀនពីការលអដនការមានដរលដៅ។ 
របវិនដបីកុមាររវ់ដៅជាមួយនឹងការស្ចកចាយ 

កុមារនឹងដរៀនពីចិតថវបផុរវ។ 
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របវិនដបីកុមាររវ់ដៅជាមួយភាពដស្គម េះរតង ់និងភាពយុតិថធម៌ 
កុមារនឹងដរៀនអំពីដវចកថីពិត និងភាពយុតិថធម៌។ 
របវិនដបីកុមាររវ់ដៅជាមួយវនថិវុខ 

កុមារនឹងដរៀនមានជដំនឿដលីខលួ នឯង និងអបកស្ដលដៅជុវំញិ។ 
របវិនដបីកុមាររវ់ដៅជាមួយមិតថភាព 

កុមារនឹងដរៀនអំពីពិភពដលាកថាជាទីកស្នលងដរ៏វវ់ស្គអ ត កបុ ងការរវ់ដៅ។ 
របវិនដបីរវ់ដៅជាមួយនឹងភាពវៃប់ស្គៃ ត់ 
កូនរបវ់អបកនឹងរវ់ដៅជាមួយវៃប់វុខ។ 
ដតីកូនរបវ់អបកកំពុងរវ់ដៅជាមួយអវី? 
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ករណីវិកា 

ការស្វវងយល់អំពីការអភិវឌណន៍កុមារផ្លល វ់បថូររដបៀបដធវីការរបវ់បុគាលិកស្ថទកុំមារទងំពីរន្មក់ដនេះ។ ពួកដគទទួលបានផបត់ 
គំនិតថមីៗ និងមានទំនុកចិតថ៖ 

មា ថា 

មា ថាដឹងថា អបកភូមិរបវ់ន្មងមានការដរវីដអីង និងមិនដឹងដរចីនអំពីកុមារស្ដលមានកុមារភាពដន្មេះដទ ប ុស្នថន្មងយល់ដឹង 
ដរចីនជាងមុន ដៅដពលន្មងបានដរៀនស្ថមដទៀតអំពីការអភិវឌណន៍កុមារ និងជាពិដវវអំពីតរមូវការរបវ់កុមារពិការ។ បន្មធ ប់ 
ពីទទួលការបណថុ េះបណ្តថ លស្ផបកដនេះ មា ថាក៏បានដៅដលងភូមិមួយស្ដលវទិតដៅកបុងវហ្គម។ ដៅដពលកំពុងដដីរ ន្មងបាន 
ដឃញីកុមារវកិលចរកិមាប ក់រតូវបានោយត្តរបវ់វាចងនឹងដដីមដឈី ទងំរស្គតនដន្មលដរក។ 

មិនដពលន្មងមិនទន់បានដរៀនអំពីតរមូវការរបវ់កុមារ មា ថាមិនមានភាពកាល ហានដៅនិោយជាមួយោយត្តរបវ់ដកមង 
ដន្មេះអំពីបញ្ហា ដនេះដទ។ បន្មធ ប់ពីន្មងបានទទួលចំដណេះដឹងថមីដនេះមក ន្មងដឹងថា កុមារទងំអវ់មិនគួរទទួលបានការ 
របរពឹតិថស្បបដនេះដទ។ ន្មងក៏បានដៅផធេះដន្មេះ ដហ្យីនិោយជាមួយោយត្តរបវ់ដកមងដន្មេះ ដោយរបាប់ពួកដគថា វាមិនលអ 
ដទស្ដលចងដកមងដន្មេះដៅនឹងដដីមដឈសី្បបដនេះ។ ពួកដគនិោយថា ពួកដគពិបាករគប់រគងដកមងដន្មេះ ដហ្យីវាដចេះស្តដោេះដខ្វ 
អាវដចញ ដោយស្គរវាវកិលចរកិ ដហ្យីពួកដគមិនអាចរគប់រគងវាបាន។ 

បន្មធ ប់ពីនិោយជាមួយពួកដគដហ្យី មា ថាក៏បានចូលដៅដខតថ ដហ្យីឲ្យដគកាត់ដខ្វអាវឲ្យដកមងដន្មេះ ស្ដលមានដ វកឹបពី 
ដរកាយ ដដីមីផកំុឲ្យវាអាចដោេះដខ្វអាវដន្មេះបាន។ ន្មងក៏បានរតលប់ដៅរគួស្គរដន្មេះវញិ ដហ្យីស្ណន្មពួំកដគអំពីរដបៀបស្ថទ ំ
ដកមងដន្មេះ។ មា ថាដធវីដំដណីរដៅដលងរគួស្គរដន្មេះពីរបីដលីក ដហ្យីដធវីការជាមួយោយត្តដកមងដន្មេះ ដោយបដរងៀនពួករត់ 
អំពីរដបៀបស្ថទដំៅរបវ់ពួករត់ និងស្វវងយល់អំពីតរមូវការ ដដីមីផជួយឲ្យដកមងដន្មេះមានការលូតលាវ់ស្ផបកវតិបញ្ហដ ។ 
កុមារដន្មេះដៅស្តបនថរវ់ដៅជាមួយោយត្តរបវ់វា ប ុស្នថោយត្តរបវ់វាមិនបានចងវា និងរពដងីយកដនថីយចំដ េះវាដទៀត 
ដទ។ ផធុយដៅវញិ កុមារដនេះគឺជាវមាជិកវំខ្វន់មាប ក់របវ់រគួស្គរ រពមទងំមានការចូលរមួគំនិតដោបល់ផងស្ដរឬ។ 

រគីវធីន 

រគីវធីនគឺជារគូបដរងៀនបឋមកបុងរបដទវយូហាា ន់ោ។ មុនដពលន្មងដរៀនអំពីការអភិវឌណកុមារ រគីវធីនមិនបានដឹងថា កុមារ 
អាចចូលរមួកបុងការវំដរចចិតថដន្មេះដទ ក៏ប ុស្នថ ដៅដពលន្មយកិារស្គលារបវ់ន្មងចាប់ដផថីមនិោយអំពីការដធវីឯកវណ្តឌ ន 
ស្គលា រគីវធីនបានដធវីការតវ៊េូមតិឲ្យបុគាលិករគូបដរងៀនស្គថ ប់ទវសនៈរបវ់កុមារ អំពីពណ៌ និងរូបរាងឯកវណ្តឌ នស្គលា។ 

ជាលទនផល កុមារបានចូលរមួដចបឯកវណ្តឌ នស្គលា ដហ្យីគំនិតដោបល់ដ៏លអៗ របវ់ពួកដគ រតូវបានយកមកពិចារណ្ត 
កបុងការផលិតឯកវណ្តឌ ន។ វិវសស្គលាចូលចិតថពណ៌ភលឺៗ និងដឆីត ស្ដលរគីវធីនក៏ដឹងស្ដរថា វាអាចជួយដល់ការជំរុញ 
ដល់ផលូវចិតថរបវ់ពួកដគ។ កុមារទងំដន្មេះឥ ូវដនេះ ក់ឯកវណ្តឌ នស្គលាដោយមានដមាទនភាព ដោយដឹងថា ពួកដគចូល 
រមួចំស្ណក និងបដចចញដោបល់អំពីម ូដឯកវណ្តឌ ន។ 
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លំហាត់  

ចូរបំដពញដៅកបុងចដន្មល េះដៅកបុងការវដងេបដនេះ៖ 

ការអភិវឌណន៍គឺជាដំដណីរការស្ដលមនុវសកាន់ស្តមាន_____________ និង ____________។ វា ក់ព័នននឹងការស្រប 
របួលកបុង____________________________________ និងស្ផបក______________។ ការអភិវឌណន៍កុមារ 
ចាក់___________វំរាប់អវ់មួយជីវតិ។ ដយងីអាចត្តមោនការអភិវឌណន៍របវ់កុមារ ដោយយកចិតថទុកោក់ដៅដលី 
__________________________។ ___________មួយកបុងវំដរចនូវវញ្ហដ ដនការលូតលាវ់ អាចជាវញ្ហដ មួយ 
ដនបញ្ហា ដនការអភិវឌណន៍។ ដរលការណ៍វំខ្វន់ៗមួយចំនួនស្ដលរតូវចងចាគឺំថា រគប់កុមារទងំអវ់រតូវការដវចកថីរវលាញ់ 
_______________។ រគប់កុមារទងំអវ់រតូវការ________________ដដីមីផបំដពញ___________របវ់ខលួន 
ដនេះមានន័យ_____________ចំដ េះកុមារ និងដរៀនស្គា ល់កុមារ។ កុមារដរៀនអំពីរគឹេះមូលោឌ នត្តម_____________ 
របវ់ពួកដគ។ 

វំណួរពិភាកា  

1. ដហ្តុអវីបានជាវាវំខ្វន់ស្ដលឪពុកមាថ យ និងបុគាលិកស្ថទកុំមារ រតូវយល ់ និងដលីកកំពវ់ការអភិវឌណន៍កុមារស្ដល 
មានវុខភាពលអ? 

2. ដតីវញ្ហដ ដនការអភិវឌណន៍មានអវីខលេះ? ដហ្យីដហ្តុអវីបានជាមានរបដោជន៍? 

3. ដតីអបកអាចរតួតពិនិតយការលូតលាវ់របវ់កុមារ ស្ដលវទិតកបុងការស្ថទរំបវ់អបក ត្តមស្ផបកទងំ ៥ ដោយរដបៀបណ្ត? 
ដតីអបកអាចផថល់ដោបល់អំពីឧបករណ៍ ឬ វធីិស្គហ្រវថអវីខលេះស្ដលមានរបដោជន៍? 

4. វូមរកដលកដមីលកំណ្តពយរបវ់ Dorothy Law Nolte។ ដតីកំណ្តពយដនេះបដរងៀនអំពីដរលការណ៍ដនការចិចច ឹមកូន 
អវីខលេះ? 

5. ដតីអបកអាចផថល់ឧទហ្រណ៍ (ពីបទពិដស្គធន៍ផ្លធ ល់របវ់អបកជាមនុវសដពញវយ័ ឬ ជាកុមារ) អំពីបទពិដស្គធន៍ដន 
កុមារភាព ស្ដលមានឥទិនពលដលីឥរោិបថ និងអាកបផកិរោិកបុងជីវតិបចចុបផនបរបវ់អបក បានស្ដរឬដទ? 
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សមសរៀនទី ១០៖ ស ើមានបញ្ហា គនលឹះអ្វីខ្លះ រំាប់ការអ្ភិវឌ្ឍផ្ដលមាន ខុ្ភាពលអ  រំាប់ 
ទារក និងកមុារវ័យសកមង? 

មវចកតីវមងេប 
 លកេខណឍ ដ៏របដវីរបំផុតវំរាប់ការអភិវឌណន៍ 
 កត្តថ របឈម 

ដតីមានលកេខណឍ អវីខលេះស្ដលលអរបដវីរវំរាប់ការអភិវឌណន៍? 

១. ទំន្មក់ទំនង 

បញ្ហដ  និងការអភិវឌណន៍ស្ផបកផលូវអារមមណ៍ស្ដលមានវុខភាពលអរបវ់កុមារ ហាក់បីដូចជាពឹងស្ផអកោ ងខ្វល ងំដៅដលីគុណភាព 
ដនទំន្មក់ទំនង រវាងកុមារ និងអបកស្ថទ។ំ ទំន្មក់ទំនងដនេះដកីតដ ងីត្តងំពីដថៃស្ដលកុមារដកីតមក៖ 

 បុគាលិកអបកស្ថទរំតូវចូលរមួ ក់ព័ននកបុងជីវតិរបវ់កុមារ។ វារមួបចចូ លទងំការបង្ហា ញនូវភាពកក់ដៅថ ស្ផបក 
អារមមណ៍ និងដវចកថីរវលាញ់។ 

 ការចូលរមួចំស្ណកក៏រមួបចចូ លការស្គថ ប់កុមារ ការស្គា ល់ និងការស្វវងយល់អំពីកុមារ និងដឆលីយតបចំដ េះតរមូវការ 
របវ់កុមារ ត្តមរដបៀបស្ដលរគប់ររន់។ 

 វមតទភាពស្ផបកបញ្ហដ របវ់កុមាររតូវអភិវឌណរបដវីរបំផុត កបុងទំន្មក់ទំនងស្ដលមានការវ៊េូរទ ំនិងដរជាមស្រជង រវាង 
កុមារ និងបុគាលិកស្ថទរំបវ់កុមារ 

 បុគាលិកស្ថទគួំរស្តនិោយដៅកាន់កុមារ និងនិោយជាមួយកុមារ។ ពួកដគគួរស្តរបារវ័យទក់ទងជាមួយកុមារ 
ចាប់ត្តងំពីកុមារដកីតមកដមល េះ រមួទងំ ការញញឹម ការនិោយជាមួយ និងរកស្វរស្ភបកដនដវចកថីរវលាញ់។ 

 កុមាររតូវការការប េះ ល់ស្ផបករាងកាយ ការពរបី និងការលួងដលាម ដដីមីផអភិវឌណវមតទភាពដនការទុកចិតថអបកដដទ 
កបុងបរោិកាវជំុវញិខលួន និងដដីមីផអភិវឌណវមតទភាពដនការរគប់រគងអារមមណ៍ផ្លធ ល់ខលួន។ 

ដទេះបីជាកុមារអាចដចេះមានអារមមណ៍ បដចចញអារមមណ៍ និងយល់អំពីអារមមណ៍ជាដរចីន ដៅដទីបស្តដកីតមកក៏ដោយ ប ុស្នថ 
ដល់អាយុរវាង ២ឆ្ប  ំ និង ៥ឆ្ប  ំពួកដគដរៀនដចេះរគប់រគងអារមមណ៍ខលួនឯងបនថិចមថងៗ។ ឧទហ្រណ៍៖ ដកមងតូចមាប ក់អាចនឹង 
ខឹង ដហ្យីមួដ   របវិនដបីដគយករបវ់ដលងរបវ់វា។ ដៅដពលកុមារដនេះមានភាពចាវ់ទំុខ្វងផលូវអារមមណ៍ វានឹងដរៀនដចេះ 
បដចចញកំហ្ងឹត្តមរដបៀបដផសងៗ។ 

កុមារដរៀនពីរដបៀបរគប់រគងអារមមណ៍ ដៅកបុងបរបិទដនទំន្មក់ទំនងស្ដលមានវនថិវុខ និងមានដវចកថីរវលាញ់ ស្ដលមាន 
ឪពុក/មាថ យ ឬ បុគាលិកស្ថទ។ំ កុមារវយ័ដកមងចាប់ពីអាយុ ២ឆ្ប  ំចាប់ដផថីមអភិវឌណអារមមណ៍ស្ផបកវីលធម៌ និងដចេះមាន 
អារមមណ៍អាមា វ់ ឬ អារកក់អំពីខលួនឯង ដៅដពលពួកដគដធវីអវីមួយខុវ។ ដៅដពលមានដរឿងរា វអារកក់ដកីតដ ងី កុមារវយ័ 
ដកមងអាចមានអារមមណ៍ទទួលខុវរតូវចំដ េះបញ្ហា ដន្មេះ ដោយរម នដហ្តុផលវមរមយ។ វាជាការវំខ្វន់វំរាប់បុគាលិកស្ថទ ំ
ស្ដលស្វវងយល់ពីអារមមណ៍កុមារ និងទទួលយកអារមមណ៍របវ់កុមារ ដហ្យីបញ្ហជ ក់អេះអាងចំដ េះកុមារ ដោយបង្ហា ញ 
ដវចកថីរវលាញ់ បស្នទមពីដលីការនិោយអំពីអារមមណ៍។ 

២. ការដភាញ ចអារមមណ៍ 

កុមារដកីតមកដោយមានវមតទភាពកបុងការស្វវងយល់អំពីអវីស្ដលដកីតដ ងីជំុវញិពួកដគ ដោយពួកដគដរបីស្ភបក រតដចៀក និង 
ញាណដផសងៗដទៀត។ ទរកដរៀន និងអភិវឌណឆ្ប់រហ័្វដៅដពលមានការដភាញ ចអារមមណ៍ ប ុស្នថពួកដគឆ្ប់ធុញរទន់នឹងអវី 
ស្ដលពួកដគដចេះរចួដហ្យី និងចង់បាននូវស្គទ នភាព និងអវីថមីៗ។ ដដីមីផរកីចំដរនីរគប់ររន់ ពួកដគរតូវការការដភាញ ចអារមមណ៍៖ 
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 បរោិកាវរតូវស្តមានភាពគួរឲ្យដពញចិតថ ដហ្យីកុមាររតូវទទួលបាននូវការដភាញ ចអារមមណ៍ជាដរៀងរាល់ដថៃ 

 កុមារគួរស្តដលងវមាភ រៈស្ដលមាន ោ ងដហាចណ្តវ់ចាប់អីអាយុ ៦ស្ខដ ងីដៅ 

 កុមារដកមងៗចូលចិតថរបវ់ដលងស្ដលមានពណ៌ដឆីតឆ្យ និងចូលចិតថចង់ដឹងចង់លឺ ចូលចិតថប េះ ល់ និងចង់ 
ដឃញីរបវ់ទងំដន្មេះមានចលន្ម 

៣. ការដលងកំស្គនថ 

កុមារដរៀនត្តមរយៈការដលង មិនស្មនររន់ស្តជាការមានចលន្មប ុដណ្តត េះដទ ប ុស្នថពួកដគនឹងបនថរកីចំដរនីស្ផបកវមតទភាពស្ថម 
ដទៀត ត្តមរយៈការដលងពីបទពិដស្គធន៍ដនការរុករក និងការវរមបខលួន និងរគប់រគងបរោិកាវជំុវញិខលួនពួកដគ។ 

៤. ការរុករក និងជនំ្មញ 

កុមារចូលចិតថវិកាអំពីពិភពរបវ់ពួកដគ។ ការចង់ដឹងចង់លឺដនេះគឺជាមូលោឌ នដនការដរៀនវូរត វំរាប់ជីវតិបចចុបផនប និង 
អវ់មួយជិវតិរបវ់ពួកដគ។ កុមារស្ដលមានឳកាវដរចីនកបុងការវិការុករក ក៏នឹងអភិវឌណនូវវមតទភាពកបុងការចាប់យក 
ជំន្មញថមីៗ និងដោេះរស្គយបញ្ហា ដោយខលួនឯង។ ឧទហ្រណ៍៖ ជាញឹកញាប់ កុមារវយ័ដកមងមានអារមមណ៍ដមាទនភាព 
ដៅដពលដចេះជូតវំអាតមាូបកំពប់របវ់ខលួន។ 

កុមាររតូវការឳកាវរគប់ររន់ដដីមីផវិកាអំពីបរោិកាវជំុវញិរបវ់ពួកដគ និងវិកាអំពីពិភពធមមជាតិផងស្ដរ។ ការវិកា 
រុករកកបុងបរបិទស្ដលមានវុវតិទភាព ជួយឲ្យកុមារដរៀនអំពីពិភពរបវ់ពួកដគ និងដរៀនជំន្មញកបុងការរបារវ័យទក់ទង 
ជាមួយអវីស្ដលដៅជំុវញិពួកដគ។ វាជាការវំខ្វន់ស្ដលរតូវឲ្យកុមារចូលរមួកបុងវកមមភាពដផសងៗ។ អបកស្ថទគួំរស្តវរដវីរ 
ដល់ការចូលរមួរបវ់កុមារ ដហ្យីមិនចាបំាច់ខវល់ខ្វវ យអំពីលទនផលកិចចការដន្មេះដទ។ ផថល់ឲ្យកុមារនូវរបវ់ដផសងៗ ដដីមីផឲ្យ 
កុមារដលង ដលងស្លផងកំស្គនថ ដលងរបវ់របរដផសងៗ ដលងផាំរូបភាព និងអានដវៀវដៅ ជាដដីម។ ជំដរវីដផសងៗដទៀតវំរាប់ 
ការវិការុករកអាចរមួបចចូ ល វិលផៈ និងការអានដវៀវដៅ។ 

ដតីមានកត្តថ របឈមអវីខលេះដៅការអភិវឌណន៍ស្ដលមានវុខភាពលអ? 

ដៅដពលកុមារដៅជាទរកដៅដ យី រចន្មវមព័ននខួរកាលស្ដលនឹងមានឥទិនពលដលីបុគាលិកលកេណៈទរក ភាពឆ្ល តដវ 
ការដរៀនវូរត ការដោេះរស្គយបញ្ហា ដហ្រវថវ និងដំដណីរការវំខ្វន់ៗដផសងដទៀត រតូវបានដរៀបចំ។ រចន្មវមព័ននរាងកាយទងំ 
ដនេះទទួលឥទិនពលពីបរោិឌ នជំុវញិស្ដលអវជិជមាន រមួទងំ ការខវេះការដភាញ ចអារមមណ៍ ការរដំលាភបំ នកុមារ ឬ អំដពីហ្ងិា 
កបុងរគួស្គរ។ ត្តមការវិកាបានឲ្យដឹងថា ការប េះទងាិចផលូវអារមមណ៍ និងបញ្ហដ កបុងអាយុវយ័ដកមងរបវ់កុមារ មានវកាថ នុពល 
កបុងបង្ហអ ក់ការអភិវឌណន៍ខួរកាលរបវ់កុមារ។ 

ទរកមានចរកិលកេណៈខុវរប ៗ។ ទរកខលេះង្ហយរវួលកបុងការចិចច ឹមស្ថទ ំឯទរកខលេះដទៀតមានការលំបាក។ ឧទហ្រណ៍៖ 
កុមារខលេះង្ហយយ ំនិងពិបាកលួងដលាម និងរពឹេះ ចំស្ណកឯកុមារដដទដទៀតស្គៃ ត់ដវៃៀម មានភាពវកប់ចិតថ និងចូលចិតថដគង 
ដរចីន។ ចរកិលកេណៈខុវរប ទងំដនេះ អាចនឹងមានផលប េះ ល់ដៅដលីការស្ថទសំ្ដលពួកដគទទួលបាន៖ ទរកស្ដលមាន 
ចរកិលកេណៈពិបាកង្ហយទទួលវន័ិយតឹងរងឹជាង។ ោ ងណ្តមិញ ដដីមីផជួយឲ្យកុមារអភិវឌណបានរតឹមរតូវ និងមិនមានបញ្ហា  
អាកបផកិរោិធំៗ វាជាការវំខ្វន់ស្ដលដយងីរតូវយល់អំពីពួកដគដោយភាពអំណត់ និងឲ្យបានជាប់លាប់។ 

ទរកស្ដលដទីបនឹងដកីតមានស្គច់ដំុកដខាយ មិនទនអាចរទកាលរបវ់ខលួនបានដៅដ យី។ របវិនដបីអបក ចាប់អរងន់ 
ទរក ដន្មេះអបកអាចនឹងដធវីឲ្យោច់វរដវរខួរកាល និងបង្ហអ ក់ដំដណីរការអភិវឌណន៍។ វាជាការវំខ្វន់ស្ដលដយងីមិនរតូវចាប់ 
អរងន់ទរកស្ដលដទីបនឹងដកីតដទ។ 

វាជាការវំខ្វន់ស្ដលដយងីដឹងចាវ់ថា បរោិកាវស្ដលដៅជុវំញិកុមារមានវុវតិទភាព ដដីមីផជួយឲ្យពួកដគរកីរាយនឹងវិកា 
រុករកដោយមិនមានដររេះហានិភ័យដរចីនដពក។ វាក៏វំខ្វន់ផងស្ដរស្ដលបុគាលិកស្ថទយំល់ថា កុមារនឹងមិនយល់អំពី 
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ករណីវិកា 

PEPE គឺជាកមមវធីិអប់រមំដតយយស្គលាកបុងវហ្គម ដោយរគប់រគងដោយរកុមជំនំុកបុងរវុក ដោយផថល់ជំនួយស្ផបកបណថុ េះ 
បណ្តថ ល និងបដងកីតកមមវធីិវិកាពីបណ្តថ ញ PEPE-Network។ កមមវធីិដនេះចាប់ដផថីមដ ងីកបុងរបដទវដរបវុីល ប ុស្នថឥ ូវ 
ដនេះកំពុងរបតិបតិថការណ៍កបុងរបដទវជាដរចីនដផសងៗដទៀតកបុងទវីបអាដមរចិខ្វងតផូង និងទវីបអាហ្រហ្វចិ។ កមមវធីិដនេះផថល់ 
អតទរបដោជន៍ដល់កុមារស្ដលមកពីវហ្គមស្ដលរកីរក ស្ដលមានថវកិារវំរាប់ចូលដរៀន ដហ្យីក៏ពិបាកចូលដរៀនស្គលារដឌ 
ដោយមានភាពដជាគជ័យស្ដរ។ 

កមមវធីិ PEPE ដំបូងចាប់ដផថីមបំដពញតរមូវការរបវ់កុមារកបុងវយ័ចូលដរៀនស្គលាមដតថយយដៅកបុងតំបន់អាណ្តធិបដតយយមួយ 
កបុងទីរកុងដៅបា  ូ (Sao Paolo) កបុងរបដទវដរបវុីល។ កុមារទងំដនេះមិនមានដវៀវដៅដរៀន ដហ្យីជាញឹកញាប់ឪពុក 
មាថ យមិនដចេះអាន ឬ វរដវរ មិនវូវមានចាប់វន័ិយ ឬ រចន្មវមព័ននកបុងការរវ់ដៅ មិនវូវមានជំន្មញវងាម ដហ្យីមាន 
ឳកាវបនថិចបនថួចកបុងការអភិវឌណជំន្មញចលន្ម ដោយការចូលរមួកបុងវកមមភាពស្បបដចបរបឌិតដផសងកបុងលំដៅោឌ ន កុមារ 
ទងំដនេះមានការលំបាក ដៅដពលពួកដគចាប់ដផថីមចូលដរៀនជាមួយកុមារដផសងដទៀតស្ដលមានឳកាវដរចីនជាង។ 

ថាប ក់ដរៀន PEPE ដំបូងចាប់ដផថីមកបុងឆ្ប  ំ១៩៩២ ដហ្យីមានឥទិនពលោ ងខ្វល ងំដៅដលីវហ្គម និងរកុមជំនំុ។ កមមវធីិ PEPE 
ក៏បានកាល យជាគំរូដល់រកុមជំនំុជាដរចីនដផសងដទៀតោ ងឆ្ប់រហ័្វ។ ដៅកបុងឆ្ប  ំ២០០៦ កុមារជាង ៦០០០ន្មក់វទិតកបុង 
កមមវធីិ PEPE ដរចីនជាង ១១របដទវដផសងៗរប ។ 

ស្គទ និករបវ់កមមវធីិ PEPE ពនយល់ថា ការចូលរមួចំស្ណកដល់ស្គលាដមតថយយមិនជាមានស្គរៈវំខ្វន់ណ្តវ់ វំរាប់កុមារ 
ស្ដលខវេះឳកាវ ដរ េះ៖ 

 វាជួយអនថរាគមដល់បទពិដស្គធន៍ជីវតិរបវ់កុមារ ដៅដពលមួយស្ដលរពេះបានបដងកីតឲ្យពួកដគចង់ទទួលចំដណេះ 
 ជីវតិរបវ់កុមារវទិតដៅស្តរងវង់រគួស្គរ និងផធេះស្តប ុដណ្តត េះ ស្ដលជាការផាត់ផាង់ពិដវវវំរាប់ការអភិវឌណវំរាប់ 

កុមារ 
 ដៅស្តមានវមាព ធមិតថភ័កថអវជិជមានបនថិចបនថួច 
 វហ្គមវំណង់អាណ្តធិបដតយយមានការទទួលស្គា ល់ោ ងខ្វល ងំ ចំដ េះទំនួលខុវរតូវរបវ់ពួកដគ ស្ដលរពេះ 

របទនឲ្យកបុងវហ្គម វំរាប់កុមារវយ័ដកមង និងមនុវសង្ហយរងដររេះ 
 ថាប ក់មដតថយយចាប់ដផថីមមុនដពលកុមាររតូវបានបង្ហា ក់ខ្វងស្ផបកផលូវចិតថ ដោយរតូវដៅថាជាដកមង “ឥតបានការ” ដៅ 

កបុងរបព័ននដធវីដតវថដំបូងរបវ់វងាម ស្ដលដយងីដៅថា “ស្គលាដរៀន” 
 រកុមរគួស្គរអាចទទួលបទពិដស្គធន៍នូវគុណតដមលដនរពេះរាជរបវ់រពេះជាមាច វ់ ត្តមរយៈការចូលរមួរបវ់រកុមជំនំុ 

កបុងតំបន់ កបុងកមមវធីិស្គលាមដតថយយ 

កុមារនឹងទទួលរបដោជន៍ស្ផបកការអប់រ ំស្ផបករាងកាយ ផលូវចិតថ ស្ផបកវងាម និងស្ផបករពលឹងវញិ្ហដ ណ។ 

កមមវធីិ PEPE 

កុមារស្ដលចុេះដ ម្ េះកបុងកមមវធីិនឹងទទួលបាននូវការអប់រថំាប ក់មដតថយយរយៈដពល ២ឆ្ប  ំ(ពីរឆ្ប មុំនដពលពួកដគចូលស្គលា 
ដរៀន) ជាទូដៅ ដៅដពលពួកដគអាយុ ៤ និង ៥ ឆ្ប ។ំ កមមវធីិ PEPE ដំដណីរការពីដថៃច័នធដល់ដថៃវុរក ដៅដពលរពឹក ឬ ដពល 
រដវៀល។ ថាប ក់នីមួយៗមានរយៈដពលរបស្ហ្លជា ៣ដមា ង។ 

កមមវធីិវិការបវ់ PEPE ស្ផអកដៅដលីកកមមវធីិវិកាថាប ក់ជាត់ិស្ដលបានស្កវរមួលវំរាប់របដទវនីមួយៗ។ រាល់វកមមភាព 
ទងំអវ់រតូវបានបដងកីតដ ងីដោយមានការរមួបចចូ ល។ វកមមភាពទងំដនេះរមួមាន៖ ភាស្គ, ធមមជាតិ និង វងាម, តហ្រនថ,ី 
ចកេុវិលផៈ, ការអប់រសំ្ផបកស្គវន្ម, ចលន្ម និងគណិតវទិា។ 
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លំហាត ់

ចូរបំដពញចដន្មល េះដៅកបុងដវចកឋីវដងេបដនដមដរៀន៖ 

គុណភាពដន_____________រវាងកុមារ និងអបកដមីលស្ថ ហាក់បីដូចជាមានស្គរៈវំខ្វន់ណ្តវ់វំរាប់ ___________ 
និងការលូតលាវ់_____________ស្ដលមានវុខភាពលអ។ កុមារដរៀន____________ ____________ កបុងបរបិទ 
ដនទំន្មក់ទំនងស្ដលរងឹមា ំនិងមានដវចកថីរវលាញ់ ជាមួយឪពុកមាថ យ ឬ អបកដមីលស្ថ។ វាជាការវំខ្វន់វំរាប់អបកដមីលស្ថ 
ស្ដលរតូវ____________អារមមណ៍របវ់កុមារ និង ____________ដល់កុមារ ដោយការបង្ហា ញដវចកថីរវលាញ់។ 
ដដីមីផឲ្យមានការលូតលាវ់ស្ផបកបញ្ហដ ឲ្យបានរគប់ររន់ កុមាររតូវការ ______________។ ពួកដគង្ហយ ___________ 
ចំដ េះអវីស្ដលពួកដគដឹងរចួដហ្យី។ កុមារដរៀនត្តមរយៈ______________។ ការដលងមាន______________ដផសងៗ 
វំរាប់ការលូតលាវ់ស្ផបករាងកាយ ទំន្មក់ទំនងវងាម និងស្ផបកផលូវអារមមណ៍។ កុមារក៏រតូវការឳកាវរគប់ររន់ 
ដដីមីផ_____________ បរោិកាវជំុវញិរបវ់ពួកដគ និងពិភពធមមជាតិកបុងបរបិទ______________។ 

កត្តថ ដររេះថាប ក់មួយចំនួនចំដ េះទរក និងកុមារវយ័ដកមង រមួមាន _____________ និងបរោិកាវ_____________។ 
ទរកស្ដលមាន____________លំបាក ង្ហយរតូវដគដធវីបាប។ ដោយស្គររចន្មវមព័ននខួរកាលកបុងអំ ុងដពលដៅជាទរក 
ដៅដ យី បរោិកាវជំុវញិស្ដលអវជិជមាន ដូចជា ការខវេះ __________________ និង___________កបុងរគួស្គរ 
អាចរារាងំដល់ការលូតលាវ់ខួរកាល។ 

វំណួរពិភាកា 

1. វូមពនយល់អំពីស្គរៈវំខ្វន់ដនទំន្មក់ទំនងវំរាប់ការលូតលាវ់របវ់កុមារស្ដលមានវុខភាពលអ។ ដតីទំន្មក់ទំនងលអ 
មានលកេណៈវំខ្វន់ៗអវីខលេះវំរាប់កុមារវយ័ដកមង? 

2. ដតីស្គទ នភាពអវីខលេះស្ដលបណ្តថ លឲ្យកុមារមិនបានទទួលដវចកថីរវលាញ់ និងភាពកក់ដៅថ ផលូវអារមមណ៍រគប់ររន់ ពីអបក 
ស្ថទ?ំ ដតីអបក រកុមជំនំុ ឬ អងាការរបវ់អបកអាចជួយដល់កុមារទងំដនេះ និងអប់រ/ំររំទដល់អបកស្ថទរំបវ់ពួកដគ 
ត្តមរដបៀបណ្តខលេះ? 

3. ដតីអបកដធវីោ ងណ្តដដីមីផឲ្យកុមារស្ដលវទិតកបុងការស្ថទរំបវ់អបក ទទួលការជំរុញរគប់ររន់វំរាប់ការលូតលាវ់ស្ផបក 
បញ្ហដ របវ់ពួកដគ? 

4. ដហ្តុអវីបានការដលងកំស្គនថវំខ្វន់? ដតីកុមារទងំអវ់ស្ដលវទិតកបុងកស្នលងរបវ់អបកមានឳកាវ ដដីមីផដលងកំស្គនថ 
ឬដទ? 

5. ដតីផធេះ រកុមជំនំុ អងាការ និងវហ្គមរបវ់អបកផថល់បរោិកាវស្ដលមានវុវតិទភាពប ុណ្តត  ដដីមីផឲ្យកុមារវិកា និង 
ស្គកលផងជំន្មញថមីៗ? ដតីអបកអាចជួយឲ្យបរោិកាវដនេះកាន់ស្តមានវុវតិទភាពបស្នទមដទៀតដោយរដបៀបណ្ត? 

6. ដតីរកុមជំនំុ ឬ អងាការរបវ់អបកអាចផ្លល វ់បថូរអវីខលេះ ដដីមីផជួយឲ្យកុមារមានការលូតលាវ់ដោយមានរបវិទិនភាព? 
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សមសរៀនទី១១ ៖  ស ើទំនាក់ទំនងផ្ផែកផលូវអារមមណ៍ រំាប់បុ៉ណាា  រំាប់ការល ូលា រ់ប  ់
កមុារ? 

មវចកតីវមងេប 
 ទំន្មក់ទំនងផលូវអារមមណ៍ 
 ផលវបិាក 

វំរាប់ការលូតលាវ់ធមមត្តស្ផបកផលូវអារមមណ៍ និងផលូវចិតថ ទរករតូវការអបកស្ថទដំរលស្ដលដឆលីយតបភាល មៗ ដោយជាប់លាប់ 
និងដោយដវចកថីរវលាញ់ចំដ េះតរមូវការរបវ់ពួកដគ ដដីមីផឲ្យទរកដឹងថា ពួកដគទទួលបានតរមូវការស្ផបកអាហារ 
កនធបទឹកដន្មម និងទទួលការឈចឺាប់, ។ល។ ការបំដពញតរមូវការដនេះជួយឲ្យពួកដគអភិវឌណទំនុកចិតថ និងទំន្មក់ទំនងផលូវ 
អារមមណ៍។ ទរករតូវការមានអារមមណ៍ថា ពិភពដលាករបវ់ពួកដគមានវុវតិទភាព និងមានវនថិវុខ។ កុមារឆលងកាត់វដថមួយ 
ដន តរមូវការ កំហ្ងឹ ភាពវកប់ចិតថ និង ទំនុកចិតថ ស្ដលរតូវស្តបំដពញរាប់រយដង។ ទរកក៏រតូវការទំន្មក់ទំនងមួយទល់មួយ 
ជាមួយមនុវសធំស្ដលដចេះយកចិតថទុកោក់ ស្ដលដចេះបីថាប ក់ថបម ដលងដហ្ាមវបាយ ដរចៀង និងនិោយជាមួយពួកដគ។ ពួក 
ដគរតូវការការប េះ ល់ ទទួលស្គប មញញឹម និងផថល់ភាពស្គប មញញឹម និងទទួលរកស្វស្ភបកដរចីនពីអបកស្ថទសំ្ដលមាន 
ដវចកថីរវលាញ់។ ទំន្មក់ទំនងស្ដលវបាយ មានភាពកក់ដៅថ  និងដធវីដ ងីជាប់លាប់ និងជារបចាជំាមួយអបកស្ថទ ំគឺជា 
រដបៀបស្ដលទរកដរៀនទទួល និងផថល់ដវចកថីរវលាញ់។ ទំន្មក់ទំនងផលូវអារមមណ៍ស្ដលមានភាពដជាគជ័យក៏វំខ្វន់ផងស្ដរ 
វំរាប់ការលូតលាវ់ស្ផបកទំនុកចិតថ និងការឲ្យតដមលខលួនឯងរបវ់កុមារ។ 

ការអភិវឌណដនទំន្មក់ទំនងផលូវអារមមណ៍ 

ការវិកាដ៏មានភាពលីផបំផុតអំពីការបដងកីតទំន្មក់ទំនងផលូវអារមមណ៍ ស្ដលបានផថល់ដោយដពទយចិតថវកិលកុមារ ដ ម្ េះ John 
Bowlby។ រត់ពនយល់ថា ទរកដកីតមកមានវមតទភាពបដចចញវញ្ហដ  ស្ដលត្តមលកេណៈជីវវទិា ដធវីឲ្យមនុវសធំដឆលីយតប 
ចំដ េះកុមារ។ ឧទហ្រណ៍៖ ដៅដពលទរកយ ំត្តមលកេណៈធមមជាតិ ឪពុកមាថ យរបវ់ទរកដន្មេះចង់លួងដលាមរត់។ 
មនុវសធំកាល យជាតួរអងាទំន្មក់ទំនងផលូវអារមមណ៍វំរាប់កុមារ។ 

ជាទូដៅ កុមារមានតួរអងាទំន្មក់ទំនងផលូវអារមមណ៍ជាដរចីន ដូចជា ឪពុកមាថ យ បងបអូន និង ជីដូនជីត្ត។ មនុវសស្ដលរម ន 
ទំន្មក់ទំនងជាមួយកុមារ ក៏អាចជាតួរអងាទំន្មក់ទំនងផលូវអារមមណ៍វំរាប់ទរកស្ដរ ឧទហ្រណ៍៖ អបកស្ថទកំបុងមណឍ លស្ថទ ំ
ដពលដថៃ ឬ កបុងមណឍ លកុមារកំរ ។ វាជាការវំខ្វន់ស្ដលកុមារមានតួរអងាទំន្មក់ទំនងផលូវអារមមណ៍មួយស្ដលនឹងនរ 
ជាធមមត្ត គឺជាមាថ យរបវ់កុមារ។ 

រយៈដពលពី ៦ ដៅ ៧ ស្ខ ដល់អាយុ ២៤ -៣០ស្ខ គឺជាដពលស្ដលទំន្មក់ទំនងផលូវអារមមណ៍ពិតរបាកដដកីតដ ងី។ ទរក 
មានចំណង់ចំណូលចិតថខ្វល ងំចង់ដៅស្កផរអបកស្ថទចំមផងរបវ់វា ជាទូដៅ គឺជាមាថ យ ដហ្យីស្រវកយតំវា  ដៅដពលមាថ យចាក 
ដចញដៅ។ ដៅដពលមាថ យមានវតថមានដៅស្កផរ កុមារស្ដលមានទំន្មក់ទំនងផលូវអារមមណ៍រងឹមានឹំងរកីរាយនឹងបរោិឌ នជំុវញិ 
របវ់ខលួន។ ពីការចាប់ដផថីមដៅឆ្ប ទីំបីដនជីវតិរបវ់ទរក មានការលូតលាវ់ស្ថមដទៀតកបុងទំន្មក់ទំនងផលូវអារមមណ៍។ កុមារ 
ចាប់ដផថីមយល់ថា ឪពុកមាថ យរបវ់ពួកដគក៏មានបំណង និងតរមូវការរបវ់ពួកដគស្ដរ ដហ្យីដពលខលេះរតូវផថល់អាទិភាពដល់ 
វកមមភាពដផសងៗដទៀត មិនស្មនររន់ស្តបំដពញស្តតរមូវការ ឬ បំណងរបាថាប របវ់កុមារប ុដណ្តត េះដទ។ 

ទំន្មក់ទំនងផលូវអារមមណ៍ និងការរបារវ័យទក់ទងរបវ់ទរកជាមួយមនុវសថមីៗ 

ការមានទំន្មក់ទំនងផលូវអារមមណ៍ស្ដលរងឹមាពិំតជាចាបំាច់វំរាប់ការអភិវឌណជំន្មញទំន្មក់ទំនងវងាម និងទំនុកចិតថផ្លធ ល់ 
ខលួន។ កុមារវយ័ដកមងស្ដលមានទំនុកចិតថដៅដលីអបកស្ថទរំបវ់ពួកដគ នឹងរកីរាយកបុងការចង់ដឹងចង់លឺចំដ េះអវីស្ដលដៅ 
ជំុវញិ។ ម ាងវញិដទៀត ចំដ េះកុមារស្ដលមិនវូវមានទំន្មក់ទំនងផលូវអារមមណ៍រងឹមា ំមិនវូវបង្ហា ញការចង់ដឹងចង់លឺ ដហ្យី 
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ខវល់ខ្វវ យជាងមិតថភ័កថរបវ់ពួកដគ។ កុមារស្ដលមានបទពិដស្គធន៍ការស្ថទជំាប់លាប់ពីតួរអងាទំន្មក់ទំនងផលូវអារមមណ៍ នឹង 
បដងកីតនូវទំន្មក់ទំនងស្ដលមានការដជឿទុកចិតថដៅដពលអន្មគត។ វាមានភាពង្ហយរវួលជាងវំរាប់កុមារស្ដលមានទំន្មក់ 
ទំនងវនថិវុខជាមួយឪពុកមាថ យស្ដលមានដវចកថីរវលាញ់ និងផថល់ការស្ថទ ំមានទំន្មក់ទំនងលអជាមួយមនុវសថមីៗ ដរចីន 
ជាងកុមារស្ដលមិនមានវនថិវុខ។ 

កត្តថ ហានិភ័យ 

ទរកស្ដលទទួលការចិចច ឹមបីបាច់កបុងមណឍ ល ដូចជា មណឍ លកុមារកំរ របឈមនឹងបញ្ហា ស្ផបកទំន្មក់ទំនងផលូវអារមមណ៍។ 
ជាញឹកញាប់ មណឍ លកុមារកំរ មិនអាចបំដពញតរមូវការដនការស្ថទមួំយទល់នឹងមួយបានរគប់ររន់ដន្មេះដទ។ ទរករតូវ 
បានទុកឲ្យដគងកបុងស្រគជាដរចីនដមា ង។ អបកស្ថទមំាប ក់មិនអាចដមីលស្ថទរកចំនួន ១០ន្មក់ ឬ ២០ន្មក់ដន្មេះដទ ជាពិដវវ 
ដៅដពលទរកយដំពលឃ្លល ន មានការឈចឺាប់ មានអារមមណ៍មិនរវួល ឬ ដៅដពលទមទរការចាប់អារមមណ៍។  ដៅដពល 
មាថ យមិនបានដឆលីយតបដៅដពលស្ដលទរកយ ំដន្មេះកូននឹងមិនបានដរៀនទុកចិតថថា មាថ យនឹងបំដពញតរមូវការរបវ់ពួកដគដទ 
ដហ្យីពួកដគក៏មិនបានទទួលការបីបម ការដលងកំស្គនថ ការនិោយដលង និងទំន្មក់ទំនងដផសងៗស្ដលពួកដគរតូវការដន្មេះ 
ដទ។ ដហ្តុដូដចបេះដហ្យី ទរកនឹងស្លងពាោមស្វវងរកការបំដពញនូវតរមូវការ ដហ្យីផធុយដៅវញិ ពួកដគមានអារមមណ៍ខឹង 
អវ់វងឹឃម ភ័យខ្វល ច និងអាមា វ់ និងមិនអាចបណថុ េះទំនុកចិតថ និងអារមមណ៍វុវតិទភាពកបុងពិភពដលាកដនេះដទ ដហ្យីក៏មិន 
មានវនថិវុខវំរាប់ទំន្មក់ទំនងផលូវអារមមណ៍ដ៏ដជាគជ័យស្ដរ។ ផលវបិាកវំរាប់កុមារស្ដលធាល ប់រវ់ដៅកបុងមណឍ លអាចជា 
កងវេះវមតទភាពកបុងការផថល់ និងទទួលដវចកថីរវលាញ់ មិនបានអភិវឌណវមតទភាពកបុងការបដងកីតទំន្មក់ទំនងស្ដលមាន 
ដជាគជ័យ ឬ ទទួលទំនួលខុវរតូវវំរាប់វកមមភាព។ ជាទូដៅ ពួកដគជាមនុវសមានកំហ្ងឹ មានការរបឆ្ងំ រងឹរូវ និងមិន 
ទុកចិតថអបកដដទ។ 

កុមារស្ដលជួបរបទេះការរដំលាភបំ ន និងការរពដងីយកដនថីយក៏របឈមនឹងហានិភ័យខពវ់កបុងការមិនបានបដងកីតទំន្មក់ 
ទំនងផលូវអារមមណ៍ស្ដលមានវុខភាពលអ ស្ដលជាដហ្តុបណ្តថ លឲ្យមានបញ្ហា ជាដរចីនដៅដថៃដរកាយ។ ការខវេះតួរអងាទំន្មក់ 
ទំនងផលូវអារមមណ៍ស្ដលគួរឲ្យទុកចិតថ និងមានដវចកថីរវលាញ់ ន្មឲំ្យមាននូវការមិនទុកចិតថ និងអវនថិវុខកបុងជីវតិរបវ់ 
កុមារ និងអាចន្មដំៅរកបញ្ហា ផលូវអារមមណ៍ និងអាកបផកិរោិជាដរចីន។ 

ការស្ដលមានមនុវសដពញវយ័ោ ងដហាចណ្តវ់មាប ក់ស្ដលដៅជាប់ជាមួយកុមារ និងរវលាញ់កុមារដោយឥតលកេខណឍ  
ស្ដលដរតៀមចាទំទួល និងផថល់តដមលដល់កុមារកបុងរយៈដពលស្វង គឺជាគនឹលេះកបុងការជួយកុមារយកឈបេះបញ្ហា ដហ្រវថវ និងការប េះ 
ទងាិចផលូវចិតថស្ដលបណ្តថ លមកពីការរដំលាភបំ ន ការបំបរបង់ដចាល និងការមិនដអីដពីរ។ 
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មា រោីបានរបាប់ឲ្យកូនរវីអាយុ ៦ឆ្ប រំបវ់ន្មង ដ ម្ េះ ដហ្វត ឲ្យដរវីរកោវជូតមាត់ស្ដលន្មងដធវីរជុេះ។ ដៅដពល ដហ្វត 
ដអាបដដរបវ់ន្មង ទឹកមុខរបវ់ន្មងក៏ស្របជាខឹង និងមិនវបាយចិតថ។ មា រោិនិោយដ ីង “ដហ្វត មា ក់របាប់ឲ្យឯងដរវី 
រកោវជូតមាត់ដ ីង ដហី្យយកដៅដបាេះដចាល។” ដហ្វតដដីរទហ្រន្មធ ដំជីងដៅដរវីរកោវជូតមាត់ ដហី្យដបាេះវាដចាល។ ដហ្វត 
បានឈរស្បរខបងោក់មាថ យរបវ់ន្មង ទងំយផំង និងរអ៊េូរទផំង។ 

ដហ្វតបានដកីតមកជាមួយមាថ យវយ័ជំទង់ ស្ដលមិនដចេះពីរដបៀបដមីលស្ថន្មង។ កបុងរយៈដពលពីរបីស្ខដំបូង មាថ យរបវ់ដហ្វត 
ស្តងស្តទុកន្មងឲ្យដៅជាមួយមិតថភ័កថរបវ់ន្មងកបុងភូមិ ដៅដពលន្មងដចញដៅដរៅដធវីការ ដពលខលេះដៅដធវីការដពលដថៃ ដពល 
ខលេះដៅដធវីការដពលយប់។ ដៅដពលដហ្វតអាយុ ១៨ស្ខ មាថ យរបវ់ន្មងវំដរចចិតថដៅត្តមមិតថរបុវថមីដៅឯទីរកុង ដដីមីផស្វវង 
រកការង្ហរស្ដលលអជាងការង្ហរវពវដថៃ។ រម នវធីិណ្តស្ដលន្មងអាចយកកូនរបវ់ន្មងដៅជាមួយបានដទ ដូដចបេះន្មងក៏បាន 
ទុកកូនរបវ់ន្មងឲ្យកបុងមណឍ លកុមារកំរ  ដហ្យីរបស្ហ្លជា ១ឆ្ប ដំរកាយមក មា រោី និងរកុមរគួស្គររបវ់ន្មងក៏បាន 
ទទួលយកដហ្វតមកចិចច ឹម។ 

ដៅដពលដហ្វតខឹង និងមិនវបាយចិតថ ជាការបង្ហា ញវញ្ហដ ដនការខវេះទំន្មក់ទំនងផលូ វអារមមណ៍មួយដវធីរស្តដមីលមិនដឹង  
របវ់កុមារកំរ ស្ដលបានទទួលមកចិចច ឹម។ 

ដោយស្គរការស្ថទមិំនជាប់លាប់របវ់មាថ យដហ្វត ដធវីឲ្យន្មងមិនបានដរៀនពីការទុកចិតថ និងទទួលបានអារមមណ៍វនថិវុខ 
ស្ដលជាតរមូវការរបវ់ន្មង។ ន្មងទទួលអារមមណ៍ប េះទងាិចដោយស្គរការដបាេះបង់ដចាលរបវ់មាថ យន្មង ដហ្យីន្មងរតូវដធវី 
ការវរមបខលួនោ ងធំ និងគួរឲ្យភ័យខ្វល ច ដៅដពលន្មងរតូវបានទទួលមកចិចច ឹមកបុងរគួស្គរថមីរបវ់ន្មង។ ការផ្លល វ់បថូរ 
រគួស្គរ និងការរខំ្វនទងំដនេះមានផលប េះ ល់ោ ងខ្វល ងំដល់ការលូតលាវ់ផលូវអារមមណ៍ ទំន្មក់ទំនង ស្ផបកបញ្ហដ  និងស្ផបក 
អាកបផកិរោិ។ វញ្ហដ មួយចំនួនស្ដលអបកដមីលដឃញីថាដហ្វតមានបញ្ហា ទំន្មក់ទំនងផលូវអារមមណ៍ គឺដៅដពលន្មងដគចដចញ 
ពីការលួងដលាម ដៅដពលអារមមណ៍របវ់ន្មងកំពុងមានការឈចឺាប់ ដហ្យីន្មងពិបាករដបៀបរាប់អំពីអារមមណ៍ខឹង ឬ 
អារមមណ៍ឈចឺាប់ណ្តវ់។ ដៅដពលយប់ដ ងី ន្មងពិបាកដគង ដហ្យីឆ្ប់មានអារមមណ៍មួដ  ដៅដពលមានការស្របរបួល 
ណ្តមួយ។ 

ដៅដពលដហ្វតដដីរដចញដៅ ដហី្យដធវីមុខមួដ   មា រោីដដីរត្តមពីដរកាយន្មង ដលីកន្មងដ ីង ដហី្យអរងន់ន្មងថមមៗ ស្ថម 
ទងំនិោយស្ផអមថមមៗោក់រតដចៀករបវ់ដហ្វត។ មា រោីដរចៀងចំដរៀង ដហី្យរបាប់ដហ្វតថា រត់រវលាញ់ដហ្វត ដហី្យយល់ 
អំពីអារមមណ៍ខឹងរបវ់ន្មង ដៅដពលរត់របាប់ឲ្យន្មងដធវីអវីមួយ។ មា រោីបង្ហា ញអារមមណ៍ដរកៀមរកំ ដៅដពលដហ្វតមិន 
វបាយចិតថ។ មុនដបូំង ដហ្វតមានការរបឆ្ងំបនថិច ប ុស្នថន្មងក៏ចាប់ដផថីមរងំ្ហប់អារមមណ៍ ដហី្យស្គថ ប់ ដៅដពលមា រោីរបាប់ 
ថារត់រវលាញ់ន្មង។ ដហ្វតឆ្ប់ទទួលអារមមណ៍រតូវដគបដិដវធ និងដបាេះបងដ់ចាល ដៅដពលមាថ យរបវ់ន្មងបង្ហា ញ 
អារមមណ៍មិនវបាយចិតថ ដូដចបេះមា រោីដអាបដហ្វតដដីមីផបញ្ហជ ក់ពីអារមមណ៍រវលាញ់ ដោយមិនចាបំាច់និោយរបាប់ន្មង។ 

មា រោីគឺជាមាថ យស្ដលមានបទពិដស្គធន៍ ដហ្យីយល់អំពីបញ្ហា របវ់ដហ្វតស្ដលទំន្មក់ទំនងផលូវអារមមណ៍។ រត់រតូវដរបី 
ជំន្មញចិចច ឹមកូនរបវ់រត់ ដដីមីផផថល់នូវការពាបាល និងការ រ ដដីមីផស្កតរមូវដហ្វត និងជួយឲ្យន្មងបដងកីតទំន្មក់ទំនងផលូវ 
អារមមណ៍ថមីជាមួយរគួស្គរថមីរបវ់ន្មង ស្ដលមានភាពនឹងធឹង។ 

ចុងដរកាយ ដហ្វតបានដធវីត្តមអវីស្ដលមាថ យរបវ់ន្មងរបាប់ឲ្យដធវី ដហី្យទទួលបានការវដវីរចំដ េះអវីស្ដលន្មងដធវី។ 
ដោយស្គរមូលដហ្តុដនេះដហី្យ ស្ដលដធវីឲ្យដហ្វតចាប់ដផថីមទទួលស្គា ល់ខលួ នឯង ដហី្យចាប់ដផថីមសុ្គនឹំងរគួស្គរថមីរបវ់ន្មង។ 
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លំហាត ់

ចូរបំដពញចដន្មល េះកបុងដមដរៀនវដងេបខ្វងដរកាម 

ទរករតូវការអបកស្ថទចំមផងមាប ក់ ស្ដលដឆលីយតបដៅនឹង _____________________ និង ______________ 
ចំដ េះតរមូវការដនការអភិវឌណន៍ _______________ ស្ដលធមមត្តរបវ់ពួកដគ។ ការដធវីស្បបដនេះជួយឲ្យទរកលូតលាវ់ 
_____________ និង ______________។ ទរកក៏រតូវការការរបារវ័យទក់ទងជាមួយមនុវសស្ដលយកចិតថទុក 
ោក់ដល់ពួកដគ ស្ដលថាប ក់ថបម ដលងដហ្ាម ដរចៀងចំដរៀង និងនិោយជាមួយពួកដគ។ ទំន្មក់ទំនងផលូវអារមមណ៍ស្ដលមានដជាគ 
ជ័យក៏មានស្គរៈវំខ្វន់វំរាប់ការលូតលាវ់របវ់កុមារស្ផបក______________ និង______________។ ជាធមមត្ត 
កុមារមានតួអងាទំន្មក់ទំនងផលូវអារមមណ៍ដរចីន ឧទហ្រណ៍ ឪពុកមាថ យ បងបអូន និងជីដូនជីត្ត។ វាជាការវំខ្វន់ស្ដលកុមារ 
មានតួរអងាទំន្មក់ទំនងផលូវអារមមណ៍ស្ដលនឹងធឹង______________ ស្ដលជាទូដៅគឺជា_____________របវ់កុមារ។ 

ទរកស្ដលទទួលការចិចច ឹមស្ថទកំបុងមណឍ ល ដូចជា _________________ របឈមនឹងបញ្ហា ស្ផបកទំន្មក់ទំនងផលូវ 
អារមមណ៍។ ជាញឹកញាប់ មណឍ លកុមារកំរ មិនអាចផថល់ការស្ថទកំំរតិមួយទល់មួយបានលអដន្មេះដទ។ ទរកអាចនឹង 
ពាោមបំដពញតរមូវការរបវ់ខលួន ដហ្យីទទួលបានស្តអារមមណ៍ដន ____________________ និង____________ 
និងមិនបានអភិវឌណន៍______________ និងការស្វវងយល់ពីពិភពដលាកស្ដល________________ វំខ្វន់វំរាប់ 
ទំន្មក់ទំនងផលូវអារមមណ៍ស្ដលដជាគជ័យ។ ផលវបិាកវំរាប់កុមារស្ដលចាកដចញពីមណឍ ល អាចជាការមិនដចេះផថល់ និង 
ទទួល__________________ មិនដចេះអភិវឌណវមតទភាពបដងកីត__________________ ស្ដលមានដជាគជ័យ ឬ 
ទទួល________________ វំរាប់វកមមភាព។ ការមានមនុវសធំមាប ក់ស្ដលជា ________________ និងរវលាញ់ 
កុមារ____________________ ស្ដលដរតៀមខលួនទទួលយក និងឲ្យតដមលកុមារ គឺជាគនលឹេះកបុងការជួយឲ្យកុមារយកឈបេះ 
បញ្ហា ដហ្រវថវ និងការប េះទងាិចផលូវចិតថស្ដលដកីតដ យីដោយការរដំលាភបំ ន ការដបាេះបង់ដចាល និងការរពដងីយកដនថីយ។ 

វំណួរពិភាកា 

1. ដតីទរករតូវការអវីពីអបកស្ថទរំបវ់ពួកដគ? ដហ្តុអវីបានជាវាវំខ្វន់ដមល េះ? 
2. ដតីមានផលវបិាកអវីខលេះ របវិនដបីទរករតូវបានរពដងីយកដនថីយ និងទុកឲ្យយដំរចីន? 
3. ដតីទំន្មក់ទំនងផលូវអារមមណ៍គឺជាអវី? ដតីមានឧទហ្រណ៍អវីខលេះអំពីអាកបផកិរោិដនទំន្មក់ទំនងផលូវអារមមណ៍ ស្ដលអបកអាច 
ដមីលដឃញីកបុងជីវតិកុមារវយ័ដកមង ស្ដលអបកស្គា ល់? 

4. ដតីកុមាររបដភទណ្តស្ដលង្ហយរបឈមនឹងបញ្ហា ដនកងវេះទំន្មក់ទំនងផលូវអារមមណ៍? ដតីមានវញ្ហដ អវីខលេះ? 
5. ដតីការស្វវងយល់អំពីទំន្មក់ទំនងផលូវអារមមណ៍មានឥទិនពលអវីខលេះដល់ការរបារវ័យទក់ទងរបវ់អបកជាមួយកុមារ? 
ដតីអបកចង់ដធវីការផ្លល វ់បថូរអវីខលេះ ដៅកបុងការង្ហរ រកុមជំនំុ ឬ រគួស្គររបវ់អបក? 
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សមសរៀនទី ១២៖ ស ើវ័យកមុារភាព និងវ័យជំទង់អាច្នឹងជួបបញ្ហា របឈមអ្វីខ្លះ 
សៅសពលសរកាយ? 

មវចកតីវមងេប 

 ជំដនឿដលីខលួនឯង 
 មិតថភ័កថដវមីរវយ័ 
 ស្ផបកដនការអភិវឌណន៍វំខ្វន់ៗវំរាប់កុមារវយ័ជំទង់ 

 
ដតីមានស្ផបកអវីខលេះស្ដលវំខ្វន់ដល់ការអភិវឌណន៍ស្ដលមានវុខភាពលអ? 

១. ទំនុកចិតថដលីខលួ នឯង 

ទំនុកចិតថដលីខលួនឯងគឺជាជំដនឿវបូលមួយ ស្ដលកុមារបណថុ េះដ ងីអំពីខលួនឯង។ ទំនុកចិតថដលីខលួនឯងស្ដលមានវុខភាពលអ 
ជួយឲ្យកុមារដចេះមានទំនួលខុវរតូវ វហ្ការជាមួយអបកដដទបានលអ ដចេះដោេះរស្គយជាមួយបញ្ហា លំបាក និងមានទំនុក 
ចិតថកបុងការស្គកលផងអវីស្ដលថមីៗ។ កុមារស្ដលដល់វយ័ចូលដរៀនពាោមដធវីឲ្យខលួនឯង  “ដូចអបកដដទ” ដៅផធេះ ស្គលាដរៀន 
និងដៅដពលដៅជាមួយមិតថភ័កថ។ ការមានអារមមណ៍ដជាគជ័យកបុងស្ផបកទងំដនេះ ជួយឲ្យកុមារកស្គងទំនុកចិតថ និងគំនិតអំពី 
ខលួនឯង ស្ដលនឹងជួយឲ្យពួកដគដចេះរគប់រគង និងយកឈបេះដៅដលីបញ្ហា របឈមដៅដពលអន្មគត។ 

ជាទូដៅ ឪពុកមាថ យគឺជាអបកស្ដលមានឥទិនពលវំខ្វន់បំផុតដៅដលីទំនុកចិតថ ស្ដលកុមារមានដលីខលួនឯង។ វាពិតជាវំខ្វន់ 
ស្ដលដយងីរតូវជួយពរងឹងទំនុកចិតថរបវ់កុមារ ដោយជួយឲ្យពួកដគមានអារមមណ៍ជាស្ផបកមួយកបុងរគួស្គរ មានឳកាវដរៀន 
វូរត និងមានចំស្ណកចូលរមួ។ ការមានចំស្ណកកបុងរគួស្គរជួយឲ្យកុមារចូលរមួដរៀនអវីថមីៗ ចំដ េះឳកាវដរៀនវូរតជួយ 
ឲ្យកុមារមានទំនុកចិតថកបុងការផថល់ចំស្ណកចូលរមួ ដហ្យីការផថល់ចំស្ណកចូលរមួជួយឲ្យកុមារមានអារមមណ៍ជាស្ផបកមួយ 
កបុងរគួស្គរ។ 

ទំនុកចិតថដលីខលួនឯងស្ដលមិនរតឹមរតូវបងករឲ្យមានបញ្ហា ជាដរចីន ដពញមួយជីវតិ។ ការជួបបញ្ហា ជាមួយមនុវសដដទ ការខវេះ 
ទំនុកចិតថ និងការស្ដលអាចមានបញ្ហា វុខភាពផលូវចិតថ គឺជាផលវបិាកមួយចំនួនដនការមានទំនុកចិតថដលីខលួនឯងទប។  

បញ្ហា ដៅស្គលាដរៀនក៏ទមទរឲ្យមានទំនុកចិតថរតឹមរតូវដលីខលួនឯងស្ដរ។ ការផចង់អារមមណ៍ដខាយ បញ្ហា ដនការចងចា ំ
បញ្ហា ស្ផបកការដរៀនវូរត ការរពួយបារមភ និងភាពភ័យខ្វល ចអាចប េះ ល់ដល់ការវិកាកបុងស្គលាដរៀន។ ការរខំ្វនដល់ការ 
វិកា ឬ ការរពួយបារមភអំពីស្គលាដរៀន ក៏អាចដធវីឲ្យការវិកាដខាយ និងរតូវបានដគឲ្យថាជាមនុវសបរាជ័យ។ បញ្ហា ដនេះ 
ពិតជាប េះ ល់ដល់ទំនុកចិតថដលីខលួនឯងរបវ់កុមារ។ 

២. ទំន្មក់ទំនងជាមួយមិតថភ័កថដវមីរវយ័ 

ចាប់ពីអាយុ ៦ឆ្ប មំក មិតថភាពកាល យជាអវីស្ដលរតិស្តវំខ្វន់វំរាប់កុមារ។ ដៅដពលកុមារដល់វយ័ជំទង់ ពួកដគកាន់ស្តចង់ 
បានភាពឯករាជយពីរគួស្គររបវ់ពួកដគស្ថមដទៀត ដហ្យីជាញឹកញាប់ មិតថភ័កថកាល យជារបភពវំខ្វន់ដនជំនួយ និងការផថល់ 
ដំបូន្មម ន។ បញ្ហា ដនេះអាចដធវីឲ្យឪពុកមាថ យពិបាកទទួល ដហ្យីអាចជារបភពដនវវិាទស្ដរ។ វាជាការវំខ្វន់ស្ដលឪពុកមាថ យ 
រតូវដៅជាប់ជាមួយកូនៗជំទង់របវ់ពួកដគ ដហ្យីបនថផថល់ការស្ណន្ម ំនិងការររំទ កបុងអំ ុងដពលដនការលូតលាវ់របវ់ 
ពួកដគ។ 

បញ្ហា ដនមិតថភ័កថវយ័ដវមីររប  ស្ដលរតូវរបុងរបយត័ប រមួមាន ការគំរាមកំស្ហ្ងដកមងដដទ និងដធវីឲ្យដកមងដដទដទៀតរងដររេះដោយ 
បញ្ហា អវីមួយ ការផ្លថ ច់ខលួនពីមិតថភ័កថន្មឲំ្យមានភាពឯដកា ចូលរមួរកុមដជីងកាង ឬ រកុមមិតថភ័កថអារកក់ រប ូកកបុងវកមមភាព 
ស្ដលដររេះថាប ក់ ឬ ខុវចាប់ និងរប ូកជាមួយដរគឿងដញៀន។ 

 



ដវៀវដៅកិចចការពិធីការកុមារ 
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ដតីមានបញ្ហា របឈមចមផងអវីខលេះវំរាប់មនុវសវយ័ជំទង់? 

ដៅកបុងរបដទវភាគដរចីន វយ័ជំទង់គឺជាដពលមួយស្ដលមានបញ្ហា របឈម ដហ្យីដពលខលេះក៏ជួបការពិបាកស្ដរ។ ការការ រ 
របដវីរបំផុតចំដ េះការអភិវឌណន៍មិនរតឹមរតូវកបុងដំណ្តក់កាលដនេះ គឺជាការបង្ហា ញគំរូលអ ដវចកថីរវលាញ់ ការយកចិតថទុក 
ោក់ ការរាប់រក និងការររំទពីឪពុកមាថ យ និងអបកស្ថទដំផសងៗ និងទំន្មក់ទំនងពីមនុវសធំ ស្ដលផថល់ការឃ្លល ដំមីល និង 
តរមង់ផលូវ។ 

វយ័ជំទង់គឺជាវយ័មួយស្ដលជួបនឹងការស្របរបួលជាដរចីន ស្ដលរតូវវរមបខលួនកបុងជីវតិ ដដីមីផកាល យខលួនជាមនុវសមាប ក់ស្ដល 
រគប់លកេណៈរតឹមរតូវ។ វាជាការវំខ្វន់ស្ដលវយ័ជំទង់ទទួលបានការររំទ និងការដលីកទឹកចិតថពីមនុវសធំ កបុងកិចចការដ៏ 
វំខ្វន់ៗទងំដនេះ។ 

ដនេះគឺជាកិចចការដ៏វំខ្វន់បំផុត៖ 

១. អភិវឌណរូបភាពអំពីខលួនឯងស្ដលគួរឲ្យដពញចិតថ និងរតឹមរតូវ។ វាជាការវំខ្វន់ស្ដលមនុវសវយ័ជំទង់ស្ចកចាយអំពីខលួនឯង 
ត្តមរយៈការដវលៀក ក់ ម ូដវក់ ជាដដីម។ 

២. អភិវឌណភាពឯករាជយពីឪពុកមាថ យ និងវមតទភាពរគប់ររន់វំរាប់ការស្ថទខំលួន។ វយ័ជំទង់នឹងកាត់បនទយការពឹងស្ផអក 
ដលីឪពុកមាថ យ ស្ដលដពលខលេះបងករឲ្យមានវវិាទដផសងៗ។ ការចាប់ដផថីមមានទំនួលខុវរតូវដធវីការដរៀបចំខលួនពួកដគវំរាប់ជីវតិ 
ដពញវយ័។ 

៣. បដងកីតទំន្មក់ទំនងស្ដលខលួនដពញចិតថដរៅពីរគួស្គរ។ វយ័ជំទង់នឹងកាន់ស្តង្ហកដៅរកមិតថភ័កថ ដដីមីផស្វវងរកមិតថភាព 
ដំបូន្មម ន ជំនួយ និងភាពវបិតស្គប ល។ 

៤. បដងកីតការរគប់រគងស្ដលវមរមយ ចំដ េះការដកីនដ ងីដនចំណងផលូវដភទ។ ការចាប់ដផថីមមានដវចកថីរវលាញ់គឺជាស្ផបក 
មួយដ៏វំខ្វន់កបុងវយ័ជំទង់។ 

៥. អភិវឌណអតថវញ្ហដ ណខលួនឯង។ ដនេះគឺជាកិចចការមួយដ៏វមុគស្គម ញ ស្ដលបនថរហូ្តដល់ដពញវយ័។ កិចចការមួយចំនួនស្ដល 
មនុវសវយ័ជំទង់ដធវីគឺការបដងកីតរកមវីលធម៌ផ្លធ ល់ខលួន បដងកីតស្ផនការវំរាប់អន្មគត ទក់ទងនឹងវជិាជ ជីវៈ និងចាប់ដផថីមស្វវង 
យល់អំពីខលួនឯង និងការមានទំន្មក់ទំនងជាមួយរគួស្គរ មិតថភ័កថ និងមនុវសដដទដទៀត។ 

ដលីកទឹកចិតថឲ្យមានការអភិវឌណន៍រតឹមរតូវចំដ េះមនុវសវយ័ជំទង់ 

រដបៀបមួយចំនួនកបុ ងការបណថុ េះការអភិវឌណន៍ស្ដលមានវុខភាពលអ៖ 

ដលីកទឹកចិតថឲ្យដចេះគិតស្បបមនុវសដពញវយ័។ ពិភាកាអំពីបញ្ហា បចចុ បផនបជាមួយរប ។ 

និោយអំពីបញ្ហា ផលូ វដភទ និងបញ្ហា មនុវសដពញវយ័ដផសងដទៀត ដោយដបីកចំហ្រ និងត្តមលកេណៈធមមជាតិ។ 
វូមឲ្យការពិភាកាដនេះបនថមានជារបចា។ំ វាជាការរបដវីរបំផុតស្ដលដយីងរតូវពិភាកាអំពីបញ្ហា ផលូ វដភទមុនដពលពួកដគដពញ 

វយ័ ដដីមីផឲ្យពួកដគដឹងអំពីការរពឹំងទុកដផសងៗ។ 

និោយអំពីរូបរាងកាយ និងការឲ្យតដមលខលួ នឯង។ 

និោយអំពីបញ្ហា ដរគឿងដញៀន និងដរគឿងរវវងឹ។ 

ដរតៀមខលួ ននឹងដោេះរស្គយបញ្ហា  និងការខវល់ខ្វវ យរបវ់មនុវសវយ័ជទំង ់ដោយពិភាកាអំពីរដបៀបដផសងៗកបុ ងការដោេះរស្គយ 
បញ្ហា  និងពិភាកាអំពីលទនផល។ 

ដលីកទឹកចិតថឲ្យមានការចូលរមួកបុ ងវហ្គម (ឧទ. ការវម័រគចិតថ) 

ការដធវីជាគំរូលអពិតជាវំខ្វន់។ 



ស្វវងយល់អំពីកុមារកបុងបរបិទ 
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ការផថល់ការររំទ និងការដលីកទឹកចិតថវំរាប់ឪពុកមាថ យរបវ់កុមាររគប់វយ័ពិតជារដបៀបមួយដ៏វំខ្វន់ និងមានអំណ្តច 
ដដីមីផជំរុញឲ្យមានអភិវឌណន៍ស្ដលមានវុខភាពលអវំរាប់កុមារ។ វាពិតជាវំខ្វន់កបុងអំ ុងវយ័ជំទង់ ស្ដលជាវយ័មួយជួប 
បញ្ហា ទំន្មក់ទំនង ដហ្យីបញ្ហា របឈមស្ដលឪពុកមាថ យ និងកូនវយ័ជំទង់របវ់ពួកដគកំពុងជួប ជាដពលមួយដ៏វំខ្វន់។ 
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ករណីវិកា 

ការអប់រមិំតថដវមីវយ័ (ជំន្មន់ស្វវងរកអបកដឹកន្ម ំ(Generation of Leaders Discovered - GOLD)) 

GOLD គឺជាកមមវធីិមួយស្ដលមានរពេះដយវ៊េូជាមូលោឌ ន ស្ដលបដងកីតដ ងីដដីមីផដឆលីយតបចំដ េះវបិតិថដមដរាគដអដវ៍ កបុងអនុ 
តំបន់ស្គហារា កបុងទវីបអាហ្រហ្វចិ។ វធីិស្គហ្រវថអប់មិតថរបវ់កមមវធីិដនេះជួយកស្គងដៅដលីឥទិនពល ស្ដលមនុវសវយ័ដកមងមាន 
ជាមួយមិតថភ័កថរបវ់ពួកដគ ដដីមីផដលីកទឹកចិតថយុវវយ័ដធវីការវំដរចចិតថស្ដលមានចំដណេះដឹងរតឹមរតូវ និងអភិវឌណបទោឌ ន 
វងាមស្ដលដលីកកំពវ់ស្ផបកវុខភាព។ និមិតថរបវ់ GOLD គឺចង់ដមីលដឃញីជំន្មន់អបកដឹកន្មជំនជាតិអាហ្រហ្វចិវយ័ដកមង 
ស្ដលរបឈមនឹងបញ្ហា ឫវគល់ដនជំងឺរាតតាតដនដមដរាគដអដវ៍/ជំងឺដអដវ៍ ត្តមរយៈការដលីកកំពវ់វហ្គម និងស្ចក 
ចាយនិមិតថ និងដរលបំណង ដៅដល់មនុវសវម័យបចចុបផនប និងអន្មគត។ 

ចំនុចវបូលដនគំរូកមមវធីិ GOLD គឺជាជំដនឿស្ដលថា អបកស្ដលផថល់ស្គរគឺជាស្គរដ៏ខ្វល ងំបំផុត។ អបកអប់រមិំតថវយ័ជំទង់ទទួល 
បានការបដរងៀន និងទទួលបានជំនួយពីអបកវរមបវរមួលស្ដលមានជំន្មញ ដដីមីផបំដពញតួន្មទីទងំ ៤ ខ្វងដរកាម ស្ដល 
មានទំនួលខុវរតូវកំរតិខុវៗរប  វំរាប់មិតថភ័កថ និងកុមារវយ័ដកមង។ 

 ការដធវីជាគំរូ៖ ដធវីជាគំរូចំដ េះវកមមភាពដលីកកំពវ់វុខភាព 
 ការអប់រ៖ំ អប់រមិំតថភ័កថរបវ់ពួកដគ ត្តមរយៈរចន្មវមព័ននស្ដលបានដរៀបចំ 
 ការទទួលស្គា ល់ និងការបចជូ នបនថ៖ ទទួលស្គា ល់ចំដ េះយុវជន ស្ដលរតូវការជំនួយបស្នទម និងបចជូ នពួកដគ ដដីមីផ 

ទទួលជំនួយ 
 ការដលីកកំពវ់វហ្គម៖ ការតវ៊េូមតិដដីមីផស្វវងរកធនធាន និងដវវាវំរាប់ខលួនឯង និងវំរាប់មិតថភ័កថ 

មានស្គច់ដរឿងពីរអំពីអបកអប់រមិំតថស្ដលបានផ្លល វ់ស្របជីវតិរបវ់ពួកដគ ដហ្យីបានបង្ហា ញគំរូអាកបផកិរោិស្ដលវជិជមានដៅ 
កាន់មិតថភ័កថ។ 

ថាន់ឌីគឺមិតថអប់រមិំតថមាប ក់ដៅកបុងវហ្គមមួយ ស្ដលមិតថភ័កថជាដរចីនរបវ់ន្មងគឺជាដកមងកំរ ។ កុមារកំរ រតូវបានដលីក 
ស្លងមិនឲ្យបង់ដថលស្គលាដរៀន ប ុស្នថពួកដគរតូវស្តបង្ហា ញថា ពួកដគគឺជាកុមារកំរ ពិតរបាកដ ដោយផថល់នូវឯកស្គរជា 
ដរចីន។ កុមារកំរ ជាដរចីនឈប់ដរៀន ដរ េះពិបាកស្វវងរកឯកស្គរឲ្យបានរគប់។ ថាន់ឌីដៅជួបមិតថជាដកមងកំរ របវ់ន្មង 
ដដីមីផជួយរបមូលឯកស្គរស្ដលពួកដគរតូវការ ដដីមីផរចួផុតពីការបង់ដថលស្គលា។ កុមារមួយចំនួនបានឈប់ដរៀនរចួដហ្យី។ 
ដោយស្គរការខំរបឹងស្របងដដីមីផជួយមិតថភ័កថរបវ់ន្មង ពួកដគក៏បានរតលប់ចូលដរៀនវញិ។ 

ឡាន់ជលគឺជាមិតថអប់រមិំតថដរៀមចផង ដហ្យីន្មងវថិតដៅកបុងរកុមមិតថអប់រមិំតថ ស្ដលបដរងៀនដមដរៀនអំពីដរគឿងដញៀនដៅកបុង 
ការរបជំុរបវ់ស្គលា។ បន្មធ ប់ដរៀនចប់ វិវសមាប ក់បានដដីរមកជួបន្មង ដហ្យីរបាប់ន្មងថា រត់មានបញ្ហា ដរគឿងដញៀន។ 
មុនដំបូង ឡាន់ជលគិតថា រត់និោយដលង ដហ្យីន្មងខ្វល ចថា រត់ខឹងនឹងន្មង ដរ េះពួកដគកំពុងបដរងៀនដមដរៀនអំពី 
បញ្ហា ដរគឿងដញៀន។ មួយវនធុេះដរកាយមក ន្មងដឹងថា រត់និោយស្មន។ ពួកដគក៏ជស្ជករប  ដហ្យីន្មងបានបចជូ នបុរវ 
ដន្មេះដៅមណឍ លស្គថ រនិតិវមផទ។ ន្មងមានដមាទនភាពខ្វល ងំណ្តវ់ ស្ដលដមដរៀនដនេះបានជួយជីវតិវិវស។ 

ការអប់រមិំតថរបវ់កមមវធីិ GOLD និោយអំពី៖ 

 ការបង្ហា ញវកាថ នុពលរបវ់យុវវយ័ ដដីមីផផ្លល វ់បថូរជីវតិ និងវហ្គមរបវ់ពួកដគ។ កមមវធីិដនេះជួយស្គថ រភាពដថលថបូរ 
ដវចកថីវងឹឃម និងនិមិតថរបវ់យុវវយ័។ 

 យុវជនស្គា ល់អំពីតដមល និងទទួលបាននូវវិទិនអំណ្តច ដដីមីផដធវីការវំដរចចិតថស្ដលមានព័ត៌មានរគប់ររន់ បញ្ហា  
ស្ដលពួកដគជួបរបទៈ។ កមមវធីិដនេះជួយបំ ក់បំប នយុវជនវយ័ដកមងស្ដលមានឥទិនពល ដដីមីផជួយមិតថភ័កថរបវ់ 
ពួកដគ ត្តមរយៈវមាព ធមិតថភ័កថវជិជមាន។ 

 ការផ្លល វ់ស្របវហ្គម មថងមាប ក់ៗ ត្តមរយៈយុវជន។ 
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លំហាត់  

ចូរបំដពញដៅកបុងចដន្មល េះដៅកបុងការវដងេបដនដមដរៀន៖ 

_________________គឺជាជំដនឿវបូល ស្ដលកុមារនឹងអភិវឌណអំពីខលួនឯង។ ជំដនឿជាក់ដលីខលួនឯងស្ដលរតឹមរតូវជួយឲ្យ 
កុមារមានអាកបផកិរោិ_______________________លអ ជាមួយអបកដដទ របឈមជាមួយនឹង_______________ 
និងមាន___________________ ដដីមីផស្គកលផងអវីស្ដលថមី។ ជាទូដៅ ________________មានឥទិនពលវំខ្វន់ 
បំផុតចំដ េះជំដនឿជាក់របវ់កុមារ។ ជំដនឿជាក់ដលីខលួនឯងស្ដលមិនរតឹមរតូវ បណ្តថ លឲ្យមាន ________________ ដពញ 
មួយជីវតិ។ ចាប់ដផថីមពីអាយុ ៦ឆ្ប  ំ ________________ កាន់ស្តវំខ្វន់ដ ងីៗ វំរាប់កុមារ។ ដៅដពលពួកដគដល់វយ័ 
ជំទង់ ពួកដគចាប់ដផថីម___________________ពីរកុមរគួស្គររបវ់ពួកដគ ដហ្យីមិតថភ័កថកាល យជារបភពដ៏វំខ្វន់កបុងការ 
ផថល់ជំនួយ និងដំបូន្មម ន។ ________________ គឺជារយៈដពលមួយ ស្ដលមានបញ្ហា ពិបាកដៅកបុងរបដទវភាគដរចីន។ 
ការការ រដ៏របដវីរបំផុតចំដ េះការលូតលាវ់មិនរតឹមរតូវកបុងដំណ្តក់កាលដនេះ គឺការបង្ហា ញគំរូលអ ដវចកថីរវលាញ់ 
ការយកចិតថទុកោក់ ការរាប់អាន និងការររំទពីឪពុកមាថ យ និងអបកស្ថទដំដទដទៀត និង ___________________ និង 
________________ ជាមួយមនុវសដពញវយ័។ ការផថល់ ___________________វំរាប់ឪពុកមាថ យរបវ់កុមារ 
រគប់វយ័គឺជាមដធាបាយដ៏វំខ្វន់ និងមានរបវិទិនភាព ដដីមផជួីយឲ្យកុមារមានការលូតលាវ់ស្ដលមានវុខភាពលអ។ វាពិត 
ជាវំខ្វន់ណ្តវ់វំរាប់វយ័___________________ ដរ េះជាវយ័ស្ដលទំន្មក់ទំនងមានភាពរដង្ហា េះរដងាីរ ដហ្យីឪពុក 
មាថ យ និងកូនវយ័ជំទង់របវ់ពួកដគជួបបញ្ហា របឈមជាមួយរប ។ 

វំណួរពិភាកា  

1. វូមគិតអំពីកុមារមាប ក់ស្ដលអបកស្គា ល់ ស្ដលមិនវូវមានជំដនឿជាក់ដលីខលួនឯង។ ដតីអបកដធវីអវីខលេះ ដដីមីផជួយពរងឹងជំដនឿ 
ចិតថរបវ់រត់? ដតីកុមារដនេះមានវញ្ហដ អវីខលេះ ស្ដលបង្ហា ញថាមានជំដនឿដលីខលួនឯងទប? 

2. ដតីមានរដបៀបណ្តខលេះ ស្ដលរកុមមិតថអប់រមិំតថអាចមានឥទិនពលវជិជមាន/អវជិជមានដៅដលីកុមារ ឬ មនុវសវយ័ជំទង់? 

3. ដតីដយងីអាចដលីកវធួយឥទិនពលវជិជមានរបវ់យុវវយ័កបុងរគួស្គរ វហ្គម រកុមជំនំុ ឬ អងាការដោយរដបៀបណ្ត? 

4. ដតីកុមារ និងយុវវយ័កំពុងជួបបញ្ហា របឈមធំៗអវីខលេះ ដៅកបុងតំបន់របវ់អបក? 

5. ដតីរកុមជំនំុ ឬ អងាការរបវ់អបកអាចជួយឪពុកមាថ យកុមារវយ័ជំទង់ដោយរដបៀបណ្ត? ដតីអបករតូវស្គថ ប់លឺស្គរវំខ្វន់ៗ 
អវីខលេះ? 

6. ដតីរកុមជំនំុ ឬ អងាការរបវ់អបករតូវដធវីការផ្លល វ់បថូរអវីខលេះ ដដីមីផដលីកកំពវ់ការអភិវឌណន៍កុមារធំៗ និងកុមារវយ័ជំទង់ឲ្យ 
កាន់ស្តមានរបវិទិនភាពស្ថមដទៀត? 
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ស្ផនកទី ៤៖ វិទិធកុមារ 

មវចកតីស្ណន ំ

ស្ផបកចុងដរកាយដនដវៀវដៅកិចចការដនេះផថល់ទវសនវវិ័យថមី និងបស្នទមអំពីកុមារ និងកុមារភាព ដោយវិកាអំពីវំនួរដ៏ 
វំខ្វន់អំពីវិទិនកុមារ។ ដរលបំណងដនស្ផបកដនេះគឺចង់ផថល់នូវមូលោឌ នរគឹេះដ៏រងឹមាដំល់រគីវថបរវិ័ទស្ដលដធវីការជាមួយកុមារ 
ដោយស្ផអកដលីអនុវញ្ហដ វថីពីវិទិនកុមាររបវ់អងាការវហ្របជាជាតិ និងដោយដរបីនូវអនុវញ្ហដ ដនេះជាមូលោឌ ន ដដីមីផតវ៊េូ 
មតិវំរាប់វិទិនកុមារ ដៅដពលពួកដគមិនទទួលបានវិទិន។ 

ដមដរៀនទី ១៣ និោយអំពីវិទិនកុមារជាទូដៅ និងនិោយជាក់លាក់អំពីអនុវញ្ហដ វថីពីវិទិនកុមារ។ ដមដរៀនទី ១៤ វិកាអំពី 
គំនិតយល់ខុវមួយចំនួនអំពីអនុវញ្ហដ វថីពីវិទិនកុមារ ស្ដលបានដធវីឲ្យរគីវថបរវិ័ទមួយចំនួនមានការខវល់ខ្វវ យ។ 
ចុងដរកាយ ដមដរៀនទី ១៥ និោយអំពីការតវ៊េូមតិ ស្ដលជាការដឆលីយតបដ៏វមរមយរបវ់រគីវថបរវិ័ទ ចំដ េះស្គទ នភាពស្ដល 
មិនមានការដររពវិទិនរបវ់កុមារ។ 
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សមសរៀនទី ១៣៖ ស ើ ទិិធកមុារជាអ្វី? 

ដវចកថីវដងេប 

 ដតីអនុវញ្ហដ វថីពីវិទិនកុមារគឺជាអវី ដហ្យីដហ្តុអវីបានជាវាវំខ្វន់? 

ទវសនវវិ័យមួយដទៀតដ៏វំខ្វន់អំពីកុមារ និងកុមារភាពគឺជាការទទួលស្គា ល់ថា រគប់កុមារទងំអវ់ រគប់ទីកស្នលង រម នការ 
ដរវីដអីង មានវិទិនជាមូលោឌ នដូចរប ។ វិទិនទងំដនេះមានស្ចងដៅកបុងអនុវញ្ហដ វថីពីវិទិនកុមាររបវ់អងាការវហ្របជាជាតិ 
(UNCRC)។ 

ដតីអនុវញ្ហដ វថីពីវិទិនកុមារគឺជាអវី ដហ្ីយដហ្តុអវីបានជាវាវំខ្វន់? 

អនុវញ្ហដ វថីពីវិទិនកុមារគឺជាឯកស្គររបវ់ស្គទ ប័នមិនស្មនរគីវថបរវិ័ទ ស្ដលមានឥទិនពល និងទទួលបានការដររពខ្វល ងំ 
បំផុត ដហ្យីឯកស្គរដនេះដលីកកំពវ់វុខមាលភាពកុមារ។ អនុវញ្ហដ ដនេះរតូវបានដធវីវចាច ប័នកបុងទវសវតសឆ្ប  ំ៨០ ដោយ 
របដទវទងំអវ់ដៅដលីពិភពដលាក ដលីកស្លងស្តរបដទវពីរ។ ការដធវីវចាច ប័នដលីអនុវញ្ហដ ដនេះមានន័យថា រោឌ ភិបាលដន 
របដទវនីមួយៗដបថជាញ ការ រ និងដលីកកំពវ់វិទិនកុមារស្ដលបានរមួបចចូ លកបុងឯកស្គរដនេះ ដហ្យីក៏បានយល់រពមទទួល 
ខុវរតូវចំដ េះមុខវហ្គមអនថរជាតិស្ដរ។ 

អនុវញ្ហដ វថីពីវិទិនកុមារបានស្ចងថា រគប់កុមារទងំអវ់ រគប់ទីកស្នលង ដោយមិនទទួលការដរវីដអីង មានវិទិនរវ់រានមាន 
ជីវតិ មានឳកាវទទួលបានការអភិវឌណន៍ដពញដលញ ទទួលបានការការ រពីឥទិនពលអវជិជមាន ការរដំលាភបំ ន និងដកង 
របវច័ច  និងមានវិទិនចូលរមួដពញទីកបុងរគួស្គរ វបផធម៌ និងវងាម។ 

អនុវញ្ហដ វថីពីវិទិនកុមារមានមារត្តចំនួន ៥៤ ស្ដលស្ចងអំពីវិទិនរបវ់កុមារដៅកបុងវងាម នដោបាយ ដវដឌកិចច និង 
វបផធម៌។ បចដតិបឋមកបុងអនុវញ្ហដ ដនេះមានបីស្ផបក។ 

 ការការ រ (ការ រកុមារពីដររេះថាប ក់) 
 ការផាត់ផាង់ (ផថត់ផាង់ដល់កុមារនូវដវចកថីរតូវការកបុងការរវ់ដៅ ការលូតលាវ់ និងការអភិវឌណន៍) 
 ការចូលរមួ (ចិតថចូលរមួដធវីការវំដរចចិតថជំនួវ) 

 
ដរលការណ៍ស្ណន្មអំំពីអនុវញ្ហដ  
និយមន័យអំពីកុមារ (មារត្ត ១) 

អនុវញ្ហដ ដនេះផថល់និយមន័យអំពី “កុមារ” ថាជា មនុវសរគប់រូបស្ដលមានអាយុតិចជាង ១៨ឆ្ប  ំ
ដលីកស្លងស្តចាប់កបុ ងរបដទវដន្មេះកំណត់អាយុរវបចាប់វំរាប់មនុវសដពញវយ័ ដកមងជាង។ 

រដឌភាគីរតូវបានដលីកទឹកចិតថឲ្យពិនិតយដមីលអាយុដពញវយ័ របវិនដបីកុមារកំណត់ដរកាមអាយុ ១៨ឆ្ប  ំ
និងរតូវបានដលីកទឹកចិតថឲ្យបដងកីនការការ រចំដ េះរគប់កុមារដរកាមអាយុ ១៨ឆ្ប ។ំ 

ការមិនដរវីដអីង (មារត្ត ២) 
អនុវញ្ហដ ដនេះអនុវតថរគប់កុមារទងំអវ់ ដោយមិនរបកាន់ពូជអំបូរ ស្គវន្ម ឬ វមតទភាព ដទេះបីជាពួកដគគិត ឬ 

និោយោ ងណ្តក៏ដោយ ដហី្យដទេះបីជាពួកដគមកពីរគួស្គរណ្តក៏ដោយ។ ដទេះបីជា ពួកដគរវ់ដៅកស្នលងណ្តក៏ដោយ 
និោយភាស្គអវីក៏ដោយ ដទេះបីជាឪពុកមាថ យរបវ់ពួកដគដធវីការង្ហរអវីក៏ដោយ ដទេះបីជារបុវ ឬ រវី 

វទិតកបុ ងវបផធម៌អវីក៏ដោយ ដទេះបីជាមានពិការភាពក៏ដោយ ដទេះបីមាន ឬ រកក៏ដោយ។ 
រម នកុមារណ្តមាប ក់គួរទទួលភាពអយុតិថធម៌ដោយមូលដហ្តុណ្តមួយដ ីយ។ 

ឧតថមរបដោជន៍របវ់កុមារ (មារត្ត ៣) 



ដវៀវដៅកិចចការពិធីការកុមារ 
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ឧតថមរបដោជន៍របវ់កុមាររតូវស្តជាចំណ្តប់អារមមណ៍ចមផងកបុ ងការដធវីការវំដរចចិតថ ស្ដលអាចនឹងប េះ ល់ពួកដគ។ 
មនុវសដពញវយ័ទងំអវ់គួរស្តដធវីអវីស្ដលរបដវីរបំផុតវំរាប់កុមារ។ ដៅដពលមនុវសធំដធវីការវំដរចចិតថ 

ពួកដគគួរគិតពីផលប េះ ល់ដនការវំដរចចិតថដៅដលីកុមារ។ ការវំដរចចិតថដនេះទក់ទងនឹងការចាត់ស្ចងថវកិារ 
អបកបដងកីតចាប់ និងដរលនដោបាយ។ 

វិទិនរវ់រានមានជីវតិ និងការអភិវឌណន៍ (មារត្ត ៦) 
រគប់កុមារទងំអវ់មានវិទិនកបុ ងការរវ់ដៅ។ រោឌ ភិបាលគួរស្តធាន្មថា ទទួលបានវិទិនកបុ ងការរវ់រាន 

និងអភិវឌណដោយមានវុខភាពលអ។ 
ការដររពចំដ េះទវសនៈរបវ់កុមារ (មារត្ត ១២) 

ដៅដពលមនុវសដពញវយ័ដធវីការវំដរចចិតថស្ដលប េះ ល់ដល់កុមារ កុមារមានវិទិននិោយអំពីគំនិតរបវ់ពួកដគ 
និងទទួលបានការពិចារណ្តចំដ េះមតិរបវ់ពួកដគ។ 

របដទវរបវ់អបកនឹងមានចាប់ការ រកុមារ (Children‟s Act) ឬ ចាប់ដដទដទៀត ស្ដលពនយល់អំពីវិទិនកុមារ និងការ 
ដររពវិទិនកុមារ។ អបកគួរស្តដឹងចាវ់អំពីចាប់ទងំដនេះដៅកបុ ងរបដទវរបវ់អបក។ 

ថវីតិផតស្តរគីវថបរវិ័ទមួយចំនួនមានការបារមភចំដ េះស្ផបកមួយចំនួនកបុងអនុវញ្ហដ វថីពីវិទិនកុមារ (ដូចអវីស្ដលដយងីនឹងដមីល 
ដឃញីកបុងដមដរៀនបន្មធ ប់)។ អនុវញ្ហដ វថីពីវិទិនកុមារពិតជាឧបករណ៍ដ៏មានតដមលវំរាប់រគីវថបរវិ័ទ និងរកុមជំនំុ។ 
អនុវញ្ហដ វថីពីវិទិនកុមារគឺជារកបខណឍ ដ៏មានរបដោជន៍ វំរាប់៖ 

 ការផសពវផាយព័ត៌មាន 
 ការចាត់វធិានការ 
 ការជួយឲ្យរោឌ ភិបាលទទួលខុវរតូវចំដ េះចំស្ណករបវ់ពួកដគ (ការតវ៊េូមតិ) 

អនុវញ្ហដ វថីពីវិទិនកុមារគឺវំរាប់កុមារ! 

ពិតណ្តវ់ អនុវញ្ហដ វថីពីវិទិនកុមារមិនស្មនររន់ស្តវំរាប់មនុវសធំដទ។ វាពិតជាវំខ្វន់ណ្តវ់ស្ដលដយងីរតូវអប់រកុំមារ 
អំពីវិទិនរបវ់ពួកដគ និងជួយឲ្យពួកដគយល់អំពីអតទន័យដនវិទិនទងំដនេះ។ ដនេះគឺជាដគហ្ទំព័រដនធនធានកុមារដមរតីអំពី 
អនុវញ្ហដ វថីពីវិទិនកុមារ៖ http://www.tagd.org.uk/BeInformed/Rights/UNCRC.aspx  

 
 

http://www.tagd.org.uk/BeInformed/Rights/UNCRC.aspx
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ករណីវិកា៖ កលឹបមីណា មា៉ា ន់ (កលឹបកុមារ)ី ទប់សាា ត់អាពាហ៍ពិពាហ៍កុមារ  

កុមារមីីណ្តគឺជាតួអងាតុកកត្តដ៏គួរឲ្យរវលាញ់មួយ ស្ដលបានបដងកីតដ ងីដោយអងាការ 
យូនីដវហ្វ។ ន្មងជាដកមងរវីវយ័ដកមងដ៏ដវឆ្ល តមាប ក់ ស្ដលស្គច់ដរឿងរបវ់ន្មងឆលុេះបញ្ហច ងំអំពី 
បញ្ហា ទក់ទងនឹងកុមារ ដហ្យីជាស្គច់ដរឿងស្ដលមានភាពកំស្គនថវបាយ។ កុមារមីីណ្ត 
មានការទទួលស្គា ល់ និងដពញចិតថកបុងរបដទវទវីបអាវុីខ្វងតផូងភាគដរចីន ដហ្យីវាគឺជា 
ឧបករណ៍វំរាប់បដរងៀន និងដធវីការតវ៊េូមតិដ៏មានដជាគជ័យវំរាប់វិទិនដកមងរវី និងកុមារ 
ទូដៅ។ តួអងាកុមារមីីណ្តបានទទួលរបជារបិយភាពោ ងខ្វល ងំ ដៅដពលន្មងដចញមុខដោេះ 
រស្គយបញ្ហា ជាដរចីនស្ដលទក់ទងនឹងកុមារ និងបញ្ហា ស្ដលគំរាមកំស្ហ្ងដល់វិទិនកុមាររីាប់ 

លានន្មក់កបុងតំបន់អាវុីខ្វងតផូង។ 

រវុកវា ស្គលី, ប៊េីហា (Vaishali district, Bihar) 

កលឹបមីណ្ត មា ន់ (កលឹបកុមារ)ី ស្ដលរតូវបានបដងកីតដ ងីកបុងស្គលាដរៀន  Islampur កបុងតំបន់ Goraul រវុកវា ស្គលី គឺជា 
កលឹបមួយពិដវវ។ ការវំដរចចិតថដំបូងកបុងការរបជំុដំបូងកបុងកលឹបមីណ្ត មា ន់ គឺចុេះដ ម្ េះកុមារទងំអវ់ស្ដលមិនបានចូល 
ដរៀន។ មួយឆ្ប ដំរកាយមក កលឹបមីណ្ត មា ន់ មានវមាជិក ៦៨ន្មក់ ស្ដលមានភាពកាល ហាន និងមានទំនុកចិតថ។ ដរៅពីការ 
ជួបរបជំុរប ជារបចា ំវមាជិកកលឹបវំស្ដងដលាេ នដៅត្តមផលូវ អំពីស្គច់ដរឿងដផសងរបវ់តួអងាកុមារមីីណ្ត ដដីមីផជំរុញដលីកទឹក 
ចិតថវហ្គម។ 

កលឹបមីណ្ត មា ន់ គឺជាដវទិការវំរាប់កុមារវីិវសស្គលា ស្ដលដវទិការដនេះរតូវបានជំរុញដ ងីដោយស្គច់ដរឿងតុកកត្ត “មីណ្ត” 
ស្ដលបានផលិតដ ងីដោយអងាការយូនីដវហ្វ ដដីមីផដលីកកំពវ់តដមល និងវិទិនរបវ់កុមារ។ី មា ន់ (មានន័យថា “កលឹប”) រតូវ 
បានបដងកីតដ ងីកបុងស្គលាបឋមវិកា ដហ្យីវកមមភាពរបវ់កលឹបគឺជំរុញឲ្យកុមារចុីេះដ ម្ េះចូលដរៀនដៅវយ័ស្ដលរតឹមរតូវ 
ចូលដរៀនឲ្យបានដទៀងទត់ និងដរៀនចប់ថាប ក់បឋមវិកា។ ពួកដគក៏ជួយដលីកកំពវ់ការយល់ដឹងអំពីបញ្ហា ស្ដលទក់ទងនឹង 
ការអប់រ,ំ វុខភាព និងអាហារូបតទមភ, ទឹក និងអន្មម័យដៅកបុងវហ្គម។ 

Kanchan Kumari ស្ដលជាអបកដឹកន្មកំលឹបមីណ្ត មា ន់ បានដរៀបរាប់អំពីវមាជិកកលឹបស្ដលបានជួយទប់ស្គក ត់អា ហ៍្ពិ ហ៍្ 
របវ់មិតថភ័កថរបវ់ពួកដគមាប ក់ដ ម្ េះ Anju Kumari ស្ដលមានអាយុ ១២ឆ្ប ។ំ 

ដៅដពលស្ដល Anju មិនបានចូលដរៀនជាប់លាប់ វមាជិកកលឹបមីណ្ត មា ន់  បានដៅដលងផធេះរបវ់ន្មង ដហ្យីបានដឹងអំពី 
អា ហ៍្ពិ ហ៍្ចាប់បងេំរបវ់ន្មង។ Anju មិនវបាយចិតថដទ។ វមាជិកកលឹបមីណ្ត មា ន់ បានពិភាកាអំពីបញ្ហា ដនេះជាមួយ 
ឪពុករបវ់ន្មង។ ពួកដគបានពនយល់ថា អា ហ៍្ពិ ហ៍្មុខអាយុ ១៨ឆ្ប គឺំជាបទឧរកិដឌ ដហ្យីការដរៀបការដៅអាយុដកមង 
ដពកនឹងបំផ្លល ញវុខភាពរបវ់ន្មង។ ឪពុករបវ់ន្មងបានយល់រពមពនាដពលអា ហ៍្ពិ ហ៍្ដនេះ ប ុស្នថពីរស្ខដរកាយមក 
រត់បានដវីដរដីរឿងដនេះមថងដទៀត។ ដៅដពលដឹងលឺដរឿងដនេះ វមាជិក កលឹបមីណ្ត មា ន់  និងមាថ យៗរបវ់វមាជិកកលឹប បាន 
អងាុយដៅមុខផធេះរបវ់ Anju រហូ្តទល់ស្តឪពុករបវ់ន្មងវនាពនាដពលការដរៀបការរបវ់ន្មង រហូ្តទល់ស្តន្មងដល់ 
អាយុ ១៨ឆ្ប ។ំ 

Ruby Kumari ស្ដលមានអាយុ ១២ឆ្ប  ំបាននិោយថា កលឹបមីណ្ត មា ន់  បានបដរងៀនន្មងនូវដមដរៀនលអៗ ជាដរចីន។ មុន 
ដំបូង ន្មងមានភាពភ័យខ្វល ចមិនហា៊េ នវួរវំនួរ ប ុស្នថឥ ូវដនេះ ន្មងមានទំនុកចិតថ និងហា៊េ នវួរវំនួរដូចកុមារមីីណ្តបាន 
ដធវីដៅកបុងស្គច់ដរឿងផងស្ដរ។ 

Anju Kumari ដអៀន ប ុស្នថមានទំនុកចិតថ។ ន្មងដវីចបដណថី រ និោយបដណថី រថា ដៅដពលឪពុករបវ់ន្មងវំដរចឲ្យន្មងដរៀប 
ការ ន្មងមិនវបាយចិតថដទ ដរ េះន្មងចង់ដរៀន។ ដៅដពលវមាជិក កលឹបមីណ្ត មា ន់  បានដៅជួបឪពុករបវ់ន្មង ន្មងក៏ 



ដវៀវដៅកិចចការពិធីការកុមារ 
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បានទទួលភាពកាល ហានដដីមីផនិោយ និងបចចុ េះបចចូ លឪពុករបវ់ន្មងឲ្យពនាដពលការដរៀបការរបវ់ន្មង។ ន្មងវបាយ 
ចិតថណ្តវ់ ស្ដលន្មងបានរត ប់ចូលដរៀនវញិ។ 
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លំហាត់  

ចូរបំដពញដៅកបុងចដន្មល េះទំដនរដៅកបុងការវដងេបដនដមដរៀន ៖ 

អនុវញ្ហដ វថីពីវិទិនកុមារដនអងាការវហ្របជាជាតិទទួលស្គា ល់ថា ________________ ___________________ 
ដោយរម នការដរវីដអីង មានវិទិនទទួលបាន ____________________________ វំរាប់ការអភិវឌណន៍ដពញដលញ 
__________________ ពីឥទិនពលស្ដលមិនលអ ________________ និង _________________ និងមាន 
វិទិនទទួលបាន_______________________ កបុងជីវតិរគួស្គរ វបផធម៌ និងវងាម។ អនុវញ្ហដ វថីពីវិទិនកុមារគឺជា 
______________ ស្ដលមានឥទិនពល មានអំណ្តច និងទទួលបានការដររពបំផុត ស្ដលដលីកកំពវ់____________ 
របវ់កុមារ។ បចដតិថបឋមដនអនុវញ្ហដ ដនេះមានបីស្ផបកខុវៗរប ៖ _________________ ________________ និង 
________________។ អនុវញ្ហដ វថីពីវិទិនកុមារគឺជាឧបករណ៍ដ៏មានតដមលវំរាប់ ______________ និង 
______________។ អនុវញ្ហដ វថីពីវិទិនកុមារគឺរកបខណឍ ដ៏មានរបដោជន៍វំរាប់៖ ដលីកកំពវ់ _______________ 
ចាត់_____________ និងជួយឲ្យរោឌ ភិបាលទទួលខុវរតូវចំដ េះស្ផបករបវ់ពួកដគ (_____________)។ 

វំណួរពិភាកា  

1. ដតីកុមារតូវការវិទិនពិដវវឬដទ? 
2. ដតីអនុវញ្ហដ វថីពីវិទិនកុមារដនអងាការវហ្របជាជាតិ មានឥទិនពលអវីដៅដលីចាប់កបុងរបដទវរបវ់អបក? 
3. ដតីអបកគិតថា រោឌ ភិបាលរបវ់អបករទរទង់វិទិនរបវ់កុមារដោយមានរបវិទិនភាពឬដទ ឬ ដតីមានចដន្មល េះរបដហាងឬដទ 

រវាងការអនុវតថចាប់ និងតថភាពជាក់ស្វថង? ដតីមានអវីខលេះ? 
4. ដតីអនុវញ្ហដ វថីពីវិទិនកុមារមានឥទិនពលដៅដលីទវសនៈដនអងាការ ឬ រកុមជំនំុរបវ់អបក អំពីកុមារ និងរដបៀបកបុងការដធវី 

ការជាមួយកុមារឬដទ? ដតីអនុវញ្ហដ វថីពីវិទិនកុមារដនេះជួយឲ្យអបកកាន់ស្តមានរបវិទិនភាពស្ថមដទៀត ដោយរដបៀប 
ណ្ត? 

5. ដតីកុមារស្ដលអបកដធវីការជាមួយដឹងអំពីវិទិនរបវ់ពួកដគឬដទ? ដតីអបកអាចបដរងៀនពួកដគអំពីវិទិនទងំដនេះដោយ 
រដបៀបណ្ត? ដតីអបកមានកថីបារមភអវីឬដទអំពីការបដរងៀនដនេះ? 

6. ដតីកុមារដៅកបុងវហ្គមរបវ់អបកមិនបានទទួលវិទិនអវីខលេះ? ចុេះកុមារស្ដលដៅកបុងរកុមជំនំុ ឬ អងាការរបវ់អបក? 

លំហាត់ 

 អានអនុវញ្ហដ វថីពីវិទិនកុមារដនេះទងំមូល 
 ឆលុេះបញ្ហច ងំអំពីស្ផបកដផសងៗកបុងការង្ហររបវ់អបកស្ដលដធវីការជាមួយកុមារ ដដីមីផស្វវងរកដមីលថាដតី ការង្ហររបវ់អបក 

ដលីកកំពវ់វិទិនកុមារណ្តខលេះ 



ដវៀវដៅកិចចការពិធីការកុមារ 
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សមសរៀនទី ១៤៖ ស ើរគី េបរ ិទ័មានទ សនៈអ្វីអំ្ពី ទិិធកមុារ? 
 

ដវចកថីវដងេប 

 ដតីរគីវថបរវិ័ទមានការខវល់ខ្វវ យអវីខលេះអំពីអនុវញ្ហដ វថីពីវិទិនកុមារ? 
 ដតីអនុវញ្ហដ វថីពីវិទិនកុមារដូចរប នឹងរពេះគមពីរឬដទ? 

“អនុវញ្ហដ វថីពីវិទិនកុមារឆលុ េះបញ្ហច ងំភាគដរចីនអំពីកមមវធីិស្ថទកុំមារ ស្ដលមិនមានដរលគំនិតរគីវថបរវិ័ទ។ 
ដោយស្គរអនុវញ្ហដ ដផ្លថ តវំខ្វន់ដលីការស្ថទកុំមារ និងស្ផអកដលីការដបថជាញ ចិតថរបវ់ដយីង ដដីមីផជរំុញឲ្យមានការស្ថទកុំមារ 
បានលអ ដៅរគប់ទីកស្នលង និងរគប់ដពលដវលា ដូដចបេះបុគាលិកស្ថទកុំមារស្ដលជារគីវថបរវិ័ទ ស្ដលពាោមទទួលបាន 

ព័ត៌មានដរចីនអំពីការស្ថទ ំនិងការការ រកុមារ រតូវស្គា ល់ពីអនុវញ្ហដ វថីពីវិទិនកុមារ។” Dan Brewster 

ដូចជាអវីស្ដលដយងីបានដមីលដឃញីដៅដមដរៀនមុន អនុវញ្ហដ វថីពីវិទិនកុមារគឺជាឧបករណ៍ស្ដលមានរបដោជន៍ជាខ្វល ងំ 
វំរាប់អបកស្ដលដធវីការជាមួយកុមារ។ ដៅកបុងដមដរៀនដនេះ ដយងីនឹងវិកាអំពីវំនួរមួយចំនួនអំពីអនុវញ្ហដ វថីពីវិទិនកុមារ 
ស្ដលនឹងជួយឲ្យដយងីយល់កាន់ស្តចាវ់ស្ថមដទៀត ដហ្យីដរបីរបាវ់វាវំរាប់ការង្ហររគីវថបរវិ័ទ។ 

មតើកុមារគ្តូវការវិទិធពិមវវឬមទ? 

កុមាររតូវការនូវវិទិនពិដវវ ដរ េះពួកដគមានភាពង្ហយរងដររេះ ដហ្តុដូដចបេះដហ្យីពួកដគរតូវការការ របស្នទម និងការផាត់ 
ផាង់ពិដវវ ដដីមីផជួយឲ្យពួកដគអាចរវ់ដៅ និងរកីធំធាត់បាន។ ដោយពួកដគគឺជាកុមារ ពួកដគពំុមានវិទិន ឬ ឋានៈកបុងការ 
ដបាេះដឆ្ប តដន្មេះដទ ដហ្តុដូដចបេះវាដធវីឲ្យពួកដគង្ហយរងដររេះកបុងការដកងរបវច័ច  និងអំដពីហ្ងិា។ 

គំនិតខុវឆគងមយួចំនួនអំពីអនុវញ្ញា វតីពីវិទិធកុមារ 

មនុវសបានមានការខវល់ខ្វវ យមួយចំនួនអំពីអនុវញ្ហដ វថីពីវិទិនកុមារ ស្ដលរតូវការពិចារណ្តឲ្យបានលអិតលអន់។ ដនេះគឺជា 
គំនិតខុវឆាងធំៗ ស្ដលបានដធវីឲ្យរគីវថបរវិ័ទមានការរពួយបារមភ។ 

គំនិតខុវឆាង ១៖ រពេះគមពីរមិនបាននិោយអមពីវិទិនមនុវសដទ។ វិទិនកុមារគឺជាគំនិតរបវ់មនុវសស្ដលមិនស្មនជារគីវថ 
បរវិ័ទ ដហី្យដផ្លថ តស្តដៅដលីខលួ នឯង។ 

ត្តមការពិត រពេះគមពីបានផថល់នូវមូលោឌ នរគឹេះដ៏រងឹមា ំដដីមីផស្វវងយល់អំពីវិទិន ដូចជារកបខណឍ  UGHFC ស្ដលនិោយថា 
“រពេះជាមាច វ់បានបដងកីតមនុវសជាកុមារមានលកេណៈពិដវវ និងដថលថបូរ”។ ដនេះគឺជាដហ្តុផលដដីមីផធាន្មថា រគប់កុមារទងំ 
អវ់ទទួលបានការការ រ ការផាត់ផាង់ និងអាចចូលរមួបាន។ 

ទវសនៈរពេះគមពីរបង្ហា ញដយងីថា ចំដ េះរពេះអងា មនុវសមានវិទិន ដរ េះដយងីមានទំនួលខុវរតូវចំដ េះរពេះអងា ចំដ េះការ 
របរពឹតិថរបវ់ដយងីចំដ េះអបកដដទ។ វិទិនរបវ់កុមារមិនស្មនររន់ស្តជាអវីមួយស្ដលរតូវទមទរ និងពរងឹងដន្មេះដទ ប ុស្នថជាអវី 
មួយស្ដលមនុវសធំមានទំនួលខុវរតូវចំដ េះរពេះ។ វូមដមីលដវៀវដៅទំនុកតដមកីង ៨២៖៣, វុភាវិត ៣១៖៨ និង 
ដអស្គយ ១០៖១-២ ដដីមីផដមីលជាគំរូ។ 

គំនិតខុវឆាង ២៖ អនុវញ្ហដ វថីពីវិទិនកុមារមិនឲ្យតដមលរគួស្គរ និងផថល់វិទិនឪពុកមាថ យដល់រដឌដរចីនដពក។ អនុវញ្ហដ វថីពី 
វិទិនកុមារដលីកទឹកចិតថកុមារឲ្យបេះដបាលរបឆ្ងំនឹងឪពុកមាថ យ។ 

ត្តមការពិត អនុវញ្ហដ វថីពីវិទិនកុមារមានការរបុងរបយត័បកបុងការនិោយថា ទំនួលខុវរតូវរបវ់ឪពុកមាថ យចំដ េះកូនរបវ់ 
ពួកដគ ដៅចំដ េះមុខរដឌ។ អនុវញ្ហដ វថីពីវិទិនកុមារមានការររំទោ ងខ្វល ងំចំដ េះរគួស្គរ។ ោ ងណ្តមិញ មានករណីដលីក 
ស្លងខលេះ ដៅដពលកុមាររតូវការការ រ ដៅដពលរគួស្គររបវ់ពួកដគមិនបានការ រឧតថមរបដោជន៍របវ់ពួកដគ ដូដចបេះរោឌ  
ភិបាលរតូវទទួលខុវរតូវវំរាប់វុខមាលភាពរបវ់ពួកដគ។ 
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អនុវញ្ហដ វថីពីវិទិនកុមារមិនស្មនមានន័យថា កុមារអាចបញ្ហជ ឲ្យឪពុកមាថ យរបវ់ពួកដគដធវីអវីត្តមចិតថពួកដគដន្មេះដទ។ 
អនុវញ្ហដ វថីពីវិទិនកុមារដលីកទឹកចិតថមនុវសដពញវយ័ឲ្យស្គថ ប់មតិរបវ់កុមារ ដហ្យីឲ្យពួកដគចូលរមួកបុងការដធវីការវំដរច 
ចិតថ។ អនុវញ្ហដ វថីពីវិទិនកុមារមិនបានផថល់ឲ្យកុមារមានវិទិនអំណ្តចដលីមនុវសធំដន្មេះដទ។ ដយងីដមីលដឃញីជាក់ស្វថងថា 
រពេះគមពីរបដរងៀនដយងីថា ឪពុកមាថ យ និងកូនរបវ់ពួកដគមានទំនួលខុវរតូវដរៀងៗខលួន។ 

គំនិតខុវឆាង ៣៖ អនុវញ្ហដ វថីពីវិទិនកុមារផថល់ទំនួលខុវរតូវដល់កុមារ ស្ដលពួកដគមិនទន់ដរតៀមខលួ នដៅដ ីយ។ ការដធវី 
ស្បបដនេះអាចប េះ ល់ដល់ពួកដគ។ 

អនុវញ្ហដ វថីពីវិទិនកុមារទទួលស្គា ល់ថា កំរតិដនការចូលរមួរបវ់កុមារកបុងការដធវីការវំដរចចិតថ រតូវវមរមយដៅនឹងភាពចាវ់ 
ទំុរបវ់កុមារ។ វមតទភាពរបវ់កុមារកបុងការបដចចញមតិដោបល់រកីចំដរនីដ ងីត្តមអាយុ ដហ្យីមនុវសធំភាគដរចីននឹង 
ស្គថ ប់ទវសនៈរបវ់មនុវសវយ័ជំទង់ដរចីនជាងដកមងថាប ក់មដតថយយ ដៅកបុងរគួស្គរ ទក់ទងនឹងស្ផបកចាប់ ឬ ស្ផបករដឌបាល។ 

គំនិតខុវឆាង ៤៖ វិទិនកុមារមិនវមរមយដទកបុ ងរបដទវមួយចំនួន ជាពិដវវ របដទវកបុ ងទវីបអាវីុ 

ចំដ េះមនុវសទងំឡាយណ្តស្ដលពាោមអនុវតថអនុវញ្ហដ វថីពីវិទិនកុមារ រតូវស្តដររពចំដ េះវបផធម៌ដនរគួស្គរនីមួយៗ។ 
អនុវញ្ហដ វថីពីវិទិនកុមារដនេះរតូវស្កវរមួលឲ្យរតូវនឹងបរបិទដនស្គទ នភាពនីមួយៗ។ ទនធឹមនឹងរប ដនេះស្ដរ អនុវញ្ហដ វថីពីវិទិន 
កុមាររតូវទទួលបាននូវការយកចិតថទុកោក់ ដដីមីផបចឈប់នូវវបផធម៌ទងំឡាយណ្តស្ដលមានផលប េះ ល់អវជិជមាន។ មាន 
ដពលខលេះរចន្មវមព័ននរគួស្គរស្បកបាក់ ជាដហ្តុដធវីឲ្យកុមារបាត់បង់នូវការការ ររបវ់ខលួន។ ដូដចបេះ អនុវញ្ហដ វថីពីវិទិនកុមារ 
មិនវិទិនកបុងការតវ៊េូមតិវំរាប់កុមារ។ 

មតើមានអែីបនតមទៀត? 

ទងំដនេះគឺជាបញ្ហា វំខ្វន់វំរាប់រគីវថបរវិ័ទដដីមីផគិតពិចារណ្ត ដហ្យីរគីវថបរវិ័ទជាដរចីនស្វវងយល់ថា ដវធីរស្តរគប់ 
មារត្តទងំអវ់កបុងអនុវញ្ហដ វថីពីវិទិនកុមារ មានការររំទពីអតទបទរពេះគមពីរ។ វាជាការវំខ្វន់ស្ដលរគីវថបរវិ័ទរតូវដឹង 
និងស្វវងយល់អំពីអនុវញ្ហដ វថីពីវិទិនកុមារ ដដីមីផដយងីអាចចូលរមួជាមួយកមមវធីិរបវ់ស្គទ ប័នស្ដលមិនស្មនជារគីវថបរវិ័ទ 
ស្ដលដធវីការស្ថទដំល់កុមារ និងរពមទងំពរងីកការដបថជាញ ចិតថរបវ់ដយងីស្ថមដទៀត ដដីមីផធាន្មឲ្យបាននូវការស្ថទដ៏ំរបដវីរ 
វំរាប់កុមារដៅរគប់ទីកស្នលង និងរគប់ដពលដវលា។ 
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ករណីវិកា  

ដៅកបុងទីរកុង Cochabamba របដទវបូលីដវៀរ រគីវថបរវិ័ទជាដរចីនស្ដលដធវីការជាមួយកុមារង្ហយរងដររេះ មានភាព 
វកមមកបុងការចូលរមួតវ៊េូមតិដលីកកំពវ់វិទិនកុមារ ដៅដពលមានការផ្លល វ់បថូរស្គទ នភាពនដោបាយមួយដ៏ធំ និងដៅដពល 
មានចលាចលកបុងរបដទវ។ រដឌធមមនុចដថមីរតូវបានបដងកីតដ ងីស្ដលផថល់នូវវវ័យភាពកបុងតំបន់បស្នទមដទៀត។ រដឌធមមនុចដដនេះ 
បានចាត់ទុកកុមារជាអាទិភាព។ 
ដៅស្ខតុលា ឆ្ប  ំ២០០៩ ដវទិការដរលនដោបាយស្គធារណៈដបូំងកបុ ងតំបន់ វថីអំពីកុមារ និងយុវជន ដធវីដ ងីដៅកបុង 
ទីរកុង Cochabamba ដោយមានការចូលរមួពីបណ្តថ ញដផសងៗ រមួទងំ បណ្តថ ញ Viva Network Cochabamba 
(បណ្តថ ញអងាការរគីវថបរវិ័ទ និងរកុមជំនំុ ស្ដលដធវីការជាមួយកុមាររបឈមនឹងដររេះថាប ក់)។ ដវទិការដនេះគឺជាទីកស្នលង 
វំរាប់ដធវីការវភិាគ និងឆលុេះបញ្ហច ងំអំពីវំដណីរស្ដលទក់ទងនឹងការផ្លល វ់បថូរធំៗ កបុងដរលនដោបាយអភិបាលកិចច និង 
ស្គធារណៈអំពីកុមារ និងយុវវយ័ដនរបដទវបូលីដវៀរ ។ 
អងាការជាង ៩០អងាការ (រគីវថបរវិ័ទ និងមិនស្មនរគីវថបរវិ័ទ) ស្ដលដធវីការ ក់ព័ននជាមួយកុមារ យុវវយ័ និងរគួស្គរ 
ជួបជំុរប  ដដីមីផដធវីដវចកថីវំដណីររមួរប មួយ ស្ដលដផ្លថ តដលីការការ ររគប់រជុងដរជាយដៅដលីកុមារ ត្តមរយៈចាប់។ អងាការ 
ស្ដលដធវីការរមួរប ដមីលដឃញីថា ដៅដពលដនេះ មានឳកាវមួយដ៏ធំដដីមផដីធវីវំដណីរស្ដលនឹងអាចផថល់អតទរបដោជន៍ដល់ 
កុមារ និងយុវវយ័។ គំនិតមួយចំនួនរមួមាន៖ 

 បដងកីតរបព័ននត្តមោនរគួស្គរ ស្ដលអាចជួយឲ្យរកដឃញីរគួស្គរង្ហយរងដររេះបានឆ្ប់រហ័្វ ដោយមាន 
ដរលបំណងដចៀវវាងការដបាេះបង់ដចាល អំដពីហ្ងិា និងការដធវីបាបកុមារ ស្ដលនឹងជួយបដចច ៀវការស្បកបាក់ 
រគួស្គរ និងជីវតិដនការរវ់ដៅត្តមផលូវ 

 បដងកីតគំរូដនការស្ថទរំគួស្គរស្ដលស្ផអកដលីគុណតដមល ស្ដលដលីកកំពវ់ការអភិវឌណន៍រគប់រជុងដរជាយ និងដវទរភាព 
ផលូវអារមមណ៍របវ់កុមារ 

 ដលីកកំពវ់កមមវធីិស្ដលជួយកាត់បនទយអំដពីហ្ងិា ជាវធីិស្គហ្រវថមួយដនការចិចច ឹមកុមារ និងដលីកកំពវ់ការចិចច ឹម 
អប់រមួំយស្ដលស្ផអកដលីដវចកថីរវលាញ់ និងការដររព 

គដរមាងរគីវថបរវិ័ទស្ដលវទិតកបុងបណ្តថ ញ Viva Network Cochabamba ដមីលដឃញីថា ដនេះគឺជាឳកាវមួយដ៏ពិដវវ 
ដដីមីផជួយឲ្យវំដលងកុមាររតូវបានដគស្គថ ប់លឺ រមួទងំការចូលរមួគំនិតដោបល់វំរាប់ការវហ្ការណ៍ និងការផថល់នូវ 
ទវសនៈវវិ័យស្បបរគីវថបរវិ័តអំពីគំនិតរបវ់កុមារស្ដលបានដលីកដ ងី។ ត្តមរយៈវធីិស្គហ្រវថដនេះ ពួកដគអាចស្ចកចាយនូវ 
វុបិនថនិមិតថរបវ់រពេះជាមាច វ់វំរាប់កុមារ និងយុវវយ័កបុងរបដទវបូលីដវៀរ។ 

ដៅចុងបចច ប់ដនដវទិការ Viva Network Cochabamba ជួបជំុរប ជាមួយអងាការទវសនៈពិភពដលាក ដហ្យីបានដរៀបចំការ 
ពិភាកាផ្លធ ល់ខលួនអំពីដរលនដោបាយស្គធារណៈ។ ការរបជំុដនេះមានដរលបំណងវិកាលំអិតអំពីវំដណីរស្ដលបានដក 
រវង់ដវទិការចមផងកបុងតំបន់ និងដដីមីផបដងកីតវំដណីរចាវ់លាវ់មួយ ត្តមទវសនៈរបវ់រគីវថបរវិ័ទ ដហ្យីក៏ពិចារណ្ត 
ដៅដលីរកបខណឍ ចាប់ដនរដឌធមមនុចដថមីផងស្ដរ។ វំដណីរទងំដនេះនឹងរតូវដធវីការផសពវផាយកបុងរគប់បរបិទទងំអវ់ ស្ដល 
មានវកមមភាព Viva Network Cochabamba ជាពិដវវជាមួយអាជាញ ធរថាប ក់មូលោឌ ន និងថាប ក់ជាតិ។ ដវចកថីអធិោឌ ន 
វំរាប់បណ្តថ ញដនេះគឺវូមឲ្យរពេះជាមាច វ់របទនពរជំហានដំបូងដនេះ ដដីមីផដធវីការផសពវផាយជាស្គធារណៈឲ្យបានទូលំ      
ទូលាយ និងវំដរចបាននូវកមមវធីិស្ដលលអរបដវីរវំរាប់កុមារ និងយុវវយ័កបុងរបដទវបូលីដវៀរ។ 
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លំហាត ់

វូមបំដពញដៅកបុងចដន្មល េះកបុងដវចកឋីវដងេបដមដរៀន៖  

កុមាររតូវការនូវវិទិនពិដវវ ដរ េះពួកដគ________________ ដហ្តុដូដចបេះដហ្យី ពួកដគរតូវការ_______________ 
បស្នទម រពមទងំ_______________ពិដវវ ដដីមីផឲ្យពួកដគអាចរវ់ដៅ និងធំលូតលាវ់បាន។ ដោយស្គរពួកដគគឺជា 
កុមារ ពួកដគរម ន _______________ ឬ _____________ ដហ្តុដូដចបេះដហ្យី ពួកដគង្ហយរងដររេះចំដ េះការដកង 
របវច័ច  និងអំដពីហ្ងិា។ រគីវថបរវិ័ទមួយចំនួនមានការរពួយបារមភថា រពេះគមពីមិនបាននិោយអំពី ___________មនុវស 
ដហ្យីគិតថា អនុវញ្ហដ វថីវិទិនកុមារមិន_______________ ជាដហ្តុដធវីឲ្យកុមារ_______________ ដៅដពលស្ដល 
ពួកដគមិនទន់ដរតៀមខលួនដៅដ យី ដហ្យីវាមិន __________________ដៅកបុងបរបិទមួយចំនួន ក៏ប ុស្នថមានចំដលីយ 
ចំដ េះជំដនឿខុវឆាងទងំដនេះ។ រគីវថបរវិ័ទជាដរចីនស្វវងយល់ថា ដវធីរស្តរគប់មារត្តទងំអវ់កបុងអនុវញ្ហដ វថីវិទិនកុមារ 
មានការររំទពី_____________។ វាពិតជាវំខ្វន់ស្ដលរគីវថបរវិ័ទ ___________ និង _____________ អំពី 
អនុវញ្ហដ វថីវិទិនកុមារ ដដីមីផដយងីអាចចូលរមួជាមួយកមមវធីិស្ដលមិនស្មនជារគីវថបរវិ័ទ កបុងការស្ថទកុំមារ និងពរងឹងការ 
ដបថជាញ របវ់ដយងី ដដីមីផធាន្មឲ្យបាន________________ វំរាប់កុមាររគប់ទីកស្នលង និងរគប់ដពលដវលា។ 

វំណួរពិភាកា 

1. ដតីអបកយល់រពមស្ដរឬដទស្ដលថា វាវំខ្វន់ស្ដលរគីវថរតូវយល់ដឹងអំពីវិទិនកុមារ និងអាចទញរបដោជន៍ពីអនុវញ្ហដ  
វថីវិទិនកុមារ? វូមពនយល់នូវចំដលីយរបវ់អបក។ 

2. ដតីអបកបានជួបនឹងជំដនឿខុវឆាងអវីខលេះអំពីអនុវញ្ហដ វថីវិទិនកុមារ? ដតីជំដនឿខុវឆាងណ្តខលេះ ស្ដលដធវីឲ្យអបកមានការ 
រពួយបារមភ? ដតីអបកមានអារមមណ៍ថា អបកអាចដឆលីយតបនឹងការរពួយបារមភស្ដលអបកមានអំពីអនុវញ្ហដ វថីវិទិនកុមារ ឲ្យ 
រវបដៅនឹងការបដរងៀនរបវ់រពេះគមពីរឬដទ? 

3. ដតីដយងីដធវីោ ងណ្តឲ្យមានតុលយភាពរតឹមរតូវរវាងវិទិន និងទំនួលខុវរតូវរបវ់កុមារ និងមនុវសដពញវយ័, រគួស្គរ 
និងរដឌ? វូមដឆលីយដោយដោងដៅរពេះគមពីរ និងអនុវញ្ហដ វថីពីវិទិនកុមារ។ 

4. ដតីដៅកបុងស្គទ នភាពរបដភទណ្តខលេះ ស្ដលអបក រកុមជំនំុរបវ់អបក ឬ អងាការរបវ់អបកអាចដលីកនិោយអំពីវិទិនរបវ់ 
កុមារ ដូចមានស្ចងកបុងអនុវញ្ហដ វថីវិទិនកុមារ? 

 



ដវៀវដៅកិចចការពិធីការកុមារ 

 

 
73 

 

សមសរៀនទី ១៥៖ ស ើរកុមជំនំុអាច្សធវើអ្វីបាន សៅសពលផ្ដល ទិិធកមុារមិនរ ូវបានសគ្មរព?  
ដវចកថវីដងេប 

 រពេះហ្ឫទ័យរបវ់រពេះចំដ េះភាពយុតិថធម៌ និងទំនួលខុវរតូវរបវ់រកុមជំនំុ 
 ដវចកថីស្ណន្មអំំពីការតវ៊េូមតិ៖ អវី, មូលដហ្តុអវី និងដោយរដបៀបណ្ត? 

អនុវញ្ហដ វថីវិទិនកុមារបានោក់កាតថពវកិចចជាផលូវការដៅដលីរោឌ ភិបាល ឪពុកមាថ យ អបកស្ថទកុំមារ អបកដផសងដទៀតស្ដល 
តំណ្តងឲ្យវងាម ដហ្យីអនុវញ្ហដ វថីវិទិនកុមារដនេះក៏ទំលាក់កាតថពវកិចចដនេះដៅដលីកុមារផងស្ដរ។ វិទិនទងំដនេះនិោយអំពី 
“តរមូវការបឋម” ស្ដលវងាមមានភារៈកិចចរតូវផថល់ឲ្យ ត្តមរយៈការផថល់នូវធនធាន និងត្តមរយៈការវហ្ការណ៍ជាមួយ 
រគួស្គរ។ រពេះគមពីរក៏ស្ចងោ ងចាវ់ផងស្ដរថា ទំនួលខុវរតូវរបវ់វងាមចំដ េះកុមារ គឺរវបត្តមរពេះហ្ឫទ័យរបវ់រពេះ។ 

ដៅដពលស្ដលវងាមខកខ្វនមិនបានការ រវិទិនទងំដនេះ ដូដចបេះដធវីឲ្យរកុមជំនំុជួបនូវបញ្ហា របឈម។ ការដលីកកំពវ់វិទិន 
កុមារគឺជាការបង្ហា ញអំពីដបវកកមមរបវ់រកុមជំនំុ។ រពេះជាមាច វ់រត្តវ់ដៅរកុមជំនំុឲ្យឈរនូវចដន្មល េះ។ ដៅដពលកុមារមិន 
បានទទួលការការ រពីវងាម ពីវហ្គម និងរគួស្គរ ដូដចបេះរកុមជំនំុរតូវស្តដរកាកឈរវស្មថងមតិ និងដធវីវកមមភាពជំនួវ 
ឲ្យកុមារ។ (វូមដមីលអតទបទគមពីរមួយចំនួន៖ វុភាវិត ៣១៖៨ -៩, ទំនុកតដមកីង ១០៣៖៦, ១៤០៖១២, ដអស្គយ 
១៖១៧, ៤២៖៣ -៤, ៥៨៖៦ -៧, ៦១៖៨, ដអដវរល ២២៖២៨ -៣០, ដអម ុវ ៥៖២៣ -២៤, មីកា ៦៖៨, ស្គការ ី
៧៖៨-១០, លូកា ១០៖២៥-៣៧, ១១៖៤២, ១៨៖១-៨ និងោ កុប ២៖១-២៦) 

ជាទូដៅ រកុមជំនំុពូស្កស្ផបក “បដចចញវកមមភាព” ស្ដលដយងីអាចដមីលដឃញីជាដរចីនដងត្តមរយៈគដរមាងន្មន្មស្ដលបដងកីត 
ដ ងីដោយរគីវថបរវិ័ទ ស្ដលបានដឆលីយតបតរមូវការន្មន្មស្ដលពួកដគជួបរបទេះដៅចំដ េះមុខរបវ់ពួកដគ។ បញ្ហា របឈម 
ដ៏លំបាកវំរាប់រកុមជំនំុគឺ “ការតវ៊េូមតិ”។ 

អវី? 

ការនិោយ និងការបដចចញវកមមភាពជំនួវអបកស្ដលង្ហយរងដររេះ និងរតូវដគជិេះជាន់ ជាញឹកញាប់ដយងីស្តងស្តដៅថា 
“ការតវ៊េូមតិ”។ ការតវ៊េូមតិមានន័យថា ការនិោយ ឬ ការវុំអងវ ឬ ជំនួវមុខឲ្យនរណ្តមាប ក់ ដដីមីផស្វវងរកយុតិថធម៌ 
និងដដីមីផរបឈមតទល់នឹងភាពអយុតិថធម៌។ 

ការពនយល់ដផសងដទៀតអំពីការតវ៊េូមតិ៖ 

 ការស្វវងរកយុតិថធម៌, ការការ រ ឬ ការស្ណន្មអំំពីគំនិតមួយដៅចំដ េះមនុវសដដទដទៀត 
 ការនិោយដ ងីដដីមីផទក់ទញចំណ្តប់អារមមណ៍វហ្គមចំដ េះបញ្ហា ដ៏វំខ្វន់មួយ និងដឹកន្មអំបកដធវីការវំដរច 

ចិតថដឆ្ព េះដៅរកដំដណ្តេះរស្គយ 
 ោក់បញ្ហា ដៅដលីរដបៀបវរីៈ, ផថល់ចំដលីយចំដ េះបញ្ហា  និងកស្គងការររំទ វំរាប់ដឆលីយតបចំដ េះបញ្ហា  និង 

ដំដណ្តេះរស្គយ 
 ចាត់វធិានការវកមមភាពស្ដលមានការចាត់ត្តងំរតឹមរតូវ ដដីមីផមានឥទិនពលដលីអបកដធវីការវំដរចចិតថ 
 វកមមភាពតរមង់ដឆ្ព េះការផ្លល វ់បថូរដរលនដោបាយ មុខដំស្ណង ឬ កមមវធីិដនស្គទ ប័នរគប់របដភទ 

“ការតវ៊េូមតិមានន័យថា ដរកាកឈរដ ីងការ រអបកដដទ ជាញឹកញាប់ ដោយមានការលេះបងផ់្លធ ល់ខលួ ន។ 
ការតវ៊េូមតិស្ផអកដលីដវចកថីពិតស្ដលថា មនុវសមានតដមល ដហី្យរពេះអងាជារពេះស្ដលយុតិថធម៌ និងវុចរតិ។” 
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មូលដហ្តុអវី? 

មូលដហ្តុចមផងគឺជាបទបញ្ហជ ដនរពេះគមពីរវំរាប់ការតវ៊េូមតិ។ រពេះជាមាច វ់គឺជារពេះដនភាពយុតិថធម៌ ដហ្យីរពេះអងាវពវ   
រពេះឫទ័យដរបីរបាវ់របជារាហ្រវថរបវ់រពេះអងា ដដីមីផន្មមំកនូវយុតិថធម៌។ រពេះគមពីរមានគំរូជាដរចីនអំពីមនុវសស្គមចដៗ ស្ដល 
រពេះបានដរបីដធវីជាអបកតវ៊េូមតិ - អារបាហា,ំ ម ូដវ, ដនដហ្មា, ដអដវធី និង ពិតណ្តវ់ គឺរពេះដយវ៊េូ ស្ដលគំរូដនការតវ៊េូមតិដ៏ 
កំពូល ដោយរពេះអងាទូលអងវររពេះបិត្តវំរាប់ដយងី (វូមដមីល ១ យ ូហាន ២៖១) ដហ្យីរពេះបិត្តអាចដរបីអបក និងខញុ ំឲ្យដធវី 
ដូចរប ស្ដរ។ 

ដោយរដបៀបណ្ត? 

ការង្ហរតវ៊េូមតិមានលកេណៈខុវៗរប  ត្តមភាពវមុគស្គម ញ និងភាពបន្មធ ន់ ប ុស្នថជាទូដៅ ដំណ្តក់កាលវំខ្វន់ៗដូចរប  
រមួមាន៖ ការកំណត់បញ្ហា , ការរបមូលព័ត៌មានរតឹមរតូវ, បដងកីតយុទនស្គហ្រវថ កំណត់ដរលដៅ និងដរលបំណង និងវំដរច 
ថារតូវដធវីការរតួតពិនិតយ និងវាយតដមល។ 

ដៅដពលរតូវចាត់វធិានការវកមមភាព មានវធីិស្គហ្រវថជាដរចីនស្ដលរតូវដរជីវដរវី រមួមាន ការដធវីយុទនន្មការ ការដធវីការជា 
វមព័នន, ការបចចុ េះបចចូ លវមាជិកវភា, ការដរបីរបព័ននផសពវផាយ, ការអធិោឌ ន និងការស្ចកចាយអំពីស្គច់ដរឿងដនការតវ៊េូ 
មតិស្ដលមានដជាគជ័យ។ 

ដទេះបីជាដយងីដរជីវដរវីវធីិស្គហ្រវថអវីក៏ដោយ ដយងីរតូវស្តជួយកស្គងវមតទភាពរបវ់អបកស្ដលទទួលផលប េះ ល់ដោយ 
ស្គរបញ្ហា  ដដីមីផឲ្យពួកដគផ្លធ ល់កាល យជាភាប ក់ង្ហរដនការផ្លល វ់បថូរកបុងវិទិនរបវ់ពួកដគផ្លធ ល់ ដហ្យីចំដ េះកុមារ និងឪពុកមាថ យ 
របវ់ពួកដគក៏ដូចរប ស្ដរ។ 

បញ្ហា មួយណ្ត? 

ទក់ទងជាមួយនឹងកុមាររបឈមនឹងដររេះថាប ក់ មានបញ្ហា ជាដរចីនស្ដលរកុមជំនំុរតូវស្វវងរកវំដលងដដីមីផនិោយអំពីបញ្ហា  
ដនពលកមមដកងរបវច័ច  និងការង្ហរដររេះថាប ក់, ការដកងរបវច័ច ផលូវដភទ និងការជួញដូរ, ទហានកុមារ, ការអប់រ,ំ ដមដរាគ 
ដអដវ៍/ជំងឺដអដវ៍, កងវេះអាហារូបតទមភ, វហ្រង្ហា ម និងវវិាទ។ បចជ ីដនបញ្ហា ទងំមានដរចីនហូ្រស្ហ្រ ដហ្យីវាគឺជាបញ្ហា បន្មធ ន់ 
ស្ដលរតូវដោេះរស្គយដៅត្តមកស្នលង និងដពលដវលាដផសងៗរប ។ 
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ករណីវិកា 

របដទវដថ 

ហ្រវថីស្ដលមានផធុកដមដរាគដអដវ៍ដវធីរស្ត ៨០% កបុងគដរមាង Siam Care ពាោមកំដទចដចាលកំណត់រត្តចាក់វា ក់ស្គងំ 
របវ់កូនរបវ់ពួកដគ ដរ េះកំណត់រត្តទងំដន្មេះមានអកសរ “ផធុកដមដរាគដអដវ៍” ដបាេះរត្តពីដលី ជាអកសរធំៗ។ កំណត់រត្ត 
ដនេះបង្ហា ញរបាប់រគប់មនុវសស្ដលដមីលដឃញីដវៀវដៅដនេះដឹងថា មាថ យរបវ់ទរកមានផធុកដមដរាគដអដវ៍។ មាថ យទងំដនេះ 
ចង់ឲ្យមានការដររពចំដ េះភាពឯកជនរបវ់ពួកដគ ដហ្យីមិនចង់ឲ្យបុគាលិកវុខភាពដឹងអំពីរបវតិថឆលងដមដរាគដអដវ៍របវ់ 
ពួកដគ ត្តមរយៈការអានដវៀវដៅចាក់វា ក់ស្គងំរបវ់កូនរបវ់ពួកដគដន្មេះដទ។ ជាអកុវល ដៅដពលស្ដលដវៀវដៅទងំដនេះ 
រតូវបានបំផ្លល ញ រាល់កំណត់រត្តវុខភាព ការលូតលាវ់របវ់ទរក និងការចាក់វា ក់ស្គងំ រតូវបានបាត់បង់អវ់។ 

ដៅស្ខវីហា ឆ្ប  ំ២០០០ គដរមាង Siam Care រមួជាមួយអងាការ CAR (មជឈមណឍ លវំរាប់វិទិនអបកដកីតជំងឺដអដវ៍) បាន 
ដរៀបចំការរបជំុមួយជាមួយអងាការន្មន្ម ស្ដលដធវីការជាមួយហ្រវថីស្ដលផធុកដមដរាគដអដវ៍ ដដីមីផស្វវងរកដមីលថាដតីបញ្ហា ដនេះ 
មានដកីតដ ងីដៅកស្នលងណ្តដផសងឬដទ។ បញ្ហា ដនេះពិតជាដកីតដ ងីដៅកស្នលងដផសង ដហ្យីរតូវបានចងរកងទុក។ អងាការ 
ទងំដនេះបានរមួរប បដងកីតនូវដវៀវដៅកំណត់រត្តវា ក់ស្គងំថមី ស្ដលមិនបញ្ហជ ក់អំពីការផធុកដមដរាគដអដវ៍របវ់មាថ យដន្មេះដទ។ 

គដរមាង Siam Care និង CAR បានដរៀបចំវិកាេ ស្គលាមួយវំរាប់អបកតំណ្តងដនរកវួងវុខ្វភិបាលស្គធារណៈ ដហ្យី 
បានបង្ហា ញអំពីបញ្ហា ដនេះ និងគំរូដវៀវដៅកំណត់រត្តវា ក់ស្គងំថមី។ រកវួងវុខ្វភិបាលស្គធារណៈបានស្តងត្តងំ 
គណៈកមមការថមី (រមួបចចូ លទងំអងាការ) ដដីមីផបដងកីតដវៀវដៅវា ក់ស្គងំថមី។ ដៅស្ខមីន្ម ឆ្ប  ំ២០០១ ដវៀវដៅវា ក់ស្គងំថមី 
រតូវបានបដងកីតដ ងី ដោយមិនបញ្ហជ ក់អំពីស្គទ នភាពផធុកដមដរាគដអដវ៍របវ់មាថ យដន្មេះដទ។ 

ត្តមរយៈការវហ្ការជាមួយអងាការន្មន្ម និងការដរៀបចំករណីោ ងវុីជំដៅ ដោយរមួបចចូ លស្គច់ដរឿងជីវតិពិត និងករណី 
វិកាស្ដលបានដធវីការរស្គវរជាវរតឹមរតូវ និងមានព័ត៌មានលអ ដធវីឲ្យគដរមាង Siam Care ធាន្មបានថា ការផ្លល វ់បថូរនឹងរតូវ 
ដធវីដ ងី ដទេះបីជារកវួងវុខ្វភិបាលស្គធារណៈមានការដធវីការង្ហរយតឺោ វក៏ដោយ។ 

របដទវរវា ន់ោ 

វហ្ររវផាយដំណឹងលអអាហ្រហ្វចិ (African Evangelistic Enterprise – AEE) ដធវីការជាមួយកុមារកំរ  ស្ដលឪពុក 
មាថ យរបវ់ពួកដគស្គល ប់ដោយស្គរជំងឺដអដវ៍ និងដធវីការជាមួយរគួស្គរស្ដលមានកុមារជាដមរគួស្គរកបុងតំបន់ Kibungo ដៅ 
ស្ប កខ្វងដកីតដនរបដទវរវា ន់ោ។ ពួកដគមានវមាគមពីរស្ដលរបតិប័តថការត្តមរយៈដរាងកាត់ដដរ និងដរាងជាងដឈ ីស្ដល 
កុមារទទួលការបណថុ េះបណ្តថ ល និងលក់ផលិតផលរបវ់ពួកដគ។ អាជាញ ធររបាក់ចំណូលរវា ន់ោ (The Rwandan 
Revenue Authority – RRA) មានទំនួលខុវរតូវកបុងការរបមូលពនន ដហ្យីពួកដគវមាគមទងំពីរដនេះបង់ដថលពនន (ប ុស្នថ 
មិនមានរបាក់ចំដណញរគប់ររន់ដដីមីផបង់ដថលពននដទ) ដបីមិនដូដចាប េះដទ វមាគមទងំពីរដនេះនឹងរតូវបិទ។ AEE ស្ដលជាដដគូ 
ដនវមាគមទងំពីរដនេះ បានដរបីរបាវ់ទំន្មក់ទំនង និងភាពជាវហ្ររវរបវ់ខលួនដធវីការដរៀបចំការរបជំុជាមួយរកវួង 
វងាមកិចច។ 

ដៅកបុងការរបជំុ ពួកដគដធវីការពនយល់ថា អបកស្ដលដធវីការកបុងវមាគមទងំពីរដនេះគឺជាកុមារកំរ  ឬ ជាកុមារស្ដលមានបនធុក 
ជាដមរគួស្គរ ដូដចបេះពួកដគវមទទួលបានភាពមនុវសធម៌ និងរចួពីការបង់ពនន។ រកវួងវងាមកិចចបានយល់រពម ដហ្យី 
របកាវថា រគប់ដដគូរបវ់ AEE ទងំអវ់ គួរស្តរចួពនន ដោយស្គរការង្ហរអភិវឌណស្ដលពួកដគកំពុងដធវី។ 
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លំហាត់ 

ចូរបំដពញចដន្មល េះដៅកបុងដវចកថីវដងេបដនដមដរៀន: 

អនុវញ្ហដ វថីវិទិនកុមារបានោក់_____________ជាផលូវការដៅដលីរោឌ ភិបាល ឪពុកមាថ យ អបកស្ថទកុំមារ អបកដផសងដទៀត  
ស្ដលតំណ្តងឲ្យវងាម ដហ្យីអនុវញ្ហដ វថីវិទិនកុមារដនេះក៏ __________________ដៅដលីកុមារផងស្ដរ។ រពេះគមពីរក៏  
ស្ចងោ ងចាវ់ផងស្ដរថា ទំនួលខុវរតូវរបវ់វងាមចំដ េះកុមារ គឺ _________________________។ ការនិោយ 
និងការបដចចញវកមមភាពជំនួវឲ្យអបកស្ដល____________ និង_____________ ជាញឹកញាប់ដយងី ស្តងស្តដៅថា 
“ការតវ៊េូមតិ”។ ការតវ៊េូមតិមានន័យថា ____________ ឬ ____________ ឬ _____________ ដដីមីផស្វវង 
រក____________ និងដដីមីផរបឈមតទល់នឹង____________។ ដំណ្តក់កាលវំខ្វន់ៗដូចរប  រមួមាន៖ ការ  កំណត់ 
________, __________ព័ត៌មានរតឹមរតូវ, បដងកីត __________ កំណត់ ________ និង ___________ 
និងវំដរចថារតូវដធវីការរតួតពិនិតយ និងវាយតដមល។  ដៅដពលរតូវចាត់វធិានការវកមមភាព មានវធីិស្គហ្រវថជាដរចីនស្ដលរតូវ  
ដរជីវដរវី រមួមាន ការដធវីយុទនន្មការ ការដធវីការជាវមព័នន, ការបចចុ េះបចចូ លវមាជិកវភា, ការដរបីរបព័ននផសពវផាយ, 
ការអធិោឌ ន និង_______________________ដនការតវ៊េូមតិស្ដលមានដជាគជ័យ។ 

វំណួរពិភាកា 

1. ពនយល់របាប់មនុវសណ្តមាប ក់ស្ដលមិនទន់យល់ចាវ់អំពីនិយមន័យដនការតវ៊េូមតិ និងពនយល់អំពីមូលដហ្តុស្ដល 
រគីវថបរវិ័ទគួរស្តចូលរមួដធវីការតវ៊េូមតិ 

2. ដតីមានបញ្ហា អវីខលេះស្ដលបង្ហា ញថា វងាមកបុងរបដទវរបវ់អបកមិនបានការ រវិទិនរបវ់កុមារ? ដតីរកុមជំនំុ និង 
អងាការរគីវថបរវិ័ទដដទដទៀត “ឈរកបុងចដន្មល េះ” ដោយរដបៀបណ្ត? 

3. ដមដរៀនដនេះបង្ហា ញថា រកុមជំនំុពូស្កកបុងការ “បដចចញវកមមភាព” ជំនួវមុខឲ្យកុមារ ប ុស្នថមិនវូវពូស្កខ្វង “តវ៊េូមតិ” 
ជំនួវកុមារ? ដតីដរឿងដនេះពិតស្មនឬដទ ដៅកបុងបរបិទរបវ់អបក? មូលដហ្តុអវីបានជាដកីតដរឿងដូដចបេះ? ដតីរកុមជំនំុ 
អាចរកីចំដរនីដ ងីស្ផបកការតវ៊េូមតិដនេះដោយរដបៀបណ្ត? 

4. វូមអានស្គច់ដរឿងអំពីបុរវវយ័ដកមងបីន្មក់៖ ស្គរោក់, ស្មស្គក់ និង អដបឌ -ដនដកា (ោនីស្យ ល ១៖៣ -១៧ និង 
៣៖៨-៣០)។ ដតីអតទបទគមពីរដនេះបដរងៀនដយងីអវីអំពី “ការនិោយដ ងី” (ការតវ៊េូមតិ) ទក់ទងនឹង៖ ក) 
ការដរៀបចំ និង ខ) ហានិភ័យ? ដតីស្គច់ដរឿងដនេះទក់ទងអវីនឹងបរបិទរបវ់អបក? 

5. ដតីអបកដឹងអំពីគំរូដ៏ដជាគជ័យដនការតវ៊េូមតិណ្តដទ? វូមស្ចកចាយអំពីឧទហ្រណ៍ទងំដនេះជាមួយមនុវសដផសង និង 
ស្វវងរកអំពីកត្តថ ស្ដលដធវីឲ្យការតវ៊េូមតិទងំដនេះទទួលបានដជាគជ័យ។ 
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