េសៀវេភកិចចករពិធីករកុមរ
២៖ ករសតប់កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
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ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
េសចកតីែណន ំ
ែផនកទី ១៖ ករសតប់កម
ុ រ
េសចកតីែណនំ
េមេរៀនទី ១៖ េត រពះគមពីរនិយយយ៉ ងណអំពីតៃមល និ ងតួ នទីកុមរ?
េមេរៀនទី ២៖ េហតុអី វបនជេយងគួរសតប់ កុមរ?
េមេរៀនទី ៣៖ េតវមននឹ ងមនលទធផលយ៉ ងណ របសិនេបមិនបនសតប់ កុមរ ឬ ឲពួកេគចូ លកនុង
ករេធវករសំេរចចិតត ែដលទក់ ទងនឹងជី វ ិតរបស់ពួកេគ?

េមេរៀនទី ៤៖ េតខំុញអចសតប់ កុមរឲបនលអរបេសរេដយរេបៀបណ?
េមេរៀនទី ៥៖ េតឪពុកមតយអចសតប់កូនេនផទះ ឲបនលអរបេសរេដយរេបៀបណ?

ែផនកទី ២៖ ករយល់អំពីករចូលរ ួមរបស់កម
ុ រ
េសចកតីែណនំ
េមេរៀនទី ៦៖ េត ករចូ លរួមរបស់កុមរគឺ ជអវី?
េមេរៀនទី ៧៖ េត មនបញ
ហ ជក់ លក់អីខ
វ លះកនុងកររួមចំែណកកុ មរែដលជញឹកញប់ រតូវេគផត់
េចល ពី សងគម?

េមេរៀនទី ៨៖ េត េយងមនករេបតជញចិ តច
ត ំ េពះករចូលរួមរបស់កុមរយ៉ ងណែដរ?
េមេរៀនទី ៩៖ េតអងគកររបស់ខំុញអចជំ រញ
ុ នូ វករចូ លរួមរបស់កុមរេដយរេបៀបណ?

េមេរៀនទី ១០៖ េត កុមរអចចូ លរួមកនុងករអភិ វឌឍន៍ កររតួតពិនិតយ និ ងករវយតៃមលេដយរេបៀប
ណ?

េមេរៀនទី ១១៖ េត កុមរអចចូ លរួមកន់ ែតេរច នកនុងជី វ ិតកនុងរកុមជំនុំេដយរេបៀបណ?

េមេរៀនទី ១២៖ េត េយងអចេលកទឹកចិតតសហគមន៍ ឲផតល់តៃមលដល់ករចូ លរួមរបស់កុមរេដយ
រេបៀបណ?

ែផនកទី ៣៖ េតមនឧទហរណ៍អវីខលះអំពីករចូលរ ួមរបស់កម
ុ រ?
េសចកតីែណនំ
េមេរៀនទី ១៣៖ េត កុមរអចចូ លរួមកនុងករដឹកនំ និងគំរទដល់កុមរដៃទេទៀតេដយរេបៀបណ?
េមេរៀនទី ១៤៖ េត កុមរចូលរួមកនុងរកុមែដលដឹកនំេដយកុ មរេដយរេបៀបណ?
េមេរៀនទី ១៥៖ េត កុមរអចចូ លរួមកនុងករតស៊ូមតិេដយរេបៀបណ?

ដំេណះរសយចំេពះអតថបទសេងខប
គនថនិេទទស
ធនធន
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ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
េសចកតីែណន ំ

“… េហយេកមងតូចៗជអនកគងវលវ”
េអសយ ១១៖៦
េសៀវេភកិ ចក
ច រេនះមនេគលបំ ណងពនយល់អំពីេគលករណ៍ និ ង តរមូវករចំបច់ កុនងករ
សតប់ កុមរ និងេលកទឹកចិ តតឲកុ មរមនករចូលរួម។ េសៀវេភកិចចករេនះរតូវបនែបកែចកជ

៣ ែផនក េដយមនេមេរៀនសរុបទំងអស់១៥េមេរៀន។
ែផនកទី ១ និ យយអំពីមូលេហតុៃនករសតប់កុមរ។ ែផនទី ១ េនះក៏ពិនិតយេម លេទេលសរៈសំ
ខន់ និ ងអតថរបេយជន៍ៃនករសតប់ កុមរ ក៏ ដូចជ ផលវ ិបកៃនករមិនសតប់ កុមរែដរ។ ែផនក
េនះនឹ ងសិកសអំពីជំនញ និ ងឥរ ិយបទខលះែដលចំបច់ េដ មីបកលយជអនកសតប់ កុមរដ៏កន់ ែត
របេសរមនក់ ែដលេផតតសំខន់ពិេសសេទេលករសតប់ កុមរេនផទះ។
ែផនកទី ២ មនេគលបំណងជួ យឲេយងយល់អំពីអតថន័យៃនករចូលរួមរបស់កុមរ។ ែផនកេនះ
ពិ និតយេម លេទេលរេបៀបេផសងៗែដលកុ មរចូ លរួម
របស់កុមរ។

និ ងបរ ិយកសេផសងៗសំរប់ករចូលរួម

ែផនកេនះក៏ បំភឺលអំពីបញ
ហ ទក់ទងនឹងករចូលរួមរបស់កុមរផងែដរ

កនុងចំ េណម

កុ មរែដលងយរងេរគះ និ ងកុ មរែដលសងគមមិ នសូវរប់ រក និ ងនិយយអំ ពីករេដះរសយ
បញ
ហ ទំងេនះ។

ែផនកេនះក៏ នឹងពិ ភកសអំ ពីគំរខ
ូ លះៗៃនករចូលរួមរបស់កុមរ

និ ងផតល់នូវ

ឧទហរណ៍ខលះសំរប់ករអនុ វតតន៍។ ែផនកក៏ េផតតយ៉ ងសំខន់ផងែដរអំពីករេលកទឹ កចិ តតឲមន
ករចូ លរួមរបស់កុមរ
សហគមន៍ ។

ជពិ េសសអងគករែដលេផតតសំខន់ េលកុមរកនុងរកុមជំនុំ

និ ង

ែផនកទី ៣ ជួ យផតល់នូវគំ និតអនុ វតត និ ងឳកសកនុងករអនុ វតតករចូលរួមជមួ យកុ មរដៃទេទៀត

កនុងរកុមែដលដឹ កនំេដយកុ មរ និ ង ករតស៊ូមតិ ។ ែផនកេនះក៏ផតល់នូវពត៌ មនរបតិបតតិអំពីករ
ផតល់សិទិធអំណចដល់កុមរកនុងករចូលរួមផងែដរ។

ជចុ ងេរកយេសៀវេភកិចចករេនះក៏ផតល់នូវពត៌មនទក់ ទងនឹងេគលករណ៍ែណនំ ឧបករណ៍
និ ងធនធនសំរប់ េធវករសរមបសរមួលនូ វករចូលរួមរបស់កុមរេដយមនរបេយជន៍ ។
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ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
ែផនកទី ១៖ ករសតប់កម
ុ រ
េសចកតីែណន ំ
ជំ ហនដំ បូងកនុងករេលកទឹ កចិតត

ឲកុ មរមនករចូ លរួមេដយមនរបេយជន៍ កុងរគួ
ន
សរ

សហគមន៍ គំ េរង និ ងរកុមជំ នុំ គឺ រតូវេរៀនសតប់ពួកេគេដយយកចិតតទុកដក់ ។ រពះគមពីរបញ
ជ ក់
អំ ពីតៃមលរបស់កុមរមនក់ៗ និ ងអនុ សញញសតីពីសិទិធកុមរៃនអងគករសហរបជជតិ បញ
ជ ក់ ថរគប់

កុ មរទំងអស់មនសិទិឲ
ធ មនុ សសសតប់ ពួកេគ និ ងពិ េរគះេយបល់អំពីបញ
ហ ែដលទក់ ទងនឹង
ពួ កេគ។ ករេនះអចេធវបន េដយទទួ លសគល់ថកុ មរមនគំនិត និ ង ទសសនៈអចទទួលយក
បន និ ងមនតៃមល េហយក៏ទមទរឲមនករេបតជញចិតតកុនងករសតប់ និ ងយល់ពីពួកេគែដរ។

ចំ េពះករអនុ វតត វមនន័ យថ ករយកឈនះរគប់ ឧបសគគទំងអស់ ែដលររំងមនុ សសធំ មិនឲ
សតប់ កុមរ និ ងេរៀនពី ជំនញ និ ងឥរ ិយបថថមីៗ ែដលនឹងជួ យឲេយងសតប់ កុមរ និ ងជំរញ
ុ ឲពួ ក
េគនិ យយ។
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ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
េមេរៀនទី ១៖ ទសសនៈរពះគមពីរអំពីតៃមល និងតួនទីកម
ុ រ
សេងខប
 កុ មរទំងអស់រតូវបនបេងកតេឡងតមរូបអងគរពះ េដយមនតៃមល និ ងសិទិធដូចមនុ សសធំ
 រពះេរប កុមរ
 រពះេយស៊ូដក់ កុមរចំកណ
ត លៃនពនធកិចចរបស់រទង់

រពះបេងកតកុ មរតមរូបអងគរទង់។ រពះអងគរបទននូ វតៃមល និ ងភពៃថលថូនរដល់ពួកេគ។ េទះបីជ

ពួ កេគជេកមងរបុស ឬ េកមងរសី ពិ ករ ឬ មិ នពិ ករ គឺពួកេគេក តមកមនភពៃថលថូនរជប់ខួលន

េរពះពួ កេគរតូវបនបេងកតមកេដយរពះជមចស់ េដយេហតុផលេនះេហយ ពួ កេគមនសិទិធ
ដូ ចមនុសសដៃទេទៀត េហយមិនអចដកេចញពីពួកេគបន1។

“ភពៃថលថូនរមិនសំេដេទេលសមតថភព អំេណយទន វបបធម៌ លកខខណឌសងគម ឬ សថនភព

េសដឋកិចចេនះេទ។ ភពៃថលថូនរបនមកពីរពះ។ ករទទួលសគល់ភពៃថលថូនររបស់មនុសស គឺជករ
ទទួលសគល់ និងផតល់កិតិតយសដល់រពះែដលជអទិករ និងជរពះសេរងគះ។ សូមីបែតរពះក៏

បនយងមកចប់កំេណតជកុមរ េដមីបសេរងគះេយងទំងអស់គនែដរ។ ករចប់កំេណតរបស់
រពះេយស៊ូគឺជភសតុតងបងហញពីភពៃថលថូនររបស់មនុសស។

រពះអងគបនរបសូរតមកជមនុសស

េហយបនធំដឹងកតីេឡងមនលកខណៈជមនុសសពិេសស កនុងករបំេពញរពះហឫទ័យរបស់រពះ
បិតរបស់រពះអងគ។

ករបញ
ជ ក់

ទទួលសគល់នូវេគលបំណង

និងអបអរនូវលកខណៈពិេសសរបស់បុគល
គ មួយរូបៗគឺជករ

និងេជគវសនែដលរពះមនសំរប់ពួកេគ

កំណត់េដយរពះ

េដមីបឲមនុសសេកតសរេសររពះនមរពះអងគ2។”
កនុងរពះេនរតរបស់រពះ កុ មរ និងមនុសសធំមនតៃមលេសមគន និងសមទទួលករេគរពដូចគន។ វ
អចជករភញក់ េផអលសំរប់ េយង ប៉ុ ែនតេនកនុងរពះគមពីរ េយងេឃញថ រពះេរជ សេរ សកុមរ និ ង
មនុ សសធំ េដ មីបតួ នទី ជក់ លក់ កុនងេបសកកមមរបស់រទង់។

ចងអុលដល់ចំនុចេនះ។

េនកនុងរពះគមពីរទំងមូ ល

សច់ េរឿងអំ ពីកុមរកនុងរពះគមពីរ

េយងេម លេឃញពីករែដលមនុសសេរប

មនុ សសរគប់ អយុទំងអស់ ែដលមនសមតថភពេផសងៗេដ មីបបំ េពញែផនកររបស់រទង់ ។ រទង់

1

េសៀវេភកិ ចចករ ១ េមេរៀនទី ២ និ ងេសៀវេភកិ ចចករ ៤ េលកេឡងពីអីវែដលរពះគមពីរែចងលំអិតអំពីកុមរ។ សូមេម លេសៀវេភកិចចក១

េមេរៀន ១៣-១៤ ផងែដរ ែដលនិ យយអំ ពីសិទិក
ធ ុ មរ
2

Beeftu (2005).

5

ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
រតស់េហមនុសសចស់េកមង េដ មីបេធវកិចក
ច រជក់ លក់ របស់រពះអងគ។ េពលខលះ រពះរបទនតួ
នទី សំខន់ មួយដល់កុមរ េទះបី ជមនុសសភពេរច នេម លងយពួកេគក៏ េដយ។
មនេពលមួ យកនុងសមព័នេធ មរតី ចស់

រពះអងគេរជ សេរ សកុ មរវ ័យេកមងមនក់ េឈមះសំយូែអល

េដ មបីេរបៀនរបេដថនក់ អក
ន ដឹ កនំែផនករពលឹងវ ិញញណរបស់របេទស

រពមទំងរបកសពីករ

វ ិនិ ច័ឆយេទសមួ យដ៏ធងន់ធងរ (១សំយូែអល ៣)។ តួ អងគសំខន់ មួយេទៀតកនុងសមព័នធេមរតី ចស់ គឺ

ដវ ីឌ។ េពលដវ ីឌ េនេកមង រពះរបទនឲគត់មនភពកលហន េដ មបីរបយុទជ
ធ មួ យសឹងហ េដ មបី
ឲគត់អចរបឈមនឹ ងយកស េនេពលេរកយមក េដ មបីករពររបជជនអុី រសែអល (១សំយូ
ែអល ១៦-១៧)។ ដវ ីឌ គឺ ជេកមងគងវលេចៀមធមមតមនក់ ប៉ុ ែនត គត់មនចិ តត និ ង និ មិតស
ត រមប់
របជររសតរបស់រពះ។ ឥរ ិយបថបនទបខលួន និង ចិ តតែដលខវល់ខវយរបស់គត់ ជអនកគងវល

េចៀម និ ង ជេកមងមនក់ បនេធវឲគត់កលយជអនកដឹ កនំមនក់ ដ៏សកតិសម។ េនេពល ដវ ីឌ េន

េកមងេនេឡយ រពះបនជួ យឲគត់ កលយជអនគតេសតចៃនរបេទសអុី រសែអល។
រគី សប
ត រ ិស័ទជេរចនដឹ ងអំ ពីេរឿងរពះេយស៊ូេនជកុ មរ។

េនកនុងសមព័នធេមរតីថីម

បងហញពី សមតថភពរបស់កុមរកនុងករែចកចយពី ដំណឹងលអ

រពះអងគបន

េនេពលរពះអងគែថលងរពះបនទូល

េនកនុងរពះវ ិហរ (លូក ២៖៤១-៤៩)។ េរឿងមួ យេទៀតែដលមិនសូវលបី ែតជសច់ េរឿងមន

អំ ណចដូ ចគន គឺ េរឿងេកមងរបុសមនក់ ែដលមននំ បុ័ង៥ដុំ តូចៗ និ ង រតីពីរកនទុយយកមកចំ ែអត
មនុ សស៥០០០នក់។ េនកនុងសច់ េរឿងេនះ េយងេរៀនបនថ រពះេយស៊ូេរជ សេរ សេកមងមនក់

េដ មបីកលយជៃដគូ របស់រពះអងគកុនងករេធវករអសចរយ េដ មបីចំែអតហវូងមនុ សសដ៏ ធំ (យ៉ូហន ៦

៖១-១៣)។

កនុងេពលរពះអងគធំេពញវ ័យេឡង
កិ ចចរបស់រពះអងគ។

រពះអងគបងហញពីឥរ ិយបថែដលផតល់តៃមលដល់កុមរកនុងព័ នធ

សច់ េរឿងដ៏ របជរបិយមួយកនុងេសៀវេភដំ ណឹងលអម៉កុស

បងហញពីករ

ែដលរតស់េហកុមរមកែកបររពះអងគ េទះបីជសវ ័ករបស់រពះអងគពយយមករពរពួ កេគមិ ន
ឲមកែកបររពះអងគក៏េដយ។ រពះេយស៊ូមនរពះបនទូលថ “...ទុ កឲកូ នេកមងមកឯខញំុចុះ កុំ ឃត់ វ
េឡយ ដបិតនគររពះមនសុទធែតមនុសសដូ ចវរល់គនែដរ េហយខញំុរបប់ អនករល់គនឲរបកដថ

អនកណែដលមិ នទទួ លនគររពះដូចជកូនេកមង១េនះ

េនះមិ នបនចូលេទកនុងនគរេនះ

េឡយ។ រទង់ក៏េអបវរល់គន េហយដក់ រពះហសតេលទំងរបទនពរឲផង។” (ម៉ កុ ស ១០៖១៤
-១៦)
ឧទហរណ៍កនុងរពះគមពីរទំងេនះ

ជំរញ
ុ ឲេយងទទួ លសគល់កុមរថជមនុសសែដលមនសិទិធ

រតូវបនេគសតប់ រប់អន និ ងទទួ លសគល់ថជមនុ សសែដលមនសមតថភពែដលអចេដ រតួ រ
6

ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
សំខន់កុនងរគួសរ អងគករ ឬ សហគមន៍។ េនះគឺ ជមូលដឋនៃនករេលកទឹ កចិ តត និ ងជំ រញ
ុ ឲ

កុ មរមនករចូ លរួមសកមម និ ងមនន័ យកនុងរគប់ ែផនកទំងអស់ៃនជិវ ិត។

7

ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
ករណីសិកស
ខងេរកមេនះគឺជឧទហរណ៍ខលះែដលជំ រញ
ុ ចិតតអំពីករែដលរពះេរប របស់កុមរសពវៃថងេនះ។
សូមឲឧទហរណ៍ខងេរកមេនះ េលកទឹ កចិតតឲេយងជួយកុ មរតូ ចៗដ៏មនតៃមលទំងេនះសំេរច
េជគវសនរបស់ពួកេគេនកនុងរពះអងគ។
រហូតមកទល់េពលថមីៗេនះ

ទី បនទល់ភគេរចនអំ ពីករចូ លរួមរបស់កុមរកនុងករអធិដឋនទក់

ទងនឹ ងសច់ េរឿងដ៏អសចរយអំ ពីករេឆលយតបរបស់រពះចំ េពះពកយអធិដឋនរបស់កុមរ

ដូ ចជ

សច់ េរឿងមួ យកនុងមណឌលកុ មរកនុងរបេទសម៉ េឡសុី។ កុមរអធិ ដឋនេទរពះអំ ពី “វ ិហរ” មួយ
ែដលមនរូបសំណកយ៉ ងធំ ែដលសង់ េឡងេនទល់មុខផទះរបស់ពួកេគ។ បនទប់ ពីកុមរេនះ
អធិ ដឋនរយៈេពល២៤េម៉ ងមក

ពួ កេគរ ំេភ បជខលំងេនេពលែដលមនរនទះបញ់េនេពលយប់

េហយកបលរូបសំណកេនះបនបក់ ធលក់ ចុះេរកម។

បនទប់ ពីេពលេនះមក

មណឌលកុមរ

េនះបនេធវជផទះសំរប់អធិ ដឋន ែដលកុមរកនុងមណឌលរតូវបនបងហត់ បេរងៀនកនុងេសចកតីជំេនឿ

ថរពះនឹ ងេធវករអសចរយ។
ឥឡូវេនះ

េយងក៏ លឺពីេរឿងរ៉ វេលកទឹកចិ តជ
ត េរច ន

អំ ពីកុមរែដលរគន់ ែតអធិ ដឋនសមញញ

ធមមតែដលកលយជកុ មរែដលដឹកនំករអធិដឋន។ ពិ ភពគំ និត និ ងធនធនមនុសសែដលបន

កប់ ទុក

រតូវបនបេញចញមកេនេពលែដលកុមរេធវករដឹ កនំ។

កុ មរកំពុងែតចប់ េផតមេធវករសំេរចចិតត។

េនកនុងឧទហរណ៍ទំងេនះ

វគឺ ជដំ េណរៃនករបំភឺលចំេណះដឹ ងមួ យសំរប់ អនក

សរមបសរមួលែដលជមនុ សសធំ ែដលមនភពកលហនកនុងករឲកុ មរេធវជអនកដឹ កនំ។ វជ

ករអសចរយែមនែទន េនេពលេឃញថ កុមរមនសមតថភពេធវកិចចករេផសងៗ េនេពលពួកេគ
អចសតប់ លឺពីរពះេដយខលួនឯង និ ងេចះផតួចេផតមគំ និត។

េនះគឺ ជទីបនទល់មួយអំពីកុមរ ីមនក់ អយុ១៣ឆនំអំពីករែដលនងសតប់លឺពីរពះ និងអំ ពីដំេណរ
ផលូវែដលរពះដឹ កនំនង៖

“មួយឆនំកនលងមក រពះបនេធវករជេរចនកនុងខញំុ។ ខញំុបនចូលរួមកនុងរពឹតិតករណ៍អធិដឋនកុមរ
មួយែដលេហថ “សំេលងេរទ៏” េហយខញំុពិតជមនអរមមណ៍ថ រពះកំពុងសតប់ពកយអធិដឋន
របស់ខំុ។
ញ

កុមរទំងអស់រតូវបនសុំឲអធិដឋនតមករដឹកនំៃនរពះវ ិញញណបរ ិសុទធ

បនចប់កន់មីរកូហូន
វ

រសប់ែតេសរ ីលអរបស់រពះបនប៉ះទងគិចជមួយខញំុ។

េហយខញំុ

ខញំុបនអធិដឋនពី

បញ
ហ ថវ ិករអំពីករមនជំេនឿេលរពះ េហយខញំុមនអរមមណ៍ថ រពះកំពុងមនរពះបនទូលតម

រយៈខញំុ េដមីបនិយយេទកន់មនុសសធំទំងេនះ។
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ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ

ដូចគនផងែដរ រពះអងគបនេបកចិតតខំុឲ
ញ អធិដឋនសំរប់អក
ន ដៃទ និងសុំរពះអំេណយទនពីរពះ។

វពិតជបនបំផលស់បំែរបខញំុខលំងណស់ េហយបនជួយឲខញំុអធិដឋនេរចនែថមេទៀត េនេពល
ណែដលខញំុចង់េនែកបររពះ។ អនកដឹកនំថវយបងគំបនសួររកុមយុវជន និងកុមរទំងអស់ ថេត
ពួកេយងចង់បនអំេណយទនណមួយពីរពះឬេទ
េហយខញំុពិតជេជឿថ

រពះអងគកំពុងេធវករកនុងខញំុ

េហយេគបនអធិដឋនសំរប់ពួកេយង

េនេពលខញំុអធិដឋនសុំអំេណយទនៃនករ

េរចៀង។ ចប់ពីៃថងេនះមក ខញំុបនបនតអធិដឋនេដយជំេនឿ និងមនអរមមណ៍ថរពះគង់េនែកបរ
ខញំុ។ ពីរបីសបតហ៍េរកយមក ខញំុបនយល់សបតថេនេពលរពះ (ពនលឺដ៏ភឺ)ល យងមកែកបរខញំុ េហយ
ដក់រពះហសតរបស់រទង់មកេលរទូងខញំុ េហយមនបនទូលថ េយងឲអំេណយអនកនូវអំេណយ

ទនៃនករេរចៀង។ វគឺជករអសចរយណស់សំរប់ខំុញ េរពះខញំុមនជំងឺហឺត េហយដឹងថ ជំងឺ
េនះនឹងមិនបញឈប់ខំុម
ញ ិនឲេធវអីវែដលេរៀបគំេរងឲខញំុេធវេនះេទ។

មួយេទៀតែដលបងហញពីរប
ូ ខញំុដឹកនំរកុមចំេរៀងេទវត

រពះអងគក៏របទនឲខញំុនូវសុបិនត

ែដលបនេលកវ ិញញណរបស់ខំុញឲដឹងថ

រពះអងគកំពុងែតេធវករកនុងខញំុ។ វគឺជេឆលយតបដ៏អសចរយមួយចំេពះពកយអធិដឋនរបស់ខំុញ េហយ

ខញំុដឹងថ របសិនេបខំុម
ញ នជំេនឿេលរពះ េនះអវីៗក៏អចេកតេឡងបនែដរ។ ជេរចនៃថងេរកយ
មក រពះបនរបទនពកយបទចំេរៀងមកខញំុ េនេពលែដលខញំុភញក់ពីេគងេនេពលរពឹក។

បនទប់ពីរពឹតិក
ត រណ៍េនះមក ខញំុរតូវបនសុំឲេធវដំេណរេទទីរកុងញូយ៉ក េដមីបចូលរួមកររបជុំ

អធិដឋនជមួយរកុមរបឹកសអធិដឋនអនតរជតិ ែដលមនមនុសសមកពីបណ
ត របេទសេផសងៗ ជុំវ ិញ
ពិភពេលក េដមីបអធិដឋនសំរប់របេទសដៃទេទៀត និងសំរប់ទីរកុងញូយ៉ក។ េយងពិតជមន

សំណងណស់ែដលមនឳកសបនចូលកនុងអគរអងគករសហរបជជតិ េដមីបអធិដឋន។ ខញំុ

បនកន់ទង់ជតិរបេទសអង់េគលសកនុងដំេណរជកបួនតូចមួយកនុងបនទប់របជុំមួយ

(បនទប់េពរ

េពញេដយរពះវតតមនរបស់រពះ!)។ ខញំុមនទំនុកចិតតខលំងជងមុនកនុងករេរកកេឡងអធិដឋនសំ

រប់មនុសសេដយេចញពីចិតតខំុញ។ ខញំុមិនមនអរមមណ៍េអៀនទល់ែតេសះ! ពកយអធិដឋនជេរចន

ែដលខញំុអធិដឋនបនេធវឲខញំុបងហូរទឹកែភនក

េដយសរែតមនុសសែដលខញំុជួបបនឆលងកត់ករឈឺ

ចប់ជខលំង ប៉ុែនត រពះបនរបទនមកខញំុនូវពកយេលកទឹកចិតត និង ពកយអធិដឋន ែដលខញំុដឹងថ
អចនឹងបំផលស់បំែរបជីវ ិតមនុសស។”
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ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
លំហត់អនុវតត
បំ េពញកែនលងចេនលះកនុងេមេរៀនសេងខប៖

កុ មរទំងអស់រតូវបនបេងកតេឡងតមតួ អងគ _________។ មនន័ យថ កុ មរទំងអស់មន
_____ និ ង_______ ដូេចនះពួ កេគអចទទួ លបន____ ដូ ចមនុ សសដៃទេទៀតែដរ។ េនកនុងរពះ
គមពីរ

េយងេម លេឃញឧទហរណ៍ជេរច នអំ ពីករែដលរពះេរជសេរ សកុ មរ

_______កនុង_________របស់រពះ

កនុងរបវតតិសរសតកនលងមក។

គមពីរនិ យយអំពី________កលពី េនកុ មរ

េដ មីប_______

សច់ េរឿងមួ យដ៏ លីបកនុងរពះ

ែដលទទួ លតួនទីករពររបជជនអុី រសែអល

េហយេរកយមក បនកលយជេសតច។
េនកនុងសមព័នធេមរតីថីម េយងេឃញថរពះេយស៊ូនំកុមរ_____ ______ _____ ______ េទះបី

ជសវ ័កពយយមឃត់ពួកេគមិនឲចូលមករករទង់ ក៏េដយ។ េយងេឃញសច់ េរឿង េនះកនុង

េសៀវេភដំ ណឹងលអម៉កុស

ែដលរពះេយស៊ូមនរពះបនទូលថ

“_________________

______________________________________________________”
មនសច់ េរឿងជេរច នេទៀតកនុងរពះគមពីរ ែដលបញ
ជ ក់ ពីសរៈសំខន់ ៃនករសតប់ កុមរ។ រពះ

គមពីរបនបេរងៀនេយងថ កុ មរគឺជ_________ __________________ ែដលអចនឹ ងទទួល
______សំខន់ កុង_______
ន
_______ ឬ _________របស់ពួកេគ។
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ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
សំនួរពិភកស
១.

អតថបទរពះគមពីររបប់ អំពីេរឿងជេរច នអំ ពីកុមរែដលែដលរពះចត់ ឲេធវកិចចករជក់ លក់
មួ យ។ និ យយពី េឈមះកុ មរដៃទេទៀតកនុងសមព័នធេមរតីចស់ និ ងថមី េហយែចកចយអំពី

ករ ែដលរពះេរជសេរ សែតងតំងឲពួ កេគបំ េពញតួ នទី ជក់ លក់មួយ។ េត េយងអចេរៀន
េគលករណ៍អវីខលះអំ ពីរពះបនទូលរពះអំ ពីកុមរ និ ងករែដលរពះអងគរបរពឹ តិតចំេពះពួ កេគ?

២ . េត កុមរេដ រតួនទី អីខ
វ លះកនុងសច់ េរឿងកនុងរពះគមពីរែដលេយងេទ បបនអន?
៣.

េត រប
ូ ភពកនុងរពះគមពីរអំពីកុមររតូវគននឹ ងឥរ ិយបថរបស់រគួសរ រកុមជំនុំ ឬ អងគកររបស់

េយងយ៉ ងដូ ចេមតចែដរ?
៤.

កនុងេសៀវេភម៉ ថយ ១៨៖ ១-៩ សវ ័ករបស់រពះអងគរតូវបនរពះអងគសីប
ត េនទស ពីេរពះ

ពួ កេគពយយមឃត់ មិនឲេកមងៗចូ លមកជិ តរទង់។ េត េពលខលះ េយងឃត់ េកមងៗមិ នឲ
េដ រតួ នទីសំខន់ អីខ
វ លះកនុងរគួសរ ឬ កនុងករងរសហគមន៍ ឬ អងគកររបស់េយង?
៥.

េត េយងយកចិតតទុកដក់សតប់ េកមងៗកនុងរគួសររបស់េយង កនុងរកុមជំ នុំ កនុងអងគករ កនុង

សហគមន៍ របស់េយងេដយរេបៀបណ?
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ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
េមេរៀនទី ២៖ េហតុអវីបនជេយងគួរែតសតប់កម
ុ រ?
?
េសចកតីសេងខប
 េហតុ ផលរកមសីលធម៌៖ ពួ កេគនឹ ងមនទសសនៈផទល់ខួលនអំពីសថនភពណមួ យ

 េហតុ ផលែផនកចបប់ ៖ សិទិធកុនងករបងហញមតិ េយបល់ និ ងឲេគយកមកគិ តពិចរណ
 េហតុ ផលៃនករករពរ

 េហតុ ផលៃនករទទួលរបេយជន៍ ៖ សំរប់កុមរ និ ងសហគមន៍
ករសតប់ កុមរមនសរៈសំខន់ ណស់ េរពះកុ មរក៏ដូចជមនុ សសដៃទេទៀតែដរ គឺពួកេគរតូវ
បនបេងកតមកតមរូបអងគរបស់រពះ

ដូ េចនះពួ កេគសមទទួ លនូ វឳកសទទួ លករយកចិ តតសតប់

េសមគន។
ជញឹកញប់

មនុសសធំ មិនសតប់ កុមរេទ

េហយមិនបនយកចិតតទុកដក់ ចំេពះពួ កេគេទៀត

ផង។ េយងទំងអស់គនក៏ ធលប់ជកុ មរែដរ េហយរបែហលជេយងក៏ ធលប់ មនករខកចិ តតែដរ។
េត ប៉ុនមននក់អចនឹកចំពីបទពិ េសធន៍ មួយ

ែដលមនុសសធំ មិនបនយកចិ តតទុកដក់ ចំេពះ

គំ និតរបស់អនក?
មនេហតុ ផលយ៉ ងេហចណស់ចំនួន ៤ ែដលេយងគួ រែតសតប់ កុមរ៖
១.

េហតុ ផលរកមសីលធម៌

២.

េហតុ ផលែផនកចបប់

៣.

េហតុ ផលៃនករករពរកុ មរ

៤.

េហតុ ផលទទួលអតថរបេយជន៍

ទី ១ េយងគួ រែតសតប់ កុមរ េរពះវគឺ ជរកមសីលធម៌លក
អ ុនងករសតប់ កុមរ។ កុមរមនសិទិធដូច

ជមនុសសទូ េទែដរ។ ពួ កេគមនទសសនៈ អរមមណ៍ និ ងបទពិ េសធន៍ផទល់ខួន
ល ជពិ េសស េន
េពលែដលមនអវីមួយែដលទក់ទងផទល់ជមួ យពួ កេគ។ កុមរនឹងមនគំ និតពិ េសសជក់ លក់
ផទល់ខួនពួ
ល
កេគ េរពះពួកេគរួមចំ ែណកកនុងសថនភពេនះែដរ។
ជញឹកញប់

មនុ សសធំ រតូវករែសវងយល់បែនថមឲកន់ែតចបស់ែថមេទៀតអំ ពីកុមរ

និ ងអំពី

គំ និតរបស់ពួកេគទក់ ទងនឹ ងសថនភពរបស់ពួកេគ។ កុមរមននូ វវបបធម៌ របៃពណី គុ ណតៃមល
និ ង កបួនចបប់ផទល់ខួនេដយែឡក
ល
ប៉ុ ែនត េដយសរែតពួ កេគសថិតកនុងសងគមជមួ យេយងែដរ
12

ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
ដូ េចនះមនុសសសនមតថ វបបធម៌ របស់ពួកេគដូចគននឹ ងវបបធម៌ របស់មនុសសធំ ែដរ3។ ជញឹកញប់
មនុ សសធំ មិនបនទទួ លសគល់វេទ
េផសងៗ

េនេពលែដលពួ កេគបេងកតេគលនេយបយ

ែដលមនេគលបំ ណងផតល់អតថរបេយជន៍ ដល់កុមរ។

ពិ ចរណអំ ពីគំនិតរបស់មនុ សសធំ េទ

របសិនេប

ឬកមមវ ិធី

មនុសសធំ មិន

េនះគំ េរងករងររបស់ពួកេគក៏អចនឹ ងមិ នបនសំេរច

ែដរ េរពះពួ កេគមិ នបនេឆលយតបេទនឹ ងតរមូវកររបស់កុមរ ឬ របែហលជគំ េរងេនះមិន
បនេធវឲកុ មរចប់អរមមណ៍។
េនេពល បណិឌ ត ម៉ យ (២០០៦) េលកេឡងពី បញ
ហ សំខន់ៗកនុងករសតប់ កុមរ គត់បន

ពនយល់ថ មនុសសធំ គួរែតសតប់ កុមរ “មិ នែមនេដយសរ កុមរែតងែតខុសេទ ែតពី េរពះ
មនុ សសធំ មិនែមនែតងែតរតូវេនះែដរ”។ វគឺជករចំបច់ កុនងករសតប់កុមរ ពី េរពះ មនុ សសធំ

អចេធវករសំេរចចិតត ែដលភគេរច នគិតពី របេយជន៍ របស់ពួកេគជធំ មិ នបនគិ តពី របេយជន៍
របស់កុមរេទ។
េហតុ ផលមួ យេទៀតែដលគួ រែតសតប់កុមរ

គឺពីេរពះវគឺរតឹ
រតឹមរតូវតមចបប់។

អនុសញញសតីពី

សិទិធកុមររបស់អងគករសហរបជជតិ ឲតំ ៃលចំេពះសិទិធទទួ លករសតប់ របស់កុមរ។

មរត

១២ ែចងថ “កុ មរមនសិទិធបេញចញមតិ របស់ពួកេគេដយេសរ ី និ ងមនសិទិធទទួ លបននូ វករ
យកចិ តទ
ត ុ កដក់ ចំេពះកិ ចចករណែដលទក់ ទងនឹ ងពួកេគ។”
អងគករសហរបជជតិធននូ វសិទិធេនះដល់រគប់ កុមរទំងអស់

អនុសញញសតីពីសិទិធកុមររបស់
េហយសិទិធេនះគួ រែតរតូវបន

បំ េពញ ករពរ និងអភិ រកសេដយមនុសសធំ ។
ខងេរកមេនះគឺជមរតៃនអនុ សញញសតីពីសិទិក
ធ ុ មររបស់អងគករសហរបជជតិ ទក់ ទងនឹ ង
សិទិធចូលរួមរបស់កុមរ៖
មរត ១៣៖
ធ េញចញមតិ និងរតូវេគលឺ
១៣៖ សិទិប
មរត ១៤៖
១៤៖ េសរ ីភពគំនិត មនសិក និងសសន
មរត ១៥៖
១៥៖ េសរ ីភពកនុងករបេងកតរកុមផទល់ខួន
ល
មរត ១៦៖
ធ ទួលបនភពឯកជន
១៦៖ សិទិទ

មរត ១៧៖
ធ ទួលបនពត៌មនសមរសប
១៧៖ សិទិទ
មរត ៤២៖
ធ ទួលបនពត៌មនអំពីអនុសញញសតព
ី ីសិទិក
ធ ុមរ
៤២៖ សិទិទ

3

បណិឌ ត ម៉ យ (២០០៦), ៩៨
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ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
“ឥឡូវេនះ ខញំុបនសគល់សិទិធរបស់ខំុញេហយ៖ សិទិធទទួ លករអប់ រ ំ ទទួលករករពរ ទទួលបន

សុខភពលអ និងេលងកំសនត។ ពីមុន ខញំុមិនដឹងថខញំុមនសិទិទ
ធ ំងេនះេទ។ ឥឡូវេនះខញំុដឹង
ដូេចនះខញំុអចេធវអីម
វ ួយបន។”

េកមងរបុសជនជតិឥណ
ឌ អយុ ១៣ឆនំ ជេកមងេដរេរ សរកណត់កនទប
េហតុ ផលសំខន់ ទី

៣ ែដលេយងគួ រសតប់ កុមរ

គឺ ពីេរពះករសតប់ពួកេគ

គឺ ជួយឲពួ កេគ

ទទួ លករករពរបនរបេស
រពី េរគះថនក់ ឬ ពីកររ ំេលភបំពនសិទិធរបស់ពួកេគ។ េនេពល
ករករពរ
ែដលកុមរទទួលបននូ វឳកស
បញ
ហ កងវល់របស់ពួកេគ

និ ងេពលេវលេដ មីបនិ យយ

ពួកេគនឹងខំ របឹ ងេលកេឡងនូវ

េហយក៏ពួកេគទទួ លបនភពកលហនកនុងករករពរខលួនពួ កេគែដរ។

េនេពលែដលមនុសសធំយកចិ តទ
ត ុ កដក់ សតប់ កុមរកន់េរច ន ពួកេគនឹងកន់ ែតដឹ ងពី សថនភព
របស់កុមរ

េហយពួ កេគក៏ កន់ ែតមនភរៈបងករកររ ំេលភបំ ពន

និ ងផតល់នូវករេឆលយតប

ែដលសមរមយដល់កុមរ ែដលរតូវករជំ នួយ។ កនុងបរ ិបទៃនករសេរងគះបនទន់ េនះកុមរអច

ទទួ លបនករករពររបេសរពី កតតេរគះថនក់ មហនតរយេផសងៗ របសិនេប សហគមន៍ យកចិ តត
ទុ កដក់ សតប់ពួកេគ។ ករសតប់ កុមរក៏ ជួយកសងនូ វ “ភពធូ រេសបយអរមមណ៍” និ ង “មន
អរមមណ៍ថមនុ សសទទួលពួ កេគ” (Lahad, 1994).4

ជចុ ងេរកយ

េយងគួ រសតប់ កុមរេរពះវមិ នរគន់ ែតផតល់អតថ
អតថរបេយជន៍ដល់កុមរ

ប៉ុែនតដល់

សហគមទំងមូ លផង។ េនេពលែដលកុមរមនមនុ សសសតប់ ពួកេគ និ ងមនករចូ លរួម វេធវ
ឲពួ កេគមនទំនុកចិតត និ ងករឲតៃមលខួនខព
ល
ស់ ពួ កេគេរៀនបនជំ នញថមីៗ និ ងបេងកតទំ នួលខុ ស
រតូវសងគម។ ករសតប់ កុមរជួ យឲកុ មរមនភពេជឿជក់េលខួនឯង
ល
និ ងេដ រតួ នទី ជសមជិក
សំខន់កុនងរគួសរ និ ងសងគម។

ករសតប់ កុមរក៏ ផល
ត ់របេយជន៍ ផងែដរដល់ករបេងកតេគលនេយបយ និ ងករេរៀបចំកមមវ ិធី។
េដ មីបបេងកតេគលនេយបយ

និ ងកមមវ ិធីលៗ
អ សំរប់ កុមរ

េយងរតូវករនូ វពត៌ មនែដលលអ

របេសរបំ ផុត េហយេតមនវ ិធី ណែដលរបេសរជងករសតប់កុមរេនះ?

4

Wright (2006), 66
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ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
ករណីសិកស
ប៉ុែនតអនកមិនែដលសួរេសះ5!
មនកមមវ ិធី មួយែដលេធវករជមួយកុមរតមចិ េញចមថនល់

កមមវ ិធី េនះបនសង់ មណឌលេពលៃថង

ថមីមួយ។ មណឌលេនះមនផទះបយ បនទប់ញ
ំ យ ែរគបត់ បនទប់េលងេហគម បនទប់ងូតទឹក
ុ ប
បុ គគលិក

និងមនសកមមភពជេរច ន

សបតហ៍ដំបូង

ប៉ុ ែនតេនយប់ទី១

គមនេកមងៗចូ លកនុងមណឌលេសះ។

បុគគលិកមណឌលបនេចញេទតមផលូវេដមីបេហេកមងៗ

និ ងមិ តភ
ត ័ កតរបស់ពួកេគ

េដ មីបមកចូ លរួមកនុងកមមវ ិធី មណឌល កុ មរទំងេនះហក់ បីដូចជចង់ មកចូ លរួម ប៉ុ ែនតេនេពល

ដល់ៃថងេនះ មណឌលេនទំ េនរគមនកុមរមនក់ េសះ។ បុ គគលិកមនករេងឿងឆងល់ណស់ ពួ កេគ
សួរថ េតមនអវីមិនរតឹមរតូវឬ?
Steve ែដលជបុគគលិកែផនកសំរបសំរល
ួ បនេដ រេលងកំ សនតឆងយ េហយបនជួ ប Pablo េដយ
ៃចដនយ

ែដលជេកមងដឹកនំរកុមេកមងរបុសតមចិ េញចមថនល់

ែដលគត់បនសគល់យូរេហយ។

ពួ កេគអងគុយជមួ យគន េហយនិ យយអំ ពីកិចចករេផសងៗ រសប់ ែត Steve សរភពទំងភព

អសនតិសុខកនុងខលួនថ

“ខញំុមិនយល់េសះថេហតុ អីវបនជេកមងៗតមផលូវមិ នចង់ េរប

មណឌលថមី

របស់េយង”។ Pablo បនសំលឹងេម ល Steve េហយសួរថេតគត់ធលប់គិតថរតូវ សង់មណឌល
េនទី ណឬេទ។ េទះបី ជមណឌលេនះេនមតំុកច់ រជុងក៏ េដយ វមនចំ ងយែត ៥០០ែម៉ រត

ប៉ុ េណណះពី សថនី យប៉ូ លីសែដលេនជិតបំ ផុត។ Pablo និ យយថ “េកមងៗទំង េនះភគេរច ន
ខលច មិ នហ៊នេនែកបរសថនី យប៉ូ លីសេទ េទះបី ជពួ កេគមិ នបនេធវអីវខុសក៏េដយ”។ Steve
មនអរមមណ៍មិ នរសួលកនុងេពះគត់ េរពះគត់ដឹងថ គត់បនេធវអីវ។ Steve បនសួរ Pablo

ថ “េហតុអីវបនជឯងមិនរបប់ខំុ?
ញ ” ប៉ុ ែនតេទះបីជេនេពលគត់ េនះក៏ េដយ គត់បនដឹ ងចំ េល
យរួចេហយ។ Pablo បនេឆលយយឺតៗ សងត់ ៗថ “ែតឯងមិនែដលសួរេសះ!”

កុមររ ួមចំែណកែថរកសសុវតថិភពសហគមពួកេគ6
បនទប់ ពីមនបក់ ដីកុនងតំបន់ ែឡតខងតបូង របេទសភីលីពីន អងគករ Plan បនចត់កុមរឲ

ជួ យេសុបសួរពី តរមូវកររបស់រគួសរ ែដលរតូវប៉ ះទងគិចេដយមហនតរយេនះ។ កុមរបនចូ ល
រួមកនុងសកមមភពជេរចនេដ មីបកំ ណត់ េរគះថនក់ និ ងកតតមហនតរយកនុងសហគមរបស់ពួកេគ។

េនកនុងដំ េណរេនះ

កុមរបនេធវករអេងកត

សលេរៀនរបស់ពួកេគ។
5
6

ពួ កេគនិ យយថ

និ ង

េលកេឡងពី កងវល់របស់ពួកេគអំ ពីទីតំង

ពួ កេគែតងែតមនអរមមណ៍ថដី ញ័រេនទីតំង

បណិឌ ត ម៉ យ (២០០៦), ៩៧
របភព៖ Plan Philippines (2008)
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ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
សលេរៀន

េហយបរមភថអចនឹ ងមនេរគះថនក់ ប៉ះពល់ដល់ពួកេគ។

េដយមនជំ នួយពី

អងគករ Plan Philippines កុ មរទំងេនះបនផតល់អនុ សសន៍ឲផលស់បូតរទី តំងសលេរៀន។
ដំ េណរករេនះមិ នរសួលេទ េរពះពួកេគរតូវបងហញសំេណររបស់ពួកេគដល់អជញធរកនុងតំ បន់

និ ងសមជិ កសហគមដៃទេទៀត។ ពួ កេគរតូវចំណយេពលយូរ េដ មីបបញុច ះបញូច លអនកដឹ កនំ

សហគមអំ ពីអនុ សសន៍របស់ពួកេគ។

បនទប់ពីមនករពិ ភកសជេរចនមកអជញធរកនុងតំបន់

ឪពុ កមតយ និ ងបុ គល
គ ែដលពក់ ព័នទ
ធ ំងអស់េធវករសំេរចចិ តជ
ត ឯកចឆ័ន េដ មីបចត់ វ ិធនករេទ
តមសំណូមពររបស់កុមរ។ ជលទធផល សលេរៀនេនះបនផលស់បូតរទីតំងេទកែនលងមួយ
េទៀតែដលមនសុវតថិភពជងេនះ។

កុ មរក៏បនរួមចំ ែណកផតល់មតិ េយបល់កុនងែផនករកត់

បនថយភពមហនតរយកនុងសលេរៀន និ ងសហគមរបស់ពួកេគែដរ។
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ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
លំហត់អនុវតត
បំ េពញចេនលះកនុងអតថបទេមេរៀនសេងខបខងេរកម៖
េយងអចេលកេឡងនូ វេហតុ ផលយ៉ ងេហចណស់ចំនួន ៤ អំ ពីមូលេហតុ ែដលេយងរតូវសតប់
កុ មរ៖ _________ _________ _____________ និ ង ___________។ ករសតប់ កុមរ គឺ ជ
េរឿងរតឹមរតូវតម__________ េរពះកុមរក៏ជមនុសសែដរ ពួ កេគមន ______ _______
និ ង___________ផទល់ខួន។
ល

វគឺ ជេរឿងរតឹ មរតូវតមចបប់

េរពះសិទិធអនុ ញញតិ ជអនតរជតិ

តមរយៈ___________ _____________ _____________ េធវករេលកកំ ពស់ដល់សិទិរធ បស់
កុ មរកនុងករទទួ លករសតប់ ។ េយងក៏គួរសតប់កុមរផងែដរ េរពះវជួយឲេយង_____ _____
បនរបេសរ ពីកររ ំេលភបំ ពន និងករឈឺចប់ ដូ ចជេនេពលែដលេយងអនុ ញញតិ ឲពួ កេគ
និ យយអំ ពីកររពួយបរមភរបស់ពួកេគ។

ជចុងបញចប់

ករសតប់កុមរមិ នរគន់ ែត______

_________សំរប់ កុមរប៉ុ េណណះេទ ប៉ុ ែនតក៏មនរបេយជន៍ ដល់រគួសរ និងសហគមរបស់ពួកេគ
ែដរ។

ករចូលរួមរបស់កុមរមនគុ ណសមបតតិេរច ន។

វជួ យបេងកន________________

__________ ___________ ____________ និ ង_____________របស់កុមរផងែដរ។ វក៏
ជួ យបេងកតនូ វ________________ និ ង_______លអៗ សំរប់ កុមរផងែដរ។
សំនួរពិភកស
១.

ពនយល់ពីមូលេហតុ រកមសីលធម៌ អំពីសរៈសំខន់ ៃនករសតប់កុមរ

២.

េត ករមិនបនយកចិ តតទុកដក់ សតប់ កុមរេធវឲពួកេគរបឈមនឹងេរគះថនក់?

៣.

េរៀបរប់ពីអតថរបេយជន៍មួយចំ នួនៃនករសតប់ កុមរ

៤.

សូមផតល់ឧទហរណ៍មួយពី បទពិ េសធន៍ របស់អនក អំ ពីអតថរបេយជន៍ៃនករសតប់ កុមរ

៥.

េត មនឧបសគគអីវខលះកនុងរគួសរ រកុមជំនុំ អងគករ ឬ សហគមន៍ របស់អនកែដលររំងអនក
មិ នឲសតប់ កុមរ? េត អក
ន អចជួយកំចត់ ឧបសគគទំងេនះេចលេដយរេបៀបណ?
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ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
េមេរៀនទី ៣៖ េតមនផលវិបកអវីខលះៃនករមិនសតប់កម
ុ រ ឬ ឲពួកេគចូលរ ួមកនងករ
ុ
សំេរចចិតតែដលពក់ពន
័ ធនឹងជិវិតរបស់ពួកេគ?
?

សេងខប៖
 បងហញថ កុ មរមិ នរតូវបនផតល់តៃមល
 បត់ បង់ឳកសកនុងករទទួ លករដក់ វ ិន័ យ និ ងករអភិ វឌឍន៍ ែបបវ ិជជមន អកបបកិ រ ិយ
ែដលបំផលញ

 របឈមមុ ខនឹងករេកងរបវ ័ញច និ ងករផត់ េចលពី សងគម
 របឈមមុ ខនឹងកររ ំេលភបំ ពនបនតរហូត
 របឈមមុ ខនឹងករមិ នបនជួយ
មនភពខុ សគនយ៉ ងខលំងេនេពលែដលកុមរចូលរួមកនុងករសំេរចចិ តត និ ងសកមមភពេផសងៗ

ែដលពក់ ព័នន
ធ ឹ ងជី វ ិតពួកេគ។ ដូចជអវីែដលេយងបនេម លេឃញកនុងេមេរៀនទី ២ កុមរផទល់

ជអនកទទួ លអតថរបេយជន៍ ក៏ដូចជមនុ សស និងអងគករែដលេធវករជមួ យពួ កេគ េហយសហ
គមន៍ របស់ពួកេគក៏ទទួលរងវន់ជេរចនផងែដរ។
មននូ វផលវ ិបកធងន់ធងរជេរច នកនុងករមិ នសតប់កុមរ។ េនកនុងេមេរៀនេនះ េយងនឹងេផតតេល
ផលវ ិបកេផសងៗពីគនបី សំរប់ កុមរ៖

១.

ករឲតៃមលេលខួលនឯង និងករវ ិន័យ

២.

ករេកងរបវ ័ញញ និងករផត់ េចលពីសងគម

៣.

កររ ំេលភបំពន

េនកនុងរគួសរ
េនកនុងបរ ិបទរគួសរ

ជញឹកញប់ ឪពុ កមតយែដលរវល់មិនបនសតប់

និ ងយកចិតតទុកដក់

ចំ េពះកូ នៗរបស់ពួកេគេទ។ អនកចិ តតវ ិទូ បននិយយថ េនេពលែដលកុ មរមនអវីមួយសំខន់
រតូវនិ យយ ឬ បងហញ េហយមិនរតូវបនមនុ សសធំ យកចិ តតទុកដក់ ឬ “មិ នយករតេចៀកសតប់”
ដូ េចនះ កុ មរមិនបនពយយមនិ យយ និ ងមិ នបនអភិវឌឍជំនញទំ នក់ ទំនងរបស់ពួកេគ។ ករ
េធវែបបេនះេធវឲសុញករលូតលស់ខួរកបល បុគគលិកលកខណៈ ជំនញអនតរបុ គល
គ
និង ជំ េនឿ
ទុ កចិ តតេលខួលនឯងរបស់កុមរ។

កុ មរអចេរៀនបេញចញអកបបកិរ ិយមិ នសមរមយ

េហយ

បេញចញសកមមភព េដយបេងកតសំេឡងឡូឡ ឬមនអកបបកិ រ ិយែដលរចេងងរចងងេដមីប
18

ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
ទទួ លករចប់អរមមណ៍ េរពះនងមិ នអចទក់ ទញចំ ណប់ អរមមណ៍តមវ ិធី ណេផសងបន។
ផទុយេទវ ិញ ករសតប់កុមរអចជវ ិធីមួយកនុងករេលកទឹកចិ តន
ត ូ វករដក់វ ិន័ យែបបវ ិជជមន7។
ករសិកសរសវរជវបនបងហញថ
បញ
ហ

ភពខុសគនរវងយុវជនែដលរ ឹងមំ

និ ងយុវជនែដលមន

គឺ ជករយកចិតតទុកដក់ ែដលសមជិ ករគួសរបងហញដល់ជីវ ិតរបស់ពួកេគ8។

ចំ េពះ

កុ មរ រតេចៀកែដលយកចិ តតទុកដក់ សតប់សំខន់ ជងដំបូនមន និងករជំ រញ
ុ ទឹកចិ តតេទេទៀត។
ករសតប់ កុមរបងហញថ េយងមនករចប់ អរមមណ៍េលពួកេគ។
េនកនងសហគមន៍
ុ
រកុមមនុសសណែដលរតូវបនចត់ ទុកថមិ នសូវសំខន់កុនងសហគមន៍

និ ងមិ នរតូវបនឲតៃមល

េលគំនិត និ ងទសសនៈរបស់ពួកេគ គឺ ជរកុមមនុ សសែដលងយរបឈមនឹ ងករេកងរបវ ័ញចខលំង
ជង។ កុ មរែដលមិ នរតូវបនឲតៃមលកុនងសហគមន៍ របស់ពួកេគ ក៏ ជរកុមមនុសសែដលមិ នសូវ
មនអនកសតប់ ែដរ េពលេធវករសំេរចចិតត ឬ បេងកតេគលនេយបយ។ តមរយៈទសសនៈែផនក
េគលនេយបយ ករខកខនរបស់រដឋភិបលកនុងករសតប់ កុមរ អចនឹ ងបេងកនឲករមិ នអនុ

វតតចបប់េរច ន និងអចបងកេរគះថនក់ ដល់កុមរ េរច នជងផតល់អតថរបេយជន៍ ។ េនេពលែដល
មនុ សសមិ នបនសតប់ ទសសនៈរបស់កុមរ េនះករខិ តខំ កុនងករែកលំអរសថនភពរបស់កុមរដូ ច
ជ តមរយៈេគលនេយបយ កមមវ ិធី ឬ សកមមភពជក់ លក់ អចនឹងមិ នបនផតល់របេយជន៍

បនឋិ តេឋរ ឬ មិ នបនផតល់នូវអតថរបេយជន៍ របេសរបំផុតដល់កុមរ។ គំ េរងែដលេយងមន
អចនឹ ងមិ នពក់ ព័នន
ធ ឹ ងកុ មរ មិ នគួ រឲចប់ អរមមណ៍ ឬ ផតល់ផលប៉ ះពល់មិនលអដល់កុមរែថម
េទៀតផង។
េយងបនពិ ភកសរួចេហយថ កុ មរមនទសសនៈ និ ង បទពិ េសធន៍ ផទល់ខួលនរបស់ពួកេគ ជ
ពិ េសសអំ ពីបញ
ហ ែដលពក់ ព័នន
ធ ឹ ងពួកេក។

ករខកខនរបស់េយងកនុងករសតប់ ទសសនៈរបស់

កុ មរ ែដលសងគមមិ នបនគិ តគូ រ រ ឹតែតេធវឲសថនភពលំបករបស់កុមរបនតេទមុ ខែថមេទៀត។
ឧទ.

កុមរែដលរងេរគះមនទសសនៈផទល់ខួលនរបស់ពួកេគអំ ពីករទប់ សកត់ ករេកងរបវ ័ញច។

កុ មរមននូ វអរមមណ៍ និ ង ករយល់ដឹងពីករេរ សេអ ងចបស់លស់។ កុ មររកីរកមននូ វទសស
នៈផទល់ខួលនរបស់ពួកេគអំ ពីមូលេហតុ ៃនភពរកី រកៃនរគួសររបស់ពួកេគ និ ង មនទសសនៈកនុង
ករែកលំអសថនភពរបស់ពួកេគ។ េយងអចេរៀបរប់ ពីរបេភទកុ មរេផសងៗេទៀត េដលមនបទ

7
8

http://www.extension.umn.edu/specializations/youthdevelopment/components/6141-10.html
Benson (2006)
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ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
ពិ េសធន៍ ផទល់ខួលន ែតជញឹកញប់សំេលងរបស់ពួកេគមិ នរតូវបនទទួលសគល់ ហក់ បីដូចជ
ទសសនៈរបស់ពួកេគមិ នសំខន់។
ករករពរកុមរ
វជករសំខន់ ខលំងណស់កុនងករផតល់នូវវ ិធី សរសតេផសងៗកនុងករសតប់ កុមរ
បរ ិបទៃនកររ ំេលភបំ ពនកុ មរ។

ជពិ េសសកនុង

អនកអនុវតតករករពរកុ មរែតងែតផតល់ដំបូនមនថ

េសងៀមមិនេធវអីេវ សះអំ ពីកររ ំេលភបំពន

ហក់ បីដូចជបងហញថ

ករេន

វជេរឿងធមមតកនុងករ

របរពឹ តប
ត ទេលមស។ េនេពលែដលកុ មរមិ នរតូវបនអនុ ញញតិ ឲបេញចញមតិ

េនះនឹ ងេធវឲករ

រ ំេលភបំ ពនមនឳកសេក តេឡងកន់ ែតខពស់ ឬ មនកររបរពឹតតមកេលកុមរដៃទ។ អនកអនុ
វតតករករពរកុ មរក៏ េធវអនុ សសន៍ ផងែដរថ

េនកនុងេហតុករណ៍ៃនកររ ំេលភបំ ពនកុ មរ

េយងគួ រែតសតប់ កុមរ េទះបី ជសច់ េរឿងរបស់គត់ សតប់ េទមិ នគួ រឲេជឿយ៉ ងណក៏ េដយ។
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ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
ករណីសិកស
ករបដិេសធមិនឲកុមរបេញច ញមតិេលកទឹកចិតតឲអនករ ំេលភបំពនរ ួចេទស
េនកនុងរបេទសអង់ េគលស

កំ រងសំណួររបស់សធរណៈជនជេរច នែដលបនេចទសួរកនុង

ទសសវតសឆនំ ៨០ និ ង ៩០ បនចងរកងជឯកសរអំ ពីកររ ំេលភបំ ពនេលរងកយ និងផលូវ

េភទជលកខណៈរបព័ នធេដយបុគគលិកកនុងមណឌលកុ មរអស់រយៈេពលជេរច នឆនំ ែដលមណឌល
េនះរតូវបនហ៊ុព
ំ ័ ទធេដយវបបធម៌ ៃនឃុបឃិត កររពេង យកេនតយ ករមិ នយកចិ តតទុកដក់ និង

កររកសភពសងត់ េសងៀមរបស់បុគគលិក។ េមេរៀនមួ យែដលេលចេឡងយ៉ ងខលំងេនះ គឺ ថករ
រ ំេលភបំ ពនេនែតបនតេទមុ ខ េរពះកុមរមិនបនទទួលសិទិធកុនងកររបឆំងចំេពះអវីែដលេកត
េឡងចំ េពះពួ កេគ។ មនុ សសមិនេជឿសច់ េរឿងរបស់ពួកេគ េហយពួកេគមិ នបនទទួលបណ
ត ញ
ណែដលអចជួ យឲពួ កេគបេញចញនូ វកររពួយបរមភរបស់ពួកេគ។ និយយរួមេទ របសិនេប
េនេពលពួ កេគដក់ពកយបណឹត ង ពួ កេគរបឈមមុ ខនឹ ងកររ ំេលភបំពនែថមេទៀត។ និ យយ
ម៉យងេទៀតថ េបគមនករដក់ េទស មនុសសធំ នឹងអចេធវអកបបកិ រ ិយ ែដលផទុយនឹ ងសុខមល
ភពរបស់កុមរ េរពះកុមរមិ នមនអនកសតប់ ពួកេគ។

ករខកខនមិនបនសតប់ន ំឲមនករសំេរចចិតតខុស9
កនុងរបេទសបង់ កលេដស

កុ មរែដលរតូវបនបញឈប់ពីករងរេរងចរកសំេលៀកបំពក់ បនទប់

យុទធនករបញឈប់ ពលកមមកុមរេរកមអយុ ១៥ឆនំរបស់សហរដឋអេមរ ិចកនុងេរងចរកសំេលៀក
បំ ពក់ េនះ បននំឲកុមរទំងេនះចូលកនុងទំរង់ ករងរេផសងៗែដលមិនសូវសមរមយ និ ងមន

េរគះថនក់ជងករងរពីមុនែដលរតូវេគបញឈប់ ។ រសេដៀងគនែដរ គំ េរងកមមវ ិធី ជេរច នែដល

ពយយមជួ យយកកុមរែដលរស់តមផលូវ មកដក់ កុនងមណឌល និ ងឲពួ កេគទទួលករអប់ រ ំ បន

ទទួ លបរជ័ យ េរពះពួកេគមិ នបនែសវងយល់ពីទសសនៈរបស់កុមរផទល់។ កមមវ ិធី ែដលមន

របសិទិភ
ធ ព គឺ ជកមមវ ិធីែដលផតល់សិទិអ
ធ ំ ណចដល់កុមរេដយេធវករជមួ យពួ កេគ អនុ ញញតិ ឲ
បទពិ េសធន៍ផទល់ខួលនរបស់ពួកេគ ផតល់ពត៌មនដល់ករបេងកតសថប័ ន អនតរគមន៍ និងេសវ

ជំ នួយសមរមយ។ ឧទរបេទសបង់កលេដសកំពុងបេងកតករអប់ រ ំដ៏សមរមយមួ យសំរប់កុមរកនុង .

អស់ តមរយៈករងរេរងជង ែដករងររគប់ របេភទទំងលមនករចូ លរួមរបស់កុមរពីរគប់
ចំ ពូកអជី ពទំងអស់។

9

Lansdown (2001).
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ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
លំហត់អនុវតត
បំ េពញកែនលងចេនលះកនុងអតថបទសេងខបេមេរៀន៖
អចមននូ វផលវ ិបកអវ ិជជមនមួយចំ នួន
រគួសរ

េនេពលេយងមិ នបនសតប់កុមរ។

ករែដលឪពុ កមតយមិ នបនសតប់ កូនៗរបស់ពួកេគ

អចមនន័យថ

កនុងបរ ិបទ
ជករ

ររំង________ __________ េហយអចនំេឆពះេទរក__________ __________។ េនកនុង

សហគម

របសិនេបគមននរណសតប់ ទសសនៈរបស់កុមរេទ

ពួ កេគអចនឹង__________

__________កន់ ែតខលំង។ ទក់ទងនឹងករបេងកតេគលនេយបយ ចបប់ ែដល__________
អចនឹ ង__________ដល់កុមរ និងមិ ន___________ដល់ពួកេគ។ _______ទំងឡយណ
ែដលបេងកតេឡងេដមីបេលកកំ ពស់សថនភពកុមរ ក៏ អច_____________ _____________
____________ ឬ ___________វ ិញ របសិនេប មិនបនគិ តដល់អតថរបេយជន៍ របស់ពួកេគ។
កនុងសថនភពមនកររ ំេលភបំ ពនកុមរ

ករែដលមនុ សសធំខកខនមិនបនយកចិ តទ
ត ុ កដក់

សតប់ កុមរ អចមនន័យថ ជកររពមេរពៀង និ ងអចឈនេទដល់_____________។
សំនួរពិភកស
១.

េត ករសតប់ កុមរផតល់អតថរបេយជន៍ អីខ
វ លះដល់ទំនក់ ទំនងរបស់េយងជមួ យពួ កេគ? សូម
ផតល់គំរប
ូ ទពិ េសធន៍ ផទល់ខួលន។

២.

េត ករសតប់ កុមរអចមនឥទិធពលវ ិជជមនដល់ពួកេគយ៉ ងណែដរ?

៣.

េត ករមិនសតប់ កុមរអចមនផលវ ិបកអវីខលះ?
េត អនកអចគិ តពី ឧទហរណ៍ពី បទពិ េសធន៍ខួនបនែដរឬេទ?
ល

៤.

េត មនុសសេពញវ ័យកនុងសហគមន៍ រកុមជំ នុំ ឬ អងគកររបស់អក
ន មនឥរ ិយបថយ៉ ងណ

អំ ពីករសតប់ កុមរ?
៥.
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េត អនកនឹងេលទឹកចិតតអនកដៃទឲសតប់ កុមរេដយរេបៀបណ?

ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
េមេរៀនទី ៤៖ េតខញំអ
ុ រឲបនរបេសរជងមុនេដយរេបៀបណ?
ុ ចសតប់កម
សេងខប៖
 ករសតប់ គឺជជំ នញែដលរតូវេរៀន និ ងអនុ វតត
 ករែសវងយល់ពីកំរ ិតេផសងៗៃនករសតប់
 េត ករសតប់ ដ៏លម
អ នន័យយ៉ ងណចំ េពះកុមរ?
េដយសករសតប់គឺែផនកមួ យៃនជី វ ិតរបចំៃថង ដូ េចនះវអចជករភញក់េផអលេនេពលដឹ ងថ វ
ក៏ ជជំនញមួយែដរ។ ជលទធផល មនុសសធំ ែដលេធវករជមួ យកុមរ និ ងេធវករបំ េរ កុមររតូវ
ែតអភិ វឌឍ និ ងអនុ វតតឥរ ិយបថ បុ គគលិកលកខណៈ និ ងអកបបកិ រ ិយ ែដលអចនឹ ងជួ យឲពួ កេគ
យកចិ តទ
ត ុ កដក់ សតប់ កុមរបនយ៉ ងមនរបសិទិធភព
ែដរ។

ករេនះសំខន់ខលំងណស់

ក៏ដូចជេលកទឹ កចិ តឲ
ត ពួ កេគនិ យយ

ជពិ េសសចំ េពះកុមរែដលបនឆលងកត់ បទពិ េសធន៍ដ៏

លំបក ឬ ែដលមនករប៉ ះទងគិចផលូវចិ តត។
កំរ ិតៃនករសតប់
របសិនេប េយងគិ តពី សថនភពេផសងៗែដលេក តេឡងេពញមួ យៃថង េយងនឹ ងអចទទួលសគល់
ថ េយងមនករសតប់តមរេបៀបេផសងៗ។ េពលខលះ េយងេហវថជកំ រ ិតៃនករសតប់ ។
េនកនុងកំ រ ិតែដលទបបំផុត

អនកសតប់ អចេមលេទដូចជកំពុងសតប់

េហយេពលខលះក៏ េរប

របេយគ ដូ ចជ “អឺ ហុឺ” និ ង “ែមនេហយ”។ ែតេទះបី យ៉ងណក៏ េដយ អរមមណ៍របស់ពួកេគ
េផតតេទកែនលងេផសង។ អនកសតប់ របែហលជចប់ បនែតពី របីពកយប៉ុ េណណះ ឬរគន់ ែតសតប់លឺ
អវីែដលពួ កេគចង់ សតប់ ប៉ុេណណះ។

ឧទ.

កូ នបនរបប់ ឪពុ កមតយរបស់ខួលនអំ ពីករេរៀនេន

សល ែតឪពុ កមតយកំពុងអងគុយអនកែសត ឬេម លទូ រទសសន៍ ។ េនះេគេហថ ករសតប់ែបប
ែបប

មិនយកចិតទ
ត ុកដក់ ឬ រគន់ែតេឆលយតប។
តប

ផទុយេទវ ិញ កំ រ ិតៃនករសតប់ ខពស់ទមទរឲេយងេផតតករយកចិ តទ
ត ុ កដក់ មិ នែតេទេលពកយ

សមតីរបស់អនកនិ យយប៉ុ េណណះេទ ប៉ុ ែនតេផតតេទេលភសកយវ ិករផង តុ ងសំេលង និ ង ែបប
ែផនភស

េដ មីបយល់អំពីអរមមណ៍

ចិ តតគំនិត

និ ងបញ
ហ េផសងេទៀត

ែដលជំ រញ
ុ ឲមនករ

របរស័យទក់ទង។ េយងែតងែតេហករសតប់ េនះថជករសតប់ េដយសកមម
សកមម។ វទមទរឲ
អនកសតប់ ខំរបឹងយល់ពីអីែវ ដលអនកនិ យយកំពុងនិយយ

េដយេរប នូវសំនួរេបក

និ ងបេចចក

េទសេផសងៗ ដូចជ ករនិ យយេឡងវ ិញនូវអវីែដលបននិ យយរួច េដយេរប ពកយេផសងពី អក
ន
និ យយ េដ មីបែឆកេមលឲដឹ ងថេត អនកយល់បនរតឹ មរតូវឬេទ។
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ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
ករសតប់ េដយយល់
េដយយល់ចិតគ
ត ឺ ជករសតប់ ែដលខពស់ជងេនះេទៀត។
ចិ តតទុកដក់ ទំងរសុង
សតប់ េនះ

វគឺជករសតប់ េដយយក

េហយវទមទរនូ វករផលស់បូតរឥរ ិយបថរបស់អនកសតប់ ។

អនកសតប់ រជមុ ជខលួនទំងរសុងេទកនុងទសសនៈរបស់អក
ន និយយ

ចំ េពះករ

េដយយល់ពី

អរមមណ៍ គុ ណតៃមល និ ងជំ េនឿរបស់អនកនិ យយ។ េដ មីបសំេរចករេនះបន ទមទរឲទទួល
យកអនកសតប់ មិនែមនរគន់ ែតអវីែដលេគនិ យយប៉ុ េណណះេទ10។
ករសតប់ដ៏លច
អ ំេពះកុមរ
កុ មរងយនឹ ងចប់បននូ វភសសមតី

និ ង

កយវ ិករេផសងៗរបស់មនុ សស

របសិនេប មនុសសេនះពិតជយកចិ តតទុកដក់ េលករសនទនេនះឬអត់ ។

េហយពួកេគដឹង
េនេពលេយងចង់

សតប់ កុមរ និ ង េលកទឹកចិ តតពួកេគឲែចកចយគំ និត ទសសនៈ និ ង បទពិ េសធន៍ េយងរតូវខំ
របឹ ងសំេរចឲបនដល់កំរ ិតខពស់ៃនករសតប់ - ករសតប់ េដយសកមម និ ង េដយយល់ចិតត - េដ មបី
ឲកុ មរមនអរមមណ៍សុវតថិភពកនុងករែចកចយ ដូ េចនះ េយងនឹ ងឮពីអីវែដលពួ កេគនិ យយ។

មនកតតជេរច នែដលេធវឲមនុសសធំ ពិបកេធវជអនកសតប់ ែដលយល់ចិតដ
ត ល់កុមរ។ ឧទ. េន
កនុងរបេទសអសុីជេរចន កុ មរមិនរតូវបនេលកទឹ កចិ តតឲជំ ទស់នឹងគំ និតរបស់ឪពុកមតយេទ

េយងជញឹកញប់ មនុសសធំ អចនឹ ងគិ តេរច នអំពីគំនិតផទល់ខួនរបស់
ល
ពួកេគ។
ចំបច់ រតូវមនករសតប់េដយេសមះរតង់
មនបទពិ េសធន៍ ពីករប៉ ះទងគិចេផសងៗ៖

និ ងមនរបសិទិធភព

ជពិ េសសចំ េពះកុ មរែដល

“មនេកមងៗជេរច នែដលេយងេធវករជមួ យែដល

ពួ កេគសុន
ំ ឹ ងករសតប់ េដយែភនក ពិ និតយរកេមលថេតមនករគំ រមកំ ែហងែដរឬេទ។ ពួកេគ
មនកររបុងរបយ័តខ
ន ពស់ចំេពះអវី

ឬ

មនុ សសែដលចំ ែលក

ពួ កេគសតប់ ពកយសមតីរបស់េយង

េម លកយវ ិករ េរពះពួកេគខលចថអចនឹ ងមនេរគះថនក់ ឬ ករេបកបេញ
ឆ តណមួ យ”11។
េនកនុងករណីេនះ

េយងរតូវសតប់ េដយយកចិតតទុកដក់

មនសុវតិថភពសំរប់ ឲកុមរនិ យយ

េហយបេងកតបរ ិយកសមួ យែដល

និ ងរតូវេគសតប់ លឺ។

ករេនះអចសំេរចបនរតូវរួម

បញូច លកតតជេរច នដូ ចជ12៖
១.

តុ ងសំេលង និ ងទឹ កមុខ

២.

រកែសែភនកសមរមយតមវបបធម៌

៣.

ករេរៀបចំ កែនលងអងគុយែដលេគរពដល់គំលតទីកែនលងអងគុយរបស់កុមរ

10
11
12
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Van Slyke (1999).
Wright (2006), 70.
សំរប់ពត៌មនលំអិតបែនថម សូមេមល Wright (2006), 71-72

ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
៤.

បេចចកេទសសតប់ ែបបសកមម និ ងឆលុះបញ
ច ង
ំ

៥.

េរប ភសកំ េណតរបស់កុមរ កនុងកលៈេទសៈណែដលអចេធវបន

៦.

ផតល់ឳកស និ ងេពលេវលឲកុ មរគិ ត និងេឆលយតប

៧.

មនភពអត់ ធត
ម ់

៨.

ករអចពឹ ងពក់ បន

៩.

កររកសករសំងត់
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ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
ករណីសិកស13
េតេយងអចសតប់កម
ុ រឲបនរបេសរជងមុនេដយរេបៀបណ?
ណន់ សុី14 បនេក តមកជមួ យមតយែដលេញៀនេរគឿងេញៀន និ ងជរសតីេពសយ។ នងគមន
មនុ សសែដលយកចិតតទុកដក់ េលនង នងរតូវបនេគរ ំេលភ និ ងទទួលទរុណកមម េនេពល
ែដលនងេនវ ័យេកមងេម៉ះ
ល ។ េនអយុ ៦ឆនំ នងរតូវបនឪពុកខងមតយរ ំេលភ។ េពលនង
អយុ៧ឆនំ នងរតូវបនមតយេបះបង់ េចលទំងរសុង ឲនងរស់េនមនក់ ឯងតមចិ េញចមថនល់។
នងេដ រសុំទន េរ សសំរម និ ងេដ រឆក់ លួចរបស់េគ។ នងក៏ ទទួលរងនូ វកររ ំេលភបំ ពនេល
រងកយ និ ងផលូវេភទពីសំណក់ អនករស់េនតមផលូវដូ ចគន។ នងរតូវបននយកដឋនសុខមល

ភពសងគមសេរងគះបនេនអយុ៨ឆនំ

េហយយកេទដក់ កុងមណ
ន
ឌ លកុ មររងេរគះេដយករ

រ ំេលភបំ ពន និងេបះបង់ េចល។ េរកយមក េគបនអេងកតេឃញថ នងគឺជេកមងែដល
ពិ បកេធវករជមួ យខលំងបំ ផុតេនកនុងមណឌល។

នងបងហញអកបបកិ រ ិយែបបេរសបរសល

ែផនកផលូវេភទខលំង កររចេឡតខឹ ងែបបបំ ផិលចបំ ផលញ េរៀនមិ នចូល មនភពរ ឹងទទឹ ង និ ងពិបក

និ យយសតី។

េនេពលនងអយុ

១១ឆនំ

នងរតូវបនបញូជ នេទអងគករេសចកតីរសឡញ់

១៤៦។ នងចូលេទរស់េនកនុងមណឌលសុវតិភ
ថ ពរបស់អងគករ េហយេយងក៏ ចប់េផតម “សតប់”

នង។

កុ មរែដលរងេរគះយ៉ ងធងន់ធងរ

អចនឹ ងបេញចញអកបបកិ រ ិយែបបខុសរបរកតី

ដូ េចនះេហយ

បនជេយងរតូវេរៀនសតប់ េម លនូ វចំ នុចខុ សរបរកតី ទំងេនះ ឬ សតប់អីវែដលមិ នបននិ យយ
េហយេឆលយតបតមរេបៀបមួ យ

ែដលជួយកុមរឲបេងកតនូ វភពឆប់យល់ដឹង

េហយែដល

សងឹឃមថពួ កេគនឹ ងលូតលស់។ េយងរតូវែត “សតប់ ” េដ មីបឲដឹ ងថ ណន់ សុី ពយយមទទួល
សគល់នូវករឈឺចប់ ៃនអតី តកលរបស់នង និងយកឈនះេលវ។ េយងសេងកតេឃញថ នង
េធវបបឆមែផនកឯផលូវេភទេនកនុងមណឌល

តមរេបៀបែដលនងរតូវបនពូរបស់នងេធវបបែផនក

ផលូវេភទនងពីអតី តកលែដរ។ មតយរបស់នងែតងែតឲនងញ
ំ យរជូកែដលេនសល់ ដូ េចនះ
ុ ប
េនកនុងមណឌល នងទមទរញ
ំ យឆមេនេពលនងដឹ ងថគមននរណេម លនង។ នងែតង
ុ ប

យករូបទសសនវដតីមកកត់ យករូបរគួសរេផសងៗ េហយនងែតងែតយករូបទំងេនះ តមខលួន

ជនិ ចចមិនថនងេទទីណេទ

េហយនិ យយជមួយរូបទំងេនះេនកនុងបនទប់ទឹក

កនុងបនទប់

េគង កនុងឡនរកុង ។ល។ នងែតងែតៃវ ៉េកមងេផសងៗេទៀតកនុងសល និ ងេនកនុងមណឌល។
13

”ករែថទំបនទប់” រតូវបនអងគករេសចកតីរសឡញ់ ១៤៦ ឲនិយមន័ យថជ ករែថទំជនរងេរគះតមរបព័នធរតឹ មរតូវ បនទប់ពីរ ំេដះបន

រហូតដល់សមហរណកមម
14
មិ នែមនជេឈមះពិតរបស់នង
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ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
ពី មុន ណន់ សុី បនែចកចយខលះអំ ពីអតី តកលរបស់នង។ េយងបនសតប់ លឺ េហយេយងក៏
បនសតប់ លឺអំពីអីវែដលកំ ពុងេកតេឡងេពលបចចុបបននេនះែដរ ក៏ ដូចជករមនទំ នក់ទំនងរវង

អតី តកល និ ងបចចុបបននកល។ េយងចង់ របប់នងថ េយងក៏”សតប់ លឺ” ទំងអតីតកល និ ង

បចចុបបននកលរបស់នងែដរ េហយថនងអចឲេយងដឹ ងែថមេទៀតអំពីេរឿងរបស់នង។
កំ រ ិតៃនករសតប់ ែដលេលសពីករសតប់ េដយយល់ចិតតេនះគឺ

ករសតប់ ែដលពយបល។ ករ

សតប់ ែដលពយបលេធវឲអនកនិ យយមនអរមមណ៍ថ មនមនុ សសសតប់ លឺ យល់ ទទួ លយក
ពួ កេគ

មនអនកដឹ កនំ

មនអនករសឡញ់

និ ងទទួលបននូ វបរ ិយកសមួ យែដលផទុយពី

បរ ិយកសែដលនងរតូវប៉ ះទងគិចផលូវចិ ត។
ត បរ ិដឋនពី មុនមនភពេឃរេឃរ ឥឡូវមនេសចកតី

រសលញ់ និ ងេសចកតីរសទន់ ។ ពីមុនខវះភពៃថលថូនរ ឥឡូវមនករេគរព។ ពី មុនមិនមនសំេលង

ឥឡូវមនេសរ ីភពកនុងករបេញចញសំេលង។ របេភទៃនករសតប់ េនះពឹ ងែផអកយ៉ ងខលំងកនុងករ
មនឥរ ិយបថែដលរសឡញ់ និ ងេគរពចំេពះកុ មរ ែដលអចេធវកររបរស័យទក់ ទងបន
តមរយៈតុងៃនសំេលង ទឹ កមុ ខ រកែសរែភនក ករេរៀបចំ ទីកែនលង និ ងេចះយល់ពីដំេណរករៃន
ករគិ ត និ ងអរមមណ៍របស់កុមរ។ មណឌលសុវតថិភពរបស់អងគករេសចកតីរសលញ់១៤៦ មន
រចនបទរងមូល េហយេយងេហថ “ផទះមូ ល”។ វជនិមិតតរប
ូ បញ
ជ ក់ អំពីអកបបកិ រ ិយរបស់
បុ គគលិកែថទំ ែដលគមនែគមគេរគ តគេរគមេឡយ េហយថកុ មរទំងអស់អចទទួលបនករ
ែថទំេសមៗគន េហយរូបរងមូ លៃនផទះេនះ បងហញពី ករេអបរកេសបៃនេសចកតីរសឡញ់ និ ង
ករេគរពចំ េពះកុ មរមនក់ ៗ។
ករេរប របស់រល់ជំនញសតប់ របស់េយងទំងអស់ និ ងកតតៃនករសតប់ ែដលពយបល េយង
បនរបប់ ណន់ សុី ថ េយងយល់អំពីអីែវ ដលនងពយយមេធវ េហយសកមមភពទំងេនះេកត
េឡងេដយសរេរឿងរ៉ វអរកក់បនេកតេឡងកនុងអតី តកលរបស់នង។

បនយល់

និ ង

ទទួលសគល់អតី តកលរបស់នងែបបេនះ

េនេពល

ណន់សុី

េយងក៏ បនសុំឲនងបេញចញ

អរមមណ៍ និ ងបុ គល
គ ិកលកខណៈរបស់នងបែនថមេទៀត។ នងបនេធវដូេចនះែមន េរពះនងបន
រង់ ចំមនអនកសតប់យូរេហយ។
េយងដឹងថ ករសតប់ របស់េយងមនរបសិទិធភព េរពះនងបនទមទរឲមននូ វករសនទន
របេភទេនះមតងេហយមតងេទៀត េរពះនងដឹងថមនមនុ សសសតប់នង ឲតៃមលដល់នង ផតល់
ជំ េរ សេផសងៗ នងក៏ចប់ េផតមយល់ េហយចប់េផតមលូតលស់េឡង។ នងបនចប់ េផតមឈប់
រល់សកមមភពខុ សឆគងពី មុនៗមក េហយនងក៏ បនកលយជេកមងរសីមនក់ ែដលសុភព េចះគិត
បនរតឹមរតូវ និ ងជេកមងរសីែដលសគល់រពះ ែដលមនុសសជុំ វ ិញនងឲតៃមល។
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ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
លំហត់អនុវតត
បំ េពញកែនលងចេនលះកនុងអតថបទេមេរៀនសេងខប៖
ករសតប់ គឺជជំ នញមួយែដលេយងរតូវអនុ វតត។

មនុ សសធំែដលេធវករជមួ យកុ មរ

រតូវមន

_________ __________ និ ង___________ ែដលនឹ ងជួ យឲពួ កេគ_____កុ មរ និ ងេលកទឹក
ចិ តតកុមរឲ_______។ េយងសតប់ តមរេបៀបេផសងៗ។ េយងអចេធវជអនកសតប់ ែដល______ ឬ
អនកសតប់ ែដល_____។ អនកសតប់ សកមមេរប នូវសំនួរ___ និ ងបេចចកេទសេផសងៗេទៀត េដ មីប
ពិ និតយេម លឲដឹ ងថេត េយងបន_________ឬេទ។ ករែសវងយល់អំពីរេបៀបៃនករសតប់ ក៏អច
ជួ យឲេយងេបកចិ តតសតប់ កុមរកន់ ែតេរច នផងែដរ។ េគនិ យយថ វ ិធី ៃនករសតប់ដ៏លប
អ ំផុត
េនះគឺ េធវជ_______ __________ មនន័យថ អនកសតប់ រជមុ ជខលួនពួ កេគទំងរសុងេទ តមទ

សសនៈ និ ងគំ និតរបស់អនកនិ យយ។ កុមរឆប់________ខលំងណស់ េហយអចដឹ ងថ េត

នរណកំ ពុងសតប់ ពួកេគេដយពិតរបកដ។ ករសតប់ ដ៏លម
អ នសរៈសំខន់ ណស់ ជពិ េសស
ចំ េពះកុ មរ ែដលឆលងករនូ វ___________ _____________។
លំហត់អំពីករសតប់កងរកុ
ម
ុន
ែសវងរកមនុ សស ៣ ឬ ៤ នក់ េផសងេទៀតេនកនុងរកុម េហយេធវករពិ ភកសជមួយគនអំពីរបធន

មួ យែដលគួ រឲចប់អរមមណ៍។ េរជ សេរ សសមជិកមនក់ កុងរកុ
ន
មឲេដ រតួ ជអនកនិ យយ អំ ពីបញ
ហ

មួ យ េហយែដលកំ ពុងែសវងដំ បូនមនេដ មីបេដះរសយបញ
ហ េនះ។ សមជិ កេផសងេទៀតកនុងរកុម

យកចិ តទ
ត ុ កដក់ សតប់ អក
ន និ យយ េហយេធវករេឆលយតបេនេពលចំបច់ ។ បនទប់ ពីេធវលំហត់

េដ រតួ េនះេហយ សូមគិតទំងអស់គនអំ ពីអីវែដលរួមចំ ែណកបេងកតគុ ណសមបតតិរបស់អក
ន សតប់ ដ៏
លអ េហយេត គុណសមបតតិទំងេនះជួ យដល់ករសតប់ កុមរេដយរេបៀបណ? សូមែចកចយេន
កនុងរកុម។
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ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
សំនួរពិភកស
១.

ពិ ភកសអំ ពីលកខណៈសមបតតិណខលះែដលេធវជសតប់ កុមរដ៏ល។
អ

២.

រ ំលឹកពីករសនទនថមីៗជមួ យនឹ ងកុ មរមនក់ ឬ េរច ននក់ ។ បរ ិយយពីករែដលអនកផតល់
ករយកចិ តតទុកដក់ សតប់ ពួកេគនិ យយ និ ងេរៀបរប់ អំពីចំេលយែដលអនកេឆលយតបចំ េពះ
ពួ កេគ។ េត អនកគិតថ អនកផតល់ករសតប់ របេភទណ?

៣.

Wright និ យយថ េដមីបកលយជអនកសតប់កុមរដ៏ លម
អ ន ក់ េយងគួ ររកេលកេមល “េកមង

ែដលេនកនុងខលួនេយង”។ េត អនកមនករលំបក ឬ មួ េម៉អីវខលះ េនេពលអនកេនេកមង េន
េពលអនកពយយមពនយល់អីវមួយេទមនុ សសធំ ប៉ុ ែនតេគមិ នបនសតប់ អនក? េត បទពិ េសធន៍

េនះបនជួយអនកកនុងករផតល់ករយកចិតតទុកដក់កុមរឬេទ ឥឡូវេនះ?
៤.

ករេធវជអនកសតប់ ដ៏លអ ក៏ ទមទរឲអនកយល់ពីបរ ិបទវបបធម៌

កនុងកររបរស័យទក់ ទង

ជមួ យកុ មរែដរ (ឧទ. េត គួរទំ នក់ ទំនងតមរកែសែភនកប៉ុ ណណែដលសមរមយ?)។ សូម
េរៀបរប់អីវៗែដលមនកនុងសហគមន៍ របស់អក
ន ែដលមនុសសគួ រដឹ ង េដ មបីឲពួ កេគេធវជអនក

សតប់ កុមរដ៏ល។
អ
៥.

េត អនករតូវកសង ឬពរងឹងជំ នញសតប់ អីវខលះ (ឥរ ិយបថ លកខណៈសមបតតិ ឬអកបបកិរ ិយ)
េហយេត អនកមនគំ េរងែកលំអវេដយរេបៀបណ?
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ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
េមេរៀនទី៥៖ េតឪពុកមតយអចសតប់កន
ូ េនផទះបនលអរបេសរយ៉ងដូចេមតច?
សេងខប៖
 ឧបសគគៃនករសតប់កុមរ
 កររបរស័យទក់ ទងលអរវងឪពុកមតយ និ ងកូន
ជទូ េទ រគួសរផតល់នូវបរ ិបទដំបូងសំរប់ ឲកុ មរនិ យយ និ ងរតូវបនសតប់ ។ យ៉ ងណមុិ ញ អវី
ែដលចំ ែលកេនះគឺ ថ

េទះបី ជមនុ សសធំសគល់អំពីតៃមលៃនករសតប់ កុមរដ៏ េដយ

មនមនុសសធំតិចតួចណស់ែដលបនសតប់ កុមរយ៉ ងយកចិ តតទុកដក់
របស់ពួកេគ។

ក៏ េនែត

និ ងចូលរួមកនុងជី វ ិត

គំ លតដ៏ ធំរវងេគលបំណង និ ងសកមមភពរបស់មនុសសធំ អចពនយល់បនតមេហតុ ផលជ
េរច ន។ ទំងេនះគឺជេហតុ ផលមួ យចំ នួន៖
ឥទិព
ធ លវបបធម៌
របេទសជេរចនកនុងទវីបអសុី
េយបល់របស់មនុសសធំ

ឲតៃមលដល់ករេគរពចំ េពះមនុ សសចស់។

ែតងែតរតូវបនចត់ទុកថជចបប់

េហតុ ផលរបស់ពួកេគមកនិ យយ

ជញឹកញប់

េហយចំ េពះកុ មរែដលេលកពី

រតូវបនចត់ ទុកថជសញញៃនករមិ នេគរព។

េនកនុង

ករណីភគេរចន កុ មរមិ នរតូវបនមនុ សសធំ យកចិ តតទុកដក់ សតប់ េទ ទក់ ទងនឹ ងករសំេរចចិតត
កនុងរគួសរ។
អំណច
េនកនុងបរ ិបទេផសងៗេទៀត ឪពុ កមតយខលចបត់បង់ កររគប់ រគង និ ង អំ ណចរបស់ខួលនេទេល

កុ មរ។

េពលេវល
វក៏ អចបណ
ត លមកពីករខវះេពលេវល
មនុ សសធំ ។

និ ង

ឪពុកមតយទំងរគួសរអនកមន

បញ
ហ ៃនករែបងែចកអទិ ភពមួ យចំ នួនរបស់
និង

រគួសរអនករកចំ ណយេពលេរច នេពកេន

កែនលងេធវករេរច នជងេនផទះ ដូ េចនះេធវឲេពលេវលសតប់
បនថយ ។
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និ ង និយយជមួ យកូ នបនកត់

ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
គំលតអយុ
បញ
ហ ៃនករចត់ អទិ ភព និ ងគំ លតអយុែដលេចះែតេក នេឡងេធវឲឪពុ កមតយពិបកកនុងករ

សតប់ កូនៗរបស់ពួកេគ។ ឧបសគគមួយចំ នួនែដលររំងឪពុ កមតយមិ នឲសតប់ កូនៗ របស់ពួកេគ
រួមមន គុ ណតៃមលអវ ិជជមនកនុងសងគម ករទមទរៃនករងររបស់ពួកេគ និ ង តុ លយភពករងរ

និ ង ជី វ ិតសថនភពលំបកែផនកេសដឋកិចចកុនងរគួសរ ករខវះទំ នក់ ទំនងរ ឹងមំជមួ យ បតីរបពនធ ឬ /

ខវះបណ
ត ញជំ នួយែដលពួ កេគអចទុ កចិ តប
ត ន15។

ឧបសគគទំងេនះគូ សបញ
ជ ក់ ពីសរៈសំខន់ ៃនករជួ យដល់ឪពុ កមតយ រគួសរ និ ង អនកែថទំ
កុ មរឲផតល់នូវបរ ិដឋនកនុងករសតប់ មួយែដលវ ិជជមនសំរប់ កុមរ។
េគលករណ៍មូលដឋនៃនកររបរស័យទក់ទងលអរវងឪពុកមតយ និងកូន
១.

ឲកូ នដឹងថអនកមនករចប់ អរមមណ៍ និ ងចង់ ចូលរួមពក់ ព័នន
ធ ឹ ងពួកគត់ េហយរបប់ពួក
គត់ ថ អនកនឹ ងជួយេនេពលែដលចំបច់ ។

២.

បិ ទទូ រទសសន៍ ឬ ដក់ កែសតចុ ះ េនេពលែដលកូ នរបស់អនកចង់ និយយ។

៣.

សូមកុំ េលកទូ រស័ពទ េនេពលែដលកូ នរបស់អនកមនអវីមួយសំខន់ ចង់ របប់ អនក។

៤.

របសិនេប គមនអនកណែដលចំបច់ រតូវចូ លរួមកនុងករសនទនែដរេទ

សូមេធវេនកែនលង

សងត់ ។ កររបរស័យទក់ ទងលអរបេសរបំផុតរវងអនក និ ងកូ នរបស់អក
ន
គឺ េធវេឡងេន
េពលែដលគមនអនកេផសងេនែកបរ។
៥.

ករេធវឲកូ នខមស់េអៀនេនចំ េពះមុខអនកដៃទ

នំមកែតភពមួ េម៉

និ ងខឹ ងសមបរែត

ប៉ុ េណណះ ដូ េចនះវមិ នែមនជជកររបរស័យទក់ទងលអេទ។
៦.

កុំ ឈរខពស់ពីេលកូនរបស់អនក។ បនទបខលួនចុ ះ រួចសឹមនិ យយជមួយកូនរបស់អនក។

៧.

របសិនេប អនកខឹ ងនឹងអកបបកិ រ ិយ

ឬ

េហតុករណ៍ណមួ យ

សូមកុំ ពយយមេធវករ

សនទនជមួ យកូ នអនក សូមចំរហូតទល់ែតអនកសងប់ចិតស
ត ិន េរពះរបសិនេបអនកេន ខឹ ង
អនកមិ នអចមនសុភវ ិនិច័ឆយរតឹមរតូវេទ។

វរបេសរជង

របសិនេបអក
ន ឈប់

តំងចិតត

ឲសងប់ រួចសឹមនិ យយជមួ យកូ នរបស់អនកេពលេរកយ។

15 Benson (2006).
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ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
៨.

របសិនេប អនកអស់កំលង
ំ

អនករតូវែតពយយមបែនថមេដ មីបេធវជអនកសតប់ ែដលសកមម។

ករសតប់ េដយយកចិ តទ
ត ុ កដក់ដ៏ពិតរបកដពិបកេធវណស់

េហយពិ បកណស់

ជ

ពិ េសសេនេពលែដលខួរកបល និងរងកយរបស់អនកកំពុងអស់កំលង
ំ ។
៩.

សូមសតប់ េដយយកចិ តទ
ត ុ កដក់ និ ងេដយគួ រសម។ កុំ ពយយមបងអក់ កូនរបស់អនក េន
េពលែដលគត់ ពយយមរបប់ េរឿងរបស់គត់។ សូមមនភពសុភពចំ េពះកូ នរបស់អនកឲ
ដូ ចជអនកសុភពចំ េពះមិ តតភ័កជ
ត ិ តសិទ
ន ិធរបស់អនកែដរ។

១០. សូមកុំសួរថ “មូលេហតុអីវ?” ែតសួរថ “េត មនេរឿងអវីេកតេឡង?”
១១. របសិនេប អនកដឹ ងអំពីសថនភពេនះ

សូមជួបនិ យយជមួយកូ នរបស់អនកអំ ពីសថនភព

េនះែដលអនកដឹង ឬ លឺ។
១២. សូមឲករនិ យយរបស់មនុ សសធំ
និ យយចប់ ”

ដូ ចជ

(“កូ នឯងអចនិ យយបន

“ម៉ ក់ដឹងថអវីែដលលអបំផុតសំរប់ កូន”

េនេពលម៉ ក់

“សូមេធវតមអវីែដលម៉ ក់ និយយ

េនះវនឹ ងជួ យេដះរសយបញ
ហ េនះ”) កត់បនថយករេរបៀនរបេដ និ ង ផតល់ដំបូនមន
េរពះករេធវែបបេនះមិ នបនជួយឲកររបរស័យទក់ ទងេប កចំហរេទ។
១៣. សូមកុំ េរប ពកយែដលបំបក់ ទឹកចិ តត ដូ ចជ “លងង់” “ខជិល”៖ “លងង់ែមន! កូ នឯងមិ នយល់
េសះ” ឬ “កូ នឯងេចះអី! េនេកមងេសះ!”។
១៤. ជួ យកូ នរបស់អនកេរៀបចំជំហនដំ េណះរសយេផសងៗ។
១៥. បងហញថ អនកទទួ លរប់អនកូ នរបស់អនក េដយមិ នបនគិ តអំពីអីវែដលកូនរបស់អនក បន
េធវ ឬ មិ នបនេធវេទ។
១៦. អរគុ ណដល់កូនរបស់អក
ន

ែដលបនេបកចំហរករសនទន

េដយបងហញថ

រកេសបគត់ និងសរេសរគត់ែដលបនេប កចំហរចំ េពះករសនទន។
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អនកេអប

ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
ករណីសិកស
ឪពុកមនក់មនកូន ៣នក់ ែចកចយពីបទពិេសធន៍ៃនករេរៀនសតប់កូនៗរបស់គត់

“ករេធវជឪពុកមតយមិនរសួលេទ

េហយេនេពលែដលកុមរធំេឡងកលយេទជេកមងជំទង់

េពលខលះវមនអរមមណ៍ថ ពួកេគមិនែដលសតប់អនកេសះ ប៉ុែនតេនេពលែដលកូនរសីរបស់ខំុញ

េទបែតជំទង់េឡង ខញំុបនេរៀនេធវជអនកសតប់ែដលរបេសរជងមុន។ ជលទធផល ខញំុមនករ

ភញក់េផអលេរពះខញំុដឹងថ ខញំុបនទទួលករេគរពបីកូនៗរបស់ខំុញេរចនជងមុន។ ខញំុបនេរៀនមិន

េធវឲកូនៗរបស់ខំុញមនភពមួេម៉ចំេពះខញំុ។” េអេភសូ ៦៖៤

ថមីៗេនះ ខញំុបនេធវដំេណរេទឆងយពីរគួសររបស់ខំុញ េហយកូនរសីចបងរបស់ខំុញអយុ១៥ឆនំ និង

កូនរសីកណ
ត លអយុ១៣ឆនំរបស់ខំុប
ញ នពនយល់របប់ខំុថ
ញ
ពួកេគបនសំេរចចិតតរច
ួ េហយអំពីអីវ

ែដលពួកេគនឹងេធវជមួយនឹងករសិកសរបស់ពួកេគ
សំេរចចិតតរបស់ពួកេគេទ។

េហយពួកេគមិនចង់ឲខញំុេរជៀតែរជកករ

របតិកមមដំបូងរបស់ខំុញគឺជករភញក់េផអល េហយនិយយខលំងៗថ េនះមិនែមនជរេបៀបៃនករេធវ

ករសំេរចចិតក
ត ុនងរគួសររបស់េយងេទ!

របស់ខំុប
ញ នសំលឹងមុខខញំុ

របតិកមមេនះេធវឲមនកររពួយបរមភបនតិច។

េហយនិយយថ

“សតប់កូនៗរបស់បងឯងសិន

របពនធ

កុំឲពួកេគមន

អរមមណ៍ថ េយងមិនបនយកចិតតទុកដក់ចំេពះពួកេគ” ដូេចនះ ខញំុក៏បនសតប់ពួកេគ។
ៃថងបនទប់មក េនេពលែដល “អវីៗបនសងប់” េហយខញំុបនសតប់តមសមតីរបស់របពនធខំុញ េហយ

បនពិចរណអំពីជំេរ សេផសងៗ ខញំុក៏បនសុំឲមនកររបជុំជរគួសរមួយ េហយេយងបនេធវ

ករពិភកសបែនថមេទៀត។

ខញំុបនកូនៗរបស់ខំុថ
ញ
កនុងនមជឪពុកមតយ េយងនឹងពយយមសតប់ និងពិចរណអំពីអីវែដល
កូននិយយ េហយកនុងករណីេនះ េយងគិតថ គំនិតរបស់ពួកេគលអណស់ េហយេយងនឹងគិត

ថេយងអចេធវតមគំនិតទំងេនះបន។
នឹងរគួសរ

េយងក៏បនរ ំលឹកពួកេគថ

រតូវែតរួមបញចូ លមតិរបស់សមជិករគប់រប
ូ

ករសំេរចចិតតទក់ទង

េហយរតូវគិតពិចរណដល់អតថ

របេយជន៍របស់កូន ក៏ដូចជរបស់រគួសរទំងមូលែដរ។
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ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
លំហត់អនុវតត
បំ េពញកែនលងចេនលះខងេរកមតមអតថបទេមេរៀនសេងខប៖
_________គឺ ជបរ ិយកសដំបូង ែដលកុមរេរៀនែចកចយពី ទសសនៈ និ ងទទួ លបននូ វតំ ៃល
េនេពលមនុសសសតប់ ពួកេគ។ ដូេចនះេហយវមនសរៈសំខន់ ណស់ ែដលេយងរតូវជំ រញ
ុ ទឹ ក
ចិ តតឪពុកមតយឲកលយជអនកសតប់ កូនៗរបស់ពួកេគឲបនលអ។ េយងរតូវទទួ លសគល់ថ _____
_______ែតងែតរបឈមនឹ ងឧបសគគជេរចន ែដលប៉ ះពល់ដល់ករយកចិ តតទុកដក់ សតប់កូនៗ
របស់ពួកេគ។ ឧបសគគមួយចំ នួនទក់ទងនឹងករខវះ_______ បញ
ហ ៃន_____ ________ និ ង
គំ លត____

ែដលេកតេឡងរវងឪពុ កមតយ

និ ងកូ នៗរបស់ពួកេគ។

ដូ េចនះវជករសំខន់

សំរប់ អងគករ រកុមជំ នុំ ឬ រកុមមនុសសេផសងៗ ែដលចង់េលកកំ ពស់ករសតប់ កុមរ រតូវេធវករ
__________ និ ង______ដល់ឪពុ កមតយ។
សំនួរពិភកស
១.

កនុងបទពិ េសធន៍ របស់អក
ន ជកូ ន ឬ ឪពុកមតយ េត អនកអចគិ តអំ ពីចំនុចអនុ វតតតូចៗែដល

អចជួយឲកររបរស័យទក់ ទងរវងឪពុ កមតយ និ ងកូ នៗរបស់ពួកេគបនលអរបេសរែដរ
ឬេទ?
២.

េត ករលំបកមួ យណខលះកនុងេមេរៀនេនះ

ែដលឪពុកមតយកនុងសហគមអនកជួ បរបទះ

ែដលេធវឲពួ កេគពិបកកនុងករសតប់ កូនៗរបស់ពួកេគ?
៣.

េត មនកតតអវីេផសងែដរឬេទ ែដលេធវឲឪពុកមតយពិ បកសតប់ កូនៗរបស់ពួកេគ?

៤.

េត មនជំ នួយអវីែដលអចជួ យឲឪពុ កមតយ

េធវជអនកសតប់ កូនរបស់ពួកេគបនលអជង

មុ ន?
៥.

េត មនឳកសអវីខលះេដមីបផតល់ជំនួយដល់ឪពុកមតយកនុងសហគមន៍ រកុមជំ នុំ ឬ អងគករ

របស់អក
ន ? េត អនកអចចូលរួមចំ ែណកកនុងសកមមភពណខលះ?
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ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
ែផនកទី ២៖ ករយល់អំពីករចូលរ ួមរបស់កម
ុ រ
េសចកតីែណន ំ
េយងបនចក់រគឹ ះមូ លដឋនៃនករសតប់ កុមររួចេហយ ឥឡូវដល់េពលែដលេយងេធវករែណនំ

ពី ករចូលរួមរបស់កុមរលំអិតែថមេទៀត។

ករចូ លរួមរបស់កុមរេរៀបរប់ ពីសថនភពជេរច ន

ែដលកុមរេដ រតួ យ៉ងសកមមកុនងបរ ិដឋនេផសងៗ។ អវីែដលសំខន់ គឺ ករចូលរួមរបស់កុមរជករ

េម លេឃញកុមរជភនក់ងរែដលអចេធវករដឹ កនំ េធវករសំេរចចិតត និ ងេធវករផលស់បូតរសថន
ភពជី វ ិតរបស់ពួកេគ និ ងជី វ ិតមិតតភ័កត រគួសរ និ ងសហគមរបស់ពួកេគ។ ករចូ លរួមរបស់កុមរ

មិ នែមនេម លេឃញកុ មរថជអនកទទួលរបេយជន៍ ពីកមមវ ិធី ែថទំ

េដយមិនេធវអីវេសះេនះ

េទ។ អវីែដលេម លេឃញចបស់គឺ ករចូលរួមរបស់កុមរទមទរនូវ ទំ នក់ ទំនងេទវ ិញេទមក
េចះទទួ លខុ សរតូវ និ ងេគរពរវងកុ មរ និ ងមនុសសធំ ។
មនឧបសគគជេរចនែដលររំងដល់ករចូលរួមរបស់កុមរ
រតូវដឹ ងពី កតតេរគះថនក់ៃនសកមមភពែដលបងហញថ

េហយវជករសំខន់ ែដលេយង

កុមរទទួ លបនសំេលង

និ ង

សិទិធ

អំ ណចខលះ ប៉ុ ែនតតមករពិ ត វរគន់ ែតជករសំែដងប៉ុ េណណះ េហយមិនបនផលស់បូតរអវីេទ។

ែផនកេនះនឹងជួ យអនកយល់កន់ ែតចបស់អំពីករចូ លរួមរបស់កុមរ និង សរៈសំខន់ ៃនករចូល
រួម

េហយវនឹ ងជួយផតល់នូវគំនិតខលះៗដល់អក
ន

េដ មីបេធវករេលកទឹ កចិ តតឲមននូ វករចូលរួម

របស់កុមរកនុងបរ ិបទរបស់អនក។
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ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
េមេរៀនទី ៦៖ េតករចូលរ ួមរបស់កម
ុ រគឺជអវី?
សេងខប៖
 េត ករចូលរួមរបស់កុមរមនន័យយ៉ ងណ (េលសពី ករសតប់កុមរ)?
 េគលករណ៍សំរប់ករចូ លរួមរបស់កុមរ
 តួ នទី របស់មនុ សសធំ កុនងករចូ លរួមរបស់កុមរ
ករសតប់ កុមរមនសរៈសំខន់ ណស់។

វគឺ ជកររគឹ ះមូ លដឋនកនុងករជួយឲកុមរចូលរួម

និ ងមនឥទិធពលេលករសំេរចចិតតែដលទក់ទងនឹ ងពួ កេគ និ ងសហគមពួ កេគ។ េនកនុង េមេរៀន
បនទប់ ៗខងមុខ េយងនឹងសិកសេម លថេត “ករចូ លរួមរបស់កុមរ”” មនន័ យយ៉ ងណកនុងករ

អនុ វតតជក់ ែសតងសំរប់ មនុ សស និ ងអងគករ ែដលេធវករជមួ យ និ ងបំ េរ កុមរ។ េយងនឹងពិ និតយ
េម លនូ វគំ រូ

និ ងវ ិធី សរសតមួយចំ នួនែដលមនរបេយជន៍

េដ មីបជួ យឲកុ មរអចចូលរួមបន

េដយមនន័យ និ ងែបបសថបន កនុងរគប់បរ ិបទេផសងៗ។
េតកុមរចូលរួមេនកែនលងណ និងេដយរេបៀបណ16?
ដូ ចជរូបកនុងឌី យ៉រកមបងហញ

ផទះ

មនែផនកជ

េរច នែដលកុមរអចូ លរួមបនកនុងរគួសរ

សលេរៀន

រហូតដល់កំរ ិតថនក់ជតិ និ ង អនតរជតិ។ ទំ រង់
េផសងៗែដលកុមរអចចូលរួមបន

អចជ

កររបរស័យទក់ ទង ែបបមិ នផលូវករ និ ង ករ

របឹ កសេយបល់

(ឧទ.

ករពិ ភកសរបស់

រគួសរអំ ពីករចំ ណយេពលចុ ងសបតហ៍)

ឬ

ជកររបឹ កសេយបល់ផូលវករ និ ង ជករសំេរច
ចិ តតជផលូវកររួម (ឧទ. រកុមរបឹកសកុមរ)។ តួ

ទំនក់ទំនងេរកផលូវករ
កររបឹកសេយបល់េរកផលូវករ
កររបឹកសេយបល់ផូវករ
ល
ករសំេរចចិតជ
ត ផលូវកររួមគន

នទី របស់ពួកេគខុសៗគនតមបរ ិបទេផសងៗ៖

កុ មរបងហញខលួនពួ កេគថ ជមនុ សសដូ ចេយង

កែនលងេធវករ
សហគម
តំបន់មូលដន
ន
រដឋភិបល
រសុក
រដឋ
ថនក់ជតិ
ថនក់អនតរ

ែដរ ពួ កេគអចតំ ណងេដយអងគករ ឬពួកេគជអនកតំ ណងឲអងគករ។ េនេពលែដលពួកេគ

េធវជតំ ណងខលួនឯង ពួ កេគែតងេតេទរទន់ េទេផតតេទេលកងវល់េនះេដយខលួនឯង។ កុ មរ

16 ែផអកេលឯកសរែដលបនបេងកតេឡងសំរប់សិកខសលសិទិធកុមរ CIDA។ របភពឯកសរ៖ Unicef Canada, 2005
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ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
អចែផនកមួ យៃនរចនសមព័នធៃនករសំេរចចិ តរត ម
ួ គន

ែដលេនកនុងរចនសមព័នធេនះ

កុ មរគឺ ជ

សនូលកណ
ត លៃនដំ េណរករៃនករសំេរចចិ ត។
ត េនកនុងរចនសមព័នធែបបេនះ កុ មរមនឥទធិពល
ខលំង។

េដយសរែតមនរបេភទៃន “ករចូលរួមរបស់កុមរ” េរច ន ដូ េចនះេយងមិ នគួ រភញក់ េផអលេទថ
របេភទខលះមនរបសិទិភ
ធ ពជងរបេភទខលះ។
និ មិតតរប
ូ ែតប៉ុ េណណះេទ

ឬ

េពលខលះ

កុមររគន់ ែតរតូវបនេគរួមបញូច លជ

េពលខលះរតូវបនមនុ សសធំ ដក់គំនប

សំរប់ ែតរបេយជន៍របស់

មនុ សសធំ ។ េពលខលះេទៀត កុ មរជអនកដឹ កនំកុនងករេរៀបចំ រេបៀបវ ីរៈ និ ង ជអនកអនុ វតតគំនិតផតួច
េផតម។
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ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
េគលករណ៍ែណន ំសំរប់ករចូលរ ួមដ៏មនរបសិទិធភពរបស់កម
ុ រ
វ ិធី មួយែដលមនរបេយជន៍ ែដលធនថ ករចូលរួមរបស់កុមរមនរបសិទិធភព គឺ គិតពី “កង់
រងវង់ៃនករចូលរួម”17។ េគលករណ៍សនូលគឺ “ផតល់ករេគរពដល់កុមរ”។ វគឺ ជដុំ កណ
ត លៃន
កង់ រងវង់។ ដុំ កណ
ត លភជប់ ជមួ យកំចំនួនបី ៖ “ករគំរទ” “ឳកស” និង “ទំ នួលខុ សរតូវ”។ េន

េពលែដលធតុ មួយ ឬ េរច នបត់ វេធវឲករចូលរួមរបស់កុមរយឺត ឬ គមនលំនឹង ឬ កលយជ
កង់ ែដលដំ េណរករមិ នលអ។
ករេគរពសំ
ករេគរព ខន់ ណស់កុនងករផតល់កររទរទង់ ដល់

េគលករណ៍ (កំ)ទំងបី ៃនករចូ លរួមរបស់កុមរ។
របសិនេប គមនករេគរពេទ េគលករណ៍ទំងបីមិន
អចសំេរចបនេទ។ ករេគរពទក់ ទងនឹ ងករសតប់
កុ មរ សួរេយបល់ សុំឲកុ មរពនយល់ពីករសំេរចចិ តត
និ ង សកមមភពេផសងៗ និ ង របរពឹតតចំេពះកុ មរេសមៗ
គន េដយមិ នគិ តពី លកខណៈខុ សគនរបស់ពួកេគ។
កុ មររតូវករឳកស
ឳកសេដ
ឳកស មីបចូ លរួមយ៉ ងសកមម

និ ង

រួមចំ ែណកកនុងករេដះរសយបញ
ហ ែដល

ពក់ ព័នន
ធ ឹ ងពួកេគ។ ករេរប វ ិធី សរសតកុមរេមរតី កុ មរអចចូលរួមកនុងសកមមភព និ ងកមមវ ិធី
េផសងៗែដលអចេដះរសយចំ េពះបញ
ហ របស់ពួកេគ។

របសិនេប កុមរទទួលបននូ វទំនួលខុសរតូវ ពួ កេគនឹ ងទទួ លនូវសិទិធ និងអំ ណចជអនកេធវករ
សំេរចចិតត។ វជករសំខន់ សំរប់ កររ ីកចំ េរ ន និ ងសុខមលភពរបស់កុមរ ែដលពួ កេគេរៀន
ពី រេបៀបេឆលយតបយ៉ ងសកមមេទនឹ ងបញ
ហ ែដលទក់ទងនឹ ងជី វ ិតរបស់ពួកេគេដយខលួនឯង និង
ជមួ យេកមងៗដៃទេទៀត។ របេភទ និងកំ រ ិតៃនករសំេរចចិ តត និងទំ នួលខុ សរតូវគួ រែតមនភព
ជក់ លក់ និ ងសមរមយសំរប់អយុ និងភពចស់ទុំរបស់កុមរ ែដលេចះែតេក នេឡង េនេពល
ែដលកុមរចំ េរ នវ ័យេឡង និ ងទទួលបនបទពិេសធន៍ ។
ជចុ ងេរកយ កុមររតូវទទួ លករគំរទ របសិនេប ចង់ឲពួ កេគចូលរួមេដយមនរបេយជន៍។
មនុ សសគួ រែតជួយេដយផតល់នូវពត៌ មន

បេរងៀនជំ នញ

និ ងផតល់នូវធនធនជសមភរៈ

និ ង

ថវ ិករ េដ មីបឲពួ កេគេធវករសំេរចចិ តតេដយមនពត៌ មនរគប់ រគន់ និ ងេធវករចូលរួមបនលអ។
មនុ សសធំ ក៏គួរែតផតល់ជំនួយដល់កុមរ ែដលខវះភពចស់ទុំ ឬ បទពិេសធន៍ ឬ មនពិ ករភព។
17 Stephenson et al (2004).
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ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
ករណីសិកស
ករចូ លរួមរបស់កុមរេដរតួ នទី យ៉ងសំខន់

ែដលវជែផនកមួយៃនទសសនៈៃនព័នធកិចទ
ច ំង

មូ លេនកនុងយុទធសរសតជំនួបដំបូង (Early Encounter) កនុងទី រកុង Cochabamba ៃនរបេទស
Bolivia។ បចចុបបននេនះមនគំ េរងចំ នួន ១៩គំេរងេនកនុងយុទធសរសតទូទំងទីរកុង ែដលមន
កុ មរជង៩០០នក់ ែដលទទួលជំ នួយតមរយៈកមមវ ិធី ែថទំកុមរេផសងៗ។ រគប់កុមរទំង អស់

ែដលសថិតកនុងយុទធសរសតជំនួបដំ បូង េរជសេរ សកុ មរពី រនក់ ពីគំេរងរបស់ពួកេគ តមរយៈករ

េបះេឆនតរបជធិ បេតយយមួ យ ែដលពួកេគេធវជទូ តតំ ណងកុ មរដៃទេទៀត។
ទូ តរតូវបនេរជ សេរ សឲេធវជតំ ណង
មតង

និងនិយយករពរកុ មរកនុងគំេរងនី មួយៗ។

កុ មរកនុងគំ េរងនីមួយៗេរជ សេរ សអនកតំណងពី រនក់តមគំេរងនី មួយៗ

មួយឆនំ

ពីកុនងរកុមមិ តត

ភ័ កតរបស់ពួកេគ។ សនលឹកេឆនតអនមឹកបនេបះចូ លកនុងរបអប់ េឆនត េហយបនរប់ចំនួន។ អនក

ែដលរតូវបនេបះេឆនតេរជ សេរ សកលយជទូ ត។ បែនថមពី េលេនះ កុ មរេធវករេបះេឆនតេរជ ស
េរ សរកុមរបឹ កសពី រកុមទូតរបស់ពួកេគ

ែដលនឹ ងបេងកតគំ េរង

និ ង

យុទធសរសតរបចំឆនំ

សំរប់អីវែដលពួ កេគសងឹឃមថនឹងសំេរចបនកនុងឆនំេនះ។
កររបជុំរបចំឆនំរតូវបនេធវេឡងេដយទូ ត និ ងរតូវជួ យេរៀបចំ េដយអនកសរមបសរមួល ែដល
ជមនុសសធំ ែដលផតល់ករបណុត ះបណ
ត ល និងករែណនំទូេទសំរប់កុមរ។ ទូ តបនេធវជ

តំ ណងគំ េរងរបស់ពួកេគេនមុខអងគភពរដឋភិបល នយកដឋនកយសមព័នធអជីព ក៏ ដូចជ
រកុមជំ នុំ និ ងអងគករដៃទេទៀត។ ទូ តកុ មរទំងេនះមិ នរគន់ ែតេធវជតំ ណងគំ េរងរបស់ពួក
េគប៉ុ េណណះេទ ពួកេគក៏បេងកតព័នធកិចច
ច ុ ះតមសហគមែដរ ែដលពួ កេគចូ លរួមនិ យយពី បញ
ហ
ដូ ចជ កររ ំេលភបំ ពនកុ មរ ករបងករេមេរគេអដស៍/ជំ ងឺេអដស៍ និ ង កមមវ ិធី ចំណយេល
មហូប។
អតថរបេយជន៍ពីកមមវ ិធី េនះមនេរចន។ កុ មរែដលជទូ ត មិ នរគន់ ែតរ ីកចំ េរ នកនុងភពជអនក
ដឹ កនំ និ ងទំនុកចិ តរត បស់ពួកេគ េនេពលែដលពួ កេគេធវជតំ ណងគំេរងរបស់ពួកេគប៉ុ េណណះ
េទ

ប៉ុ ែនតពួកេគក៏ កន់ ែតយល់ពីករចូលរួមរបស់ពួកេគកនុងរពះរជរបស់រពះផងែដរ។

ពួ កេគ

ែលងេមលមកខលួនឯងថជជនរងេរគះរតូវករជំនួយេទៀតេហយ ប៉ុ ែនតពួកេគរតូវបនេលកទឹ ក

ចិ តតឲយកចិ តទ
ត ុ កដក់ ចំេពះតរមូវកររបស់អនកអនកដៃទ។
ថវីតិបតែតមិ នមនកែនលងរគប់ រគន់

េដ មីបឲកុមរែដលសិត
ថ កនុងគំ េរងទំងេនះកលយជទូ តក៏

េដយ ក៏ កុមរទំងអស់េនែតេរៀនបនេមេរៀនមួយដ៏ មនតំ ៃល។ េនេពលកុ មរេរជ សេរ សទូត
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ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
និ ងអនកដឹ កនំរបស់ពួកេគ
បែនថមពីេលេនះេទៀត

ពួ កេគេរៀនេចះទទួ លខុសរតូវសំរប់ ករសំេរចចិតតរបស់ពួកេគ។

កុ មររតូវបនេលកទឹ កចិតតឲចូ លរួមចំ ែណកេធវករសំេរចចិ តតជមួ យនឹង

ទូ តរបស់ពួកេគ ដូ េចនះពួកេគនឹ ងេរៀនពីេគលករណ៍ដឹ កនំ និងទទួលបនទំ នុកចិ តតកុងដំ
ន
េណរ

ករសំេរចចិ តតរបស់ពួកេគ។

ករសំេរចេជគជ័ យមួ យដ៏ សំខន់ ែដលរតូវបនទទួ លសគល់ គឺ តួនទី កុមរកនុងករជួយបេងកត
គំ េរង និ ងយុទធសរសតសំរប់ គំេរង Early Encounter មនករេក នេឡង។ កុមរែលងរតូវបន

ចត់ ទុកថជអនករគន់ ែតេនេសងៀម និ ងចំែតទទួ លេទៀតេហយ ប៉ុ ែនតឥឡូវេនះរគូគងវល និ ង

អនកដឹ កនំែដលជមនុ សសធំ បនចត់ ទុកពួ កេគថជអនកដឹកនំ។ ឥឡូវេនះ រគូគងវល និ ងអនក

ដឹ កនំេផសងេទៀតកនុងតំ បន់ បនពិ ចរណែសវងយល់ពីកុមរតមរេបៀបេផសងៗេទតមទិ សេដ

ករងរកនុងរបេទសបូ លីេវៀ។ ជលទធផល ពួកេគមនកុមរែដលមនទំនុកចិ តក
ត ុនង សមតថភព

ដឹ កនំរបស់ពួកេគ េហយជញឹកញប់ ែតងែតេរៀបចំ កមមវ ិធី ែដលរតូវេទនឹ ងបរ ិបទ តរមូវករ
របស់កុមរ និ ងយុវជន។
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ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
លំហត់អនុវតត
បំ េពញកែនលងចេនលះកនុងអតថបទេមេរៀនសេងខប៖
ករចូ លរួមរបស់កុមរ មិ នែមនរគន់ ែត______
______កុ
______ មរប៉ុ េណណះេទ។ េគលេដគឺចង់ ឲកុ មរចូ ល
រួមកនុង______
______េផសងៗ
ែដល________
________ និ ង________។
______
________ ករចូលរួមរបស់កុមរអចេក តេឡង

កនុងទំ រង់ និ ងែបបបទេផសងៗ។ វអចេក តេឡងតមរយៈទំនក់ ទំនង_________________
_________________ ឬ

___________ និ ង___________ែបបផល
________របស់
ពួកេគ និ ង កំ
___________
________
ូវករ េដយចប់ េផតមពីកុនង________

រ ិតថនក់_____
_____ និ ង_______េផសងៗេទៀត។
ករចូ លរួមរបស់កុមរខលះ រគន់ ែតេរប របស់កុមរ
___
_______

េធវជ_______ ឬ _________កុ
________ ុ េណណះ។ េប និយយឲ
_________ មរសំរប់ របេយជន៍ របស់________ប៉
________
េសមះរតង់ េទ ករចូ លរួមរបស់កុមរគួ រែតដឹ កនំេដយេគលករណ៍ដូចតេទ៖ __________
__________ ____________ និ ង____________។
របសិនេប គមនេគលករណ៍ទំងេនះេទ
____________
ករចូ លរួមរបស់កុមរអចនឹ ង__________ ឬ __________។
__________
សំនួរពិភកស
១.

េពលេមលឌី យ៉រកម
បនតមទំ រង់ េផសងៗ។

េយងេឃញថ

មនែផនកេផសងៗជេរចនែដលកុ មរអចចូលរួម

តមរយៈបទពិ េសធន៍

ឬ

ចំ េណះដឹ ងរបស់អនក

សូមផតល់

ឧទហរណ៍ មួ យអំ ពីរបេភទេផសងៗៃនករចូលរួមរបស់កុមរ។
២.

សូមគិ តពី ឧទហរណ៍មួយែដលករចូលរួមរបស់កុមរ ភគេរចនរគន់ ែតជនិ មិតតរប
ូ និ ង
បំ េពញែតរបេយជន៍ របស់មនុសសធំ និងសូមផតល់ឧទហរណ៍មួ យែដរអំពីករដឹកនំរបស់
កុ មរកនុងេរៀបចំ រេបៀបវ ីរៈរបជុំ។

៣.

េនកនុងឧទហរណ៍េផសងៗជេរចន ែដលមនកនុងសំនួរ ១ និ ង ២ េត មនគុ ណសមបតតិ និង

គុ ណវ ិបតតិអីវខលះៃនករចូលរួមរបស់កុមរ?
៤.

សូមគិ តេម លថេតមនកតតេរគះថនក់ ឬ កររពួយបរមភអីវខលះទក់ ទងនឹងករចូលរួមរបស់
កុ មរកនុងបរ ិបទរបស់អនក? េត កតតេរគះថនក់ ឬ កររពួយបរមភទំងេនះអចេដះរសយ

តមរេបៀបណ?
៥.

“កង់ រងវង់ៃនករចូលរួម” ផតល់នូវេគលករសំខន់ ៤ សំរប់ករចូលរួមដ៏ លរអ បស់កុមរ។
សូមគិ តពី រកុមជំ នុំ អងគករ ឬសហគមន៍របស់អនក េត េគលករណ៍ណមួ យែដលមន
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ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
របសិទិភ
ធ ព?
ខលះ?
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េត េគលករណ៍ណគួ រែតែកលំអ?

េត អនកអចផតល់យុទធសរសតែកលំអអវី

ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
េមេរៀនទី ៧៖ េតមនបញ
ហ អវីខលះកនងកររ
ួមបញចូ លកុមរ ែដលជញឹកញប់មិនបន
ុ
រតូវេគរប់រក?

សេងខប៖
 េត រកុមកុ មរណខលះជញឹកញប់ មិនមនអនកសតប់ ?
 ផលវ ិបក
 ឧបសគគកុនងករសតប់ កុមរែដលងយរងេរគះ

 គំ និតអំពីករគំរទកុមរែដលងយរងេរគះ កនុងករបេញចញទសសនៈរបស់ពួកេគ
កុ មរមិនែមនជរកុមមនុសសដូ ចៗគនេទ - ពួ កេគមនអយុខុសៗគន គុ ណតៃមលខុសគន ជំ េនឿ
ខុ សគន ពូជអំ បូរខុ សគន និ ងសមតថភពខុ សៗគន ជេដ ម…18។ល។ េទះបី ជពួកេគមនភព
ខុ សគនក៏ េដយ ពួ កេគគួ រទទួលបននូ វករេគរពេសមគន និងឳកសេសមគនកនុងករចូលរួមតម
រេបៀបសមរមយ។ េយងនឹ ងមនេពលណមួយែដលេយងនឹ ងេធវករជមួយកុ មរ ែដលរបឈម

នឹ ងភពងយរងេរគះ និ ងគមនអនករប់ រក។ ថវីតិបតែតកុ មរទំងេនះសថិតកលៈេទសៈែបបេនះ
ក៏ េដយ

ក៏ ពួកេគេនែតមនទសសនៈផទល់ខួលន

និ ងរួមចំ ែណកផតល់នូវអវីមួយែដលនឹងមនឥទិធ

ពលេលសថនភពរបស់ពួកេគ។ ពួ កេគក៏មនសិទិធមនមនុសសសតប់ ពួកេគ និ ងមនសិទិច
ធ ូ លរួម
ែដរ។
េតកុមររបេភទណខលះែដលរតូវេគេបះបង់េចល?
ចល?
កនុងវបបធម៌ របេទសជេរច ន េកមងរសីរតូវបនេគេរ ងេអ ងកនុងរគួសរ និ ងសហគមពួ កេគ។ ពួ កេគ

មិ នបនទទួ លករអប់ រ ំ មិ នសូវមនសិទិធេសរ ីភព ទទួ លរងនូ វកររ ំេលភបំ ពនមន ឳកសតិច
តួ ចកនុងករេលង កំ សនត ឬ រតូវបងខំឲេរៀបករផទុយពី ឆនទះរបស់ពួកេគ េនអយុវ ័យេកមង។
កុ មរែដលបងហញបុ
បុគលិ
គលក
ិ លកខណៈេភទេផសងៗ

ដូ ចជេកមងៗបងហញខលួនពួ កេគជអនកចូលចិ តត

េភទដូ ចគន ឬ េភទេខទយ ទទួ លនូ វករេរ សេអងេដយសរែតអតតសញញណែដលពួ កេគេរជស
េរ ស ឬ ែដលបនដក់ ឲពួ កេគ។
កុ មរជេរច នែដលមនពិ
ពិករភពរតូ
រភព វបនេគេបះបង់ េចល

បដិ េសធមិ នឲទទួលករអប់ រ ំ

ទទួ លរងនូ វកររ ំេលភបំពន រតូវបនេគបដិ េសធផលូវអរមមណ៍ និ ងមិ នរតូវបនសងគមរប់ រក។

18 Lansdown (2001).
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កុ មរែដលមកពីរកុ
រកុមជនជតិភគតិច វណណ ៈទប ឬ មកពី សហគមកនុងតំ បន់ ជញឹកញប់ រតូវ

បនមនុសសដៃទវ ិនិច័ឆយែបបអវ ិជជមន អំ ពីសមតថភពកនុងករេរៀនសូរត និ ងភពសុចរ ិតរតឹ មរតូវ

របស់ពួកេគ។

“េនេពលេយងេដរតមផលូវ េយងរតូវេគេធវបប េដយសរេគគិតថ េយងខុសពីេគ។ ប៉ុែនតគិត

ខុសេហយ េយងជមនុសសដូចគនេទ រគន់ែតេយងមនជំេនឿ និងវបបធម៌ខុសគនប៉ុេណណះ។ អនក
គិតថ អនកនឹងកំចត់ពួកេយងេចល។ របសិនេបអនកគិតថ អនកជេយង េហយេយងជអនកវ ិញ
េតអនកមនអរមមណ៍យ៉ ងណ? អនកនឹងមនអរមមណ៍ ជមនុសសឥតរបេយជន៍ដូចគន អនកនឹង
មនអរមមណ៍រតូវរគប់គនបដិេសធែដរ។ អនករបកដជមិនចូលចិតតអរមមណ៍ែបបេនះេទ។”
(កុមរមនក់មកអំបូរជនជតិភគតិចពីរបេទសអង់េគលស)
“ពិករភពសថិតកនុងរកែសែភនករបស់សងគម។ វមិនសថិតេនកនុងែភនករបស់េយងេទ។ របសិនេប

េយងទទួលបនឳកស េយងនឹងបងហញថ េយងជមនុសសមនតំៃល។ ពិករភពគឺជបញ
ហ
ខងផលូវចិតត - ទក់ទងនិងឥរ ិយបថរបស់េយង។”

(កុមរពិករចូលរួមកនុងៃថងេធវកររបឹកសេយបល់កុនងរបេទសេនប៉ ល់)

េតមនផលវ ិបលអវីខះ
ល ?
េនកនុងករណីទំងេនះ ករឲតំ ៃលចំ េពះខលួនឯងរបស់កុមររតូវបនបំផលញ និងឳកសកនុងករ
រ ីកចំ េរ នរបស់ពួកេគរតូវបនកត់ បនថយ។ របសិនេប េយងេរ សេអ ងចំ េពះកុ មរទំងេនះ េយង

នឹ ងមិ នបនលឺសច់េរឿងរបស់ពួកេគេទ ឬ មិនបនជួយពួ កេគបនេទ។ េនេពលែដលកុ មរ
មិ នទទួលបនឳកសរតូវបនេគសតប់ េទ ពួ កេគនឹ ងកន់ែតដច់ ឆងយពី អក
ន ដៃទ។
ដូ េចនះ វសំខន់ ែដលកុមរងយរងេរគះទទួលបនឳកស កនុងករបេញចញទសសនៈរបស់ពួកេគ
េហយមនុ សសធំ សតប់ នូវកររពួយបរមភណ៍របស់ពួកេគ

េរពះកុ មររកុមេនះមិ នបនទទួ លករ

យកចិ តទ
ត ុ កដក់ និ ងរតូវបនបេញចញសំេលង។ វអចនឹ ងពិបក ប៉ុ ែនតវពិ តជមនរបេយជន៍
កនុងករពយយម។
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ចូលរួមរបស់កុមរែដលរតូវេគេបះ
គំនិតមួយចំនួន េដមីបជួយអនកកនុងករែដលអនកគំរទ ដល់កររចូ
បង់េចល

១.

ពយយមយល់ពីរបវតតិរបស់ពួកេគ

និ ងេរប នូវវ ិធី សរសតៃចនរបឌិ តេផសងៗេដ មីបជួ យឲពួ ក

េគនិ យយ។
២.

េរបវ ិធី សរសតេផសងៗកនុងករេធវករ និ ង បេញចញេយបល់ េដ មបីជួយឲកុមរទំងអស់ចូល

រួមឲបនេរច ន។ ករេរៀនភសរបស់កុមរ ករបងហញអរមមណ៍ ឬ ភសសញញ (កនុង
ករណីកុ មរែដលមនបញ
ហ កនុងករសតប់ )

អចនឹ ងជួយឲអនកសតប់ នឹងរបរស័យទក់ទង

បនលអជមួ យពួ កេគ។
៣.

មនធនធនរគប់ រគន់ (ឧទ. សមភរៈ) ែដលអនកអចេរប របស់បន េដ មបីេលកទឹ កចិ តតឲ
ពួ កេគបេញចញទសសនៈរបស់ពួកេគ

តមរេបៀបមួ យ

និ ង

ទំ រង់ មួយែដលពួ កេគមន

អរមមណ៍រសួល ឬមនទំនុកចិ ត។
ត
៤.

េរជ សេរ សទីតំងមួយែដលកុ មរមនអរមមណ៍សុវតិថភព ផសុកភព និ ងសងប់ អរមមណ៍
ជកែនលងែដលពួ កេគមិ នមនអរមមណ៍គបសងកត់ ឬ គំ រមកំ ែហង។

៥.

ពិ ភកសជមួយកុ មរអំ ពីវ ិធី សរសតេផសងៗកនុងករឲពួ កេគចូ លរួម

េរពះពួ កេគដឹងចបស់

អំ ពីអីវែដលមនរបសិទិភ
ធ ពជមួ យពួកេគ។
៦.

សូមចំថ អនកអចនឹ ងរតូវករេពលេវលបែនថម និ ងរតូវករអត់ធមត់។

៧.

គំ េរងេផសងៗក៏ មនតួ នទី េផសងៗ

ែដលកុមរអចបំ េពញបនែដរ

អរស័យេលេទព

េកសលយ ចំ ណប់អរមមណ៍ និ ងសមតថភព ែដលសមតថភព និ ងេទពេកសលយទំងេនះ
គួ រែតរតូវបនេលកកំ ពស់ និ ងឲតំៃលេសមៗគន។
េទះបី ជកុមរមនភពខុ សគន ឬ សថនភពខុសគនក៏ េដយ ពួកេគក៏អចេធវករជមួ យគន បន
ែដរ ប៉ុ ែនតអនកែដលេធវករជមួ យពួ កេគរតូវយល់ពីពួកេគ និ ងផតល់នូវកំ រ ិតជំ នួយេផសងៗ តមករ
សមរមយ។ េពលខលះ វជករលអែដលគួ រេផតតេលរកុមកុ មរជក់ លក់ ែតយ៉ ងណមុិ ញ ករ
បំ ែបករកុមកុមរេផសងៗមិ នរបកដថមនរបេយជន៍ រគប់ េពលេទ េរពះករបំ ែបកែបបេនះអច
នឹ ងេធវឲកុ មរគិ តថេយងេផតតេលលកខណៈខុសគនរបស់ពួកេគ

ែតមិ នបនេផតតេលលកខណៈ

រួម ។ វក៏ អចបេងកត ឬ េធវឲអរមមណ៍ទទួ លករេរ សេអ ងរបស់ពួកេគកន់ែតេរជែថមេទៀត។
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ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
ជញឹកញប់
េប កចំហរ

សមតថភពរបស់កុមរកនុងករចូ លរួមែតងែតសុីជំេរែថមេទៀត

និ ងមនចិ តគ
ត ំរទកុមរកនុងករអនុ វតតសិទិធរបស់ពួកេគ។

និ ងឲតំ ៃលដល់េទពេកសលយេផសងៗ

េនេពលមនុសស

មនុសសធំ ចំបច់ រតូវយល់

ែដលកុ មរទំងអស់អចផតល់ឲកនុងសថនភពេផសងៗ។

មនុ សសធំ ក៏រតូវទទួលសគល់ផងែដរថ កុមរមនអយុ េភទ អំបូរ វបបធម៌ សថនភពេសដឋកិចច
ជំ េនឿ ភស និ ងសមតថភពខុសៗគន េហយកុ មររគប់ ៗរូបមនសិទិក
ធ ុនងករចូ លរួមេទះបីជ
ពួ កេគមនលកខណៈខុសៗគនក៏ េដយ។
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ករណីសិកស
េលកកំពស់ករចូលរ ួមរបស់កម
ុ រពិករកនងទី
រកុងក ំប៉ឡ របេទសយូហកន់ដ
ុ
“ឈរឲចំ កែនលង! េរតៀម! េទ!” សំេលងែរសកេហ៊របស់កុមរបនលន់ រ ំពងេឡង េនេពល
ែដលពួកេគែរសកេលកទឹ កចិ តម
ត ិ តតភ័ករត បស់ពួកេគ។

េនេលទីលនរត់ របណំ ងមនេកមងៗ

ែដលមកពី គំេរងចំនួនរបំពីរបេណតញ CRANE កនុងទី រកុងកំប៉ឡ េលតបវរបណំ ងយ៉ ង
ខលំងកល។ ប៉ូ លីន បនែរសងេឡងថ “េលតេឡង! អូ កឡូ! េលតេឡង!”។ ចំ េពះនង កររត់
របណំ ងេនះមិ នែមនជកររបកួតរបែជងេទ

ែតជសមិ ទធផលដ៏េមទនភពមួយរបស់កុមរ

ែដលមនតរមូវករពិ េសសពី គំេរងមូលនិ ធិ Mukisa របស់នង។
ករអនុ ញញតឲកុ មរពិ កររបកួ តរបែជងជមួយេកមងៗដៃទេទៀតកនុងរពឹតិតករណ៍កី ឡ

រគន់ ែត

ជកតីរសៃម៉ មួយសំរប់ បុគគលិកែថទំកុមរកនុងបណ
ត ញគំ េរងប៉ុ េណណះ។ វហក់ បីដូចជគំ និតដ៏

លអ ប៉ុ ែនតបញ
ហ ជក់ ែសតងេនះហក់ បីដូចធំ េធងេពកពិ បកេដះរសយណស់។ កនុងវបបធម៌មួយ
ែដលគិតថករមនកុ មរពិ ករ នំមកនូ វភពអម៉ ស់កុនងសងគម កុមរទំងេនះរតូវបនចក់

េសរទុ កកនុងផទះ េហយរតូវបនររំងមិ នឲទទួលបននូ វេសវេផសងៗ ែដលពួកេគរតូវករ និ ង
សមនឹ ងទទួ ល។

យ៉ ងណមុិ ញ

េដយសរកតីរសៃម៉ េនះហក់ បីដូចជសមញញ េពកបុគគលិក

បនអងគុយជុំគន េហយពិភកសអំពីែផនករ។
េនេពលែដលៃថងរពឹតិតករណ៍កី ឡធំ មកដល់ កុមរកនុងអងគករមូ លនិ ធិ Mukisa មនចិ តតរ ំេភ ប

ខលំងណស់។

បុគគលិកបនយកចិ តទ
ត ុ កដក់ េរៀបចំ កីឡ

េដ មីបឲកុមរចូ លរួមរបកួ តរបែជង

ជមួ យអនកដៃទ និ ងកុមរែដលពួ កេគរកសទុ កកនុងរកុមរបស់ពួកេគផទល់ េដ មីបឲពួ កេគចូ លរួម
តមេលបឿនផទល់ខួនរបស់
ល
ពួកេគ។ ពួ កេគបនទិ ញបវ រួចេហយយកេទអងគករ Mukisa េដ មីប

ឲកុ មរហត់ េលតកនុងបរ ិេវណរបស់ពួកេគ។ អនកេរៀបចំទីកែនលងេធវយ៉ងណឲកុ មរមនកែនលង

ែដលមនមលប់េរច ន េដ មីបឲពួ កេគអចសំរកបនេនេពលៃថងេកតខលំង រពមទំងមនទឹកផតល់ឲ
ពួ កេគផងេដ មីបឲពួកេគមនកំ លង
ំ ។ កុ មរទំងេនះមិ នែដលមនអរមមណ៍ខលចថ កុ មរដៃទ
េទៀតនឹងមនរបតិ កមមអរកក់ េនះេទ។

បនទប់ ពីពួកេគចប់េផតមេដយកររបរស័យទក់ ទង

េដយរបុងរបយ័តន កររបណំ ងេលតបវបននំឲរគប់ គនែដលចូលរួមមនអំ ណរជខលំង។
កុ មរបួននក់ េផសងេទៀតេលតេទមុ ខអូ កឡូ ប៉ុ ែនតអូកឡូបនតេលតេទមុ ខេដយមនទឹកមុ ខ

ផចង់អរមមណ៍។

អូ កឡូបនហុចបវេនះឲេទេរ ៉ឈល

េហយប៉ូលីនបនជួ យនងដក់ េជ ង

47
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ចូ លកនុងបវ។ េនេពលដល់េវណ សម និ ងសហវីក គំ េរងពី របនបញចប់ រច
ួ េហយ ប៉ុ ែនត គំ

េរង

Mukisa

និ ងគំេរងពី រេទៀតេនបនតេនេឡយ។

ម៉ូ េសបនចប់ េផតមេលតយ៉ ងេលឿន

េហយបនវ៉ អក
ន របកួ តរបែជងរបស់គំេរង New Hope។ េយងេនមុខ !េយងេនមុ ខេគេហយ“
”!េគេហយប៉ូ លីនបនែរសកេដយេលតចុ ះេលតេឡង រពមទំងមនទឹ កែភនកហូរចុ ះមកផង។
អងគករ Mukisa ែដលមនកុមររបំនក់ជតំណងែដលមនតរមូវករពិ េសស បន បញចប់ករ
របកួ តេនះបនេលខ ៤ េហយបនបងហញដល់ទីរកុងកំប៉ឡថ េនេពលែដល មនឧបសគគ
េហយយកឈនះឧបសគគេនះ លទធផលនឹ ងលអរបេសរណស់។
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លំហត់អនុវតត
បំេពញកែនលងចេនលះកនុងអតថបទេមេរៀនសេងខប៖
កុ មរមន_____ ________ _______ _________ ________ ខុ សៗពី គន ែតពួ កេគមនសិទិធ
េសមៗគនកនុងករទទួលបន_______ _______ និ ងទទួលបនឳកសកនុងករ______។ កុ មរក៏

អចសថិតេនកនុងរកុម ែដលេយងេហថ “រកុមរតូវេគេបះបង់ េចល” ែដរ ឬក៏ សិត
ថ េនកនុងរកុម

ែដលមិនមនមនុ សសយកចិ តតទុកដក់ និ ងរតូវេគេរ សេអង។ កុមរទំងេនះរួមមន _________

កុ មរមន_______ និ ងកុ មរមកពី រកុម_____ ______។ កុ មរែដលេគេបះបង់ េចល ដូ ចជ
កុ មរដៃទេទៀតែដរ មនសិទិធទទួ លករេគរពដូចគន។ របសិនេប គមនករេគរពេទ ________
និ ង_______ ________របស់ពួកេគរតូវបនបំផលញ េហយ________ _________របស់ពួកេគ
រតូវបនកត់ បនថយ។ វក៏ អចនឹងនំឲកុ មរទទួលនូ វករេបះបង់ េចលែថមេទៀត េរពះសថន
ភពេនះមិនមនករផលស់ែរប។

េដមីបេលកទឹ កចិ តឲ
ត មនករចូលរួមកនុងចំ េណមកុមរែដល

ងយរងេរគះ មនុសសធំ រតូវែត_______បែនថមេទៀត កនុងករែសវងយល់ពី_______របស់ពួកេគ
និ ងមនសមតថភពេរប______

_______

េដមីបជួ យឲកុ មរមនករចូលរួម។

គំ េរងេធវករ

ជមួ យកុ មរគួរែតេលកទឹ កចិ តក
ត ុ មរឲបំ េពញ______ ______ េដយេយងតម_______
____________ និ ង____________របស់ពួកេគ។
សំនួរពិភកស
១.

េហតុ អីប
វ នជសំខន់ េដ មីបឲកុ មរទំងអស់ចូលរួមយ៉ ងសកមម និង ទទួ លបននូវករ
សតប់ េដយមិ នគិតពី អយុ េភទ ពូ ជអំ បូរ និ ង សមតថភពរបស់ពួកេគជេដ ម… ។ល។ ?
េត ជក់ ែសតងកុមរបនចូលរួមយ៉ ងសកមមែដរឬេទ?

២.

សូមគិ តពី បរ ិបទរបស់អក
ន
បំ ផុត?

េត កុមររកុមណែដលទទួលនូ វករេបះបង់ េចលភគេរច ន

េត មនឧបសគគអីវខលះ

ែដលេធវឲពួ កេគពិ បកចូ លរួមេពញទីកុនងសកមមភពកនុង

សហគមន៍ រកុមជំ នុំ ឬ អងគកររបស់អក
ន ?
៣.

សូមសំគល់េម លរកុមកុមរ

ែដលរបឈមមុ ខនឹងភពងយេរគះកនុងគំ េរងកមមវ ិធី

សហគមន៍ ឬ រកុមជំ នុំរបស់អនក។ េត អនកអចេលកទឹ កចិ តតពួកេគឲបេញចញសំេលងពី ករ
រពួយបរមភ និ ងសថនភពរបស់ពួកេគតមរេបៀបណខលះ? េត អនកនឹងេរប វ ិធី សរសតណ?
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៤.

េត អីវជសរៈសំខន់ ៃនករែសវងរកតុលយភព កនុងសកមមភពែដលបេងកតេឡងេដ មីបេផតត
េលរកុមកុ មរងយរងេរគះ និ ងសកមមភពេផសងៗែដលេលកកំ ពស់ចូលរួមកនុងរកុមកុ មរ
កនុងសហគមដៃទេទៀត?

៥.

េត អនកធនឲកុ មរងយរងេរគះទទួ លបននូ វសុវតថិភព
បនេដយរេបៀបណ?
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កនុងបរ ិដឋនែដលពួ កេគចូលរួម

ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
េមេរៀនពី ៨៖ េតេយងមនករេបតជញប៉ុណ
ណ ចំេពះករចូលរ ួមរបស់កម
ុ រ?
?
សេងខប៖
 េត កុមរអច?ចូ លរួមេនកែនលងណ/
 េត កុមរចូ លរួមេដយរេបៀបណ?
 ឧបករណ៍សំរប់ វយតំ ៃលគំ េរងរបស់េយង
កនុងេមេរៀនទី ៧ េយងេម លេឃញថ កុ មរអច និ ងចូលរួមតមរេបៀបេផសងៗ តមែបបបទ

េផសងៗ ពី រកុមរគួសរ រកុមជំ នុំ គំ េរងែថទំកុមរ និ ងសហគមន៍ រហូតដល់េវទិករថនក់ ជតិ

និ ង អនតរជតិ ។ េយងបនេម លេឃញេគលករណ៍សំខន់ ៗមួយចំនួន ែដលមនុសសធំគួរទទួល
យក េដ មីបជួ យឲកុ មរចូលរួមេដយមនរបេយជន៍ ។
កនុងេមេរៀនបនទប់ ៗេទៀតកនុងេសៀវេភកិចចករេនះ

េយងនឹ ងសិកសពី រេបៀបេផសងៗែដលកុមរ

អចចូលរួមកនុងបរ
បរ ិដឋនបី
ន ជក់ លក់ ៖ អងគករ ឬ គំ េរងែដលពួ កេគចូលរួមសហគមន៍ និងរកុម

ជំ នុំកុងតំ
ន
បន់ ។

េយងក៏ នឹងរកេលកេមលទំរង់បី

ែដលកុមរជអនកចូ លរួមយ៉ ងសកមម៖

សកមមភពកុមរជមួ យកុ មរ រកុមែដលដឹ កនំេដយកុមរ និ ងេនកនុងករតស៊ូមតិ ។ ទំងេនះ
រគន់ ែតជឧទហរណ៍ខលះ អំ ពីរេបៀបែដលកុ មរអចទទួលបននូ វសិទិធអំណច និ ងអំ ពីរេបៀប
រួមចំ ែណកជួយយ៉ ងសកមម។
មុ ននឹ ងេយងែបេទរកឧទហរណ៍ជក់ែសតងទំងេនះ
េទៀតអំពីអីវែដលករចូ លរួមរបស់កុមររួមបញូច ល

វជករលអែដលចំ ណយេពលបែនថម

និ ងមិ នរួមបញូច ល

េរពះមនុសសធំមនករ

ិធីសរសតថីមៗ។ តរងខង
យល់ខុសជេរច ន ែដលអចបេងកតឲមននូ វឧបសគគកុងសកលបងវ
ន

េរកមសេងខបអំ ពីលកខណៈសំខន់ៗមួ យចំ នួនអំ ពីករចូ លរួមរបស់កុមរ និ ងគូ សបញ
ជ ក់ ផងែដរ
អំ ពីអីវែដលមិ នែមនជករចូ លរួមរបស់កុមរ។
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ករចូលរួមរបស់កុមរ19
រួមបញូច ល


មិនរួមបញូច ល

ទទួ លសគល់តំៃលៃនចំ េណះដឹ ង និ ងមតិ របស់



កុ មរ


ផតល់េយបល់អំពីអីវែដលគួ រគិ ត ឬ
និ យយ

ែចកចយបទពិ េសធន៍ និ ងជំ នញជមួ យ



គិ តថ មនុសសធំគមនអវីរតូវេរៀនេទ

កុ មរ



មិ នឲតំ ៃលដល់បទពិ េសធន៍ និ ង



េរៀនពី កុមរ

ជំ នញ របស់មនុសសធំ



ែសវងរកនូ វមេធយបយេផសងៗ េដមីបជួ យឲ



េរប កុមរេដ មីបសំេរចករងរមនុសសធំ

កុ មរងយរសួលេធវករសំេរចចិតត និ ង អនុវតត



មនុ សសធំ គមនសិទិធ េហយកុ មរគមន

ករសេរចចិ តតេនះ


កតពវកិចច

ជួ យកុមរ និ ងមនុ សសេពញវ ័យឲយល់ពីសិទិធ
និ ងទំ នួលខុ សរតូវរបស់ពួកេគ



ែចកចយអំ ណចជមួយកុ មរ



េធវករេដយេផតតេលករេគរពសិទិធកុមរ និ ង
មនុ សសធំ

19 រកុមករងរតំបន់េធវករទក់ទងនឹងពលកមមកុមរ
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(២០០៣)



របគល់អំណចទំងអស់ដល់កុមរ



រកសអវីៗឲេនសភពដែដល

ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
ចប់េផតម
េមេរៀនរួមបញូច លនូ វឧបករណ៍សមញញ មួយសំរប់ រកុមមនុ សស ែដលចង់ េលកទឹ កចិ តតករចូ ល រួម

របស់កុមរ។

េនខងេឆវងៃដតរង អនកនឹ ងេម លេឃញកំ រ ិតទំង ៥ ៃនករចូលរួមរបស់កុមរកនុងរកុម ឬ អងគ

ករ។ កំ រ ិតទបបំ ផុតគឺ កំរ ិតទី ១ - កុ មររតូវបនេគសតប់ ។ កំ រ ិតខពស់បំផុតគឺ កំរ ិតទី ៥ - កុ មរេរប
អំ ណច និ ងទំ នួលខុសរតូវរួមកនុងករសំេរចចិ តត។

េនេលកបលតរង មនែផនកេផសងៗគន ៣ ទក់ ទងនឹងករចូលរួមរបស់កុមរ (ករេប កចំហរ
ឳកស និង កតពវកិចច)។
ចប់ េផតមេនចុងតរងខងេឆវង។ សំរប់កំរ ិតៃនករចូលរួមនី មួយៗ (១-៥) សូមពិ និតយេម ល
េដយខលួនឯងតមសំណួរខងេរកម៖
១.

េត អងគករ ឬ រកុមេរតៀមខលួនសតប់ និ ងេធវករជមួយកុ មរេហយឬេន? (ករេប កចំ ហរ)

២.

េត មនបរ ិយកស ឬ ឳកសសំរប់ ឲកុ មរែចកចយពីទសសនៈ និ ងមនករចូ លរួមឬេទ?

៣.

េត អងគករមនែផនករជួយឲមនករចូលរួមរបស់កុមរែដឬេទ?

តមរេបៀបេនះ

អនកអចដឹ ងថរកុមរបស់អក
ន កំពុងរបតិបតិតករេនកំ រ ិតណ

ទក់ ទងនឹ ងករ

ចូ លរួមរបស់កុមរ។ អនកនឹ ងដឹងថ កំ រ ិតទី ៣ គឺ ជកំ រ ិតអបបបរ ិមកនុងករអនុ វតតអនុសញញសតីពី

សិទិធកុមរ។

អនកក៏ អចេរបឧបករណ៍េនះ េដ មីបជួយឲអនកសរេសរនូ វែផនករណ៍សកមមភព េដមីបបេងកនកំ រ ិត
ៃនករចូលរួមរបស់កុមរកនុងគំ េរងករងររបស់អក
ន ែដរ។
ឧបករណ៍េនះក៏អចយកេទេរប េដយបុ គល
គ មនក់ ៗ

និ ងអងគករននែដលេធវករជមួ យកុមរ

េហយអចជជំ ហនដំ បូងកនុងករបេងកតែផនករណ៍សកមមភព

េដ មីបេលកកំពស់ករចូ លរួម

របស់កុមរ កនុងអងគករែដលេធវករជមួ យកុមរ។
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ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
វ ិធនករ
េធវករជមួ យសហករ ីមនក់

ឬ

ពី រនក់ កុនងអងគកររបស់អក
ន

េដ មីបវយតំ ៃលពីកររ ីកចំ េរ ន

បចចុបបននទក់ ទងនឹ ងគំ រេូ នះ។ សូមរកេលកសំនួរខងេរកម និងសូមចំណយពិ ភកសពី ចំេលយ

របស់អក
ន ចំ េពះសំនួរនីមួយ។ េនេពលអនកេមលេឃញចេនលះរបេហងេហយ សូមសរេសរនូវ
ែផនករសកមមភព ែដលនឹ ងជួយឲរកុម ឬ អងគកររបស់អនកជួ យឲកុមរសំេរចបនកំ រ ិតៃនករ
ចូ លរួមខពស់កុងករងររបស់
ន
អនក។
ផលូវេឆពះេទរកករចូលរ ួម20
កំរ ិតៃនករ
ចូលរួម

៥កុមរមន.

កែនលងចំហរ



ចយ អំណចរបស់

ខុសរតូវរួម កនុងករ

អនកខលះជមួយ កុមរ

សំេរចចិតត

ែដរឬេទ?

៤កុមរមន.

េតអនកេរតៀមខលួននឹង

អំណច និងទំនួល

ឲកុមរ ចូលរួមកនុង

ខុសរតូវរួមកនុង

ដំេណរករៃនករ សំ

ដំេណរករៃនករសំ

េរចចិតតរបស់អនក

េរចចិតត

ឬេទ?



េតមនដំេណរករណមួយ

េតអនកេរតៀមខលួនែចក

អំណច និងទំនួល

ឳកស

េតវគឺជតរមូវករេគល

ែដលជួយឲកុមរ និង


មនុសសែចកចយអំណច

នេយបយឬែដលកុមរ


កនុងករសំេរចចិតត?

ករសំេរចចិតតឬេទ?

េតមនដំេណរករណមួយ
ែដលជួយឲកុមរចូលរួមកនុង
ដំេណរករៃនករសំេរចចិតត

និងមនុសសធំរតូវែចកចយ
អំណច និងទំនួលខុសរតូវ

និងទំនួលខុសរតូវកនុងករ េធវ



កតពវកិចច

េតវគឺជតរមូវករេគល


នេយបយឬែដលកុមរ
រតូវែតចូលរួមកនុងដំេណរករ
ៃនករសំេរចចិតត?

ឬេទ?

ចំ នុចេនះគឺ ជកំ រត
ិ អបបរិមែដលអនក
នឹ ងទទួ លរបសិនេប អនកគំរទ
អនុ សញញសតីសិទិធរបស់កុមរៃន
អងគករសហរបជជតិ

៣ទសសនៈរបស់.
កុមររតូវបនយក
មកពិចរណ

20 Shier (2001).
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េតអនកេរតៀមខលួនយក
ទសសនៈ

របស់កុមរ

មកពិចរណឬេទ?

េតដំេណរករៃនករសំេរច


ចិតតរបស់អនកជួយឲអនកយក
ទសសនៈរបស់កុមរមក

េតវគឺជតរមូវករេគល


នេយបយឬែដលកុមរ ទ
សសនៈរបស់ពួកេគរតូវយក

ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
ពិចរណឬេទ?

ពិចរណកនុងករសំេរ
ចចិត?
ត

េតអនកេរតៀមខលួនកនុង

២កុមរទទួលករ.

ករគំ រទកុមរករ

គំរទ កនុងករ

បេញចញទសសនៈ

បេញចញទសសនៈ

េតអនកមនគំនិត និង


របស់ពួកេគឬេទ?

សតប់

េផតម
ទី
េនះ

េតអនកេរតៀមខលួននឹង
សតប់ កុមរឬេទ?

ឲកុមរបេញចញទសសនៈ



េតអនកេធវករតមរេបៀបមួយ


ែដលជួយឲអនកសតប់កុមរឬ
េទ?

នេយបយឬែដលកុមររតូវ
ទទួលករគំរទកនុងបេញចញ
ទសសនៈរបស់ពួកេគ?

របស់ពួកេគឬេទ

ចប់

១កុមររតូវមនអនក.

សកមមភពេផសងៗែដល ជួយ

េតវគឺជតរមូវករេគល

េតវគឺជតរមូវករេគល


នេយបយឬែដលកុមររតូវ
មនអនកសតប់
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ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
លំហត់អនុវតត
បំេពញចេនលះកនុងអតថបទេមេរៀនសេងខបខងេរកម៖
វជករសំខន់ ែដលេយងរតូវយល់អំពីអីវ

ែដលករចូលរួមរបស់កុមររួមបញូច ល

និ ងមិនរួម

បញូច ល េរពះមន_____________េរច ន។ ឧទហរណ៍ ករចូលរួមរបស់កុមររួមបញូច លនូវ

_______ពី កុមរ ប៉ុែនតមិនែមនមនន័យថជករ________េល_________ និ ង___________

របស់មនុ សសធំេទ។ ករចូ លរួមរបស់កុមរមិនែមនមនន័យថរបគល់_______ ទំងអស់េទឲ
កុ មរេទ ប៉ុ ែនតជករ_______ _______ជមួ យពួ កេគ។ ឧបករណ៍អនុ វតតមួយ ែដលេយងអច
េរប បនេដ មីបែសវងយល់ពីេជគជ័ យរបស់អងគកររបស់េយង

កនុងករេលកកំ ពស់ករចូ លរួម

របស់កុមរ ែដលេយងេហថ____ _______ _________។ ឧបករណ៍េនះពិ និតយេម លេទេល

________ _______ និ ង________ ែដលមនរួចជេរសចកនុងអងគករ ែដលជួយឲករចូ លរួម

របស់កុមរមនភពងយរសួល។ ឧបករណ៍េនះអចយកមកេរប េដយ_____________ និ ង

_____________ ែដលេធវករជមួ យកុ មរ េដមីបេធវជ_________ __________មួ យ កនុងករ
បេងកត________ ___________ កនុងេគលេដេលកកំ ពស់ករចូ លរួមរបស់កុមរ។
សំនួរពិភកស
១.

េត បចចុបបននកុមរមនករចូ លរួមកនុងរគួសរ សហគមន៍ រកុមជំ នុំ ឬ អងគកររបស់អនកយ៉ ង

ណែដរ? រកេលកេមលតរង “ផលូវនំេទរកករចូ លរួម” េត អនកសថិតេនកំ រ ិតណៃនករ
ចូ លរួម?

២.

េត អនកេម លេឃញឳកសអវីខលះ កនុងករបេងកនករចូ លរួមយ៉ ងសកមមរបស់កុមរ? េតអនក

គិ តថមនឧបសគគអីវខល?
៣.

េត អនកអចេរបឧបករណ៍ “ផលូវនំេទរកករចូ លរួម” កនុងរកុមសហគមន៍ រកុមជំ នុំ ឬ អងគករ

យ៉ ងណែដរ?
៤.

សូមេមលតរង “ករចូលរួមរបស់កុមររួមបញូច ល/មិ នរួមបញូច ល”។ េត ែផនកេនះជួយេដះ

រសយបញ
ហ អវីខលះទក់ទងនឹ ងករចូ លរួមរបស់កុមរ?
៥.

េត អនកពនយល់ពីករចូ លរួមរបស់កុមរយ៉ ងេម៉ ចែដរ េទកន់ អនកែដលមិនយល់ចបស់?
េត អនកនឹងេរបឧទហរណ៍អវី េហយេត អក
ន នឹ ងចងអុលបងហញពីអតថរបេយជន៍ អី?
វ
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ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
េមេរៀន ៩៖ េតអងគកររបស់ខញំអ
ុ រតមរេបៀប
ុ ចេលកកំពស់នូវករចូលរ ួមរបស់កម
ណ?
?
សេងខប៖
 ករសតប់ កុមរទមទរនូវករផលស់បូតរវបបធម៌កុនងអងគករនន

 មេធយបយវ ិជជមនកនុងករបេងកតបរ ិសថនែដលករសតប់ (រួមបញូច លនូ វយនតករេផសងៗពី
េមេរៀនទី ៦)

ករេរៀបចំ អងគករមួយឲេចះសតប់ កុមរ តរមូវឲមនដំ េណរផលូវមួ យៃនករេរៀន និងករផលស់បូតរ។

វអចមនន័យថ េយងរតូវផលស់បូតរវ ិធី សរសតខលះកនុងករេធវករជមួយកុ មរ េហយវអចនឹ ង
មនន័យថ េយងរតូវផលស់បូតរវបបធម៌ របស់អងគករេនះទំងមូល៖ េមលេឃញកុ មរថជៃដគូ

ករងររបស់េយង កុំ រគន់ ែតចត់ ទុកពួកេគថជអនកទទួលអតថរបេយជន៍ពីេយង។

េត អងគករនឹ ងមនករផលស់បូតរប៉ុ ណណេនះ អរស័យេទេលទសសនៈវ ិស័យ យុទធសរសត និ ង វ ិធី
សរសតរបស់ពួកេគ។

អងគករតូ ចៗែដលមនមូលដឋនកនុងសហគមន៍

អចនឹ ងេធវករផលស់បូរត

និ ងេលកទឹ កចិតតកុមរឲចូ លរួមកនុងកមមវ ិធី និ ងសកមមភពរបស់ពួកេគបនេលឿន។ ម៉យងេទៀត
អងគករអនតរជតិ ធំៗអចនឹ ងពិ បកផលស់បូតរ អរស័យេទេលរបព័ នធ និ ងរចនសមព័នធសុគស
ម
មញ

ប៉ុ ែនតពួកេគអចេធវបនបនតិចមតងៗ របសិនេប ពួកេគមនឆនទះែផនកនេយបយ និ ងធនធន។
េទះបី ជអងគករេនះរបេភទណក៏ េដយ

ខងេរកមេនះគឺ

ជំ ហនសមញញ មួយចំនួនែដល

បុ គគលិកអចេធវបន េដមីបជួ យឲអងគករេនះេធវជអនកសតប់ បនលអ៖
១.

មនចិ តព
ត ិ តរបកដចង់សតប់ សមតី និ ងគំនិតរបស់កុមរ។ ឧទហរណ៍ សតប់ សមតីរបស់ពួក
េគនិ យយអំ ពីបញ
ហ របស់ពួកេគ អំ ពីគំេរងករងររបស់ពួកេគ និ ងេធវយ៉ងជួ យឲគំ េរង
េនះរបេសរ។

២.

បេងកតបរ ិយកស និ ងេពលេវលែដលជួ យឲកុមរមនអរមមណ៍រសួល និ ងអចនិ យយ
កររពួយបរមភ និងេយបល់របស់ពួកេគ។

៣.

េធវយ៉ងណឲកុ មរេឃញថ អនកយកចិតតទុកដក់ េទេលគំនិតរបស់ពួកេគ និ ងយក គំនិត
ទំងេនះមកអនុវតត។
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ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
៤.

បេងកតយនតករែដលជួ យឲកុ មរមនករេប កចំ ហរ និ ងេរតៀមខលួនរួចជេរសចកនុងករជួយ

ពួ កេគ។

គំ និតៃចនរបឌិតដូ ចជឧទហរណ៍េនះ

ែដលនិ យយយនតករផតល់មតិេឆលយតប

សំរប់ រគូបេរងៀនកនុងរបេទសម៉ុ ងេហគលី គឺ ជឧទហរណ៍មួ យដ៏ លក
អ ុនងករេលកកំ ពស់នូវ

បរ ិសថននមួ យ ែដលមនករសតប់ កុមរ។

យនតករៃនករផតល់េយបល់េឆលយតបកនុងសលេរៀនកនុងរបេទសម៉ុងេហគលី
រគូៗរបែហលជបដិេសធមិនចង់ទទួលេយបល់េឆលយតបពីសិសសេទ ជពិេសសទក់ទងនឹង
ករបំេពញករងររបស់ពួកេគ។ េដមីបេធវករែណនំអំពីយនតកររតួតពិនិតយសលេរៀនកនុង

របេទសម៉ុងេហគលីបេងកតរបអប់មតិេឆលយតប និងរបអប់ផតល់េយបល់។ រកុមសិសសែដលរតូវ
បនេរជសេរ ស បនពិនិតយេមលេយបល់េនះជរបចំ េហយបនផតល់េយបល់ទំងេនះេទឲ
នយកសល េដមីបេធវករតមដនបនត។
គណៈកមមករសិសសក៏បនេរៀបចំកររបលងរបកួតរបែជងជេរចនែដរ។ អស់រយៈេពលជេរចន
សបតហ៍េហយ កុមររតូវបនសុំឲេរជសេរ សរគូបេរងៀន េយងតមរបធនបទនីមួយៗ ដូចជ
“រគូបេរងៀនែដលមនភពទក់ទញបំផុត” “រគូបេរងៀនែដលេសលៀកបំពក់សមរមយបំផុត” “រគូ
បេរងៀនែដលរួសរយបំផុត” “រគូបេរងៀនែតងតឹងរ ឹងបំផុត” ឬ “រគូបេរងៀនែដលមួេម៉បំផុត”។
ករេរបពកយកំែបលងសបបយជួយឲកន់ែតសគល់គន និង ជួយឲរគូងយទទួលមតិេឆលយតបពី
សិសស។21
ដំបូនមនសំរប់របធនរគប់រគង
េនះគឺ ជមេធយបយែដលបនែណនំមួយចំ នួន ែដលអងគករអចចប់េផតមេលកទឹ កចិ តតឲមន
ករចូ លរួមរបស់កុមរ។22
ករផលស់បូរទំ
ត លប់ករងរ
អនករតូវគិ តសរជថមីអំពីទំនក់ ទំនងរវងកុមរ និ ងអងគករេដមីបឲកុមររតូវបនទទួ លសគល់ថ
ជៃដគូករងរជមួយេយង មិ នែមនរគន់ែតជអនកទទួ លអតថរបេយជន៍ េដយឥតេធវអីេវ សះ
េនះេទ។ កុមរគួ រែតទទួ លពត៌មនអំពីសកមមភព និ ងែផនកររបស់អងគករ េរពះពួ កេគមន
សិទិធដឹងអំ ពីអីវែដលេក តេឡងកនុងគំ េរងរបស់េយង ែដលទក់ទងនឹងពួ កេគ។ ពត៌ មនគួ រែតផតល់
21 http://www.unicef.org/mongolia
22 ដករសង់ពី Stephenson (2004) និងរកុមករងរកនុងតំបន់ែដលេធវករែផនកករចូលរួមរបស់កុមរ (2003)
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ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
ដល់កុមរ េដ មីបឲពួ កេគសំេរចចិ តតថេត ពួកេគនឹ ងចូ លរួមេនេពលណ និ ងេដយរេបៀបណ។
កុ មរក៏ រតូវែតរួមបញូច ល ឲេធវជអនករតួតពិនិតយេម លរបយករណ៍របស់អងគករែដរ មនន័យថ

អងគកររតូវែតផលិតនូ វធនធនែបបកុមរេមរតី ជរបចំ។

វនឹ ងជករមនរបេយជន៍ កុនងករ

ែតងតំងបុ គល
គ ិកមនក់ ឲទទួ លខុសរតូវេលករេលកកំ ពស់នូវករចូលរួមរបស់កុមរ។

ជទូ េទ

ករងរេនះពក់ព័នធនឹងករយកចិ តតទុកដក់េទេលអរមមណ៍ៃនករចូលរួមរបស់កុមរ

និ ងករ

បណុត ះបណ
ត លសំរប់បុគគលិក និ ងៃដគូ ក៏ដូចជជំ នួយែផនកបេចចកេទស និ ងកររតួតពិនិតយ។
ករកសងសមតថភពរបស់អងគករ
ករេរៀនសូរតគឺ ជដំេណករមួ យបនតរហូត។

បុគគលិក

និ ងអនកដឹកនំគួរែតទទួ លបននូ វករ

ែណនំ និ ងករបណុត ះបណ
ត លអំ ពីសិទិធកុមរ និងអំ ពីអតថរបេយជន៍ៃនករចូ លរួមរបស់កុមរ។
ករផតលប
់ រ ិយកសសំរប់កុមរ
អងគករែដលេធវករផទល់ជរបចំជមួយកុ មរ

គួ រែតេធវយ៉ងណរតូវមនបរ ិយកសសមរមយ

កនុងករ ិយល័យ ែដលជួ យឲកុមរ “សំរល
ួ អរមមណ៍” េដយមិ នមនករលក់ េលៀម។ េនកនុង

ករ ិយល័យ

ឬ កែនលងរបស់មនុ សសធំ

ភគេរច នកុមរែតងែតមនអរមមណ៏មិ នរសួល

និង

ពិ បកេនេសងៀម។ ទី តំងរបស់កុមរអចជតុ មួយេនេរកមេដ មេឈ ែដលមនមលប់រគប់ រគន់
ករពរកំ េដៃថង ខយល់ និ ងេភលៀងជេដម ឬ អចជកែនលងចំហរទូ លយមួ យ ែដលកុ មរមន
របស់េរច ន និ ងមនឳកសរបរស័យទក់ ទងជមួ យគនេទវ ិញេទមក។
ករធននូវករករពរសំរប់កុមរ
អងគករននគួរែតធនថ ពួ កេគមនេគលនេយបយករពរកុមរ និ ងមនកំ រ ិតបទដឋនករ
ងររតឹ មរតូវ

មុ ននឹ ងបុគគលិករបស់ពួកេគេធវករជមួ យកុ មរ។

សូមេមលេសៀវេភកិចចករទី៦

អំ ពីករពរកុមរ សំរប់ករែណនំបែនថមអំពីកំរ ិតបទដឋនៃនអកបបកិ រ ិយ ៃនកររកសសុវតិថភព
ដល់កុមរ។
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ករណីសិកស23
ករសហករណ៍ជមួ យអងគករេផសងៗ កនុងករចូលរួមកនុងកមមវ ិធី ែកលំអរគុ ណភពកនុងទី រកុង កំ

ប៉ ឡ គំ េរងគំពរកុ មរ Bambejja (គំ េរងមួ យរបស់ Oasis Uganda) នឹ ងទទួលមូ លនិ ធិខនត

តូ ចមួ យ ែដលនឹ ងរតូវចំណយេទេលករែកលំអរសុខមលភពកុមរកនុងគំ េរងេនះ។ ែផនកៃន

ករបណុត ះបណ
ត លមួយដ៏ សំខន់ ែដលបុ គល
គ ិកបនទទួលកនុងគំ េរង Bambejja គឺ និយយអំ ពី

សរៈសំខន់ ៃនករចូ លរួមយ៉ ងសកមមរបស់កុមរកនុងអងគករ។ ដូ េចនះ េនេពល ដល់េពលគំ
េរងេនះបនសំេរចចិតឲ
ត កុ មរសំេរចចិ តតពីករចំណយមូ លនិធិរបស់អងគករ។
កនុងកររបជុំ ពីករចូលរួមរបស់កុមរមួយេនៃថងេសរ ៍

កុ មរជង៧០នក់ បនបេញចញទសសនៈ

របស់ពួកេគអំពីករចំណយលុយរបស់អងគករ។ កុ មរទំងេនះបេញចញគំនិតជេរច ន កុមរ
ខលះមនមហិចឆតខពស់ ប៉ុ ែនតកុមរទំងអស់ទទួលបនករសតប់ ។ ចំ នុចសំខន់ មួយ ែដលកុមរ
បងហញគឺ ថបញ
ហ ធំមួយែដលពួ កេគជួ ប អំ ពីដំេណករបស់ពួកេគេនេពលយប់
េរច នេគងេលកេនទលេនេលឥដឋ

េដយគមនែរគរតឹ មរតូវ។

េរពះកុមរជ

បនទប់ពីមនករពិភកសេរច នមក

េកមងរសីទំងេនះបនយល់រពមជមួ យគនថ ពួកេគចង់ ទិញភួយ។
េនេពលទទួលថវ ិករេនះ Oasis បនទិ ញភួយសំរប់ េកមងរសីចំនួន ៧៥នក់ ។ កុ មរែដល
ទទួ លភួយសបបយចិ តត និ ងរ ំេភ បណស់។ អណពយបលរបស់េកមងរសីេនះមួយចំនួនបន
ចូ លមកមណឌលេនះេដមីបនិ យយពកយអរគុ ណផទល់ខួន។
ល
េនះបងហញថ ភួ យទំងេនះបន
ជួ យឲមនករផលស់បូតរែបបវ ិជជមនកនុងរគួសររបស់កុមរ ីទំងេនះ។

កមមវ ិធី េនះគឺ ជសមិ ទិធផលដ៏ ធំមួយ

ែដលកុមរបនទទួ លសិទិធអំណចកនុងករេធវករសំេរចចិតត

និ ងទទួលខុ សរតូវចំេពះធនធនេផសងៗ ែដលជួ យឲពួកេគមនជំ េនឿេលខួលនឯងកន់ែតខលំង។
េនេពលែដលកំ ពុងេរៀបចំ កមមវ ិធីេនះ រកុមករងរគំ េរងបនសួរដល់េកមងរសីៗ ទំងេនះថ េត

ពួ កេគមនអរមមណ៍ថពួកេគរតូវករអវីខលំងជងេគ េហយពួ កេគនិ យយថ ពួ កេគរតូវករភួយ។
ដំ េណករេនះបនជួ យេលកកំ ពស់ទំនុកចិ តរត បស់េកមងរសីទំងេនះ កនុងករបេញចញមតិ របស់ពួក
េគ

េហយមនអរមមណ៍ថ

ពួ កេគក៏ ជែផនកមួ យៃនគំ េរងេនះែដរ។

ពួ កេគក៏ បនទទួល

របេយជន៍ ែផនករងកយែដរ គឺ ពួកេគេគងបនរសួលជងមុ នេនេពលយប់ ែដលនឹងេធវឲពួ កេគ
ងយរសួលផចង់អរមមណ៍េរៀន និ ងអចទទួលបននូ វករអប់ រ ំលអ។

23 ពីរបយករណ៍បណតញសកមមភពកុមរងយរងេរគះ សតីអំពីមូលនិធិែកលំអរគុណភពរបស់អងគករ Tearfund (២០០៨កំប៉ឡ )
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ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
បុ គគលិកុងគំ
ន
េរងបនរយករណ៍ថ

“ែផនកដ៏ធំមួយកនុងឧទហរណ៍េនះគឺផតល់សិទិធអំណចឲ

កុមរេធវករសំេរចចិតត និងបេញច ញសំេលងរបស់ពួកេគ។ ជញឹកញប់ កុមរ “រគន់ែតរតូវបន

េគេមលេឃញប៉ុេណណះ ែតមិនបនេគសតប់លឺេទ” េហយមតិរបស់ពួកេគមិនរតូវបនឲតំៃលេទ
រគន់ែតទទួលេធវជនិមិតតរប
ូ ប៉ុេណណះ។ ករែដលកុមរទទួលបនភួយ ែដលជតរមូវករែដល
ពួកេគនិយយេឡង បនពរងឹងទំនក់ទំនងជមួយ Bambejja ជមួយនឹងកុមរ និងបេងកត
ទំនុកចិតតរបស់ពួកេគជមួយនឹង Oasis។”
តមរយៈកមមវ ិធី េនះ គំ េរងគំពរកុ មរ Bambejja បនសគល់ពីតរមូវករកនុងកររួមបញូច លកុមរ
ែដលទទួ លរបេយជន៍ ពីគំេរង កនុងដំ េណរករៃនករសំេរចចិ តតរបស់គំេរង។
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លំហត់អនុវតត
បំ េពញចេនលះកនុងអតថបទេមេរៀនសេងខប៖
ករេលកកំ ពស់ករចូ លរួមរបស់កុមរកនុងអងគករ នឹ ងរតូវករេពលេវលខលះសំរប់__________

និ ង_______________។ វជករសំខន់ ែដលបុ គគលិក និ ងអងគករចប់ េផតមេម លេឃញកុមរ
ថជ_____ មិ នែមនរគន់ ែតជអនក________ពី កមមវ ិធីរបស់ពួកេគប៉ុ េណណះេទ។ អងគករែដល
តំងចិ តេត ធវករសំរបសំរល
ួ នូ វករចូ លរួមរបស់កុមរ

អចេធវករផលស់បូរបនត
ត
ិ ចបនតួច

េដ មីបនឹង

ជួ យឲពួកេគរបេសរេឡងកនុងករ_____កុ មរ ដូចជ_________សតប់ បេងកត__________និ ង

________ជរបចំ េដមីបឲកុមរេធវកររបរស័យទក់ទង និ ង_______បេញចញគំ និតរបស់ពួក
េគ។ _________ៃចនរបឌិ តេផសងៗក៏អចជួយឲកុ មរ េធវកររបរស័យទក់ ទងេដយេប កចំ ហរ
បនែដរ។
អងគករមួ យរតូវែត_____ _________ _______ េដ មីបជួ យឲកុមរចូលរួមកនុងដំ េណរកររបស់

អងគករែដលពក់ ព័នធនឹងជី វ ិតរបស់ពួកេគ មិ នែមនផត់ ពួកេគេចលេទ _______ _________
បុ គគលិក និ ងអងគករេដមីបេធវករជមួយកុមរ ផតល់នូវ_________សំរប់ ឲ_____ មនអរមមណ៍
រសួលអំពីខួលនឯង និ ងធនបនថ មន__________សំរប់ ឲកុមរទទួលករ ករពរ។

សំនួរពិភកស
១.

សូមេរៀបរប់ ពីករអនុ វតតបចចុបបននរបស់អងគកររបស់អនក កនុងកររួមបញូច លកុ មរកនុងកមមវ ិធី
និ ងសកមមភពេផសងៗ។

២.

បងហញពី េហតុផលមួ យចំ នួនអំពីករជំទស់របស់មនុសសអំ ពីករចូលរួមរបស់កុមរ
អំ ពីករគំរទពីករចូលរួមរបស់កុមរកនុងអងគកររបស់អនក។

និ ង

េត អនកមនអរមមណ៍យ៉ ង

ណ?
៣.

េត អនកគិតថ របតិកមមអវ ិជជមនចំេពះករចូ លរួមរបស់កុមរ អចេដះរសយេដយរេបៀប
ណ?
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៤.

េនកនុងេមេរៀនេនះ េយងបនពិភកសពី តរមូវករសំរប់ េពលេវល និងទី កែនលងសំរប់ឲ

កុ មរចូលរួមកនុងអងគករ។ វយតំ ៃលអងគករ និ ងកែនលងករងររបស់អក
ន
និ ងកំ ណត់ពីទី
កែនលងែដលមនរសប់ ឬ អចមន េដ មីបជួ យឲកុ មរមនរសួលមិ នភ័ យខលច។

៥.

ពិ និតយេឡងវ ិញពី រេបៀបេផសងៗែដលបនែណនំ េដ មីបជួយឲអងគករេរៀបចំ សំរប់ ករចូ ល
រួមរបស់កុមរ។ េត រេបៀបមួ យណែដលអចជួយឲអនកអចចប់ េផតម កនុងអងគកររបស់អនក
េហយអនកនឹ ងចប់ េផតមេធវរេបៀបណ? េត អនកនឹងរតូវករជំ នួយ និ ងករគំរទពីអនកណ?
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ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
េមេរៀនទី ១០៖ េតកម
ុ រអចចូលរ ួមកនងករអភិ
វឌឍន៍ កររតួតពិនិតយ និងករវយ
ុ
តំៃលេដយរេបៀបណ?
?
ករសេងខប៖
 វដតគំេរង
 ឧទហរណ៍អំពីករចូ លរួមរបស់កុមរកនុងែផនកេផសងៗៃនវដតគំេរង
 គុ ណសមបតតិៃនករចូ មរួមរបស់កុមរ

េយងបនេមលេឃញរួចេហយថ កុ មរមនចំ ែណកកនុងករែចកចយេរច ន េដយែផអកេលបទ

ពិ េសធន៍

និ ងទសសនៈផទល់ខួនរបស់
ល
ពួកេគអំ ពីសថនភពេនជុំ វ ិញពួ កេគ។

វនំេយងទទួល

សគល់ថ កុ មរគឺ ជអនក “ឯកេទស” អំ ពីសថនភពរបស់ពួកេគផទល់ េហតុ ដូេចនះេហយបនជ
េយងរតូវពិ េរគះជមួយពួ កេគទក់ ទងនឹ ងករកំណត់ ឬ បេងកតេគលនេយបយ និ ង កមមវ ិធី
ែដលេផតតេលករផតល់របេយជន៍ ដល់ពួកេគ។
អងគករ សថប័ ន និ ងបុ គល
គ មួ យរូបៗ ែដលពក់ ព័នធកុងករងរអភិ
ន
វឌឍន៍ គំេរង មនករយល់រពម

កន់ ែតេរច នថកុ មរគួ រែតចូ លរួមពក់ព័នធយ៉ងសកមមកុងរគប់
ន
ែផនកទំងអស់កុនងកមមវ ិធីរបស់ពួក

េគ ចប់ពីករចត់អទិភព េរៀបចំ គំេរង ករអនុ វតត និ ងកររតួតពិ និតយពី របសិទិធភព គំ េរង
េហយជចុ ងេរកយ វយតំ ៃលគំ េរង និ ងេរៀនពី េមេរៀនេផសងៗសំរប់ករងរអនគត។ េនះគឺ
ជផលូវដ៏ ែវងឆងយពីករែដលរគន់ែតេមលេឃញកុមរ ថជអនកទទួលរបេយជន៍ ពីគំេរង។
េយងអចគិ តថេនះគឺជ “វដតគំេរង” មួ យែដល អចជួ យឲេយង
យល់បនថ មនដំណក់ កលធំ ៗបួ ន៖ ករកំ ណត់ ពីតរមូវករ
ករបេងកតគំ េរង ករអនុ វតតគំេរង កររតួតពិ និតយ និ ង ករវយ
តំ ៃល។ វដតគំេរងទំងមូ លគួ រែតេធវតមេគលករណ៍ៃនករេរៀន
សូរត

និ ងករឆលុះបញ
ច ង
ំ ពី ដំេណករៃនវគគនីមួយៗ

េដយមន

ទសសនៈសំរប់ ែកលំអរសកមមភព និងគំ េរងអនគត។ េសៀវេភ
កិ ចចករទី ៧
សុីជំេរែថមេទៀត។

េនកនុងេមេរៀនេនះ

របស់កុមរកនុងដំ ណក់កលនីមួយៗ។
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នឹ ងពិនិតយេម លសកមមភពេផសងៗទំងេនះកន់ ែត
េយងនឹ ងពិនិតយេមលឧទហរណ៍ខលះៗអំ ពីករចូ លរួម

ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
១. ករកំណត់ពីតរមូវករ (េហម៉យងេទៀតថ “ករវ ិភគសថនភព”)
ដំ ណក់ កលេនះគឺ ជកររបមូលពត៌មនែដលរតឹ មរតូវ េដ មីបវយតំ ៃលពី តរមូវករ និ ងកណត់
ពី អទិភពរបស់គំេរង។

កនុងដំ ណក់ កលេនះ

វជករសំខន់ ែដលែសវងយល់ពីទសសនៈ

របស់កុមរ សតីពីបញ
ហ ែដលពក់ព័នធនឹងពួ កេគ េហយេតគំេរងេនះនឹ ងេផតតេលអទិភពអវី។
២. ករបេងកតគំេរង
ដំ ណក់ កលេនះ

គឺជកររសវរជវបែនថមេទៀត

េហយេត ប៉ះពល់េដយរេបៀបណ

អំ ពីមនុ សសែដលប៉ ះពល់េដយបញ
ហ េនះ

បនទប់មករតូវេធវករសំេរចចិ តថ
ត េត រតូវេធវសកមមភពណ

េដ មីបេដះរសយតរមូវករទំងេនះ។ វក៏ ទក់ទងនឹ ងករកំ ណត់ នូវហនិ ភ័យរបស់គំេរង និង
អំ ពីករវយតំ ៃលករងរគំ េរងែដរ។ កនុងដំ ណក់ កលេនះ គួ រមនករពិ ភកសជមួយកុ មរអំ ពី
ជំ េរ ស និ ងអទិភពជយុទធសរសតេផសងៗ។ កុ មរក៏ គួរែតទទួលនូ វឳកសេដ មីប កំ ណត់ពីតួនទី
របស់ពួកេគកនុងគំ េរងែដរ។
៣. ករអនុវតតន៍គំេរង និង កររតួតពិនិតយ
កុ មរអចេដ រតួ នទីេផសងៗកនុងករអនុវតតគំេរង ែដលពួ កេគផទល់ជអនកកំ ណត់ ។ ពួ កេគគួ រែត

ទទួ លករគំរទពី មនុ សសធំ កុនងករចូ លរួមរបស់ពួកេគ េដ មីបឲពួ កេគអចបំ េពញតួ នទី របស់ពួក

េគ

និ ង

ចូ លរួមបនេដយមនរបេយជន៍ ។កររតួតពិ និតយសំេដេទេលដំេណករពិ និតយជ

របចំ និងជបនតេទេលដំេណរកររបស់គំេរង និ ងេរប របកគំ េហញេនះេដ មីបេធវករែកែរបែដល
ចំបច់។

កុ មរក៏អចចូ លរួមកនុងកររតួតពិ និតយែដរ។

េដ មីបជួយឲកុមរងយយល់
របស់គំេរង។

គួ រែតមនឧបករណ៍កុ មរេមរតី េផសងៗ

និ ងផតល់ជពត៌មនែដលចំបច់ កុងកររតួ
ន
តពិ និតយពីកររ ីកចំ េរ ន

៤. ករវយតំៃល
ដំ ណក់ កលេនះនិ យយអំ ពីដំេណរករៃនករវយតំ ៃលឥទិព
ធ ល និ ងេសថរភពគំ េរង និ ងេធវ
ករឆលុះបញ
ច ង
ំ ពីករអនុវតតកមមវ ិធីមួយ េដ មីបទញយកេមេរៀនសំរប់ អនគត។ កនុងករវយតំ ៃល

កុ មរគួ រែតចូលរួមកំ ណត់ ពីឥទិព
ធ លរបស់គំេរងេនកនុងជីវ ិតរបស់ពួកេគ។ ពួ កេគក៏អចបំ េពញ

តួ នទីជក់ លក់ មួយ ដូចជ េធវជអនករបមូ លទិននន័យ េធវជអនកសំភសន៍… ជេដ ម។ េដ មីប
អចចូលរួមបន កុ មរគួរែតទទួលបននូ វឧបករណ៍រតឹ មរតូវែដលពួកេគអចយល់បន។
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ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
ករណីសិកស
ករចូលរ ួមរបស់កម
ុ រកនងករវយតំ
ៃលពីតរមូវករ
ុ
កនុងដំ ណក់ កលដំបូងៃនកមមវ ិធីអភិ វឌឍន៍ សហគមន៍ កុនងរបេទសឡវ

កុ មររតូវបនសុំឲេដ រជុំ

វ ិញភូ មិរបស់ពួកេគ រួចថតរូបភពទី កែនលង ឬអវីៗែដលសំខន់ សំរប់ ពួកេគ រពំទំងផតល់តំែល

និ ង អតថន័យដល់ទីកែនលង ឬរបស់ទំងេនះផង។ កែនលងមួ យែដលពួកេគបនថត គឺ រពះវ ិហរ។
កុ មរទំងេនះនិ យយថ

ិ៍ ត ែណលកនុងភូ មិពួកេគ
រពះវ ិហរេនះគឺជេករដំ

េហយជទីកែនលង

សំខន់ ែដលពួកេគែសនេរពន និ ង េរៀនពី រពះសងឃ។ ពួ កេគក៏ថតរូបសលេរៀនរបស់ពួកេគ
ែដរ (សរៈសំខន់ ៃនករអប់ រ ំ) បងគន់ (អនម័ យរតឹ មរតូវ និ ង ករករពរកុ មរ) ដូ េចនះ ពួ កេគមិ ន
ចំបច់ រតូវចូលៃរពបេនទរបង់ េទៀតេទ។ ពួ កេគថតរូបចំករបែនល និ ង រសះរតី (របភពអហរ និង
ករចិ ញចឹមជី វ ិត) រួចថតកែនលងេលង (កែនលងសំខន់ សំរប់ ករអភិ វឌឍន៍រងកយ និ ង ជួ យឲពួក
េគេចៀសផុ តពីេរគឿងេញៀន)។

រូបភពទំងេនះជួ យឲសហគមន៍ កំណត់ ពីអទិ ភពអភិវឌឍន៍

តមករវយតំៃលរបស់កុមរ។
ករសតប់កុមរកនុងករវយតំៃល
កនុងករពិ ភកសជរកុម

ែដលេរៀបចំេឡងកនុងកមមវ ិធី មួយរបស់អងគករទសសនៈពិ ភពេលក

កនុងរបេទសរសីឡង
ំ ក អនករសវរជវរបមូលយុវជនមួ យរកុមមករបជុំ និ ងពិ ភកសអំ ពីទសសនៈ
េលឥទិព
ធ លៃនសកមមភពែដលេធវេឡងសំរប់ ពួកេគ។

បុ គគលិកមូ លដឋនរតូវបនសុំឲសរមបសរមួលរកុមពិ ភកស
និ ង

សគល់ភសរបស់ពួកេគ។

េរពះពួ កេគសគល់កុមរភគេរចន

ពួ កេគេរបឧបករណ៍មួ យេឈមះថ

“ករផលស់ែរបដ៏សំខន់

បំ ផុត”។ រកុមពិ ភកសបនឲកុមរចូលរួមេរៀបរប់ សច់ េរឿងអំ ពីករផលស់ែរបដ៏សំខន់ បំផុត េដ
លពួ កេគជួ បរបទះកនុងជីវ ិតរបស់ពួកេគ ែដលបនមកពីលទធផលៃនករចូលរួមរបស់ពួកេគ កនុង
សកមមភពេផសងៗ។ េនេពលចប់ ករពិ ភកស ទំងបុ គគលិក និ ង កុ មរទទួ លសគល់ពីសរៈ
សំខន់ ៃនករចំ ណយេពលសតប់ កុមរ។
បុ គគលិកជេរចនទទួលសគល់ថ

េពលខលះ

េនេពលែដលពួ កេគចុ ះេទតមសហគម

ពួ កេគមិ នបនបំេពញតួ នទី របស់ពួកេគបនលអ
េរពះពួ កេគែតងែតរវល់នឹងករងររបស់ពួកេគ

មិ នបនចំ ណយេពលអងគុយសតប់ កុមរេទ។

“ខញំុបនសគល់កុមរទំងេនះមួយចំនួនពីមុនមក

ែតេនះគឺជេលកទីមួយេហយែដលខញំុលឺអំពី

សច់េរឿងរបស់ពួកេគផទល់ែតមតង… េយងគួរែតេធវែបបេនះបនេរចនែថមេទៀត េរពះខញំុគិតថ
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េយងមិនអចជួយពួកេគឲមនរបសិទិភ
ធ ពេទ

របសិនេបេយងមិនដឹងពីសថពភពរបស់ពួកេគ

បនេរចន។”
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ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
លំហត់អនុវតត
បំ េពញចេនលះកនុងអតថបទេមេរៀនសេងខបខងេរកម៖
កុ មរមន_______តមរេបៀបរបស់ពួកេគ
េលជីវ ិតរបស់ពួកេគ។

ជពិ េសសកនុងសថនភពេផសងៗែដលមនឥទិធពល

ឥឡូវេនះមនករទទួលសគល់ថ

កុ មរអចចូ លរួមកនុងដំ ណក់ កល

េផសងៗៃន___ ______កនុងករងរអភិវឌឍន៍។ ដំ ណក់ កលវដតគំេរងចប់ េផតមជមួ យ_______

_______ ែដលផតល់ពត៌ មនដល់ (ឬ ករវ ិភគសថនភព)________គំ េរង។ កុ មរពិតជអច
ចូ លរួមកនុង_______ និង_____________ ែដលពួ កេគអចេដ រតួនទី េផសងៗ។ ជចុ ងេរកយ

កុ មរក៏អចចូលរួមកនុង______________ពី ឥទិព
ធ លៃនគំ េរងេលជីវ ិតរបស់ពួកេគ

េហយអច

ចូ លរួមេធវជអនកសិកសរសវរជវ ឬ អនករបមូលទិ ននន័យ។ េនកនុងរគប់ ដំណក់ កលទំងអស់

_______ និ ងករែណនំពី_______ ក៏ ដូចជ________ែដលសមរមយ គឺ ជគនលឹះកនុងករសំេរច
បនករចូ លរួមរបស់កុមរ។
សំនួរពិភកស៖
១.

ចូ រេរៀបរប់ ពីដំណក់ កលៃនវដតគំេរង

និ ង សូមផតល់នូវគំនិតផទល់ខួនរបស់
ល
អនកអំ ពីករ

ចូ លរួមរបស់កុមរកនុងដំណក់ កលនីមួយៗ។
២.

របសិនេប អនកដឹ ងអំពីឧទហរណ៍ជក់ែសតង

អំ ពីករចូ លរួមរបស់កុមរកនុងវដតគំេរង

េត

មនគុ ណសមបតតិ និ ង គុណវ ិបតតិអីវខលះ?
៣.

េត មនឧបសគគអីវខលះែដលអនកេម លេឃញ កនុងករអនុ ញញតឲកុ មរចូ លរួមកនុងវដតគំេរង?

៤.

េត ករចូលរួមរបស់កុមរកនុងវដតគំេរងអចផតល់អតថរបេយជន៍ អីខ
វ លះដល់កមមវ ិធី គំេរង?

ផតល់អតថរបេយជន៍អីវខលះដល់បុគល
គ ិក ដល់អងគករទំងមូល រកុមជំនុំ ឬ សហគមន៍?
សំនួរបែនថម
៥.

េត អនកអចកសងសមតថភពបុ គល
គ ិករបស់អក
ន យ៉ ងដូ ចេមតច
េដ មីបឲយកចិតតទុកដក់ពិចរណដល់ទសសនៈរបស់កុមរ
គំ េរង?

៦.

េដមីបេធវករជមួ យកុ មរ
និ ង

យកមកេរប កុនងកមមវ ិធី

េត បុគល
គ ិកមនករែណនំអីវខលះកនុងអងគករ ដូ ចជ េគលនេយបយ ឧបករណ៍េរៀបចំកមម

វ ិធី ធនធនេផសងៗ េដមីបជួ យឲពួ កេគបញូច លករចូ លរួមរបស់កុមរេទកនុងគំេរង/កមមវ ិធី?
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េរៀបរប់ពីករែដលពួ កេគបញូច លករចូលរួមរបស់កុមរ កនុងកមមវ ិធី របស់ពួកេគ ឬ និ យយ
ពី ករែដលអនកចប់ េផតមេលកទឹ កចិ តតករចូ លរួមរបស់កុមរ។

៧.

យុទធសរសត និងែផនករអងគករែដលផតល់អតថរបេយជន៍ ដល់កុមរ អចទទួ លឥទិធពលពី
កុ មរ ។ ពិ ភកសអំពីរេបៀបេផសងៗែដលកុមរទទួ លករេលកទឹ កចិតត ឬ អចទទួលករ
េលកទឹកចិ តតឲផតល់គំនិតអំ ពីអទិភព និ ងយុទស
ធ
រសតរបស់អងគករ និងករមនឥទិព
ធ ល
េលអទិភព និ ងយុទស
ធ
រសតទំងេនះ។
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ីវិត
េមេរៀនទី ១១៖ េតេធវយ៉ងណជួយឲកុមរអចចូលរ ួមកន់ែតេរចនេទៀត កនងជ
ុ

កនងរកុ
មជំន?
ុំ
ុ
សេងខប៖

 សរៈសំខន់ ៃនកររួមបញូច លកុមរកនុងជី វ ិតរកុមជំ នុំ
 រេបៀបេធវឲរកុមជំ នុំជកែនលងកុ មរេមរតី

 តួ នទី រកុមជំ នុំជភនក់ ងរផលស់បូរកន
ត ុងសងគម
ឥរ ិយបថរបស់រពះេយស៊ូចំេពះកុមរ គឺ ជករជំ រញ
ុ ដ៏ធំមួយេទេលតួនទី កុមរកនុងសហគមន៍

រកុមជំ នុំ។ រពះេយស៊ូមិបនគិ តថ “កុ មររគន់ែតសំរប់ េម ល មិនែមនសំរប់ សតប់ េនះេទ” ឬ
កុ មរគួ រែតជ “ករកំសនត” សំរប់ េយងរហូតដល់ពួកេគធំលម និ ង អចយល់អំពីេរឿងទក់ ទង
នឹ ងរពះ។ រពះេយស៊ូមនរពះបនទូលថ “ទុ កឲេកមងៗមកឯខញំុ កុំ ឃត់ វេឡយ” េហតុ អីវ? “ដបិត

នគរសថនសួគ៌មនសុទធែតមនុ សសដូ ចវរល់គន” (ម៉ ថយ ១៩៖១៤)។ េនកែនលងេផសងេទៀត កនុង

រពះគមពីរសមព័នធេមរតី ថីម រគី សទ
ត ូតប៉ូ លរ ំពឹ ងថ កុមរនឹ ងទទួ លបនករចិញចឹមបីបច់ និ ង ែថទំ
បនលអ េយងតមេសៀវេភ ១ធឺម៉ូេថ ៤៖១២ គមននរណនឹងេមលងយពួ កេគ េដយសរពួក

េគេនេកមងេទ ប៉ុ ែនត ពួកេគរតូវេធវជគំ រដ
ូ ល់អនកេជឿេផសងេទៀត ខងឯពកយសមតី ជី វ ិតរស់េន
េសចកតីរសឡញ់ ជំ េនឿ និ ង ភពបរ ិសុទ24
ធ ដូ េចនះ កុ មររតូវបនចត់ ទុកថ ជសមជិ កសកមម
កនុងសហគមន៍រកុមជំ នុំ25។
១.

ករបេរងៀនរពះបនទូលរពះ

២.

ភពជសវ ័ក

៣.

ករអធិដឋន េសចកតីរសឡញ់ និ ងករែថទំ

៤.

ឳកសកនុងករចូ លរួមកនុងព័ នធកិចច

៥.

បរ ិយកសរកុមជំ នុំ “កុមរេមរតី”

៦.

រគូបេរងៀនកុមរមនសមតថភពរគប់ រគន់

៧.

ថនក់ េរៀន និ ងកមមវ ិធី សិកសរតូវតមអយុកុមរ

៨.

ករបំ ពក់ បំប៉ន និ ងេរៀបចំ រគួសរ

24 Brewster (2008), 103-104
25 Brewster (2008), 103-104
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ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
៩.

ករករពរពី របៃពណីែដលមិ នលអ

កត់ សំគល់ផងែដរថ តមទសសនៈវ ិស័យេនះ កុ មររតូវទទួល និ ងែចករ ំែលកដល់ព័នធកិចរច កុម
ជំ នុំទំងមូ លែដរ។
រកុមជំនុំកម
ុ រេមរតី
Brewster បនតនិយយ េដយេលកពីចំនុចមួ យចំ នួន អំ ពីរេបៀបបេងកតរកុមជំ នុំែដលមនេមរតី
ភពជមួ យកុមរបនេរច នជងមុ ន។
“មនវ ិធី សរសតជេរច នែដលរកុមជំ នុំអចេរប បន

េដ មបីេធវឲកមមវ ិធី

និ ង

ទី ធលរកុមជំនុំមន

បរ ិយកសជួយដល់ករលូតលស់របស់កុមរ ផតល់អតថរបេយជន៍ គួ រឲចប់ អរមមណ៍ និ ង មន
សុវតថិភពសំរប់ កុមរ។ និ យយេទ គំ និតទំងេនះរគន់ ែតជបញជីរតួតពិ និតយកិចចករប៉ុ េណណះ។
គំ និតទំងេនះគួ រែតយកមកេរប េធវជចំនុចចប់ េផតមៃនករពិ ភកសជមួយនឹ ងអនកដឹ កនំរកុមជំ នុំ
របស់អក
ន ។ រកុមជំនុំរបស់អនកអចនឹ ងបេងកតបញជីរតួតពិ និតយពិ សតរបស់ពួកេគ ែដលជំ រញ
ុ ដល់
ករគិ ត និ ង ជួ យេឆលយតបចំ េពះតរមូវករកុមរតមបរ ិបទរបស់អក
ន និ ង េទតមបរ ិយកស
ជក់ លក់ ៃនរកុមជំនុំរបស់អនក។”

វជករពិតណស់ែដលេយងរតូវយកចិ តទ
ត ុ កដក់ េធវយ៉ង

ណរួមបញូច លកុ មរតមរេបៀបេផសងៗែដលមនន័ យ មិ នែមនរគន់ ែតជនមប៉ុ េណណះេទ ឬមិន

ែមនឲកុមររគន់ ែតេដ រតួ សំែដងសំរប់ មនុសសធំេទ!
បញជីរតួតពិ និតយកិ ចក
ច រ រួមមន៖
១.

កររបជុំថវយបងគំ គួរែតជកមមវ ិធី មនន័ យសំរប់កុមរ និ ងមិនែមនឲកុមរសរមបខលួន េទ
តមបទពិ េសធន៍ និ ងសតង់ដររបស់មនុ សសធំ េទ។

២.

កុ មរគួ រែតទទួលបនករនិ
ករនិយយជមួយ និងទទួលបនករសតប់ - មុ នេពលចប់ េផតម
រកុមជំ នុំ កនុងកមមវ ិធី រកុមជំ នុំ ឬ បនទប់ពីកមមវ ិធី រកុមជំ នុំ េដមីបែសវងយល់ពីបទពិ េសធន៍
របស់កុមរអំ ពីករថវយបងគំ។

មនុ សសធំ គួរែតសួរកុ មរអំ ពីអីែវ ដលពួ កេគចង់ បនកនុងរកុម

ជំ នុំ េហយពួ កេគក៏ គួរែតចូ លរួមកនុងករសំេរចចិ តែត ដរ។
៣.

រេបៀបវ ីរៈៃនកររបជុ
កររបជុំសមជិកចស់ទុំរបស់រកុមជំនុំ

និង

កមមវ ិធី រកុមជំ នុំរបចំឆនំគួររួម

បញូច លបញ
ហ េផសងៗទក់ទងនឹ ងកុ មរ និ ងអំ ពីរេបៀបជួ យឲព័ នធកិចចកុមរកន់ ែតរបេសរ។
៤.

ថនក់ រពះគមពីរ និ ង សមភរៈបេរងៀនគួរែតរតឹ
រតឹមរតូវតមអយុ និ ង េទតមភពចស់ទុំរបស់
កុ មរ។
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៥..

រគូគងវលគួ
ល រែតចូ លេមលព័ នធកិចចកុមរជរបចំ

និ ង

គួ រែតសគល់េឈមះរបស់កុមរទំង

េនះឲបនេរច ន។
៦.

រកុមជំ នុំគួរែតែបងែចកៃថង
ៃថង
របស់ខួន។
ល

និងេពលេវលេផសងៗេដមីបរបទនពរកុមរកន
រ ុងកមមវ ិធី របចំឆនំ

ករអប់រ ំដល់សហគមធំ
ព័ នធកិចក
ច ុ មរគួរែតេឈងចប់ ដល់សហគមធំ េពញទី ។
អនកដឹ កនំរគីសប
ត រ ិស័ទក៏េដ រតួ នទី សំខន់ ផងែដរកនុងករេធវជគំរូ

និ ងេលកទឹ កចិ តតនូវករចូល

រួមរបស់កុមរ កនុងសហគមរកុមជំ នុំ និ ងេលសពី េនះេទៀត។ រកុមជំ នុំ និ ងអនកដឹ កនំក៏អចេដ រ
តួ ជកតលិករ និ ងជអនកបំ ផលស់បំែរប ែដលជួ យឲសហគមរបស់ពួកេគយល់ និ ងេគរពដល់
កុ មរកន់ ែតេរច ន។

របយករណ៍កនុងឆនំ២០០៦

សរៈសំខន់ ៃនករចូ លរួមរបស់អនកដឹកនំសសន

របស់អងគករយូនីេសហវបនគូសបញ
ជ ក់ ពី
និ ង

អងគករ

កនុងករេដះរសយបញ
ហ

ទក់ ទង នឹ ងកុមរ៖ “កនុងរបេទសកំ ពុងអភិ វឌឍភគេរច ន សសនេដ រតួជសនូលកណ
ត លៃនជី វ ិត

សងគម និ ងវបបធម៌ េហយអនកដឹកនំសសន និ ងអងគករែផអកេលជំេនឿជេរច ន ទទួលបនករ
េគរព និ ងករសតប់ េរចន26។

26 Unicef (2006).
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ករណីសិកស
បងធំ27
កមមវ ិធី បងធំ (Big Brothers and Sisters of Cambodia [BBSC]) កមពុជចប់ េផតមេឡងជែផនក

មួ យៃនគំ េរងកនុងមូលដឋន េដ មីបជួ យដល់កុមររប់ រយនក់ែដលកំ រពេដយឪពុ កមតយសលប់

េដយេមេរគេអដស៍កុនងតំ បន់ ទីរកុងរកីរកកនុងរបេទសកមពុជ។

យុវជនរគី សប
ត រ ិស័ទមួយរកុម

ចំ នួន ១០នក់ រតូវបនេរជ សេរ សេធវជអនក េម លករខុ សរតូវដល់កុមរទំងេនះ។ ទឹ កចិ តត
របស់យុវជនទំងេនះបនសយភយ េហយេរកយមក មនយុវជនេផសងៗេទៀតបនសួរពួ ក
េគថ េត ពួកេគអចចូលរួមជួ យេដយរេបៀបណ។
ឥឡូវេនះ

BBSC

ផតល់នូវរេបៀបមួ យសមញញ

និ ងមនអំ ណចសំរប់យុវជនរគី សទនកនុង

របេទសកមពុជកនុងករអនុ វតតជំេនឿរបស់ពួកេគ េដយេធវជ “បងធំ” សំរប់ កុមរកំ រព ឬ កុ មរ

ែដលងយរងេរគះកនុងសហគមរបស់ពួកេគផទល់។ “បងធំ” មនករេបតជញចុ ះសួរសុខទុ កខបង

បអូនរបុសរសីតូចរបស់ពួកេគរល់សបតហ៍។ កុមរកំ រពទទួលបនមិ តភ
ត ័ កតមនក់ែដលនឹ ងយកចិតត

ទុ កដក់េលពួកេគ េមលពួ កេគេនេពលពួកេគជួ បករលំបក និងេលកទឹ កចិតតពួកេគេនេពល
ពួ កេគសំេរចេជគជ័យអវីមួយ។
ករេធវករតមរយៈរកុមជំ នុំកុនងតំ បន់ ។
BBSC េធវករជមួយសនងករយុវជនៃនរបិ យសមព័នធរគី សប
ត រ ិស័ទកមពុជ (EFC) ដូ េចនះវជួ យឲ

BBSC មនេឈមះកនុងបណ
ត រកុមជំ នុំកុងរបេទសកមព
ន
ុជ និ ងជួយឲមនទំ នក់ទំនងជមួយអនក

ដឹ កនំរគី សប
ត រ ិស័ទកនុងរបេទស។ BBSC ចូ លរួមកនុងជំ រអន
ុ ំ កដឹកនំយុវជន សិកខសល និ ងវគគ
បណុត ះបណ
ត លសំរប់ រគូគងវល ឬ អនកដឹ កនំយុវជន េដ មីបនិ យយអំ ពីតរមូវកររបស់កុមរ

ែដលឪពុ កមតយបនសលប់ េដយសរជំងឺេអដស៍។
ផសយពីនិមិតតេនះកនុងរកុមជំ នុំរបស់ពួកេគ

រគូគងវល

និ ងកមមវ ិធីយុវជន

និ ងអនកដឹ កនំយុវជនជួ យផសពវ

និ ងក៏ េធវករពិនិតយេមលនូ វភព

សមរមយៃនករេរជសេរ សអនកសម័រគចិតតថីមែដរ។
“បងធំ” បេងកតជរកុមែដលមនមនុសសវ ័យេកមងពី ៥ េទ ១០នក់ េដ មីបឲពួកេគទទួ លមន
ជំ នួយ និ ងករេលកទឹកចិ តតពីសមជិ ករកុមរបស់ពួកេគ។ “បងរបុស” មនក់ នឹងេនជប់ ជមួ យ
បអូនរបុសមនក់ េហយ “បងរសី” មនក់ នឹងេនជប់ជមួ យបអូនរសីមនក់ពីកុនងសហគមរបស់ពួកេគ។

កុ មរកំ រពទំងេនះមិ នមនជប់ សច់ ឈមជមួ យបងធំ របស់ពួកេគេទ។ វជករសំខន់ ែដល

27 Philippa Miner, http://tilz.tearfund.org/Publications/Footsteps+71-80/Footsteps+72/Big+brothers+and+sisters.htm.
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ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
បងបអូនរបុសរសីរស់េនកនុងតំ បន់ ែតមួយ េដមីបអចនឹ ងេធវករចុ ះសួរសុខទុ កខបនជរបចំ។ កនុង

អំ ឡុងេពលចុ ះសួរសុខទុ កខរល់សបតហ៍ បងធំចំណយេពលជមួយកុមរកំ រពទំងេនះ េលក

ទឹ កចិ តព
ត ួ កេគសតប់ និយយជមួ យ េលងជមួ យ អធិ ដឋនជមួ យ ញ
ំ មួ យ និ ងសបបយ
ុ ជ
ជមួ យគន។
និ រនតភព

បងធំ មិនបនទទួ លជំ នួយថវ ិករពី BBSC េទ ែតផទុយេទវ ិញ ពួ កេគែចកចយនូ វអវីែដលពួក េគ

មនជមួ យកុមរទំងេនះ។ ករេធវែបបេនះ េធវឲសហគមមិនពឹ ងែផអកេលជំនួយខងេរក ែត
េចះជួ យខលួនឯង។ សតប់េម លេទវហក់ បីដូចជពិ បក សំរប់មនុ សសវ ័យេកមងពី សហគមរកី រក

កនុងករឲេទអនកដៃទ េនេពលែដលពួ កេគកំ ពុងជួ បករលំបកែផនកថវ ិករពួ កេគផទល់។ េទះបី

ជពួ កេគមិ នមនលុយក៏េដយ
មនរតេចៀកេដ មីបសតប់

ក៏ យុវជនយុវនរ ីទំងេនះ

មនមត់ េដ មីបេលកទឹកចិ តត

មនេជងេដ មីបេដរេទសួរសុខទុ កខ

និងមនៃដេដមីបប៉ ះពល់កុមរទំងេនះ

េដយេសចកតីរសឡញ់ែដរ។ កិ ចចករតូ ចៗអចនំមកនូវករផលស់ែរបដ៏ធំ។ យុវនរ ីមនក់ជអនក
សម័រគចិតតបនរបប់ េយងថ នងសបបយចិ តណ
ត
ស់ែដលនងអចែចកចយ សំេលៀកបំ ពក់
របស់នងខលះឲេទកុ មរមនក់ ែដលបនកលយជបអូនរសីរបស់នង។ ពី មុន បអូន រសីរបស់នងរតូវ

េបកឯកសណ
ឋ នសលរបស់នង ែដលមនែតមនមួ យកំ េផល េហយរតូវរង់ ចំរហូតដល់េពល
វសងួត និ ងពក់ វេទេរៀនមតងេទៀត។

74

ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
លំហត់អនុវតត
បំ េពញចេនលះកនុងអតថបទេមេរៀនសេងខបខងេរកម៖
________េលកពី សរៈសំខន់ ៃនតួ នទី កុមរកនុងរកុមជំនុំ។

កុមរគួ រែតរតូវែតបនចត់ ទុកថ

ជ_______ _______ៃនសហគមរកុមជំ នុំ។ កុមរគួ រែតជ________ និ ងជ_______េទកន់

_______ៃនរកុមជំ នុំទំងមូ ល។ ឧទហរណ៍ ពួ កេគគួ រែតទទួលនូ វករបេរងៀន ករេធវជសវ ័ក
និ ងករអធិ ដឋន។ កុ មរគួ រែតអច_________កនុងព័ នក
ធ ិ ចចរកុមជំ នុំ។ កុ មរគួ រែតទទួលបនករ
ករពរពី_________ _______កនុងរកុមជំនុំ េហយ________គួ រែតេរតៀមខលួនសំរប់ករចិញចឹម
កូ ន

។

មនជំ ហនជេរច នែដលរកុមជំនុំអចេធវបន

េដ មីប______________________។

________ _________ក៏ េដ រតួជ__________ កនុងករផលស់បូតរទសសនៈរបស់សងគមចំ េពះករ
សតប់ កុមរែដរ។
សំនួរពិភកស
១.

េត អនកពិពណ៌នយ៉ ងណ អំ ពីគំនិតយល់េឃញជទូ េទរបស់មនុសសធំ កុងរកុ
ន
មជំ នុំ អំ ពី

តួ នទី របស់កុមរ? េត កុមរមនគំ និតយល់េឃញយ៉ ងណែដរ?
២.

Brewster បនេធវករបញ
ជ ក់ ថ កុ មរគួ រែតទទួល និ ងែចកឲដល់រកុមជំ នុំទំងមូ ល។ េត

ករេនះអចដំ េណករយ៉ ងដូ ចេមតចកនុងសហគមជំ េនឿរបស់អក
ន ? ចុ ះអងគកររបស់អនក?
៣.

េត កុមរមនឳកសចូ លរួមកនុងសកមមភពអវីខលះកនុងរកុមជំនុំរបស់អនក?

កនុងអងគកររបស់

និ ងសមជិ ករកុមជំនុំែដលជមនុ សសេពញវ ័យ

មនរបតិ កមមយ៉ង

អនក?
៤.

េត អនកដឹកនំរកុមជំនុំ

ណែដរចំ េពះករចូ លរួមរបស់កុមរកនុងសកមមភពទំងេនះ?
៥.

េត អនកគិតថ អនកអចេលកទឹ កចិ តតរគូគងវល និ ងអនកដឹ កនំរកុមជំនុំ ឬ អនកដឹ កនំអងគករ
របស់អក
ន ឲជំ រញ
ុ សមជិករបស់ពួកេគឲគំរទករចូ លរួមរបស់កុមរកនុងអងគករ ឬ ព័ នធកិចច

រកុមជំ នុំេដយរេបៀបណ?

75

ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
សំនួរបែនថមសំរប់របធនរគប់រគង និងអនកដឹកន ំរគីសប
ត រ ិស័ទ៖
៦.

ពិ ភកសអំ ពីឥរ ិយបថរបស់រកុមជំ នុំ

ឬអងគកររបស់អនកចំ េពះកុមរ។

េត ករេនះជួយ

ឲសមជិ ក/បុគគលិករបសប់ អនកសគល់អំពីតំៃល និ ង តួនទី របស់កុមរកនុងព័ នក
ធ ិ ចចករងរ

េដយរេបៀបណ?
៧.

េត អនកេធវកររបរស័យទក់ ទងជមួយនិ ងរបធនរគប់ រគង
អងគកររបស់អក
ន

ឬ

អនកដឹកនំេផសងេទៀតកនុង

អំ ពីតួនទី របស់កុមរែដលជតួ នទីបនមកពី រពះជមចស់

េដមីបជួយ

បំ េពញកិ ចចករព័ នធកិចចេដយរេបៀបណ?
៨.

តមគំ និតរបស់អនក េតអនករតូវេធវករផលស់បូតរអវីខលះកនុងរកុមជំ នុំរបស់អក
ន េដ មីបេលកកំ ពស់

សហគមជំ េនឿែដលេចះសតប់ កុមរ
រកុមជំ នុំ?
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និ ងទទួលសគល់តួនទី កុមរកនុងកិ ចចករេបសកកមម

ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
េមេរៀនទី ១២៖ េតេយងអចេលកទឹកចិតតសហគមន៍ ឲផតលត
់ ំៃលដល់ករចូលរ ួមរបស់
េដយរេបៀបណ?
?
សេងខប
 ឧបសគគែផនកវបបធម៌កុនងករសតប់ កុមរ

 ជំ ហនអនុ វតតេដ មីបជួ យសហគមឲសតប់ កុមរ

វបបធម៌ និ ងរបៃពណីរបស់សហគមមួយអចកលយជរបំងររំងមនុសស មិ នឲសតប់ កុមរ។ វជ
ករលអកុងករកំ
ន
ណត់ រនំងែផនកវបបធម៌ទំងេនះកនុងបរ ិបទរបស់អនក

និ ងសកលបងយុទធសរសត

េផសងៗ េដមីបបំ ែបករនំងទំងេនះ។

ឧបសគគជទូេទែដលររំងករសតប់កុមរ
ថវីដិបតែតវ ិធី សរសត និ ងរបៃពណីវបបធម៌ ជេរច នសុទធែតមនតំ ៃល ក៏ មននូ វឧបសគគមួយចំនួន
េក តេឡងពី ជំេនឿ និ ងគុណតៃមលរបស់សហគម ែដលររំងពួ កេគមិ នឲសតប់ កុមរ៖
១.

ឧទហរណ៍៖ កនុងទវីបអសុីខងតបូង អនកតស៊ូមតិសំរប់ករចូ លរួមរបស់កុមរបនជួ ប ករ

ជខលំងកនុងករេលកទឹ កចិ តតកុមរ ីឲនិ យយ េរពះតមវបបធម៌អសុី ពួ កេគរតូវបនចត់

ទុ កថ មិ នសូវមនសមតថភព ឬ មិ នសូវសំខន់។
២.

កនុងរបេទសអសុីបូព៌ជេរច ន វមិ នែមនជេរឿងចំ ែលកេទ ែដលមនុសសធំ ពិបកកនុងករ

ែចកចយអំ ណចរបស់ពួកេគជមួ យកុ មរ េហយពួ កេគក៏ ពិបកេជឿថ កុ មរមនសមតថ
ភព និ ងរបជញ។ េនកនុងវបបធម៌ ែបបេនះ ជទូ េទវពិបកឲកុមរេធវករបេញចញ ទសសនៈ
របស់ពួកេគ េដយសរែតវបបធម៌ េគរពចស់រពឹទធចរយ និងឋនុ រកមអយុ។

៣.

វក៏ កររពួយបរមភសំរប់មនុ សសធំ ែដរ

ែដលថករសតប់ កុមរមនផលវ ិបកអវ ិជជមន។

មនុ សសធំ ែតងមនអរមមណ៍គិ តថ កុ មរអចនឹងមនអំ ណច និ ងចំេណះដឹ ងេរច នជង
ខលួន ជពិ េសសឪពុ កមតយ។ ឪពុ កមតយខលចថកូ ននឹ ងមិ នេគរព និ ងសតប់ បងគប់ មនុ សស
ចស់ ឬអវីកន់ែតធងន់ធងរជងេនះេទៀត គឺ ខលចកូ នៗរបស់ពួកេគមនករបះេបរ។ ឪពុ ក
មតយខលះមិនបនយល់ពីតំៃលដ៏សំខន់ៃនករសតប់ កុមរ ែដលជែផនកមួយៃនករអភិ វឌឍន៍
និ ងទំ នុកចិ តតរបស់កុមរ។
៤.

កនុងករណីេផសងេទៀត េទះបី ជមនុ សសមនឥរ ិយបថទទួ លយកករចូលរួមរបស់កុមរ ជ

ទូ េទក៏ េដយ ក៏ ដំេណរករ ឬ វ ិធី សរសតែដលបុ គគលិកបនេរប េហយអចនឹ ងមិ នទន់ េរប
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ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
របស់បនសំរប់ ករផលស់បូតរ

សតប់ កុមរ។
កររពួយបរមភ

េដ មីបជួ យឲដំ េណរករេនះមនលកខណៈសមរមយកនុងករ

និងបញ
ហ ទំងេនះមនករលំបកកនុងករផលស់បូតរ

និ ងអចចំ ណយេពលយូរ

ែតយ៉ ងណមុិ ញ មនុសស ឬ អងគករមិ នគួ របក់ ទឹកចិ តត ឬ ទទួ លករររំងមិ នឲេបះជំហន
តូ ចៗ េដមីបជះឥទិធពលេទេលទសសនៈ ឥរ ិយបថ និ ងអកបបកិ រ ិយរបស់សហគមទក់ ទងនឹ ង
ករសតប់ កុមរ។
យុទស
ធ រសតបំែបកឧបសគគ
អងគករែដលេធវករជមួយឪពុ កមតយ និ ងកុមរអចយកវ ិធី សរសតខងេរកមេនះ យកេទេរប
េដ មីបេលកទឹ កចិ តស
ត ហគមឲសតប់ កុមរ28៖
េដះរសយឥរ ិយបថអវ ិជជមន៖
វបបធម៌ របស់េយង

ទសសនៈជេរច នទក់ ទងនឹងកុមរបនកលយជែផនកមួ យៃន

េហយវអចជករពិបកកនុងករលតរតដង។

េលកទឹ កចិ តតសហគមឲ

ចូ លរួមសនទន និ ងចំណយេពលសញជឹងគិ តេទេលទសសនៈអវ ិជជមនេផសងៗ ែដលពួ កេគមន
ចំ េពះកុ មរ។
ទំ នង

ពិភកសអំ ពីរេបៀបេផសងៗ

ែដលទសសនៈទំងេនះអចមនឥទិធពលេលទំនក់

និ ងកររបរស័យទក់ទងជមួ យកុមរ

អវ ិជជមនជមួយទសសនៈវ ិជជមន។

និ ងែសវងរករេបៀបេផសងៗេដមីបជំ នួសទសសនៈ

លំហត់ ែដលមនរបេយជន៍គឺជករគិ តអំ ពីភពជកុមរ

េហយនឹកចំអំពីកររបរពឹ តិតរបស់មនុសសមកេលេយង ទំងវ ិជជមន និ ងអវ ិជជមន។
ផតលទ
់ ីកែនលងសំរប់ករពិភកស៖ ជួយឲឪពុ កមតយ និ ងសមជិកសហគមនិ យយអំ ពីជំេនឿ និង
គុ ណតំ ៃលែដលពួ កេគកន់ ខជប់ ទក់ទងនឹងកុមរ។
អំ េណយទន

សមតថភព

ជួ យឲពួ កេគកំ ណត់ នូវេទពេកសលយ

និ ងធនធនេផសងៗែដលកុ មរមន

និងករែដលពួ កេគអចរួម

ចំ ែណកផតល់ដល់រគួសរ ឬ សហគមន៍ ។ ជួ យឲពួ កេគកំ ណត់ ពីរេបៀបេផសងៗ ែដលកុ មរបន
រួម ចំ ែណកជួ យដល់រគួសរ និ ងសហគមន៍ និ ងពិ ភកសអំ ពីផលរបេយជន៍ និ ងករផលស់បូតរកនុង
រគួសរ និ ងសហគមន៍។

េលកកំពស់ឳកសឲសហគមសតប់កុមរ៖

អេញជញសមជិកសហគមចូ លរួមសតប់ បទបងហញ

ែដលេធវេឡងេដយកុ មរអំ ពីអីវែដលពួកេគបនសំេរចរួមគន។ អនកអចអេញជញឪពុ កមតយ កុ មរ
ចូ លរួមសេងកតេម លករចូ លរួមេដយខលួនពួកេគផទល់។ ឧទ. អេញជញឪពុ កមតយចូ ល េមល

គំ េរង ឬកមមវ ិធី េដ មបីអេងកតេមលសកមមភពកុ មរ និ ង ឲឪពុ កមតយកុ មរចូ លរួមកនុងសកមមភព

28 ពី Stephenson (2004) និងរកុមេធវករកនុងតំបន់េលពលកមមកុមរ (២០០៣)
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ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
របស់កុមរែតមតង។ ករេធវែបបេនះជួ យឲពួ កេគដឹ ងថ សកមមភពទំងេនះមនរបេយជន៍ និ ង
ជួ យដល់កូនៗរបស់ពួកេគ។ អងគករក៏ អចែចកចយលទធផលរសវរជវ ែដលេធវេឡងេដយ
កុ មរជមួ យនឹងអនកដឹ កនំសហគមន៍ផងែដរ។
ចងរកងជឯកសរ

និងែចកចយនូវគុណសមបតតិ

ករបងហញពី ដំេណរករៃនករចូលរួមរបស់កុមរ

និងអតថរបេយជន៍
បេយជន៍ៃនករសតប់កុមរ៖

និ ងផលរបេយជន៍ របស់វ

នឹ ងជួយឲកុមរ

និ ងសហគមផលស់បូរទសសនៈរបជពលរដឋ
ត
កុនងសហគមន៍ ខលះ អំ ពីតំៃលៃនករសតប់ កុមរ។
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ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
ករណីសិកស
ករចូលរ ួមរបស់កម
ុ រកនងករបេងក
តទីកែនលងសុវតថិភព េនប៉ល់29
ុ
កនុងឆនំ ១៩៩៩ អងគករ Save the Children UK បនេធវកររសវរជវពី បញ
ហ កុ មរកនុងគណៈ កមម

ករអភិ វឌឍន៍ ភូមិរុហ
ំ ក តកនុងរសុកេសុឃិត របេទសេនប៉ ល់។ កុមរ ីទំងេនះបនពិភកស ថ

ពួ កេគទទួ លនូវតំ ៃលទបកនុងនមជរសី និ ងបនពិ ភកសអំ ពីករលំបកែដលពួកេគជួប របទះ៖

េលករបស់ធងន់ៗ មិ នសូវេធវចលនេរចន េរៀបករវ ័យេកមង និងខលចមនេរគះថនក់ ដល់ខួលន។ កនុង

េពលពិភកស កុ មរ ីទំងអស់១៨នក់ (សមជិកកលឹបកុ មរចំ នួន៩ខុសៗគន េកមងមនក់ ៗមកពី ែផនក
េផសងៗគន) សំេរចចិ តតេធវករជមួយគន េដមបីនំមកនូ វឥទធិពលវ ិជជមន។

Save the Children ចប់ េផតមគំរទកុ មរ ីទំងេនះឲេធវគំេរងករងរមួ យេដមីបបងហញពីសមតថ
ភព និ ងសកតនុ ពលពួកេគ កនុងករបេងកតទីកែនលងសុវតថិភពសំរប់េកមងរសីៗ។ ទំងកុមរ ីែដល

េទសល និ ងមិ នេទសលចូ លរួមកនុងគំេរងេនះែដរ។ រកុមកុមរ ីេនះជួ បគនរបចំេដ មីបេធវ
កររបមូលពត៌មន

និងវ ិភគពត៌ មនពី ទីកែនលងសុវតថិភព

និ ង

អសុវតិថភព

និ ង

វ ិភគពី

សកមមភពេផសងៗសំរប់កុមរ ីកនុងតំ បន់របស់ពួកេគ។
សកមមភពទំងេនះរតូវបនចត់ ទុកថគមនសុវតិថភព៖ ករេធវដំេណរេទសលេរៀនេដ ររកអុស
ឬ ទឹ ក េទផសរ េទចូលរួមពិធីកំសនតេផសងៗ ឬ េទផទះបងបអូន េដយេដ រ ឬ ជិ ះឡនរកុង។

កនុងេពលពួ កេគេធវដំេណរេទកែនលងេផសងៗខងេល េកមងរបុសៗ អនកជិតខង ប៉ូ លីស ឬ រគូ

បេរងៀនអចគំរមកំែហងដល់ពួកេគ។

ករវ ិភគេនះ ចំ េណះដឹ ងថមី និ ងករែសវងយល់ពីតួនទីេភទរបស់ពួកេគ និ ងទំ នុកចិតតេលខួន
ល

ឯងែដលពួ កេគបនទទួលពី ករចូ លរួមកនុងគំ េរង

នំឲកុ មរ ីទំងេនះេធវករតវ៉ េដ មីបនំមកនូវ

ករផលស់បូតរ។ ពួកេគជួបជមួយសមជិ កសហគមន៍ និ ងអជញធរ េដមីបេធវករផសពវផសយ និង

អំ ពវនវសុំឲមនវ ិធនករេផសងៗ

េដ មបីនំមកនូ វអកបបកិ រ ិយ

និ ងឥរ ិយបថែដលផលស់បូរត

និ ងករផតល់េសវែដលរតូវករចំបច់ េដ មីបផលស់បូតរទីកែនលងអសុវតិថភពេទជកែនលងសុវតិភ
ថ ព
ជួ យឲកុមរ ីអចេដ រេទណមកណបនរសួល

និ ង

ផតល់ឳកសឲកុ មរ ីទទួ លបនេសវ

សធរណៈ និ ងឳកសេផសងៗ។ កុ មរ ីទំងេនះបនតេធវករតវ៉ របឆំងនឹ ងករេបៀតេបៀន ឬ ករ
រ ំេលភបំ ពនេលេកមងរសីៗ។

29 Bhandari and Karkara (2005), 53.
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ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
រកុមកុមរ ីេនះបនបេងកតទំ នក់ទំនងយ៉ ងរ ឹងមំជមួ យបណ
ត ញកលឹបកុ មរថនក់ ភូមិ

និ ងរសុក

គណៈកមមករសុខមលភពកុមរថនក់រសុក ប៉ូលីសកនុងតំ បន់ រគូបេរងៀន និ ងរកុមរសតី ក៏ ដូចជ

សថប័ នេធវករសំេរចចិ តក
ត ុនងតំ បន់ ផងែដរ ែដលជគណៈកមមករអភិ វឌឍន៍ ភូមិ។ ឥឡូវ អនកពក់

ព័ នធទំងេនះទទួលសគល់ថ

រកុមកុមរ ីេនះគឺ ជភនក់ ងរដ៏សំខន់ កុងករេធវ
ន
ឲជី វ ិតរបស់កុមរ ី

ដៃទេទៀតកនុងសហគមកន់ ែតរបេសរ។ គំនិតផតួចេផតមរបស់រកុមកុមរ ីេនះបននំមកនូ វអកបប

កិ រ ិយ និ ងឥរ ិយបថវ ិជជមនចំ េពះេកមងរសីៗកនុងចំ េណមរគូបេរងៀន េកមងរបុសៗ ឪពុ កមតយ

និ ងសមជិ កសហគម។ បែនថមពី េលេនះេទៀត េកមងរសីៗទំងេនះកន់ែតមនទំនុកចិតតនិយយ
បនេកបះកបយ

និ ងអចេធវករតវ៉ េដ មីបនំមកនូ វករផលស់បូតរែដលចំបច់ កុនងរគួសរ

និ ង

សហគមរបស់ពួកេគ។
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ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
លំហត់អនុវតត
បំេពញកែនលងចេនលះកនុងអតថបទេមេរៀនសេងខប៖
_______ និ ង_______របស់សហគមន៍ មួយ អចជ_________ររំងមនុ សសមិនឲសតប់ កុមរ។
វអចជេរឿងវបបធម៌ ឬ របៃពណី ជករខលចពីេរគះថនក់ េផសងៗទក់ទងនឹ ងករសតប់ កុមរ ឬ
ជករខវះករទទួលសគល់ពីតំៃលៃនករសតប់ កុមរ
ែដលជួយដល់ករអភិ វឌឍន៍ របស់ពួកេគ។

និ ងសគល់ពីអតថរបេយជន៍ ៃនករសតប់

េទះបី ជបញ
ហ ទំងេនះ_________ផលស់បូរក៏
ត េដយ

ែតមន_______ _____ ែដលអចជួ យផលស់បូរ______
ត
________ និ ង____________របស់

សហគមទក់ទងនឹងករសតប់ កុមរ។ មនយុទស
ធ
រសតមួយចំនួនែដលេយងអចេរបបន។ មន
ជំ ហនអនុ វតតមួយចំនួនែដលេយងអចេធវបន េដ មីបេលកទឹ កចិ តតសហគមឲសតប់ កុមរ។ េយង
អចចប់ េផតមេដយេដះរសយបញ
ហ ________

________

និ ងេលកទឹកចិ តតមនុ សសធំ ឲ

សំគល់េម លពី ទសសនៈ និ ងគំ និតែដលពួ កេគមនចំ េពះកុ មរ។ េយងអចផតល់_____ _____
សំរប់ ឲ________ និ ង________ _______ និ យយអំ ពីជំេនឿ និងគុណតំ ៃលែដលពួ កេគមន
ចំ េពះកុ មរ។ េយងគួ រែតផសពវផសយពីឳកសេផសងៗេដមីបជួ យឲ________សតប់_____ ក៏ ដូច
ជអេញជញឲមនុ សសធំ េមលពី បទបងហញរបស់កុមរែដរ។
និ ង_______________ៃនករសតប់ កុមរែដរ

េយងក៏ អចែចកចយពី_________

ែដលជរេបៀបមួយៃនករផសពវផសយអំ ពីអតថ

របេយជន៍ ៃនករចូលរួមរបស់កុមរ េទកន់ កុមរ និ ងសហគមទំងមូល។
សំនួរពិភកស
១.

េត សហគមន៍ របស់អនកមនឥរ ិយបថយ៉ ងណែដរចំ េពះករចូលរួមរបស់កុមរ?
េត ឥរ ិយបថទំងេនះែផអកេលគុណតំ ៃល របៃពណី ឬ ជំ េនឿអវី?

២.

េត ឥរ ិយបថទំងេនះមនឥទិធពលយ៉ ងណ

េទេលអកបបកិ រ ិយរបស់មនុសសធំ ជមួ យ

កុ មរេនផទះ កនុងសហគមន៍ និ ងកនុងរកុមជំ នុំ? សូមផតល់ឧទហរណ៍អំ ពីមនុសសធំ េធវករ

របរស័យទក់ទងជមួយកុ មរ

ែដលបងហញថទសសនៈេនះមនឥទិព
ធ លេលកររបរពឹ តិត

របស់មនុ សសធំេទេលកុមរ។
៣.

េត ែផនកណមួយកនុងសហគម ឬ របៃពណី និ ងកររបរពឹ តតណមួ យែដលអនកគិ តថ ជ

របំងធំបំផុតែដលររំងមិ នឲទទួ លករចូ លរួមរបស់កុមរ?
៤.

េត អនកអចេរបជំហនតូចៗណខលះ
រួមរបស់កុមរែថមេទៀត?
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េដ មីបជួយឲសហគមរបស់អនកទទួលយកនូ វករចូ ល

ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
៥. េត អនកមនឳកសអវីខលះកនុងកែនលងេធវករ ឬ រកុមជំ នុំរបស់អនក េដ មីបអេញជញមនុសសឲចូលរួម
អេងកតសកមមភពរបស់កុមរ េដ មីបជួ យឲពួ កេគេម លេឃញថេត ករចូ លរួមរបស់កុមរមន
ន័ យយ៉ ងចំ េពះពួ កេគ?
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ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
ែផនកទី ៣៖ េតឧទហរណ៍ៃនករចូលរ ួមរបស់កម
ុ រមនអវីខលះ?
ករែណន ំ
េយងបនពិ និតយេមលរួចេហយេទេលឧទហរណ៍ជេរច ន

ៃនករសតប់ កុមរ

និ ងករចូលរួម

របស់កុមរកនុងរកុមជំ នុំ អងគករ និ ងសហគមន៍។ ែផនកចុ ងេរកយេនះេផតតេលេវទិ ករជក់ លក់

មួ យចំ នួនេទៀតសំរប់ ករចូ លរួមរបស់កុមរ

ែដលអចេរប របស់បនេដ មីបជំ រញ
ុ នូ វករខិ តខំ

របឹ ងែរបងថមីកុងបរ
ន
ិបទរបស់អនក៖ កុមរេធវករជមួ យកុមរដៃទេទៀតតមរយៈវ ិធី សរសត “កុ មរ
េទកន់កុមរ”

និ ងកុ មរសហករជមួ យកុ មរដៃទេទៀតកនុងរកុម

និងសមគមែដលដឹ កនំ

េដយកុមរ េដ មីបេដះរសយបញ
ហ កងវល់េផសងៗសំរប់សមជិ ក។ វក៏ បងហញពី សរៈសំខន់
ៃនតួ នទី មនុសសធំ និ ងកុមរកនុងករតស៊ូមតិ ែដរ។
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ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
ឹកន ំ និងគ ំរទកុមរដៃទេទៀតេដយរេបៀប
េមេរៀនទី ១៣៖ េតកម
ុ រចូលរ ួមកកនងករដ
ុ

ណ?

ករសេងខប៖
 វ ិធី សរសតកុមរ និ ងកុមរ
 េគលករណ៍អនុ វតតវ ិធីសរសតកុមរ និ ងកុ មរ
កុ មរ និ ងេកមងជំទង់ អចមនរបសិទិធភពកនុងករេធវករជមួ យកុមរដៃទេទៀត ឧទហរណ៍ អច

េធវជអនកគំរទមិ តត។ ជញឹកញប់ វងយរសួលជងសំរប់ឲកុ មរបេញចញទសសនៈរបស់ពួកេគ
និ ងរសួលកនុងេរប ភសរបស់ពួកេគផទល់ េនេពលពួ កេគេនជមួ យកុ មរដៃទេទៀត ែដលមន

សថនភពរសេដៀងគន។
កុមរជួយកុមរ

វ ិធី សរសត េដ មីបេធវជ ១៩៧៩េនះបនបេងកតេឡងជេលកដំបូងកនុងឆនំ

”កុ មរជួ យកុ មរ“

រេបៀបមួយជួយែកលំអរកិ ចចករែថទំសុខភពកុមរ30។ ឥឡូវេនះ វ ិធីសរសតេនះរតូវបនេរប

យ៉ ងទូ លំទូលយកនុងរបេទសជេរច ន មិ នែមនរគន់ ែតទក់ ទងនឹ ងសុខភពប៉ុ េណណះេទ ប៉ុ ែនត

ទក់ ទងនឹ ងកិចចករេផសងៗែដលពក់ ព័នធនឹងកុ មរផងែដរ។ វ ិធី សរសត “កុ មរជួ យកុ មរ” គឺ កុមរ
មនក់ េធវករជមួ យកុមរដៃទេទៀត។ េនះអចជអនកសរមបសរមួល (ឬ អនកដឹ កនំ) ែដលជួ យ
កុ មរមនក់ េទៀត េធវករពិ ភកសពី បញ
ហ ៃនកររពួយបរមភេផសងៗ និ ង ជួ យពួ កេគេដះរសយ
ជមួ យករលំបកទំងេនះ។ ករងរេនះអចអនកសិកសរសវរជវ េធវករជមួយនឹ ងកុ មរមនក់
ឬេរច ននក់ ។ អចអនកអប់ រ ំមិ តត អប់ រ ំកុ មរដៃទេទៀតអំពីរបធនបទេផសងៗ ដូ ចជសិទិធកុមរ ឬ
ជអនករបឹ កសជមួ យមិ តត ែដលផតល់កររបឹកសេយបល់ ឬជំ នួយេផសងេទៀតដល់កុមរមនក់ េទៀត
ែដលមិនមនព័ ត៌មន ឬទំ នុកចិតតកុងករែសវ
ន
ងរកជំ នួយពីមណឌល ឬអងគករកនុងតំ បន់ ។
ឧទហរណ៍ខលះអំពីបញ
ហ ែដលរតូវបនេដះរសយេដយេជគជ័ យ េដយេរប វ ិធី សរសត “កុមរ
ជួ យកុមរ” រួមមន ករអប់ រ ំពីសិទិធកុមរ ករពរងឹ ងអនម័ យសហគមន៍ ករផសពវផសយអំ ពីមីន
កនុងតំ បន់ សឹក ករអប់ រ ំអំពីេរគឿងេញៀន និង េមេរគេអដស៍/ជំងឺេអដស៍ និ ង កររួមបញូច លកុ មរ

ពិ ករេទកនុងសងគម31។

30 See http://www.child-to-child.org for more information.
31 http://www.child-to-child.org/wherewework/index.html gives these and many more examples of different projects that use the
child-to-child approach.
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ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
េតមនុសសធំមនតួនទីអី?
វ
ខងេរកមេនះគឺជមេធយបយខលះ

ែដលមនុ សសធំ េរប េដមីបគំរទករចូ លរួមរបស់កុមរកនុង

សកមមភព “កុ មរជួយកុមរ” 32។
១.

បំពក់បំប៉នកុមរនូវជំ នញសតប់ របរស័យទក់ទង និ ងជំ នញសរមបសរមួល និ ង ករ
េរប មេធយបយសមរមយ។

២.

រតួតពិនិតយករងរកុ
មរជមួ យនឹ ងកុមរេផសងេទៀត ជពិ េសសកនុងដំណក់ កលដំបូង ៃន
យ

ករងរ ដូ េចនះបុគគលិកកមមវ ិធី អចផតល់ជំនួយបែនថម េនេពលចំបច់។ ករេធវែបបេនះនឹង
ជួ យឲបុគគលិកយល់កន់ែតចបស់ អំ ពីគុណភពៃនកររបរស័យទក់ទង រវង កុ មរែដល
អនុ វតត និងកុមរដៃទេទៀត។ កុមរេគលេដគួ រចូ លរួមកនុងកររតួតពិនិតយេនះ ក៏ដូចជ
ចូ លរួមកនុងែផនកេផសងៗរបស់កមមវ ិធី ែដរ។

៣.

ករេរជសេរ សកុ
ស មរជអនកជួ យកុមរដៃទេទៀត

គួ រែតេធវេឡងេដយយកចិ តតទុកដក់

េដយតមលភព និ ងរបជធិ បេតយយ និងរួមបញូច លកុមរដៃទេទៀត។ របសិនេប កុមរមិ ន
រតូវបនអនុ ញញតិ ឲេរជសេរ សថេត កុមរណែដលរតូវទទួ លករបណុត ះបណ
ត លេធវជ

អនកសរមបសរមួល ឬ “អនកដឹកនំ” េនះសកមមភព “កុ មរជួយកុមរ” នឹ ងកលយជករ

ដឹ កនំែដលទទួ លសមពធពី មនុសសធំ ។
៤.

ផតលព
់ ត៌មនដល់
ន
ឪពុ កមតយកុមរែដលចូលរួមកនុងសកមមភព
តួ នទី

និ ងទំនួលខុសរតូវរបស់កុមរដៃទេទៀត។

ទទួ លពត៌ មនេនះែដរ។

ឧទហរណ៍

“កុ មរជួ យកុមរ”

អំ ពី

មនុ សសធំ ដៃទេទៀតកនុងសហគមក៏រតូវ

មិ តតអប់ រ ំមិតតែដលេធវករជមួ យកុមរតមផលូវ

របឈមមុ ខនឹងរតូវប៉ូ លីសចប់ របសិនេប ប៉ូលីសមិ នបនទទួ លពត៌មនមុន។
៥.

មនរបព័
របព័នក
ធ រពរកុ
រពរ មរសំរប់សកមមភព

“កុ មរជួ យកុ មរ”។

របធនកមមវ ិធីមនតួនទី

ករពរទំងកុមរែដលអនុ វតតសកមមភព

“កុមរជួ យកុ មរ”

និ ងកុមរដៃទេទៀតែដល

ទទួ លជំនួយពីសកមមភពេនះ។

កុ មរែដលអនុ វតតសកមមភព

“កុ មរជួ យកុមរ”

គួ រែត

ទទួ លពត៌ មនេពញេលញអំ ពីបញ
ហ ៃនករករពរ ទក់ ទងនឹ ងករងររបស់ពួកេគ ជមួយ
កុ មរដៃទេទៀត។ ម៉យងេទៀត កររតួតពិ និតយករងររបស់ពួកេគ គួ រែតេធវយ៉ងណឲដឹ ង
ចបស់ថ ពួ កេគមិ នរ ំេលភបំ ពនកុមរដៃទេទៀត។

32 រកុមករងរតំបន់េធវករែផនកពលកមមកុមរ (២០០៣)
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ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
៦.

េធវយ៉ងណឲកុ មរយល់ថ ករឲកុ មរចូ លរួមកនុងសកមមភព “កុ មរជួយកុ មរ” គឺ ជ ករ

គិ តដល់របេយជន៍
របេយជន៍របស់ពួកេគជធំ ។ មនកតតរបឈមនឹ ងករេកងរបវ ័ញចចំ េពះ កុមរ
ែដលេដរតួ នទី កុនងគំ េរង “កុ មរជួយកុមរ”។ ករចូ លរួមរបស់ពួកេគគឺ ជ របេយជន៍

របស់ពួកេគផទល់ ក៏ដូចជរបេយជន៍ របស់កុមរែដលពួកេគេធវករជមួយ។ ករេរប កុមរ
េធវករ មិនគួ ររតូវបនចត់ ទុកថជជំ េរ សមួ យេថក និ ងងយរសួលជង ជួ លមនុ សសធំ
និ ងបង់លុយឲពួ កេគេទ។

៧.

របប់ កុមរថ ករចូ លរួមរបស់ពួកេគគឺ ជករសម
សម័រគចិត។
ត កុ មរគឺ ជអនកសំេរចចិតតេល ទំ ហំ
ករងររបស់ពួកេគ និ ងអចនិ យយថ “េទ” េនេពលសមរមយ។ របធនរគប់ រគង រតូវេធវ
យ៉ ងណឲដឹ ងថ

ទំ នួលខុ សរតូវរបស់កុមរមនភពសមរមយេទនឹងសមតថភព

របស់

ពួ កេគ និ ងទំ នួលខុ សរតូវដៃទេទៀត ដូ ចជ ករងរ ករសិកស និ ងរគួសរ។ របប់ កុមរ
ផងែដរថ ពួ កេគអចទទួ លជំ នួយែផនកអរមមណ៍បន េរពះករងរជអនកសរមបសរមួល
សកមមភព

“កុ មរជួយកុ មរ”

អចទទួលអរមមណ៍តនតឹ ង

េពលកំពុងបំ េពញ

តួ នទីរបស់ពួកេគែដរ។
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ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
ករណីសិកស
កុមរអយុ ៥-១០ឆ
១០ឆនំ េធវករជមួយបងបអូនេកមងៗកនុងសថនភពអសននបនទន់33
ឧទហរណ៍េនះទក់ ទងនឹ ងករចូ លរួមរបស់កុមរអយុ ៥-១០ឆនំ ែដលចូលពួ កេគចូ លរួម េលង
សបបយជមួយបងបអូនេកមងៗរបស់ពួកេគ ក៏ ដូចជ ចូ លរួមកនុងវ ័យលូតលស់របស់ពួកេគ និ ង

ចូ លរួមេធវករជមួយឪពុកមតយ ជី ដូនជី តរបស់ពួកេគ កនុងជំរជនេភៀសខល
ុំ
ួន អហវហគន កនុង
របេទសប៉ គី សថន។ ឧទហរណ៍េនះបនដករសង់ េចញពី ជំេលះមួយែដលភគេរចនេក តេឡង
កនុងជំ រុ ំ និ ងសថនភពសតនី តិសមបទពី េរគះមហនតរយដៃទេទៀត។
ជំហនទី ១៖ ែសវងយល់ពីបញ
ហ
បុ គគលិកសហគមែដលេធវករកនុងជំ រជនេភៀសខល
ុំ
ុំ ន
ួន សំគល់េឃញថ កុ មរវ ័យេកមងៗកនុងជំ រមិ
មនសកមមភពអវីេធវេសះ។

កនុងវគគជួបជុំ រកុមរល់សបតហ៍ជមួ យកុមរ

បុ គគលិកសហគមេនះបនពិភកសតមរយៈសច់ េរឿងមួ យ

(អយុ

៥-១០ឆនំ)

អំ ពីសរៈសំខន់ ៃនករនិយយ

ជមួ យទរក និ ងករេលងជមួយពួ កេគ េដ មីបជួយឲពួ កេគមនករលូតលស់ល។
អ
ជំហនទី ២៖ ករែសវងរកពត៌មនបែនថម
កុ មរធំៗបនរតលប់ រគួសររបស់ពួកេគវ ិញ

េហយអេងកតេម លថេត មនអវីែដលេធវឲកុមរ

តូ ចៗទំងេនះញញឹម។ ពួ កេគដឹ ងថ បងបអូនតូចៗរបស់ពួកេគចូ លចិ តត ទះៃដ េរចៀង កំ ណពយ
និ ងេរឿង។ ពួ កេគក៏ េម លេឃញផងែដរថ មិ នសូវមនតុ កត
ក របស់េកមងេលង ឬ េសៀវេភសំរប់
ឲេកមងតូចអន ឬ េលងេនកនុងជំរេទ។
ុំ
ជំហនទី ៣៖ ពិភកសពីរបកគំេហញ និងេរៀបចំែផនករសកមមភព
កុ មរធំៗទំងេនះបនពិ ភកសអំ ពីអីវែដលពួ កេគអេងកត េហយេរៀបចំ ែផនករសកមមភព េដ មីប
ជួ យទរក និ ងេកមងតូ ចៗែដលេទ បែតេចះេដ រកនុងជំ រ។
ុំ
ពួ កេគបនសំេរចចិ តតេធវរបស់របរេផសង

សំរប់ ឲេកមងតូចៗេលង និ ងេដ ររបមូលសមភរៈេផសងៗែដលឥតគិ តៃថល ឬ របស់ែដលេគេបះ
េចល ដូ ចជ រគប់ ែផលេឈ េសម គំ របដប បំ ពង់រអំ
ុ ំ េបះ ែខស កំ េទចរកណត់ និ ងរកដសេផសងៗ
ដូ ចជ រកដសកែសត និ ងទសសនវដតីចស់ៗ។

33 តំបន់ប៉សុីហិកវ អសុីបូព៌ៃនអងគករយូនីេសហវ (២០០៧)
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ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
ជំហនទី ៤៖ បេញចញសកមមភព
កុ មរធំៗទំងេនះេដ ររបមូ លសមភរៈេដយមនជំ នួយពី សមជិ ករគួសរ
រពឹ តិតករណ៍ផលិតរបស់េកមងេលងសំរប់ េកមងតូ ចៗទំងអស់កុនងជំ រ។
ុំ

េហយនិ ងមន
េដយមនជំ នួយពី

បុ គគលិកសហគមន៍ ពួកេគេធវរបស់ចំងេផលកៗ និ ងកនតឹងេរទិ៍សំរប់ទរក រូបភព និ ង េសៀវេភ
សំរប់ េកមងតូ ចៗ របស់អូស និ ងរុញេលង និងរូបតុ កត
ក សំរប់ េកមងតូចែដលេចះេដ រេតះតះ។
បនទប់ ពីពួកេគេធវេហយ ពួ កេគក៏ឲេទទរកតូ ចៗ និ ងេកមងតូចៗែដលេទបែតេចះេដ រកនុងជំ រ។
ុំ

ជំហនទី ៥៖ សកមមភពវយតៃមល
កុ មរធំៗទំងេនះបនពិ ភកសជមួយគនអំពីករផលស់បូរែដលេក
ត
តមនកនុងជំ រុ ំ

េហយេត កុមរ

និ ងទរកតូ ចៗទំងេនះចូ លចិ តេត លង និ ង ែចកចយរបស់េលងជមួយគនប៉ុ ណណែដរ។ ពួ កេគ
បនេមលេឃញថ របស់ខលះអត់មនសុវតថិភពសំរប់ទរក េរពះពួ កេគយកដក់ កុនងមត់ របស់

ពួ កេគ។

ជំហនទី ៦៖ ករេធវឲរបេសរេឡង
កុ មរធំៗេនែតបនតសកមមភពទំងេនះ េរប រគប់ ទំងឳកសែដលពួ កេគមនសំរប់ សកមមភព
មនក់ ៗ និងជរកុម។ ពួកេគក៏បនេលកទឹ កចិ តឪ
ត ពុ កមតយឲេរប របស់េកមងេលងទំងេនះជមួយ
និ ងកូ នៗរបស់ពួកេគ េហយបនសុំឲយយៗ ែចកចយនូ វែលបងកំ សនតែបបបុរណនិ ទនេរឿង
ជមួ យេចៗ។
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ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
លំហត់អនុវតត
បំ េពញចេនលះកនុងអតថបទេមេរៀនសេងខបខងេរកម៖
កុ មរអចនឹ ង________________ណស់ េនេពលពួ កេគេធវករជមួ យកុមរដៃទេទៀត។ ជ
ញឹកញប់

វងយរសួលជងសំរប់កុមរនិ យយជមួយ__________ដៃទេទៀត

ែដលមន

_______ _______។ វ ិធី សរសត____ ____ ____ គឺ កុមរមនក់ េធវករជមួ យ____ដៃទេទៀត។
កុ មរមនក់ អចេដ រតួជ______________ ___________ ___________ ឬ _____________
ជមួ យ ឬ សំរប់ កុមរមនក់េទៀត។ របសិនេប េយងចង់ េលកទឹ កចិតតកុមរឲចូ លរួមកនុងសថន

ភពមនក់ ជួយមនក់ េយងរតូវគំរទពួ កេគ និ ងេធវយ៉ងណជួ យឲពួ កេគមនអរមមណ៍សុវតថិភព។
សំនួរពិភកស
១.

េត មនអវីែដលេធវឲកុ មរពូ ែកខងេរជមែរជងកុមរដៃទេទៀត?

២.

េត អនកគិតថ វ ិធី សរសត “កុ មរជួយកុ មរ” មនរបសិទិភ
ធ ពបំ ផុតកនុងសថនភពរបេភទណ

ខលះ? េត មនសថនភពណខលះ ែដលវអចនឹ ងមិ នសមរមយ ឬ អចនឹងមនេរគះថនក់សំ
រប់ កុមរ?
៣.

េត អនកអចគិ តពី ឧទហរណ៍មួ យពី បទពិ េសធន៍ របស់អនក ឬ ឧទហរណ៍មួ យពីករអេងកត
របស់អក
ន េនេពលែដលកុ មរមនក់ េធវជមិតតអប់ រ ំមិ តត ឬ ជអនកផតល់ជំនួយដល់កុមរដៃទ
េទៀត? េត វមនរបសិទិភ
ធ ពឬេទ?

៤.

គូ សសំគល់នូវគុ ណសមបតតិ និ ងគុ ណវ ិបតិតៃនវ ិធី សរសត “កុ មរជួយកុមរ” កនុងបរ ិបទកនុង

កែនលងេធវកររបស់អក
ន ។
៥.

សូមគិ តពី សកមមភព គំ េរង ឬ កមមវ ិធី មួយកនុងអងគករ រកុមជំនុំ ឬ សហគមរបស់អនកែដល

កុ មរអចចូ លរួមកនុងករដឹ កនំ េរជមែរជង ឬ អប់ រ ំអនកដៃទេទៀត។
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េមេរៀនទី ១៤៖ េតកម
ុ រអចចូលរ ួមកនងរកុ
មែដលដឹកន ំេដយកុមរេដយរេបៀប
ុ

ណ?
?

សេងខប៖
 ទំ រង់ េផសងៗៃនសកមមភពរកុមដឹកនំេដយកុ មរ
 េត មនុសសធំ អចគំរទដល់សកមមភពទំងេនះេដយរេបៀបណ?
អនុ សញញសតីពីសិទិក
ធ ុ មរៃនអងគករសហរបជជតិ បញ
ជ ក់ ថ

កុមរមនសិទិធបេងកតរកុម

ឬ

សមគមន៍ ផទល់ខួលន (មរត ១៥)។ ជករពិ តណស់ សំេលងកុ មរលឺខលំងជងេនេពលពួកេគ
េធវកររួមគន។

រកុមកុមរអចេដ រតួនទីសំខន់

កនុងករបេងកតករផសពវផសយកនុងសងគម

និង

ទំ នួលខុសរតូវរបស់កុមរ។ ពួ កេគក៏ កសងនូ វជំនញអនតរបុ គល
គ និ ងអងគភពករងរ និ ង ជំ រញ
ុ
នូ វភពខលំងរបស់កុមរកនុងករជះឥទិធពលេលករសំេរចចិតត ែដលពក់ ព័នន
ធ ឹ ងពួ កេគ។
ករចូ លរួមរបស់កុមរកនុងរកុមអចមនទំ រង់របេភទេផសងៗ ដូ ចជ34៖
កលឹបកុមរគឺ
រ ជវ ិធី សរសតមួយកនុងករជួយឲកុមរ និ ងអងគករែដលេធវករជមួ យកុ មររុករកនូវ វ ិធី

សរសតៃនករចូ លរួម។ កលឹបកុ មរផតល់កែនលងសុវតថិភពសំរប់ ឲកុ មរេរៀន េលង និ ងេធវ សកមម
ភពេផសងៗែដលផតល់ផលរបេយជន៍ដល់សហគមរបស់ពួកេគ។ ផលរបេយជន៍ កុមរ គួ រែតជ
អនកដឹ កមុ ខសកមមភពកលឹប។ កលឹបកុមរសុីគនលអជមួ យនឹ ងយុទធសរសតអភិ វឌឍ សហគមន៍ ។

ចលន និងបណ
ត ញកុមរផត
រ ល់ឲកុ មរនូ វឳកសកនុងករេរៀបចំ េរៀបែផនករ និងអនុវតតសកមម
ភពេផសងៗេដមីបបំ េពញនូ វតរមូវករ

និងេដះរសយនូ វបញ
ហ របស់ពួកេគ។

រកុមរបឹកសកុមរ

ពយយមមនឥទិធពលេលករសំេរចចិតតេនថនក់សហគមន៍ ។

MANTHOC (ចលនករងរកុមរៃនបុគគលិករគីសទន) មនកុមរចំនួនរបែហល២០០០នក់
ែដលេធវករកនុងសហគមន៍ចំនួនជង១៣០សហគមន៍ េនជុំវ ិញរបេទសេពរូ។ អងគករេនះរតូវ
បនែបងែចកជរកុមកុមរពី១០-៣០នក់។ រកុមកុមរទំងេនះេធវករជមួយមនុសសធំ ែដល
ជួយបេងកតែផនករ និង សកមមភព េដមបីបំេពញតរមូវករជក់លក់របស់ពួកេគ។ តរមូវករ
ជក់លក់របស់ពួកេគមន៖
ករអប់រ ំ៖ ជំេរ សេផសងៃនករអប់រ ំែដលរសបេទនឹងកលវ ិភគករងររបស់ពួកេគ
ករបណុត ះបណ
ត លវ ិជជជីវៈ និងេលកកំពស់នូវករបេងកតអជីវកមមខនតតូច
ករេផតតេលករអប់រ ំសុខភព

34 Stephenson et al, (2004).
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អហរដឋនកនុងសហគម ែដលជួយេលកសទួយអហរូបតថមភរបស់កុមររកីរកកនុងសហគម

រកុមកុមរទំងេនះបញជូ នអនកតំណងរបស់ខួលន េទចូលរួមរបជុំេនថនក់នយកដឋន និងថនក់

ជតិមួយឆនំមង
ត ។ ដំេណរករេនះជួយឲកុមរបងហញពីសំេណរថវ ិករសំរប់ករផលស់ បតូរេគល
នេយបយថនក់ជតិ និងអនតរជតិ ែដលអចផតល់ផលរបេយជន៍ដល់កុមរ ែដលេធវករ35។
សភកុមរផត
រ ល់ឳកសេដ មីបឲកុមរបេញចញសំេលងេនថនក់ រដឋ ឬ ថនក់ជតិ ។

សនងករកុមរជតិបឋមរបឆំងភពរកីរករបស់របេទសភីលីពីន (NAPC-CBS) រតូវបនចត់
តំងេដយចបប់ឲេធវយ៉ងណធនថ មតិរបស់រកុមកុមររកីរករតូវបនបងហញកនុងេវទិក

េគលនេយបយសធរណៈ។ រកុមរបឹកសកុមររតូវបនបេងកតេឡង េដមីបផតល់នូវយនតករ
សថប័នជរបចំសំរប់កុមរ េដមីបមនឥទិធពលេលេគលនេយបយរបស់រដឋភិបល និងេល
ករសំេរចចិតតេលបញ
ហ េផសងៗែដលទក់ទងនឹងពួកេគ។
អស់រយៈេពលជង ៦ឆនំេហយ រកុមរបឹកសកុមរបនេលកេឡងនូវកងវល់ខវល់ខវយរបស់កុមរ
រកីរកកនុងទូទំងរបេទស។ េដយសរកិចខ
ច ិតខំទំងេនះេហយ ែដលេធវឲសិសសនុ សិសសទទួល
បនេសៀវេភេរៀនសូរតបែនថម េហយសលេរៀនកន់ែតយកចិតតទុកដក់កន់ែតខលំងេទេល

បញ
ហ ហិងសកនុងសល។ NAPC-CBS ក៏កំពុងែតពិនិតយេមលករេបតជញរបស់រដឋភិបលកនុងករ
សំេរចនូវេគលេដអភិវឌឍសហសវតសផងែដរ េដយេរបនូវឧបករណ៍ែដលបេងកតេឡងេដយ
កុមរ36។

35 Stephenson et al, (2004). See also http://www.manthocperu.org (Spanish) and http://www.shinealight.org/MANTHOC.html (English)
36 រកុមករងរអនតរសថប័នតំបន់េធវករេលករចូលរួមរបស់កុមរ) ២០០៨(
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េតមនុសសធំមនតួនទីអី?
វ
សមគមែដលដឹ កនំេដយកុ មរ ភគេរច នមនករពឹ ងែផអកខលះេលមនុសសធំ ជេហតុ េធវឲអច
មនកតតេរគះថនក់ ែដលមនុសសធំ អចនឹ ងមនកររគប់រគងខលំងេលអីវែដលកុមរគួ រេធវ។ កុមរ
គួ រែតទទួ លបនឳកសេរច ន
េរជៀតែរជកពីមនុ សសធំ ។

កនុងកររគប់ រគងសមគមរបស់ពួកេគ

េយងអចេរៀនបនេរច នពី រេបៀបគំរទសមគមែដលដឹ កនំេដយកុមរ។

េដយមិនសូវមនករ

ខងេរកមេនះគឺជ

អនុ សរសតមួយចំ នួនៈ
១.

បនតផល
ត ់ដល់កុមរនូ វករកសងសមតថភព និ ងកររតួតពិនិតយ េដ មីបឲដឹងថពួ កេគ ទទួល
បនពត៌មនរគប់ រគន់

និ ងេរតៀមខលួនបំ េពញកិ ចចករេផសងៗ

ែដលពួ កេគចត់ ទុក

ថ

សំខន់ និងរតូវសំេរចកេគលេដរបស់រកុមរបស់ពួកេគ37។
២.

េធវករផសពវ
ផសពវផសយជមួ
យឪពុ កមតយ សមជិ កសហគម មរនតីកុងតំ
ន
បន់ និ ងអនកពក់ ព័នធ
សយ

េផសងេទៀតអំ ពីសិទិក
ធ ុ មរ សមតថភពរបស់កុមរ តំ ៃលៃនករសតប់ កុមរ និ ងករចូ លរួម
របស់កុមរ។

មនុ សសទំងេនះគឺជឧបករណ៍កនុងករផតល់ជំនួយដល់កុមរ

និ ងេលកទឹក

ចិ តតឲសហគមរបស់ពួកេគចូ លរួម។
៣.

ជួ យកុមរឲេធវករប៉
ប៉ ន់របមណរកុ
បមណ មរបស់ពួកេគ
ករងររបស់ពួកេគ

េដ មីបកំ ណត់ អំពីដំេណរករបចចុបបនន

េដយេយងតមសញញបងហញ

និ ងបនទប់ មកកំ ណត់ ពីទិសេដ

អនគត38។
៤.

សូមកុំ េភលចពី សរៈសំខន់ ៃនករតស៊
ករតស៊ូមតិ

ែដលេផតតេលេគលនេយបយ

និ ងយនតករ

េផសងេទៀត ែដលនឹ ងេលកទឹ កចិតត និ ងគំរទកុមរឲបេងកតរកុម ឬ សមគមរបស់ពួកេគ។

37 សមព័នថ
ធ ន ក់ជតិ សំរប់ករចូ លរួមរបស់កុមរ (២០០២)
38 រកុមករងរអនតរសថប័នេធវករេលករចូលរួមរបស់កុមរ

។ ឧបករណ៍ពីងពងែដលបេងកតេឡងេដយអងគករ(២០០៨)Save the Children

អចជឧបករណ៍ដ៏ មនរបេយជន៍កុងដំ
ន
េណរករេនះ ជឧបករណ៍ប៉ ន់ របមណផង និងជឧបករណ៍េរៀបែផនករណ៍ផង។ សំរប់ឧបករណ៍

និ ងករែណនំេរប សូមេម លឧបសមព័នធ ក
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ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
ករណីសិកស
កុ មរែដលរតូវបនេរជសេរ សឲេធវជអនកដឹកនំ
Early

Encounter

កនុងទី រកុងកូ កឡំប

និ ងទូ តសំរប់ គំេរងរបស់ពួកេគកនុងគំ េរង

ឥឡូវេនះរបេទសបូ លីេវៀបនចូលរួមពក់ ព័នក
ធ ុង
ន

យុទធនករ “កររបរពឹតិតតល”អ ែដលបនវ ិលជុំកុងទី
ន
វបអេមរ ិកឡទិន។
យុទធនករេនះេផតតេលករបងករកររ ំេលភបំ ពនកុ មរ

េដយេរៀបចំយុទធនករផសពវផសយពី

កររ ំេលភបំពនកុមររបចំឆនំ។ កនុងករណីរបេទសបូលីេវៀ និ ងកែនលងេផសងេទៀត កុ មរផទល់

ែដលដឹកនំេដយទូតរបស់េគបនេរៀបចំ

និ ងេធវជអនកេដ រតួ ដ៏សំខន់ កុនងដំ េណរយុទធនករ

េនះ។ េនកនុងករណីជេរច ន កុ មរែដលទទួលកររ ំេលភបំ ពនក៏ េធវករផសពវផសយជសធរ

ណៈផងែដរអំ ពីភពចំបច់ ែដលរតូវរបរពឹតិតចំេពះកុ មរ េដយភពៃថលថូនរ។
កនុងករេរតៀមខលួនេធវយុទន
ធ ករេនះ

កុ មរបនទទួ លករបណុត ះបណ
ត លពី បេចចកេទសេរៀបចំ

យុទធនករ “កររបរពឹតិល
ត ”អ ។ វគគបណុត ះបណ
ត លេលកទី មួយ រតូវបនសរមបសរមួលេដយ អនក

ដឹ កនំជមនុសសធំ េដយមនជំ នួយពី កុមរ និ ងយុវជនដៃទេទៀត ែដលបនបញចប់ករបណុត ះ

បណ
ត លកលពី ប៉ុនមនឆនំមុន។ បនទប់ ពីបញចប់ កមមវ ិធីបណុត ះបណ
ត លមកទូ ត និ ងកុ មរជអនក

ដឹ កនំេផសងេទៀតបនបនតបណុត ះបណ
ត លកុ មរដៃទេទៀតែដលពួ កេគេធវជតំ ណង។ កនុងករណី
ជេរច ន

របែហលជមនកុ មរដៃទេទៀតែដលរស់េនកនុងមណឌលកុ មរែដលរតូវេគេបះបង់

េចល ឬ រស់េនមណឌលែថទំេពលៃថងសំរប់ បុគគលិកេធវករតមផលូវ។
ទូ ត

និ ងអនកដឹ កនំែដលជកុមរ

បណ
ត លែដលពួ កេគេហថ

មនេសរ ីភពកនុងករបែនថមភពៃចនរបឌិ តដល់កមមវ ិធីបណុត ះ

“េរពលីក”។

េនកនុងករណីជេរចន

កុ មរនឹងបែនថមេហគម

និ ង

សកមមភពដៃទេទៀតេទកនុងកលវ ិភគរបស់ពួកេគ។ សកមមភពបែនថមទំងេនះរតូវបនបេងកត
ត រណ៍មុ នករបណុត ះបណ
ត ល។
េឡងេដយកុមរ កនុងកររបជុំ អំពីរពឹ តិក

បនទប់ ពីកុមរទំងអស់ទទួ លករបណុត ះបណ
ត លេហយ (កុ មរសរុបជិតចំនួន៩០០នក់ ) េនះគំ

េរងរតូវបនបេងកតេឡង

េដ មីបសំេភធយុទន
ធ ករកនុងទី សធរណៈ។

កុ មររតូវបនសុំ

េយបល់កុនងដំ ណក់ កលេរៀបែផនករ េហយកនុងករណីជេរច នគឺពួកេគជួ យដឹកនំយុទធនករ

េនះ។ អនកដឹ កនំជមនុ សសធំជួយសរមបសរមួលរពឹ តិក
ត រណ៍េនះ ប៉ុ ែនតវគឺ ជកុ មរ ែដលជ

អនកចូ លរួមសកមមកុងករេធវ
ន
 ជនិមិតតរប
ូ បងហញពីករចក់វ៉ក់សង
ំ មនុ សសធំ ករពរពីកររ ំេលភ

បំ ពនកុមរ។ កុ មរបនែបងែចកខលួនឯងជរកុមៗ និ ងមនករចូលរួមពី អណពយបលពួកេគ
ផង។

94

ពួ កេគបញឈប់ មនុ សសែដលេដ រតមផលូវ

េដ មីបរបប់ពួកេគពីសរៈសំខន់ ៃនកររបរពឹ តត

ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
ចំ េពះកុ មរ េដយភពៃថលថូនរ និងករេគរព។ មនុ សសធំ ែដលទទួលវ៉ ក់ សំងនិ មិតតរប
ូ បំ េពញ

កតមួយ និ ងទទួលបនសកររគប់ មួយ េដមីបបងហញថពួកេគមនករ តំងចិ តតែថទំកុមរ។
គុ ណសមបតតិៃនករែដលកុ មរេធវជអនកដឹ កនំករបណុត ះបណ
ត ល
គឺ ថពួ កេគមិ នរគន់ែតមនភពជមចស់កុងយុ
ន
ទធនករេនះេទ

និ ងករអនុ វតតយុទធនករ
ប៉ុ ែនតពួកេគសថិតកនុងដំ ែណង

របេសរបំ ផុត កនុងករបេរងៀនមនុ សសធំ អំពីកររ ំេលភបំ ពនកុមរ។ ករចូ លរួមរបស់កុមរកនុង
សកមមភពេផសងៗ ដូចជ យុទន
ធ ករ “កររបរពឹ តិតល”អ

េនេពលែដលមនករសរមបសរមួល

លអពីមនុសសធំ អចបេងកតឲមនបរ ិយកសែដលមនសុខភពលអ ែដលកុ មរអចរ ីកចំ េរ ន និង
ធំ េពញវ ័យ េទតមអវីែដលរពះគមពីរែចងទក់ ទងនឹ ងករែថទំកុមរកនុងសថនភពពិ បកៗ។
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ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
លំហត់អនុវតត
បំ េពញចេនលះកនុងអតថបទេមេរៀនខងេរកម៖

សិទិធរបស់កុមរកនុងករបេងកត និ ងចូលរួមកនុងរកុម រតូវបនធនេនកនុង________ _______

_______ __________________។ សំេលងរបស់កុមរមនឥទិព
ធ លខលំងជង េនេពលពួ ក
េគ េធវករ_____។ ករចូ លរួមរបស់កុមរកនុងរកុម អចមនទំ រង់ េផសងៗ។ វអចជ_____

_____ ែដលផតល់កែនលងសុវតថិភពសំរប់ឲកុមរេរៀន េលង និងេធវសកមមភពេផសងៗែដលផតល់
អតថ របេយជន៍ដល់សហគមរបស់ពួកេគ។ វក៏ អចជ_________ ឬ __________របស់

កុ មរែដរ ែដលរតូវបនេរៀបចំេឡងេដ មីបបំ េពញតរមូវករ និ ងកររពួយបរមភរបស់សមជិ ក។

________

____
______
____េធវករេដមីបមនឥទិធពលេលករ

សំេរចចិតតេនថនក់ _____
________ ចំែណកឯសភកុមរវ ិញផតល់នូវឳកសឲមនុសសធំសតប់កុមរ
េនកំ រ ិតថនក់___
___ ___ ___។ េទះបីជមនុសសធំ េនែតសំខន់ក៏េដយ ែតសមគមែដលដឹកនំ
េដយកុមរគួ រែតរតូវដំ េណរករ េដយ_____ __________________ពី មនុ សសធំ ។ េនះមិ ន
ែមនបនន័ យថ មនុសសធំ នឹងមិនករងរចូលរួម ទំងរសុងេនះេទ ែតគួ រែតផតល់ជំនួយខលះៗេទ
តមករកំ ណត់ របស់កុមរ។
សំនួរពិភកស៖
១.

េត ករចូលរួមរបស់កុមរជរកុមរបេភទណខលះ ែដលអនកបនជួបកនុងករងរ រកុមជំ នុំ និ ង

សហគមរបស់អនក? សូមផតល់ឧទហរណ៍
២.

េត ករចូលរួមរបស់កុមរកនុងរកុមមនតំៃលអវី? េត មនឧបសគគអីវខលះ?

៣.

េត រកុមែដលដឹកនំេដយកុ មរ អចមនទំ នក់ ទំនងរបេភទណជមួយមនុសសធំ? សូម
ផតល់គុណសមបតតិ និ ងគុណវ ិបតតិៃនរកុមនី មួយៗ។

៤.

េត អនកដឹកនំជកុ មររតូវបនសំគល់ និងអភិ វឌឍយ៉ ងដូ ចេមតចកនុងសហគម រកុមជំ នុំ ឬ

អងគកររបស់អក
ន ?

េត អនកអចរួមចំ ែណកអភិ វឌឍជំ នញដឹ កនំសំរប់ កុមរ

និ ងយុវវ ័យ

េដយរេបៀបណ?
៥.

េត មនរកុមែដលដឹកនំេដយកុមរ ឬ សមគមណមួ យ ែដលអនកអចគំរទ ឬ េលកទឹក
ចិ តតឬេទ? េត អនកអចេធវសកមមភពអវីខលះេដ មីបេធវករជមួ យពួកេគ និងេដ មីបជួ យបំ េពញ
េគលេដរបស់ពួកេគ? របសិនេប អនកគិ តមិនេឃញពី រកុមណមួយេទ េត អនកអចេមល
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ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
េឃញឳកសេផសងៗែដលកុ មរអចទទួ លអតថរបេយជន៍

ពី ករេធវករកនុងរកុមែដល

ដឹ កនំ េដយកុមរឬេទ? េត អនកអចេធវអីវខលះេដមីបជួ យឲពួ កេគចប់េផតម?
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ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
េមេរៀនទី ១៥៖ េតកម
ុ រអចចូលរ ួមកនងករតស៊
ម
ូ តិយ៉ងដូចេមតច?
ុ
សេងខប៖
 េត ករចូលរួមរបស់កុមកនុងករតស៊ូមតិ មនបញ
ហ អវីខលះ?

 េត មនុសសធំ អចេដ រតួ នទី អីវខលះកនុងករតស៊ូមតិសំរប់ កុមរ និ ងជមួយកុ មរ?

 េត កុមរអចចូលរួមកនុងករតស៊ូមតិ សំរប់ សិទិធរបស់ពួកេគេដយរេបៀបណ?
េនកនុងេសៀវេភកិ ចក
ច រទី ១ េយងេឃញថ ករតស៊ូមតិអចជរេបៀបមួយដ៏ មនរបសិទិធភព
កនុងករេលកកំពស់ករយល់ដឹងអំ ពីសិទិធកុមរ េហយេធវយ៉ងណឲមនុសស និ ងសថប័ នែដល
មនសិទិធអំណេគរពសិទិធកុមរ។

េនេពលេយងពិ ចរណអំ ពីករតស៊ូមតិ អំពីសិទិធ

និ ងបញ
ហ របស់កុមរ

េយងរតូវែតយកដក់

ពិ េសសេដយេធវយ៉ងណ េយងមិ នដកយកសំេលងរបស់កុមរេចញពី ដំេណករតស៊ូមតិេទ។
ករតស៊ូមតិ គឺសីអ
ត ំ ពីករនិ យយ។

ជញឹកញប់

េយងែតងែតគិតថ

ករតស៊ូមតិ គឺជករ

និ យយជំ នួសនរណមនក់ ែដលមិ នអចនិ យយឲខលួនពួ កេគបន។ តមករពិ ត មនុ សសធំអច

េដ រតួ េផសងៗកនុងកិ ចក
ច រតស៊ូមតិ

េដមីបជួយកុមរ។

សូមសំគល់េមលថេតមនតួនទីប៉ុនមន

ែដលអចជួ យឲកុមរេរប សិទិធរបស់ពួកេគេដ មីបនិ យយ និ ងរតូវបនសតប់ លឺ។
តួនទីមនុសសធំកងករតស៊
ម
ូ តិ
ុន
ខងេរកមេនះគឺជបញជីតួនទី េផសងៗ ែដលមនុសសធំ អចេធវករតស៊ូមតិសំរប់ កុមរ និ ង
ជមួ យកុ មរ39៖
តួនទីតស៊ម
ូ តិ

កិចចករ

តំ ណង

និ យយជំ នួសកុ មរ

អមដំ េណរ

និ យយរួមជមួ យកុមរ

ផតល់សិទិធអំណច

ជួ យឲកុមរនិ យយេដយខលួនឯង

សរមបសរមួល

សរមបសរមួលកររបរស័យទក់ ទងរវងកុមរ

និ ង

មនុ សស

ដៃទេទៀត (ដូ ចជ ឪពុកមតយ រគូបេរងៀន ប៉ូលីស មរនតីរដឋ

39 ែផអកេលករសិកសរបស់ Gordon (2002), 32.
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ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
ភិ បល)។
េធវជគំ រូ

បងហញពី រេបៀបៃនករេធវករេទដល់កុមរ ឬ អនកបេងកតេគល
នេយបយ/ឪពុ កមតយ/សមជិកសហគមន៍

ចរចរ

ចរច/តៃថលសំរប់ អីម
វ ួ យែដលផតល់របេយជន៍ដល់កុមរ

បណ
ត ញទំ នក់ ទំនង

កសងទំ នក់ទំនងរវងរកុមកុ មរ និ ង/ឬ មនុ សសធំ

តួនទីកម
ុ រកនងករតស៊
ម
ូ តិ
ុ
វក៏ ជករសំខន់ ែដរ ែដលេយងរតូវដឹ ងថ ករតស៊ូមតិ មិនែមនរគន់ ែតជអវីមួយែដលមនុសស
ធំ េធវសំរប់ កុមរប៉ុ េណណះេទ។

កុ មរក៏អចចូលរួមេធវជអនកតស៊ូមតិ

សំរប់ សិទិរធ បស់ពួកេគ

ផទល់ និ ងសិទិធរបស់មិតភ
ត ័ កតរបស់ពួកេគែដរ។ ពួ កេគក៏អចចូលរួមជមួយមនុសសធំ កុងករតស៊
ន
ូ

មតិ អំពីបញ
ហ េផសងៗ ែដលប៉ ះពល់ដល់សហគមទំងមូ ល មិ នែមនរគន់ ែតបញ
ហ ទក់ ទងនឹ ង
កុ មរប៉ុ េណណះេទ។
ចំនុចសំខន់មួយែដលចងចំកុងចិ
ន តត
១.

អប់រ ំកុ
ល សគល់អំពីករេរប របស់ និ ងរ ំេលភ បំ ពន
ំ មរេដ មីបឲពួ កេគសគល់ពីសិទិធរបស់ខួន

អំ ណចកនុងបរ ិបទរបស់ពួកេគ និ ងអប់ រ ំពួកេគឲេរកកឈរតស៊ូសំរប់ សិទិធពួកេគផទល់។
២.

សតប់គំនិត

និងទសសនៈរបស់កុមរអំ ពីបញ
ហ ែដលពួ កជួប

និ ងសតប់ ពីរេបៀបែដលពួ កេគ

និ យយរបប់ពីបញ
ហ ទំងេនះ។
៣.

គំរទកុ
ទ មរកនុងករែសវងរកនូ វវ ិធី សរសតែដលមនរបសិទិធេផសងៗ

េដមីបជួ យឲសំេលង

របស់ពួកេគរតូវបនលឺ។

កនុងករអនុ វតតផទល់ េនះមនន័យថ េនេពលណអនកមនគំេរងេធវករតស៊ូមតិ អនករតូវគិ តថ

េត កុមរអចចូលរួមកនុងដំ េណរករទំងមូ លេដយរេបៀបណ។ េដ មីបជួ យអនកគិ តពីដំេណរករ
េនះ សូមេមល “វដតៃនករតស៊ូមតិ” ខងេរកម៖
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ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ

ដូ ចវដតគំេរងែដលេយងបនេមលកនុងេមេរៀនទី ១០ វដតៃនករតស៊ូមតិ គឺជរេបៀបមនរបេយជន៍

មួ យកនុងករពិនិតយេម លជំ ហនេផសងៗ

ទក់ ទងនឹ ងករេធវករតស៊ូមតិ ែដលមនរបសិទិធភព។

ករឲកុមរចូលរួមកនុងរគប់ ជំហនៃនវដតៃនករតស៊ូមតិ អនកអចនឹ ងដឹ ងចបស់ថ កមមវ ិធី តស៊ូមតិ

ពិ តជរួមបញូច លកុមរ និងផតល់ឲពួ កេគមនសំេលង េដយមិ នបនដកសំេលងពួ កេគេចញ។
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ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
ករណីសិកស
ករចូលរួមរបស់កុមរកនុងករតស៊ូមតិសំរប់ករពរកុមរ
ែផនកមួយៃនយុទធសរសតតស៊ូមតិកុមរ ែដលមនករចូលរួមពីរកុមជំ នុំ និ ងបណ
ត អងគករនន
ែដលជែផនកមួយៃនបណ
ត ញសកមមភពជួយកុមរងយរងេរគះ កនុងេនះមនកុមរ ៤០០ នក់

បនមកចូ លរួមេដ មីបសតប់ េភលង រំ និ ងសំែដងេលខនកនុងែខសីហ ២០០៩។ េគលបំ ណង ៃន

កមមវ ិធី េនះគឺ ចង់ផតល់ឳកសេទដល់កុមរ េដមីបសំែដងេចញអំ ពីខួលនឯងកនុងមូលន័ យសច់េរឿង

“ខញំុមនអរមមណ៍សុវតិថភព េនេពល…” ។ កុមរចូលរួមកនុងអងគករចំនួន ២៦អងគករ េដមីបសរ
េសរពីសំេណរៃនកររបកួ តរបែជង

និ ងយកេទបងហញដល់រកុមេចរកមវយតំ ៃល

េនះមនសមជិករដឋសភមនក់។

ែដលកនុង

េនៃថលរបកួ តរបែជង សររបស់កុមរទំងេនះមនភពចបស់លស់។ កុ មរមួ យរកុមែដលមក
ពី អងគករមូ លនិ ធិមូគីសសំរប់ កុមរែដលមនតរមូវករពិេសស បននិយយថ “េនេពល អនក
រសលញ់ខំុញ អនកជួ យឲខញំុមនអរមមណ៍សុវតិថភព”។ កុ មរដៃទេទៀតនិយយថ “អនកវយដំ ខំុញ
អនកេធវឲខញំុឈឺចប់

គមនរបេយជន៍ ែមន

អនកនិ យយថខញំុជមនុសសគមនរបេយជន៍ រហូតទល់ែតខញំុេជឿថ
ែតឥឡូវេនះខញំុទមទរយកជី វ ិតខញំុវ ិញេហយ”។

ខញំុពិតជ

សំេណររបស់កុមរែដល

ទទួ លជ័យជំ នះ បងហញរបំ និ ងករសំែដងេលខនែដលបងហញពី ឈុតមួយេនជុំវ ិញភនក់ េភលងជំ រុ ំ
កនុងភូ មិ ែដលមនុ សសធំកុនងភូ មិេនះចង់ដក់ ពិន័យកូ នៗរបស់ពួកេគនិ ងរ ំពត់ ប៉ុ ែនតកុមរ េធវករ

តវ៉ ឲមនករដក់ ពិន័យ េដយភពមុឺ ងម៉ ត់ និ ងពកយៃនកតីរសឡញ់ េហយកុមរទំងេនះ
បនឈនះ។
វ ិធី សរសតៃចនរបឌិ តេនះបនកលយជរេបៀបមួ យដ៏ មនរបសិទិភ
ធ ព េដ មីបឲសំេលងកុមររតូវបន
សតប់ លឺ។ សមជិ ករដឋសភែដលចូលរួមជមួយកុ មរេនៃថងេនះ បនមនរបសសន៍ េទកន់
កុ មរទំងអស់ថ៖ “ពិករភព និ ងភពខុសេគមិ នបនេធវឲបអូនៗអសមតថភពេនះេទ េហយខញំុ

សូមសរេសរបអូនៗទំងអស់

សំរប់កិចចខិតខំរបឹងែរបងកនុងករបេញច ញសំេលងរបស់ខួលន។

សកមមភពមនសំេលងលឺជងពកយសមតី។ ខញំុគិតថ គមនអវីែដលសំខន់ចំេពះសមជិកសភ
េរចនជងករសតប់លឺអីវែដលកុមរនិយយេទ
អស់គន។

ែដលកុមរគឺជជំនន់អនគតរបស់េយងទំង

របសិនេបខំុម
ញ ិននិយយជួសមុខឲបអូនៗទំងអស់គនេទ

េតខំុញកំពុងនិយយជួសមុខ

ឲនរណ? បអូនៗបនែចកចយសររបស់បូនៗ
អ
បអូនៗកំពុងែតសុំឲអនកដឹកនំបេញច ញសកមមភព

។ ខញំុបនលឺកុមរនិយយថ ពួកេគមិនបនទទួលតំៃលរបស់ពួកេគេទ។ ពួកេគមនអរមមណ៍ថ

សំេលងរបស់ពួកេគមិនរតូវបននរណសតប់លឺេទ។

គមននរណមនក់គួរែតមនអរមមណ៍
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ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ

អសុវតថិភពេនេលែផនដីេនះេទ។ កុមរទំងេនះបនេហករេនះថ ជកររទេហរយំ។ កុមរ
កនុងរបេទសេនះទំងអស់អឺយ ជីវ ិតរបស់អនកមនតំៃលណស់។ កនុងនមជអនកតក់ែតងចបប់

ខញំុចង់បញ
ជ ក់ជមួយបអូនៗថ េយងមិនបនរពេងយកេនតយជមួយបអូនៗេទ។ កុមរទំងអស់គួរ
ែតជរពះពរ មិនែមនជបនទុកេទ។”

របធនេចរកមបនសេងខបេដយបែនថមថ “ឪពុ កមតយទំងអស់អឺយ សូមកុំ ទុកកូ នៗរបស់អនក

កនុងបនទប់របស់ពួកេគអី

ឲពួកេគេចញមក

េហយបងហញេយងថេតពួកេគអចេធវអីវបនខលះ!”

ជំ ហនវ ិជជមនមួ យេនះរគន់ ែតជែផនកមួ យៃនកមមវ ិធី បណុត ះបណ
ត ល

ែដលមនេគលបំ ណងរទរទង់ នូវសិទិក
ធ ុ មរកនុងទីរកុងកំប៉ឡ
របស់ពួកេគ។
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និ ង

និ ង

សកមមភពេផសងៗ

េដ មីបែកលំអរសថនភព

ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
លំហត់អនុវតត
បំ េពញចេនលះកនុងអតថបទេមេរៀនសេងខបខងេរកម៖
_________គឺ ជមេធយបយដ៏មនរបសិទិភ
ធ ពមួ យ កនុងករផសពវផសយអំ ពីសិទិក
ធ ុ មរ េដយេធវ
យ៉ ងឲកុ មរទទួ លបននូ វករេគរព។

េនេពលេយងគិ តពី ករតស៊ូមតិ េលបញ
ហ ទក់ ទងនឹ ង

កុ មរ េយងរតូវែតធនថ េយងនឹ ងមិ ន______________របស់កុមរ_______។ តួ នទី របស់
មនុ សសធំ ក៏រតូវជួ យកុ មរឲ_______ និ ង_____ _____េដយសិទិធរបស់ពួកេគផទល់។ ករតស៊ូ
មតិ មិនែមនរគន់ ែតជអវីមួយ ែដលមនុ សសធំេធវសំរប់ កុមរេនះេទ។ កុ មរក៏អចតស៊ូមតិ សំ
រប់ សិទិ_
ធ _____របស់ពួកេគ សិទិធរបស់______ និ ង_______ែដរ។ េដ មីបឲកុ មរចូ លរួមកនុង ករ
តស៊ូមតិបន ទមទរឲេយង_____កុ មរឲយល់ពីសិទិធរបស់ពួកេគ ______គំ និត និ ងទសសនៈ
របស់កុមរអំ ពីបញ
ហ ែដលពួ កេគជួ បរបទះ និ ង_____កុ មរកនុងែសវងរក វ ិធី សរសតេផសងៗែដល

មនរបសិទិធភព េដមីបឲសំេលងរបស់ពួកេគបនលឺ។ វក៏ មនន័ យថ កុ មរក៏គួរែតចូលរួមកនុង

រគប់ ដំណក់កលៃន____ៃនករតស៊ូមតិទំងអស់។
សំនួរពិភកស
១.

េត អនកយល់ថករតស៊ូមតិ គឺជអវី? េត អនកគិ តថ កុ មរគួ រេដ រតួនទី អី?
វ

២.

សូមគិ តពី ឧទហរណ៍មួយកនុងរពះគមពីរ ែដលកុមរ និ ងយុវវ ័យេធវករតស៊ូមតិសំរប់សិទិធ
សហគមរបស់ពួកេគ។ េត មនឧទហរណ៍ណខលះេទៀតពី រកុមជំនុំ អងគករ ឬ សហគមន៍
របស់អក
ន ?

៣.

សូមេធវករពិភកសអំ ពីគំនិតេផសងៗឲបនេរច នតមែតអចេធវេទបន អំ ពីរេបៀបេផសងៗ
ែដលកុមរអចចូ លរួមេធវករតស៊ូមតិសំរប់សិទិរធ បស់ពួកេគ

និ ងសិទិធរបស់មិតភ
ត ័ កត

និ ង

សហគមរបស់ពួកេគ។ េត អនកគិតថ រេបៀបមួយណសមរមយបំផុតសំរប់បរ ិបទរបស់អក
ន ?
៤.

េត ករឲកុ មរចូ លរួមកនុងករតស៊ូមតិ មនរបេយជន៍ អីវខលះ? េត មនគុ ណវ ិបតិត ឬ ហនិ ភ័យ
អវីែដលរតូវយកមកពិ ចរណឬេទ?

៥.

េត អនកមនឳកសអវីខលះ េដ មីបេរៀបចំ ឬ ឲកុ មរ និ ងយុវវ ័យចូលរួមកនុងករតស៊ូមតិ? េត អក
ន

អចេធវតមជំ ហនណខលះ?
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ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
ចំេលយសំរប់អតថបទសេងខបេមេរៀន
េមេរៀនទី ១
កុ មរទំងអស់រតូវបនបេងកតេឡងតមតួ អងគរបស់រពះ។ មនន័ យថ កុមរទំងអស់មន តំ ៃល
និ ងភពៃថលថូនរ ដូេចនះពួកេគអចទទួលបនសិទិធ ដូ ចមនុសសដៃទេទៀតែដរ។ េនកនុងរពះគមពីរ

ន
េយងេមលេឃញឧទហរណ៍ជេរច នអំពីករែដលរពះេរជសេរ សកុ មរ េដ មីបបំេពញតួ នទីកុង

េបសកកមមរបស់រពះ កនុងរបវតតិសរសតកនលងមក។ សច់ េរឿងមួ យដ៏លីបកនុងរពះ គមពីរនិ យយអំពី

ដវ ីឌកលពី េនកុមរ ែដលទទួលតួនទី ករពររបជជនអុី រសែអល េហយ េរកយមកបន
កលយជេសតច។
េនកនុងសមព័នធេមរតីថីម េយងេឃញថរពះេយស៊ូនំកុមរចូ លមកកនុងព័ នក
ធ ិ ចចរបស់រពះអងគ េទះបី

ជសវ ័កពយយមឃត់ពួកេគមិនឲចូលមករករទង់ ក៏េដយ។

េយងេឃញសច់ េរឿងេនះកនុង

េសៀវេភដំ ណឹងលអម៉កុស ែដលរពះេយស៊ូមនរពះបនទូលថ “…ទុ កឲកូនេកមងមកឯខញំុកុំឃត់ វ

េឡយ ដិបតនគរសថនសួគ៌មនសុទធែតមនុសសដូចវរល់គន”។

មនសច់ េរឿងជេរច នេទៀតកនុងរពះគមពីរ ែដលបញ
ជ ក់ ពីសរៈសំខន់ ៃនករសតប់ កុមរ។ រពះ

គមពីរបនបេរងៀនេយងថ

កុ មរគឺជមនុសសែដលមនសមតថភព

ែដលអចនឹ ងទទួ លតួ នទី

សំខន់កុនងរគួសរ អងគករ ឬ សហគមរបស់ពួកេគ។
េមេរៀនទី ២
េយងអចេលកេឡងនូ វេហតុ ផលយ៉ ងេហចណស់ចំនួន៤

អំពីមូលេហតុ ែដលេយងរតូវ

សតប់ កុមរ៖ រកមសីលធម៌ ែផនកចបប់ ករករពរកុ មរ និ ង ផលរបេយជន៍ ។ ករសតប់ កុមរ គឺ
ជេរឿងរតឹ មរតូវតមរកមសីលធម៌ េរពះកុ មរក៏ជមនុសសែដរ ពួកេគមន ទសសនៈ អរមមណ៍
និ ងបទពិ េសធន៍ផទល់ខួន។
ល

វគឺ ជេរឿងរតឹមរតូវតមចបប់

តមរយៈអនុ សញញសតីពីសិទិធកុមរៃនអងគករសហរបជជតិ

េរពះសិទិធអនុ ញញតិ ជអនតរជតិ
េធវករេលកកំ ពស់ដល់សិទិរធ បស់

កុ មរកនុងករទទួ លករសតប់ ។ េយងក៏ គួរសតប់ កុមរផងែដរ េរពះវជួ យឲេយងករពរកុ មរ

បនរបេសរ ពីកររ ំេលភបំ ពន និងករឈឺចប់ ដូ ចជេនេពលែដលេយងអនុ ញញតិ ឲពួ កេគ
និ យយអំ ពីកររពួយបរមភរបស់ពួកេគ។

ជចុងបញចប់

ករសតប់ កុមរមិ នរគន់ ែតផតល់ផល

របេយជន៍ សំរប់ កុមរប៉ុេណណះេទ ប៉ុ ែនតក៏មនរបេយជន៍ ដល់រគួសរ និងសហគមរបស់ពួកេគ
ែដរ។ ករចូ លរួមរបស់កុមរមនគុ ណសមបតតិេរច ន។ វជួយបេងកនទំ នុកចិ តត ភពេជឿជក់េល
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ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
ខលួនឯង ជំ នញ និ ងទំ នួលខុ សរតូវរបស់កុមរផងែដរ។ វក៏ ជួយបេងកតនូវេគលនេយបយ និ ង
កមមវ ិធីលៗ
អ សំរប់ កុមរផងែដរ។
េមេរៀនទី ៣
អចមននូ វផលវ ិបកអវ ិជជមនមួយចំ នួន

េនេពលេយងមិ នបនសតប់កុមរ។

កនុងបរ ិបទ

រគួសរ ករែដលឪពុ កមតយមិនបនសតប់កូនៗរបស់ពួកេគ អចមនន័យថ ជករររំងករ

អភិ វឌឍន៍ របស់កុមរ េហយអចនំេឆពះេទរកអកបបកិ រ ិយែដលបងកបញ
ហ ។ េនកនុងសហគម
របសិនេប គមននរណសតប់ ទសសនៈរបស់កុមរេទ

ពួ កេគអចនឹងរបឈមនឹ ងភពងយរង

េរគះកន់ ែតខលំង។ ទក់ ទងនឹងករបេងកតេគលនេយបយ ចបប់ ែដលករជំ ទស់តវ៉ អច
នឹ ងមនេរគះថនក់ ដល់កុមរ និ ងមិ នផតល់របេយជន៍ ដល់ពួកេគ។ កមមវ ិធី ទំងឡយណ ែដល
បេងកតេឡងេដមីបេលកកំពស់សថនភពកុ មរ ក៏អចមិ នរតូវនឹងសថនភពមិ នគួ រឲចប់អរមមណ៍
ឬ បងកេរគះថនក់ វ ិញ របសិនេបមិនបនគិ តដល់អតថរបេយជន៍របស់ពួកេគ។ កនុងសថនភពមន

កររ ំេលភបំពនកុមរ ករែដលមនុសសធំខកខនមិ នបនយកចិតតទុកដក់ សតប់ កុមរ អច
មនន័យថ ជកររពមេរពៀង និ ងអចឈនេទដល់រ ំេលភបំពន។
េមេរៀនទី ៤
ករសតប់ គឺជជំ នញមួយែដលេយងរតូវអនុ វតត។

មនុ សសធំែដលេធវករជមួ យកុ មរ

រតូវមន

ឥរ ិយបថ លកខណៈសមបតិត និ ងអកបបកិ រ ិយ ែដលនឹ ងជួ យឲពួ កេគសតប់កុមរ និ ងេលកទឹក
ចិ តតកុមរឲនិ យយ។ េយងសតប់ តមរេបៀបេផសងៗ។ េយងអចេធវជអនកសតប់ ែដលអសកមម ឬ
អនកសតប់ ែដលសកមម។ អនកសតប់ សកមមេរបនូវសំនួរេប ក និ ងបេចចកេទសេផសងៗេទៀត េដ មីប ពិ
និ តយេមលឲដឹងថេត េយងបនយល់ចបស់ឬេទ។ ករែសវងយល់អំពីរេបៀបៃនករសតប់ក៏ អច
ជួ យឲេយងេបកចិ តតសតប់ កុមរកន់ ែតេរច នផងែដរ។ េគនិ យយថ វ ិធីៃនករសតប់ ដ៏លអ បំ ផុត
េនះគឺ េធវជអនកសតប់ ែដលយល់ចិតត មនន័ យថ អនកសតប់ រជមុ ជខលួនពួ កេគទំងរសុងេទ តម
ទសសនៈ និ ងគំ និតរបស់អនកនិ យយ។ កុ មរឆប់ ចប់ បនខលំងណស់ េហយអចដឹងថ េត

នរណកំ ពុងសតប់ ពួកេគេដយពិតរបកដ។ ករសតប់ ដ៏លម
អ នសរៈសំខន់ ណស់ ជពិ េសស
ចំ េពះកុ មរ ែដលឆលងករនូ វបទពិ េសធន៍ែដលប៉ ះទងគិចផលូវចិតត។
េមេរៀនទី ៥
រគួសរគឺ ជបរ ិយកសដំ បូង ែដលកុ មរេរៀនែចកចយពី ទសសនៈ និ ងទទួ លបននូ វតំ ៃល េន
េពលមនុ សសសតប់ ពួកេគ។ ដូ េចនះេហយវមនសរៈសំខន់ ណស់ ែដលេយងរតូវជំ រញ
ុ
ទឹ កចិតត
ឪពុ កមតយឲកលយជអនកសតប់ កូនៗរបស់ពួកេគឲបនលអ។ េយងរតូវទទួលសគល់ថ ឪពុ កមតយ
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ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
ែតងែតរបឈមនឹ ងឧបសគគជេរច ន ែដលប៉ ះពល់ដល់ករយកចិតតទុកដក់ សតប់

កូ នៗរបស់

ពួ កេគ។ ឧបសគគមួយចំនួនទក់ទងនឹងករខវះេពលេវល បញ
ហ ៃនករចត់ អទិ ភព និ ងគំ លត
វ ័យ ែដលេក តេឡងរវងឪពុ កមតយ និ ងកូនៗរបស់ពួកេគ។ ដូ េចនះវជករសំខន់ សំរប់ អងគករ
រកុមជំ នុំ ឬ រកុមមនុ សសេផសងៗ ែដលចង់ េលកកំពស់ករសតប់កុមរ រតូវេធវករ បំពក់ បំប៉ន និ ង
ជួ យដល់ឪពុ កមតយ។
េមេរៀនទី ៦
ករចូ លរួមរបស់កុមរ មិ នែមនរគន់ ែតសតប់កុមរប៉ុ េណណះេទ។ េគលេដគឺ ចង់ ឲកុមរចូលរួម
កនុងបរ ិបទេផសងៗ ែដលមនអតថន័យ និ ងជួយអភិ វឌឍ។ ករចូលរួមរបស់កុមរអចេកតេឡង

កនុងទំ រង់ និ ងែបបបទេផសងៗ។ វអចេក តេឡងតមរយៈទំនក់ ទំនងែបបមិ តតភ័កត ឬ កររបឹ កស

េយបល់ និ ងករសំេរចចិ តតែបបផលូវករ េដយចប់ េផតមពី កុនងរគួសររបស់ពួកេគ និ ង កំ រ ិតថនក់
ជតិ

និងអនតរជតិ េផសងៗេទៀត។

ករចូ លរួមរបស់កុមរខលះ

រគន់ែតេរប របស់កុមរេធវជ

និ មិតតរប
ូ ឬ បងគប់ បញ
ជ កុ មរសំរប់ របេយជន៍ របស់មនុសសធំប៉ុេណណះ។ េប និយយឲេសមះរតង់
េទ ករចូ លរួមរបស់កុមរគួ រែតដឹ កនំេដយេគលករណ៍ដូ ចតេទ៖ ករេគរព ឳកស ទំ នួល
ខុ សរតូវ និ ងករគំរទ។ របសិនេបគមនេគលករណ៍ទំងេនះេទ ករចូ លរួមរបស់កុមរអចនឹង
កត់ បនថយ ឬ គមនលំនឹង។
េមេរៀនទី ៧
កុ មរមនអយុ គុ ណតំ ៃល ជំ េនឿ ជតិ សសន៍ សមតថភព ខុសៗពីគន ែតពួ កេគមនសិទិធេសមៗ
គនកនុងករទទួលបនករេគរពេសមៗគន និ ងទទួលបនឳកសកនុងករចូលរួម។ កុ មរក៏ អចសថិត
េនកនុងរកុម ែដលេយងេហថ “រកុមរតូវេគេបះបង់ េចល” ែដរ ឬក៏សិត
ថ េនកនុងរកុមែដលមិ ន

មនមនុសសយកចិ តទ
ត ុ កដក់ និ ងរតូវេគេរ សេអ ង។ កុ មរទំងេនះរួមមន កុ មរ ី កុមរមនពិករ
ភព និ ងកុមរមកពី រកុមអំ បូរភគតិ ច។ កុមរែដលេគេបះបង់ េចល ដូចជ កុ មរដៃទេទៀតែដរ
ល
មនសិទិធទទួលករេគរពដូ ចគន។ របសិនេបគមនករេគរពេទ ទំ នុកចិតត និ ងករឲតំ ៃលេលខួន

ឯងរបស់ពួកេគរតូវបនបំ ផលញ េហយឳកសកនុងកររ ីកចំ េរ នរបស់ពួក េគរតូវបនកត់ បនថយ។

វក៏ អចនឹ ងនំឲកុមរទទួ លនូ វករេបះបង់ េចលែថមេទៀត េរពះ សថនភពេនះមិនមនករ

ផលស់ែរប។ េដ មីបេលកទឹ កចិ តឲ
ត មនករចូលរួមកនុងចំ េណមកុមរ ែដលងយរងេរគះ មនុ សស

ធំ រតូវែតឧសសហ៍បែនថមេទៀត កនុងករែសវងយល់ពីរបវតិតរបស់ពួកេគ និ ងមនសមតថភពេរប វ ិធី

សរសតេផសងៗ េដមីបជួយឲកុមរមនករចូលរួម។ គំ េរងេធវករជមួយកុ មរគួ រែតេលកទឹ កចិតត
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ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
កុ មរឲបំ េពញតួ នទី េផសងៗ េដយេយងតមសមបទ ចំ ណប់អរមមណ៍ និ ងសមតថភពរបស់
ពួ កេគ។
េមេរៀនទី ៨
វជករសំខន់ ែដលេយងរតូវយល់អំពីអីវ

ែដលករចូលរួមរបស់កុមររួមបញូច ល

និ ងមិនរួម

បញូច ល េរពះមនករយល់ខុសេរចន។ ឧទហរណ៍ ករចូលរួមរបស់កុមររួមបញូច លនូវករ

េរៀនពី កុមរ

ប៉ុ ែនតមិនែមនមនន័ យថជករមិនឲតំ ៃលេលបទពិ េសធន៍

របស់មនុ សសធំេទ។

និ ងេទពេកសលយ

ករចូ លរួមរបស់កុមរមិនែមនមនន័យថរបគល់អំណចទំងអស់េទឲ

កុ មរេទ ប៉ុ ែនតជករែចកចយអំ ណចជមួយពួកេគ។ ឧបករណ៍អនុ វតតមួយែដលេយងអចេរប
បនេដមីបែសវងយល់ពីេជគជ័យរបស់អងគកររបស់េយង
កុ មរ

ែដលេយងេហថផលូវនំេទរកករចូលរួម។

កនុងករេលកកំ ពស់ករចូ លរួមរបស់

ឧបករណ៍េនះពិនិតយេម លេទេលករចប់

េផតមឳកស និងកតពវកិចច ែដលមនរួចជេរសចកនុងអងគករ ែដលជួយឲករចូ លរួមរបស់កុមរ

មនភពងយរសួល។ ឧបករណ៍េនះអចយកមកេរប េដយបុ គគលមួ យរូបៗ និ ង អងគករនន
ែដលេធវករជមួ យកុ មរ េដ មីបេធវជជំ ហនដំ បូងមួ យ កនុងករបេងកតែផនករសកមមភព កនុង

េគលេដេលកកំ ពស់ករចូ លរួមរបស់កុមរ។
េមេរៀនទី ៩

ករេលកកំ ពស់ករចូ លរួមរបស់កុមរកនុងអងគករ នឹ ងរតូវករេពលេវលខលះសំរប់ករេរៀនសូរត
និ ងករផលស់បូរ។
ត វជករសំខន់ ែដលបុ គល
គ ិក និ ងអងគករចប់ េផតមេមលេឃញកុ មរថជៃដគូ

មិ នែមនរគន់ ែតជអនកទទួ លផលពី កមមវ ិធី របស់ពួកេគប៉ុ េណណះេទ។ អងគករែដលតំងចិ តតេធវករ
សំរបសំរល
ួ នូ វករចូលរួមរបស់កុមរ

អចេធវករផលស់បូតរបនតិចបនតួច

េដ មីបនឹ ងជួ យឲពួ កេគ

របេសរេឡងកនុងករសតប់កុមរ ដូចជមនចិ តច
ត ង់សតប់ បេងកតបរ ិយកសនិង េពលេវលជ
របចំ េដ មីបឲកុ មរេធវកររបរស័យទក់ ទង និ ងអនុ វតតបេញចញគំនិតរបស់ពួកេគ។ យនតករៃចន
របឌិ តេផសងៗក៏ អចជួ យឲកុ មរ េធវកររបរស័យទក់ ទងេដយេប កចំ ហរបនែដរ។
អងគករមួ យរតូវែតផលស់បូតរទំ លប់ ករងររបស់ខួន
ល

របស់អងគករែដលពក់ ព័នធនឹងជី វ ិតរបស់ពួកេគ
ភពបុ គល
គ ិក

េដ មីបជួ យឲកុ មរចូ លរួមកនុងដំ េណរករ

មិ នែមនផត់ ពួកេគេចលេទ។

និងអងគករេដមីបេធវករជមួ យកុ មរ

កសងសមតថ

ផតល់នូវបរ ិយកសសំរប់ ឲកុ មរមន

អរមមណ៍រសួលអំ ពីខួលនឯង និ ងធនបនថ មនសុវតថិភពសំរប់ ឲកុមរទទួ លករករពរ។
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ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
េមេរៀនទី ១០
កុ មរមនជំ នញតមរេបៀបរបស់ពួកេគ ជពិ េសសកនុងសថនភពេផសងៗែដលមនឥទិធពលេល

ជី វ ិតរបស់ពួកេគ។ ឥឡូវេនះមនករទទួលសគល់ថ កុមរអចចូលរួមកនុងដំ ណក់ កលេផសងៗ

ៃនវដតគំេរងកនុងករងរអភិ វឌឍន៍។ ដំ ណក់ កលវដតគំេរងចប់ េផតមជមួ យករកំ ណត់ តរមូវករ
(ឬករវ ិភគសថនភព) ែដលផតល់ពត៌មនដល់ករបេងកតគំេរង។ កុ មរពិតជអចចូលរួមកនុង
ករអនុ វតត និ ងពិនិតយតមដន ែដលពួ កេគអចេដ រតួ នទី េផសងៗ។ ជចុ ងេរកយកុមរក៏អច
ចូ លរួមកនុងករវយតៃមលពីឥទិធពលៃនគំេរងេលជីវ ិតរបស់ពួកេគ

េហយអចចូ លរួមេធវជអនក

សិកសរសវរជវ ឬ អនករបមូ លទិ ននន័យ។ េនកនុងរគប់ ដំណក់កលទំងអស់ ករគំរទ និងករ
ែណនំពីមនុសសធំ ក៏ដូចជឧបករណ៍ែដលសមរមយ គឺ ជគនលឹះកនុងករសំេរច បនករចូ លរួម

របស់កុមរ។

េមេរៀនទី ១១
រពះេយស៊ូេលកពី សរៈសំខន់ ៃនតួ នទី កុមរកនុងរកុមជំនុំ។

កុ មរគួរែតរតូវែតបនចត់ ទុកថ

ជសមជិ កសកមមៃនសហគមន៍រកុមជំនុំ។ កុ មរគួ រែតជអនកទទួ ល និ ងជអនកផតល់េទកន់ព័នធ
កិ ចចៃនរកុមជំ នុំទំងមូ ល។ ឧទហរណ៍ ពួ កេគគួ រែតទទួ លនូ វករបេរងៀន ករេធវជសវ ័ក និ ង
ករអធិដឋន។ កុមរគួ រែតអចចូលរួមកនុងព័នធកិចរច កុមជំ នុំ។ កុ មរគួរែតទទួ លបនករករពរពី

ទំ េនៀមទំ លប់ ែដលមិ នលអកុនងរកុមជំ នុំ េហយរគួសរគួ រែតេរតៀមខលួនសំរប់ ករចិញចឹមកូន។ មន
ជំ ហនជេរចនែដលរកុមជំ នុំអចេធវបន េដ មីបមនភពកុ មរេមរតី។ អនកដឹ កនំរគីសប
ត រ ិស័ទក៏

េដ រតួ ជកតលីករ កនុងករផលស់បូតរទសសនៈរបស់សងគមចំ េពះករសតប់ កុមរែដរ។
េមេរៀនទី ១២
វបបធម៌ និ ងរបៃពណីរបស់សហគមន៍ មួយ អចជឧបសគគររំងមនុសសមិ នឲសតប់ កុមរ។ វ
អចជេរឿងវបបធម៌ ឬ របៃពណី ជករខលចពី េរគះថនក់ េផសងៗទក់ ទងនឹ ងករសតប់ កុមរ ឬ ជ
ករខវះករទទួ លសគល់ពីតំៃលៃនករសតប់កុមរ និ ងសគល់ពីអតថរបេយជន៍ ៃនករសតប់ ែដល
ជួ យដល់ករអភិ វឌឍន៍ របស់ពួកេគ។

េទះបី ជបញ
ហ ទំងេនះពិបកផលស់បូតរក៏ េដយ

ែតមន

ជំ ហនតូ ចៗ ែដលអចជួ យផលស់បូតរទសសនៈ ឥរ ិយបថ និ ងអកបបកិ រ ិយរបស់ សហគមន៍

ទក់ ទងនឹ ងករសតប់ កុមរ។ មនយុទធសរសតមួយចំ នួនែដលេយងអចេរប បន។ មនជំ ហន
អនុ វតតមួយចំ នួនែដលេយងអចេធវបន េដ មីបេលកទឹកចិ តស
ត ហគមឲសតប់ កុមរ។ េយងអច
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ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
ចប់ េផតមេដយេដះរសយបញ
ហ ឥរ ិយបថអវ ិជជមន និងេលកទឹ កចិ តម
ត នុ សសធំ ឲ សំគល់េមល
ពី ទសសនៈ និ ងគំ និតែដលពួ កេគមនចំ េពះកុមរ។ េយងអចផតល់ទីតំងជួ បជុំ សំរប់ឲឪពុកមត
យ និ ងសមជិ កសហគមន៍ និ យយអំ ពីជំេនឿ និ ងគុ ណតំ ៃលែដលពួ កេគមន ចំ េពះកុ មរ។
េយងគួ រែតផសពវផសយពីឳកសេផសងៗេដ មីបជួ យឲសហគមន៍ សតប់កុមរ
មនុ សសធំ េម លពី បទបងហញរបស់កុមរែដរ។

ក៏ ដូចជអេញជញឲ

េយងក៏អចែចកចយពី គុណសមបតតិ

និ ងផល

របេយជន៍ ៃនករសតប់ កុមរែដរ ែដលជរេបៀបមួ យៃនករផសពវផសយអំពី អតថរបេយជន៍ ៃនករ
ចូ លរួមរបស់កុមរ េទកន់ កុមរ និ ងសហគមន៍ ទំងមូល។
េមេរៀនទី ១៣
កុ មរអចនឹ ងមនរបសិទិធភពណស់ េនេពលពួ កេគេធវករជមួយកុមរដៃទេទៀត។ ជញឹក
ញប់

វងយរសួលជងសំរប់ កុមរនិ យយជមួ យកុ មរដៃទេទៀត

ែដលមន

សថនភព

រសេដៀងគន។ វ ិធី សរសតកុមរជួ យកុមរ គឺកុមរមនក់េធវករជមួយកុមរដៃទេទៀត។ កុ មរមនក់
អចេដ រតួ ជអនកសរមបសរមួល អនករសវរជវ អនកអប់ រ ំ ឬ អនករបឹ កសេយបល់ជមួយ ឬ សំរប់
កុ មរមនក់ េទៀត។ របសិនេប េយងចង់ េលកទឹកចិ តតកុមរឲចូលរួម កនុងសថនភពមនក់ ជួយមនក់
េយងរតូវគំរទពួ កេគ និងេធវយ៉ងណជួ យឲពួ កេគមនអរមមណ៍ សុវតថិភព។
េមេរៀនទី ១៤
សិទិធរបស់កុមរកនុងករបេងកត

និ ងចូលរួមកនុងរកុម

រតូវបនធនេនកនុងអនុសញញសតីពីសិទិធ

កុ មរៃនអងគករសហរបជជតិ។ សំេលងរបស់កុមរមនឥទិព
ធ លខលំងជង េនេពលពួ កេគ េធវ

កររួមគន។ ករចូ លរួមរបស់កុមរកនុងរកុម អចមនទំ រង់ េផសងៗ។ វអចជកលឹបកុ មរែដល ផតល់

កែនលងសុវតថិភពសំរប់ ឲកុ មរេរៀន េលង និងេធវសកមមភពេផសងៗែដលផតល់អតថ របេយជន៍
ដល់សហគមរបស់ពួកេគ។ វក៏ អចជចលន ឬ បណ
ត ញរបស់កុមរែដរ ែដលរតូវបនេរៀបចំ
េឡងេដមីបបំ េពញតរមូវករ

និ ងកររពួយបរមភរបស់សមជិ ក។

រកុមរបឹ កសកុមរេធវករេដមីប

មនឥទិព
ធ លេលករសំេរចចិ តត េនថនក់សហគមន៍ ចំ ែណកឯសភ កុមរវ ិញផតល់នូវឳកសឲ
មនុ សសធំ សតប់ កុមរ េនកំ រ ិតថនក់ រដឋ ឬ ជតិ។ េទះបី ជមនុ សសធំ េនែតសំខន់ ក៏េដយ ែត
សមគមែដលដឹ កនំេដយកុ មរគួ រែតរតូវដំ េណរករ

េដយមិ នសូវមនករេរជៀតែរជកពី

មនុ សសធំ ។ េនះមិ នែមនបនន័យថ មនុសសធំ នឹងមិ នករងរចូលរួម ទំងរសុងេនះេទ ែតគួ រែត
ផតល់ជំនួយខលះៗេទតមករកំ ណត់ របស់កុមរ។

109

ករសតប់ កុមរ និងករចូលរួមរបស់កុមរ
េមេរៀនទី ១៥
ករតស៊ូមតិ គឺជមេធយបយដ៏មនរបសិទិភ
ធ ពមួ យ កនុងករផសពវផសយអំ ពីសិទិក
ធ ុ មរ េដយេធវ

យ៉ ងឲកុ មរទទួ លបននូ វករេគរព។
កុ មរ

េយងរតូវែតធនថ

េនេពលេយងគិ តពី ករតស៊ូមតិ េលបញ
ហ ទក់ ទងនឹ ង

េយងនឹ ងមិ នដកយកសំេលងរបស់កុមរេចញេទ។

តួ នទី របស់

មនុ សសធំ ក៏រតូវជួ យកុ មរឲនិ យយ និ ងរតូវេគសតប់ លឺេដយសិទិធរបស់ពួកេគផទល់។ ករតស៊ូ
មតិ មិនែមនរគន់ ែតជអវីមួយ ែដលមនុ សសធំ េធវសំរប់ កុមរេនះេទ។ កុ មរក៏អចតស៊ូមតិសំ
រប់ សិទិផ
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