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និពនធដោយ៖ Josephine-Joy Wright 
ជាមួយនឹង Glori Grey (ដមដរៀនទី២ និង ករណីសិកាចំនួន៣ និង សំណួរ) Colin Bennett (ដមដរៀនទី ៦-៨) Richard Newland (ដមដរៀនទី
១១-១២ និង ករណីសិកា) និង Bill Forbes (ដមដរៀនទី១៤ និង ករណីសិកា) 

អ្នកកកសរមួលដស៊េរដីសៀវដៅដនេះ៖ Kerstin Bowsher និង Glenn Miles  

ដភញៀវកកសរមួលដសៀវដៅ៖ Patrice Penney 

សូមកថលងអ្ំណរគុណដល់ Jennifer Orona សរាប់ការខិតខំរបឹងករបងទងំប ុន្មម ន កដលន្មឲំ្យគដរាងដនេះានសកមមភាព។ 

ដសៀវដៅមួយកាលដនេះរតូវបានចូលរមួចំកណកសដសរដោយអ្នកនិពនឋដរចីនកដលបានផតល់ដពលដវលា និង ជនំ្មញ ដោយសន្មត នចិតតលអបំផុត។ វវីា 
(VIVA) គឺានការរយីរាយដៅដពលអ្នកដរបីរបាស់ដសៀវដៅដនេះដដីមបី ជួយហ្វឺតហ្វឺនមនុសសឲ្យដចេះខ្វវ យខវល់ និង ដមីលកថដល់កុាររងដររេះ។ 
របសិនជាដសៀវដៅដនេះរតូវបានយកដៅដធវីការបណតុ េះបណ្តត លបនត សូមដមត្តត  ទទួលស្គគ ល់នូវស្គន ដដរបស់អ្នកនិពនឋ កដដូចជាកិចចខិតខំរបស់ វវីា 
(VIVA)។ ដៅដពលកដលដយីងដឹងថា ការដបាេះពុមពនូវឯកស្គរដនេះរតវូបានយកដៅដរបីរបាស់ ដន្មេះគឺវាពិតជាជួយដយីងបនតដធវីឲ្យគុណភាពដនការ
ដបាេះពុមពន្មដពលអ្ន្មគតឲ្យបានកាន់កតរបដសីរជាងមុន។ សូមដមត្តត ផតលជ់ាដោបល់ ត្តមរយៈរកោសការចុេះដ ម្ េះ និង រកោសវាយតដមល។ 
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ស ចកតណីែនាំ.........................................................................................................................................៤ 

ណផនកទី១៖ សេតុអ្វបីានជាកុមារងាយរងសររោះ? សតើមានកត្តត អ្វខី្លោះ ណដលសធវើឲ្យពួកសេមានភាពធនរ់រាំ?......................៤ 
 សមសរៀនទី១៖ សតើមានកត្តត អ្វីខ្លោះ ណដលនាំឲ្យកុមារងាយរងសររោះ?...........................................................៥ 

សមសរៀនទី២៖ សតើមានកត្តត អ្វីខ្លោះ ណដលសធវើឲ្យកុមារងាយរងសររោះនឹងហានិភយ័? 
សតើមានកត្តត អ្វីខ្លោះ ណដលការពារពួកសេ?..........................................................................................១០ 

 សមសរៀនទី៣៖ សតើការប ោះទងគិចផលូវចិតតេឺជាអ្វី? សតើមានផលប ោះពាល់អ្វីខ្លោះសៅសលើកុមារ?..............................១៤ 
 សមសរៀនទី៤៖ សតើមានកត្តត អ្វីខ្លោះ ណដលសធវើឲ្យកុមារមានភាពធនរ់រាំ?......................................................១៩ 
 សមសរៀនទី៥៖ សតើសយើងអាចពរងឹងភាពធនរ់រាំរប ់កុមារបានសោយរសបៀបណា?....................................២៤ 

ណផនកទី២៖ សតើសយើងអាចយល់អ្ាំពីតរមូវការរប ់កុមារបានសោយរសបៀបណា? ........................................…… ..២៩ 
 សមសរៀនទី៦៖ សតើកុមាររតូវការអ្វីខ្លោះ?………………………………………………………..............................៣០ 
 សមសរៀនទី៧៖ សតើរពោះេមពរីរបាបស់យើងអ្វីខ្លោះអ្ាំពីតរមូវការរប ់កុមារ?.....................................................៣៦ 
 សមសរៀនទី៨៖ សតើសយើងអាចណ វងយល់អ្ាំពីតរមូវការរប ់កុមារបានសោយរសបៀបណា?............................៤២ 
 សមសរៀនទី៩៖ សតើមានផលវបិាកអ្វីខ្លោះកនុងការមនិបាំសពញត្តមតរមូវការរប ់កុមារ?..................................៤៦ 

ណផនកទី៣៖ សតើសយើងអាចរាយអ្ាំសណាយរន និង  កាត នុពលរប ់កុមារ សេើយជយួ ពកួសេលូតលា ់បានសោយ
រសបៀបណា?.........................................................................................................................................៥២ 
 សមសរៀនទី១០៖ សតើវាមានអ្តថនយ័ដូចសមតច រមាបកុ់មារកនុងការលូតលា ់?..........................................៥៣ 
 សមសរៀនទី១១៖ សតើមានកត្តត អ្វីខ្លោះ ណដលជួយ កុមារឲ្យលូតលា ់? .......................................................៥៩ 
 សមសរៀនទី១២៖ សតើសយើងអាចអ្នុវតតការសនោះសៅកនុងការងាររប ់សយើងបានសោយរសបៀបណា?...................៦៥ 

ណផនកទី៤៖ សតើសយើងអាចជួយ កុមារយកឈនោះសលើអ្តីតកាល និង កាល យជាអ្វណីដលរពោះជាមាា  ់បានសររងទុក រមាបពួ់ក
សេបានសោយរសបៀបណា?.......................................................................................................................៦៩ 
 សមសរៀនទី១៣៖ សតើសយើងេួរណតសឆលើយតបសៅនឹងកុមារណដលរងការប ោះទងគិចផលូវចិតតបានសោយរសបៀបណា?.....៧០ 

សមសរៀនទី១៤៖ សតើមាន កមមភាពអ្វីខ្លោះ ណដលសយើងេួរណតប ជ្ូ លសៅកនុងកមមវធីិរប ់សយើង  
សដើមបជួីយ កុមារយកឈនោះសលើការប ោះទងគិចផលូវចិតត?...........................................................................៧៥ 
សមសរៀនទី១៥៖ សតើសយើងអាចជួយ កុមារ និង  េេមនណ៍ដលរងការឈចឺាប ់សដើមបកីានណ់តមាន  
ភាពសពញវយ័ និង ធនរ់រាំបានសោយរសបៀបណា?...........................................................................៨២ 

េនថនិសទទ ...........................................................................................................................................៨៨ 

ធនធានសផេងៗ.....................................................................................................................................៨៨ 
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ស ចកតណីែនាំ 

ដរលបំណងដនដសៀវដៅកិចចការដនេះ នឹងសិកាដៅដលីដរលគំនិតដនហានិភ័យ/ភាពងាយរងដររេះ និង ភាពធន់រទ ំ និង រដបៀប
កដលដយងី ជាអ្នកដធវីការ អាចពរងឹងភាពធន់រទរំបស់កុារ និង សហ្គមន៍ កដលដយងីដធវីការជាមយួ។ វាកដនឹងបញ្ជូ លនូវតរមូវការ
របស់កុារ រដបៀបកដលតរមូវការទងំដនេះអាចរតូវបានបំដពញ និង ផលវបិាកដនការកដលមិនបំដពញត្តមតរមូវការរបស់កុារ និង 
សហ្គមន៍។ 

ដសៀវដៅកិចចការកដនឹងកណន្មអំំ្ពីដររងដនការរកីចដរមីន/ការអ្ភិវឌឍយុវជនរបកបដោយភាពវជិជាន មកដធវីជាជដរមីសមយួ កដល
រតូវដតត តដៅដលីតរមូវការ និង បញ្ហា របស់កុារ។ វាកដនឹងកសវងយល់អំ្ពីមដធោបាយដផសងៗ កដលដយងីជាអ្នកដធវីការ អាចដធវកីារ
ជាមយួកុារ កដលបានរងការប េះទងគិចផលូវចិតត ដដីមបជីយួពកួដគយកឈនេះដលីអ្តីតកាល និង កាល យជាមនុសសកដលរពេះជាាច ស់ចង់ឲ្យ
ពកួដគកាល យជា។ 

ដៅកនុងដសៀវដៅកិចចការទងំមូលនឹងបងាា ញអំ្ពីរដបៀបកដលទសសនៈ និង វធីិស្គស្តសតកបបចិតតវទិោទក់ទងនឹងការយល់ដឹងខ្វងដទវ
វទិោរបស់កុារ និង តរមូវការរបស់ពកួដគ។ 

 

ណផនកទី១៖ សេតុអ្វបីានជាកុមារងាយរងសររោះ? សតើមានកត្តត អ្វខី្លោះណដលសធវើឲ្យពួកសេមានភាពធនរ់រាំ? 

ដៅកនុងកផនកទីមយួដនដសៀវដៅដនេះ ដយងីនឹងកសវងយល់អំ្ពីអ្តថន័យសរាប់កុារាន ក់កដល “ងាយរងដររេះ” (ដមដរៀនទី១) និង អ្តថ
ន័យដនពាកយថា “ការប េះទងគិចផលូវចិតត” និង រដបៀបកដលវាជេះឥទធិពលដលីកុារ (ដមដរៀនទី៣)។ 

ដមដរៀនទី២ នឹងបងាា ញថា វាជាការសមរមយជាងកដលគិតអំ្ពីកុារ ជាងាយរងដររេះនឹងហានិភ័យ ជាជាងគិតថាពកួដគ “ងាយរង
ដររេះ” និង យល់អំ្ពីកត្តត កដលអាចការពារពកួដគពីភាពងាយរងដររេះ។ បន្មទ ប់មក ដមដរៀនទី៤នឹងកណន្មអំំ្ពីដរលគំនិតដនភាព
ធន់រទ ំនិង កសវងយល់អំ្ពីអ្តថន័យដនភាពធន់រទ ំនិង រដបៀបកដលកុារអាចានភាពធន់រទ។ំ ចុងបញ្ច ប់ ដមដរៀនទី៦នឹងពនយល់
អំ្ពីរដបៀបកដលដយងីអាចជយួកស្គងភាពធន់រទដំៅកនុងកុារ។ 

ដរលបំណងដនកផនកដនេះ គឺដដីមបចីាក់រគឹេះមូលោឋ នឲ្យយល់ដឹងអំ្ពីអ្វីកដលដធវីឲ្យកុារងាយរងដររេះ និង រដបៀបកដលពកួដគអាចរតវូ
បានពរងឹង និង ការពារ ដដីមបអី្នុវតតការដនេះដៅកនុងគដរាង និង សកមមភាពរបស់ដយងី។  
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សមសរៀនទី១៖ ស ើមានកត្តា អ្វីខ្លះ ដែលនាំឲ្យកមុារ “ងាយរងសររះ”? 
ស ចកត ីសងេប 

 កត្តត កដលន្មឲំ្យានហានិភ័យ  

 ឫសគល់ដនហានិភ័យ 

 ការយល់ដឹងអំ្ពីហានិភ័យខពស់ 

ដបីដចញពីទសសនៈរពេះគមពីរ ហានិភ័យដដខពស់បំផុត កដលមនុសសដលាកជបួរបទេះ គឺជាការចង់បេះដបាររបឆងំនឹងរពេះជាាច ស់ ចង់
របរពឹតតអំ្ដពីបាប និង មិនឲ្យខលួនសថិតដរកាមទនំ្មក់ទំនងការពារពីរពេះបិត្តរបស់ដយងី។ ការដនេះរារាងំមិនឲ្យដយងីានភាពដពញវយ័ 
និង រគប់លកខណ៍ដៅកនុងរពេះរគិសត។ វាបំតល ញទំន្មក់ទំនងរបស់ដយងីជាមយួអ្នកដដទ។ វាកកករបទំន្មក់ទំនងរវាងមនុសសដលាក និង 
បរសិ្គថ ន។ ដយងីដឃញីានកត្តត ហានិភ័យជាដរចីន កដលមនុសសដលាករបរពឹតត គឺសុទធកតជាលទធផលដនការបេះដបារដនេះដហ្យី។ ដយងី
រតូវកតចាអំំ្ពីទសសនៈដដសំខ្វន់ដនេះដៅកនុងការវភិាគអំ្ពីហានិភ័យទងំអ្ស់ កដលកុារជបួ និង រដបៀបកដលដយងីពោោមដធវី
អ្នតរាគមន៍ដៅកនុងជីវតិរបស់ពកួដគ។ 

កត្តត ននហានិភយ័ 

កុារាន ក់ៗដឆលយីតបខុសៗរន ដៅកាន់កាលៈដទសៈលំបាក ដររេះថាន ក់ និង ត្តនតឹង។ ការដនេះដកីតដ ងីមយួចំកណក ដោយស្គរកត 
“កត្តត ហានិភ័យ”  និង រដបៀបកដលកត្តត ទងំដនេះានអ្នតរកមមជាមយួកុារ និង បរោិកាសរបស់រត់។ កត្តត ហានិភ័យ គឺជាអ្វីមយួ 
(កនុងរកុមមនុសស ឬស្គថ នភាពមយួ) កដលបងកបញ្ហា ដល់មនុសស ដូចជា បទដលមសី ឬបញ្ហា សុខភាពផលូវចិតត។  

កត្តត ហានិភ័យ ានដូចជា1៖ 

 កត្តត ចិតតស្គស្តសតសងគម 

ភាពរកីរក វបិតតដិសដឋកិចច សស្តងាគ ម ដររេះមហ្នតរាយ ការរបកាន់ពូជស្គសន៍ ជាសាជិកដនរកុមជនជាតិភាគតិច បានធំ
ធាត់ដ ងីដៅកនុងតំបន់កដលខវេះខ្វត។ 

 កត្តត រគួស្គរ  
អំ្ដពីហ្ងិា ការបំពាន ការរពដងីយកដនតីយ ទំន្មក់ទំនងរកុមរគួស្គរមិនលអរវាងបតី និង របពនធ និង រវាងឪពុកាត យ និង កូន 
ជាដកមងាន ក់ កដលរតូវបានដមីលកថដៅខ្វងដរៅរកុមរគួស្គរ។ 

 កត្តត អ្បរ់ ំ
ការដគចស្គលា ការរតូវស្គលាពយួរការសិកា រគូមិនដធវីការរស្គវរជាវ ានការសិកាអ្ន់ ានការរពឹំងទុកសរាប់ការសិកា
កនុងដពលអ្ន្មគតទប ការរបលងដោយដរបីការសូកបា ន់ដល់រគូបដរងៀន។  

 កត្តត បុគគល 

ខវេះរបាជាញ  ានបញ្ហា ខរួកាល ជមងឺផលូវកាយរុាដំរ   រតូវបានបដិដសធដោយឪពុកាត យ ឬមិតតភកតិ រតូវមិតតភកតិដធវីបាប ជា
សាជិកដនរកុមមនុសសកដលខុសពីដគ មិនានជំដនឿស្គសន្ម។ 

 

                                                 
1 ដករសង់ដចញពី Smith et al (2003), 568 
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ហានិភយ័ខ្ព ់ 

ករមិតខពស់ដនហានិភ័យ គឺជាលទធផលដនកត្តត ហានិភ័យជាដរចីនផសរំន ។ ហានិភ័យនីមយួៗ កាន់កតានភាពដររេះថាន ក់ចំដពាេះកុារ 
របសិនដបីហានិភ័យដកីតដ ងីជាដរចីនដង ឬរបសិនដបីវាបនតដកីតានរយៈដពលយូរ ឬរបសិនដបីកុារជបួរបទេះហានិភ័យដផសងៗជា
ដរចីនដង។  

របសិនដបីរម នអ្នតរាគមន៍ ឬជំនយួវជិជានដល់ពកួដគដទ ដន្មេះកុារកដលជបួនឹងដររេះថាន ក់ខពស់ អាចទំនងជាចូលកនុងមណឌ លកថទ ំ
រតូវបងខំចិតតដមីលកថទខំលួនឯង (ជាដរឿយៗ រស់ដៅត្តមចិដញ្ច ីមថនល់) ឬធាល ក់កនុងស្គថ នភាពមយួ កដលដធវីបាបដលសុ់ខុាលភាពរបស់
ខលួន។ ដៅកនុងស្គថ នភាពកបបដនេះ ការអ្ភិវឌឍជាធមមត្តខ្វងអារមមណ៍ រាងកាយ និង ចិតតស្គស្តសត ទំនងជារតូវធាល ក់ចុេះ ដហ្យីការដរតៀម
ខលួនសរាប់តនួ្មទី និង កិចចការរបស់មនុសសធំ កដរតូវបានរខំ្វនផងកដរ2។ 

កត្តត ហានិភ័យានអ្នតរកមមជាមយួរបព័នធខុសៗរន  កដលកុារបានពាក់ព័នធជាមយួ3។ កុារងាយនឹងរងដររេះ ដៅដពលកដលរបព័នធ
សំខ្វន់ៗណ្តមយួរលំ។ បញ្ហា ដៅកនុងបរបិទស្គថ ប័នធំៗ ដូចជា រោឋ ភិបាល ការខវេះខ្វត ជាដដីម ដធវីឲ្យរបព័នធតទ ល់ខលួនងាយរងដររេះ 
ដូដចនេះ ស្គលាដរៀន រកុមរគួស្គរ និង សហ្គមន៍ រតូវបានបងខំដល់ករមិតរបស់ពកួដគ ដោយសស្តងាគ ម និង ដររេះទុរភិកស។ របសិនដបី
រគសួ្គរមយួសថិតដៅដរកាមដស្តសតស ដន្មេះបរបិទអ្ន់នឹងកាន់កតបដងកីនឲ្យានហានិភ័យដល់កុារ។  

ការណ វងយល់អ្ាំពីកត្តត ឫ េល់ននហានិភយ័ 

ការគំរាមកំកហ្ងជាដរចីនកដលដកីតានចំដពាេះកុារ ដកីតដចញពីរោឋ ភិបាលរបស់ពកួដគ4។ ឧទហ្រណ៍ ដយងីសុ្គនឹំងការនិោយអំ្ពី
កុារកដលងាយរងដររេះដៅនឹងការបំពានខ្វងផលូវដភទ និង ការដកងរបវញ័្ច ផលូវដភទ។ ឧបករណ៍មយួដដានរបដោជន៍ កដលអាចដរបី
របាស់ ដៅដពលកដលដយងីសមលងឹដមីលកត្តត ដហ្តុ កដលន្មឲំ្យកុារងាយរងដររេះ គឺជាដោរកាម “ប ុកនត ដហ្តុអ្វី?”។ ដោរកាមដនេះ
ជយួមនុសសឲ្យគិតអំ្ពីមូលដហ្តុដនបញ្ហា  កដលពកួដគជបួរបទេះ ដោយដមីលដលីសពីចដមលីយដសីៗចំដពាេះបញ្ហា មូលោឋ ន5។ 

ក. គូស ឬសរដសរអំ្ពីបញ្ហា ដៅកនុងរបអ្ប់មយួដៅទំព័រខ្វងដលី 

ខ. សួរសំណួរថា “ដហ្តុអ្វីបានជាការដនេះដកីតដ ងី?” និង គូសកខសភាជ ប់មយួរវាងបញ្ហា  និង មូលដហ្តុរបស់វា។ 

គ. អ្នករបកហ្លជារកដឃញីដលីសពីមយួមូលដហ្តុ ដដីមបឲី្យអ្នកអាចគូស ”ដោរកាម” រតលប់ដៅកាន់មូលដហ្តុវាវញិ។ 

ឧទហ្រណ៍៖ 

កុារាន ក់ងាយរងដររេះនឹងការដកងរបវញ័្ច ផលូ វដភទ...ដហ្តុអ្វី?...ន្មងានសមផសសស្គអ ត ដហី្យរគួស្គររបស់ន្មងរតវូការលុយ...ដហ្តុអ្វី?...ាននូវ
តរមវូការពីដភញៀវដទសចរ...ដហ្តុអ្វី? អ្ំដពីបាប 

កុារាន ក់ងាយរងដររេះនឹងការដកងរបវញ័្ច ផលូ វដភទ...ដហ្តុអ្វី?...ានចាប់តិចតួចអ្ំពីការដនេះ ដហី្យរម នការពរងឹងចាប់...ដហ្តុអ្វី? ប ូលីស និង  
រោឋ ភិបាលមិនបានដបតជាញ ចំដពាេះដដំណីរការដនេះ...ដហ្តុអ្វី?...ពួកដគចងដ់លីកកមពស់វស័ិយដទសចរ...ដហ្តុអ្វី?... ចិតតដលាភលន់ និង/ឬរបភពរបាក់

ចំណូលជាតិដផសងដទៀត 
កុារងាយរងដររេះនឹងការបំពានផលូ វដភទ..ដហ្តុអ្វី?...ន្មង និង ឪពុកាត យរបស់ន្មងមិនយល់អ្ំពីហានិភ័យ...ដហ្តុអ្វី? រម ននរណ្តាន ក់ពនយល់

ពួកដគអ្ពីំការដនេះ...ដហ្តុអ្វី?..ខវេះការអ្ប់រ.ំ..ដហ្តុអ្វី?... ការទទួលបានធនធានមិនដសមីភាពរន ។ 

                                                 
2 White and Wright (2003), 117 
3 សូមដមីលដសៀវដៅកិចចការទី១ ដមដរៀនទ៦ី។ រលំឹកគំរូរបស់ Bronfenfrenner ដនរបព័នធខុសៗរន  កដលកុារពាក់ព័នធ។ 
4 សូមដមីលដសៀវដៅកិចចការ ដមដរៀនទី៥ 
5 Miles (2003) 
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កុារងាយរងដររេះនឹងការបំពានផលូ វដភទ...ដហ្តុអ្វី?...ឪពុកាត យបានទុកន្មងដចាលដៅត្តមចិដញ្ច ីមផលូ វកនុ ងយប់ដរៅ...ដហ្តុអ្វី? ឪពុកាត យទងំ
ពីររបស់ន្មងរតវូដធវីការយប់ដរៅ...ដហ្តុអ្វី? ភាពរកីរក  

សូមកត់សំរល់អំ្ពីកកនលងកដលអ្នតរាគមន៍អាច/គរួកតដកីតដ ងីដៅកនុងដោរកាម “ដហ្តុអ្វី?”។ អំ្ដពីបាបតទ ល់ខលួនរតូវកតដោេះ
រស្គយ ប ុកនត អំ្ដពីបាបជារកុមកដរតូវដោេះរស្គយផងកដរ។ ដនេះគឺជាដហ្តុផលកដលឧបករណ៍ដនការតស៊េូមតិ រតូវកតដរបីរបាស់ជា
ចាបំាច់ជាមយួរោឋ ភិបាល និង រកុមហ្៊េុនស្គជីវកមម។ ការស្គត សមបទ ពិតជារតូវការជាចាបំាច់ ប ុកនត ការអ្ប់ររំបស់កុារ និង រគួស្គរ
របស់រត់ កដជាកផនកមយួដនដំដណីរការដនេះផងកដរ។  
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ករែី ិកា 

ចន នី អាយុ៦ឆន ។ំ រត់ានបអូនរសីាន ក់ អាយុ ៣ឆន  ំ និង បងរសីាន ក់អាយុ ១២ឆន ។ំ ពកួដគសុទធកតានឪពុកខុសៗរន ។ 
ដោយស្គរកតអំ្ដពីហ្ងិាកនុងរគួស្គរកាលពីអ្តីតកាល បានដធវឲី្យាត យរបស់រតជ់បួនូវភាពអ្ស់សងឃមឹ។ ឪពុករបស់បង និង បអូន
រសីរបស់រត់ ដៅបនតានទំន្មក់ទំនងជាមយួកូនរសីរបស់ខលួន ប ុកនត ឪពុករបស់ចននីវញិបានបញ្ហជ ក់ោ ងចាស់ថា ការានដផទដពាេះ
ដនេះគឺជាកំហុ្ស។  

ាត យរបស់ចននី បានទទលួជំនយួពីឪពុកាត យរបស់ន្មង ដហ្យីថមីៗដនេះ ន្មងបានបតូរដៅរស់ដៅកនុងភូមិមយួ កដលានមណឌ លរំ
រទសហ្គមន៍។ ចននីបានត្តងំចិតតថា រត់នឹងមិនដធវីដូចជាឪពុករបស់រត់ដ យី ប ុកនត រត់កំពុងកតតយុទធជាមយួនឹងអារមមណ៍ដន
កំហ្ងឹ ការដបាេះបង់ដចាល និង អារមមណ៍កដលគិតថាខលួនអ្ន់ជាងដកមងដដទដទៀត ដោយស្គរកតខលួនានជីវភាពរកីរក។ រតា់ន
អារមមណ៍ថា រត់រតូវកតជាបុរសាន ក់កដលជយួផគត់ផគង់រគួស្គរ ប ុកនត រត់មិនរបាកដអំ្ពីអ្វីកដលរតូវដធវីដន្មេះដ យី។ រត់ានបញ្ហា
កនុងការអាន និង សរដសរដៅឯស្គលា ដហ្យីករមិតដនអ្កខរកមមរបស់ាត យរត់កដទបផងកដរ។ រត់ដូចជាានអារមមណ៍ផារភាជ ប់
ជាមយួដលាករគូៗ និង ឪពុករបស់មិតតភកតិ។  

ថមីៗដនេះ រកុមរគួស្គរបានចូលរមួរកុមជំនំុកនុងរសុកមយួ កដលផតល់របបអាហារ ដហ្យីាត យរបស់ចននី បានកត់សាគ ល់ថា ចននីាន
អារមមណ៍សុខស្គនតដរចីនជាងមុន ដហ្យីបានបនតសួរដល់ន្មងថា “ដតីរពេះជាាច ស់ជានរណ្ត?” ន្មងនឹងនិោយដៅកាន់រគូគងាវ ល
ដៅរកុមជំនំុថាដតីរត់អាចជយួចននីបានកដរឬអ្ត់ ដបតិន្មងានការពិបាកកនុងការដមីលដឃញីរពេះជាាច ស់ជារពេះបិត្ត ដបតិឪពុក
របស់ន្មងបានបំពានដលីន្មង។ 
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លាំហាត ់

សូមបំដពញចដន្មល េះខ្វងដរកាម៖ 

ហានិភ័យដដខពស់បំផុត កដលមនុសសដលាកជបួរបទេះ គឺជាការចង់           ។ 
ដយងីដឃញីានកត្តត ហានិភ័យជាដរចីន កដលមនុសសដលាករបរពឹតត គឺសុទធកតជា   ដនការបេះដបារដនេះ
ដហ្យី។        គឺជាអ្វីមយួ កដលបងកបញ្ហា ដល់មនុសស។ កត្តត ហានិភ័យ ានដូចជា 
កត្តត              កត្តត     កត្តត     និង កត្តត   
            ។ ករមិតខពស់ដនហានិភ័យ គឺជាលទធផលដនកត្តត ហានិភ័យជាដរចីន    ។ ជាពិដសស 
កុារ       ដៅដពលកដលរបព័នធសំខ្វន់ៗណ្តមយួរលំ។   

ការគំរាមកំកហ្ងជាដរចីនកដលដកីតានចំដពាេះកុារ ដកីតដចញពី    របស់ពកួដគ ដូចជា ការបំពាន 
និង ការដកងរបវញ័្ចខ្វងផលូវដភទ។ ដោរកាម “ដហ្តុអ្វី?” គឺជាឧបករណ៍មយួដដានរបដោជន៍ កដលអាចដរបីរបាស់ ដៅដពលកដល
ដយងីសមលឹងដមីល       កដលន្មឲំ្យកុារងាយរងដររេះ។ វាកដជយួកំណត់នូវទីកកនលងកដលរតូវ
ដតត ត     ផងកដរ។ 

 ាំែួរពិភាកា 

១. ដតីានកត្តត ហានិភ័យអ្វីខលេះ កដលអ្នកានអារមមណ៍ថា កំពុងកតដកីតានចំដពាេះចន នី និង រកុមរគួស្គររបស់រត់? 

២. ដតីានកត្តត ហានិភ័យណ្តខលេះ កដលអ្នកានអារមមណ៍ថា នឹងជេះឥទធិពលខ្វល ងំបំផុតដៅដលីតដមលខលួន និង សមតថភាពរបស់រត់
កនុងការធំធាត់ដ ងីានសុខភាពលអទងំផលូវចិតត ការអ្នុវតត និង ជាកូនរបស់រពេះ? 

៣. ដតីានកត្តត ហានិភ័យណ្តខលេះ កដលអ្នកានអារមមណ៍ថា សំខ្វន់បំផុត៖  

 ដចញពីទសសនៈចិតតស្គស្តសតសងគម? 

 ពីទសសនៈដទវស្គស្តសត (រពេះគមពីរ)? 

៤. ដតីានកត្តត ហានិភ័យណ្តខលេះ កដលដកីតដ ងីដរចីនបំផុតដៅកនុងកុារ កដលអ្នកដធវីការជាមយួ? 

 
លាំហាត ់

ចូរដរបីរបាស់ឧបករណ៍ “ដហ្តុអ្វ?ី” ដដីមបដីធវីការវភិាគអំ្ពីដហ្តុផលកដលកុារងាយរងដររេះដៅកនុងបរបិទរបស់អ្នក។ 

ដតីានរបដភទដនអ្នតរាគមន៍អ្វីខលេះ កដលរតូវការជាចាបំាច់ ដដីមបដីោេះរស្គយជាមយួឫសគល់ដនហានិភ័យទងំដនេះ? 
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សមសរៀនទ២ី៖ ស ើមានកត្តា អ្វីខ្លះ ដែលសធវើឲ្យកមុារងាយរងសររះនឹងហានិភ័យ? ស ើមាន
កត្តា អ្វីខ្លះ សែើមបកីារពារពួកសេ? 

ដសចកតសីដងខប 

 យល់ដឹងអំ្ពី “ភាពងាយរងដររេះ” របស់កុារចំដពាេះហានិភ័យ 

 យល់ដឹងអំ្ពីកត្តត កដលការពារកុារពីផលប េះពាល់ផទុយដនហានិភ័យ  

ពីហានិភយ័សៅកានភ់ាពងាយរងសររោះ  

ជាងមយួរយឆន មុំន ត្តងំពីដលាក Shaftesbury និង Barnodos បានដធវីការរស្គវរជាវដៅកនុងចរកភពអ្ង់ដគលស និង ការអ្ភិវឌឍនូវ
ដបសកកមម និង សបបុរសធម៌ ដដីមបដី្ងចាប់សហ្គមន៍កដលខវេះខ្វតមក ដរលគំនិតដនហានិភ័យ រតូវបានកសវងយល់ោ ងទូលំ
ទូលាយ។ ានអ្ងគការរគិសតបរស័ិទជាដរចីន ដៅកតបនតដរបីរបាស់ពាកយថា “កុារងាយរងដររេះ” ប ុកនត អ្ងគការធំៗដូចជា យូនីសកូ 
បានដរបីរបាស់ពាកយថា “កុារកំពុងរស់ដៅកនុងកាលៈដទសៈលំបាក។” 

បញ្ហា មយួកនុងចំដណ្តមបញ្ហា ដផសងដទៀតកនុងការគិតអំ្ពីកុារកដលកំពុងកត “ងាយរងដររេះ” គឺថាករមិតដនហានិភ័យ កដលកុារ ឬ
សហ្គមន៍ជបួរបទេះ វាអារស័យដលីកត្តត ដផសងៗ ដូចជា កត្តត បរោិកាស សងគម អារមមណ៍ បញ្ហដ  និង ដសដឋកិចច។  

ជាពិដសស ការជេះឥទធិពលដៅដលីសុខភាព និង ការអ្ភិវឌឍរបស់កុារ និង ដៅដលីសហ្គមនរ៍បស់រត់ នឹងអារស័យដលីភាពងាយ
រងដររេះចំដពាេះហានិភ័យទងំដន្មេះ ដហ្យីវាកដអារស័យដលីកត្តត ដផសងៗ កដលអាចការពារពកួដគពីហានិភ័យ ឬដធវីឲ្យពកួដគានភាព
ធន់រទនឹំងហានិភ័យផងកដរ។ 

រយៈដពលជាងចិតសិបឆន មុំន ការសិកាដផសងៗបានជយួមស្តនតីអ្នុវតត ឲ្យតល ស់បតូរទសសនៈរបស់ពកួដគ6។ ជាជាងដមីលដឃញីកុារថា
ជាដកមង “ងាយរងដររេះ” ផទុយដៅវញិ ពកួដគកបរជាដតត តដៅដលីកត្តត ដនភាពងាយរងដររេះរបស់កុារ និង កត្តត ការពារ។ ដនេះាន
ន័យថា វាាននូវសំណួរសំខ្វន់ៗចំននួពីរកដលរតូវសួរ៖ 

 ដតីកុារណ្តខលេះ កដលានភាពងាយរងដររេះជាបនតបន្មទ ប់? ដតីភាពងាយរងដររេះទងំដន្មេះានអ្វីខលេះ?  

 ដតីានវធីិស្គស្តសតអ្វីខលេះ កដលអាចជយួកាត់បនថយភាពងាយរងដររេះទងំដនេះ ឬទប់ស្គក ត់ការទងំដន្មេះ?  

ការដនេះជយួឲ្យដយងីយល់កាន់កតចាស់ថា កត្តត ហានិភ័យមយួចំននួានផលប េះពាល់អារកក់ដៅដលីកុារាន ក់ ខ្វល ងំជាងកុារាន ក់
ដទៀត ដោយស្គរកតភាពធន់រទរំបស់កុារ ឬភាពធន់រទរំបសស់ហ្គមន៍រត់។ 

កត្តត ហានិភយ័ និង កត្តត ការពារ 

ដៅកនុងដមដរៀនទីមយួ ដយងីបានដឃញីថា ាននូវកត្តត ជាដរចីន កដលន្មឲំ្យកុារងាយរងដររេះ ដហ្យីអ្ភិវឌឍដៅជាបញ្ហា ។ កត្តត ហា
និភ័យមយួចំននួានលកខណៈជាបុគគល ប ុកនត កត្តត ដផសងដទៀត គឺជាលទធផលដនរកុមរគួស្គរ ឬស្គថ នភាពអ្ប់រ។ំ កនុងដពលជាមយួរន
ផងកដរ វាជាការសំខ្វន់កដលរតវូទទលួស្គគ ល់ថា កុារទទលួបានការពារ ដោយកត្តត ដផសងៗ កដលដធវីឲ្យពកួដគានភាពងាយរង
ដររេះតិចតចួចំដពាេះផលប េះពាល់ផទុយដនកាលៈដទសៈលំបាក។ សូមដមីលឧទហ្រណ៍មយួចំននួកដលបានផតល់ជូនដៅកនុងត្តរាង៖ 

                                                 
6 ការងារដនេះរតូវបានរតួសរត្តយ ដោយដលាក Tutter, Grotberg, Masten និង អ្នកដដទដផសងដទៀត 
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 កត្តត ហានភ័ិយ កត្តត ការពារ 

កត្តត កុារភាព របួសពីកដំណីត/ពកិារភាព/ទមងន់តិចពីកំដណីត ជំន្មញសងគម 

ទំន្មក់ទនំងមិនានសុវតថិភាព ទំន្មក់ទនំងជាមួយរគួស្គរ 

ជំន្មញទំន្មក់ទនំងសងគមអ្ន់ សមិទធិផលដៅស្គលា 

កត្តត រគួស្គរ ការរគប់រគង នងិ ការលត់ដំពឪីពុកាត យអ្ន់ ឪពុកាត យយកចតិតទុកោក់ការពារ 

ឪពុកាត យដរបរីបាស់ដរគឿងដញៀន ឪពុកាត យានការងារដធវ ី

ជដាល េះកនុងរគួស្គរ និង អ្ដំពីហ្ងិាកនុងរគួស្គរ  

ោច់ទំន្មក់ទំនងពសីងគម/ខវេះរកុមបណ្តត ញររំទ ទទួលបានការររំទពីរកុមបណ្តត ញ 

កត្តត ស្គលាដរៀន 

 

បរាជ័យកនុងការសិកា ស្គលាានបរោិកាសវជិជាន 

រងឥទធិពលអ្វជិជានពីរកុមមិតតភកត ិ ានអារមមណ៍ជាកមមសិទធិ/ជាប់ចិតត 

ដជីងកាង ានឱកាសទទួលបានដជាគជ័យខលេះដៅស្គលា និង 
ការទទួលស្គគ ល់សរាប់សមិទធិផល 

មិនចូលចតិតស្គលា  

កត្តត សហ្គមន៍ ការដរសីដអ្ងីកនុងសងគម ឬវបបធម៌ ការចូលរមួបណ្តត ញសហ្គមន៍ដៅកនុងរកុមសហ្គមន៍ 

ខវេះដសវាររំទ ទទួលបានដសវាររំទ 

ភូមិសងាក ត់ានអ្ំដពីហ្ងិា នងិ បទឧរកដិឋ  

 
អ្តថរបសោជន ៍

ការដនេះជយួឲ្យដយងីតល ស់បតូរពីការគិតអំ្ពីហានិភ័យ ដៅជាគិតអំ្ពីអ្តថរបដោជន៍ជាដរចីនកដលដកីតដចញពីភាពងាយរងដររេះ និង
ភាពធន់រទ។ំ រពេះគមពីរចាត់ទុកភាពដពញវយ័ និង ភាពធន់រទ ំ កដដូចជាហានិភ័យ (អំ្ដពីបាប និង ផលវបិាក) ថាជាដំដណីរការ
មយួ ជាជាងជារពឹតតិការណ៍មយួចប់។ 

វាកដានន័យថា ជាការបតូរពីការដតត តដៅដលីការវាយតដមលហានិភ័យ និង ការរគប់រគងវបិតតិ ដទេះបីវាជាហានិភ័យដន្មេះដកីតដចញពី
ដររេះមហ្នតរាយ សស្តងាគ ម ឬការខវេះខ្វតកដដោយ។ បញ្ហា ដនការានទសសនៈ “ងាយរងដររេះ” ចំដពាេះកុារ ដន្មេះគឺថាវាដធវីឲ្យមនុសស
ានផនត់គំនិតដមីលដឃញីកុារថាជាបញ្ហា  ឬជាជនរងដររេះ កដលរតូវសដស្តងាគ េះ។ ទសសនៈដនេះមិនរសបត្តមដរលការណ៍រពេះគមពីរ
ដ យី។ ពិតកមនដហ្យី រពេះដយស៊េូបានដលីកទឹកចិតតពកួសិសសឲ្យដមីលកថស្តសតីដមា យ កុារកំរពា និង ជនរកីរក ប ុកនត ដៅកនុងព័នធ
កិចចរបស់រទង់ រទង់បានបងាា ញគំរូអំ្ពីរកមសីលធម៌វជិជានដនការផតល់អំ្ណ្តច ការដមីលកថទមំនុសស ការជរមុញ និង ដលីកទឹកចិតត
ពកួដគឲ្យរកីចដរមីនដ ងី និង ដពញវយ័ទងំខ្វងវញិ្ហដ ណ និង ដធវីជាគំរូដល់អ្នកដដទដទៀត។ 
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ករែី ិកា 

ឧបសគគដផសងៗ ដូចជា ភាពរកីរក រគួស្គរកដលានកតឪពុក ឬាត យ ជមងឺ ឬមហ្នតរាយដដទដទៀត អាចន្មឲំ្យកុារងាយរងដររេះ ដូច
ជា បរាជ័យដៅកនុងការសិកា និង ានបញ្ហា ផលូវចិតត។  

រ  ូស្គ អាយុ១៣ឆន ។ំ ន្មងបានដរៀនធាល ក់ចំននួពីរដង។ ឪពុកាត យរបស់ន្មងមិនបានដរៀបការជាមយួរន ដ យី។ ឪពុករបស់ន្មងបាន
ដគចខលួនបាត់ និង មិនបានផគត់ផគង់ដល់រគួស្គររបស់ន្មងដ យី។ រ  ូស្គ រស់ដៅជាមយួាត យរបស់ន្មង និង បអូនៗពីរន្មក់ដទៀតដៅកនុង
ផទេះដដតូចមយួកនុងទីរកុង។ ន្មងគឺជាអ្នកដមីលកថទបំអូនៗដៅដពលយប់ និង ដពលរពឹក។ ាត យរបស់រ  ូស្គដធវកីារដពលយប់ដៅត្តម
ហាង ដហ្យីជាដរឿយៗមកផទេះវញិយប់ដរៅ។ ាត យរកលុយលមមកតផតល់ជរមកសរាប់រគួស្គរ ប ុកនត ន្មងមិនានលុយរគប់ររន់ 
ដដីមបទិីញអាហារសរាប់កូនាន ក់ៗដ យី។ ជាដរឿយៗ រ  សូ្គមិនអាចដតត តដៅដលីការសិកាបានដទ ដោយស្គរកតន្មងមិនបាន
បរដិភាគ ឬដគងរគប់ររន់។ រគរូបស់ន្មងរាយការណ៍ថា ជាដរឿយៗ ន្មងឈ ឺ និង មិនបានដធវកិីចចការស្គលារបស់ន្មងដ យី ប ុកនត 
ពកួដគមិនអាចយកចិតតទុកោក់ដលីន្មងដរចីនដពកដ យី ដោយស្គរកតថាន ក់ដរៀនានសិសសជាដរចីនន្មក់ និង ានតរមូវការរសដដៀង
រន ជាដរចីន។ ត្តមពិតដៅ ពកួដគកសវងយល់ដឃញីថា កមមវធីិសិកាកដលពកួដគកំពុងកតដរបីរបាស់ជាមយួសិសស មិនបានកំពុងកត
ជយួពកួដគឲ្យដរៀនដចេះដន្មេះដទ។ ដលីសពីដនេះដៅដទៀត ជាដរឿយៗ រ  ូស្គដគងលក់ដៅកនុងដា ងដរៀន និង មិនបានដររពត្តមការកណន្មំ
របស់រគូដន្មេះដទ។ ន្មងកដរបមូលមាូបពីអាហារដថងរតង់ (ដដីមបញុីដំៅដពលដរកាយ ឬដដីមបទុីកសរាប់បអូនៗរបស់ន្មង)។ 
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លាំហាត ់

សូមបំដពញចដន្មល េះខ្វងដរកាម៖ 

បញ្ហា មយួកនុងការគិតអំ្ពីកុារកដលកំពុងកត “    ” គឺថាករមិតដនហានិភ័យ កដលកុារ ឬសហ្គមន៍
ជបួរបទេះ វាអារស័យដលីកត្តត ដផសងៗ ដូចជា កត្តត     កត្តត     កត្តត    
កត្តត     និង កត្តត    ។ ជាពិដសស     ដៅដលីសុខ
ភាព និង ការអ្ភិវឌឍរបស់កុារ និង ដៅដលីសហ្គមន៍របស់រត់ នឹងអារស័យដលី    ចំដពាេះហានិ
ភ័យទងំដន្មេះ ដហ្យីវាកដអារស័យដលីកត្តត ដផសងៗ កដលអាច   ពកួដគពីហានិភ័យផងកដរ។ រយៈដពល
ជាងចិតសិបឆន មុំន ការសិកាដផសងៗបានជយួមស្តនតីអ្នុវតត           ។ ជាជាង
ដមីលដឃញីកុារថាជាដកមង “ងាយរងដររេះ” ផទុយដៅវញិ ពកួដគកបរជាដតត តដៅដលីកត្តត ដនភាពងាយរងដររេះរបស់កុារ  និង 
   ។ ទសសនៈដនេះរតូវជាងជាមយួ       ដនមនុសស ជាជាងទ
សសនៈ កដលដតត តដៅដលីកតការវាយតដមលហានិភ័យ និង ការរគប់រគងវបិតតិ។ 

 ាំែួរពិភាកា 

១. សូមដមីលករណីសិការបស់រ  ូស្គ 

 ដតីានឧទហ្រណ៍អ្វីខលេះអំ្ពីកត្តត កុារភាព កដលដធវីឲ្យរ  ូស្គរបឈមនឹងដររេះថាន ក់? 

 ដតីានកត្តត ហានិភ័យពីរគួស្គរអ្វីខលេះ? 

 ដតីានកត្តត ហានិភ័យពីស្គលាដរៀនអ្វីខលេះ? 

២. ដតីានរបដភទដនកត្តត សហ្គមន៍អ្វីខលេះ កដលអាចជាកត្តត ហានិភ័យបកនថម? 

៣. ជាមយួហានិភ័យទងំអ្ស់ដនេះដៅកនុងជីវតិរបស់ពកួដគ ដតីដយងីអាចការពារកុារ ដូចជា រ  ូស្គពីការបរាជ័យដៅកនុងការសិកា 
ឬពីការបងកជាបញ្ហា ខ្វងឥរោិបថ (រមួទងំអ្វីកដលាត យរបស់ន្មង ស្គលា និង សហ្គមន៍អាចនឹងដធវី ដដីមបជីយួ) បាន
ដោយរដបៀបណ្ត? 

៤. សូមគិតអំ្ពីកុារកដលអ្នកដធវីការជាមយួ ដតីានរបដភទដនកត្តត ការពារអ្វីខលេះ កដលនឹងជយួកាត់បនថយភាពងាយរងដររេះរបស់
ពកួដគចំដពាេះហានិភ័យ កដលអ្នកបានដលីកដ ងីដៅកនុងដមដរៀនទី១? 

៥. ដចញពីទសសនៈរបស់អ្នក ដតីវាានរបដោជន៍ដោយរដបៀបណ្ត កដលគិតអំ្ពីភាពងាយរងដររេះរបស់កុារ ជាជាងគិតថា
កុារ “របឈមដររេះថាន ក់”? ដតីឥរោិបថ និង វធីិស្គស្តសតរបស់អ្នកនឹងតល ស់បតូរដោយរដបៀបណ្ត? 
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សមសរៀនទី៣៖ ស ើការប ះទងគិច្ផលូវច្ិ ាេឺជាអ្វ?ី ស ើវាមានផលប ះពាលអ់្វីខ្លះសៅសលើកមុារ? 
ស ចកត ីសងេប 
 ដតីការប េះទងគិចផលូវចិតត គឺជាអ្វី? 

 ដតីការប េះទងគិចផលូវចិតតផតល់ផលប េះពាល់អ្វីខលេះដៅដលីកុារ? 

 ដតីអ្វីដៅជាជមងបឺាក់សាត (PTSD)? 

 ដតីានកត្តត អ្វីខលេះ កដលដធវីឲ្យកុាររងដររេះពី PTSD? ដហ្យីដតីានកត្តត អ្វីខលេះ កដលការពារពកួដគ? 

 

“ការប េះទងគិចផលូ វចិតត ជាបទពិដស្គធន៍ខុសរបរកតីកដលមិនបានរពឹំងទុក កដលបងកឲ្យានដររេះថាន ក់ និង អារមមណ៍ដនការមិនានភាពាច ស់ការ7។” 

គរួឲ្យដស្គកស្គត យដន្មេះ គឺថា ានកុារជាដរចីនន្មក់របឈមនឹងការបំពាន អំ្ដពីហ្ងិា ដររេះមហ្នតរាយ និង ដររេះថាន ក់ ដហ្យី    
ជាដរឿយៗ ពកួដគជបួរបទេះនូវការបាត់បង់ដដសំខ្វន់ ជាលទធផលដនការបាត់បង់ដនេះ ន្មឲំ្យពកួដគានការប េះទងគិចផលូវចិតត។ សរាប់
កុារមយួចំននួ ការប េះទងគិចផលូវចិតត អាចពាក់ព័នធនឹងរពឹតតិការណ៍ដដគរួឲ្យរនធត់មយួ ដូចជា ការជបួដររេះថាន ក់ណ្តមយួ។ សរាប់អ្នក
ខលេះដទៀត ជមងឺដស្តសតសដចេះកតដកីតាន កាន់កតធងន់ធងរ ដហ្យីជាដរឿយៗ ដធវីឲ្យលាតិដលា ដោយស្គរកតការរពដងីយកដនតីយ ការបំពាន 
ភាពរកីរក និង សស្តងាគ ម។ 

ការទទលួាគ ល់ការប ោះទងគចិសៅកនុងកុមារ 

 “ដបីដយីងអាចយល់អ្ំពីកុារទងំដនេះ និង ការជេះឥទធិពលដនបទពិដស្គធន៍ប េះទងគិចផលូ វចិតតកាន់កតដរចីន ដន្មេះដយីងនឹងានអាណិតអាសូរ និង 
របាជាញ កាន់កតដរចីនដៅកនុ ងអ្នតរកមម និង ការដោេះរស្គយបញ្ហា របស់ដយីងជាមួយកុារ។”8  

បន្មទ ប់ពីរពឹតតិការណ៍ប េះទងគិចផលូវចិតត កុារនឹងចាប់ដផតីមគិតអំ្ពីអ្វីកដលបានដកីតដ ងី ដោយចង់យល់អំ្ពីអ្វីកដលដទីបកតបានដកីត
ដ ងី។ ដោយស្គរកតរពឹតតិការណ៍ប េះទងគិចផលូវចិតត ដលីសពីបទពិដស្គធន៍ធមមត្តៗ ដូដចនេះ វានឹងាននូវការគិតខ្វងផលូវចិតតដផសងៗ 
ដដីមបពីោោមយល់អំ្ពីរពឹតតិការណ៍ដនេះ។ របតិកមមខ្វងដរកាមអាចពោករបាន ដហ្យីវាជាកផនកមយួដនយនតការធមមត្តកនុងការដោេះ
រស្គយដៅកនុងសបាត ហ៍្ទី៤-៦ដំបូង បន្មទ ប់ពីានការប េះទងគិចផលូវចិតត9៖ 

 ការជបួរបទោះ និង ការនឹកស ើញរពឹតតកិារែ៍ប ោះទងគចិផលូវចិតតស ើងវញិ 
រពឹតតិការណ៍នឹងដលចដចញដៅកនុងគំនិតរបស់កុារមតងដហ្យីមតងដទៀត។ រូបភាពរខំ្វនជាដរចីន កដលទក់ទងនឹងការប េះ
ទងគិចផលូវចិតត អាចរគបដណត ប់ដលីគំនិតរបស់កុារ។ រូបភាពទងំដនេះ រតូវបានដគដៅថា “ការនឹកដឃញីរពឹតតការណ៍ដ ងី
វញិ”។ ការដនេះអាចរមួទងំ ការរបាប់ស្គច់ដរឿងមតងដហ្យីមតងដទៀតដៅកាន់មិតតភកតិ។ កុារអាចសំកដងរពឹតតកិារណ៍ដនេះ
ដ ងីដៅកនុងការដលង និង ការគូររូបភាពរបស់ពកួដគ ឬានសុបិនត ឬសុបិនតអារកក់។  

 ការរ ាំសោចរជុល ឬការសោលោលរជុលសលើោងកាយ 

ដទេះបីជាដពលកដលមិនដធវីអ្វីដស្គេះដៅសបាត ហ៍្ៗបន្មទ ប់ ដរកាយពីរពឹតតិការណ៍ប េះទងគិចផលូវចិតតកដដោយ ជាដរឿយៗ កុារ និង 
មនុសសធំបងាា ញនូវសញ្ហដ ដនការដរាលរាលរជុល (អារមមណ៍ត្តនតឹងទងំកផនកសរសី្គស្តសត និង ជីវស្គស្តសត) រមួទងំាន

                                                 
7 Greener (2003), 127 
8 Perry (1999) 
9 Perry (1999) 
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ចងាវ ក់ដបេះដូងដដីរដលឿន និង ានអារមមណ៍ត្តនតឹង ឬដស្តសតស។ ពកួដគអាចបនតានឥរោិបថធមមត្តដៅកនុងស្គថ នភាព
ភាគដរចីន ប ុកនត កុារកដលរបឈមនឹងការប េះទងគិចផលូវចិតត ានអារមមណ៍អ្នទៈអ្កនទងដៅខ្វងកនុងចិតត ដហ្យីពកួដគងាយ
នឹងានអារមមណ៍អ្ន់ចិតត ឬខឹង។  

 ការប នុប ងចងស់េចសវ ពីការនឹកស ើញរពឹតតកិារែ៍សដើម  

ទុកខរពយួខ្វងអារមមណ៍ និង សរសី្គស្តសតកដលមិនដចេះចប់ គឺជាការហ្ត់ដលវយីខ្វងកផនករាងកាយ និង ការឈចឺាប់កផនក
អារមមណ៍។ ដោយស្គរកតការឈចឺាប់ ថាមពល និង ភាពមិនរសួលកនុងចិតត កដលពាក់ព័នធជាមយួនឹងគំនិតកដលរខំ្វន និង 
“ការចងចា”ំ ខ្វងអារមមណ៍ និង សរសី្គស្តសត កដលពាក់ព័នធជាមយួគំនិតទងំដនេះ ានយនតការដគចដវសការពារមយួចំននួ 
រតូវបានដរបីរបាស់ ដដីមបដីគចដចញពីការរលឹំកដនការប េះទងគិចផលូវចិតតដដីម។ យនតការការពារទងំដនេះ ានដូចជា ការដគច
ដវសសកមមដនការរលឹំកដនការប េះទងគិចផលូវចិតត និង យនតការផលូវចិតតដនការសពឹករសពន់ និង ការមិនដសពគប់។ ពកួដគ
របកហ្លជាដគចដវសមិនចង់ដៅជិតកកនលងដកីតដហ្តុ ឬានអារមមណ៍ដចេះកតខ្វល ច ទក់ទងនឹងរពឹតតិការណ៍។ ពកួដគ
របកហ្លជាដគចដវសការប េះទងគិចផលូវចិតត ដោយតត ច់ខលួន ដគចដចញពីមិតតភកតិ និង រគួស្គរ និង បដិដសធមិនដៅដលង ឬដៅ
ស្គលាដរៀន។  

ជមងបឺាក ់ាត 

ដៅដពលកដលការដឆលីយតបទងំដនេះ ានរបដោជន៍ដៅដពលដំបូង ដហ្យីបនតពីការធមមត្តដៅជាមិនរបរកតី ការដនេះជាលទធផលដៅ
កនុងការរចបូករចបល់ទក់ទងនឹងការប េះទងគិចផលូវចិតត ដូចជា ជមងបឺាក់សាត (PTSD). ជមងឺបាក់សាតដកីតដ ងី ដៅដពលកដលជមងឺ
ត្តនតឹងចិតតរសួចរស្គវបនតានដលីសពីរយៈដពល៣កខ។ កុារកដអាចាន PTSD យតឺោ វផងកដរ ដទេះបីខ្វងដរៅដមីលដៅដូចជា
មិនអី្ ប ុកនត បន្មទ ប់ពីរយៈដពល៦កខ ពកួដគចាប់ដផតីមដចញដរាគសញ្ហដ ណដន PTSD។ ជាដរឿយ ការនឹកដឃញីរពឹតតិការណ៍មតងដទៀត 
បនតានរយៈដពលជាដរចីនកខ ដបីដទេះបីជាកុារដំដណីរការដូចរបរកតីកដដោយ។ កុារកដលាន PTSD រយៈដពលកវង ជាពិដសស 
មនុសសធំ កដអាចានអារមមណ៍ដរកៀមរកំចិតតផងកដរ។ 

ដបីការប េះទងគិចផលូវចិតតានកាន់កតយូរ ដហ្យីដបីដរាគសញ្ហដ ដឃញីកាន់កតចាស់កនុងកំ ុងដពលមយួ ភាល មៗបន្មទ ប់ពីការប េះទងគិចផលូវ
ចិតត ដន្មេះវាទំនងនឹងានការតល ស់បតូររយៈដពលកវង និង អាចានភាពអ្ចិដស្តនតដៅកនុងការដំដណីរការខ្វងអារមមណ៍ ឥរោិបថ ការ
ស្គគ ល់ និង សររីាងគរបស់កុារ។  

កុារកដលរស់រានពីរពឹតតិការណ៍ប េះទងគិចផលូវចិតត និង ានការទប់ទល់ដនករមិតភ័យខ្វល ចទប អាចបងាា ញនូវដរាគសញ្ហដ ដូចខ្វង
ដរកាម៖ 

 ានអារមមណ៍មិនអាចាច ស់ការដលីខលួនឯង 

 គិតដធវីអ្វីមយួភាល មៗ 

 របយត័នរជុល (របយត័នរជុលចំដពាេះសកមមភាព និង វភិាគដលីបរោិកាសជំុវញិ ដដីមបរីកដមីលការគំរាមកំកហ្ង រមួទងំ
បដងកីនចងាវ ក់ដបេះដូង) និង ានរបតិកមមរជុល (អ្នទេះអ្កនទងរជុល និង រជួលរចបល់) 

 ដធវីអ្វីមយួដកដលៗ ដោយរម នដហ្តុផល 

 ដកខលួន និង ដរកៀមរកំ 
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 កុារអាចដធវីអ្វីមយួ ដដីមបបីនធូរកំហ្ងឹ ដូចជា ការដបាកខលួន ដបាករបាណ ឬកាល ឬការដធវីបាបខលួនឯង កដលអាចបដងកីតឲ្យ
ានរបតិកមមបំបាត់ការឈចឺាប់ដៅកនុងខរួកាល។ 

 ពិបាកដគង (រមួទងំមិនអាចដគង ដគងមិនសងប់ និង ានសុបិនតអារកក់) 
 អ្នទេះអ្កនទង 

 បាត់បង់កិចចការអ្ភិវឌឍ កដលរតូវទទលួបាន (ឧទហ្រណ៍ ពកួដគអាចចាប់ដផតីមដដកដន្មមមតងដទៀត) ឬករមិតទបកនុងការ
ទទលួបានកិចចការអ្ភិវឌឍថមី។ 

 កុារអាចរបរពឹតតដកមងជាងអាយុរបស់ខលួន  

 ពិបាកដមីលដឃញីដហ្តុផលកនុងការដធវីការទងំដនេះ និង បាត់បង់ទសសនៈអ្ន្មគត កដលពកួដគអាចពោោមចង់សដរមច 
កដលប េះពាល់ដល់ការជរមុញចិតតរបស់ពកួដគកនុងការដធវីកិចចការស្គលា។ 

ដទេះបីជាមនុសសាន ក់ានជមងឺបាក់សាត ឬកដមិនានកដដោយ បន្មទ ប់ពីរពឹតតកិារណ៍ប េះទងគិចផលូវចិតត ខ្វងដរកាមដនេះគឺជាកត្តត មយួ
ចំននួកដលពាកព់័នធ៖  

 កត្តត ហានិភ័យ៖ ដបីរពឹតតកិារណ៍គំរាមកំកហ្ងដល់ជីវតិ ដហ្យីដបីរពឹតតិការណ៍រខំ្វនដល់បទពិដស្គធន៍រគួស្គរ ឬសងគម
កាន់កតដរចីន ដន្មេះមនុសសាន ក់នឹងទំនងជាានជមងឺបាក់សាត។  

ជាអ្កុសល កុារភាគដរចីន កដលរស់រានពីបទពិដស្គធន៍ប េះទងគិចផលូវចិតត កដានការរខំ្វនដដធំមយួដៅកនុងជីវតិរបស់ពកួដគ 
ដៅកនុងអារមមណ៍របស់ពកួដគអំ្ពីសហ្គមន៍ ដៅកនុងរចន្មសមពន័ធរគួស្គររបស់ពកួដគ ដហ្យីកុារទងំដន្មេះនឹងរបឈម
ជាមយួការរលឹំកជាបនតបន្មទ ប់អំ្ពីរពឹតតិការណ៍ដដីម (ឧទ. វធិានការណ៍កផនកចាប់ high press visibility)។ ករមិត
ស្តហ្វកង់ កដលកុារអាចានជមងបឺាក់សាត បន្មទ ប់ពីរពឹតតិការណ៍ប េះទងគិចផលូវចិតត គឺានករមិតខពស់ (៤៥-៦០%)។ 

 កត្តត ការពារ៖ ការានជំនយួពីរគួស្គរ និង សហ្គមន៍ នឹងផតល់នូវបរោិកាសសុវតថិភាពមយួសរាប់កុារ ដដីមបដីោេះ
រស្គយជាមយួការប េះទងគិចផលូវចិតត។ 

“ដទេះបីជាសថិតដៅកនុ ងស្គថ នភាពរជលួរចបល់កដដោយ កដរកមុរគួស្គរបងបអូ ន និង សហ្គមន៍អាចផតល់នូវដសថរភាព និរនតរភាព និង របដពណី។ ដៅ
ដពលកដលកុារាន ក់បនតសថិតដៅកនុ ងរកមុរគួស្គរ និង សហ្គមន៍ យុទធស្គស្តសតដោេះរស្គយ និង តិចនិកសងគម កដលរតូវបានដរបីរបាស់ដៅកនុ ងវបប
ធម៌របស់កុារ កដអាចកថរកាបានកដរ។ ការប េះទងគិចផលូ វចិតតរតូវបានកាត់បនថយ ដៅដពលកដលរកមុរគួស្គរ និង សហ្គមន៍ដៅជាប់ជាមួយរន  កថ

រការចន្មសមព័នធ និង ការអ្នុវតត។”10 

                                                 
10 Greener (2003), 134 
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ករែី ិកា 

មុនីានអាយុរបាឆំន ។ំ រត់រសដ់ៅជាមយួោយរបស់រត់។ កាលពីឆន មុំន ឪពុកាត យរបស់មុនី រតូវបានសាល ប់ ដោយស្គរកតការ
វាយរបហាររបស់ពកួឧទទ មកនុងភូមិរបស់រត់។  

ត្តងំពីឪពុកាត យរបស់រត់បានស្គល ប់ដៅ មុនីានការពិបាកចិតតោ ងខ្វល ងំ ដហ្យីរត់ដៅជាប់ជាមយួោយរបស់រត់ និង មនុសស
ធំដដទដទៀតជានិចច។ ដទេះបីជារត់រស់ដៅកនុងសហ្គមន៍មយួកដលានសុវតថភិាពជាងមុនកដដោយ ប ុកនត មុនីមិនចង់ដៅាន ក់ឯង
ដ យី ជាពិដសស ដៅដពលកដលងងឹត។ រត់ពិបាកដគង ដៅដពលកដលានសដមលងមកពីខ្វងដរៅ ដហ្យីរត់ភាញ ក់ជាដរចីនដងដៅ
ដពលយប់ ដោយស្គរកតសុបិនតអារកក់។ រត់យខំសបឹៗ និង រគកលងខលួនដពញមយួយ ំ ដហ្យីរត់ចាប់ដផតីមដដកដន្មមមតងដទៀត ដូច
ជារត់ធាល ប់ានកាលពីរត់ដៅដកមង។  

មុនដពលដនការវាយរបហារ មុនីជាដកមងាន ក់កដលចូលចិតតនិោយដរចីន និង សួរដរចីន ចូលចិតតកសវងរក និង ដរៀនជំន្មញថមីៗ។ សពវ
ដថងដនេះ រត់មិនសូវជាាត់ក និង ជាដកមងកដលស្គង ត់ដសងៀម។ រត់ដូចជាវដងវងវងាវ ន់ រចបូករចបល់ និង មិនចង់ញុ។ំ ដៅដពលកដល
ដគសួររត់ ជាពិដសសទក់ទងនឹងការបាត់បង់ឪពុកាត យរបស់រត់ រត់ានការពិបាកកនុងការនិោយ។ មុនីដចេះកតបនតគូររូបភាព
ដកដលៗមតងដហ្យីមតងដទៀត រត់មិនចង់ដចញពីផទេះដ យី ដហ្យីរបសិនដបីោយរបស់រត់រតូវដចញដៅខ្វងដរៅ រត់រតូវរក
មនុសសធំណ្តាន ក់ឲ្យដៅជាមយួរត់។ 
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លាំហាត ់

សូមបំដពញចដន្មល េះខ្វងដរកាម៖ 

ការប េះទងគិចផលូវចិតត ជាបទពិដស្គធន៍           កដលបងកឲ្យាន    
និង អារមមណ៍ដន     ។ ការប េះទងគិចផលូវចិតត អាចពាក់ព័នធនឹង     
    ឬ ជាជមងឺដស្តសតសដចេះកតដកីតាន កាន់កតធងន់ធងរ ដហ្យីជាដរឿយៗ ដធវីឲ្យលាិតដលា ដោយស្គរកតការ
រពដងីយកដនតីយ ការបំពាន ភាពរកីរក និង សស្តងាគ ម។ ាននូវរដបៀបជាដរចីន កដលកុារ    រពឹតតិការណ៍
ប េះទងគិចផលូវចិតត។ ដៅដថង និង សបាត ហ៍្ដំបូង យនតការដោេះរស្គយធមមត្ត រមួាន៖     រពឹតតិការណ៍
ដ ងីវញិ     ឬ    ដលីរាងកាយ និង ការប ុនប ងចង់  
  ពីការនឹកដឃញីរពឹតតិការណ៍ដដីម។ របសិនដបីការដឆលីយតបទងំដនេះ អ្នុវតតត្តមរដបៀបកដលខុសពីរបរកតី 
ឧទហ្រណ៍ ដរចីនជាង       បន្មទ ប់ពីរពឹតតិការណ៍ ការដនេះរតូវបានដៅថា  
        ។ ដបីរពឹតតិការណ៍      
ដហ្យីដបីរពឹតតិការណ៍រខំ្វនដល់បទពិដស្គធន៍    ឬ  កាន់កតដរចីន ដន្មេះមនុសសាន ក់នឹងទំនងជា
ានជមងឺបាក់សាត។ ការាន      និង   នឹងផតល់នូវបរោិកាស
សុវតថិភាពមយួសរាប់កុារ ដដីមបដីោេះរស្គយជាមយួការប េះទងគិចផលូវចិតត។ 

 ាំែួរពិភាកា 

១. សូមដមីលករណីសិកាខ្វងដលី 

 ដតីកត្តត ហានិភ័យរបស់មុនីានអ្វីខលេះ? 

 ដតីកត្តត ការពាររបស់មុនីានអ្វីខលេះ? 

 ដតីានសញ្ហដ ដនPTSD អ្វីខលេះ កដលបងាា ញដៅកនុងជីវតិរបស់មុនី? (រមួទងំការនឹកដឃញីរពឹតតិការណ៍ដ ងីវញិ ការ
ដរាលរាល និង ឥរោិបថដគចដវស)  

២. សូមគិតអំ្ពីបរបិទរបស់អ្នក។ ដតីស្គថ នភាពអ្វីខលេះ កដលបងកឲ្យានការប េះទងគិចផលូវចិតតដល់កុារ? 

៣. ដតីអ្នកនឹងរបាប់ពីភាពខុសរន ដោយរដបៀបណ្តរវាងយនតការដោេះរស្គយធមមត្តដៅកនុងកុារកដលរងការប េះទងគចិផលូវចិតត និង 
សញ្ហដ កដលកុារាន ក់កំពុងកតរងទុកខពីរបតិកមមខុសរបរកតីចំដពាេះការប េះទងគិចផលូវចិតត? 

៤. របសិនដបីអ្នកកំពុងកតដធវីការជាមយួកុារ កដលដទីបកតជបួរពឹតតិការណ៍ប េះទងគិចផលូវចិតត ដតីានជំហានអ្វីខលេះ កដលអ្នកអាចដធវី
បាន ដដីមបកីាត់បនថយការរងទុកខពី PTSD ឲ្យបានទបបំផុត? 

៥. ដតីអ្នកនឹងសំុដំបូន្មម នពីនរណ្ត របសិនដបីអ្នករពួយបារមភអំ្ពីរបតិកមមរបស់កុារចំដពាេះការប េះទងគិចផលូវចិតត? 
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សមសរៀនទី៤៖ ស ើមានកត្តា អ្វីខ្លះ ដែលសធវើឲ្យកមុារមានភាពធន់ររ ាំ?  
ដសចកតសីដងខប 

 ដតីភាពធន់រទ ំគឺជាអ្វី? 

 ដតីានកត្តត អ្វីខលេះ កដលជយួកុារឲ្យានភាពធន់រទ?ំ 

 ដតីភាពធន់រទដំចញមកពីណ្ត? 

សតើភាពធនរ់រាំ េឺជាអ្វ?ី 
កុារមយួចំននួជបួការលំបាក ប ុកនត ពកួដគដៅកតដធវីបានលអ និង អ្ភិវឌឍកាល យជាមនុសសលអ។ កុារខលេះដទៀតជបួស្គថ នភាពដូចរន  
ប ុកនត មិនទទលួបានលអដ យី។ រកុមកុារទីមយួអាចនិោយមោ ងដទៀតថា រត់ានភាពធន់រទ។ំ ភាពធន់រទ ំ អាចានន័យថា 
ជាសមតថភាព ដដីមបតីបតនឹងទុកខលំបាក កាន់កតានកាល ងំរងឹា ំនិង ដចេះសដរមចចិតតដោយខលួនឯង។ វាគឺជាដំដណីរការដដសកមមដន
ការស៊េូរទ ំការដធវីឲ្យខលួនកាន់កតរបដសីរ និង ការរកីចដរមីន ដដីមបដីឆលីយតបនឹងវបិតត ិនិង ឧបសគគ។  

“កុារ និង យុវជនកដលដចេះធន់រទ ំអាចទទួលបានដជាគជយ័ដៅកនុ ងរគប់កិចចការ កដលដយីងរពឹំងទុកដៅត្តមវយ័របស់កុារ ដទេះបីជាពួកដគជួប
របទេះនឹងឧបសគគធំប ុណ្តណ កដដោយ។11” 

សតើមានកត្តត អ្វខី្លោះ ជយួ កុមារឲ្យកានណ់តមានភាពធនរ់រាំ? 

ត្តមរបវតតិស្គស្តសត ោ ងដហាចណ្តស់ដៅកនុងរបដទសកប កខ្វងលិច ពកួដគគិតថា ភាពធន់រទគឺំជាលកខណៈសមបតតិតទ ល់ខលួនរបស់
បុគគលមយួចំននួ។ ដទេះបីជាោ ងណ្តកដដោយ កត្តត សំខ្វន់បំផុតកដលជយួកុារដោេះរស្គយជាមយួទុកខលំបាក គឺទក់ទងជាមយួ
នឹងគុណភាពដនទំន្មក់ទំនងរបស់ពកួដគជាមយួរកុមរគួស្គរ និង សហ្គមន៍។  

ភាពធន់រទ ំពាក់ព័នធជាមយួដរឿងរា វជាដរចីនកដលដកីតានដៅកនុងជីវតិរបស់កុារ កដលជយួពកួដគដោេះរស្គយជាមយួបទពិដស្គធន៍
របស់ពកួដគកនុងរដបៀបមយួកដលានរបដោជន៍។ ដយងីដៅវាថាជា “កត្តត ការពារ” ឬកត្តត ធន់រទ។ំ ដៅដពលកដលអ្នកសមលឹងដមីល
កត្តត ទងំដនេះ សូមកត់សាគ លថ់ាានកត្តត ចំននួប ុន្មម នកដលទក់ទងនឹងកុារ និង បុគគលិកលកខណៈរបស់ន្មង និង ានកត្តត ចំននួ
ប ុន្មម នដទៀតកដលទក់ទងនឹងទំន្មក់ទំនង និង បរបិទដនសហ្គមន៍របស់កុារ។ ចូរសួរខលួនឯងថា ដតីានកត្តត ទងំដនេះចំននួប ុន្មម ន 
កដលអាចរងឥទធពិល និង តល ស់បតូរ ត្តមរយៈសកមមភាពដដរតឹមរតូវ និង របព័នធររំទ។ 

កត្តត ធន់រទសំខំ្វន់ៗមយួចំននួ ានដូចជា12៖ 

ការានទំន្មក់ទំនងរងឹា ំនិង ានការររំទពី
មនុសសធំ ជាពិដសស ឪពុកាត យ 

ការចូលរមួដៅកនុងសកមមភាព កឡីា 
និង ចណំ្តប់អារមមណ៍ខ្វងដរៅ 

លកខណៈសមបតតតិទ ល់ខលួន ដូចជា សុខភាពលអ 
សីតុណា ភាពកនុងខលួនលអ ានភាពវជិជានដលី
តដមលខលួនឯង ភាពដវឆល ត ឬជំន្មញសងគមលអ 

ទទួលបានការអ្ប់រ ំនិង សាភ រៈអ្ប់រលំអ  ជាសាជិករកុមមតិតភកតកិដលលអៗ  ធនធានសាភ រៈ ដូចជា របាក់ចំណូលរគួស្គរ
រគប់ររន់ 

អារមមណ៍ដនការជួបឧបសគគ និង ដរៀនដធវកីិចចការថមីៗ ទំហ្រំគួស្គរតូច ចូលរមួកនុងជដំនឿស្គសន្ម 
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 Smith et al (2003), 569 
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សតើភាពធនរ់រាំសចញមកពីណា? 

សពវដថងដនេះ ាននូវការរស្គវរជាវដដពិដសសមយួ កដលជយួដយងីយល់អំ្ពីអ្វីកដលកស្គងភាពធន់រទរំបស់កុារ។ វាជាការសំខ្វន់ 
កដលរតូវដរបីរបាស់ការយល់ដឹងដនេះ ដដីមបបីដងកីតនូវកមមវធីិ និង វធីិស្គស្តសតដផសងៗ កដលពរងឹងដល់កត្តត កដលសំខ្វន់បំផុត។ 

រកុមរគួស្គរ (ឬរគួស្គរជំនសួ) គឺជាកត្តត មយួកនុងចំដណ្តមកត្តត ដដសំខ្វន់បំផុតសរាប់ភាពធន់រទរំបស់កុារ។ ការរស្គវរជាវបាន
រកដឃញីថា ភាពធន់រទដំៅកនុងកុារានភាពខ្វល ងំជាង ដៅដពលកដលពកួដគទទលួបានោ ងដហាចណ្តស់ឪពុក/ាត យាន ក់ អ្នក
ដមីលកថ ឬមនុសសធំជយួររំទ កដលរសឡាញ់ និង ទទលួពកួដគដោយរម នលកខខណឌ ។ 

ខ្វងដរកាមដនេះ គឺជាលកខណៈសមបតតិសំខ្វន់ៗមយួចំននួដនជីវតិរគួស្គរ កដលជយួកស្គងភាពធន់រទដំៅកនុងកុារ៖ 

របព័នធជដំនឿរគួស្គរ គរំរូគួស្គរ ដដំណីរការដនការរបារស័យទក់ទងកនុងរគួស្គរ 

ទញយកអ្តថន័យដចញពទុីកខលំបាក 
ានភាពបត់កបន និង ានដសថរភាព 

 

ភាពចាស់លាស់ 

 

ទសសនៈវជិជាន ានភាពផារភាជ ប់ទំន្មក់ទនំង 

សំកដងអារមមណ៍ដោយដបីកចំហ្ (ដលីកទឹកចតិត
ឲ្យានការកចកចាយអារមមណ៍ ដោេះរស្គយ
ជាមួយអារមមណ៍អ្វជិជាន) 

ភាពមហ្ាិ និង ជីវតិខ្វងវញិ្ហដ ណ ធនធានសងគម នងិ ដសដឋកចិច ដោេះរស្គយបញ្ហា ដោយភាពសហ្ការ 

 
បុគគល និង រកុមរគួស្គរានលកខណៈដូចរន  ភាពធន់រទ ំមិនកមនជាលកខណៈដថរដន្មេះដទ។ វាគឺជាអ្វីមយួកដលអ្ភិវឌឍដៅកនុងបរបិទ
ដនការអ្ភិវឌឍ និង កត្តត ជាដរចីនដផសងដទៀតដចញពីបរោិកាស។  

ឧបសគគសំខ្វន់ៗចំននួពីរ កដលរគួស្គររតូវជបួ និង ជាអ្វីមយួ កដលអាចជយួកស្គងភាពធន់រទ ំគឺ៖ 

 ការកចកចាយបទពិដស្គធន៍អំ្ពីការស្គល ប់ ការជិតស្គល ប់ និង ការបាត់បង់ 

 ការដរៀបចំរគួស្គរដ ងីវញិ និង ការោក់ទុនដ ងីវញិដៅកនុងទំន្មក់ទំនងដដទដទៀត និង ការកសវងរកជីវតិ 

ចាំែុចមយួចាំននួណដលរតូវចងចាាំ៖ 

 ភាពធន់រទ ំមិនកមនជាបុគគលិកលកខណៈរបស់មនុសស កដលអ្នកខលេះាន ដហ្យីអ្នកខលេះដទៀតមិនានដន្មេះដ យី។ 

 ភាពធន់រទ ំ គឺជាដំដណីរការដដានអានុភាពមយួ កដលពាក់ព័នធទងំកត្តត បុគគលិកលកខណៈ និង កផនកខ្វងកនុង និង កត្តត
ការពារខ្វងដរៅ ដូចជា មនុសសធំកដលដមីលកថ។  

 ជាជាងពាក់ស្គល កដៅដលីកុារថា “ធន់រទ”ំ ឬ”មិនធន់រទ”ំ វារបដសីរជាងកដលគិតចំដពាេះកុារ កដលកំពុងកតរបរពឹតតដៅ
កនុងរដបៀបមយួកដលធន់រទ ំនិង កុារកដលមិនធន់រទ។ំ  

 ដោយររន់កតកុារាន ក់កំពុងកតបងាា ញពីភាពធន់រទដំៅដថងដនេះ មិនកមនានន័យថា ន្មងនឹងបនតបងាា ញវាដៅដថងកសអក 
ឬឆន ដំរកាយដន្មេះដ យី។ ជំន្មញកដលជយួកុារាន ក់ឲ្យានភាពធនរ់ទដំៅអាយុរបាបំនួឆន  ំ របកហ្លជាមិនទន់រគប់
ររន់សរាប់តរមូវការដនភាពជាមនុសសដពញវយ័ដន្មេះដ យី។  
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ការកដលយល់ដឹងថា ភាពធន់រទ ំ មិនកមនជាគុណសមបតតិដដពិដសស គឺជាដំណឹងលអ។ កនុងដពលដូចរន កដរ វាជាការសំខ្វន់កដល
ដយងីមិនររន់កតស្គម នថា កុារាន ក់អាចធន់រទបំាន ដូដចនេះ ពួកដគមិនរតូវការជំនយួដ យី។ កផនកមយួដនតនួ្មទីរបស់រកុមជំនំុ និង 
រគិសតបរស័ិទ កដលដធវីការជាមយួកុារ និង សហ្គមន៍ដៅកនុងកាលៈដទសៈពិបាក គឺជាការជយួពកួដគឲ្យដចេះដរបីរបាស់សកាត នុពល
របស់ពកួដគឲ្យដល់កំពូល និង ដដីមបទីទលួជំនយួ ត្តមរយៈការពរងឹងកត្តត ការពារដៅកនុងបុគគល រគួស្គរ សហ្គមន៍ និង សងគម។ 
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ករែី ិកា 

ស្គរា  ជាកូនទីបីកនុងចំដណ្តមបងបអូនរបានំ្មក់។ ឪពុកាត យរបស់ន្មងរស់ដៅកនុងតំបន់មយួកនុងទីរកុង។ រកុមរគួស្គររបស់ពកួដគបាន
រស់ដៅកនុងភូមិមយួ កដលានចាង យ១០គី ូពីទីរកុង ប ុកនត សហ្គមន៍ កដលន្មងរស់ដៅសពវដថង ជាសហ្គមន៍មយួកដលជយួរន
ដៅវញិដៅមក។ កុារចូលចិតតដលងជាមយួរន  បន្មទ ប់ពីដចញពីដរៀន ដពលកដលដមឃដៅានពនលឺដៅដ យី។ បន្មទ ប់ពីដមឃចាប់  
ដផតីមងងឹត ឪពុកាត យរបស់ន្មងបានយកន្មងចូលកនុងផទេះ ដោយស្គរកតខ្វល ចពកួរបមឹកដៅកនុងភូមិ។ ស្គរា ជាកូនរសីដដលអាន ក់។ 
ដទេះបីជាានការខវេះខ្វតលុយកាក់ និង មាូបអាហារ ដោយស្គរកតបញ្ហា ហ្រិញ្ដវតថុដៅកនុងរគួស្គរកដដោយ ន្មងដៅកតានអារមមណ៍ថា 
រគួស្គររបស់ន្មងជាកកនលងសុវតថភិាព និង ានភាពរបួរមួរន ។  

របសិនដបីន្មងានកងវល់ ន្មងររន់កតដៅចុងផលូវ ដៅាត់ទឹក ដដីមបដីមីលពពក ដហ្យីនិោយដៅកាន់រពេះជាាច ស់អំ្ពីកតីកងវល់
របស់ន្មង។ ន្មងចូលចិតតកិចចការស្គលារបស់ន្មង និង ានមិតតភកតិលអាន ក់ដៅឯស្គលា កដលន្មងអាចទុកចិតតបាន។ ន្មងមិនចូល
ចិតត កាល យជាដកមងាន ក់ដន “ភូមិ” ដនេះដ យី ដហ្យីដពលខលេះ ន្មងរសដមថា រគួស្គររបស់ន្មងដចញមកពីរគួស្គរធូរធាមយួដៅត្តមផលូវ
ធំ។ ដៅដពលកដលន្មងធំដ ងី ន្មងសុបិនតចង់កាល យជារគូបដរងៀន ដូចជារគូរបស់ន្មងដៅឯស្គលាផងកដ។ 
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លាំហាត ់

សូមបំដពញចដាល េះខ្វងដរកាម៖ 

ភាពធន់រទ ំគឺជាសមតថភាព ដដីមបតីបតនឹងទុកខលំបាក កាន់កត      និង   
   ។ ភាពធន់រទ ំពាក់ព័នធជាមយួដរឿងរា វជាដរចីនកដលដកីតានដៅកនុងជីវតិរបស់កុារ កដលជយួពកួដគ
ដោេះរស្គយជាមយួបទពិដស្គធន៍របស់ពកួដគកនុងរដបៀបមយួកដលានរបដោជន៍។ ដយងីដៅវាថាជា     
   ឬ      ។ កត្តត ធន់រទមំយួចំននួទក់ទងនឹងកុារ និង   
   របស់ន្មង ប ុកនត កត្តត មយួចំននួដទៀត ទក់ទងនឹង    និង បរបិទដន 
   របស់កុារ។      គឺជាកត្តត មយួកនុងចំដណ្តមកត្តត ដដសំខ្វន់បំផុត
សរាប់ភាពធន់រទរំបស់កុារ។ បុគគល និង រកុមរគួស្គរានលកខណៈដូចរន  ភាពធន់រទ ំមិនកមនជា    
ដន្មេះដទ។ វាគឺជាអ្វីមយួកដលអ្ភិវឌឍដៅកនុងបរបិទដនការអ្ភិវឌឍ និង កត្តត ជាដរចីនដផសងដទៀតដចញពីបរោិកាស។ ភាពធន់រទ ំមិន
កមនជាគុណសមបតតិ    ដន្មេះដទ ប ុកនត  វាជាការសំខ្វន់កដលដយងីមិនររន់កតស្គម នថា កុារាន ក់អាចធន់
រទបំាន ដូដចនេះ ពកួដគមិនរតូវការ   ដ យី។  

ការពិភាកា 
១. ដតីានកត្តត ហានិភ័យ (ភាពងាយរងដររេះ) និង កត្តត ធន់រទ ំ(ការពារ) អ្វីខលេះសរាប់៖ 

 ស្គរា  
 រគួស្គររបស់ន្មង 

 សហ្គមន៍របសន់្មង 

២. ដតីានកត្តត ការពាររយៈដពលខលអី្វីខលេះសរាប់ស្គរា ឥ ូវដនេះ កដលរបកហ្លជាមិនជយួដល់ន្មងដៅកនុងដពលអ្ន្មគត? 

៣. របសិនដបីអ្នកកំពុងកតគិតអំ្ពីរដបៀបមយួដនការបដងកីនភាពធន់រទរំបស់ស្គរា  និង រកុមរគួស្គររបស់ន្មង ដតីានកត្តត អ្វខីលេះ 
កដលអ្នកនឹកដឃញី? 

៤. ដតីកុារកដលអ្នកដធវីការជាមយួានកត្តត ធន់រទអំ្វីខលេះ?  

៥. ដតីរកុមជំនំុ ឬអ្ងគការរបស់អ្នកអាចជយួពរងឹងកត្តត ធន់រទដំៅកនុងកុារ រគួស្គរ និង សហ្គមន៍ ត្តមរយៈការងាររបស់អ្នក
បានដោយរដបៀបណ្ត? ដតីអ្នកអាចបដងកីនកផនកដនការងាររបស់អ្នកដនេះបានដោយរដបៀបណ្ត? 
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សមសរៀនទី៥៖ ស ើសយើងអាច្ពរងងឹភាពធន់ររ ាំរប ក់មុារបានសោយរសបៀបណា? 
ដសចកតសីដងខប 

 ដតីអ្វីដៅជារបភពដនភាពធន់រទរំបស់កុារ (Grotberg៖ ខញុ ំាន ខញុ ំគឺជា ខញុ ំអាច)? 

 ការពរងឹងភាពធន់រទ៖ំ ទំន្មក់ទំនង និង បរបិទ 

 យុទធស្គស្តសតសរាបក់ារដធវីអ្នតរាគមន៍ 

សតើរបភពននភាពធនរ់រាំមានអ្វខី្លោះ? 

ជាលទធផលដនគដរាងរស្គវរជាវអ្នតរជាតិមយួ កដលបានបញ្ជូ លរបដទសចំននួ៣០ដៅទូទងំពិភពដលាក អ្នករសី ដអ្ឌិត ស្តហ្គដូដប៊េីក  
(Edith Grotberg)  បានបដងកីតនូវឧបករណ៍ដដានរបដោជន៍មយួសរាប់អ្ស់អ្នកកដលដធវកីារជាមយួកុារ និង រកុមរគួស្គរ 
ដដីមបជីយួពកួដគអ្នុវតតត្តមដមដរៀនអំ្ពីភាពធន់រទដំៅកនុងស្គថ នភាព និង កមមវធីិជាក់លាក់13។ ឧបករណ៍របសន់្មង ានលកខណៈ
ស្គមញ្ដដដីមបយីល់ និង របារស័យទក់ទង ដហ្យីងាយរសួលដរបីរបាស់។  

អ្នករសីGrotberg កំណត់នូវរបភពដនភាពធន់រទចំំននួបី កដលន្មងបានដៅថា ខញុាំន (ការររំទខ្វងសងគម និង អ្នតរបុគគល) ខញុ ំ
គឺជា (កាល ងំខ្វងកនុង) និង ខញុអំាច (ជំន្មញអ្នតរបុគគល និង ជំន្មញដោេះរស្គយបញ្ហា )។ ព័ត៌ានកាន់កតលមអតិានពណ៌ន្មដៅ
ខ្វងដរកាម៖ 

ខញុាំន... ខញុគឺំជា... ខញុអំាច... 

ខញុ ំទុកចិតតមនុសសកដលដៅជុំវញិខញុ ំ នងិ ពួក
ដគរសឡាញ់ខញុ ំ ដទេះបីជាោ ងដម ចកដដោយ 

មនុសសាន ក់ កដលដគរសឡាញ់ នងិ ចូល
ចិតត 

និោយដៅកាន់អ្នកដដទអ្ពំីអ្វីៗកដលដធវីឲ្យ
ខញុ ំភ័យខ្វល ច ឬរខំ្វនដល់ខញុ  ំ

មនុសសកដលោក់កដនកំណត់សរាប់ខញុ ំ 
ដូដចនេះ ខញុ ំអាចដងឹថាដពលណ្តកដលរតូវ
ឈប់ មុនដពលកដលានដររេះថាន ក់ ឬ
បញ្ហា ដកីតដ ងី 

សបាយចិតតកនុងការដធវអី្ំដពីលអសរាប់អ្នក
ដដទ និង បងាា ញពីកតីបារមភរបស់ខញុ ំចដំពាេះ
ពួកដគ 

កសវងរកផលូវ ដដីមបដីោេះរស្គយបញ្ហា  កដលខញុ ំ
ជួបរបទេះ 

មនុសសបងាា ញខញុអំ្ពំីរដបៀបដធវកីិចចការរតឹម
រតូវ ត្តមរយៈរដបៀបកដលពួកដគដធវកីចិចការ 

ដររពខលួនឯង នងិ អ្នកដដទ ាច ស់ការដលីខលួនឯង ដៅដពលកដលខញុ ំាន
អារមមណ៍ថា ដូចជាដធវីអ្វមួីយមិនរតមឹរតវូ ឬ
ដររេះថាន ក់ 

មនុសសកដលចង់ឲ្យខញុ ំដរៀនដធវកីិចចការដោយ
ខលួនឯង 

សម័រគចិតតទទួលខុសរតូវសរាប់អ្វកីដលខញុ ំ
ដធវ ី

រកដឃញីថាដពលណ្តជាដពលលអ ដដីមបី
និោយដៅកាន់នរណ្តាន ក់ ឬដធវី
សកមមភាព 

មនុសសកដលជួយខញុ ំ ដៅដពលកដលខញុ ំឈ ឺ
ដពលដៅកនុងដររេះថាន ក់ ឬរតូវការដរៀន 

ដឹងរបាកដថា អ្វីៗនឹងលអរបដសីរ រកនរណ្តាន ក់ ដដមីបជួីយខញុ ំ ដៅដពលកដល
ខញុ ំរតវូការ 

 

                                                 
13 Grotberg (2005) 
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រសបត្តមការសិការបស់អ្នករសី Grotberg ដដីមបឲី្យកុារាន ក់ានភាពធន់រទ ំ ន្មងរតូវកតានចំណុចខ្វល ងំដលីសពីមយួ។ 
ឧទហ្រណ៍៖ របសិនដបីកុារាន ក់ានការឲ្យតដមលខលួនឯងខពស់ (ខញុ ំគឺជា) ប ុកនត ខវេះមនុសសកដលន្មងអាចដៅសំុជំនយួ (ខញុ ំាន) និង 
មិនានសមតថភាព ដដីមបដីោេះរស្គយបញ្ហា  (ខញុអំាច) ដន្មេះន្មងនឹងមិនានភាពធន់រទដំ យី។ លទធផលដនការរកដឃញីដនេះ រសប
ជាមយួនឹងការសិកាដផសងដទៀត កដលបងាា ញថា ភាពធន់រទ ំគឺជាលទធផលដនកត្តត ការពារ កដលដធវីការរមួរន ។ 

សតើសយើងអាចពរងឹងភាពធនរ់រាំរប ់កុមារបានសោយរសបៀបណា? 

 ទនំ្មកទ់នំងជាមយួមនុសសធ ំ

ភាពធន់រទ ំ មិនអ្ភិវឌឍដោយឯកឯងដ យី។ ភាពធន់រទដំៅកនុងកុារ អារស័យដលីមនុសសធំ ដដីមបជីយួដលីកកមពស់វា។ 
ដូចជាដយងីបានដឃញីដៅកនុងដមដរៀនមុនរចួដហ្យី ទំន្មក់ទំនងរវាងកុារ និង មនុសសធំកដលដមីលកថ ររំទ និង ដបតជាញ
ចិតត គឺជាកត្តត ការពារដដាមំយួ។ ត្តមពិតដៅ ទំន្មក់ទំនងវជិជានមយួ អាចន្មឲំ្យានការតល ស់ករបសរាប់កុារ ដទេះបីជា
ពកួដគធំធាត់ដៅកនុងការលំបាកកដដោយ។ ការពិតដនេះបានដលីកដ ងីអំ្ពីគុណតដមលដនទំន្មក់ទំនងកបបផតល់ឱវាទដល់
កុារកដលងាយរងដររេះ។ 

 បរបិទ 

របសិនដបីដយងីចង់យល់ និង ពរងឹងយនតការសរាប់ភាពធន់រទ ំ និង ការការពារ ដយងីមិនរតូវរពដងីយនឹងអ្នតរកមមរវាង
អ្វីៗកដលដកីតដ ងីដៅកនុងរកុមរគួស្គរ និង បរោិកាសនដោបាយ ដសដឋកិចច និង ពូជស្គសន៍ ថាដតីវាបំតល ញ ឬកដបងក
ជំនយួដល់ភាពធន់រទ។ំ ដយងីមិនរតូវររន់កតពោោមដធវីឲ្យរបដសីរដ ងីភាពធន់រទដំៅកនុងកុារ និង រកុមរគួស្គររបស់
ពកួដគកតប ុដណ្តណ េះដទ ប ុកនត ដយងីកដរតូវពោោមតល ស់ករប “បញ្ហា ” កដលរបឆងំនឹងពកួដគផងកដរ។ 

សតើសយើងេរួណតអ្នុវតតការសនោះសៅកនុងការងាររប ់សយើងបានសោយរសបៀបណា? 
ការរស្គវរជាវអំ្ពីភាពធន់រទ ំ និង រទឹសតីកដលដកីតដចញពីវា បានបដងកីតដចញនូវយុទធស្គស្តសតសំខ្វន់ៗចំននួបីសរាប់ការដធវី
អ្នតរាគមន៍។  ដរលបំណងដនយុទធស្គស្តសតដនេះ គឺដដីមបដីលីកកមពស់សុខភាព និង សមតថភាពរបកបដោយភាពវជិជាន ដោយមិន
ររន់កតដោេះរស្គយកតបញ្ហា ប ុដណ្តណ េះដទ។  

យុទធស្គស្តសតដតត តដលីហានិភ័យ ានដរលបំណង ដដីមបកីាត់បនថយការរបឈមរបស់កុារចំដពាេះបទពិដស្គធន៍ដររេះថាន ក់។  

ឧទហ្រណ៍៖ ការដមីលកថាត យ មុនដពលឆលងទដនល ដដីមបទីប់ស្គក ត់ការដកីតកូនមុនដពលកំណត់។ កំកណទរមង់ការសិកា ដដីមបកីាត់
បនថយកតីបារមភដនការបតូរស្គលាសរាប់យុវជន។ សហ្គមន៍ខិតខំ ដដីមបទីប់ស្គក ត់ការរម នផទេះសំកបង និង អំ្ដពីហ្ងិាកនុងរគួស្គរ។  

យុទធស្គស្តសតដតត តដលីរទពយធន ានដរលបណំង ដដីមបបីដងកីនចំននួដនការទទលួបាន ឬគុណភាពដនធនធាន កដលកុាររតូវការ
សរាប់ការអ្ភិវឌឍសមតថភាព។ 

ឧទហ្រណ៍៖ ធនធានដផសងៗ កដលានផលប េះពាល់ដោយតទ ល់ ដៅដលីកុារ ានដូចជាការបដរងៀនកុារ ឬការផតល់សកមមភាព
ដផសងៗដរៅពីដា ងសិកា ដូចជា កីឡា ឬសកមមភាពដចនរបឌិតដផសងៗ14។  

                                                 
14 វទិោស្គថ នរស្គវរជាវ កដលានទសី្គន ក់ការដៅកនុងរដឋ Minneapolis បានដធវីការរស្គវរជាវថាន ក់ជាតិ នងិ ការអ្ភវិឌឍកមមវធិកីដលទក់ទងនឹងយុទធ
ស្គស្តសតដនេះ។ សូមដមីល http://search-institute.org/។ កិចចការរស្គវរជាវរបស់ពួកដគនងឹពនយល់ដៅកនុងកផនកទ៣ីដនដសៀវដៅកិចចការដនេះ។ 

http://search-institute.org/
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ឧទហ្រណ៍៖ ធនធានដផសងៗ កដលានឥទធិពលដោយរបដោល រមួាន កមមវធីិអ្កខរកមម និង ការងារសរាប់ឪពុកាត យ។ កមមវធីិ 
ដដីមបពីរងឹងជំន្មញចិញ្ច ឹមកូន និង កមមវធីិផតល់វគគបណតុ េះបណ្តត ល ឬធនធានកថមដទៀតដល់រគូបដរងៀន ដដីមបឲី្យពកួដគកាន់កតាន
របសិទធភាពកនុងការបដរងៀន។  

យុទធស្គស្តសតដតត តដលីដំដណីរការ ពោោមដរៀបចរំបពន័ធការពារមូលោឋ នសរាប់ការអ្ភិវឌឍ។  

ឧទហ្រណ៍៖ បញ្ចូ លការដមីលកថទំន្មក់ទំនង។ ការជយួយុវជនឲ្យានអារមមណ៍អំ្ពីសមិទធិផល និង ដរលបំណង និង ការជរមុញ
ទឹកចិតត។ ឬកស្គងជំន្មញ កដលយុវជនរតូវការ ដដីមបរីគប់រគងដលីអារមមណ៍របស់ពកួដគ។ កមមវធីិរតូវធាន្មថា រគប់កុារទងំអ្ស់
ានមនុសសធំត្តមដមីលកថ និង ានរបសិទធភាពដៅកនុងជីវតិរបស់ពកួដគ រមួទងំកមមវធីិផតល់ឱវាទ។ ទងំដនេះ គឺជាឧទហ្រណ៍ដន
យុទធស្គស្តសតដនេះ។ កិចចខិតខំខុសៗរន  ដដីមបផីតល់ឲ្យកុារានឱកាស ដដីមបអី្ភិវឌឍដទពដកាសលយ និង ានបទពិដស្គធន៍អំ្ពីភាព
ដជាគជ័យ កដលឱកាសទងំដន្មេះចាប់ពីតស្តនតី ដល់កីឡា តំណ្តងឲ្យឧទហ្រណ៍ដនការដរៀបចំរបព័នធជំន្មញ កដលនឹងកស្គងសមតថ
ភាពតទ ល់ខលួន និង ការជរមុញចិតត ដដីមបទីទលួបានដជាគជ័យដៅកនុងជីវតិ15។  

                                                 
15 សូមដមីល Masten 
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ករែី ិកា 

កុារកដលានឪពុកាត យរកីរកជនជាតិដវៀតណ្តមដៅកនុងសហ្រដឋអាដមរកិ និង របដទសអាលលមឺ ង់16 

ដលាក ណ្តថាន ខ្វប់ដ ន (Nathan Caplan) បានសិកាអំ្ពីកុារកដលានឪពុកាត យរកីរកជនជាតិដវៀតណ្តម កដលរស់ដៅ
កនុងសហ្រដឋអាដមរកិ និង របដទសអាលលឺម ង់។  

ឪពុកាត យភាគដរចីនដនកុារ កដលបានសិកាដៅកនុងសហ្រដឋអាដមរកិ គឺជាជនដភៀសខលួន។ ដៅកនុងករណីជាដរចីន ពកួដគមិនានអ្វី
ដ យី ដរៅពីសដមលៀកបំពាក់ កដលពកួដគកំពុងកតពាក់ ដៅដពលកដលពកួដគបានមកដល់។ មនុសសភាគដរចីនមិនដចេះនិោយភាស្គ
អ្ង់ដគលសដ យី។ ឪពុកាត យពាក់កណ្តត ល ានករមិតដនការអ្ប់រដំរកាមថាន ក់ទីរបា។ំ ជនដភៀសខលួនទងំដនេះបានរស់ដៅកនុងតំបន់ដដ
អារកក់បំផុតដៅត្តមទីរកុងធំៗ។ ប ុកនត កូនរបស់ពកួដគកបរជាទទលួបានដជាគជ័យកនុងការសិកា ដរចីនជាងកូនដៅអាដមរកិាងំថាន ក់
កណ្តត លដៅដទៀត។ 

រសដដៀងរន ដនេះកដរ របដទសអាលលឺម ង គឺជាសងគមមយួកដលានចរមុេះជាតិស្គសន៍។ ៨%ដនរបជាជនសរុប និង ២៥%ដនមនុសស
កដលានអាយុ១៥ឆន  ំ បានដកីតដៅខ្វងដរៅរបដទសអាលលឺម ង ឬានោ ងដហាចណ្តស់ឪពុក/ាត យាន ក់ដកីតដៅដរៅរបដទស។ 
ដៅកនុងរបដទសអាលលឺម ង់ រគួស្គរជនជាតិដវៀតណ្តមបានចាប់ដផតីមមកដល់ ជាកមមករបរដទស កនុងទសវតសឆន  ំ១៩៨០ ដហ្យីពកួដគ
កដកំពុងកតចូលមកកនុងចំននួមយួដដសនធឹកសន្មធ ប់ ដដីមបកីសវងរកជីវតិដដរបដសីរផងកដរ។ ជនជាតិដវៀតណ្តម គឺជារកុមជនជាតិអាសីុដដ
ធំបំផុតដៅកនុងរបដទសអាលលឺម ង ដហ្យីកដជារកុមជនជាតិមយួកដលរកជាងដគបំផុតផងកដរ។ ជាទូដៅ កូនរបស់ជនអ្ដន្មត របដវស មិន
ទទលួបានដជាគជ័យដៅកនុងការសិកា ដូចជាកូនដៅរបស់ជនជាតិអាលលឺម ង់តទ ល់ដន្មេះដទ។ ដទេះបីជាោ ងណ្តកដដោយ វាមិនពិត
ដ យីសរាប់កូនរបស់ដូនត្តជនជាតិអាសីុដន្មេះ។  

ដហ្តុអ្វ?ី 

ការសិកាបានរកដឃញីថា ជនជាតិដវៀតណ្តមឲ្យតដមលខពស់ដៅដលីការអ្ប់រ។ំ ឪពុកាត យចង់ឲ្យកូនរបស់ពកួដគទទលួបានការអ្ប់រ ំ
របដសីរជាងពកួដគ។ កូនជនជាតិដវៀតណ្តមចំណ្តយដពលជាមធយម៣ដា ង និង ១០ន្មទីកនុងមយួដថង ដធវីកិចចការស្គលារបស់ពកួដគ 
និង អានដមដរៀនសរាប់ស្គលា ខណៈដពលកដលសិសសអាដមរកិាងំកដលានជីវភាពថាន ក់កណ្តត ល ររនក់តចំណ្តយដពល១ដា ង
កនលេះប ុដណ្តណ េះកនុងមយួដថងជាមយួសកមមភាពទងំដនេះ។  

ដូចរន ផងកដរ ការរស្គវរជាវដៅកនុងរបដទសអាលលឺម ង់បានបងាា ញថា ឪពុកាត យជនជាតិដវៀតណ្តមឲ្យតដមលខពសដ់លីការអ្ប់រ ំ ដហ្យី
កូនសិសសជនជាតិដវៀតណ្តមចំណ្តយដពលដរចីនកនុងការដរៀន ជាងជនជាតិអាលលឺម ង់។ 

ដលីសពីដនេះដៅដទៀត បងានតនួ្មទីរតូវជយួដល់បអូន។ ដូដចនេះ បអូនៗមិនររន់កតដរៀនអំ្ពីការពិតកតប ុដណ្តណ េះដទ ប ុកនត ពកួដគកដដរៀន
អំ្ពីអាកបបកិរោិកដលរតូវានចំដពាេះស្គលា និង ដរៀនមុខវជិាជ បកនថមដទៀតពីបងៗរបស់ពកួដគ។ ដបីកុារជនជាតិដវៀតណ្តមាន
បងបអូនកាន់កតដរចីន ដន្មេះរត់ ឬន្មងទំនងជាសដរមចដជាគជ័យកនុងការសិកាបានកាន់កតដរចីន។  

                                                 
16 Caplan et al (1089) 
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លាំហាត ់

សូមបំដពញចដន្មល េះខ្វងដរកាម៖ 

លទធផលដចញពីគដរាងរស្គវរជាវអ្នតរជាតិយយ បានរកដឃញីនូវរបភពធំៗចំននួបីដនភាពធន់រទ៖ំ ជំន្មញខ្វងសងគម និង អ្នតរ
បុគគល (ខញុ ំ ) កាល ងំពីខ្វងកនុង (ខញុ ំ     ) និង ជំន្មញអ្នតរបុគគល និង ជំន្មញដោេះរស្គយបញ្ហា  (ខញុ ំ  )។ 
ដដីមបឲី្យកុារាន ក់ានភាពធន់រទ ំន្មងរតូវកតានចំណុចខ្វល ងំ       ។ កផនកពីរដដសំខ្វន់ 
កដលរតូវដតត តដលី គឺ      និង អ្នតរកមមរវាងអ្វីកដលដកីតដ ងីដៅកនុងរកុម
រគួស្គរ និង បរោិកាស           និង  
   ថាដតីវាបំតល ញ ឬកដបងកជំនយួដល់ភាពធន់រទ។ំ        អាចន្មកំារ
តល ស់បតូរទងំរសុងចំដពាេះកុារ ដទេះបីជាពកួដគ    ដៅកនុងទុកខលំបាកកដដោយ។ 

យុទធស្គស្តសតសំខ្វន់ៗចំននួបីសរាប់ការដធវីអ្នតរាគមន៍ កដលានដរលបំណងដលីកកមពស់   និង 
  របកបដោយភាពវជិជាន ដោយមិនកមនររន់កតដោេះរស្គយបញ្ហា កដលដកីតានកតប ុដណ្តណ េះ។ យុទធស្គស្តសតទងំ
ដន្មេះានដូចជា យុទធស្គស្តសតកដលដតត តដលី    ដដីមបកីាត់បនថយការរបឈមរបស់កុារចំដពាេះបទពិដស្គធន៍
   ។ យុទធស្គស្តសតដតត តដលី     ដដីមប ី   ចំននួដនការ
ទទលួបាន ឬគុណភាពដនធនធាន កដលកុាររតូវការសរាប់ការអ្ភិវឌឍសមតថភាព។ និង យុទធស្គស្តសតដតត តដលី  
   កដលពោោមដរៀបច ំ       មូលោឋ នសរាប់ការអ្ភិវឌឍ។ 

 ាំែួរពិភាកា 

១. ចូរគិតអំ្ពីករណីសិកា ដតីានកត្តត ធន់រទណំ្តខលេះដទៀត កដលកំពុងកតានដៅកនុងករណីដនេះសរាប់កុារ រកុមរគួស្គរ និង 
សហ្គមន៍? 

២. សូមោក់កត្តត ទងំដនជារកុមដៅដរកាមចំណងដជីងរបស់ Grotberg (“ខញុ ំគឺជា” “ខញុអំាច” “ខញុ ំាន”) 

៣. ដតីានកត្តត បកនថមដផសងដទៀត កដលអ្នកអាចកណន្ម ំដដីមបពីរងឹងដល់ភាពធន់រទរំបស់កុារ និង សហ្គមន៍ដនេះកដរឬដទ?  

៤. ដតីានរបដភទដនអ្នតរាគមន៍អ្វីខលេះ កដលនឹងពរងឹងដល់កត្តត ធន់រទសំរាប់សហ្គមន៍ដនេះ? 

៥. សូមគិតអំ្ពីអ្វីកដលដធវីឲ្យអ្នតរាគមន៍ទងំដនេះានការពិបាកកនុងការអ្នុវតត ដហ្យីសូមពោោមគិតអំ្ពីជដរមីសដផសងដទៀត 
ដដីមបពីរងឹងភាពធន់រទរំបស់កុារ កដលដចញពីកុារ និង សហ្គមន៍របស់ពកួដគ ជាជាងទមទរនូវធនធានបកនថម។ 

៦. ចូរដរបីរបាស់ “គំរូរបស់ Grotberg ដដីមបដីធវកីារវាយតដមលដលីភាពធន់រទរំបស់អ្នក និង រកុមរគួស្គរ/សហ្គមន៍/រកុមការងារ
របស់អ្នក។ ដតីានកត្តត អ្វីដទៀត កដលដធវីឲ្យវារកីចដរមីន? 



   ស ៀវសៅពិធីការកុមារ 
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ដផែកទី២៖ ស ើសយើងអាច្យលអ់្ាំពី រមូវការរប ក់មុារបានសោយរសបៀបណា? 
 
ដៅកនុងកផនកទី២ និង ទី៣ ដយងីនឹងសិកាថាដតីវាានអ្តថន័យដូចដមតចសរាប់កុារ ដដីមបលូីតលាស់ និង អ្វកីដលពកួដគរតូវការ 
ដដីមបលូីតលាស់។ 

ដភសជជេះកដលខញុចូំលចិតត គឺសូកូឡាដៅត ។ ដពលខលេះ ខញុ ំដធវីខលួនឯង ឬនរណ្តាន ក់ដធវីសរាប់ខញុ ំ កដលានដរគឿងផស ំ ដូចជា ករកម សករ 
និង ជាតិកផអម។ ដពលខលេះដទៀត វាដូចជារាវ រម នជាតិ ដូចជាទឹកលាងចាន។ ខញុសំ្គគ ល់ចាស់អំ្ពីអ្វីកដលរតូវការជាចាបំាច់ ដដីមបដីធវសូី
កូឡាដៅត ដដឆង ញ់មយួកពង។ ការជយួកុារឲ្យលូតលាស់ ដរបៀបបីដូចជាការសដរមចចិតត ថាដតីខញុកំំពុងកតផឹកសូកូឡាដៅត ដដឆង ញ់មយួ
កពង ឬកដអ្ត់។ ដយងីរតូវសដរមចចិតតនូវលកខខណឌ កដលដយងីគរួកតដរបី ដដីមបកំីណត់ថាវាានន័យដូចដមតចកនុងការលូតលាស់។ ខញុ ំ
ាននូវលកខខណឌ សរាប់អ្វីកដលដធវីឲ្យសូកូឡាដៅត ដដឆង ញ់មយួកកវ។ ខញុ ំកដានលកខខណឌ  កដលខញុ ំគិតថាសំខ្វន់ ដដីមបជីយួកុារឲ្យ
លូតលាស់ផងកដរ។ ចុេះអ្នកវញិ?  

ដរលបំណងដនកផនកទីពីរ និង ទីបីដនេះ គឺដដីមបជីយួអ្នកបដងកីតនូវលកខខណឌ សំខ្វន់ៗ ដដីមបជីយួកុារលូតលាស់ និង អាចតល ស់បតូរ 
ការអ្នុវតតរបសអ់្នកដៅត្តមលកខខណឌ ទងំដនេះ។ 

ជាដំបូង ដយងីនឹងដមីលអំ្ពីតរមូវការមូលោឋ នរបស់កុារ (ដមដរៀនទី៦ និង ទី៧)។ ដយងីនឹងដមីលគំរូចំននួពីរខុសៗរន  និង ដមីល
អំ្ពីអ្វីកដលរពេះគមពីរកចង។ បន្មទ ប់មក ដយងីនឹងគិតអំ្ពីរដបៀបកដលដយងីអាចកសវងយល់តរមូវការរបស់កុារ កដលដយងីកំពុងកតដធវី
ការជាមយួ (ដមដរៀនទី៨)។ ចុងបញ្ច ប់ ដយងីនឹងកសវងយល់អំ្ពីផលវបិាកដនការមិនបំដពញត្តមតរមូវការរបស់កុារ ទងំកុារជា
បុគគល និង រកុមសហ្គមន៍ទងំមូល។ 
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សមសរៀនទី៦៖ ស ើកមុាររ ូវការអ្វខី្លះ? 
ស ចកត ីសងេប 

 តរមូវការា សលូ 
 គំរូ White ដនតរមូវការចំបងរបស់កុារ 
 កុាររតូវការទំន្មក់ទំនងស្គត ដ ងីវញិជាមយួរពេះជាាច ស់ 

កុាររតូវការកិចចការជាដរចីន ដដីមបសីដរមចសកាត នុពលរបស់ពកួដគ។ កុារាន ក់ៗានតរមូវការខុសរន ពីតរមូវការដកមងដដទ។ 
ដទេះបីជាោ ងណ្តកដដោយ ាននូវតរមូវការរមួមយួចំននួ កដលកុារទងំអ្ស់ាន។ វាអាចជារបដោជន៍ ដដីមបាីនគំរូស្គមញ្ដៗ
ដៅកនុងគំនិត កដលផតល់នូវរូបភាពធំអំ្ពីតរមូវការរបស់កុារ ដដីមបជីយួតករមតរមង់ការងាររបស់ដយងី។ ដៅកនុងដមដរៀនដនេះ ដយងីនឹង
ពិចារណ្តអំ្ពីទសសនៈចំននួ៣ទក់ទងនឹងសំណួរអំ្ពីអ្វីកុាររតូវការ។ 

១.   គំរមូយួ ដដីមបយីល់អំ្ពីអ្វកីដលមនុសស (រមួទងំកុារ) រតូវការ គឺជាតរមូវការា សលូ។ 17 

ដលាកា សលូបានដលីកដ ងីថា របសិនដបីតរមូវការមូលោឋ ន
របស់មនុសសមិនរតូវបានបំដពញ (តរមូវការខ្វងដរកាម) ដន្មេះ 
ពកួដគនឹងមិនអាចលូតលាស់បានដ យី។ ឧទហ្រណ៍ កុារ
កដលមិនានអ្វបីរដិភាគ នឹងមិនអាចដរៀនបានលអដៅស្គលា ឬ
រកុមជំនំុដ យី។ ដលាកា សលូបានបនតដទៀតថា ានកាជំដណតី រ 
ដដីមបដី ងីពីកាមូំលោឋ ន (តរមូវការសររីៈ ដូចជា អាហារ) 
ដៅកាន់កាតំរមូវការសុវតថិភាព បន្មទ ប់មកដៅកាន់តរមូវការ
សងគម (មិតតភាព)។ ចុងបញ្ច ប់ ដលាកា សលូដសនីថា មនុសស
ាន ក់រតូវការដសចកតីរសឡាញ់ ការថាន ក់ថនម និង ការដររពខលួន

ឯង (តរមូវការដនការដររព) មុនដពលកដលរត់អាចានដសចកតីដពញចិតតខលួនឯង។ ចំណុចកំពូលដនរតីដកាណ អាចរកដឃញីថា 
ជាកកនលងមយួ កដលមនុសសាន កអ់ាចសដរមចសកាត នុពលដពញដលញរបស់ពកួដគ។  

ដររងដនេះជារបដោជន៍ ដដីមបទីទលួបានទិដឋភាពទូដៅអំ្ពីរបដភទដនតរមូវការខុសៗរន  និង សរាប់ដធវីការវភិាគដលីតរមូវការបន្មទ ន់ 
កដលគរួកតចាតទុ់កជាអាទិភាព។ ឧទហ្រណ៍ វាកាន់កតានការពិបាកសរាប់កុារ កដលដរសកឃ្លល ន រតូវដគរពដងីយកដនតីយ និង 
ខវេះដសចកតីរសឡាញ់ ដដីមបដីៅដរៀនដៅស្គលា ឬថាវ យបងគំរពេះដដពិត។ ដទេះបីជាោ ងណ្តកដដោយ ឧបករណ៍ដនេះមិនបានដលីកដ ងី
នូវតរមូវការខ្វងវញី្ហដ ណដ យី។ ដលីសពីដនេះដៅដទៀត វាមិនបានឆលុេះបញ្ហច ងំអំ្ពីការពិតកដលថា មនុសសជាដរចីនអាចរកីចដរមីន
កាល យជារគិសតបរស័ិទ និង មនុសសដពញវយ័ ដៅកនុងស្គថ នភាពមយួ កដលតរមូវការមូលោឋ នមយួចំននួមិនរតូវបានបំដពញដន្មេះដទ។ 

២.  គដរាងមយួដទៀត កដលបានបដងកតីដ ងីដោយដលាក Keith White កណំតនូ់វតរមូវការទងំ៥របសកុ់ារ 

“តរមវូការដដសំខ្វន់របស់កុាររគប់រន  គឺចងទ់ទួលដសចកតីរសឡាញ់ពីមនុសសធំសំខ្វន់ាន ក់ ឬដរចីន និង ចងរ់សឡាញ់មនុសសធំ។”18 

                                                 
17 http://www.abrahammaslow.com/m_motivation/Hierarchy_or_Needs.asp (viewed 29/01/10) 
18 White (2003), 123 

http://www.abrahammaslow.com/m_motivation/Hierarchy_or_Needs.asp
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ភាពច្នៃ
ប្រឌិត 

 

សហគមន៍ 

 

ដែន
កំណត់ 

 

ភាព
សំខាន់ 

 

សនតិសុខ 

ស្សឡាញ់ 
និងមានគគ
ស្សឡាញ់ 

កផនកមយួដនចលន្មដទវស្គស្តសតរបស់កុារ ដលាក White បានបដងកីតនូវដររងមយួ កដលពិចារណ្តអំ្ពីតរមូវការរបស់កុារដចញពី 
ទសសនៈរពេះគមពីរ និង ទសសនៈចិតតស្គស្តសត។19 រទឹសតីដនេះបកនថមដៅដលីគំរូរបស់ដលាកា សលូកាន់កតសីុជដរៅ ដៅដពលកដលគំរូទងំពីរ
រតូវបានដរបីរបាស់ជាមយួរន ។ 

តរមូវការកនុងការរសឡាញ់ និង ចង់ឲ្យដគរសឡាញ់ គឺជាដរលការណ៍ដដសំខ្វន់សរាប់គំរូដនតរមូវការកុាររបស់ដលាក White។ 
តរមូវការទងំ៥ កដលរត់ដលីកដ ងី គឺជាធាតុដដសំខ្វន់ដនតរមូវការដសចកតីរសឡាញ់។ រសបត្តមគំរូដនេះ កុារទងំអ្ស់រតូវការ៖ 
សនតិសុខ ភាពសំខ្វន់ កដនកំណត់ សហ្គមន៍ និង ភាពដចនរបឌិត។ 

តរមូវការទងំដនេះ គឺជាតរមូវការសកល ប ុកនត រដបៀបកដលតរមូវការដនេះរតូវបានបងាា ញ និង ដោេះរស្គយ នឹងានលកខណៈខុសរន ពី
វបបធម៌មយួដៅវបបធម៌មយួ។ 

 សនតសុិខ 

សនតិសុខ គឺជាតរមូវការចំបង។ ដបីរម នសនតិសុខដទ ដន្មេះវានឹងរម នអារមមណ៍សុវតថ ិ
ភាពសរាប់ការរុករក ទំន្មក់ទំនង ការដលង និង ការអ្ភិវឌឍដ យី។ ដបីរម ន
សនតិសុខដទ ដន្មេះយនតការការពារខុសរបរកតី នឹងអ្ភិវឌឍដ ងី ដហ្យីរារាងំ
កុារពីការទទលួដសចកតីរសឡាញ់ជាមិនខ្វន។  

 ភាពសខំ្វន ់

កុារ គឺជាមនុសស មិនកមនជាសថិតិ ឬជារកុមមយួដ យី។ កត្តត សំខ្វន់
សរាប់ការអ្ភិវឌឍ និង សុខុាលភាពរបស់ពកួដគ គឺរតូវរបាកដថា ពកួដគាន
តដមលជាមនុសស មិនកមនដោយស្គរកតអ្វីមយួកដលពកួដគបានដធវ ីឬបានសដរមចដន្មេះ 
ដ យី ប ុកនត ដោយស្គរកតពកួដគជាមនុសស។ កុារាន ក់ៗរតូវកតដឹងថា ោ ងដហាចណ្តស់ ានមនុសសធំាន ក់ានការ   
ដបតជាញ ចំដពាេះរត់ដោយរម នលកខខណឌ អ្ស់មយួជីវតិ។ 

 កដនកណំត ់

កុារ និង មនុសសរគប់រន រតូវការកដនកំណត់ ដដីមបឲី្យន្មងានអារមមណ៍សុវតថភិាព និង អាចទក់ទងអ្នកដដទ និង អ្ភិវឌឍ
បានរតឹមរតូវ។ ពាកយថា “កដនកំណត់” រមួទងំ ចាប់ ការលត់ដំ និង គុណតដមល។  

 សហ្គមន ៍

រពេះគមពីរទទលួស្គគ ល់ថា ដយងីរតូវបានបដងកីតមកសរាប់សហ្គមន៍ និង ទំន្មក់ទំនង។ រកុមរគួស្គរ គឺជាចំណុចចាប់ដផតីម
ដដសំខ្វន់ ប ុកនត ដយតីរតូវកសវងរក និង បដងកីតមិតតភាពដរៅពីជាមយួសាជិករកមុរគួស្គរ ដូចជា ជាមយួមិតតភកត ិ អ្នកជិត
ខ្វង ស្គលាដរៀន និង សហ្គមន៍ជំដនឿស្គសន្ម។  

 

 

                                                 
19 http://www.childtheology.org/new/index.php?plD=1 

 

http://www.childtheology.org/new/index.php?plD=1
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 ភាពដចនរបឌិត 

កុារានភាពដចនរបឌិត ដោយស្គរកតពកួដគរតូវបានបដងកីតមក ដោយានលកខណៈដូចរពេះជាាច ស់។ របសិនដបីពកួដគ
រតូវសដរមចសកាត នុពលរបស់ពកួដគ ដូដចនេះ ពកួដគរតូវកតទទលួបានឱកាស និង ការដលីកទឹកចិតត ដដីមបបីដងកីត ដធវី កកដចន 
និង រា។ំ 

៣.   ទំន្មក់ទំនងស្គត ដ ងីវញិជាមយួរពេះជាាច ស់ 

ដសៀវដៅកិចចការទី៤ នឹងកសវងយល់អំ្ពីដពលកដលអំ្ដពីបាបបានចូលមកកនុងពិភពដលាកត្តងំពីការធាល ក់ចុេះ និង កសវងយល់អំ្ពីការ
បដងកីតពិភពដលាកដដឥតដខ្វច េះរបស់រពេះជាាច ស់កដលរតូវដខទចខ្វទ  ំ និង រតូវបណ្តត ស្គ។ ទំន្មក់ទំនងរបស់រទង់ជាមយួមនុសសដលាក 
បានកបកបាក់។ ទំន្មក់ទំនងរបស់មនុសសដលាកជាមយួរន ដៅវញិដៅមកកដកបកបាក់កដរ។ ទំន្មក់ទំនងរបស់មនុសសជាមយួសតតនិករ
ដដទដទៀតកដកបកបាក់កដរ។ សងគម និង រចន្មសមព័នធកដកបកបាក់កដរ។ ពិភពដលាកកលងកាល យជាកកនលងដូចមុនដទៀតដហ្យី។ ដយងី
ានអារមមណ៍អំ្ពីភាពដខទចខ្វទ ដំនេះដៅកនុងពិភពដលាកជំុវញិដយងី និង ដៅកនុងព័នធកិចចរបស់ដយងីជាមយួកុារ។ ដយងីដឃញីកុារ 
កដលមិនានទំន្មក់ទំនងជាមយួរពេះអាទិកររបស់ពកួដគ។ ដយងីដឃញីរកុមរគួស្គរកបកបាក់រន  សងគមដខទចខ្វទ  ំ ដហ្យីរចន្មសមព័នធ
នដោបាយ វបបធម៌ និង ដសដឋកិចច សងកត់សងកិនដលីកុារ ជាជាងជយួដល់ពកួដគ។  

តរមូវការដដធំបំផុតសរាប់កុារទងំអ្ស់ ត្តមពិតដៅសរាប់រគប់មនុសសដលាកទងំអ្ស់ គឺជាការស្គត ដ ងីវញិ។ រពេះដយស៊េូបាន
ពណ៌ន្មអំ្ពីរដបៀបរស់ដៅថមី ជារពេះរាជយរបស់រពេះជាាច ស់ កដលានដៅកនុងពិភពកដលដខទចខ្វទ  ំរតូវបានស្គត ដ ងីវញិ។ មនុសសដលាក
អាចានទំន្មក់ទំនងសនិទធស្គន ល ដោយតទ ល់ជាមយួរពេះជាាច ស់មតងដទៀត ត្តមរយៈរពេះដយស៊េូ។ ពកួដគអាចរស់ដៅកនុងភាពចុេះ
សរមុងជាមយួរន ដៅវញិដៅមក និង ជាមយួសនតិករដដទដទៀតបាន។ 
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ករែី ិកា 

ដលាក រឆីត ខូល និង អ្នករសី យកីា ខូល ពោោមដ្ងចាប់អ្តីតយុទធជន កដលបានរបយុទធកនុងសស្តងាគ មសីុវលិដនរបដទស ដសរា 
ដ អូ្ន (Sierra Leone) កដលានរយៈដពលមយួទសវតស។20 

ដលាក រឆីត ខូល មិនកមនជាជនចកមលកចំដពាេះពកួដភរវជនដន្មេះដទ។ រត់រតូវបានដគចាប់ជំរតិ និង វាយដំដធវបីាប ដហ្យីរតូវបានដៅ
ត្តមសាល ប់ ដោយទ័ពឧទធ មដៅកនុងរបដទសដសរា ដ អូ្ន។ ជាជាងពោោមលាក់ខលួន ដលាក ខូល បានបដងកតីនូវព័នធកិចចមយួ ដដីមបី
ដ្ងចាប់មនុសសកដលបានបពំានដល់រត់។ សពវដថងដនេះ គដរាងដនេះានដ ម្ េះថា គដរាងដនដហ្ា។ កនុងគដរាងដនេះ ដលាក 
ខូល និង ភរោិរបស់រត់ ដមីលកថកុារកំរពា កដលរតូវបានដរជីសដរសីមកដធវីជាទហាន ដោយរណសិរសរបួរមួបដិវតតន៍ កដលដឹកន្មំ
ដោយដលាក ហ្វូដដ ស្គនកូ ដៅកនុងការដធវីសស្តងាគ មជាមយួរោឋ ភិបាលរបដទសដសរា ដ អូ្ន។ សស្តងាគ មសីុវលិកដលានរយៈដពលរាប់
ទសវតស ដដីមបរីគប់រគងដលីតំបន់កដលសំបូរដោយករ  ដពរជដនេះ បានបដណត ញមនុសសជាង២លានន្មក់ឲ្យចាកដចញពីលំដៅស្គថ ន។ 
របជាជន២លានន្មក់ដនេះ ជាចំននួមយួភាគបីដនរបជាជនសរបុ។ សស្តងាគ មដនេះបានដធវីឲ្យមនុសសរាប់ពាន់ន្មក់ស្គល ប់ ឬកបកបាក់
របដទស ដបតិទ័ពឧទធ ម រតូវបានដគស្គគ ល់ថា ជាអ្នកកដលចូលចិតតកាត់ដដកាត់ដជីងមនុសស ដោយដរបីកាបិំតរបស់ពកួដគ។ 

កុាររាប់ពាន់ន្មក់ រតូវបានបដរងៀនឲ្យដចេះកាត់ដដ ឬដជីង និង សាល ប់។ កុារាន ក់អាយុ១២ឆន  ំ ដ ម្ េះថា សីុវលីាន រតូវបានចាប់   
ពរងាត់ពីឪពុកាត យរបស់រត់ ត្តងំពីរត់អាយុ៤ឆន ។ំ ពកួឧទធ មបានសាល ប់ឪពុកាត យរបសរ់ត់។ ទហានរណសិរស បានបញ្ចូ ល
ស្គរជាតិកូកាអីុ្នដៅកនុងរាងកាយរបស់កុារ ដហ្យីភាល មៗដន្មេះ រត់កដដញៀននឹងជាតិកូកាអីុ្នដន្មេះ។ ដោយស្គរកតកុារទទលួការ
ហ្វកឹហាត់ឲ្យសាល បម់នុសស ដូដចនេះ ពកួដគសាល ប់ោយត្តរបស់ខលួន និង កាត់ដដកាត់ដជីងពកួដគដោយភាពដឃ្លរដៅ។ ដៅដពល
កដលដគសួររត់ថា រត់បានសាល ប់មនុសសចំននួប ុន្មម ន រត់បានដឆលីយវញិថា៖ “ខញុ ំមិនចាអំំ្ពីចំននួមនុសសកដលខញុ ំបានសាល បដ់ន្មេះ
ដ យី ប ុកនត អ្វីកដលខញុ ំចាដំន្មេះគឺថា ខញុ ំបានសាល ប់មនុសសជាដរចីន និង បានកាត់ដដកាត់ដជីងមនុសសជាដរចីន។ ានដពលមយួដន្មេះ ខញុ ំ
កាត់បានដដចំននួ៥១ ដហ្យីខញុបំានោក់វាដៅកនុងបាវរបស់ខញុ ំ។” 

សពវដថងដនេះ សីុវលីាន គឺជាស្គច់ដរឿងមយួកនុងចំដណ្តមស្គច់ដរឿងដជាគជ័យដដទដទៀតរបស់គដរាងដនដហ្ា។ រត់រតូវបានដគ
ពណ៌ន្មថា ជាយុវជនសលូតបូត កដលបានដរៀនជំន្មញជាងដឈ ី និង បានចូលដរៀនដៅស្គលា ត្តមរយៈព័នធកិចច។ ដលាក ខូល បាន
ានរបស្គសនថ៍ា “ដបីមនុសសាន ក់អាចរបរពឹតតអំ្ដពីដដអារកក់កបបដនេះបាន ដន្មេះបុគគលាន កដ់ន្មេះកដនឹងអាចរបរពឹតតអំ្ដពីកាន់កតលអ។” 
បុរសជនជាតិដសរា ដ អូ្នាន ក ់បានលក់ថាន ដំញៀន កាលពីរតដ់ៅជាយុវជន។ សពវដថងដនេះ រតប់ានទទលួរពេះរគិសត និង បានកាល យ
ជាដបសកជនដៅកនុងរបដទសលីដបរោី  (Liberia) ដរកាយមក រត់មកដធវជីាដបសកជនដៅកនុងរសុកកំដណីតរបស់រត់ គឺទីរកុង 
ស្តហ្វ៊េីដថាន ដនរបដទសដសរា ដ អូ្ន។ 

ដៅដពលកដលជដាល េះដ ងីដល់ទីកំពូល ដលាក ខូល បានចាប់ដផតីមជយួសដស្តងាគ េះកុារដចញពីកណ្តត ប់ដដរបស់ពកួឧទធ ម។ ពកួដគ
បានចាប់ដផតីមដបសកកមមមិនផលូវការរបស់ពកួដគដៅកនុងឆន  ំ ១៩៩១ ដៅដពលកដលពកួដគរដំោេះបានដកមងរបុសចំននួពីរន្មក់។ ចនំនួ
អ្តីតយុទធជនបានដកីនដ ងីដល់៤៥ន្មក់ កដលកំពុងកតរស់ដៅកនុងផទេះរបស់ពកួដគ។ ដៅកនុងឆន  ំ ១៩៩៦ រោឋ ភិបាលរបដទសដសរា 
ដ អូ្នបានសំុដលាកខូលឲ្យបដងកីតនូវកមមវធីិស្គត សមបទមយួ។ ដរកាយមក កមមវធីិដន្មេះានដ ម្ េះថា គដរាងដនដហ្ា។ សពវដថង
ដនេះ កមមវធីិដ្ងចាប់ដនេះ បានផតល់លំដៅោឋ នដល់អ្តីតយុទធជនចំននួ១៤០ន្មក់ រមួទងំស្គលាដរៀនសហ្គមន៍ ស្គលាអាជីវកមម 
និង ស្គលាកំុពយូទ័រ ជំន្មញកាត់ដដរ ជំន្មញជាងដឈ ីនិង ហាងផលិតស្គប៊េូ និង គលីនិកសុខភាពកដលដទីបកតចាប់ដផតីម។  

                                                 
20 http://www.charismamag.com/index.php/component/content/article/268-people-and-event/8186-african-couple-leads-ministry-for-

sierra-leones-child-soldiers?format=pdf 
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ដៅកនុងឆន  ំ ២០០០ ព័នធកិចចដនេះទទលួបានដីចំននួ៧ហ្ចិត្ត។ ដីដន្មេះរតវូបានអ្ភិវឌឍដធវជីាវទិោស្គថ នបណតុ េះបណ្តត លកសិកមម។ 
ដំណ្តកំាដហ្វ ដរមច ដំ ូងមី និង រសូវ កដលោដំៅកនុងដីដន្មេះ រតូវបានយកមកដរបីរបាស់មកដធវជីាអាហារ ដហ្យីផលកដលដៅដសស
សល់ រតូវបានយកមកលក់ ដដីមបរីបមូលយកថវកិាសរាប់ដធវព័ីនធកិចច។ ស្គលាដរៀនផតល់ការអ្ប់រដំល់កុារជិត១០០០ន្មក់ កដល
ដចញពីសហ្គមន៍ និង ផទេះស្គត កាយសមបទ។ 

ដលាក រឆីត ខូល បានានរបស្គសន៍ថា យុវជនជាដរចីនន្មក់ កដលបានចូលកនុងគដរាងដនដហ្ា ធាល ប់រតូវបានពកួឧទធ មរណសិរស 
“ដធវីឲ្យបាត់បង់លកខណៈជាមនុសស” ។ រតប់ានពនយល់ថា “ដៅដពលកដលដយងីរសឡាញ់ពកួដគ ដយងីជយួពកួដគទទលួស្គគ ល់ថា 
ពកួដគគឺជាមនុសស ដហ្យីមនសិការបស់ពកួដគបានចាប់ដផតីមភាញ ក់ដ ងីវញិ។”  សូមកត់សំរល់ថា មនុសសជាដរចីនបានយោំ ងខ្វល ងំ 
ដៅដពលកដលពកួដគបាននឹកចាអំំ្ពីអ្វីកដលពកួដគបានដធវី។ 

ានដកមងរបុសាន ក់ កដលសថិតដៅកនុងគដរាងដមីលកថរបស់ដលាកខូល បានសាល ប់ត្តរបស់ដលាកខូល កាលពីដរចីនឆន មុំន។ ទងំបតី
ទងំរបពនធបានជយួដកមងាន ក់ដនេះ ដូចជារត់បានដធវីចំដពាេះដកមងដដទអ្ញ្ច ឹងកដរ។ ដលាក រឆីត ខូល បានានរបស្គសន៍ថា៖ “ដយងី
បានផតល់ដសចកតពិីតដល់ពកួដគ។”  “អ្នកមិនជយួមនុសសជាមយួអារមមណ៍ ឬមដន្មសដញ្ចតន្មដ យី ប ុកនតដយងីជយួពកួដគជាមយួ  
ដសចកតីពិត។” 



   ស ៀវសៅពិធីការកុមារ 
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លាំហាត ់

សូមបំដពញចដន្មល េះខ្វងដរកាម៖ 

កុាររតូវការកិចចការជាដរចីន ដដីមបសីដរមចសកាត នុពលរបស់ពកួដគ។ កុារាន ក់ៗានតរមូវការ   ពីតរមូវការ
ដកមងដដទ។ ដទេះបីជាោ ងណ្តកដដោយ ាននូវតរមូវការ   មយួចំននួ កដលកុារទងំអ្ស់ាន។ រទឹសតីតរមូវការ
របស ់    បានដលីកដ ងីថា របសិនដបីតរមូវការ    របស់មនុសសមិនរតូវ
បានបំដពញ (តរមូវការខ្វងដរកាម) ដន្មេះ ពកួដគនឹងមិនអាចលូតលាស់បានដ យី។ កាជំដណតី របន្មទ ប់ គឺតរមូវការ  
  បន្មទ ប់មក តរមូវការខ្វងសងគម ដហ្យីដរកាយមកដទៀត គឺតរមូវការ    ។ កាដំដខពស់បំផុតដនរូប
រតីដកាណដនេះ គឺជាតរមូវការ     ។ គំរូរបស់ដលាកា សលូ មិនបានបញ្ចូ លតរមូវការ  
   ដ យី។ ដលាក White ដជឿថា តរមូវការដដសំខ្វន់ជាងដគបំផុតរបស់កុាររគប់របូ គឺចង់   
      និង    មនុសសធំាន ក់ ឬដរចីន។ តរមូវការ  
 ដផសងដទៀត កដលរត់បានរកដឃញីដន្មេះ ានដូចជា៖          
      និង    ។ មនុសសដលាកទងំអ្ស់កដរតូវការ 
    ជាមយួរពេះជាាច ស់ផងកដរ។  

 ាំែួរពិភាកា 

១. ដតីរទឹសតីរបស់ដលាកា សលូអាចានរបដោជន៍ ដដីមបជីយួកុារកដលានវបិតតិបានដោយរដបៀបណ្ត?  

២. ដតីអ្នកអាចដឃញីថា រទឹសតីរបស់ដលាកា សលូ ានកដនករមិតអ្វីខលេះ? 

៣. ដតីបទពិដស្គធន៍របស់អ្នកដធវីការជាមយួកុារឆលុេះបញ្ហច ងំពីរទឹសតីរបស់ដលាកា សលូ និង រទឹស្តសតីរបសដ់លាក White កដរឬដទ? 
ដោយរដបៀបណ្ត? ដតីអ្នកមិនយល់រសបជាមយួរទឹសតីទងំដនេះដៅកកនលងណ្តខលេះ?  

៤. ដតីអ្នកដមីលដឃញីភសតុត្តងអ្វីខលេះសរាប់រទឹសតី White កដលកចងថា តរមូវការដដសំខ្វន់បំផុតរបស់កុារ គឺចង់ឲ្យដគរសឡាញ់ 
និង ចង់រសឡាញ់ ដូចកនុងករណីសិកាដចញពីរបដទសដសរា ដ អូ្ន? ដតីអ្នកានភសតុត្តងអ្វខីលេះដចញពីបទពិដស្គធន៍តទ ល់ខលួន
របស់អ្នក? 

៥. ដតីអ្នកបំដពញត្តមតរមូវការទងំ៥របស់កុារ កដលដលាក White បានដលីកដ ងីដៅកនុងរកុមរគួស្គរ រកុមជំនំុ និង អ្ងគភាព
របស់អ្នកបានដោយរដបៀបណ្ត? ដតីានកផនកណ្ត កដលគរួកតដធវីឲ្យរបដសីរដ ងីកដរឬដទ?  ដតីអ្នកអាចដធវអី្វីខលេះអំ្ពីការទងំ
ដនេះ? 

៦. ដតីព័នធកិចចរបស់អ្នកអាចជយួបំដពញតរមូវការរបស់កុារសរាប់ការស្គត ទំន្មក់ទនំងដ ងីវញិជាមយួរពេះជាាច សត់្តមរដបៀប
ណ្តខលេះ? 
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សមសរៀនទី៧៖ ស ើរពះេមពីររបាប់សយើងអ្វីខ្លះអ្ាំពី រមូវការរប ក់មុារ? 
ស ចកត ីសងេប 
 ខលឹមស្គររពេះគមពីរអំ្ពីតរមូវការរបស់កុារ 
 ភាពដពញវយ័ខ្វងរពេះគមពីរ 

វាជាការសំខ្វន់ណ្តស់ កដលរតូវចាក់ឫសអ្វីកដលដយងីដធវីជាមយួកុាររសបត្តមដរលការណ៍រពេះគមពីរ។ ដូដចនេះ ដយងីរតូវកតអាន
រពេះគមពីររបស់ដយងីឲ្យបានរតឹមរតូវ និង រតូវដឹងអំ្ពីការរបរពឹតតរបស់អ្នករសុក និង ភាពលំដអ្ៀង និង ការដរសីដអី្ងខ្វងវបបធម៌ កដល
ដកីតដ ងី ដោយស្គរកតការងាកដរដចញពីរពេះបនទូលរពេះ ជាពិដសសដៅកនុងរដបៀបកដលរពេះជាាច ស់ដមីលដៅកាន់កុារ និង រដបៀប
កដលកុារអ្ភិវឌឍ អ្វីកដលពកួដគរតូវការ និង រដបៀបកដលមនុសសគរួកតរបរពឹតតចំដពាេះពកួដគ។21   

ត្តមរយៈការពិនិតយដមីលបទគមពីរអំ្ពីការបំដពញតរមូវការរបស់កុារ ដយងីរកដឃញីខលឹមស្គរសំខ្វន់ជាដរចីន កដលបានកចងមតង
ដហ្យីមតងដទៀត៖ កុាររតវូការការកណន្មតំ្តមារ៌របស់រពេះ ការដលីកទឹកចិតត និង ការលត់ដំកដលរតឹមរតូវ។  

រកឹតយវនិយ័៖ ចំណុចចាប់ដផតីមដដសំខ្វន់សរាប់ការយល់ដឹងអំ្ពីតរមូវការរបស់កុារ គឺជាពាកយថា “រពេះអ្ាច ស”់ (Shema) កដល
ានកចងដៅកនុងដសៀវដៅទុតិយកថា ៦៖៤-៩។ កនុងអ្តថបទគមពរីដនេះ ដយងីដឃញីអំ្ពីការដលីកតដមកីងរពេះជាាច ស់ដៅកាន់របជាជន
អីុ្រស្គកអ្ល ដៅដពលកដលរពេះជាាច ស់ានរពេះបនទូលថា “អីុ្រស្គកអ្លដអី្យ ចូរស្គត ប់! ានកតរពេះអ្ាច ស់ ជារពេះរបស់ដយីងមួយ
រពេះអ្ងគគត់ កដលពិតជារពេះអ្ាច ស់។” ដរកាយមក រទង់កណន្មពំកួដគឲ្យថាវ យបងគំរទង់អ្ស់ពីចិតត អ្ស់ពីគំនិត អ្ស់ពីស្គម រតី និង 
អ្ស់ពីកាល ងំកាយ និង កណន្មមំនុសសទងំអ្ស់ (មិនររន់កតឪពុកាត យដ យី) ឲ្យដរៀនបទគមពីរដដស្គមញ្ដមយួដនេះ គឺដៅដពល
កដលកូនដៅរបស់ពកួដគកំពុងកតដគង ដដីរ ញុ ំ ជាដដីម។ រដបៀបដធវីការរបស់រពេះជាាច ស់ កដលរទង់ហុ្ចបនតដល់របជារាស្តសត គឺថា 
គុណតដមលរពេះគមពីរគឺរតូវរកាទុកដៅកនុងចិតតឲ្យបានលអ កនុងន័យមោ ងដទៀត ពកួដគដរៀនដចញពីបទពិដស្គធន៍ និង ពីការដមីលដឃញី
គុណតដមលទងំដន្មេះរតូវបានអ្នុវតតដៅកនុងចំដណ្តមមនុសស។ 

ស ៀវសៅរបាជាា  និង អ្តថបទ៖ ដចញពីដសៀវដៅអ្តថបទ និង ដសៀវដៅរបាជាញ ទងំអ្ស់ ដសៀវដៅកដលលបជីាងដគបំផុតទក់ទងនឹងការ
ដធវីការជាមយួកុារ គឺជាដសៀវដៅសុភាសិត។ កនុងដសៀវដៅដនេះ រពេះជាាច ស់កណន្មដំយងីឲ្យបងវឹកបងាា ត់កុារកនុងរដបៀបមយួ កដល
រតឹមរតូវ ដូដចនេះ ដៅដពលខ្វងមុខ ពកួដគនឹងមិនចាកដចញពីដសចកតីបដរងៀនដន្មេះដ យី។ ជាមយួរន ផងកដរ ដយងីបានដរៀនថា “ដបី
ដយងីមិនវាយរបដៅកូនដទ ដន្មេះរត់នឹងមិនដរៀនពីកំហុ្សដ យី”។ ជាដរឿយៗ របដោគដនេះរតូវបានបករស្គយខុស។ ត្តមពិតដៅ 
ដំបូន្មម នដនេះទក់ទងនឹងការរសឡាញ់ដសចកតីកណន្ម ំ និង ការលត់ដំ មិនកមនជាការោក់ទរណុកមម កដលផតល់ដររេះថាន ក់ដល់កុារ
ដន្មេះដទ។22 ខលឹមស្គរទងំដនេះជយួដយងីឲ្យយល់ដឹងថា ដយងីទងំអ្ស់រន ានទំនលួខុសរតូវផតល់ការកណន្ម ំ ការដលីកទឹកចិតត និង 
ការលត់ដំដដរតឹមរតូវដល់កុារ ដដីមបឲី្យពកួដគអាចរស់ដៅបានយូរអ្កងវងដៅដលីកផនដី។ 

ស ៀវសៅពាការ៖ី ដៅកនុងដសៀវដៅា ឡាគី ៤៖៦ ពោការាី ឡាគីបានផតល់នូវដសចកតីទូន្មម នមយួដៅចុងបញ្ច ប់ដនរពេះគមពីរសមពនធ
ដមរតីចាស់។ ខគមពីរដដសំខ្វន់ដនេះ ដលីកទឹកចិតតឲ្យដយងីជយួបកងវរចិតតឪពុកាត យដៅរកកូន និងបកងវរចិតតកូនដៅដៅរកឪពុកាត យ។ 

                                                 
21 សូមដមីលដសៀវដៅកិចចការទី១ ដមដរៀនទី១ និង ដសៀវដៅកិចចការទី២ ដមដរៀនទ១ី។ ដសៀវដៅកិចចការទ៤ីនងឹពនយល់កាន់កតចាស់អ្ំពីដរល
ការណ៍រពេះគមពីរ ដដីមបកីសវងយល់អ្ពំីរពេះហ្ឫទ័យរបស់រពេះចដំពាេះកុារ។ 
22 សូមដមីលដសៀវដៅកិចចការទី៤ ដមដរៀនទី១៤ នងិ ដសៀវដៅកិចចការទី៦សរាប់ដសចកតពីនយល់បកនថមពីដលីបទគមពីរដនេះ នងិ អ្ំពីរបធានបទដដ
សំខ្វន់ដនេះ។ 



   ស ៀវសៅពិធីការកុមារ 
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ចុេះដបីពកួដគមិនអាចដធវីដកីត? រពេះជាាច ស់បងាា ញរបាប់ថា ដយងីនឹងរតូវទទលួបណ្តត ស្គដៅដលីទឹកដី។ បទគមពីរដនេះគឺជាដសចកតី
រលឹំកមយួថា រគិសតបរស័ិទកដលកំពុងកតដធវីការជាមយួកុារ និង រកុមរគួស្គរ ាននូវទំនលួខុសរតូវដដធំមយួ។ 

រពោះបនទូលរប ់រពោះសយ  ូអ្ាំពីកុមារ៖ វាជាការគរួឲ្យដលីកទឹកចិតតកដលថា រពេះដយស៊េូានរពេះបនទូលទស់នឹងវបបធម៌សតីអំ្ពីកុារ! 
រពេះបនទូលដដដពញនិយមបំផុតរបស់រទង់ានដៅកនុងដសៀវដៅា ថាយ ១៨៖១-២ កដលដលីកទឹកចិតតដល់ពកួសិសសឲ្យដមីលដឃញី
កុារ កដលសថិតដៅកណ្តត លចំដណ្តមពកួដគ និង ទទលួស្គគ ល់ថា កុារកដានភាពពិដសសដសមមីនុសសធំផងកដរ។ រពេះដយស៊េូកពុំង
កតកណន្មដំល់ពកួសិសសថា ពកួដគមិនរតូវរារាងំកុារមិនឲ្យមករករទង់ដ យី ដៅកនុងដសៀវដៅា ថាយ ១៩៖១៣-១៥ មតងដទៀត 
ដដីមបបីងាា ញដយងីអំ្ពីរពេះបនទូលដដអ្ស្គច រយរបស់រពេះដយស៊េូ។ 

 ាំបរុត៖ ឧទហ្រណ៍ ដៅកនុងដសៀវដៅដអ្ដភសូ ៦៖១-៤ កចងថា ឪពុកាត យមិនគរួដធវីឲ្យកូនរបស់ខលួនខឹងដ យី ប ុកនត គរួកតចិញ្ច ឹម
អ្ប់រកូំនរបស់ខលួនឲ្យដចេះដររពដកាតខ្វល ចរពេះជាាច ស់។ អ្តថបទគមពីរដនេះជយួដយងីឲ្យដឹងថា ឪពុកាត យានទំនលួខុសរតូវអ្ប់រ ំ
ដលីកទឹកចិតត និង លត់ដំកូនកនុងរដបៀបមយួកដលរតឹមរតូវ ដដីមបឲី្យពកួដគអាចរស់ដៅបានយូរដលីកផនដី។ 

ដដីមបសីដងខបខលឹមស្គរទងំដនេះ សូមដមីលរពេះគមពីរ ដដីមបដីរៀនអំ្ពីតរមូវការរបស់កុារ ដបតិរពេះគមពីររបាបដ់យងីោ ងចាស់អំ្ពីស្គរៈ
សំខ្វន់ដនការកសវងយលរ់គប់រជុងដរជាយអំ្ពីតរមូវការទងំដនេះ ដដីមបអី្ភិវឌឍកុារ និង ជយួពកួដគរកីចដរមីនដ ងីរបកបដោយសុខ
ភាពលអ និង ធំដពញវយ័ ជាពិដសស ជាអ្នកកដលរសឡាញ់ និង ដររពដកាតខ្វល ចរពេះជាាច ស ់និង អ្នកដដទ។ 

ភាពសពញវយ័ខាងរពោះេមពរី 
របធានបទដដសំខ្វន់មយួដទៀត គឺជាដរលដៅដនការដធវីការជាមយួកុារ និង ការបំដពញតរមូវការរបស់ពកួដគ។ ដៅករមិតខ្វង
វញិ្ហដ ណ ដរលដៅរបស់រគិសតបរស័ិទ គឺជាភាពដពញវយ័៖ ដពញវយ័ និង រគប់លកខណ៍ ដោយមិនខវេះអ្វីដស្គេះដ យី (ដអ្ដភសូ ៣
៖១២-១៦)។ កនុងន័យមោ ងដទៀត ដដីមបសីដរមចអ្វីៗទងំអ្ស់ កដលរពេះជាាច ស់ចង់ឲ្យដយងីកាល យជា ានលកខណៈដូចរពេះរគិសត
ដៅកនុងឥរោិបថ គំនិត អាកបបកិរោិ និង អារមមណ៍របស់ដយងីចំដពាេះរពេះជាាច ស់ អ្នកដដទ និង ខលួនឯង។  ដរលដៅរបស់ដយងី គឺ
ដដីមបាីនដងួចិតត និង គំនិតជាថមី កដលគរួកតបងាា ញដៅកនុងសកមមភាពដនជីវតិរបស់ដយងី ដដីមបឲី្យដយងីានភាពធន់រទ ំ ចិតត
អាណិតអាសូរ បងាា ញដសចកតីរសឡាញ់ ដូចានពណ៌ន្មដៅកនុង១កូរនិថូស ១៣ ចំដពាេះរពេះជាាច ស់ ចំដពាេះរន ដៅវញិដៅមក និង 
ចំដពាេះខលួនឯង។ ត្តមពិតដៅ របដភទដនភាពដពញវយ័ដនេះ គឺជាដំដណីរការអ្ស់មយួជីវតិ វាមិនឈប់ដ យី ដៅដពលកដលដយងីកាល យ
ជាមនុសសធំដន្មេះ។  

កផនកមយួដដសំខ្វន់ដនការដធវីការជាមយួកុារ នឹងបញ្ជូ លការលត់ដំពកួដគដឆព េះដៅរកភាពដពញវយ័។ លកខណៈសមបតតិទងំ១០ខ្វង
ដរកាមដនេះ អាចរតូវបានកំណត់ថាជាលកខណៈសមបតតិដនភាពដពញវយ័រសបត្តមរពេះគមពីរ23៖ 

 បានទទលួការសដស្តងាគ េះ និង ានទំន្មក់ទំនងរតឹមរតូវជាមយួរពេះជាាច ស់ ត្តមរយៈរពេះដយស៊េូរគិសត  
 រកីរាយនឹងទំន្មក់ទំនងសនិទធស្គន លជាមយួរពេះជាាច ស់ ដោយដឹងថា រពេះបានដរជីសដរសីពកួដគ និង រសឡាញ់ពកួដគ។ 

 រកីចដរមីនដ ងី ត្តមរយៈរពេះបនទូលរបស់រពេះ និង ការអ្ធិស្គឋ ន 

                                                 
23 របភពដដទដទៀតដសនីដ ងីនូវលកខខណឌ រសដដៀងរន សរាប់ភាពដពញវយ័ខ្វងរពេះគមពរី ឧទហ្រណ៍ Bright, B. 1994។ កូនដសៀវដៅសរាប់
ភាពដពញវយ័រគសិតបរស័ិទ។ (Orlando FI: New Life): Newton, G. 2004. ការរកីចដរមីនដៅរកភាពដពញវយ័ខ្វងវញិ្ហដ ណ។ (Wheaton II: 
Crossway): Bridges, G. 2004. ការរកីចដរមីនជំដនឿរបស់អ្នក។ (Colorado Springs Co: NavPress); Stott, J. 2010. The Radical 
Disciple. (Nottingham: IVP) 
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 រស់ដៅត្តមចំណុចខ្វល ងំ និង ដរលបំណងដនបទបញ្ហជ សំខ្វន់ជាងដគ (ា ថាយ ២២៖៣៤-៤០) និង មហាដបសកកមម 
(ា ថាយ ២៨៖១៦-២០) ជាមយួនឹងរដបៀបរស់ដៅដដវសុិទធ និង ដររពដកាតខ្វល ចរពេះជាាច ស់។ 

 បដងកីតផលកផល៖ កចកចាយរពេះរាជយជាមយួមនុសសដៅខ្វងដរៅ និង កសវងរកយុតតធិម៌ ដសចកតីពិត និង ដសចកតីដមត្តត  
 ដរបីរបាស់អំ្ដណ្តយទនរបស់អ្នកសរាប់ទងំអ្ស់៖ រកីរាយជាមយួសហ្គមន៍រគិសតបរស័ិទ និង ភាជ ប់ទំន្មក់ទំនងជាមយួ

សហ្គមន៍ដៅខ្វងដរៅរកុមជំនំុ។ 

 ានការរពឹំងទុក៖ រពេះជាាច ស់អាចដធវីកិចចការដដអ្ស្គច រយដផសងៗ ដហ្យីរទង់បានដរៀបចំកកនលងមយួសរាប់របជារាស្តសតរបស់
រទង់ដៅឯស្គថ នសួគ៌។ 

 អាចរទរំទនឹងទុកខលំបាកកនុងរដបៀបកដលានរបដោជន៍ ដោយពឹងអាងដលីរពេះជាាច ស់ 

 រស់ដៅកនុងភាពសកប់ចិតត៖ អាចចំកអ្តដោយរពេះបនទូល និង រសឡាញ់របស់រពេះ ដហ្យីសកប់ចិតតដៅកនុងការដនេះ 
 សមលឹងដមីលដៅកាន់ស្គថ នសួគ៌ថម ី និង កផនដីថមី (វវិរណៈ ២១) ការរតលប់មកវញិរបស់រពេះដយស៊េូ ដៅដពលកដលអ្វីៗទងំ

អ្ស់រតូវបានដរៀបចរំតឹមរតូវ។ 
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ករែី ិកា 

បអូនរសី មីនី អាយុ១០ឆន ។ំ ន្មងរស់ដៅជាមយួាត យ និង បអូនរបុសពីរន្មក់។ ឪពុករបស់ន្មងសថិតដៅកនុងពនធន្មររ ដោយស្គរកត
រត់បានវាយដំាត យ និង រូបន្មង។ ន្មងអាចនិោយអំ្ពីការដនេះដៅកាន់ាត យ និង មិតតរមួការងារបុរសរបស់ន្មង ដដីមបឲី្យន្មងដឹង
ថា មិនកមនបុរសទងំអ្ស់សុទធកតអារកក់ដន្មេះដទ។  

មីនី ានអារមមណ៍ថា ឪពុករបស់ន្មងរតូវជាប់គុក ដោយស្គរកតរត់បានដឹងអំ្ពីអ្វីកដលរត់បានដធវី គឺជាអំ្ដពីខុស ប ុកនត ន្មងមិន
ដជឿថា រត់ពិតជាដស្គកស្គត យដន្មេះដទ ដោយស្គរកតរត់ធាល ប់និោយពាកយសំុដទសពីមុនរចួមកដហ្យី ប ុកនត ដរកាយមក រត់បាន
ដធវីអារកក់មកកាន់ពកួដគមតងដហ្យីមតងដទៀត។ ន្មងានអារមមណ៍ថា របសិនដបីអ្នកពិតជាដស្គកស្គត យកមន ដន្មេះអ្នកនឹងមិនដធវី
ដកដលមតងដហ្យីមតងដទៀតដន្មេះដទ ឬមិនពោោមដធវីកតមតង។ ន្មងដឹងថា រពេះជាាច ស់នឹងអ្ត់ដទសឪពុករបស់ន្មង របសិនដបីរត់
ពិតជាដស្គកស្គត យកមន ប ុកនត ន្មងមិនចង់ដឃញីរត់ដ យី!  

មីនី អាចឆលុេះបញ្ហច ងំអំ្ពីអ្វីកដលបានដកីតដ ងី និង និោយដៅកាន់រពេះជាាច ស់អំ្ពីការដនេះ។ ន្មងានអារមមណ៍ថា វាគរួកតាន
មនុសសមយួរកុមដៅឯរកុមជំនំុ ឬដៅស្គលារបស់ន្មង ដដីមបជីយួកុារ កដលានឪពុកាត យដធវីអំ្ដពីអារកក់ៗ។ ន្មងចង់ជយួបដងកីត
រកុមមយួដនេះដ ងី។  

មីនីានអារមមណ៍នឹកដឃញីដរឿងអារកក់ៗ និង ានអារមមណ៍ថប់បារមភ ដៅដពលកដលន្មងគិតអំ្ពីអ្វីកដលបានដកីតដ ងី ប ុកនត ន្មង
ានអារមមណ៍សបាយចិតត និង ានកតីសងឃមឹអំ្ពីអ្ន្មគត។ 
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លាំហាត ់

សូមបំដពញចដន្មល េះខ្វងដរកាម៖ 

វាជាការសំខ្វន់ កដលរតូវចាក់ឫសអ្វីកដលដយងីដធវីជាមយួកុារ      ។ ដូដចនេះ 
ដយងីរតូវកតអានរពេះគមពីររបស់ដយងីឲ្យបានរតឹមរតូវ និង រតូវដឹងអំ្ពី       និង  
    និង     ខ្វងវបបធម៌ កដលដកីតដ ងី ដោយស្គរកត  
  ដចញពីរពេះបនទូលរពេះ។ ខលឹមស្គរសំខ្វន់ៗជាដរចីនអំ្ពីតរមូវការរបស់កុារបានកចងដកដលដៅទូទងំរពេះគមពីរ៖ 
កុាររតូវការ   ត្តមារ៌របស់រពេះ ការដលីកទឹកចិតត និង ការលត់ដំកដលរតឹមរតូវ។ ដយងីគរួកតពិចារណ្តឲ្យ
បានដិតដល់អំ្ពីរដបៀប កដលដយងីអ្ភិវឌឍកុារ និង ជយួពកួដគឲ្យលូតលាស់ដ ងី ដោយានសុខភាពលអ និង   
  ជាពិដសស ដោយរសឡាញ់ និង ដររពដកាតខ្វល ច   និង    ។ ដរល
បំណងដដពិតដនការអ្ភិវឌឍ គឺជាភាពដពញវយ័។ សរាប់រគិសតបរស័ិទ វាានន័យថា ជាដពញវយ័ និង    
ដោយ   អ្វីដស្គេះដ យី។ ដនេះានន័យថា ានលកខណៈដូច   ដៅកនុង  
         និង   របស់ដយងីចំដពាេះរពេះជាាច ស់ 
អ្នកដដទ និង ខលួនឯង។  របដភទដនភាពដពញវយ័ដនេះ គឺជាដំដណីរការអ្ស់មយួជីវតិ។ 

 ាំែួរពិភាកា 

១.  ដតីានតរមូវការអ្វីខលេះ កដលអ្នកដមីលដឃញីដៅកនុងជីវតិរបស់ន្មងមីនី កនុងករណីសិកាខ្វងដលី?  

២. ដតីានភសតុត្តងអ្វីខលេះកដលបងាា ញពីករមិតដពញវយ័ និង ករមិតដនភាពធន់រទរំបស់ន្មង? 

៣. ដតីានកត្តត ការពារអ្វីខលេះដៅកនុងស្គថ នភាពរបស់ន្មង? 

៤. ដតីខលឹមស្គររពេះគមពីរអំ្ពីតរមូវការរបស់កុារសរាប់ការកណន្មតំ្តមារ៌របស់រពេះជាាច ស់ ការដលីកទឹកចិតត និង ការលត់ដំដដ
រតឹមរតូវ ទក់ទងនឹងតរមូវការដដទដទៀតកដលដយងីបានដឃញីដៅកនុងដមដរៀនមុនដោយរដបៀបណ្ត? 

៥. ដតីអ្នកអ្ប់រកុំារត្តមារ៌របស់រពេះជាាច ស់ ដលីកទឹកចិតតពកួដគ និង ផតល់ការលត់ដំដដរតឹមរតូវដៅកនុងផទេះ/រកុមជំនំុ/អ្ងគភាព
របស់អ្នកបានដោយរដបៀបណ្ត? ដតីការដនេះទក់ទងនឹងរដបៀបកដលអ្នកបំដពញតរមូវការដដទដទៀតរបស់ពកួដគបានដោយ
រដបៀបណ្ត? 

៦. ដតីកុារកដលអ្នកដធវីការជាមយួទទលួបានឱកាស ដដីមប ី “ចាបយ់ក” គុណតដមលរគិសតបរស័ិទកដរឬដទ? ដតីអ្នក និង បុគគលិក
ដដទដទៀតដធវីជាគំរូកនុងការកាល យជារគិសតបរស័ិទសរាប់កុារកដលអ្នករស់ដៅ និង ដធវីការជាមយួបានដោយរដបៀបណ្ត? 

៧. ដតីអ្នកដមីលដឃញីភសតុត្តងដនការដកីនដ ងីភាពដពញវយ័ដៅកនុងកុារកដលអ្នកដធវីការជាមយួកដរឬដទ? ដតីអ្នកត្តមោន
របដភទដនការរកីចដរមីន និង ការអ្ភិវឌឍដនេះដោយរដបៀបណ្ត? 
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លាំហាតប់ណនថម 

សូមគិតអំ្ពីកុារាន ក់ កដលអ្នកកំពុងកតដធវីការជាមយួ ដហ្យីវាយតដមលពកួដគដៅកនុងចំណុចខ្វងដរកាម៖ 

 ករមិតដនភាពធន់រទរំបស់ពកួដគ  

 ភាពដពញវយ័របស់ពកួដគដៅកនុងរពេះរគិសត  
 ភាពដពញវយ័កនុងការលូតលាស់របស់ពកួដគ 

ចូរដធវីដូចរន សរាប់ខលួនឯង៖ សូមដស្គម េះរតង់ និង សំុមិតតរមួការងារ និង មិតតភកតិរបស់អ្នក ដដីមបអី្នកជយួដធវកីារវាយតដមលខលួនឯងឲ្យ
បានលអ។ 

 ាំែួរ រមាបក់ារឆលុោះបញ្ា ាំង៖ 

១. ដតីអ្នកបានកត់សំរល់អ្វីខលេះ ដៅដពលកដលអ្នកបានដធវីការវាយតដមលទងំដនេះ? ដតីអ្វីដៅជាខលមឹស្គរដូចរន របស់ពកួដគ? 

២. ដតីខ្វន តវាស់កវងអ្វីខលេះ កដលអ្នកបានដរបីរបាស់ ដដីមបសីដរមចថាដតីកុារាន ក់ ឬខលួនអ្នកានភាពដពញវយ័ខ្វងវញិ្ហដ ណ? 

៣. ដៅកនុងករណីកដលកុារ និង សហ្គមន៍កដលអ្នកកំពុងកតពិចារណ្តសរាប់លំហាត់ដនេះ ដតីអ្នកគិតថា ទុកខលំបាកបានប េះ
ពាល់ដល់អ្តតចរតិរបស់ពកួដគោ ងដូចដមតច? ដតីបទពិដស្គធន៍ទងំដនេះ/ការដឆលីយតបរបស់ពកួដគចំដពាេះទុកខលំបាក/ជំនយួ
កដលពកួដគបានទទលួ បានដធវីឲ្យបទពិដស្គធន៍ទងំដនេះ ដៅជាបទពិដស្គធន៍ កដលន្មពំកួដគឲ្យរកីចដរមីននូវភាពធន់រទ ំ និង 
ភាពដពញវយ័ ឬកដជាបទពិដស្គធន៍ កដលបំតល ញ និង ដធវីឲ្យពកួដគរងការប េះទងគិចផលូវចិតត? (កុារមិនសូវជាងាយធន់រទំ
ប ុន្មម នដទ។ ទុកខលំបាកអាចផតល់ទុកខដទសដល់ពកួដគ កដដូចជាដលីកកមពស់ការអ្ភិវឌឍអ្តតចរតិ និង ភាពធន់រទ)ំ។ 

៤. ដតីការពរងឹងភាពដពញវយ័ខ្វងវញិ្ហដ ណរបស់មនុសសាន ក់អាចជយួពកួដគកាន់កតានភាពធន់រទបំានដោយរដបៀណ្ត? (សូម
គិតអំ្ពីរដបៀបកដលមនុសសាន ក់កាន់កតានភាពធន់រទ ំ របសិនដបីពកួដគានទំន្មក់ទំនងជាមយួរពេះជាាច ស់ និង ជាមួយ
មនុសសាន ក់កដលរងឹាាំនសុវតថិភាពដៅកនុងជីវតិរបស់ពកួដគ។) 

៥. ចូរបដងកីតនូវអ្នតរាគមន៍មយួ កដលជយួពរងឹង (ក) ភាពដពញវយ័ និង (ខ) ភាពធន់រទរំបស់កុារ កដលអ្នកបានពិភាកាដៅ
កនុងលំហាត់ដនេះ។ 

៦. កំណត់នូវចំណុចជាក់កសតងបី កដលអ្នកអាចដធវបីាន ដដីមបពីរងឹងខលួនឯង៖ (ក) ភាពដពញវយ័ និង (ខ) ភាពធន់រទ ំ 

៧. បដងកីតនូវកផនការសកមមភាពមយួ ដដីមបអី្នុវតតចំណុចជាក់កសតងទងំដន្មេះ។ ដតីអ្នកនឹងរបាកដថា វានឹងដកីតដ ងីដោយរដបៀប
ណ្ត? (ដតីអ្នកនឹងទទលួដំបូន្មម ន ការដលីកទឹកចិតត ការរបឹកាដោបល់កដលរបកបដោយរបាជាញ  និង គណដនយយភាពពី
នរណ្ត?) 
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សមសរៀនទី៨៖ ស ើសយើងអាច្ដ វងយលព់ី រមូវការរប ក់មុារបានសោយរសបៀបណា? 
ស ចកត ីសងេប 

 ការចូលរមួរបស់កុារដៅកនុងការកំណត់តរមូវការតទ ល់ខលួនរបស់ពកួដគ 

 ឧបករណ៍សរាប់កសវងយល់ពីតរមូវការ និង អ្នតរាគមន៍ដនការដរៀបចំកផនការ 
 តរមូវការរគប់រជុងដរជាយរបស់កុារ 

ដូចដយងីបានដរៀនដៅកនុងដសៀវដៅកិចចការទី២រចួដហ្យី ការស្គត ប់កុារ និង ការជយួពកួដគឲ្យានឥទធិពលដលីការសដរមចចិតត កដល
នឹងជេះឥទធិពលដលីជីវតិរបស់ពកួដគ រតូវកតជារគឹេះមូលោឋ នមយួសរាប់ការងារកដលដយងីដធវី។ ដៅដពលកដលដយងីពិចារណ្តអំ្ពី
តរមូវការរបស់កុារ ដយងីរតូវកតរបាកដថា ដយងីបញ្ជូ លការយល់ដឹងទូដៅរបស់ដយងីអំ្ពីតរមូវការកុារជាមយួនឹងការនិោយ និង 
ការស្គត ប់កុារ កដលដយងីកំពុងកតបដរមី ដោយមិនររន់កតស្គម នថា ដយងីដឹងោ ងចាស់អំ្ពីតរមូវការដដសំខ្វន់បំផុតរបស់ពកួដគ
ដន្មេះដ យី។ ដនេះមិនកមនានន័យថា ដយងីបំដពញកតតរមូវការ កដលកុារដឹង និង និោយ។ ដហ្យីវាកដមិនានន័យថា ដយងីនឹង
ផតល់ឲ្យពកួដគរគប់ដពលនូវអ្វីកដលពកួដគនិោយថា ពកួដគរតូវការ របសិនដបីវាមិនផតល់ដដរបដសីរបំផុតសរាប់ពកួដគ។ ផទុយដៅវញិ 
វាានន័យថា ដយងីរតូវកតពោោមដរបីរបាស់ឧបករណ៍ និង វធីិស្គស្តសតដផសងៗ កដលជយួដយងីដមីលដឃញីស្គថ នភាព ដោយដចញពី
ទសសនៈរបស់កុារ និង កដលបញ្ជូ លកុារជាដដគូដដសកមម កនុងការបំដពញតរមូវការតទ ល់ខលួនរបស់រត់ ដោយរសបជាមយួនឹងភាព
ដពញវយ័របស់រត់។ 

ឧបករណ៍ដដានរបដោជន៍មយួ កដលរតូវបានបដងកីតដ ងីដៅកនុងចរកភពអ្ង់ដគលស ដដីមបដីធវកីារវាយតដមលដលីតរមូវការរបស់កុារ 
និង យុវជន ានដ ម្ េះថា ASPIRE (ពាកយដនេះដចញមកពីពាកយ Assess (ដធវីការសិកា) Plan (ដរៀបចំកផនការ) Implement 
(អ្នុវតត) Review (រលឹំក) និង Evaluate (វាយតដមល).24  

ដំណ្តក់កាលដំបូង គឺរតូវដធវីការ “សិកាអំ្ពីតរមូវការ” ដោយានការចូលរមួពីកុារ ឬយុវជន។ ដោរកាមដៅទំព័របន្មទ ប់បងាា ញអំ្ពី
ឧទហ្រណ៍មយួសរាប់យុវជន កដលានអាយុពី១៤-១៩ឆន ដំៅកនុងចរកភពអ្ង់ដគលស កដលមិនសិកា ឬានការងារដធវី។25 ការ
សិកាពីតរមូវការ ជយួដលីកដ ងីនូវកផនកមយួចំននួកដលយុវជនានបញ្ហា  កដលនឹងរតូវដោេះរស្គយ។  

បន្មទ ប់មក រកុមការងារនឹងដរៀបចំកផនការអំ្ពីអ្វីកដលរតូវដធវីជាមយួនឹងតរមូវការដន្មេះ គូសកផនការអ្ភិវឌឍ កដលអាចយកមកអ្នុវតត 
ដហ្យីដៅដំណ្តក់កាលដរកាយ ការងារដនេះ នឹងរតូវយកមករលឹំក និង ដធវីការវាយតដមល។  

ឧបករណ៍ដនេះបានបញ្ហជ ក់ថា ពិតជាានរបដោជន៍ោ ងខ្វល ងំសរាប់ការងារអ្ភិវឌឍសហ្គមន៍។ ចំណុចខ្វល ងំដដធំបំផុតមយួរបស់វា
គឺថា វាបញ្ចូ លយុវជនដៅកនុងដំដណីរការដនការសិកា និង ការដោេះរស្គយតរមូវការរបស់ពកួដគ។ វាដតត តដៅដលីសកមមភាពរមួ កដល
ពាក់ព័នធជាមយួតរមូវការរបស់បុគគល។  

ជាក់កសតងណ្តស់ ឧបករណ៍អាចយកមកកកសរមួល ដដីមបឲី្យរសបដៅត្តមតរមូវការដនបរបិទខុសៗរន ជាដរចីន និង សរាប់ការ
សមលឹងដមីលតរមូវការរបស់កុារ យុវជន ឬសហ្គមន៍។ 

 

                                                 
24 Sutton (2001), chapter 4  
25 http://www.greenwich.gov.uk/NR/rdonlyres/3BD541AF-28E5-4CAF-8625-D9580A17011D/0/CAF_Toolkit_09_APP_P.pd 

http://www.greenwich.gov.uk/NR/rdonlyres/3BD541AF-28E5-4CAF-8625-D9580A17011D/0/CAF_Toolkit_09_APP_P.pd
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តរមូវការអ្ភវិឌ្ឍរេបរ់ជុងសរជាយ 

របសិនដបីដយងីពិតជាចង់ជយួរកុមរគួស្គរ កុារ និង សហ្គមន៍ឲ្យរកីចដរមីន និង អ្ភិវឌឍ ដយងីកដរតូវបញ្ជូ លពកួដគដៅកនុងរគប់
កផនកទងំអ្ស់ដនការអ្ភិវឌឍរបស់ពកួដគផងកដរ។26 វធីិស្គស្តសតដដលអ ដដីមបចីងចាអំំ្ពីការដនេះ គឺរតូវដរបីរបាស់ពាកយ SPIES.27  

S – Spiritual (ខ្វងវញិ្ហដ ណ) P – Physical (ខ្វងរូបកាយ) I – Intellectual (ខ្វងបញ្ហដ ) E – Emotional (ខ្វងអារមមណ៍)    
S – Social (ខ្វងសងគម) 

ដូចជាដៅដសៀវដៅនិកខមនំកនុងរពេះគមពីរអ្ញ្ច ឹង ដលាកម ូដសបានបញ្ជូ នមនុសសមយួចំននួឲ្យដៅដសីុបការដៅកនុងទឹកដីសនោ ដដីមបឲី្យ
ពកួដគអាចានជ័យជំនេះ ដូដចនេះ ដយងីកដរតូវពិនិតយដមីលោ ងរបុងរបយត័នដលីបរបិទនីមយួៗ និង អ្ធិស្គឋ នសរាប់គំនិតកដលមកពី
រពេះជាាច ស់ ដដីមបឲី្យដយងីអាចន្មបុំគគល រកុមរគួស្គរ និង សហ្គមន៍ទទលួដជឿដលីរទង់។ វធីិស្គស្តសតដនេះជយួដយងីចងចានូំវរបដភទ
ដនតរមូវការខុសៗរន ជាដរចីន កដលកុារាន។ កុាររតូវការចដន្មល េះ និង ឱកាស ដដីមបរីកីចដរមីនដ ងីរបកបដោយសុខភាពលអ និង 
ដពញវយ័។ វាពិតជាដររេះថាន កស់រាបកុ់ារ កដលានជីវតិរតូវដគរពដងីយកដនតយីខ្វងវញិ្ហដ ណ រូបកាយ បញ្ហដ  អារមមណ៍ ឬសងគម។  

ដលីសពីដនេះដៅដទៀត វារលឹំកដយងីអំ្ពីស្គរៈសំខ្វន់ដនតរមូវការខ្វងវញិ្ហដ ណរបស់កុារ ដដីមបឲី្យកុារអាចធំធាត់ដ ងី ដោយាន 
“ដរលការណ៍រពេះជាាច ស់” និង មិនជក់ចិតតនឹងកផនកដផសងដទៀតដន SPIES។ ជាដរឿយៗ ការអ្ភិវឌឍកផនកបញ្ហដ គឺជាអ្វីមយួកដលឪពុក
ាត យសឹងកតរគប់រូបយកចិតតទុកោក់ជាខ្វល ងំ ប ុកនត ពកួដគមិនបានដឹងថា កុាររតូវការរកីចដរមីនរគប់រជុងដរជាយដន្មេះដទ។ ដបីរម ន
ដរលការណ៍កដលានសុខភាពលអពីរពេះជាាច ស់ដទ ដន្មេះវាពិបាកសរាប់កុារកនុងការរកីចដរមីនដពញវយ័ និង ានជីវតិកដលធន់
រទ ំជាពិដសស ដៅដពលកដលពកួដគជបួទុកខលំបាក។ 

  

                                                 
26 សូមដមីលដសៀវដៅកិចចការទី១ ដមដរៀនទ២ី។ ដសៀវដៅកិចចការទី៤នឹងនិោយកាន់កតសុីជដរៅដៅដលីរបធានបទអ្ំពីរដបៀបដធវីការរគប់រជុងដរជាយជាមួយកុារ 
27 បដងកីតដ ងីដោយ Colin Bennett, Moorlands Bible College, UK 
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ករែី ិកា28 

ធីម ូដថ ានអាយុ១០ឆន ។ំ រត់រស់ដៅជាមយួឪពុកាត យរបស់រត់ កដលដៅជិតស្គច់ញតិបងបអូនកនុងសហ្គមន៍រកីរកមយួដៅ
ជាយរកុងបាងកកដនរបដទសដថ។ 

ផទេះរបស់រត់ គឺជាខទមមយួ កដលសង់ដៅជាប់ផទេះដដធំមយួដៅកនុងសហ្គមន៍រកីរក។ ខទមដដតូចកដលសង់ពីដឈ ី និង កំប ុង ផតល់នូវ
ការការពារតិចតចួបំផុតចំដពាេះពកួដគ។ ខទមដនេះរតូវបានកស្គងដ ងីដោយានជំនយួពីស្គច់ញតិបងបអូន។ ដៅដពលកដលាន
ដភលៀង ទឹកដភលៀងបានរសក់ចូលផទេះ។ ធីម ូដថដគងដៅដលីឥដឋជាមយួឪពុកាត យរបស់រត់ ដបតិពកួរត់បតូរដវនរន ដធវកីារ។ ដបីឪពុកដគង 
ាត យដៅដធវីការ ដហ្យីដបីាត យដគង ឪពុកដៅដធវីការ។ ខទមដដតូចរម នភាពឯកជនដ យី និង ានការដមីលការខុសរតូវតិចតចួ។ 
កកនលងដដតូចដធវីឲ្យធីម ូដថបងខំចិតតដចញដៅខ្វងដរៅ។ 

ការខវេះភាពដជឿជាក់ដលីខលួនឯង និង ការគិតថាខលួនជាមនុសសកដលរម នតដមល គឺជាបញ្ហា មយួសរាប់ធីម ូដថ។ ាននូវកិចចការតិចតចួ
ណ្តស់ កដលផតល់ឲ្យរត់នូវអារមមណ៍ដាទនភាព ឬការផតល់តដមលដលីខលួនឯង។ ជរមកដដស្គមញ្ដ កដលានមនុសសរស់ដៅដរចីន មិន
បានផតល់ឲ្យធីម ូដថអាចរកីចដរមីន និង ានអារមមណ៍លអអំ្ពីខលួនឯងដ យី។ 

ធីម ូដថរងទុកខពីការរពដងីយកដនតយី។ ឪពុកាត យរបស់រត់យកចិតតទុកោក់ ប ុកនត ពកួរត់ានដពលតិចតចួណ្តស់ ដដីមបចំីណ្តយ
ដពលជាមយួរត់។ ដបីមិនឪពុក កដជាាត យកដរ កដលរតូវចាកដចញពីធីម ូដថ។ ពកួដគផតល់ការដមីលខុសរតូវតិចតចួណ្តស់ដលីជីវតិ
របស់រត់។ ជាមយួនឹងជរមកដដតូចដនេះ វាដធវីឲ្យធីម ូដថបងខំចិតតចាកដចញពីផទេះ ដដីមបកីសវងរកអារមមណ៍ដនការយកចិតតទុកោក់ និង 
កមមសិទធិដៅខ្វងដរៅ។ បនទប់ដដតូចចដងអៀត កដលផតល់ការការពារតិចតចួពីអាកាសធាតុ និង កងវេះតរមូវការបឋមបានបងខំឲ្យដកមង
របុសអាយុ១០ឆន ាំន ក់ដនេះដចញដៅខ្វងដរៅ កដលហ្៊េុ៊ុំព័ទធដៅដោយការលបងួដនការដរបីរបាស់ដរគឿងដញៀនដៅកនុងសហ្គមន៍។ ដៅ
កនុងសហ្គមន៍ដន្មេះ ដរគឿងដញៀនរតូវបានដរបីរបាស់ោ ងដរចីនដោយយុវជនវយ័ដកមង។  

ធីម ូដថ គឺជាសិសសដដលអាន ក់ និង បានចូលដរៀន។ ប ុកនត ការដៅស្គលា និង ការដរៀនពីរគឹេះមូលោឋ នដដចាបំាច់ ទងំអ្ស់ដនេះានកត
ជរមកដដសមរមយប ុដណ្តណ េះ កដលអាចផតល់ជូនបាន។ ដៅកនុងផទេះ រត់កតងកតសមលឹងដមីលដធនីដធវីពីដឈមីយួ កដលានពានរងាវ ន់របស់
រត់ដៅដលីដធនីដន្មេះ។ ធីម ូដថបានឈនេះពានរងាវ ន់មយួដៅស្គលាបឋមសិកាដៅកនុងការរបកតួរត់របណ្តងំ។ ពានរងាវ ន់ដន្មេះដហ្យីគឺ
ជារបភពដនដាទនភាព និង ការដររពចំដពាេះរកុមរគួស្គរ។ 

                                                 
28 Don Strongman, ‘Profile of a child at risk in Thailand’, Celebrating Children 
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លាំហាត ់

សូមបំដពញចដន្មល េះខ្វងដរកាម៖ 

ដៅដពលកដលដយងីពិចារណ្តអំ្ពីតរមូវការរបស់កុារ ដយងីរតូវកតរបាកដថា ដយងីបញ្ជូ ល     
  របស់ដយងីអំ្ពីតរមូវការកុារជាមយួនឹង    និង    កុារ កដល
ដយងីកំពុងកតបដរមី ដោយមិនររន់កត    ដយងីដឹងោ ងចាស់អំ្ពីតរមូវការដដសំខ្វន់បំផុតរបស់ពកួដគដន្មេះដ យី
។ ឧបករណ៍ដដានរបដោជន៍មយួ ដដីមបដីធវីការវាយតដមលដលីតរមូវការរបស់កុារ និង យុវជន ានដ ម្ េះថា    ។ 
ដំណ្តក់កាលដនឧបករណ៍ដនេះ គឺ ដធវីការសិកា     អ្នុវតត    និង វាយតដមល។ ចំណុចខ្វល ងំដដធំ
បំផុតមយួរបស់វាគឺថា វាបញ្ចូ ល   ដៅកនុងដំដណីរការដនការសិកា និង ការដោេះរស្គយតរមូវការរបស់ពកួ
ដគ។ របសិនដបីដយងីពិតជាចង់ជយួរកុមរគួស្គរ កុារ និង សហ្គមន៍ឲ្យរកីចដរមីន និង អ្ភិវឌឍ ដយងីកដរតូវបញ្ជូ លពកួដគដៅកនុង
     ដនការអ្ភិវឌឍរបស់ពកួដគផងកដរ។ ពាកយ   ជយួដយងី
ចងចាអំំ្ពីរបដភទដនតរមូវការខុសៗរន ជាដរចីន កដលកុារាន។ វា    សរាប់កុារ កដលានជីវតិ 
កដលរតូវដគរពដងីយកដនតីយខ្វងវញិ្ហដ ណ     ខ្វងបញ្ហដ      ឬខ្វងសងគម។ 

 ាំែួរពិភាកា 

១. ចូរដឆលីយសំណួរខ្វងដរកាមអំ្ពីធីម ូដថដៅកនុងករណីសិកាខ្វងដលី (សូមដរបីរបាស់អ្វីកដលអ្នកបានដរៀនកនលងមក) 

 ដតីអ្នកគិតថា អ្វីដៅជាកត្តត ហានិភ័យបំផុតសរាប់ធីម ូដថដៅកនុងឧទហ្រណ៍ករណីសិកាខ្វងដលី? 

 ដតីានកត្តត ការពារអ្វីខលេះ? 

 ដតីអ្នកនឹងពោោមពរងឹងភាពធន់រទរំបស់ធីម ូដថ និង រកុមរគួស្គររបស់រត់ដោយរដបៀបណ្ត? 

២. ដតីានតរមូវការអ្វីខលេះ កដលអ្នកដមីលដឃញីដៅកនុងជីវតិរបស់ធីម ូដថ?  

៣. ដតីានតរមូវការណ្តខលេះ កដលជាតរមូវការបន្មទ ន់បំផុត (សូមគិតអំ្ពីតរមូវការា សលូ និង រទឹសតី White និង SPIES)? 

៤. ដតីអ្នកអាចរកដឃញីដោយដបៀបណ្ត ដចញពីធីម ូដថ និង រកុមរគួស្គររបស់រត់ថា តរមូវការណ្តខលេះ កដលពកួដគានអារមមណ៍
ថាបន្មទ ន់បំផុត? 

៥. សូមដមីលឧបករណ៍ ASPIRE។ ដតីានគុណសមបតតិ និង គុណវបិតតិអ្វីខលេះកនុងការដរបីរបាស់ឧបករណ៍ដនេះ? 

៦. សូមដមីលដោរកាមរាងពីងពាងដៅកនុងដមដរៀនដនេះ។ របសិនដបីអ្នកជាបុគគលិកកដលដធវីការដៅកនុងករណីដនេះ ដតីានជំហានអ្វី
ខលេះ កដលអ្នកនឹង្ន ដដីមបបំីដពញតរមូវការរបស់យុវជនវយ័ដកមងាន ក់ដនេះ? ដតីានកផនកអ្វខីលេះ កដលអ្នកដឃញីថាជាអាទិ
ភាព? ដតីានអ្នតរាគមន៍កបបណ្តខលេះ កដលអ្នកនឹងស្គកលបងដធវី? 

លាំហាត ់

សូមកកសរមួលឧបករណ៍ ដដីមបដីរបីរបាស់ជាមយួកុារ ដូចជា ធីម ូដថ និង កុារដដទដទៀតដៅកនុងបរបិទរបស់អ្នក។ 
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សមសរៀនទី៩៖ ស ើមានផលវិបាកអ្វខី្លះកែងុការមិនបាំសពញត្តម រមូវការរប ក់មុារ? 
ស ចកត ីសងេប 
 ផលវបិាកដនការមិនបំដពញតរមូវការសរាប់កុារ  
 ផលវបិាកដនការមិនបំដពញត្តមតរមូវការសរាប់សហ្គមន៍របស់កុារ 
 ដតីដយងីអាចចាត់អាទិភាពថាតរមូវការកដលមិនបានបំដពញណ្តខលេះជាតរមូវការបន្មទ ន់បំផុត? 

ដៅដពលកដលតរមូវការមូលោឋ នរបស់កុារមិនរតូវបានបំដពញ វាបដងកីននូវហានិភ័យ កដលនឹងបដងកីតជាបញ្ហា ដៅកនុងការអ្ភិវឌឍ
ខ្វងរាងកាយ និង ចិតតស្គស្តសតរបស់ពកួដគ ដហ្យីការដរតៀមខលួនសរាប់តនួ្មទី និង កិចចការជាមនុសសធំ កដនឹងរតូវរខំ្វនផងកដរ។ ដនេះ
គឺជាផលប េះពាល់កដលកុារនឹងជបួរបទេះ៖ ឧទហ្រណ៍ បញ្ហា សុខភាពផលូវចិតត និង បញ្ហា ទក់ទងនឹងទំន្មក់ទំនង។ វាកដានផល
វបិាកសរាប់សហ្គមន៍ទងំមូលផងកដរ៖ ឧទហ្រណ៍ បទដលមីស។ 

សតើមានផលវបិាកអ្វខី្លោះ រមាប ់េេមនរ៍ប ់កុមារណដលមនិបានបាំសពញតរមូវការ? 

ានកត្តត ជាដរចីនកដលន្មឲំ្យានការកបកបាក់សហ្គមន៍ ឥរោិបថរបឆងំនឹងសងគម និង បទដលមីសទូដៅ កដដូចជាកុារបរាជ័យ
កនុងអ្ភិវឌឍកាល យជាមនុសសដពញវយ័កដលានភាព
ធន់រទ ំដដីមបចូីលរមួអ្ភិវឌឍសហ្គមន៍របស់ពកួ
ដគ។ ការសិកាដដសំខ្វន់មយួដៅកនុងកផនកដនេះ រតូវ
បានដធវីដ ងីដោយដលាក Michael Rutter និង 
អ្នកដផសងដទៀតដៅកនុងចរកភពអ្ង់ដគលស (ឆន  ំ
១៩៩៥-១៩៩៨)។ ការសិកាបានដលីកដ ងីនូវ
កផនកដនកត្តត មយួចំននួ កដលអាចដមីលដឃញីដៅ
កនុងត្តរាងដនេះ។  

ដនេះមិនកមនររន់កតជាបញ្ហា កដលដកីតានដៅ
កនុងចរកភពអ្ង់ដគលសប ុដណ្តណ េះដទ។ របដទសជា
ដរចីនកដលរតូវបានកបកបាក់ ដោយសស្តងាគ ម និង 
ដររេះធមមជាតិ ដូចជា ដររេះរញ្ជួ យដី បានដឃញី
បញ្ហា ធងន់ធងរជាមយួរកុមរគួស្គរបាក់កបក យុវជន
របរពឹតតអំ្ដពីហ្ងិា ឥរោិបថរបឆងំនឹងសងគម 
និង បញ្ហា ជាមយួដរគឿងរសវងឹ ថាន ដំញៀន និង ភាព
មិនរបរកតីកនុងដពាេះ ដូចជា បញ្ហា កដលបងកដ ងី

ដោយដរគឿងរសវងឹ។ ឧទហ្រណ៍អំ្ពីបញ្ហា ទងំដនេះអាចរកដឃញីដៅកនុងរបដទសប ូ ូញ របដទសបូសដសនៀ-Herzegovina របដទស 
អ្ង់ហ្គូឡា (២០០២-២០០៦) និង របដទសកមពុជា។ 

ជាដរឿយៗ កត្តត ទងំដនេះបងាា ញរបាបអំ់្ពីតរមូវការកដលមិនបានបំដពញដៅកនុងជីវតិរបស់កុារ និង សហ្គមន៍។ តរមូវការមិនបាន
បំដពញទងំដនេះដធវីឲ្យករមិតហានិភ័យ និង បទដលមីសានការដកីនដ ងី។  ឧទហ្រណ៍ ដលាក Rutter បានរកដឃញីថា ដកមងរបុស



   ស ៀវសៅពិធីការកុមារ 
 

 

 
47 

 

ងាយរងដររេះដរចីនកនុងការានបញ្ហា ជាមយួសកមមភាពហ្សួដហ្តុ និង ឆបដ់ឆវឆវកនុងការបករស្គយនូវដចតន្មរបស់អ្នកដដទ។ ដនេះ
ានន័យថា ពកួដគអាចទទលួបានការសិកាដោយានរបសិទធភាពតិច និង អាចានការមិនយល់រសបរន កនុងរកុមរគួស្គរដរចីន។ 
ការដនេះដធវីឲ្យពកួដគកាន់កតងាយរងដររេះថាន ក់កនុងការពាក់ព័នធជាមយួរកុមបងតូចបងធ ំ និង ការដញៀន ដដីមបដីោេះរស្គយជាមយួ
អារមមណ៍របស់ពកួដគ។ ការដនេះន្មឲំ្យពកួដគងាយរងដររេះកនុងការរប ូកដៅកនុងបទដលមសីដៅកនុងសហ្គមន៍របស់ពកួដគ កដលជា
លទធផលន្មឲំ្យានការបដិដសធពីសហ្គមន៍ និង ភាពងាយរងដររេះ។ 

ដៅកនុងរបដទសអ្ង់ដហាគ ឡា ានកុារកំរពាកដលតល ស់ទីលំដៅជាដរចីនបានបងាា ញអំ្ពីឧបសគគមយួចំននួទក់ទងនឹងការការពារ
កុារ និង តរមូវការមូលោឋ ន ដូចជា ជរមក អាហារ និង ទឹក។ ឧទហ្រណ៍ ដៅកនុងតំបន់ Huambo យុវជនាន ក់កនុងចំដណ្តមយុវ
ជនដប់ន្មក់ ានអាយុពីរបាបីំឆន ដំល់ដមភរបាឆំន  ំមិនបានទទលួការផគត់ផគង់ដ យីកនុងការរសំ្គយទ័ពជាផលូវការ និង កមមវធីិសាហ្រណ
កមមថមី ដោយស្គរកតពកួដគរតូវបានដមីលដឃញីថា ានវយ័ដកមងដពកកដលរតវូដចញរបយុទធ ប ុកនត ពកួដគភាគដរចីនរតូវកាន់អាវុធ ឬ
ជយួដៅកនុងការរបយុទធ។ ពកួដគានអារមមណ៍ថារតូវដគបំពាន និង បដិដសធ កនុងកំ ុងដពលសស្តងាគ ម ដហ្យីឥ ូវ ពកួដគរតូវបានដគ
រពដងីយកដនតីយ និង បដិដសធមតងដទៀតដៅកនុងការផគត់ផគង់ដរកាយសស្តងាគ ម។ ការដនេះន្មឲំ្យានបញ្ហា សុខភាព និង បញ្ហា របឆងំនឹង
សងគម។ 

ពកួដគបាននិោយអំ្ពីអារមមណ៍កដលមិនបានទទលួអំ្ណ្តច ទងំអ្ស់សងឃមឹ និង រម នអារមមណ៍អំ្ពីភាពដជាគជ័យ និង ភាព
សំខ្វន់កនុងកំ ុងដពលសស្តងាគ ម កដលពកួដគបានចូលរបយុទធ (ដរៅពីភាពភ័យខ្វល ច និង ការស្គល ប់កដលពកួដគបានឆលងកាត់)។ ពកួ
ដគភាគដរចីនបានរបរពឹតតបទដលមសីរបឆងំនឹងសហ្គមន៍របស់ពកួដគ។ ពកួដគមិនបានដរៀនសូរត និង រម ននរណ្តាន ក់ជយួពកួដគ
ដោេះរស្គយជាមយួអារមមណ៍ និង ការប េះទងគិចផលូវចិតតដដធងន់ធងរកដលពកួដគានដន្មេះដ យី។ ទក់ទងជាមយួគំរូរបស់ Rutter អំ្ពី
កផនកដនតរមូវការកដលមិនបំដពញ ពកួដគបានបងាា ញនូវកផនកសំខ្វន់ៗដនតរមូវការមយួចំននួកនុងលកខណៈជាបុគគល និង មិតតភកតិ និង 
ទក់ទងនឹងសហ្គមន៍របស់ពកួដគ។ 

សតើតរមូវការណាខ្លោះ ណដលបនទ នប់ាំផុត? 

ជាក់កសតង វាមិនអាចដៅរចួដ យីកនុងការដកទុកខលំបាកទងំអ្ស់ កដលកុារកំពុងកតជបួរបទេះដៅកនុងបរបិទជាដរចីនកដលដយងីដធវី
ការដន្មេះ។ វារបកហ្លជាានឧបសគគខ្វងសងគម ដសដឋកិចច កត្តត ខ្វងបរសិ្គថ ន ឬចិតតស្គស្តសត កដលមិនអាចដោេះរស្គយបានទងំរសុង
ដន្មេះដ យី។ ដូដចនេះ វាជាការសខំ្វន់កដលរតូវពោោមដោេះរស្គយ ដៅដពលកដលតរមូវការមិនបានបំដពញ កំពុងកតដធវីឲ្យានហានិ
ភ័យដល់ការអ្ភិវឌឍសរាប់កុារ និង សហ្គមន៍របស់ពកួដគ។  

ដយងីសូមកណន្មនូំវវធីិស្គស្តសតមយួចំននួដូចខ្វងដរកាមដនេះ៖29 

 កំណត់ និង បដងកនី  

កត្តត ការពារដៅកនុងបរោិកាសរបស់កុារ កដលានន័យថា ហានិភ័យ និង ទុកខលំបាក អាចរតូវបានយកឈនេះ និង ជា
និចចកាលអាចកាល យជាារ៌សរាប់បដងកីនភាពធន់រទ។ំ  

 កំណត់ និង ដកកុារដចញពី  

ហានិភ័យ កដលនឹងន្មកុំារឲ្យានគំរូឥរោិបថអ្វជិជាន (ឧទ. របឈមនឹងអំ្ដពីហ្ងិា)  

                                                 
29 See Wyman (2003)  
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ដដីមបយីល់អំ្ពីករមិតដនតរមូវការរបស់កុារ និង សមតថភាពរបស់ពកួដគកនុងការសរមបខលួន វាអារស័យដលីចណុំចខ្វល ងំរបស់ពកួដគ 
និង យុទធស្គស្តសតដោេះរស្គយដៅត្តមកផនកជាដរចីនដនការអ្ភិវឌឍ។ សមតថភាពរបស់កុារ ដដីមបរីគប់រគងដលីអារមមណ៍ និង ឥរោិបថ
របស់ពកួដគ និង ករមិតដនសមតថភាពអ្នតរបុគគលរបស់ពកួដគ គឺពិតជាសំខ្វន់។ អាយុដនការអ្ភិវឌឍរបស់កុារ (មិនកមនររន់កតជា
អាយុពិតរបស់ពកួដគប ុដណ្តណ េះដទ) គឺជាកត្តត ដដសំខ្វន់ ដៅដពលកដលដធវីការសិកាពីហានិភ័យ និង ករមិតដនតរមូវការ។ 

ដៅកនុងស្គថ នភាពអ្វជិជានរយៈដពលកវង ករមិតដនតរមូវការ និង ហានិភ័យរបស់កុារ រតូវបានដកីនដ ងី ដៅដពលកដលពកួដគដរបី
របាស់យុទធស្គស្តសតជាក់លាក់ ដដីមបកីាត់បនថយភាពរបឈមរបស់ពកួដគចំដពាេះដររេះថាន ក់ និង ហានិភ័យដៅកនុងរយៈដពលខលី កដល
ត្តមពិតវាបងកឲ្យានការខូចខ្វតរយៈដពលកវង។ ឧទហ្រណ៍៖ កុារាន ក់អាចតត ច់ខលួនពីឪពុកាត យកដលរពដងីយកដនតីយខ្វង
អារមមណ៍ និង ទំន្មក់ទំនង ឬពីមិតតភកតិកដលកាង (ដោយដរបីគំនិតរដវរីវាយ ការរសដមីរសដម អារមមណ៍បដិដសធ និង ការឈចឺាប់ 
ការអាន ការរត់ ជាដដីម)។ ដទេះបីជាោ ងណ្តកដដោយ ការដនេះកាត់បនថយសមតថភាពរបស់រត់កនុងការអ្ភិវឌឍ និង ដរៀនជំន្មញ
ដផសងៗ ដដីមបាីនទំន្មក់ទំនងសនិទធស្គន ល និង ររំទ (កដនកំណត់ ការដោេះរស្គយជដាល េះ ជាដដីម) ដៅកនុងបទពិដស្គធន៍ និង 
ទំន្មក់ទំនងថមី។ ដូដចនេះ រត់កាន់កតដកខលួនដចញពីសងគម និង ចាប់ដផតីមានបញ្ហា តត ច់ខលួន កដលដធវីឲ្យរត់កាន់កតជបួនូវហានិភ័យ
កាន់កតធងន់ធងរដនការឈចឺាប់កនុងដពលអ្ន្មគត ឬមិនអ្ភិវឌឍកាល យជាមនុសសធំកដលានសមតថភាព និង ានរបសិទធភាព។ 
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ោវឌី គឺជាកូនទីបនួដៅកនុងរកុមរគួស្គរមយួកដលានកូនរបាបីំន្មក់។ ឪពុករបស់រត់ជាអ្នកកថសួន ដហ្យីាត យរបស់រត់ជាអ្នក
សាអ ត និង ដធវមីាូបឲ្យដគ។ រហូ្តដល់អាយុរបាពីំរឆន  ំោយរបស់រត់គឺជាអ្នកកដលរគប់រគងដលីរកុមរគួស្គរ មនុសសរគប់រន ដធវីត្តម
អ្វីកដលរត់របាប់ពកួដគឲ្យដធវី។ ន្មងធាល ប់វាយរត់ជាញឹកញប់។ ានដពលមតងដន្មេះ បអូនរបុសរបស់ោវឌីបានធាល ក់ដៅកនុងទឹកដៅឯ
ចំណតកផមយួ។ ដបីោវឌីមិនមុជចុេះដៅសដស្តងាគ េះរត់ដទ ដន្មេះរត់អាចនឹងលង់ទឹកស្គល ប់បាន។ ោយរបស់រត់បានវាយរត់ោ ង
ខ្វល ងំ ដោយនិោយថា ពកួដគមិនគរួដៅដលងកកនលងដន្មេះដ យី។ 

ោវឌីបានដឃញីថា រត់ដូចជាមិនសំខ្វន់ដ យីចំដពាេះឪពុកាត យរបស់រត់។ ឪពុករបស់រត់បានយកដពលលាង ចរបស់រត់ដធវីជា
អ្នកចដរមៀង និង តកំួកបលង ដហ្យីាត យរបស់រត់បានដលងកលបង bingo ឬដៅដលងមិតតភកតិរបស់រត់។ បន្មទ ប់ពីោយរបស់រត់
បានកចកឋានដៅ បងរបុស និង បងរសីរបស់រត់ជាអ្នកដមីលកថរត់។ រត់បានចាប់ដផតីមដដីរដលងដៅដពលយប់។ ដរកាយមក
ដទៀត រត់បានចាប់ដផតីមលួចសករររប់ ជក់បារ ីនិង ចាប់ដផតីមដគចស្គលា។ រត់បានចាប់ដផតីមស្គគ ល់ដកមងរបុសៗដដទដទៀតកដលរស់
ដៅជិតខ្វង កដជាអ្នកកដលចូលចិតតដដីរដលងផងកដរ។ ពកួដគបានចាប់ដផតីមរបកតួរបកជងរន  ដោយបងាា ញពីភាពកាល ហាន។ “ដតីឯង
អាចលួចដគបានដរចីនប ុនណ្ត ដោយមិនរតូវដគចាប់បាន?” 

ដពលអាយុដប់បីឆន  ំដគចាប់រត់បាន ដពលកដលរត់កំពុងកតលួចរបស់កនុងហាង។ ឪពុកកាត់កាល់រត់ដចាល ដហ្យីាត យបានវាយ
រត់រហូ្តដល់ផទេះ។ ដគបានបញ្ជូ នរត់ដៅមណឌ លរង់ចាកំារកាត់ដទស។ បន្មទ ប់ពីបានដោេះកលង រត់ដៅកតរម នឪពុកាត យដមីល
កថរកា រត់កដបានដចញដៅដធវជីាដចារលួចដចារបលន់។ ដគកដបានបញ្ជូ នរត់ដៅមនទីរឃុឃំ្លងំមយួដទៀត។ ដោយស្គរកតចាប់មិនឲ្យ
ដគងដន្មមដលីករគ ដូដចនេះ កុាររតូវបានដគោស់ជាដរៀងរាល់ដា ង និងន្មដំៅបនទប់ទឹក ដទេះបីជាោវឌីមិនកដលដដកដន្មមកដដោយ។ 
បុគគលិកាន ក់បានរលាស់លិងគរបស់រត់ “ដដីមបឲី្យអ្ស់ទឹកដន្មម”។ មិនយូរដរកាយមក ោវឌីបានកាល យជាជនរងដររេះដនការបំពានផលូវ
ដភទ ដោយអ្នកដមីលការខុសរតូវកនុងមនទីរឃុឃំ្លងំ។ កុាររតូវបានបំពាន ទងំបុគគល និង ដៅកនុងរកុម។ រត់បានរត់ដគចចំននួពីរ
ដង ប ុកនត រត់មិនហា៊េ នរបាប់ដគ ដោយស្គរកតកុាររតូវបានដគរពានថា ពកួដគនឹងដមីលដឃញីឪពុកាត យរបស់ពកួដគមតងដទៀត
ដ យី របសិនដបីពកួដគ “របាប់ដរឿងទងំដន្មេះ”។  

ោវឌីមិនបានទទលួការការពារពីការបំពានខ្វងផលូវកាយ និង ការរពដងីយកដនតយីដ យី ដៅដពលកដលរត់ដៅផទេះ ឬពីការបំពាន
ខ្វងផលូវដភទ ដៅដពលកដលរត់បានសថិតដៅដរកាមការដមីលកថរបស់អាជាញ ធរ។ បទពិដស្គធន៍កនុងវយ័ដកមងរបស់ោវឌី ជាអ្នកទទលួ
អំ្ដពីហ្ងិា រមួផសជំាមយួកំហ្ងឹដនការកដលរតូវដគរពដងីយកដនតយី បានដធវីឲ្យរត់ានបុគគលិកលកខណៈហ្ងិា។ ការកាល យជាជនរង
ដររេះដនការបំពានផលូវដភទ ដពលជាកុារាន ក់ បានដធវីឲ្យរត់ដរកាយមកចាប់ដផតមីបំពានកុារដដទដទៀតខ្វងផលូវដភទ។ ជាលទធផល 
ោវឌីបានចំណ្តយដពលភាគដរចីនដនជីវតិរបស់រត់ដៅកនុងពនធន្មររ។  

 

                                                 
30 George Hosking, WAVE ‘Profile of a boy in the UK’, from Celebrating Children  
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លាំហាត ់

សូមបំដពញចដន្មល េះខ្វងដរកាម៖ 

ដៅដពលកដល        របស់កុារមិនរតូវបានបំដពញ វា    
នូវហានិភ័យ កដលនឹងបដងកីតជាបញ្ហា ។ ការដនេះផតល់ផលប េះពាល់ដល់   និង    
 ទងំមូល។    សហ្គមន៍ ឥរោិបថ     និង   
  អាចរតូវបានដមីលដឃញីថាានជាប់ពាក់ព័នធនឹងកត្តត ដផសងៗជាដរចីន ដូចជា ដភទ ឥទធិពលមិតតភកតិ ការជេះឥទធិពលដន
ស្គលាដរៀន និង លកខណៈសមបតតិដនរគួស្គរ។ ជាដរឿយៗ កត្តត ទងំដនេះបងាា ញរបាប់អំ្ពី      
  ដៅកនុងជីវតិរបស់កុារ និង សហ្គមន៍ កដលដធវីឲ្យ    និង  
 ានការដកីនដ ងី។ វាមិនអាចដៅរចួដ យីកនុងការដក   ទងំអ្ស់ កដលកុារកំពុងកតជបួរបទេះដៅ
កនុងបរបិទជាដរចីនកដលដយងីដធវកីារដន្មេះ។ ដូដចនេះ ដយងីគរួកត  និង   កត្តត ការពារដៅកនុង
បរោិកាសរបស់កុារ និង    និង    និង       
    ហានិភ័យ កដលនឹងន្មកុំារឲ្យានគំរូឥរោិបថអ្វជិជាន។  

ការពិភាកា 

១. សូមដរបីរបាស់កផនកដនតរមូវការកដលមិនបានបំដពញពីការសិការបស់ដលាក Rutter ដដីមបដីធវីការវភិាគដលីករណីសិកា។ អ្នកកដ
អាចបញ្ចូ លកត្តត ហានិភ័យដដទដទៀត កដលបដងកនីនូវភាពងាយរងដររេះរបស់ោវឌីផងកដរ។ 

២. ដតីានរបដភទដនអ្នតរាគមន៍អ្វីខលេះ កដលអាចកាត់បនថយហានិភ័យរបស់ោវឌីកនុងការអ្ភិវឌឍដៅជាបញ្ហា ? 

៣. ដតីអ្នកអាចគិតដឃញីកដរឬដទអំ្ពីស្គថ នភាពដៅកនុងរបដទស ឬតំបន់របស់អ្នក កដលតរមូវការមិនបានបំដពញដៅកនុងជីវតិរបស់
កុារ ឬសហ្គមន៍បានដធវីឲ្យដកីនដ ងីនូវហានិភ័យចំដពាេះកុារ ដហ្យីបងកដៅជាបញ្ហា  កដលនឹងជេះឥទធិពលដលីពកួដគ និង 
សហ្គមន៍របសព់កួដគ? 

លាំហាត ់

សូមយកស្គថ នភាពមយួ កដលអ្នកស្គគ ល់ចាស់ និង បនតដធវីការវភិាគដលីស្គថ នភាពដន្មេះ។ សូមពិភាកាអំ្ពីស្គថ នភាពដនេះជាមយួមិតត
ភកតិរបស់អ្នក។ 

ចូរសួរខលួនឯង និង មិតតភកតិរបស់អ្នក៖ 

១. ដតីអ្នកបានសដរមចចិតតដោយរដបៀបណ្តថា តរមូវការមយួមិនរតូវបានបំដពញ? 

២. ដតីអ្នកបានសដរមចចិតតដោយរដបៀបណ្តថា តរមូវការមយួកដលមិនបានបំដពញ ាននូវហានិភ័យដដចំបងចំដពាេះកុារ និង/
សហ្គមន៍របសព់កួដគ?  

៣. ដតីអ្នកបានវាស់កវងពីភាពសំខ្វន់ដនតរមូវការទងំដន្មេះដោយរដបៀបណ្ត? 

៤. ដតីនរណ្តខលេះ កដលអ្នកបានដៅសំុ/កសវងរកដំបូន្មម ន? សូមពោោមកសវងយល់ពីទសសនៈរបស់យុវជន និង មនុសស កដលរង
ផលប េះពាល់ កដដូចជាអ្នកផគត់ផគង់ផងកដរ។ 
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៥. ដតីអ្នកបាននិោយអំ្ពីសំណួររបស់អ្នកដោយរដបៀបណ្ត? ទក់ទងនឹងភាពអ្វជិជាន (តរមូវការមិនបានបំដពញ) ឬសកាត នុ
ពល (កផនកដនការអ្ភិវឌឍ)? ចូរហាត់សមសួរសំណួរដៅត្តមរដបៀបដផសងៗ និង ដឃញីពីរដបៀបកដលវាជេះឥទធពិលដលីទិននន័យ
កដលអ្នករបមូល និង ទសសនៈរបស់អ្នកដៅដលីស្គថ នភាព។ 

៦. ដតីានការតល ស់បតូរណ្តខលេះ កដលអ្នកានអារមមណ៍ថា នឹងផតល់ផលប េះពាល់ខពសបំ់ផុតដៅដលីកុារដៅកនុងសហ្គមន៍ដន្មេះកនុង
រយៈដពលខលី/រយៈដពលកវង? 
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ដផែកទី៣៖ ស ើសយើងអាច្រាយអ្ាំសណាយរន នងិ  កាា នពុលរប ក់មុារ ស ើយជួយ
ពួកសេឲ្យល ូលា ប់ានសោយរសបៀបណា? 
 
ដៅកនុងកផនកទី១ ដយងីបានដតត តដៅដលីរដបៀបកដលដយងីអាចជយួកស្គងភាពធន់រទរំបស់កុារ ដូដចនេះ ពកួដគអាចរបឈមមុខនឹង
ទុកខលបំាក និង តទល់ជាមយួភាពងាយរងដររេះ។ ដៅកនុងកផនកទី២ ដយងីដតត តដៅដលីការយល់ដឹង និង ការរកដឃញីនូវតរមូវការ
របស់កុារ ដោយចាប់ពីទសសនៈខុសៗរន ជាដរចីន។ ទងំអ្ស់ដនេះ គឺជារបធានបទដដសំខ្វន់កដលរតូវពិចារណ្ត។ ដទេះបីជាោ ង
ណ្តកដដោយ ដរលដៅរបស់ដយងី គឺចង់ជយួកុារលូតលាស់ ដូដចនេះ វាជាការសំខ្វន់កដលដយងីរតូវានទសសនៈទូលំទូលាយ។ 
ដយងីរតូវដមីលដឃញីពីសកាត នុពលរបស់កុារ និង អំ្ដណ្តយទនរបស់ពកួដគ ដហ្យីពោោមរកមដធោបាយ ដដីមបរីស្គយសកាត នុ
ពល និង អំ្ដណ្តយទនទងំដន្មេះ។ ដយងីរតូវការដររងមយួ ដដីមបពីនយល់ឲ្យានសមរមយថាវាានអ្តថន័យដូចដមតចកនុងការលូត
លាស់ ដទេះបីជាពកួដគសថិតកនុងស្គថ នភាពកបបណ្តកដដោយ និង រដបៀបកដលដយងីអាចដលីកកមពស់ដំដណីរការដន្មេះ។ 

ដៅកនុងកផនកទី៣ ដយងីនឹងចាប់ដផតីម ដោយកសវងយល់ថាដតីវាានលកខណៈកបបណ្ត ដៅដពលកដលកុារលូតលាស់ (ដមដរៀនទី
១០)។ ដមដរៀនភាគដរចីនសរាប់របធានបទដដសំខ្វន់ដនេះ គឺមកពីសហ្រដឋអាដមរកិ ដូដចនេះ កិចចការដដសំខ្វន់បំផុត គឺរតូវឲ្យសិសសរេិះ
រកវធីិ ដដីមបអី្នុវតតសុចចនករ និង ការពិពណ៌ន្មដៅកនុងបរបិទរបស់ពកួដគតទ ល់។ ដមដរៀនទី១១ និង ទី១២ នឹងកណន្មនូំវដររងដន 
“ការអ្ភិវឌឍរទពយ” ដដសំខ្វន់បំផុត កដលកំណត់ និង ពោោមបដងកីនគុណភាព បទពិដស្គធន៍ និង បរបិទ កដលជយួយុវជនឲ្យខំ
របឹងលូតលាស់។ 
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សមសរៀនទី១០៖ ស ើវាមានអ្ ថនយ័ែូច្សមាច្ រមាបក់មុារកែងុការល ូលា ?់ 
ស ចកត ីសងេប 

 បញ្ហា ជាមយួការររន់កតដតត តដៅដលីតរមូវការរបស់កុារ 
 ការអ្ភិវឌឍយុវជនរបកបដោយភាពវជិជាន និង ការលូតលាស់ 

 ដតីសុចចនករដនការលូតលាស់ដៅកនុងយុវជនានអ្វីខលេះ? 

 ដតីយុវជនរតូវការអ្វីខលេះ ដដីមបលូីតលាស់? 

ពីការបាំសពញតរមូវការ សៅកានក់ារអ្ភវិឌ្ឍយុវជនរបកបសោយភាពវជិជមាន 

កាលពីអ្តីតកាល ការងារជាដរចីនជាមយួកុារ បានដតត តដៅដលីការដឆលីយតបនឹងតរមូវការ ឬហានិភ័យរបស់កុារជាបុគគល ឬជា
រកុម កដលសថិតដៅកនុងសហ្គមន៍ ឬសងគមមយួ។ ជានិចចកាល ដគដរបីវធីិស្គស្តសត ដោយដតត តដៅដលីបញ្ហា ជាក់លាក់មយួ ឬដតត តដៅ
ដលីតរមូវការ កដលយុវជនានដៅដពលជាក់លាក់មយួ។ ដទេះបីជាោ ងណ្តកដដោយ ការដតត តដលី “តរមូវការ” កបបដនេះ អាចន្មឲំ្យ
ានករមិតដល់ការចូលរមួរបស់កុារ ដបតិវាររន់កតដតត តដៅដលីការដោេះរស្គយតរមូវការដនស្គថ នភាពបន្មទ ន់។ ការដោេះរស្គយ
តរមូវការកបបដនេះ ពិតជាសំខ្វន់ណ្តស់ របសិនដបីយុវជនានសុវតថិភាព ានសុខភាពលអ និង ចាប់ដផតីមបំដពញមុខងារដៅកនុង
សងគម ឬសហ្គមន៍។ 

ដទេះបីជាោ ងណ្តកដដោយ កងវល់មយួទក់ទងនឹងវធីិស្គស្តសតដតត តដលីតរមូវការកបបដនេះគឺថា ដៅដពលកដលតរមូវការបន្មទ ន់រតូវ
បានដោេះរស្គយ ដទេះបីជាបានខលេះ ឬបានទងំរសុង ជាញឹកញប់ ការផតល់ជំនយួ នឹងរតូវកាត់បនថយ ឬដកដចញពីកុារ។ ដទេះបីជា
កុារសថិតដៅកនុងស្គថ នភាពកដលរបដសីរជាងដពលមុនអ្នតរាគមន៍កដដោយ ប ុកនត សំណួរចំដពាេះអ្វីកដលនឹងដកីតដ ងីបន្មទ ប់ និង 
រដបៀបកដលកុារដន្មេះនឹងអ្ភិវឌឍកនុងដពលខ្វងមុខ របកហ្លជារម នចដមលីយដ យី។ 

វធីិស្គស្តសតខុសពីដនេះ រតូវបានដគដៅថា “ការអ្ភិវឌឍយុវជនរបកបដោយភាពវជិជាន” (PYD)។ វាមិនដតត តដៅដលីកុារ និង យុវ
ជនថាជា “បញ្ហា កដលរតូវដោេះរស្គយ” ដន្មេះដទ ឬដៅដលីអ្វីកដលពកួដគមិនាន (តរមូវការ) ដន្មេះដទ។ ផទុយដៅវញិ PYD ដតត តដៅ
ដលីចំណុចខ្វល ងំ ជំន្មញ និង លទធភាពរបស់យុវជន។31 ដូដចនេះដហ្យី វាកស្គងនូវការរស្គវរជាវអំ្ពីភាពធន់រទរំបស់កុារ ដហ្យីកដ
ដលីសពីដនេះដៅដទៀត។ ដចញពីទសសនៈរបស់រគិសតបរស័ិទ ការអ្ភិវឌឍកដលគិតអំ្ពីកុារ និង សហ្គមន៍របស់ពកួដគ វាាន      
លកខណៈរសបត្តមរពេះគមពីរជាង ដោយស្គរកតវាដឃញីមនុសសដូចជាអ្វីកដលរពេះជាាច ស់ដមីលដឃញី ទក់ទងនឹងសកាត នុពលរបស់
ពកួដគ ដជាគវាសន្មរបស់ពកួដគ អ្វីកដលពកួដគអាចកាល យជា ជាជាងររន់កតដមីលដឃញីពកួដគដៅកកនលងកដលពកួដគកំពុងកតសថិត
ដៅកនុងដពលបចចុបបនន។ 

ការលូតលា ់ 

ដ ម្ េះកដលយកមកដរបីរបាស់សរាប់លទធផល ឬដរលដៅដន PYD គឺ “ការលូតលាស”់។ ការលូតលាស់ គឺជាគំនិតរគប់រជុង
ដរជាយមយួ។ វាពិចារណ្តរគប់រជុងទងំអ្ស់ដនជីវតិ និង ការអ្ភិវឌឍរបស់យុវជន។ វាកដដមីលដឃញីយុវជនដៅកនុងសហ្គមន៍របស់
ខលួនផងកដរ (ានឥទធិពលដលីវា និង រងឥទធិពលពីវា)។ 

                                                 
31 Benson (2006) 
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មូលនិធិសរាបក់ារលូតលាស់ ោក់និយមន័យដនការលូតលាស់ថាជា “ចលន្មដឆព េះដៅមុខរបកបដោយដរលបំណង ដដីមបី
សដរមចសកាត នុពលដដដពញដលញរបស់មនុសសាន ក់។ ការលូតលាស់ គឺជាការតរមងដ់ៅកាន់ជីវតិ កដលានតុលយភាព អ្តថន័យ និង 
ការដរៀនពីបទពិដស្គធន៍ កដលមនុសសាន ក់ដឹង និង រកធនធាន ដដីមបីជយួជរមុញដទពដកាសលយ ចំណ្តប់អារមមណ៍ និង ដសចកតី

សងឃឹម និង ត្តមរយៈមនុសសាន ក់ចូលរមួចំកណកសដរមចការលអរមួ។”32 

ថមីៗដនេះ ការសិការស្គវរជាវមយួដលីកដ ងីនូវសុចចនករចំននួ១២ដនការលូតលាស់ដៅកនុងយុវជន។ សុចចនករទងំដនេះងាយរសួល
ចងចា ំដោយស្គរកតវាសថិតដៅជំុវញិអ្កសរ C ចំននួរបាមំយួ។ សុចចនករទងំដនេះគឺជាសញ្ហដ  កដលអាចយកមកដរបីរបាស់ ដដីមបរីតួត
ពិនិតយថាដតីយុវជនសថិតដៅកនុងដំដណីរដនការអ្ភិវឌឍរបកបដោយភាពវជិជានកដរឬអ្ត់៖  

១. សមតថភាព៖ ទាល ប់កដលានសុខភាពលអ បំនិនជីវតិ រសឡាញ់ការសិកា 
សមតថភាពខ្វងអារមមណ៍ និង ជំន្មញខ្វងសងគម។ 

២. ការផារភាជ ប៖់ ទំន្មក់ទំនងវជិជាន និង ការរកីចដរមីនខ្វងវញិ្ហដ ណ 

៣. អ្តតចរតិ 

៤. ការយកចិតតទុកោក់ 

៥. ទំនុកចិតត៖ ទំនុកចិតត និង ការតស៊េូ ភាពបិុនរបសប់  

៦. ការចូលរមួចកំណក៖ ដរលបណំង 

PYD និង ការសិការស្គវរជាវដៅដលីការលូតលាស់បានដតត តដៅដលីយុវជនដៅកនុងសហ្រដឋអាដមរកិ។ ដូដចនេះ វាជាការសំខ្វន់បំផុត
កដលរតូវគិតោ ងរបុងរបយត័នអំ្ពីរដបៀបកដលសុចចនករទងំដនេះានភាពទក់ទងនឹងបរបិទដៅដរៅពីសហ្រដឋអាដមរកិ និង រតូវរេិះរក
ថាដតីវាានលកខណៈដូចដមតចសរាប់យុវជន និង សហ្គមន៍ដៅកផនកដដទដទៀតដនពិភពដលាក។ លកខណៈកដលគរួឲ្យដលីកទឹកចិតត
ដន្មេះគឺថា សុចចនករដនការលូតលាស់ បំដពញបកនថមដលីការរកដឃញីរបស់អ្នករសី Grotberg អំ្ពីភាពធន់រទ ំ (ខញុ ំគឺជា ខញុ ំអាច ខញុ ំ
ាន) កដលរតូវបានអ្នុវតតដៅកនុងបរបិទអ្នតរជាតិជាដរចីនខុសៗរន ។  

សតើយុវជនរតូវការអ្វខី្លោះ សដើមបលូីតលា ់? 

រសបត្តមវទិោស្គថ នរស្គវរជាវ អ្នករស្គវរជាវដដលបលីាញាន ក់បានដធវីការសិកាអំ្ពីកត្តត កដលដធវីឲ្យកុារ និង យុវជនទទលួបាន
ដជាគជ័យ និង លូតលាស់។ រត់បានរកដឃញីថា ាននូវកត្តត សំខ្វន់ៗចំននួ៤ កដលដលីកកមពស់ដល់ការអ្ភិវឌឍយុវជន
របកបដោយភាពវជិជាន៖ 

 រទពយ៖ បទពិដស្គធន៍ ឬគុណសមបតតិវជិជាន កដលានឥទធិពលដលីជដរមីសកដលយុវជនរតូវសដរមច និង ជយួពកួដគកាល យ
ជាមនុសសធំកដលានទំនលួខុសរតូវ និង ដចេះយកចិតតទុកោក់។ 

 តក ដភលងី៖ ចំណ្តប់អារមមណ៍ ដទពដកាសលយ ជំន្មញ រទពយ ឬសុបិនត កដលពិតជាបដញ្ឆ េះយុវជន និង ជយួពកួដគកសវងរកចិតត
ដឆេះឆលួដដពិតរបស់ពកួដគ។ វាជាអ្វីៗកដលជរមុញចិតតពកួដគ។ 

                                                 
32 Thrive Youth Foundation (2010) 
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 សហ្គមនា៍នការចូលរមួ៖ សហ្គមនក៍ដលានការចូលរមួ តរមូវឲ្យានមនុសសដរចីន ដូចជា រគូបដរងៀន អ្នកដឹកន្មំ
ស្គសន្មកនុងសហ្គមន៍ ឪពុកាត យ មស្តនតីកនុងជរួរោឋ ភិបាល និង អ្នកដដទដផសងដទៀត ឲ្យមករមួរន  ដដីមបរីរំទដល់យុវជន។ 

ដៅដមដរៀនពីរបន្មទ ប់ ដយងីនឹងដមីលកាន់កតសីុជដរៅអំ្ពីរដបៀបកដលដយងីអាចដលីកកមពស់ឲ្យានការលូតលាស់ដៅកនុងយុវជន 
ដោយដរបីរបាស់ដររងដមដរៀនដនេះ។ 

                                                 

33 និយមន័យរបស់វទិោស្គថ នរស្គវរជាវអ្ំពីការអ្ភិវឌឍខ្វងវញិ្ហដ ណ គឺជាដំដណីរការមួយ កដលពាក់ព័នធ៖ ការយល់ដឹង ឬការោស់ ដល់ខលួនឯង អ្នកដដទ និង 
សកលដលាក (ឲ្យានការយល់ដឹង រមួទងំស្គសន្ម ឬរពេះ) កនុងរដបៀបកដលអ្ភិវឌឍអ្តតសញ្ហដ ណ អ្តថន័យ និង ដរលបំណង។ អ្នតរផារភាជ ប់ទំនង និង កមម
សិទធិ៖ កសវងរក ទទួលយក ឬានបទពិដស្គធន៍អ្ំពីអ្តថន័យដៅកនុងទំន្មក់ទំនង និង ានភាពពឹងអាងរន ដៅវញិដៅមកជាមួយអ្នកដដទ ពិភពដលាក ឬអារមមណ៍
ដនភាពឧតតមរបស់នរណ្តាន ក់ (ជាដរឿយៗ រមួទងំការយល់ដឹងអ្ំពីរពេះជាាច ស់ ឬអ្ំណ្តចកដលដៅខ្វងដលី) និង ភាជ ប់ដៅនឹងស្គច់ដរឿង ជំដនឿ និង របដពណី 
កដលផតល់អ្តថន័យចំដពាេះបទពិដស្គធន៍របស់មនុសសពីសម័យមួយដៅសម័យមួយ។ និង រដបៀបរស់ដៅ៖ បងាា ញអ្តតសញ្ហដ ណ ចិតតដឆេះឆួល គុណតដមល និង ភាពដចន
របឌិតដោយដទៀងរតង់ ត្តមរយៈទំន្មក់ទំនង សកមមភាព និង/ឬ ការអ្នុវតត កដលជួយភាជ ប់ចំណងជាមួយខលួនឯង រកុមរគួស្គរ សហ្គមន៍ មនុសសជាតិ ពិភព
ដលាក និង/ឬ មនុសសាន ក់ដជឿរពេះ ឬវតថុសកតិសិទធ។ិ ដទេះបីវាគឺជានិយមន័យកដលរាប់បញ្ចូ លកដដោយ ប ុកនត វាអាចរតូវបានតល ស់បតូរដោយងាយ ដដីមបឆីលុេះបញ្ហច ងំដលី
ទសសនៈរគិសតបរស័ិទអ្ំពីកិចចការខ្វងវញិ្ហដ ណ។ កផនកដដសំខ្វន់ដនេះនឹងរតូវពិភាកាដៅកនុងដសៀវដៅកិចចការទី៤ ជាជាងដៅកនុងដសៀវដៅកិចចការដនេះដចញពីទសសនៈ
រគិសតបរស័ិទ។ 
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ករែី ិកា34 

“ឡា តលដមីរា ” CCC គឺជាមជឈមណឌ លវបបធម៌សហ្គមន៍រគិសតបរស័ិទមយួ កដលានទីត្តងំសថិតដៅកនុងរបដទសប៊េុលលីដវៀ កនុង
តំបន់អាា ស៊េូនដន Trinidad-Beni. សរាប់រយៈដពលជិតពីរទសវតសរ ៍ដយងីបានចូលរមួដៅកនុងដបសកកមមរគប់រជុងដរជាយជាមយួ
សហ្គមន៍កនុងរសុក ដោយពោោមដោេះរស្គយកផនកដនតរមូវការសំខ្វន់ៗ ដូចជា ការអ្ប់រ ំសុខភាព ការកំស្គនត ការអ្ភិវឌឍខលួនឯង 
ការអ្ភិវឌឍអ្ររ ការងារ និង សកខីភាពរគិសតបរស័ិទ។ ដយងីបានបងវឹកបងវឺនអ្នកជិតខ្វងប៊េូលីដវៀរបស់ដយងីជាដរចីនន្មក់អំ្ពីការងារ
រដឋបាល និង ដសវាផគត់ផគង់ដល់អ្នកទទលួផលរបស់ដយងី ដោយបដងកីតការងារសរាប់សហ្គមន៍ និង ដលីកកមពស់ការទុកចិតតដៅ
ដលីដំណឹងលអអំ្ពីរពេះដយស៊េូរគិសត។ ការផតល់អំ្ណ្តចដល់មនុសសដៅកនុងតំបន់ ដដីមបដីោេះរស្គយជាមយួតរមូវការសងគមរបសព់កួដគ 
និង រកីរាយជាមយួគុណភាពដនជីវតិកាន់កតខពស ់ន្មពំកួដគទទលួយករពេះដយស៊េូរគិសតជារពេះអ្ាច ស់របស់ពកួដគ ដដីមបឲី្យពកួដគអាច
កសវងយល់អំ្ពីកផនការរបស់រពេះសរាប់ជីវតិ និង សហ្គមន៍របស់ពកួដគ។ 

និមិតតរបស់ដយងីគឺ “ទទលួស្គគ ល់ថា ការជយួមនុសសទទលួបទពិដស្គធន៍នូវរពេះអ្ាច ស់រពេះដយស៊េូរគិសត គឺជាគនលឹេះចំដពាេះព័នធកិចចរគប់
រជងុដរជាយ។” ការដនេះបានបញ្ចូ លភាពចាបំាច់ដនរពេះគមពីរដៅកនុងការោរំកុមជំនំុ និង ការកំណត់នូវតនួ្មទីដដសំខ្វន់ដនរពេះវញិ្ហដ ណ
ដដវសុិទធកនុងការន្មបំទពិដស្គធន៍ដនការតល ស់បតូរ ជាពិដសសដៅកាន់ជនរកីរក។ សពវដថងដនេះ ាននូវមណឌ លអ្ប់រ ំ មណឌ លសុខភាព 
មណឌ លកំស្គនត មណឌ លបដងកីតសិសស និង រកុមជំនំុឯករាជយ កដលកំពុងកតបដរមីដល់តំបន់កដលកំពុងកតបនតរកីចដរមីនដ ងី ជាអ្ងគ
ភាពអ្ភិវឌឍសហ្គមន៍ទងំបនួ។  

រកុមជំនំុមិនកមនររន់កតវយ័ដកមងកតប ុដណ្តណ េះដទ ប ុកនត សាជិកកដវយ័ដកមងផងកដរ។ អាយុជាមធយមរបកហ្លជា២៤ឆន ។ំ  សពវដថង 
ានសាជិកដរចីនជាង៦០ន្មក់កដលមកចូលរមួការរបជំុ មកពីជាង២៥រកុមរគួស្គរ។ ឯកស្គររបស់ដយងីបងាា ញអំ្ពីចំននួរគួស្គរដដ
ដរចីនកដលរតូវបានដ្ងចាប់ដោយដំណឹងលអពីមយួឆន ដំៅមយួឆន  ំប ុកនត ដោយស្គរកតស្គថ នភាពដនទីរកុង និង ឱកាសសងគម ាន
មនុសសជាដរចីនបានបតូរដៅកាន់ទីរកុងធំៗ ឬបានដធវីអ្ដន្មត របដវសន៍ដៅកាន់របដទសដដទ ដោយន្មយំកនូវទំន្មក់ទំនងថមីដថាម ងជាមយួ
រពេះជាាច ស់ និង កាល យជាសាជិកដដសកមមដនរកុមជំនំុធំៗ ឬកាល យជាអ្នកចាប់ដផតីមរកុមជំនំុថមីៗ ដៅកនុងកកនលងថមីរបស់ពកួដគ។ ដយងី
ពិតជាសបាយចិតតកដលានយុវជនាន ក់ កដលបានទទលួរបដោជន៍ពីគដរាងរបស់ដយងី បានកាល យជារគូគងាវ លាន ក់កនុងចំដណ្តម
រគូគងាវ លដដទដទៀតរបស់ដយងី! 

យុវជនដដទដទៀត កដលបានចូលរមួដៅកនុងគដរាង “ឡា តល់ដមីរា ” បានបងាា ញអំ្ពីភាពជាអ្នកដឹកន្មដំដពិត។ ដថងមយួ សាជិក
បុគគលិកជនជាតិប៊េុលលីដវៀរបស់ដយងីាន ក់ គឺដលាក Rufino Montenegro បានានគំនិតកនុងការចាប់ដផតមីស្គលាបដរងៀនទត់
បាល់សរាប់កុារដៅដរកាមអាយុ១០ឆន ។ំ រត់សម័រគចិតតដធវីជារគូបងវឹក បានដរៀបចំកផនការ និង បានដបតជាញ ជីវតិរបស់រត់ចំដពាេះ
ការងារដនេះ។ រត់ដទីបកតានអាយុ១៥ឆន កំតប ុដណ្តណ េះ! ដយងីបានររំទគំនិតរបស់រត់ បានផតល់ជំនយួថវកិាសរាប់សកមមភាព
របស់រត់ បានផតល់ការអ្ប់របំកនថមដល់រត់ បានចូលរមួកកនុងការរបកតួសរាប់កុារ បានអ្បអ្រជ័យជំនេះរបស់រត់ បានលួង
ដលាមរត់ ដពលរត់បរាជ័យ ដហ្យីដយងីទងំអ្ស់រន បានដឃញីរត់ន្មកីំឡាកររបស់រត់ពីការរបកតួទីមយួ កដលពកួដគបាន
ចាញ់៥ទល់នឹង១២ជាមយួរកុមដកមងជនបទកដលរម នកសបកដជីង ដៅកាន់ការឈនេះពានរងាវ ន់ជាបនតបន្មទ ប់។ ជាលទធផល មជឍ
មណឌ លរគិសតបរស័ិទរបស់ដយងីានពានរងាវ ន់រាប់រយ កដលសពវដថងបានោក់ត្តងំដៅកនុងការោិល័យធំៗរបស់ដយងីដៅកនុងទីរកុង។ 

                                                 
34 See http://bcpfield.tripod.com/indexfl.htm 

http://bcpfield.tripod.com/indexfl.htm
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ដថងដនេះ “ឡា បា ល់ដមីរា ” CCC អ្បអ្រសមិទធិផលជាដរចីន ដូចជា គដរាងទទលួដកមងចំននួ១០០ន្មក់ កដលបានចុេះដ ម្ េះទទលួដស
វាកមមរបស់ខលួនកាលពីពីរទសវតសរមុ៍ន៖ ៩៥ន្មក់ទុកចិតតដលីរពេះអ្ាច ស់ ៦០ន្មក់បានទទលួពិធីរជមុជទឹក ដោយានការយល់រពម
ពីឪពុកាត យរបស់ពកួដគ ៤៥ន្មក់ជាសាជិកដនរកុមជំនំុកនុងដពលបចចុបបនន ២៥ន្មក់ចូលដរៀនស្គកលវទិោល័យ ១២ន្មក់បាន
បញ្ច ប់ការសិកាដៅកនុងមុខវជិាជ ចាប់ វសិវកមមសីុវលិ វទិោស្គស្តសតដពទយ គណដនយយ ដទវស្គស្តសត ជាដដីម និង រគិសតបរស័ិទ៨ន្មក់បាន
ដរៀបការជាគូស្គវ មីថមីដថាម ង។  

លទធផលទងំដនេះដកីតានដៅកនុងរបដទសមយួ កនុងចំដណ្តមកុារចំននួ១០០០ន្មក់ កដលចាប់ដផតីមដរៀនថាន ក់ទី១ ានកតកុារ
ចំននួ៦ន្មក់ប ុដណ្តណ េះ កដលបានបញ្ចប់ស្គកលវទិោល័យ កុារចំននួ២ន្មកទ់ទលួបានការងារសមរមយ កុារភាគដរចីនមិនបាន
ទទលួចំដណេះដឹងខ្វងវញិ្ហដ ណដៅកនុងជីវតិរបស់ពកួដគដ យី។ 
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លហំាត ់

សូមបំដពញចដន្មល េះខ្វងដរកាម៖ 

កងវល់មយួទក់ទងនឹងវធីិស្គស្តសតដតត តដលី   កបបដនេះគឺថា ដៅដពលកដលតរមូវការបន្មទ ន់រតូវបានដោេះ
រស្គយ ដទេះបីជាបានខលេះ ឬបានទងំរសុង ជាញឹកញប់ ការផតល់ជំនយួ នឹងរតូវ    ឬ  ពី
កុារ។ វធីិស្គស្តសតខុសពីដនេះ រតូវបានដគដៅថា “ការអ្ភិវឌឍយុវជន      ។” វាមិនដតត
តដៅដលីកុារ និង យុវជនថាជា “   កដលរតូវដោេះរស្គយ” ដន្មេះដទ ឬដៅដលីអ្វីកដលពកួដគ  
  (តរមូវការ) ដន្មេះដទ។ ផទុយដៅវញិ វាដតត តដៅដលី       និង   
 របស់យុវជន។ ដរលបំណង គឺជា “    “។ សុចចនករដនការលូតលាស់ រតូវបានដរៀបចំដៅកនុង
កផនកចំននួ៦៖      ការផារភាជ ប់      ការយកចិតតទុកោក់  
    និង ការចូលរមួចំកណក។ កត្តត ចំននួបនួ កដលសំខ្វន់សរាប់ការលូតលាស់ ដបីរសបត្តមវទិោស្គថ ន
ដនការរស្គវរជាវ ានដូចជា៖           ការអ្ភិវឌឍ 
   និង          ។ 

ការពិភាកា 

១. សរាប់យុវជនដៅកនុងករណីសិកាដនគដរាងសហ្គមន៍ “ឡា តល់ដមីរា ”៖ 

 ដតីានភសតុត្តងអ្វីខលេះ កដលបងាា ញថា ពកួដគកំពុងកតលូតលាស?់  

 ដតីានការចូលរមួចំកណកវជិជានអ្វីខលេះ កដលគដរាងកំពុងកតានចំដពាេះការអ្ភិវឌឍយុវជន?  

 ដតីគដរាងដនេះកំពុងកតចូលរមួចំកណកបំដពញតរមូវការ និង កស្គងភាពធន់រទដំៅកនុងយុវជន និង សហ្គមន៍របស់ពកួ
ដគបានដោយរដបៀបណ្ត? 

២. សូមដមីលសុចចនករទងំ១២ដនការលូតលាស។់ ដតីចំណុចទងំដន្មេះទក់ទងនឹងកត្តត ដនភាពធន់រទរំបស់អ្នករសី Grotberg 
(ខញុ ំាន ខញុ ំគឺជា ខញុ ំអាច) ោ ងដូចដមតច? 

៣. សរាប់សុចចនករនីមយួៗដនសុចចនករទងំ១២ដនការលូតលាស ់ សូមពោោមផតល់ឧទហ្រណ៍មយួថាវាានលកខណៈកបប
ណ្តសរាប់យុវជនដៅកនុងបរបិទរបស់អ្នក។  

៤. ដតីអ្នកកសវងយល់ថា សុចចនករដនការលូតលាស់ទងំដនេះានរបដោជន៍កដរឬដទ? ដតីអ្នកអាចដរបីរបាស់សុចចនករទងំដន្មេះ 
(ក) ដដីមបវីាយតដមលដលីការអ្ភិវឌឍរបស់យុវជន កដលអ្នកដធវីការជាមយួ និង (ខ) ដដីមបជីយួដរៀបចំកផនការសកមមភាព ដដីមបី
ដធវីការជាមយួយុវជនដោយរដបៀបណ្ត? 

៥. ដតីការងាររបស់អ្នកកំពុងកតដរបីរបាស់វធីិស្គស្តសតកផអកដលីតរមូវការកុារ ឬកដវធីិស្គស្តសតអ្ភិវឌឍយុវជនរបកបដោយភាពវជិជាន 
កដលដតត តដលីសកាត នុពលរបស់យុវជន? ដតីអ្នកដមីលដឃញីគុណសមបតតិ និង គុណវបិតតិអ្វីខលេះដនវធីិស្គស្តសតនីមយួៗ? 

 

 



   ស ៀវសៅពិធីការកុមារ 
 

 

 
59 

 

សមសរៀនទី១១៖ ស ើមានកត្តា អ្វីខ្លះដែលជួយកមុារឲ្យល ូលា ?់ 
ស ចកត ីសងេប 
 ដសចកតីកណន្មចំំដពាេះរទពយដនការអ្ភិវឌឍ 
 ការដរបីរបាស់រទពយដៅកនុងការងារជាមយួយុវជន និង សហ្គមន៍ 

សតើមានរទពយននការអ្ភវិឌ្ឍអ្វខី្លោះ? 

ដររងការងារមយួដដគរួឲ្យរដំភីបបំផុតកនុងការដធវកីារជាមយួកុារ និង យុវជន រតូវបានបដងកីតដ ងីដោយវទិោស្គថ នរស្គវរជាវដៅកនុង
សហ្រដឋអាដមរកិ។ ដទេះបីជាការសិការស្គវរជាវភាគដរចីនរបស់ពកួដគានមូលោឋ នដៅកនុងសហ្រដឋអាដមរកិកដដោយ ប ុកនត ភសតុត្តង
កដលដចញពីបរបិទដដទដទៀតដលីកដ ងីថា វធីិស្គស្តសតដន្មេះានភាពរតឹមរតូវ និង អាចយកមកដរបីរបាស់ដៅកនុងបរបិទដដទដទៀត
បានផងកដរ។ គរំូដន្មេះកំណត់នូវ “រទពយដនការអ្ភិវឌឍ” ចំននួ៤០។ អ្នកអាចគិតអំ្ពីរទពយ ដូចជា ស្គរជាតិអាហារដនការអ្ភិវឌឍ និង 
ការលូតលាស់របកបដោយភាពវជិជាន។ វាបងាា ញនូវការតល ស់បតូរដដសំខ្វន់មយួចំដពាេះទសសនៈរពេះគមពីរដនការដមីលដឃញីមនុសស ជា
រទពយ មិនកមនជាតរមូវការ ឬបញ្ហា ។  

រសបត្តមវទិោស្គថ នរស្គវរជាវ រទពយគឺជាបទពិដស្គធន៍ ឬគុណសមបតតិវជិជាន កដលានឥទធិពលដលីជដរមីស កដលយុវជនដធវី និង ជួយពួកដគកាល យ
ជាមនុសសធកំដលានទំនួលខុសរតវូ និង យកចិតតទុកោក់។  

ត្តមរយៈការយល់ដឹងអំ្ពីរបដភទដនស្គរជាតិបំប នសរាប់ការអ្ភិវឌឍកដលរបកបដោយភាពវជិជាន ដូដចនេះ មនុសសធំ និង កមមវធីិ
កដលកំពុងកតដធវកីារជាមយួកុារ និងយុវជន អាចដតត តដៅដលីការកស្គងរទពយទងំដនេះកនុងរដបៀបមយួកដលរតឹមរតូវ។  

រទពយទងំដនេះរតូវបានកបងកចកជាពីរកផនកធំៗ35: 

 រទពយកផនកខ្វងដរៅ 

រទពយកផនកខ្វងដរៅ ទក់ទងនឹងទំន្មក់ទំនង កដលយុវជនានជាមយួរកុមរគួស្គរ មិតតភកតិ និង សហ្គមន៍ (ដូចជា កត្តត  
“ខញុ ំាន”)  

ការររំទ ការផតល់អ្ណំ្តច កដនកណំត់ នងិ ការរពំងឹទុក ការដរបរីបាស់ដពលដវលាដោយ
ានរបដោជន៍ 

ការររំទពរីកមុរគសួ្គរ សហ្គមន៍ផតល់តដមលដល់យុវជន កដនកំណត់រកុមរគួស្គរ សកមមភាពដចនរបឌតិ 

ការរបារស័យទក់ទងកនុងរកុម
រគួស្គរកដលានភាពវជិជាន 

យុវជនជាធនធាន កដនកំណត់ដនស្គលា កមមវធិីយុវជន 

ទំន្មក់ទនំងជាមួយមនុសសធដំដទ
ដទៀត 

ការបដរមីអ្នកដដទ កដនកំណត់កនុងភូមិសងាក ត់ សហ្គមន៍ស្គសន្ម 

ភូមិសងាក ត់កដលខវល់ខ្វវ យ សុវតថិភាព គំរូលអពីមនុសសធ ំ ដពលដវលាដៅផទេះ 

                                                 
35 © 1997, 2006 by Search Institute, 615 First Avenue N.E., Suite 125, Minneapolis, MN 55413; 800-888-7828; www.search-

institute.org. All Rights Reserved 
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បរោិកាសខវល់ខ្វវ យដៅស្គលា  មិតតភកតិានឥទធពិលវជិជាន  

ការចូលរមួរបស់ឪពុកាត យដៅ
កនុងការសិកា 

 ការរពំងឹទុកខពស់  

 
ឧទហ្រណ៍អំ្ពីអ្នតរាគមន៍កនុងការកស្គងរទពយខ្វងដរៅ នឹងកាល យជាទំន្មក់ទំនងដដរងឹារំវាងមនុសសធំ និង យុវជន ដូចជាដៅកនុង
កមមវធីិផតល់ឱវាទ។ ឧទហ្រណ៍មយួដទៀត គឺរតូវផតល់កកនលងសរាប់យុវជន ដដីមបចូីលរមួដៅកនុងការបដរមីដល់សហ្គមន៍។ 

 រទពយខ្វងកនុង 

រទពយខ្វងកនុង ទក់ទងនឹងគុណសមបតតិ លកខណៈសមបតតិ សមតថភាព និង បទពិដស្គធន៍ កដលជាកផនកមយួរបស់យុវជន 
ាន ក់ៗ (ដូចជា កត្តត  “ខញុ ំគឺជា” និង “ខញុ ំអាច”) 

ការដបតជាញ ចដំពាេះការសិកា គុណតដមលវជិជាន សមតថភាពខ្វងសងគម អ្តតសញ្ហដ ណវជិជាន 

សមិទធិផល ការជរមុញចិតត ការយកចតិតទុកោក់ ការដរៀបចកំផនការ និង ការ
សដរមចចិតត 

អ្ំណ្តចតទ ល់ខលួន 

ការពាក់ព័នធនឹងស្គលា សមភាព និង យុតតិធម៌សងគម សមតថភាពខ្វងអ្នតរបុគគល ទំនុកចិតតតទ ល់ខលួន 

កិចចការស្គលា សចចភាព សមតថភាពខ្វងវបបធម៌ អារមមណ៍អ្ំពដីរលបំណង 

ការជាប់ចតិតនឹងស្គលា ភាពដទៀងរតង់ ជំន្មញដនភាពធន់រទ ំ ទសសនៈវជិជានអ្ពំីអ្ន្មគតតទ ល់
ខលួន 

ការចូលចិតតអាន ទំនួលខុសរតវូ ការដោេះរស្គយជដាល េះដោយសនតិ
វធិ ី

 

 ការដចេះទប់ាត់   

 

ឧទហ្រណ៍អំ្ពីអ្នតរាគមន៍កនុងការកស្គងរទពយខ្វងកនុង របកហ្លជារតូវផតល់ឲ្យយុវជននូវការបណតុ េះបណ្តត លភាពជាអ្នកដឹកន្ម ំ និង 
ឱកាស ឬដរៀបចសំកមមភាពររំទដល់ការអ្ប់រ។ំ 

ដធវកីារជាមយួរទពយ: 36 

 បញ្ចូ លការកស្គងជំន្មញ និង សមតថភាពដៅកនុងយុវជន និង តល ស់បតូរបរោិកាស ដោយស្គរកតចំណុចខ្វល ងំដនការអ្ភិវឌឍ
ដៅខ្វងកនុងបុគគលបូកផសជំាមយួចំណុចខ្វល ងំដៅខ្វងដរៅបុគគល ដដីមបដីលីកកមពស់ដល់ការលូតលាស់។ 

 បដងកីនចំននួរទពយដនការអ្ភិវឌឍដៅត្តមទរមង់ដផសងៗដៅកនុងជីវតិរបស់យុវជន។ ការដនេះានរបសិទធភាពជាងការដតត ត
រាក់កំកផលដៅដលីររន់កតរទពយតិចតចួ ឬររន់កតទរមង់មយួ។ 

 កិចចខិតខំកនុងសហ្គមន៍ទងំមូលកនុងការកស្គងរទពយអ្ភិវឌឍ ានស្គរៈសំខ្វន់ដសមីនឹងការកដលដតត តដៅដលីករមិតអ្ងគការ 
រគួស្គរ និង បុគគល។ 

                                                 
36 Benson et al (2006) 
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វធីិស្គស្តសតដនការដធវីការជាមយួយុវជនដនេះ ានភាពបត់កបន និង ងាយរសួលសរមបដៅត្តមកមមវធីិដផសងៗ ឬររន់កតជាវធីិស្គស្តសត
មយួសរាប់សហ្គមន៍ ដដីមបដីរបីរបាស់កនុងការទក់ទងជាមយួកុារ។ សរាប់រកុមជំនំុ និង រគិសតបរស័ិទ កដលដធវីការជាមយួយុវ
ជនវញិ គំរូរទពយដនេះនឹងន្មឲំ្យានការចូលរមួវជិជានកាន់កតដរចីន ដោយឆលុេះបញ្ហច ងំអំ្ពីស្គររបស់រពេះរគិសតកនុងរដបៀបជាដរចីន៖ 
ជំដនឿកដលដជឿថា កុារាន ក់ៗានតដមល និង សកតិសមឲ្យដយងីវនិិដោគដពលដវលា និង កាល ងំ ដដីមបឲី្យកុារសដរមចសកាត នុពល
របស់ពកួដគ គឺជាការឆលុេះបញ្ហច ងំដដរងឹាអំំ្ពីដំណឹងលអ។  

គំរូដនរទពយបដងកតីឲ្យានលកខខណឌ  ដដីមបនី្មមំកនូវការតល ស់ករប ដហ្យីដៅដពលកដលអ្នុវតតជំដនឿរគិសតបរស័ិទ វាបដងកីតនូវឱកាសដដ
ធំសរាប់កុារ ដដីមបសីដរមចពាកយសនោដន្មេះ។ ករណីសិកាដៅកនុងដមដរៀនដនេះ បងាា ញអំ្ពីការតល ស់ករបជីវតិទងំមូល កដលអាច
ដកីតដ ងី ដៅដពលកដលយុវជនាន ក់ដៅជាប់នឹងស្គរដនជំដនឿរគិសតបរស័ិទ និង ានទំន្មក់ទំនងជាមយួមនុសសកដលពោោមដធវីជា
គំរូអំ្ពីបរោិកាសកដលសំបូរដៅដោយរទពយ។ 
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ករែី ិកា 

ការអ្ភិវឌឍរទពយដៅកនុងការអ្នុវតត 

RockSchool Poole គឺជាគដរាងមយួ កដលបានដរបីរបាស់វធីិស្គស្តសតអ្ភិវឌឍរទពយចំននួ៤០ ដដីមបដីរៀបចំការងាររបស់ខលួនជាមយួ
យុវជន។ គដរាងដៅទិសខ្វងតបូងដនរបដទសអ្ង់ដគលសបានចាប់ដផតីមដៅកនុងឆន  ំ២០០៧ ត្តមរយៈការបដរងៀនដមដរៀនតស្តនតីសរាប់
យុវជនកដលានអាយុពី៨ដល់១២ឆន  ំ កដលយុវជនទងំដនេះរតូវបានកណន្មដំោយអាជាញ ធរកនុងមូលោឋ ន និង អ្ស់អ្នកកដលកំពុងកត
ជបួឧបសគគដផសងៗដៅកនុងជីវតិរបស់ពកួដគ។ កុារទងំដនេះអាចរតូវបានចាត់ទុកថាជាកុារកដលងាយរងដររេះដៅកនុងផទេះរបស់ពួក
ដគ។ ពកួដគបងាា ញការលំបាកដៅកនុងស្គលា ឬបងកបញ្ហា ដៅកនុងសហ្គមន៍របស់ពកួដគ។ RockSchool កដផតល់កមមវធីិឱវាទ 
STARFISHដល់យុវជនចំននួ៣៥ន្មក់ កដលបានបញ្ច ប់ថាន ក់តស្តនតីដំបូង ឬកផនកសិលបៈដនគដរាងផងកដរ។ យុវជនទងំ៣៥ន្មក់
ទទលួបានរគផូតល់ឱវាទមយួទល់នឹងមយួ កដលជបួជាមយួពកួដគជាដរៀងរាល់សបាត ហ៍្ ដដីមបរីរំទ ដលីកទឹកចិតត និង ផតល់ជាធនធាន
ដល់ជីវតិរបស់ពកួដគ។ 

ខ្វងដរកាមដនេះ គឺជាឧទហ្រណ៍មយួអំ្ពីយុវជនាន ក់ កដលទទលួបានការតល ស់ករបដៅកនុងជីវតិ ត្តមរយៈវធីិស្គស្តសតដនេះ។ 

យុវជន ដខ ធាល ប់ដៅស្គលាដរៀន ប ុកនត ដោយស្គរកតការគំរាមកំកហ្ងោ ងខ្វល ងំ រត់បានឈប់ដរៀនដៅកនុងកខមិថុន្ម ឆន  ំ២០០៨។ 
បន្មទ ប់មក រត់បានដរៀនដៅផទេះជាមយួាត យរបស់រត់។ ខណៈដពលកដលរត់មិនបានដៅស្គលា មស្តនតីអ្ប់របំានដៅដលងផទេះរបស់
រត់ បានដធវីការវាយតដមល និង បានរពួយបារមភថា ដខ មិនានទំន្មក់ទំនងជាមយួមិតតភកតិណ្តាន ក់ និង បារមភថា រត់បានពោោម
តត ច់ខលួន ដហ្យីការគំរាមកំកហ្ងដន្មេះបានដធវីឲ្យរត់ឈទឺងំកផនករាងកាយ និង អារមមណ៍។ ានអ្នកជំន្មញជាដរចីនបានចូលរមួ 
ដហ្យីចិតតវទូិកផនកកុារាន ក់បានរាយការណ៍ថា ដខ បានកំពុងកតានទំដន្មរចង់ដធវីអ្តតឃ្លត។  

ដខ រតូវបានកណន្មឲំ្យដៅចូលដរៀនដៅ RockSchool សរាប់វគគសិការយៈដពល៣កខមយួដៅដដីមឆន ២ំ០០៩។ ដរកាយមកដទៀត 
រត់បានចូលរមួដៅកនុងរកុមផតល់ឱវាទ STARFISH។ ដខកដបានចូលរមួកនុងរកុមដភលង RockSchoolផងកដរ មុនដពលកដលរត់
ទទលួបានរគូផតល់ឱវាទសរាប់ខលួនរត់។  

មុនដពលកដល ដខបានចូលដរៀនកនុងគដរាង RockSchool រត់មិនបានដលងឧបករណ៍ដភលងណ្តមយួដ យី។ ដរកាយមកដទៀត 
រត់បានកាល យជាអ្នកដលងសគរដដពូកក រត់បានបដងកីតរកុមមយួជាមយួសិកាខ កាម RockSchool ដដទដទៀត ដហ្យីរត់កថមទងំាន
មហ្ចិឆត្តចង់កាល យជារកុមតស្តនតីរ  កដៅកនុងដពលអ្ន្មគតផងកដរ។ រត់បានចូលរមួដៅកនុងសកមមភាពដផសងៗ ដូចជា សិលបៈ ការដ ងី
ថម កីឡាជារកុម និង ដៅចូលរមួពិពណ៌សិលបៈ។ 

មុនដពលកដលរត់បានចូលរមួកមមវធីិ ាត យរបស់ដខបានពណ៌ន្មអំ្ពីរត់ថា ជាយុវជនកដលតត ច់ខលួន និង ានរាងសគម រម ន
ចំណ្តប់អារមមណ៍ ឬដរលបំណងអ្វីដ យី។ រត់មិនដចេះដមីលកភនកបុគគលិក និង មិនដចេះសួរ ឬមិនដចេះនិោយដៅមុខមនុសសមយួ
រកុមដ យី។ កំ ុងដពលកដលរត់ដរៀនដៅកនុងស្គលា RockSchool ទំនុកចិតតរបស់ដខ បានរកីចដរមីនដ ងី។ រត់បានឈនេះរងាវ ន់
មយួសរាប់អ្តតចរតិ និង ឥរោិបថរបស់រត់ កនុងកំ ុងដពលដនវគគសិកា ដហ្យីរត់បានបនតរកាានជីវតិកដលវជិជាន។ ឥ ូវ
ដនេះ រត់មិនររន់កតសមលឹងចំកភនករបស់ដគកតប ុដណ្តណ េះដទ ប ុកនត រត់កដានទំនុកចិតតកនុងការដសីច និង កំកបលងជាមយួមនុសស និោយ
ដៅមុខអ្នកដដទ កនុងកំ ុងដពលដនសកមមភាពរកុម និង កថមទងំហា៊េ នដឹកន្មដំហ្គមដទៀតផង។ ាត យរបស់ដខ បាននិោយថា “ខញុ ំមិ
ានពាកយណ្តកដលអាចពណ៌ន្មអំ្ពីរដបៀបកដលទំនុកចិតតរបស់ដខ បានរកីចដរមីនដ យី។” ពីមុន ដខោច់ដចញឆង យពីរកុមរគួស្គរ 
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និង មិតតភកតិដដទដទៀតរបស់រត់ ប ុកនត ឥ ូវ ាត យបាននិោយថា ស្គថ នភាពបានន្មឲំ្យពកួដគកាន់កតចូលចិតតរន ។ ន្មងបានរាយ
ការណ៍ថា “ឥ ូវ រត់កលងខ្វល ចកនុងការបងាា ញពីអារមមណ៍របស់រត់ដទៀតដហ្យី។”  

ដៅកនុងកខតុលា ឆន  ំ ២០០៩ ដខបានចាប់ដផតីមចូលដរៀនដៅស្គលាថមី។ គដរាងបានដរៀបចំសរាប់រត់ ដដីមបជីបួជាមយួបុគគលិក
ស្គលា មុនដពលកដលរត់ចាប់ដផតីមចូលដរៀន និង បានយល់រសបជាមយួបុគគលិក កដលានតនួ្មទីផតល់ឱវាទដៅស្គលា។ ាត យ
របស់ដខ រាយការណ៍ថា រត់បានរស់ដៅោ ងលអ ដហ្យីន្មងពិតជាសបាយចិតតជាមយួភាពរកីចដរមីនរបស់រត់ណ្តស់។ ដខបាន
បងាា ញអំ្ពីចំណ្តប់អារមមណ៍ចង់ដធវីការដៅកនុងគដរាង ដូចជា RockSchool ដៅកនុងដពលអ្ន្មគត។ រត់ពូកកដធវីការជាមយួយុវជន 
ដហ្យីរត់ាននូវយុវជនជាដរចីនកដលរត់រតូវផតល់ដំបូន្មម ន។ ដខ ទទលួស្គគ ល់ការដនេះ ដយងីបានពិភាកាជាមយួរត់ ដោយចង់ឲ្យ
រត់ចូលរមួកនុងវគគបណតុ េះបណ្តត លភាពជាអ្នកដឹកន្មមំយួចំននួដៅកនុងដពលអ្ន្មគត។ ាត យរបស់រត់ បាននិោយថា “ដខ គឺជា
ដកមងកដលខុសពីមុនរសលេះ ត្តងំពីរត់បានចូលរមួកមមវធីិ RockSchool / STARFISH មក។”  
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លាំហាត ់

សូមបំដពញចដន្មល េះខ្វងដរកាម៖ 

    អ្ភិវឌឍ គឺជាស្គរជាតិបំប នដនការអ្ភិវឌឍរបកបដោយភាពវជិជាន និង ការលូតលាស់។ 
រទពយទងំដនេះ គឺជា     ឬូ         កដលានឥទធិពលដលី
ជដរមីស កដលយុវជនដធវី និង ជយួពកួដគកាល យជាមនុសសធំកដលានទំនលួខុសរតូវ និង យកចិតតទុកោក់។     
និង    កដលកំពុងកតដធវកីារជាមយួកុារ និងយុវជន អាចដតត តដៅដលីការកស្គងរទពយទងំដនេះកនុងរដបៀប
មយួកដលរតឹមរតូវ។           ទក់ទងនឹងទំន្មក់ទំនង កដល
យុវជនានជាមយួរកុមរគួស្គរ មិតតភកតិ និង សហ្គមន៍។ រទពយខ្វងកនុង គឺជា       
     និង     កដលជាកផនកមយួដនយុវជនាន ក់ៗ។ វាជាការសំខ្វន់ 
កដលរតូវដតត តដៅដលីការកស្គងរទពយដៅកនុង          ដហ្យីកដដតត
តដៅដលីការតល ស់បតូរ      និង កស្គងរទពយដៅ    ។ 

 ាំែួរពិភាកា 

១. សូមគិតអំ្ពីយុវជនរបស់អ្នក។ ដតីានរទពយចំននួប ុន្មម នកដលអ្នកបានានបទពិដស្គធន៍? ដតីរទពយទងំដន្មេះបានជយួអ្នក
ដោយរដបៀបណ្តដៅកនុងការអ្ភិវឌឍ និង ការសដរមចចិតតរបស់អ្នក? ដតីការខវេះរទពយណ្តមយួានជេះឥទធិពលដលីអ្នកកដរ
ឬដទ? 

២. ដតីានរទពយណ្តមយួ កដលដមីលដៅដូចជាមិនសមរមយសរាប់បរបិទរបស់អ្នកកដរឬដទ? ដតីានអ្វីខលេះ កដលអ្នកគិតថាដភលច
កដរឬដទ? 

៣. ដតីានគុណសមបតតិអ្វីខលេះកនុងការកំណត់នូវធាតុសំខ្វន់ដនការអ្ភិវឌឍរបកបដោយភាពវជិជាន ដូចជា រទពយអ្ភិវឌឍទងំ៤០? 

៤. ដហ្តុអ្វីបានជាវាសំខ្វន់កដលរតូវដតត តដៅដលីរទពយដផសងៗកដលានដៅខ្វងកនុង និង ខ្វងដរៅ ជាជាងដតត តដៅដលីកតរទពយ
ពីរបី? ដហ្តុអ្វបីានជាការតល ស់បតូរដៅកនុងសហ្គមន៍សំខ្វន់ដូចជាការតល ស់បតូរដៅកនុងបុគគល? 

៥. ដតីការងាររបស់អ្នកជាមយួកុារបានកស្គងរទពយដៅកនុងជីវតិរបស់ពកួដគត្តមរដបៀបណ្តខលេះ? ដតីអ្នកអាចចាប់ដផតីមបញ្ចូ ល
ការកស្គងរទពយដៅកនុងរកុមជំនំុ ឬអ្ងគការរបស់អ្នកត្តមរដបៀបណ្តខលេះ? 
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សមសរៀនទី១២៖ ស ើសយើងអាច្អ្នវុ ាការសនះសៅកែងុការងាររប ស់យើងបានសោយរសបៀប
ណា? 

ស ចកត ីសងេប 

 ដរបីរបាស់រទពយអ្ភិវឌឍ ដដីមបឲី្យមនុសសធំចូលរមួ 
 ដរបីរបាស់រទពយអ្ភិវឌឍ ដដីមបាីនឥទធិពលដលីការសដរមចចិតតរបស់ពលរដឋ 
 ដរបីរបាស់រទពយអ្ភិវឌឍ ដដីមបដីកណឌ យុវជន 

 ដរបីរបាស់រទពយអ្ភិវឌឍ ដដីមបដីធវឲី្យកមមវធីិកាន់កតរងឹា ំ

គំរូដនរទពយអ្ភិវឌឍផតល់នូវដររងជាក់កសតងមយួ ដដីមបបីដងកីតឱកាសឲ្យយុវជនរកីចដរមីនដ ងី និង សដរមចសកាត នុពលរបស់ពកួដគ។ 
ដររងដនេះផតល់នូវឱកាស ដដីមបជីេះឥទធិពលដោយតទ ល់ដៅដលីជីវតិរបស់យុវជនាន ក់ៗ។ វាកដផតល់នូវរចន្មសមពន័ធដដរបដសីរមយួ ដដីមបី
ានឥទធិពលដលីកផនកជាដរចីនដនសងគម។  

ដមដរៀនដនេះនឹងដលីកដ ងីនូវកផនកមយួចំននួ កដលវធីិស្គស្តសតរទពយអ្ភិវឌឍអាចរតូវបានោក់បញ្ចូ លដៅកនុងការងារជាមយួយុវជន។  

ប ា្ូលមនុ េធាំ 

ស្គរៈសំខ្វន់ដនតនួ្មទីរបស់មនុសសធំដៅកនុងជីវតិរបស់យុវជនទងំអ្ស់ គឺជាស្គរមយួកដលហូ្រត្តមរយៈរទពយជាដរចីន។ យុវជនរតូវ
ការានគំរូលអសរាប់ជីវតិរបស់ពកួដគ។ ជាដរឿយៗ ការដនេះនឹងកាល យជាកផនកមយួដនស្គថ នភាពរគួស្គរ។  

ដទេះបីជាោ ងណ្តកដដោយ គំររូទពយទទលួស្គគ ល់តរមូវការ កដលរតូវផតល់ការររំទដល់រកុមរគួស្គរ និង យុវជនពីសហ្គមន៍ កដល
បានដបតជាញ ចង់ដឃញីយុវជនអ្ភិវឌឍដៅកនុងរដបៀបមយួកដលវជិជាន។ ដូដចនេះដហ្យី មនុសសធំទងំអ្ស់អាចានឥទធិពលវជិជានដៅ
ដលីយុវជន និង អាចដដីរតោួ ងសកមម ដោយររំទ និង អ្ភិវឌឍពកួដគ។ ដៅកនុងវបបធម៌សម័យទំដនីប និង ទីរកុង ជាកកនលងកដល
រគួស្គរកាន់កតរស់ដៅោច់ដចញពីរន  និង សងគមកាន់កតឯកដកា ដហ្យីអ្នតរកមមរវាងជំន្មន់ដផសងៗ កាន់កតមិនសូវាន ដូដចនេះ ឱកាស
កនុងការន្មមំនុសសធំចូលកនុងជីវតិរបស់កុារកាន់កតរបកបដោយសុវតថិភាព គឺជាកផនការបដិវតតមយួ។ ការរបកកកថាដតីយុវជនរតូវការ
រកុមរគួស្គរកដលរងឹា ំឬកដសហ្គមន៍ដដរងឹា ំគឺជាចដមលីយ កដលដឆលីយដៅកនុងគំរូរទពយ៖ កុាររតូវការទងំពីរ។ 

ស្គរដដសំខ្វន់ដនPYD គឺជាការលូតលាត់។ យុវជនរតូវការការកណន្មមំយួទល់នឹងមយួពីមនុសសធំ កដលផតល់ការខវល់ខ្វវ យ និង ការ
ររំទ និង ជាអ្នកកដលបងាា ញការរពឹំងទុកខពស់ចំដពាេះពកួដគ។ 

មានឥទធពិលសលើការ សរមចចិតតរប ់ពលរដឋ 

ដពលខលេះ យុវជនដៅកនុងសងគម មិនបានទទលួតនួ្មទីដដសំខ្វន់ដៅកនុងការសដរមចចិតត ពីមនុសសកដលដឹកន្មសំហ្គមន៍ដ យី។37 

ដទេះបីជាោ ងណ្តកដដោយ សកាត នុពលដនគំរូរទពយ កដបានពិចារណ្តអំ្ពីជំន្មញ សមតថភាព និង តរមូវការរបស់យុវជនដៅកនុង
ដំដណីរការដនការសដរមចចិតតផងកដរ។ ដៅដពលកដលទសសនៈអំ្ពីការអ្ភិវឌឍរទពយ រតូវបានអ្នកសដរមចចិតតយកមកពិភាការន  ដន្មេះ
ពកួដគនឹងមិនររន់កតចាប់ដផតីមពិចារណ្តអំ្ពីយុវជន ដៅដពលកដលសិកាពីផលវបិាកដនការសដរមចចិតតរបស់ពកួដគកតប ុដណ្តណ េះដទ 
ប ុកនត កុារតទ ល់កដអាចចូលរមួោ ងសកមមដៅកនុងដំដណីរការដន្មេះផងកដរ។ 

                                                 
37 See Workbook 2, lesson 12 
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សកែឌ យុវជន 

ស្គរដដសំខ្វន់មយួដនគំរូរទពយ គឺថា យុវជនខលួនឯងអាចជាភាន ក់ងារដនការតល ស់បតូរ។ ជាជាងដតត តដលីតរមូវការ និង បញ្ហា របស់ពកួដគ 
វាដលីកដ ងីនូវស្គរៈសំខ្វន់ដនការររំទដល់យុវជនឲ្យកាល យជាភាន ក់ងារដនការតល ស់បតូរ។  

ដទេះបីជាានធាតុមយួចំននួដៅកនុងគំរូ កដលជាកតីបារមភកនុងការជយួ និង អ្ភិវឌឍយុវជន ត្តមរយៈជំនយួខ្វងដរៅកដដោយ ប ុកនត 
ស្គរកដបងាា ញកដរថា យុវជនខលួនឯងកដអាចជាដំដណ្តេះរស្គយចំដពាេះឧបសគគមយួចំននួ កដលពកួដគរបឈមមុខជាបុគគល ចំដពាេះ
ឧបសគគកដលសងគមោក់ដលីពកួដគ និង ថា ពកួដគអាចចូលរមួជយួដល់សហ្គមន៍ដៅកនុងរដបៀបមយួកដលានអ្តថន័យ។ ជាជាង
ររន់កតផតល់វធីិស្គស្តសតកដលមិនដពញដលញសរាប់កុារ ដដីមបាីនសដមលង រទពយគំរូបដងកីតនូវសកាត នុពលសរាប់ពកួដគ ដដីមបដីដីរតួ
ោ ងសកមម និង ានឥទធិពល។ 

សធវើឲ្យកមមវធីិកានណ់តមានភាពរងឹមាាំ  

វាអាចជាការពិបាកកនុងការកំណត់នូវដរលបំណងដនការងាររបស់កុារ និង យុវជនមយួចំននួ ជាពិដសស ដៅដពលកដលកមមវធីិ
បានដំដណីរការរយៈដពលពីរបីឆន  ំដហ្យីដរលបំណងដដីមរតូវបានដភលច។ ដទេះបីជាដៅកនុងកមមវធីិថមី វាអាចានភាពមិនចាស់លាស់
អំ្ពីដហ្តុផលកដលគដរាងកំពុងកតដំដណីរការ ឬអំ្ពីលទធផលកដលចង់សដរមចដៅកនុងវគគនីមយួៗ។ ការដរបីរបាស់រទពយគំរូ អាចន្មំ
មកនូវភាពចាស់លាស់ថមីចំដពាេះស្គថ នភាពទងំដនេះ ដហ្យីដទេះបីជាអ្ងគការកដលានរបវតតិយូរោរដនការងារលអជាមយួកុារ និង 
យុវជន ដូចជា YMCA កដដោយ កដបានរកដឃញីថា គំរូដនេះផតល់កាល ងំ និង ជរមុញឲ្យានថាមពលដចនរបឌិត។  

សរាប់បុគគលិកដធវីការជាមយួកុារ ឬយុវជន វាអាចពិបាកកនុងការបនតដំដណីរការ ដៅដពលកដលពកួដគដមីលមិនដឃញីអំ្ពីអ្តថ
របដោជន៍ណ្តមយួដៅកនុងជីវតិរបស់យុវជនកនុងរយៈដពលមយួ ឬដៅដពលកដលវគគដំដណីរការមិនលអ។ ដទេះបីជាោ ងណ្តកដដោយ 
រទពយគំរូផតល់នូវដហ្តុផលសរាប់កតីសងឃមឹ។ វាបងាា ញោ ងចាស់ថា ការអ្ភិវឌឍកុារភាគដរចីន ទមទរនូវការចូលរមួដដជាប់លាប់ 
និង ដលីកទឹកចិតតពីមនុសសធំកដលដមីលកថ។ 

ខណៈដពលកដលរទពយគំរូរតូវបានដរបីរបាស់ោ ងដជាគជ័យដៅកនុងស្គថ នភាពជាដរចីន វាជាការសំខ្វន់កដលរតូវចាថំា ដៅកនុងកាលៈ
ដទសៈកដលានការប េះទងគិចខពស់ យុវជនរតូវការជំនយួដៅកនុងការយល់ដឹង និង ការជរមុញអំ្ពីគំរូឥរោិបថអ្វជិជានជាមុនសិន 
មុនដពលកដលពកួដគនឹងចូលរមួទងំរសុងដៅកនុងដំដណីរការអ្ភិវឌឍយុវជនរបកបដោយភាពវជិជាន។ 



   ស ៀវសៅពិធីការកុមារ 
 

 

 
67 

 

ករែី ិកា  

ដរបីរបាស់រទពយគំរ ូដដីមបកីកដចនការអ្នុវតត 

ត្តងំពីចាប់ដផតីមដំបូង RockShcool កដលដំដណីរការដោយរកុមសម័រគចិតតដដតូចមយួ បានអ្ភិវឌឍោ ងខ្វល ងំកនុងរយៈដពលជាងពីរឆន ំ
ចុងដរកាយ។ សពវដថង គដរាងដធវីការជាមយួកុារជាង២០០ន្មក់ដរៀងរាល់សបាត ហ៍្ជាមយួស្គលាដផសងៗដៅកនុងតំបន់។ វគគសិកា
RockSchool រមួាន ការអ្ប់រដំរៅរបព័នធជាដរៀងរាល់សបាត ហ៍្សរាប់កុារ កដលមិនអាចចូលដរៀនស្គលា និង ដមដរៀនសរាប់យុវ
ជន កដលានសកាត នុពល (យុវជនកដលមិនានការងារ មិនបានទទលួការអ្ប់រ ំឬការបណតុ េះបណ្តត ល) ពីវទិោល័យដដទដទៀត។  

បកនថមពីដលីដា ងស្គលា សពវដថងដនេះ រកុមការងារផតល់នូវវគគជាដរចីនដចញពីដា ងស្គលា។ សពវដថងដនេះ គដរាងរមួាន ថាន ក់សិលបេះ 
ថាន ក់ឌីដជ ថាន ក់ម ូដ ថាន ក់រា ំនិង ថាន ក់ចដរមៀង បដងកីតនូវរកុមខ្វងកនុង ដដីមបផីតល់ជូនដរៀងរាល់សបាត ហ៍្។ រគប់គដរាង  RockSchool 

ទងំអ្ស់ដតត តដលីការអ្ភិវឌឍជំន្មញខ្វង “សិលបេះ” ជាក់លាក់មយួ ទនទឹមជាមយួនឹងការអ្ភិវឌឍតទ ល់ខលួន ដូចជា ទំនុកចិតត ការដជឿ
ជាក់ដលីខលួនឯង ការដធវីការជារកុម ការគិត និង ជំន្មញដនការរបារស័យទក់ទង។ លទធផលដនការដតត តដនេះបានកកដចនឲ្យាន
គដរាងដៅជំុវញិរទពយអ្ភិវឌឍចំននួ៤០ កដលជាកត្តត ដដសំខ្វន់ដនធាតុអ្ភិវឌឍកដលានសុខភាពលអសរាប់យុវជនទងំអ្ស់។ 
គដរាងនីមយួៗអាចកំណត់នូវធាតុជាក់លាក់ពិដសសដនកមមវធីិរបស់ពកួដគ កដលផារភាជ ប់ដៅកនុងស្គរដនរទពយអ្ភិវឌឍដនរូបមនត 
RockSchool។ 

RockSchool កដផតល់នូវការផតល់ឱវាទ STARFISH សរាប់យុវជនចំននួ៣៥ន្មក់ កដលបានបញ្ច ប់វគគតស្តនតី ឬសិលបេះដំបូងដន     
គដរាង។ យុវជនទងំ៣៥ន្មក់ដនេះបានទទលួរគូផតល់ឱវាទមយួទល់នឹងមយួ កដលនឹងជបួជាមយួពកួដគជាដរៀងរាលស់បាត ហ៍្ ដដីមបី
ររំទ ដលីកទឹកចិតត និង ផតល់ធនធានដល់ពកួដគសរាប់ជីវតិ។ ការអ្ភិវឌឍថមីៗបំផុត គឺជាការដបីកសដាភ ធនូវមជឈមណឌ លធនធាន 
ផតល់ឱវាទ STARFISH ជាដលីកដំបូង (MRC) ដៅជិតស្គលាតស្តនតី Poole។ MRC គឺជាកកនលងមយួ កដលរគូផតល់ឱវាទ និង យុវជន
កដលពកួដគររំទ អាចជបួជំុរន  ដដីមបញុីអំាហារ ដលងដហ្គម ដធវកិីចចការស្គលា សនទន្មជាមយួរន  និង ជបួជាមយួអ្នកដដទកដលសថិត
ដៅកនុងកមមវធីិ។ 

ត្តមរយៈការតភាជ ប់ដៅនឹងរទពយអ្ភិវឌឍ RockSchool និង STARFISH បានបដងកីតនូវដររងមយួ កដលគដរាងអាចអ្ភិវឌឍ
ការងាររបស់ខលួន និង កសវងយល់អំ្ពីការជេះឥទធិពល កដលគដរាងដន្មេះាន។ ដៅកនុងការដរៀបចំកផនការ និង ការបដងកីតកមមវធីិ
នីមយួៗដៅកនុងគដរាង ធាតុដដសំខ្វន់មយួ រតូវបានកំណត់នូវកផនកជាក់លាក់ដនរទពយអ្ភិវឌឍដៅកាន់កកនលងកដលវាចូលរមួជយួ។ 
ឧទហ្រណ៍ លទធផលដនគដរាងនីមយួៗអាចផតល់ឱកាសកនុងការកស្គងរទពយមយួចំននួ ដូចជា ការផារភាជ ប់យុវជនដៅនឹងមនុសស
ធំកដលានគំរលូអ (#១៤) ឲ្យពកួដគចូលរមួដៅកនុងសកមមភាពដចនរបឌិត (#១៧) អ្ភិវឌឍទំនុកចិតតដលីខលួនឯង (#៣៨) និង បដងកីត
នូវដរលបំណង (#៣៩)។   

ការយល់ដឹងកបបដនេះដធវីឲ្យការផតល់ជំនយួកាន់កតចំយុវជន និង ការដលីកទឹកចិតតដៅកាន់បុគគលិក និង អ្នកសម័រគចិតត ដៅដពលកដល
ពកួដគានការយល់ដឹងកាន់កតរបដសីរអំ្ពីអ្វីកដលពកួដគកំពុងកតពោោមដធវី។ គំរូរទពយកដផតល់នូវមូលោឋ នមយួសរាប់វគគបណតុ េះ    
បណ្តត លដល់បុគគលិកទងំអ្ស់ មិនថាបុគគលទទលួរបាក់កខ ឬបុគគលិកសម័រគចិតតដ យី និង ជូនដំណឹងអំ្ពីគដរាង អ្នកជំនយួ និង 
អ្នកផតល់លុយអំ្ពីលទធផលកាន់កតានភាពចាស់លាស់។ 
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លាំហាត ់

សូមបំដពញចដន្មល េះខ្វងដរកាម៖ 

ដររងការងារកស្គងរទពយ ពិតជាានរបដោជន៍សរាប់កផនកដផសងៗដនការដធវកីារជាមយួយុវជន។ ជាដំបូង វាជយួ  
      ឲ្យកាល យជា       កដលវជិជាន។ ដររងដនេះដលីក
ទឹកចិតតមនុសសធំទងំអ្ស់ឲ្យដដីរតោួ ងសកមមដៅកនុង    និង               យុវជន។    
ទីពីរ វាផតល់នូវឱកាស ដដីមបាីនឥទធិពលដលី        ត្តមរយៈការដលីកដ ងីនូវអ្វី
កដលយុវជនពិតជារតូវការ ដដីមបលូីតលាស់។ វាកដដលីកទឹកចិតតយុវជនឲ្យ    ោ ងសកមមផងកដរ។ 
ទីបី វាដលីកដ ងីអំ្ពីស្គរៈសំខ្វន់ដនការជយួររំទយុវជនឲ្យកាល យជា      ត្តមរយៈការដដីរតួ
ោ ងសកមម និង កាល យជាបុគគលកដលានឥទធិពល។ ទីបនួ វាអាចដធវីឲ្យ    កាន់កតរងឹា ំត្តមរយៈ
ការដធវីឲ្យ   ដនសកមមភាពកាន់កតានភាពចាស់លាស់ និង ដលីកទឹកចិតតបុគគលិកឲ្យទទលួស្គគ ល់អំ្ពីគុណតដមលដន
    របស់ពកួដគ។  

 ាំែួរពិភាកា 

១. ចូរគិតអំ្ពីឧទហ្រណ៍មយួទក់ទងនឹងរដបៀបកដលការងាររបសអ់្នកកំពុងកត  

 បញ្ចូ លមនុសសធំដធវីជាអ្នកផតល់គំរលូអ វជិជាន និង ផតល់ការររំទដល់កុារ និង យុវជន 

 ពោោមជេះឥទធពិលដលីការសដរមចចិតតរបស់ពលរដឋ កដលដធវីជំនសួកុារ និង យុវជន 

 ដកណឌ យុវជនឲ្យកាល យជាភាន ក់ងារដនការតល ស់បតូរដៅកនុងសហ្គមន៍របស់ពកួដគ 

២. ដតីអ្នកអាចដរបីរបាស់រទពយអ្ភិវឌឍ ដដីមបដីធវីឲ្យកផនកដនការងាររបស់អ្នកកាន់កតានរបសិទធភាពបានដោយរដបៀបណ្ត? 

៣. ចូរដរជីសដរសីកផនកមយួដនកផនកទងំបី ដហ្យីកំណត់នូវជំហានពី៣-៥ កដលអ្នកអាចដធវី ដដីមបដីធវីឲ្យវាកាន់កតរបដសីរ។ 

៤. ដតីអ្នកអាចន្មមំនុសសធំកាន់កតដរចីនចូលដៅកនុងជីវតិកុារ របកបដោយសុវតថភិាពបានដោយរដបៀបណ្ត? ដតីអ្នកនឹងបងវឹក   
បងវឺនពកួដគដោយរដបៀបណ្ត? 

៥. ដតីអ្នកអាចដរបីរបាស់រទពយអ្ភិវឌឍ ដដីមបដីរៀបចំកផនការសកមមភាព និង វាយតដមលអំ្ពីរបសិទធភាពដនកផនការដន្មេះបានដោយ
រដបៀបណ្ត? 
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ដផែកទី៤៖ ស ើសយើងអាច្ជួយកមុារយកឈ្ែះសលើអ្ ី កាល និង កាល យជាអ្វីៗដែលរពះជា
មាច  ប់ានសររងទុក រមាប់ពកួសេសោយរសបៀបណា?  
 
បំណងចិតតរបស់ដយងី គឺចង់ដឃញីកុារទងំអ្ស់កដលដយងីដធវកីារជាមយួលូតលាស់ អាចយកឈនេះដលីការលំបាក និង រកីចដរមីន
ដល់ករមិតកដលរពេះជាាច ស់បានដររងទុកសរាប់ពកួដគ។ ត្តមពិតដៅ កុារមយួចំននួកដលដយងីដធវីការជាមយួបានរងទុកខ 
ដោយស្គរកតអំ្ដពីហ្ងិា ការរពដងីយកដនតីយ ការប េះទងគិចផលូវចិតត និង ការបាត់បង់។ កផនកដនេះនឹងផតល់នូវដរលការណ៍កណន្មជំាក់
កសតងមយួចំននួសរាប់ការដធវកីារជាមយួកុារកដលរងការប េះទងគិចផលូវចិតត (ដមដរៀនទី១៣) និង ដដីមបបីញ្ចូ លរបដភទដផសងៗដន
សកមមភាពខ្វងចិតតស្គស្តសតដៅកនុងកមមវធីិព័នធកិចចរបស់ដយងី (ដមដរៀនទី១៤)។ 

ដៅកនុងដមដរៀនបញ្ច ប់ ដយងីនឹងោក់បញ្ចូ លរន នូវរបធានបទសំខ្វន់ៗមយួចំននួដនវគគដនេះ ដបតិដយងីគិតដរចីនអំ្ពីទំន្មក់ទំនងរវាង
ភាពដពញវយ័ និង ភាពធន់រទ ំ ជាពិដសសដចញពីទសសនៈរគិសតបរស័ិទ និង កសវងយល់អំ្ពីរដបៀបកដលដយងីអាចជយួកុារ និង 
សហ្គមន៍របស់ពកួដគកាន់កតដពញវយ័ និង ធន់រទ។ំ 
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សមសរៀនទី១៣៖ ស ើសយើងេួរដ ស្លើយ បសៅនឹងកមុារដែលរងការប ះទងគិច្ផលវូច្ិ ាសោយ
រសបៀបណា? 

ស ចកត ីសងេប 
 ដរលការណ៍កណន្មទូំដៅសរាប់មនុសសធំ កដលានអ្នតរកមមជាមយួកុារកដលរងការប េះទងគិចផលូវចិតត។ 

ខ្វងដរកាមដនេះ គឺជាដរលការណ៍កណន្មសំដងខបៗមយួចំននួ កដលរតូវបានបដងកីតដ ងីសរាប់ឪពុកាត យ អាណ្តពោបាល និង រគូ
បដរងៀន កដលានអ្នតរកមមជាមយួកុារកដលរងការប េះទងគិចផលូវចិតត៖ 

១. មនិរតូវខាល ចកនុងការនិោយអ្ាំពីរពឹតតកិារែ៍ប ោះទងគចិផលូវចិតតស ើយ 

កុារមិនទទលួរបដោជន៍ពីការ “មិនគិតអំ្ពីរពឹតតកិារណ៍”  ឬ”ដកវាដចញពីគំនិតរបស់ពកួដគ” ដ យី។ ដបីកុារាន ក់ានអារមមណ៍
ថា អ្នកដមីលកថរបស់រត់ានអារមមណ៍អ្ន់ចិតតអំ្ពីរពឹតតិការណ៍ ដន្មេះពកួដគនឹងមិននិោយអំ្ពីរពឹតតិការណ៍ដន្មេះដ យី។ កនុងរយៈ
ដពលកវង វានឹងដធវីឲ្យការស្គត ដ ងីវញិរបស់កុារកាន់កតានការពិបាកប ុដណ្តណ េះ។ អ្នកមិនគរួបងខំកុារឲ្យនិោយអំ្ពីរពឹតតកិារណ៍
ដន្មេះដ យី ប ុកនត ដៅដពលកដលកុារដលីកដ ងីអំ្ពីរពឹតតិការណ៍ដន្មេះ មិនរតូវដគចដវសកនុងការពិភាកាដ យី ចូរស្គត ប់កុារ ដឆលីយ
សំណួរ ផតល់ភាពកក់ដៅត  និង ការររំទ។ ជាដរឿយៗ ដយងីមិនអាចពនយល់ដលព់កួដគបានលអដ យី ប ុកនត ការស្គត ប់ និង ការមិនដគច
ដវស ឬការមិនានរបតិកមមរជុលចំដពាេះរបធានបទ និង ការផតល់ភាពលួងដលាមដល់កុារ នឹងានផលវជិជានកនុងរយៈដពលកវង។ 

២. ផតល់េាំរ ូកមមភាពណដលជាបល់ាប ់ងាយពាករែ៍ រមាបរ់បចាាំនងង 

រតូវរបាកដថា កុារដឹងអំ្ពីគំរូសកមមភាព។ របសិនដបីដៅដថងណ្តមយួ ាននូវសកមមភាពថមីៗ ឬខុសៗរន  ចូររបាប់កុារជាមុន និង 
ពនយល់អំ្ពីដហ្តុផលកដលសកមមភាពដថងដនេះានលកខណៈខុសពីធមមត្ត។ មិនរតូវដមីលងាយអំ្ពីស្គរៈសំខ្វន់ដនការជូនដំណឹងដនេះ
ដ យី ដបតិវាជយួឲ្យកុារដឹងថា អ្នកដមីលកថរបស់រត់ពិតជា “ាច ស់ការ”ដលីស្គថ នភាព។ កុារកដលរងការប េះទងគិចផលូវចិតត (អ្នក   
រដំញចដៅនឹងការរគប់រគង)  អាចនឹងានអារមមណ៍ភ័យខ្វល ច របសិនដបីពកួដគដឹងថា មនុសសកដលយកចិតតទុកោក់ចំដពាេះពកួដគ គឺ
ជាអ្នកកដលរម នសណ្តត ប់ធាន ប់ រចបូករចបល់ និង ថប់របមល់។ ពកួដគមិនបានរពឹំងទុកអំ្ពីភាពឥតដខ្វច េះដន្មេះដទ ប ុកនត ដៅដពល
កដលអ្នកដមីលកថានអារមមណ៍ខឹង មរួដៅ  ឬអ្នទេះអ្កនទង អ្នកដន្មេះគរួកតជយួកុារឲ្យយល់អំ្ពីដហ្តុផល និង ដឹងថា របតិកមមទងំ
ដនេះជាការធមមត្ត ដហ្យីវានឹងរស្គត់បាត់ដៅ។ 

៣. ចិ ា្ ឹម លួងសលាម និង ផតល់ការថ្នន កង់នម ប ណុនត រតូវរបាកដថ្ន វារតូវសធវើសៅកនុង “បរបិទ” ណដលរតឹមរតូវ 

សរាប់កុារកដលរងការប េះទងគចិ ដោយការបំពានដលីរាងកាយ ឬផលូវដភទ ជាដរឿយៗ ភាពសនិទធស្គន លានការពាក់ព័នធជាមយួនឹង
ការភាន់រចលំ ការឈចឺាប់ ការភ័យខ្វល ច និង ការដបាេះបង់ដចាល។ ដូដចនេះ ការផតល់ភាពលួងដលាមខ្វងរាយកាយកដលរតឹមរតូវរសប
ត្តមវបបធម៌ចំដពាេះកុារតូចៗ ពិតជាសំខ្វន់ណ្តស់។ ដរលការណ៍ដដលអសរាប់ការដនេះ គឺរតូវផតល់ភាពលួងដលាមដល់កុារ ដៅ
ដពលកដលរត់កសវងរកវា។ ចូររបរពឹតតលអចំដពាេះកុារ។ កុារអាចចង់ឲ្យដគកាន់ ឬអ្រងួន ចូរដធវីត្តមចុេះ។ កនុងន័យមោ ងដទៀត មិន
រតូវរខំ្វនដល់ការដលងរបស់កុារ ឬសកមមភាពដដទដទៀត ដោយចាប់ពកួដគ និង កាន់ពកួដគដ យី។ 
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មិនរតូវ របាប់ ឬបញ្ហជ ពកួដគឲ្យ “ដថីបខញុ ំ” ឬ “ឱបខញុ ំ” ដ យី។38 ជាដរឿយៗ កុារកដលរងការបំពានដធវីត្តមបញ្ហជ ោ ងមឺុងា ត់បំផុត។ 
វាដធវីានការពាក់ព័នធោ ងខ្វល ងំ ដោយភាជ ប់ការលួងដលាមខ្វងភាពសនិទធស្គន ល/ខ្វងរាងកាយជាមយួនឹងអំ្ណ្តច (កដលជាប់ពាក់
ព័នធដៅនឹងការដធវីត្តមបញ្ហជ របស់មនុសសធំចំដពាេះ “ការឱបខញុ ំ”)។ 

៤. ពិភាកាអ្ាំពីការរ ាំពឹងទុករប ់អ្នក រមាបឥ់រោិបង និង  ទីលននការលតដ់ាំកុមារ 

រតូវរបាកដថា  អ្នកានឯកស្គរចាស់លាសក់ដលកចងអំ្ពី “ចាបទ់ាល ប់” និង ផលវបិាកដនការបំពានចាប់។ រតូវរបាកដថា ទងំ
អ្នក និងកុារយល់ជាមុនអំ្ពីផលវបិាកដនឥរោិបថដររពចាប់ និង ឥរោិបថមិនដររពចាប់។ រតូវដធវីវាឲ្យបានជាប់លាប់ ដៅ
ដពលកដលអ្នុវតតផលវបិាក។ ចូរដរបីរបាស់ភាពបត់កបនដៅកនុងផលវបិាក ដដីមបបីងាា ញពីដហ្តុផល និង ការយល់ដឹង។ 

ដរបីរបាស់ការពរងឹងចាប់កដលវជិជាន និង ការផតល់រងាវ ន់។ មិនរតូវដរបីការលត់ដំដលីរាងកាយដ យី។ 

៥. និោយជាមយួកុមារ 

ចូរផតល់ព័ត៌ានរសបត្តមវយ័របស់ពកួដគ។ ដបីកុារដឹងកាន់កតដរចីនអំ្ពីនរណ្ត អ្វី កកនលងណ្ត ដហ្តុអ្វី និង រដបៀបកដលមនុសសធំ
ដំដណីរការ ដន្មេះវានឹងកាន់កតងាយរសួល “ដដីមបយីល់”។ ការមិនបានដរពៀងទុក និង អ្នកមិនស្គគ ល់ គឺជាកិចចការពីរោ ង កដលដធវីឲ្យ
កុារកដលរងការប េះទងគិចផលូវចិតត កាន់កតានអារមមណ៍អ្នទេះអ្កនទង ភ័យខ្វល ច បងាា ញដរាគសញ្ហដ ។ ពកួដគនឹងកាន់កតរវល់ ដធវីការ
សដរមចចិតតដលឿន អ្នទេះអ្កនទង ដឆវឆវ ដគងដរចីន និង ានបញ្ហា ខ្វងអារមមណ៍។ ដបីរម នព័ត៌ានពិត កុារ (និង មនុសសធំ) 
“ទយ” និង បំដពញកកនលងទដទ ដដីមបដីធវីឲ្យស្គច់ដរឿង ឬការពនយល់មយួដៅជាដពញដលញ។ ដៅកនុងករណីភាគដរចីន ភាពភ័យខ្វល ច 
និង ការមដមីមាយរបស់កុារ ានលកខណៈកាន់កតគរួឲ្យខ្វល ច និង រខំ្វនដល់ដសចកតីពិត។ ចូររបាប់កុារអំ្ពីដសចកតីពិត ដបី
ដទេះបីជាវាានការពិបាកខ្វងអារមមណ៍កដដោយ។ ដបីអ្នកមិនដឹងអំ្ពីចដមលីយដទ ចូររបាប់កុារការពិត។ ភាពដទៀងរតង់ និងការដបីក
ចំហ្រ នឹងជយួឲ្យកុារានការទុកចិតត។ 

៦. ចូរសមើលសោយយកចិតតទុកោកស់លើ ញ្ា ននការរ ាំលឹកស ើងវញិ (ឧរ. សៅកនុងការសលង ការេូររបូ ឥរោិបង) ការសេចសវ  
(ឧរ. ដកខ្លួន រ សមើរ នម សេចសវ ពីកុមារដនទ) និង ការមានរបតិកមមរជុលណផនកចិតតាស្ត ត (ឧរ. អ្នទោះអ្ណនទង បញ្ា សេង ឆាប់
សធវើអ្វមីយួ) 

កុារកដលរងការប េះទងគិចផលូវចិតតភាគដរចីន បងាា ញដចញនូវដរាគសញ្ហដ ទងំដនេះដៅកនុងកំ ុងដនជមងឺបាក់សាតធងន់ធងរ។ កុារជា
ដរចីនន្មក់បងាា ញនូវដរាគសញ្ហដ ទងំដនេះជាដរចីនឆន  ំ ដរកាយដពលរពឹតតិការណ៍ប េះទងគិចផលូវចិតត។ ដៅដពលកដលអ្នកដមីលដឃញីដរាគ
សញ្ហដ ទងំដនេះ ដន្មេះកុាររបកហ្លជានឹកដឃញីអំ្ពីរពឹតតិការណ៍មយួចំននួ ត្តមរយៈគំនិត ឬបទពិដស្គធន៍។ ចូរពោោមលួងដលាម 
និង ទទលួយកអារមមណ៍ និង បញ្ហា ឥរោិបថរបស់កុារ។ ដរាគសញ្ហដ ទងំដនេះនឹងមក ដហ្យីបាត់ដៅវញិ ដពលខលេះ ដោយរម នដហ្តុ
ផល។ កិចចការរបដសីរបំផុត កដលអ្នកអាចដធវីបាន គឺកត់រត្តទុកនូវឥរោិបថ និង អារមមណ៍ កដលអ្នកសដងកតដឃញី (កត់រត្តកនុង
ដសៀវដៅកំណត់ដហ្តុ) និង ពោោមសដងកតដមីលសកមមភាពឥរោិបថរបស់ពកួដគ។ 

៧. ការពារកុមារ 

មិនរតូវស្គទ ក់ដសទរីកនុងការនិោយកាត់ ឬបញ្ឈប់សកមមភាពណ្ត កដលដធវីឲ្យកុារអ្ន់ចិតត ឬរងការប េះទងគិចដ ងីវញិដន្មេះដទ។ ដបីអ្នក
សដងកតដឃញីដរាគសញ្ហដ ានការដកីនដ ងីដៅកនុងកុារ កដលដកីតដ ងីដៅកនុងស្គថ នភាពជាក់លាក់មយួ ឬប េះពាល់ដល់អារមមណ៍ 

                                                 
38 ដនេះកដអាចជារដបៀបមួយ ដដីមបពីោោមបដំពញតរមវូការរបស់អ្នកដមីលកថ ជាជាងបំដពញតរមវូការរបស់កុារ។ 
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ដោយស្គរកតកខសភាពយនត ឬសកមមភាពណ្តមយួ ដូដចនេះ ចូរដចៀសវាងសកមមភាពទងំដន្មេះ។ ចូរពោោមដរៀបចំរចន្មសមព័នធដ ងីវញិ 
ឬោក់ករមិតសកមមភាព កដលបងកឲ្យានការដកីនដ ងីដនដរាគសញ្ហដ ដៅកនុងកុារកដលរងការប េះទងគិចផលូវចិតត។ 

៨. ផតល់ឲ្យកុមារនូវជសរមើ  និង អារមមែ៍ននភាពជាមាា  ់ការ 

ដៅដពលកដលកុារាន ក់ ជាពិដសសកុារកដលរងការប េះទងគិចផលូវចិតត ានអារមមណ៍ថា ពកួដគមិនានភាពាច ស់ការដលីស្គថ នភាព
មយួ ដន្មេះពកួដគនឹងបងាា ញពីដរាគសញ្ហដ ដនការរពួយបារមភកាន់កតខ្វល ងំ។ របសិនដបីកុារទទលួបានជដរមីសខលេះ ឬភាពាច ស់ការខលេះ
ដៅកនុងសកមមភាពមយួ ឬដៅកនុងអ្នតរកមមជាមយួមនុសសធំ ដន្មេះពកួដគនឹងានអារមមណ៍សុវតថិភាពជាង សុខរសួលជាង ដហ្យីពកួ
ដគនឹងអាចានអារមមណ៍ គិត និង របរពឹតតដៅកនុងរដបៀបមយួកាន់កត “ដពញវយ័”។  

៩. រប ិនសបើអ្នកមាន ាំែួរ ចូរ ុាំឲ្យសេជាំនយួ 

ដរលការណ៍កណន្មខំលីៗទងំដនេះ ររន់កតផតល់នូវគំនិតទូលំទូលាយសរាប់ការដធវីការជាមយួកុារកដលរងការប េះទងគចិផលូវចិតតកត
ប ុដណ្តណ េះ។ ចំដណេះដឹង គឺជាអំ្ណ្តច។ ដបីអ្នកទទលួបានព័ត៌ានកាន់កតដរចីន ដហ្យីដបីអ្នកយល់អំ្ពីកុារកាន់កតដរចីន ដន្មេះអ្នក
នឹងអាចផតល់ឲ្យពកួដគកាន់កតរបដសីរនូវជំនយួ ការចិញ្ច ឹមបីបាច់ និង ការកណន្មកំដលពកួដគរតូវការ។  

វាជាការសំខ្វន់ កដលដយងីជាបុគគលិក ដឹងអំ្ពីដពលកដលដយងីបានដ ងីដល់ករមិតដនជំន្មញរបស់ដយងី និង ដពលកដលដយងីរតូវ
កសវងរកជំនយួកផនកវជិាជ ជីវៈឯកដទសបកនថម។ ដបីមិនដូដចាន េះ ដយងីនឹងរបថុយរបថានដធវីឲ្យខូចខ្វតដល់កុារកដលងាយរងដររេះ។ 

ដមដរៀនបន្មទ ប់នឹងដមីលដៅដលីរបដភទដនសកមមភាពមយួចំននួ កដលព័នធកិចចអាចបញ្ចូ លដៅកនុងកមមវធីិ ដដីមបជីយួដល់កុារ កដល
បានជបួរបទេះរពឹតតិការណ៍ប េះទងគិចផលូវចិតត។ វានឹងផតល់នូវដរលការណ៍សំខ្វន់ៗមយួចំននួសរាប់អ្វីកដលអ្នកអាចផតលជូ់នដល់
កុារកដលរងការប េះទងគិចផលូវចិតត និង ដពលកដលអ្នកគរួកតដរបីរបាស់ជំន្មញវជិាជ ជីវៈកដលទទលួបានការបណតុ េះបណ្តត លរតឹមរតូវ។ 
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ដវងានអាយុ១០ឆន ។ំ ន្មងរស់ដៅកនុងភូមិរកីរកត្តមជនបទមយួកនុងរបដទសកមពុជា។ ន្មងដធវីការ ដដីមបជីយួឲ្យរកុមរគួស្គរដដធំរបស់
ន្មងអាចរស់រានបាន។ ដថងមយួ ន្មងកំពុងកតដដីរដរសីអុ្សដៅកនុងដរព មិនឆង យពីផទេះរបស់ន្មងដ យី។ ដនេះគឺជាកិចចការមយួ កដល
ន្មងរតូវដធវីជាដរៀងរាល់ដថង ដដីមបរីកអុ្សឲ្យាត យរបស់ន្មងចមអិនអាហារសរាប់រកុមរគួស្គរទងំមូល។ ានបុរសាន ក់បានដដីរមករក
ន្មង។ បុរសដន្មេះរបឡាក់ភក់ដពញមុខ កដលដធវឲី្យពិបាកស្គគ ល់អ្តតសញ្ហដ ណរបសរ់ត់។ ដវងានអារមមណ៍ភ័យខ្វល ចជាខ្វល ងំ។ រត់
បានរដំលាភន្មងទងំកដរាលជាដរចីនដង ដោយគំរាមចង់សាល ប់ន្មងនឹងកាបិំត របសិនដបីន្មងហា៊េ នករសកឲ្យដគឮ។ ដវងបាន
រតលប់ដៅផទេះវញិ ដោយរងរបសួោ ងធងន់ និង រងការប េះទងគិចផលូវចិតត។ 

មីងរបស់ន្មងដឹងដូដចនេះ កដបញ្ជូ នន្មងដៅកាន់មណឌ លសរាប់ជនរងដររេះដោយការរដំលាភដសពសនតវៈ។ ដវងបានទទលួការ
ពោបាលសរាប់ស្គន មរបសួរបស់ន្មង និង បានចាប់ដផតីមធូររស្គលដ ងីវញិ។ ន្មងបានចាប់ដផតីមជបួជាមយួរគូដពទយពោបាលកបប
សិលបៈដនគដរាង Ragamuffin។ ដពលដំបូង ន្មងមិនអាចនិោយបានដ យី។ រគូដពទយបានអ្ងគុយជាមយួដវងទងំស្គង ត់ដសងៀម។ 
ដោយអ្ងគុយជិតដវង រគូដពទយបានចាប់ដផតីមគូររូបភាពមយួដៅដលីរកោស ដោយសំុឲ្យដវងចូលរមួជាមយួ។ ដវងបានយកដមម ដដពណ៌
រកហ្ម ដហ្យីគូសបន្មទ ត់មយួតរមង់ដៅរកបន្មទ តរ់បស់ដលាករគូដពទយ។ បន្មទ ប់ពីគូសរចួដហ្យី ន្មងកដចាប់ដផតីមញញឹម។ ដរកាយមក 
ពកួដគកដគូររូបភាពជាមយួរន  ដោយកស្គងទំនុកចិតតរបស់ន្មងដ ងីវញិបនតិចមតងៗ។ 

រូបភាពដំបូងរបស់ដវង គឺជារូបសតវចាបដដតូចមយួ កដលានស្គល បបាក់ទងំអ្ស់។ រគូដពទយបានសួរន្មងអំ្ពីអារមមណ៍របស់សតវចាប
ដន្មេះ...ដវងកដចាប់ដផតីមករសកយ ំ “ចាបានទុកខរពួយោ ងខ្វល ងំ វាានអារមមណ៍ថា វាមិនអាចដហ្រីបានដ យី។ ានមនុសសាន ក់បាន
បំបាក់ស្គល បរបស់វា។ សតវចាបសុបិនតថានឹងរស់ដៅជាមយួរកុមរគួស្គររបស់វា ប ុកនត វាានអារមមណ៍ភ័យខ្វល ច ដោយស្គរកតានការ
អារកក់ដៅកនុងដដីមដឈ ីកដលដធវីឲ្យវាឈចឺាប់ ដូដចនេះ ចាបដដតូចដនេះមិនានសុវតថិភាពរតលប់ដៅផទេះវញិដទ។” 

ត្តមរយៈរូបភាព និង ស្គច់ដរឿង កដលដវងបានបដងកីតដ ងី ន្មងបានចាប់ដផតីមនិោយសតីដ ងីវញិ និង សំកដងពីអារមមណ៍ឈចឺាប់ដដ
រជាលដរៅរបស់ន្មង។ ដវងានអារមមណ៍ធូរដសបយីោ ងខ្វល ងំ បន្មទ ប់ពីបដញ្ចញអារមមណ៍របសន់្មងរចួ។ ដរកាយមក ន្មងបានរក
ដឃញីថា ន្មងរសឡាញ់ការរា ំ និង ការដរចៀង... ដោយានជំនយួពីរគូដពទយពោបាលត្តមកបបសិលបេះ ដវងបានជយួឲ្យចាបដដតូច
ដន្មេះានជីវតិដ ងីវញិ ត្តមរយៈចលន្ម និង ចដរមៀងរបស់ន្មង។ “ចាបដដតូចចូលចិតតដរចៀង” ដវងបាននិោយ ដៅដពលកដលន្មង
បានចាប់ដផតីមដរចៀងបទចដរមៀងអំ្ពីការដហាេះដហ្រីដោយានដសរភីាព។ 

ដវងបានចាប់ដផតមីកសវងយល់កផនកមយួដនជីវតិរបស់ន្មង កដលមិនបានបាក់កបក។ ការដនេះបានជយួន្មងចាប់ដផតមីដំដណីរដដកវងឆង យ
ដនការទទលួស្គគ ល់ និង ការផតល់តដមលដល់ការឈចឺាប់ដនការប េះទងគិចផលូវចិតត កដលន្មងបានរងទុកខអ្ស់រយៈដពលោ ងយូរ និង កសវង
យល់ដ ងីវញិថា ន្មងដៅកតានភាពរសស់ស្គអ ត និង ភាពដថលថនូរដៅខ្វងកនុង។ 

 

                                                 
39 http://www.ragamuffinproject.org/real-life-stories/vengs-story/. គដរាង Ragamuffin របមូលផតុ ំរគូដពទយពោបាលកបបសិលបៈ 
កដលានគុណភាព អាជាញ ប័ណណ និង សញ្ហដ ប័រត មកដធវីការជាមួយអ្ងគការ Statutory និង Voluntary ដៅកនុងចរកភពអ្ង់ដគលស កមពុជា រូសសុ ីនងិ 
ដប រូ។ 

http://www.ragamuffinproject.org/real-life-stories/vengs-story/
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លាំហាត ់

សូមបំដពញចដន្មល េះខ្វងដរកាមៈ 

កុារកដលរតូវបានដគ    រតូវការឲ្យដគដមីលកថទបំានរតឹមរតូវ។ ដរលការណ៍កណន្មលំអៗ មយួ
ចំននួានដូចជា៖ អ្នុញ្ហដ តឲ្យកុារ    អំ្ពីរពឹតតិការណ៍ប េះទងគិច ដៅដពលកដលរត់ចង់។ ផតល់គំរូ
សកមមភាពកដល         ចំដពាេះដថងដន្មេះ។ ដរបីរបាស់មដធោបាយ  
   ដដីមបលួីងដលាមកុារ។ ពិភាកាអំ្ពីការរពឹំងទុកសរាប់    និង  
 ជាមយួកុារ។    ជាមយួកុារអំ្ពីស្គថ នភាព។ ត្តមោនដរាគសញ្ហដ ដន  
 និង     ចិតតស្គស្តសត។    កុារ។ ផតល់ឲ្យកុារនូវ  
   និង    ខលេះ។ ចុងបញ្ចប់ រតូវរបាកដថាផតល ់     
     ដដីមបឲី្យអ្នកអាចររំទដល់កុារបានរបដសីរបំផុត។  

 ាំែួរពិភាកា 

១. ដោយដោងត្តមដរលការណ៍កណន្មដំៅកនុងដមដរៀនដនេះ ដតីអ្នកនឹងផតល់ការលួងដលាមដល់កុារកដលរងការប េះទងគិចផលូវចិតត
ដៅកនុងការងារ ឬរកុមជំនំុរបស់អ្នកបានដោយរដបៀបណ្ត? 

២. សូមរសដមថា ានដររេះមហ្នតរាយដដធំមយួបានដកីតដ ងីដៅកនុងសហ្គមន៍របស់អ្នក (ឧទ. រញ្ជួ យកផនដី ឬរពឹតតិការណ៍
ហ្ងិាណ្តមយួដៅកនុងស្គលាដរៀន)។ ដតីានដរាគសញ្ហដ របដភទណ្តខលេះដៅកនុងកុារ កដលអ្នកនឹងរបាប់ដល់ឪពុកាត យឲ្យ
ានការរបុងរបយត័នជាមយួ? ដតីពកួដគគរួកតរពឹំងថានឹងដឃញីអ្វខីលេះ ថាជារបតិកមមធមមត្ត? ដតីានដរាគសញ្ហដ អ្វីខលេះ កដលគរួ
កតជាកតីបារមភ? ដតីអ្នកនឹងផតល់ដំបូន្មម នដល់ពកួដគឲ្យរបរពឹតតចំដពាេះកូនរបស់ពកួដគោ ងដូចដមតច? 

៣. ដតីានដរលការណ៍កណន្មណំ្តខលេះដៅកនុងដមដរៀនដនេះ កដលអ្នក ឬអ្នកដដទបានរពដងីយកដនតីយ? ដតីកុារបានានរបតិកមម
ោ ងដូចដមតច? ដតីានកិចចការអ្វខីលេះ កដលអ្នកនឹងដធវីខុសពីមុន? 

៤. ដតីកុារកដលរងការប េះទងគិចផលូវចិតតអាចងាយរងដររេះនឹងដររេះថាន ក់កាន់កតធំដៅកនុងគដរាង ឬរកុមជំនំុរបស់អ្នកបានដោយ
រដបៀបណ្ត? 

៥. ដតីនរណ្តកដលអ្នកនឹងសំុដំបូន្មម នសរាប់ដរលការណ៍កណន្មដំរចីនដទៀតកនុងការដោេះរស្គយជាមយួកុារកដលរងការប េះ
ទងគិចផលូវចិតត? 

៦. សូមគិតឧទហ្រណ៍កនុងករណីសិកាអំ្ពីគដរាង Ragamuffin។ ដហ្តុអ្វីបានជាអ្នកគិតថា ការពោបាលកបបសិលបេះដចនរបឌិត
ានរបដោជន៍សរាប់ដវង? 

៧. ដតីានរបដភទដនការពោបាលអ្វខីលេះ កដលអ្នកអាចកណន្មដំល់កុារកដលរងការប េះទងគិចផលូវចិតតដៅកនុងបរបិទរបស់អ្នក? 

 



   ស ៀវសៅពិធីការកុមារ 
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សមសរៀនទី១៤៖ ស ើមាន កមមភាពអ្វីខ្លះ ដែលសយើងេួរដ ប ច្ូលសៅកែងុកមមវិធីរប ់
សយើង សែើមបជីួយកមុារយកឈ្ែះសលើការប ះទងគិច្ផលូវច្ ិា? 

ស ចកត ីសងេប 

 ការយល់ដឹងអំ្ពីជំនយួកផនកចិតតស្គស្តសតសងគម  
 ដតីព័នធកិចចអាចបញ្ចូ លជំនយួចិតតស្គស្តសតសងគមដៅកនុងសកមមភាពរបស់ពកួដគបានដោយរដបៀបណ្ត? 
 ដតីានរបដភទដនជំនយួអ្វីខលេះ កដលសមរមយ? 

 ជំនយួខ្វងវញិ្ហដ ណ 

អ្ងគការជាដរចីនកំពុងកតដធវីការជាមយួកុារកដលរស់រានពីអំ្ដពីហ្ងិា និង ដររេះថាន ក់ដដធងន់ធងរ នឹងកសវងយលដ់ឃញីថា វាាន
របដោជន៍ កដលបញ្ចូ លសកមមភាពជំនយួកផនកចិតតស្គស្តសតសងគមកដលរតឹមរតូវដៅកនុងកមមវធីិរបស់ពកួដគ។ ដរលបំណង គឺដដីមបី
ជយួកុារទងំដនេះស្គត ដ ងីវញិ និង បនតដៅមុខជាមយួនឹងជីវតិកដលដពញដលញ។ 

សតើជាំនយួណផនកចិតតាស្ត ត ងគម េឺជាអ្វ?ី 

“ចិតតស្គស្តសតសងគម” ានន័យថា ជាទំន្មក់ទំនងរវាងផលប េះពាល់កផនកចិតតស្គស្តសត និង សងគម។ កផនកចិតតស្គស្តសតដនជីវតិ រមួាន 
គំនិត អារមមណ៍ និង ឥរោិបថ។ ចំកណកឯសងគមវញិ ទក់ទងនឹងទំន្មក់ទំនង របដពណី និង វបបធម៌។ កផនកទងំពីរដនេះបនតាន
ឥទធិពលដលីរន ដៅវញិដៅមក។ ដូដចនេះដហ្យី ជំនយួកផនកចិតតស្គស្តសតសងគមានអ្តថន័យដលីសពីអ្នតរាគមន៍កផនកចិតតស្គស្តសតសងគម
តទ ល់ដៅដទៀត។  

អ្នតរាគមន៍កផនកចិតតស្គស្តសតសងគម គឺជាបណតុ ំ ដនអ្នតរាគមន៍ កដលជយួដល់កុារ និង រកុមរគួស្គរ។ វាដធវីឲ្យកុារានបទពិដស្គធន៍
អំ្ពីដសចកតីរសឡាញ់ ការការពារ និង ជនំយួ កដលអ្នុញ្ហដ តឲ្យពកួដគានអារមមណ៍អំ្ពីតដមលខលួ ន និង ភាពជាកមមសិទធិ។ អារមមណ៍
ទងំដនេះពិតជាសំខ្វន់ ដដីមបីឲ្យកុារដរៀន អ្ភិវឌឍបំនិនជីវតិ ចូលរូមោ ងដពញដលញ និង ានកតីសងឃឹមសរាប់អ្ន្មគត។40  

ជំនយួកផនកចិតតស្គស្តសតសងគមកដលលអ អាចជយួកុារស្គត ដ ងីវញិពីទុកខដស្គក និង អំ្ដពីហ្ងិា ដធវីការសដរមចចិតតការពារខលួនបានលអ 
និង រស់ដៅកាន់កតានសុវតថិភាពដៅកនុងស្គថ នភាពដររេះថាន ក់។  

វាមិនចាបំាច់ កដលរតូវដរបីតិចនិកពោបាលចិតតស្គស្តសតកបបវជិាជ ជីវៈ ដដីមបបំីដពញតរមូវការកផនកចិតតស្គស្តសតសងគមរបស់កុារភាគដរចីន
ដន្មេះដ យី ដបីដទេះបីជាអ្នកកដលបានឆលងកាត់បទពិដស្គធន៍ដដអារកក់កដដោយ។41  

សរលការែ៍សផេងៗ ណដលរតូវប ា្ូ លជាំនយួណផនកចិតតាស្ត ត ងគមសៅកនុងពន័ធកិចា  

ដបូំង ដធវីឲ្យជីវតិរបស់កុារដៅជាធមមត្ត៖ ោក់អាទិភាពដលីរបព័នធដនការកថទរំបចាដំថងដៅកនុងរគួស្គរ ស្គលាដរៀន និង សហ្គមន៍។ 
ជំនយួកផនកចិតតស្គស្តសតសងគមដដរបដសីរបំផុត ដចញមកពីការចិញ្ច ឹមបីបាច់ និង ការផគត់ផគង់កដលានភាពជាប់លាប់ កដលរតូវបាន
បងាា ញត្តមរយៈរកុមរគួស្គរ និង សហ្គមន៍ដៅកនុងជីវតិរបចាដំថង។  

                                                 
40 អ្ងគការទសសនពិភពដលាកអ្នតរជាតិ 
41 សរាប់ការកណន្មបំកនថមអ្ំពីកមមវធិីជំនួយកផនកចិតតស្គស្តសតសងគម សូមដមីល  IASC (2007).   
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អ្នតរាគមន៍រមួរន ៖ អ្នតរាគមន៍កផនកចិតតស្គស្តសតសងគម គរួកតជាកផនកមយួដនបណតុ ំ ជំនយួដដធំ កដលបំដពញតរមូវការមូលោឋ ន។ រកុម
រគួស្គរ និង សហ្គមន៍ រតូវកតោក់បញ្ចូ លោ ងដពញដលញដៅកនុងកមមវធីិ។ 

ទំន្មក់ទំនងកដលយកចិតតទុកោក់៖ ជំនយួកផនកចិតតស្គស្តសតសងគម រតូវបងាា ញត្តមរយៈទំន្មក់ទំនងកដលខវល់ខ្វវ យ និង កថរកា 
កដលបងាា ញអំ្ពីការយល់ដឹង ដសចកតីរសឡាញ់ឥតលកខខណឌ  ការអ្ត់ឱន និង ការទទលួយក។ 

ការចូលរមួ៖ ការចូលរមួរបស់កុារ និង មនុសសធំដៅកនុងការសដរមចចិតត កដលនឹងប េះពាល់ដល់ជីវតិរបស់ពកួដគ ានការជេះឥទធិ
ពលវជិជានដៅដលីសុខុាលភាពកផនកចិតតស្គស្តសតសងគមរបស់ពកួដគ ផតល់អំ្ណ្តចដល់ពកួដគ និង ជយួពកួដគទទលួបានភាពាច ស់
ការដលីជីវតិរបស់ពកួដគមតងដទៀត។ 

រដំញចកផនកវបបធម៌៖ អ្នតរាគមន៍កផនកចិតតស្គស្តសតសងគមទងំអ្ស់ គរួកតានមូលោឋ នដៅកនុងវបបធម៌ដនកុារដន្មេះតទ ល់ លុេះរត្តកតវបប
ធម៌ដន្មេះមិនគិតរបដោជន៍របស់កុារជាធំ ដហ្យីវាកដានទងំរកមសីលធម៌ និង កាន់កតអាចបដងកីតនូវការស្គត ដ ងីវញិកដលសថិត
ដសថរ។ ឧទហ្រណ៍៖ ទរមង់ដនសិលបេះ និង តស្តនតីកបបរបដពណី អាចជាមដធោបាយដនការសំកដងកដលានរបដោជន៍ចំដពាេះកុារ 
កដលបានរងទុកខ ដោយការបាត់បង់។  



   ស ៀវសៅពិធីការកុមារ 
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សតើមានរបសភទននជាំនយួអ្វខី្លោះ ណដល មរមយ? 

 

អ្ងគការគរួកតានភាពចាស់លាស់ និង ជាក់លាក់ដៅកនុងនិយមន័យ និង យុទធស្គស្តសតរបស់ពកួដគកនុងការបញ្ចូ លជំនយួកផនកចិតត  
ស្គស្តសតសងគមដៅកនុងកមមវធីិរបស់ពកួដគ ដដីមបដីចៀសវាងការដធវឲី្យកុារកាន់កតានដររេះថាន ក់ ត្តមរយៈការដរបីរបាស់វធីិស្គស្តសតកដល
មិនរតឹមរតូវ។ ដោរកាម គរួកតរតូវបានដរបីរបាស់ ដដីមបដឹីកន្មនូំវអ្នតរាគមន៍កផនកចិតតស្គស្តសតសងគម។ ដទេះបីជាដៅកនុងស្គថ នភាព    
សដស្តងាគ េះបន្មទ ន់កដដោយ មនុសសភាគដរចីននឹងអាចដំដណីរការ និង ចាប់ដផតីមជាមយួនឹងអ្នតរាគមន៍ករមិតដរកាមបំផុត ជាមយួមនុសស
តិចតចួកដលរតូវការជំនយួកផនកចិតតស្គស្តសតសងគមដៅករមិតនីមយួៗដនរូបរតីដកាណ។42  

វាជាការសខំ្វនណ់្តស ់ កដលការពិដររេះដោបល់អំ្ពីការប េះទងគិចផលូ វចិតត គរួកតរតូវផតល់ដោយអ្នកជនំ្មញកដលទទលួបានការបណតុ េះ   
បណ្តត លរតឹមរតូវ និង ដៅដពលកដលរតឹមរតូវ ដហី្យធាន្មឲ្យាននូវយនតការត្តមោន។  

ជាំនយួខាងវញិ្ា ែ 

សរាប់កុារកដលមកពីសហ្គមន៍ កដលានរបវតតិដនជំដនឿ ឬស្គសន្មជាក់លាក់ ការផតល់ឱកាសឲ្យពកួដគអ្នុវតតជំដនឿរបស់ពកួដគ 
អាចជាកផនកមយួកដលានរបដោជន៍ដនដំដណីរការពោបាលពកួដគ។ រគិសតបរស័ិទ មិនគរួដរបីរបាស់ស្គថ នភាពបន្មទ ន់ ដដីមបបីងខំឲ្យ
កុារកដលរងទុកខទទលួយកជំដនឿរបស់ពកួដគដ យី។43 កនុងន័យមោ ងដទៀត ការអ្ធិស្គឋ ន ការដលីកទឹកចិតតខ្វងវញិ្ហដ ណ ដោយ
ដចញពីដសចកតីបដរងៀនកនុងរពេះគមពីរ និង ការពោបាលរបស់រពេះ អាចផតល់ជំនយួ អ្តថន័យ និង ការកណន្មដំល់កុារ កដលរងទុកខពី
អំ្ដពីហ្ងិា ឬដររេះមហ្នតរាយដដធងន់ធងរ។ ជាពិដសស របសិនដបីកុារបានដជឿថា វាាននូវកិចចការខ្វងវញិ្ហដ ណចំដពាេះការរងទុកខរបស់

                                                 
42 ដករសង់ដចញពី IASC (2007). សូមដមីលដៅ www.repssi.org (ដមដរៀនជាក់លាក់អ្ំពីដគហ្ទំព័រដនេះ ទក់ទងនឹងដំដណីរជីវតិ ដដីមដឈជីីវតិ ការបស្តញ្ហជ ប
ដរលការណ៍កណន្ម ំPSS) និង HIV AIDS Alliance "Building Blocks: Africa Wide Briefing Notes Psychosocial Support" 

http://www.aidsalliance.org/includes/Publication/BBE_Psychosocial_support.pdf 
43 សូមដមីលដសៀវដៅកិចចការទី៤ ដមដរៀនទ១ី៣ និង ដសៀវដៅកិចចការទី៦ សរាប់ការពិភាកាបកនថមអ្ំពីការបំពានខ្វងវញិ្ហដ ណ។ 

ដសវាជំន្មញ 

ដសវា និង សនតិសុខមូលោឋ ន 

ជំនួយពីសហ្គមន៍ និង 
រគួស្គរ 

ជំនួយដតត តដលីអ្នកមិនជំន្មញ 

ថាន ដំញៀនន្មឲំ្យវកិលចរកិ  

ការពោបាលដរាគចិតត 

ការពោបាល/ការពិដររេះដោបល់ជា
បុគគល ឬរកុម 

ជំនួយពីមិតតភកតិ ឬឪពុកាត យ 
ការអ្ប់រមំិនផលូវការ និង ផលូវការ 
យនតការដោេះរស្គយកដលានសុខភាពលអ 
បានដលីកទឹកចិតត 
ការសំកដងការកាន់ទុកខ 

ដោេះរស្គយបញ្ហា អាហារ និង ជរមក 
ការស្គត ដសដឋកិចចដ ងីវញិ 
ទាល ប់រតូវបានបដងកីត 

ដពទយវកិលចរកិ 
ដពទយចិតតស្គស្តសត 

ដពទយជំន្មញសុខភាពផលូវចិតត 
ដពទយបុរាណ* 

 
អ្នកសម័រគចិតត ឬអ្នកជំន្មញ
កដលទទួលបានការបណតុ េះ     
បណ្តត លរតឹមរតូវ (ឧទ. ពី
រកុមជំនុំ ឬស្គលាដរៀន) 

អ្នកជំន្មញត្តមវស័ិយ 
អ្នកសម័រគចិតតត្តមសហ្គមន៍ 

អ្វខីលេះ? នណ្ត? 

* វាជាការសំខ្វន់កដលរតូវកបងកចករវាងដពទយបុរាណ កដលដរបីរបាស់ការនិទនដរឿង ថាន បុំរាណ ជាដដីម ពីរគូធមប់ កដលដរបីផលូវងងឹតដនការសង
សឹក បណ្តត ស្គ ជាដដីម។ 
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ពកួដគ (ឧទ. វញិ្ហដ ណអារកក់បានដធវីឲ្យានដររេះមហ្នតរាយ ឬពកួដគរតូវបានដខ្វម ចលងដៅកនុងសុបិនត ដោយអ្នកកដលរបរពឹតតអំ្ដពី
ហ្ងិា) ការផតល់ការកថទខំ្វងវញិ្ហដ ណដដរតឹមរតូវ អាចជយួពកួដគលូតលាស់ដៅកនុងការពោបាលរបស់ពកួដគ។ ការដមីលកថដដលអរតូវ
កតផតល់ជូន ដដីមបដីចៀសវាងការរតួតរត្តដលីកុារដៅកនុងកាលៈដទសៈទងំដនេះ ប ុកនត កដរតូវផតល់ឱកាសសរាប់ការអ្ធិស្គឋ ន ការដលីក
ទឹកចិតត និង កាល ងំ កដលពកួដគទទលួបាន ដោយស្គរកតជំដនឿរបស់ពកួដគ។ 

ដមដរៀនបន្មទ ប់នឹងដតត តដៅដលីវធីិស្គស្តសត កដលសហ្គមន៍រគិសតបរស័ិទអាចបដងកតីនូវបរោិកាសសរាប់ការពោបាល និង ភាពដពញ
ដលញសរាប់កុារ និង សហ្គមន៍របស់ពកួដគ។ 
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ករែី ិកា44 

ដបីអ្នកសួរកុារសឹងកតរគប់រន ដៅកនុងតំបន់កប កខ្វងតបូងកនុងរបដទសឈលីីឥ ូវ អំ្ពីអ្វីកដលពកួដគានអារមមណ៍ ដៅដពលកដល
ានរញ្ជូ នកផនដី ឬអ្វីកដលពកួដគយល់សបតិ ដន្មេះពកួដគនឹងរបាប់អ្នកអំ្ពីដរឿងមយួ ឬពីរ។ ពកួដគានអារមមណ៍ខ្វល ច។ កុារអាយុ៧
ឆន ាំន ក់ កដលានដ ម្ េះថា ា ឡារា យ បាននិោយថា៖ “ខញុ ំានអារមមណ៍ភ័យខ្វល ចដៅដពលយបប់។” ឬ ពកួដគនិោយថា ពកួដគ
ពិបាកដគង ដូចដកមងរសីាន ក់អាយុ១០ឆន  ំ ាន ក់ដ ម្ េះ ា ទីោ  ហ្និរដីគ បាននិោយថា៖ “ឥ ូវ ខញុ ំសុបិនតដឃញីកតដរឿងអារកក់ៗ
ប ុដណ្តណ េះ។ ដពលខលេះ ខញុ ំដឃញីថា ធរណីកំពុងកតកបកដចញពីរន  ដហ្យីដយងីទងំអ្ស់ធាល ក់ចូលកនុងរដតត មយួ។ ានសុបិនតអារកក់ជា
ដរចីន។ ដហ្យីខញុយំល់សបតិដឃញី ា ក់ និង បា របស់ខញុ ំស្គល ប់។” 

“កុារមិនយល់អំ្ពីអ្វីកដលកំពុងកតដកីតដ ងីដន្មេះដទ។ ពកួដគករសកយ។ំ ពកួដគរងទុកខ។ ពកួដគរងការប េះទងគិចផលូវចិតត។” ន្មង បា  រ  ូ
មីណ្ត កាសទី ូ អាល់ដវ  សបាននិោយ។ រតជ់ារគូបដរងៀនថាន ក់ទីបនួដៅភូមិឌីឆតូ។ រគូបដរងៀនវយ័ដកមងាន ក់ដនេះដឹងអំ្ពីផលប េះ
ពាល់រយៈដពលកវង កដលដររេះរញ្ជូ នកផនដី ឬរពឹតតិការណ៍ប េះទងគិចផលូវចិតតដដទដទៀតអាចានដៅដលីកុារ។ ន្មងមិនបានខជេះខ្វជ យ
ដពលដវលាកនុងការកសវងរកនរណ្តាន ក់ ដដីមបជីយួន្មង ឬជយួដល់កុារដៅកនុងភូមិឌីឆតូ របដទសឈលីីដន្មេះដទ។ 

“ដថងដំបូង (បន្មទ ប់ពីរញ្ជួ យកផនដី) ខញុ ំបានពោោម (ជយួ)។ ដៅដពលកដលរកុមទូរទសសន៍មកដល់ ខញុបំានដធវីសញ្ហដ មយួកដល
និោយថា “កំុដភលចកុារដ យី” ន្មងបាននិោយ។ “ពកួដគបានរងការប េះទងគិចផលូវចិតត ដោយស្គរកតពកួដគបានបាត់បង់ផទេះសំកបង  
ដហ្យីឪពុកាត យរបស់ពកួដគកដកំពុងកតជបួភាពត្តនតឹងោ ងខ្វល ងំ ដោយស្គរកតអ្វីកដលពកួដគកំពុងកតឆលងកាត់ឥ ូវ។” 

បញ្ហា ដស្តសតស កដលកុារកនុងរបដទសឈលីីកំពុងកតដោេះរស្គយ ជាដរឿយៗ ានការពិបាកនឹងដមីលដឃញី។ “ដទេះបីជាអ្នកដមីល
ដឃញីពកួដគដសីច និង ញញឹមកដដោយ ប ុកនត ពកួដគកំពុងកតដោេះរស្គយជាមយួបញ្ហា ប េះទងគិចផលូវចិតតដនការបាត់បង់ផទេះសំកបងរបស់
ពកួដគ។” ន្មងបាននិោយ។ “អ្វីកដលកុាររតូវការបំផុតកនុងដពលឥ ូវ គឺជាការកំស្គនត។” 

ការកំស្គនតទងំដន្មេះ មកត្តមរយៈ World Vision’s Child Friendly Space កដលនឹងផតល់ឲ្យកុារនូវកកនលងសុវតថិភាព ដដីមបី
ដលង ទទលួបានអាហារលអៗ  និង ទទលួបានអារមមណ៍ជាធមមត្ត ដៅដពលកដលពកួដគដោេះរស្គយជាមយួអ្វីកដលពកួដគកំពុងកតឆលង
កាត់។ “ការដនេះពិតជាសំខ្វន់ ដោយស្គរកតវាជយួឲ្យពកួដគបំដភលចនូវអ្វីកដលពកួដគបានឆលងកាត់។ ពកួដគបានរកីរាយ ដហ្យីពកួដគ
ចាប់ដផតីមានអារមមណ៍ថា ដនេះគឺជាការធមមត្ត - ជាការធមមត្តថមី។” ន្មងបាននិោយ។ 

សរាបន់្មង បា  ការដធវីការជាអ្នកដឹកន្មសំម័រគចិតតដៅកនុងគដរាងរបស់ World Vision’s first Child Friendly Space គឺជាអ្វី
មយួកដលន្មងចូលចិតត។ “ខញុ ំមកពីតំបន់ដនេះ។ ខញុមំកពីភូមិឌីឆតូ។” ន្មងនិោយដោយយល់ពីអារមមណ៍ពិតរបស់អ្នករសុកដន្មេះ។ 

ពីមុន ន្មងចង់ដធវីអ្វីមយួ ដដីមបជីយួដល់កុារកដលរស់ដៅកនុងសហ្គមន៍របស់ន្មង ប ុកនត វារម នមដធោបាយណ្តមយួ ដដីមបដីធវីឲ្យវា
ដកីតដ ងីដន្មេះដទ។ ឥ ូវ ន្មងបានសដរមចវាដហ្យី។ “អ្ងគការទសសនៈពិភពដលាកផតល់នូវសាភ រៈ និង កកនលង ដដីមបដីធវីសកមមភាព 
ដហ្យីដយងី (រកុមរគូបដរងៀន និង អ្នកសម័រគចិតត) នឹងផតល់នូវជំនយួកផនកវជិាជ ជីវៈទងំអ្ស់។” 

Child Friendly Space នីមយួៗ អាចោក់បានកុារចំននួ១០០ន្មក់។ ានកុារដរចីនជាង១០០០ន្មក់ ពីអាយុ០-១៨ឆន  ំកំពុង
កតរស់ដៅកនុងភូមិឌីឆតូ ដហ្យីកុារចំននួ៣០០ន្មក់ ានអាយុពី១ឆន ដំល៥់ឆន ។ំ កុារ៧០០ន្មក់ដផសងដទៀតានអាយុពី៦ដល់
១៨ឆន ។ំ  

                                                 
44 Adapted from ‘Child Friendly Space helping kids recover after enormous earthquake’ by Heidi Isaza reflecting on the importance 

of helping children recover from the massive earthquake of 27.02/2010 in Chile. 
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សរាបន់្មង បា  ការកាល យជាអ្នកដឹកន្មដំន Child Friendly Space ដៅកនុងភូមិ ឌីឆតូ គឺជាឯកសិទធិមយួដដធំដធង។ “ដនេះគឺជាអ្វី
កដលខញុ ំចង់បានយូរមកដហ្យី ដោយស្គរកតពកួដគជាអ្នកជិតខ្វងខញុ ំ ដហ្យីពកួដគកដជាកូនមិតតភកតិរបសខ់ញុ ំផងកដរ។ “ន្មងនិោយ។ 

ដទេះបី មុនដពលកដល Child Friendly Space បានដបីកសដាភ ធជាផលូវការដៅដថងបន្មទ ប់កដដោយ ប ុកនត វាបានជយួដល់កុារ ដដីមបី
ឲ្យពកួដគចាប់ដផតមីស្គត ជីវតិដ ងីវញិរចួដៅដហ្យី។ “ខញុ ំកំពុងកតដមីលដឃញី (ការជេះឥទធិពល)” ន្មង បា  បាននិោយ។ “(កុារ) 
កំពុងកតដលងជាមយួរន  ពកួដគសបាយចិតត ដហ្យីពកួដគកំពុងកតញញឹម។” ន្មងបាននិោយ មុនដពលកដលន្មងដៅនិោយ
ជាមយួអ្នកសម័រគចិតតាន ក់ដទៀត។ 



   ស ៀវសៅពិធីការកុមារ 
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លាំហាត ់

សូមបំដពញចដន្មល េះខ្វងដរកាម៖ 

អ្ស់អ្នកកដលដធវកីារជាមយួកុារកដលរស់រានពី    និង   ដដធងន់ធងរនឹងរកដឃញី
ថា វាានរបដោជន៍ កដលបញ្ចូ លសកមមភាព         ដៅកនុងកមមវធីិរបស់ដយី
ង។ “ចិតតស្គស្តសតសងគម” ានន័យថាជាទំន្មក់ទនំងរវាងផលប េះពាល់ដន   និង   ។ 
ដូដចនេះ ជំនយួកផនកចិតតស្គស្តសតសងគមានអ្តថន័យដលីសពីអ្នតរាគមន៍កផនកចិតតស្គស្តសតសងគមកតមយួដៅដទៀត។ ជំនយួកផនកចិតតស្គស្តសត
សងគមដដលអអាចជយួកុារ    ពីទុកខដស្គក និង អំ្ដពីហ្ងិា ដចេះដធវី   
 កដលការងារខលួន និង រស់ដៅកាន់កតាន   ដៅកនុងស្គថ នភាពដររេះថាន ក់។ វាមិនចាបំាច់កដលរតូវ
ដរបីតិចនិក            ដដីមបបំីដពញតរមូវការកផនកចិតត
ស្គស្តសតសងគមរបស់        ដ យី ដទេះបីជាអ្ស់អ្នកកដលបានឆលងកាត់បទ
ពិដស្គធន៍ដដអារកក់កដដោយ។ វាជាការសំខ្វន់ណ្តស់ កដលការរបឹកាដោបល់ដលីការប េះទងគចិផលូវចិតត គរួកតរតូវបានផតល់ជូនដោយ
             កតប ុដណ្តណ េះ និង ដៅដពលកដល
រតឹមរតូវនិង ានការធាន្មកផនកយនតការ    កដលសថិតដសថរ។ ជំនយួ   អាចាន
របដោជន៍ោ ងខ្វល ងំ ប ុកនត រគិសតបរស័ិទមិនគរួដរបី    ដដីមបបីងខំកុារកដលរងទុកខឲ្យទទលួជំដនឿ
របស់ពកួដគដ យី។ 

 ាំែួរពិភាកា 

១. ដតីជំនយួកផនកចិតតស្គស្តសតសងគម គឺជាអ្វី? 

២. ដតីានទរមង់ដដសំខ្វន់ និង ានអំ្ណ្តចបំផុតអ្វីខលេះដនជំនយួកផនកចិតតស្គស្តសតសងគមសរាប់កុារភាគដរចីន ដទេះបីជាអ្ស់អ្នក
កដលសថិតដៅកនុងស្គថ នភាពដដលំបាកបំផុត? 

៣. ដតីកមមវធីិអ្វីខលេះដៅកនុងអ្ងគការរបស់អ្នក កដលផតល់ទរមង់ដនជំនយួកផនកចិតតស្គស្តសតសងគមមយួចនំនួ? 

៤. ដតីអ្តតសញ្ហដ ណរគិសតបរស័ិទដនអ្ងគការរបស់អ្នកអាចផារភាជ ប់វធីិស្គស្តសតផតល់ជំនយួកផនកចិតតស្គស្តសតសងគមដល់កុារបានដោយ
រដបៀបណ្ត? 
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សមសរៀនទី១៥៖ ស ើសយើងអាច្ជយួកមុារ នងិ   េមន៍ដែលរងការឈ្ចឺាប់ សែើមប ី
កាន់ដ មានភាពសពញវ័យ នងិ ធន់ររ ាំបានសោយរសបៀបណា? 

ស ចកត ីសងេប 

 ដតីអ្វីដៅជាភាពដពញវយ័? 
 ដតីភាពដពញវយ័ទក់ទងនឹងភាពធន់រទដំោយរដបៀបណ្ត? 

 ដតីដយងីអាចជយួដល់កុារ និង សហ្គមន៍កាន់កតានភាពដពញវយ័ដោយរដបៀបណ្ត? 

អ្នកជំន្មញខ្វងអ្ភិវឌឍកុារដមីលដឃញីភាពដពញវយ័ ជាដរលដៅដនកុារភាព៖ កាល យជាមនុសសធំកដលានរបសិទធភាព និង ាន
ទំនលួខុសរតូវកនុងសងគម។ ដូចរន ផងកដរ កុារដៅរគប់វយ័ កដអាចពណ៌ន្មថា “ដពញវយ័” ផងកដរ (ឧទ. របរពឹតតដោយានរបសិទធ
ភាពដៅកនុងសមតថភាព និង លទធភាព ដៅត្តមអាយុរបស់ពកួដគ។”) ដូដចនេះ កុារាន ក់ អាចដពញវយ័បាន ប ុកនត កដដៅកតរតូវការ
អ្ភិវឌឍកាល យជាមនុសសធំកដលដពញវយ័ និង មិនដពញវយ័ដៅខ្វងកនុងផងកដរ។ ដូចរន ផងកដរ មនុសសធំកដអាចមិនដពញវយ័ផងកដរ 
ដហ្យីមនុសសធំទងំអ្ស់កំពុងកតសថិតកនុងដំដណីរការដនភាពដពញវយ័។ 

ដូចជាអ្នកបានដឃញីដៅកនុងដមដរៀនទី៧ និង ដៅករមិតខ្វងវញិ្ហដ ណផងកដរ ភាពដពញវយ័ គឺជាដរលដៅរបស់រគិសតបរស័ិទ គឺាន
ភាពដពញវយ័ រគប់លកខណ៍ មិនខវេះអ្វីដស្គេះដ យី (ដអ្ដភសូ ៣៖១២-១៦)។ ពាកយថា “រគបល់កខណ៍” គឺជាពាកយ telos (ជាភាស្គ
រកិក ានន័យថា ជាដរលដៅចុងដរកាយកដលសដរមចបាន)។ “ដពញវយ័” ឬ telios (ដពញវយ័ រគប់លកខណ៍ ឥតដខ្វច េះ សដរមច
បានដពញដលញ) ឆលុេះបញ្ហច ងំអំ្ពីអ្តថន័យដនភាពដពញវយ័សរាប់រគិសតបរស័ិទ គឺសដរមចនូវអ្វីៗទងំអ្ស់ កដលរពេះជាាច ស់ចង់ឲ្យ
ដយងីកាល យជា ានលកខណៈដូចរពេះរគិសតដៅកនុងឥរោិបថ គំនិត អាកបបកិរោិ និង អារមមណ៍របស់ដយងីចំដពាេះរពេះជាាច ស់ អ្នក
ដដទ និង ខលួនដយងី។  ភាពដពញវយ័ដនរគិសតបរស័ិទ ឆលុេះបញ្ហច ងំអំ្ពីទំន្មក់ទំនងជាសហ្គមន៍ដនដសចកតីរសឡាញ់ដៅកនុងរពេះរតីឯក 
គឺរពេះបិត្ត រពេះបុរត្ត និង រពេះវញិ្ហដ ណដដវសុិទធ។ ភាពដពញដលញ និង ភាពដពញវយ័ គឺជាដរលដៅដៅកនុងដំដណីររគិសតបរស័ិទដន
ការរាប់ជាសុចរតិ។ 

កនុងរដបៀបជាដរចីន វាាននូវការចងចាដំដសំដបីមមយួរវាងទសសនៈកបបចិតតស្គស្តសតសងគម និង ដទវវទិោដៅដលីភាពដពញវយ័។ ជា
ពិដសស ទសសនៈទងំពីរដនេះរតូវបានសញ្ជ ឹងគិតដៅដលីដសចកតីរសឡាញ់។ ភាពខុសរន ដដសំខ្វន់ដកីតដ ងី ដោយស្គរកតភាពដពញ 
វយ័ខ្វងចិតតស្គស្តសត និង ភាពដពញដលញ រតូវបានវាស់កវង ដោយរពំកដនកដលកំណត់ដោយដលាកិយដនេះ (សមតថភាពខ្វងចិតត   
ស្គស្តសតសងគម ជាដដីម) ប ុកនត ភាពដពញវយ័ និង ភាពដពញដលញខ្វងដទវវទិោវញិ រតូវបានកំណត់ដោយការផារភាជ ប់ជាមយួរពេះ
រគិសត។ 

ភាពដពញវយ័ដនរគិសតបរស័ិទ មិនររន់កតទក់ទងនឹងការដឹង និង ការដោេះរស្គយជាមយួការឈចឺាប់ពីអ្តីតកាល ឬដោេះរស្គយ
ជាមយួបញ្ហា កនុងដពលបចចុបបនន ឬជាដំដណីរការមយួដនការអ្ភិវឌឍខលួនឯង ដដីមបជីយួបុគគលាន ក់កាល យជាមនុសសកដលដឆលីយតបនឹង
តរមូវការរបស់អ្នកដដទ ដដីមបសីដរមចទំន្មក់ទំនងសងគមកដលានរបសិទធភាពដន្មេះដទ។ ផទុយដៅវញិ ភាពដពញដលញ ឬភាពដពញ  
វយ័របស់រគិសតបរស័ិទ គឺជាលទធផល កដលរពេះវញិ្ហដ ណបំតល ស់បំករបអ្តតចរតិ។ វាមិនកមនររន់កតជាការដោេះរស្គយបញ្ហា  ឬការរកី
ចដរមីនប ុដណ្តណ េះដទ។ ដៅដពលកដលដយងីអ្នុញ្ហដ តឲ្យខលួនដយងីដពញដោយដសចកតីរសឡាញ់របស់រទង់ ដន្មេះដយងីនឹងមិនានភាព
ភ័យខ្វល ចដស្គេះដ យី (១យ ូហាន ៤៖១៨) ដហ្យីដយងីនឹងានដសរភីាព ដដីមបកីាល យជាបុគគលាន ក់កដលានភាពដចនរបឌិតដដពិត 
កដលឆលុេះបញ្ហច ងំលកខណៈរបស់រពេះដៅខ្វងកនុងដយងី។ ដៅកនុងដសៀវដៅដអ្ដភសូ ដលាកប ូលនិោយអំ្ពីដយងីថា ជាមនុសសកដលដៅ
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កនុងរពេះរគិសត។ អ្តតសញ្ហដ ណ ឋានៈ និង មុខតំកណងរបស់ដយងី រតូវបានកំណត់ដៅកនុងរពេះរគិសត។ ការដនេះអ្នុញ្ហដ តឲ្យដយងីរស់
ដៅ និង របរពឹតត កនុងន្មមជាមនុសសដពញវយ័ កដលទទលួបានការទទលួយក និងឋានៈរបស់ពកួដគពីរទង់ មិនកមនពីអ្នកណ្តាន ក់
ដ យី។  

ដៅកនុងដសៀវដៅកិចចការដនេះ ដយងីបានដឃញីថា ភាពធនរ់ទ ំ គឺជាសមតថភាពរបស់មនុសសាន ក់ ដដីមបសីរមបខលួនោ ងានរបសិទធ
ភាព និង ដធវកីារជាមយួទុកខលំបាកដនជីវតិកដលានជាបនតបន្មទ ប់។ ដបីគិតត្តមរពេះគមពីរ ដតីវាអាចដៅរចួកដរឬដទសរាប់មនុសស
ាន ក់ ដដីមបាីនភាពធន់រទដំៅកនុងស្គថ នភាពមយួ កដលរម នលកខណៈដូចរពេះរគិសត? ភាពដពញវយ័ ពាក់ព័នធនឹងការានលកខណៈ
កាន់កតដូចរពេះរគិសត និង ានទំន្មក់ទំនង កដលជាគំរូអំ្ពីទំន្មក់ទំនងដនដសចកតីរសឡាញ់របស់រពេះរតីឯក ដូដចនេះ ភាពដពញវយ័នឹង
ន្មដំៅរកភាពធន់រទ។ំ ដលីសពីដនេះដៅដទៀត ការានភាពធន់រទកំដលដឆលីយតបដៅនឹងទុកខលំបាក កដអាចជយួអ្ភិវឌឍឲ្យានអ្តត
ចរតិកដលកាន់កតដពញវយ័ ត្តមរយៈការតស៊េូពុេះពារ កតីសងឃមឹ និង ដសចកតីរសឡាញ់ (រ  ូម ៥៖៣-៤ ោ កុប ១៖៣-៤)។ ដូដចនេះ 
រទឹសតីដនភាពធន់រទ ំ កដលានមូលោឋ នដចញពីរពេះគមពីរ ទមទរឲ្យដយងីានភាពចាស់លាស់អំ្ពីឧបសគគ កដលានដៅកនុងជីវតិ
របស់មនុសសាន ក់។ 

សតើសយើងអាច រមប រមួលភាពសពញវយ័ និង ភាពសពញសលញសៅកនុងការងាររប ់សយើងជាមយួកុមារ និង  េេមនប៍ានសោយ
រសបៀបណា? 

ដយងីបានដឃញីថា ដររងអ្ភិវឌឍរទពយរបកបដោយភាពវជិជានដនការដមីលដឃញី និង ដធវកីារជាមយួកុារ និង សហ្គមន៍ សពវដថង
ដនេះ គឺជាវធីិស្គស្តសតកដលរសបត្តមរពេះគមពីរបំផុត។ វាជយួផតល់អំ្ណ្តចដល់មនុសស ជាជាងដមីលដឃញីពកួដគជាបញ្ហា  ឬជាជនរង
ដររេះ។ វាដមីលដឃញីមនុសស ដូចជារពេះជាាច ស់ដមីលដឃញីពកួដគ ទក់ទងនឹងសកាត នុពល និង ដជាគវាសន្មរបស់ពកួដគ អ្វីកដល
ពកួដគអាចកាល យជា ជាជាងររន់កតដឃញីពកួដគដៅកកនលងកដលពកួដគសថិតដៅកនុងដពលបចចុបបនន។  

ដដីមបពីោោមជយួកុារ និង សហ្គមន៍ឲ្យកាន់កតានភាពធន់រទ ំនិង ដពញវយ័ពិតរបាកដ ដរលការណ៍ខ្វងដរកាមដនេះ គឺជាមគគុ
ដទសកដដដានរបដោជន៍សរាប់រកុមជំនំុ និង អ្ងគការរគិសតបរស័ិទ៖ 

 សរាប់មនុសសាន ក់កដលហា៊េ នតល ស់បតូរ ជាដំបូង ពកួដគរតូវកតដឹងថា រពេះជាាច ស់រសឡាញ់ និង ដពញចិតត ពកួដគ (ដសត
ន្ម ៣៖១៧ ដយដរា ១៣៖៣)។ ដលាករគូ រឆីត ខូល កដលមកពីគដរាងដនដហ្ាដៅកនុងរបដទសដសរា លីអូ្ន បានកសវង
រកដឃញីថា កុារ ទហាន និង មនុសសធំ រតូវដឹងថា ពកួដគរតូវបានទទលួយក និង រសឡាញ់ ជាដំបូងសិន មុនដពល
កដលបុគគលិកចាប់ដផតីមសិកាពីតរមូវការស្គត លទធភាពរបស់ពកួដគ។45 

 កុារ និង មនុសសធំរតូវកតទទលួការបណតុ េះបណ្តត ល និង ការកណន្ម ំ ពីឪពុកាត យ និង សហ្គមន៍ទងំមូលអំ្ពីរដបៀប
រសឡាញ់ និង អ្ភិវឌឍអ្តតចរតិ និង អ្ំដណ្តយទនរបស់ពកួដគ និង យកឈនេះដលីភាពងាយរងដររេះរបស់ពកួដគ (ទុតិយ
កថា ៦៖១-១៦) 

 ជាដំបូង មនុសសរតូវកតពឹងអាងដលីរពេះជាាច ស់  

                                                 
45 សូមដមីលករណីសិកាដនដមដរៀនទី៦ 



 

 ហានិភយ័ និង ភាពធនរ់រាំ 
 

 84 

 មនុសសកដរតូវានបទពិដស្គធន៍អំ្ពីអារមមណ៍ជាសហ្គមនដ៍ដពិតរបាកដ និង រកីចដរមីនដៅកនុងភាពដពញវយ័ខ្វងទំន្មក់
ទនំង។ ដយងីរតូវកតជយួរន ដៅវញិដៅមក ដដីមបរីស់ដៅកនុងទំន្មក់ទំនងកដលានសុខភាពលអជាមយួរន ដៅវញិដៅមក 
របសិនដបីដយងីចង់ឆលុេះបញ្ហច ងំសកមមភាពកដលរបកបដោយដសចកតីរសឡាញ់ កដលដឃញីដៅកនុងរពេះរតីឯក។46 

 រពេះកាយដនរពេះរគិសត ទងំមូល រតូវកតដធវីការជាមយួរន ដោយដសចកតីរសឡាញ់ ដូដចនេះ មនុសសនឹងានអារមមណ៍អំ្ពីការ
ទទលួយក ការជរមុញ ការលត់ដំ និង ការដលីកទឹកចិតត ដៅដពលកដលពកួដគសីុជដរៅទំន្មក់ទំនងរបស់ពកួដគជាមយួរន
ដៅវញិដៅមក និង ជាមយួរពេះជាាច ស់ (ដអ្ដភសូ ៤៖១៦)។ របសិនដបីមនុសសរតូវអ្ភិវឌឍភាពដពញវយ័កដលរសបត្តម
រពេះគមពីរ ដូដចនេះ ពកួដគរតូវការកកនលងកដលានសុវតថិភាព ដដីមបរីកីចដរមីនដ ងី។ 

                                                 
46 បុគគលិក ដូចជា Crabb, Vanier and Scazzero បានកសវងរកចដមលីយសរាប់សំណួរអ្ំពីរដបៀបកដលដយងីអ្ភិវឌឍសហ្គន៍កដលដពញវយ័រសបត្តមរពេះគមពីរ 
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ករែី ិកា 

សីុណ្ត គឺជាដកមងរសីាន ក់ កដលានអាយុរបាបីំឆន  ំ រស់ដៅកនុងរបដទសអាស្តហ្វកិខ្វងតបូង។ ន្មងានបងរបុសអាយុដប់បីឆន ាំន ក់ 
កដលន្មងចូលចិតត និង ដររព ប ុកនត ន្មងានចិតតរចកណនចំដពាេះបអូនរសីអាយុរបាឆំន រំបស់ន្មង ដ ម្ េះ អីុ្វ។ី ឪពុករបស់ន្មងជាជន
ជាតិហូ្ ង់ ដហ្យីាត យរបស់ន្មងជាជនជាតិអ្ង់ដគលស។ ពកួរត់ទងំពីរសថិតដៅកនុងវយ័កសសិបឆន ។ំ ពកួដគដទីបកតបានការងារដធវី 
ប ុកនត ទទលួបានរបាក់កខតិច ដហ្យីពកួដគមិនបានទទលួការអ្ប់រខំពស់ដ យី។ ពកួដគទងំពីរន្មក់ានបញ្ហា ខ្វងដរគឿងរសវងឹ/ដរគឿង
ដញៀន ប ុកនត ពកួដគបានលាក់ដរឿងដនេះបានោ ងលអ ដោយយកសំបកដរៅដនភាពមាញឹកកនុងសងគម និង ការដររពកកលងកាល យមក
ោក់មុខ។ ពកួដគមិនបានឲ្យអ្នកជិតខ្វងរបស់ពកួដគដឹងថា ពកួដគកំពុងកតជបួបញ្ហា ទងំដន្មេះដទ ប ុកនត អ្នកជិតខ្វងរបស់ពកួដគដឹង
ថា ពកួដគចូលចិតតផឹក និង ដឃញីសីុណ្ត កតងកតរងការសតីបដន្មទ សជានិចចដៅកនុងរកុមរគួស្គរ។ ពកួដគចង់ជយួ ប ុកនត មិនដឹងជារតូវ
ជយួោ ងដម ច។  

សីុណ្ត កតងកតជាកូនកដលពិបាក និង ានការពិបាកពីកំដណីត ដោយស្គរកតន្មងចូលចិតតនិោយរតង់ៗ រតួតរត្ត និង ទមទរ។ 
ាត យរបស់ន្មងដឃញីន្មងថាជាបញ្ហា  ប ុកនត សីុណ្តចង់កាល យខលួនខុសពីដនេះ។ ឪពុកាត យបានករសកោក់ន្មងជាដរចីនដង និង អ្ស់
សងឃមឹចំដពាេះការធំធាត់របស់ន្មង។ ន្មងកតងកតដចញដៅត្តមផលូវ ជាកកនលងកដលន្មងអាចរកបានមនុសសកដលន្មងអាចានទំន្មក់
ទំនងជាមយួ និង អ្នកកដលដមីលដឃញីន្មងជាមនុសសាន ក់ មិនកមនជាបញ្ហា ។ ន្មងបានឆងល់ថា ាត យរបស់ន្មងពិតជារសឡាញ់
ន្មងកដរឬអ្ត់ ដហ្យីន្មងានអារមមណ៍ភ័យខ្វល ចំដពាេះឪពុកន្មង។ ជាដរឿយៗ ន្មងានអារមមណ៍ថា ពិភពដលាកនឹងរបដសីរជាង 
របសិនដបីរម នន្មងរស់ដៅ។  

ដៅយប់មយួ ន្មងបានដលាតដចញពីផទេះ ដហ្យីដៅកាន់កកនលងមយួដៅខ្វងដរកាយរកុមជំនំុ ជាកកនលងកដលពកួដគផតល់អាហារដល់
អ្នក និង សបាយរកីរាយកដលដឃញីអ្នក។ ន្មងចូលចិតតណ្តស់ ដៅដពលកដលបុគគលិកអ្ធិស្គឋ នជាមយួន្មង ដរពាេះវាដធវីឲ្យន្មងាន
អារមមណ៍សុវតថភិាព។ ដពលខលេះ សីុណ្តនិោយដៅកាន់រពេះជាាច ស់ ដៅដពលកដលន្មងភ័យខ្វល ច ដហ្យីន្មងឆងល់ថាដតីរពេះជាាច ស់
ធុញរទន់នឹងន្មងកដរឬអ្ត់ ឬកដរទង់រសឡាញ់ន្មងកដរឬអ្ត។់  
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លាំហាត ់

សូមបំដពញចដន្មល េះខ្វងដរកាម៖ 

អ្នកជំន្មញកផនកអ្ភិវឌឍកុារដមីលដឃញី    ជាដរលដៅដនកុារភាព។ ភាពដពញវយ័ 
    គឺជាដរលដៅរបស់រគិសតបរស័ិទ។ ភាពដពញវយ័រគិសតបរស័ិទឆលុេះបញ្ហច ងំអំ្ពីសហ្គមន៍ទំន្មក់ទំនង
ដន   ដៅកនុង    ។ ភាពដពញដលញ និង ភាពដពញវយ័ គឺជាដរលដៅដន
ដំដណីររគិសតបរស័ិទដន    ។ ភាពខុសរន ដដធំរវាងភាពដពញវយ័     
និង ដទវវទិោ គឺទក់ទងដៅនឹង    ។ ភាពដពញវយ័រគិសតបរស័ិទ ទក់ទងនឹងការកដលាន 
     រពេះរគិសត និង ានទំន្មក់ទំនងកដលជាគំរូដនដសចកតីរសឡាញ់ដនរពេះរតីឯក ដូដចនេះ ភាព
ដពញវយ័ នឹងន្មដំៅរក    ។ ដលីសពីដនេះដៅដទៀត ការដឆលីយតបដៅនឹងទុកខលំបាក កដអាចជយួ
អ្ភិវឌឍអ្តតចរតិកាន់កតដពញវយ័ ត្តមរយៈ         និង  
 ។ ការជយួកុារ និង សហ្គមន៍ឲ្យកាន់កតានភាពធន់រទ ំរមួទងំការកដលឲ្យពកួដគដឹងថា ពកួដគទទលួ  
   និង    ។ ផតល់    និង  
 ដល់កុារ និង មនុសសធំ។ ជយួមនុសស    ដលីរពេះជាាច ស់។ បដងកីតនូវអារមមណ៍  
     កដលភាពដពញវយ័ខ្វងទំន្មក់ទំនងអាចអ្ភិវឌឍដ ងី។ ដូដចនេះ    
      ដនរពេះរគិសតរតូវការដធវីការជាមយួរន ។ 

 ាំែួរពិភាកា 

សូមដមីលដមដរៀនដរកាយៗដនដសៀវដៅដនេះ ចូរគិត និង សរដសរចដមលីយរបស់អ្នក។ សូមដបីកដៅក័ណឌ គមពីរ យ ូហាន ១០៖១០ ដៅ
ដពលកដលអ្នកដឆលីយសំណួរខ្វងដរកាមដនេះ៖ 

១. ដតីអ្នកជបួឧបសគគអ្វីខលេះកនុងការកសវងរកមដធោបាយ ដដីមបជីយួដល់រកុមរគួស្គរ និង សហ្គមន៍ដនេះឲ្យដពញវយ័? 

២. ដតីសីុណ្ត រគួស្គររបស់ន្មង និង សហ្គមន៍ានចំណុចខ្វល ងំ ចំណ្តប់អារមមណ៍ និង រទពយធនអ្វីខលេះ? 

៣. ដតីអ្នកអាចអ្នុវតតត្តមដមដរៀនទងំដនេះដោយរដបៀបណ្ត? (សូមគិតអំ្ពីដមដរៀនទី៥ ទី៦ និង ទី៧) 

៤. ដតីអ្នកានតនួ្មទីអ្វីខលេះ? ដហ្តុអ្វីបានជាអ្នកដរជីសដរសីយកតនួ្មទីដនេះដៅកនុងឧទហ្រណ៍ដនេះ? 

៥. ដតីអ្នកអាចជយួដល់សីុណ្ត និង រកុមរគួស្គររបស់ន្មងឲ្យអ្ភិវឌឍនូវអារមមណ៍ថារពេះជាាច ស់ជានរណ្ត ដតីដំណឹងលអគឺជាអ្វី 
និង អ្ភិវឌឍទំន្មក់ទំនងជាមយួរទង់បានដោយរដបៀបណ្ត?  

៦. ដតីវាានការលំបាកអ្វីខលេះដៅកនុងស្គថ នភាពទងំដនេះ? ដតីសីុណ្តអាចដឹងថា រពេះជាាច ស់នឹងដពញចិតតន្មងដោយរដបៀបណ្ត? 

៧. ដតីការដនេះអាចជយួដល់ពកួដគឲ្យានទំន្មក់ទំនងលអជាមយួរន ដៅវញិដៅមកបានដោយរដបៀបណ្ត? (ដសតន្ម ៣)? ដតី
ការដនេះអាចពរងឹងភាពដពញវយ័ និង ភាពធន់រទរំបស់ពកួដគបានដោយរដបៀបណ្ត? 

៨. ដតីានជំន្មញ និង បំនិនជីវតិអ្វីខលេះ កដលសីុណ្តាន ដដីមបដីធវីឲ្យទំន្មក់ទំនងកដលានសុខភាពលអ? ដតីន្មងរតូវការជំនយួអ្វី
ខលេះដៅកនុងកផនកដនេះ? (ឧទ. ទុកចិតតមនុសស បដងកីតរពំកដន និង ដធវីត្តមរពំកដនកដលានសុខភាពលអ ដោេះរស្គយជដាល េះ ជា
ជាងរត់ដគច ឬដធវីបាបខលួនឯង ដោយោក់ខលួនឲ្យរងហានិភ័យដៅត្តមផលូវ។)   



   ស ៀវសៅពិធីការកុមារ 
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៩. ដតីការដនេះពរងឹងដល់ភាពធន់រទរំបស់ន្មងបានដោយរដបៀបណ្ត? 

១០. ដតីអ្នកអាចជយួសីុណ្ត ដដីមបាីនអារមមណ៍ថា ន្មងអាចទុកចិតតមនុសសធំមយួចំននួ និង រដបៀបកដលន្មងអាចដឹងថា មនុសស
ធំ/មិតតភកតិានសុវតថិភាពបានដោយរដបៀបណ្ត? 

១១. ដតីសហ្គមន៍អាចជយួដល់សីុណ្ត និង ឪពុកាត យរបស់ន្មងឲ្យានភាពដពញវយ័បានដោយរដបៀបណ្ត? (សូមគិតអំ្ពីការ
ដរបីរបាស់គំនិតមយួចំននួដៅកនុងដមដរៀនដនេះ និង គំរូដនភាពធន់រទ ំGrotberg - ខញុ ំគឺជា ខញុ ំអាច និង ខញុ ំាន។) 

១២. ដតីអ្នកនឹងជយួដល់សីុណ្ត និង សហ្គមន៍របស់ន្មង ដដីមបអី្ភិវឌឍនូវស្គច់ដរឿងថមីមយួសរាប់ជីវតិរបស់ពកួដគ និង ដឹងថា 
អ្តីតកាលរបស់ន្មងអាចជយួជប់សូនន្មង ប ុកនត វាមិនកំណត់ពីដជាគវាសន្មអ្ន្មគតរបស់ន្មងដ យី គឺានកតរពេះជាាច ស់
កតមយួគត់ កដលដឹងដន្មេះដោយរដបៀបណ្ត? 
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