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អារមភកថា 
សូមគិ្តរសដម ថា អបកបានទទលួការអដ ជ្ ីញឲ្យដៅដលងទីរកុងមយួដ៏ឆ្ងង យ។ អបកនឹងរតូវដធវដីាំដណីរបនួរបាាំដថង។ អបកបាន
ដរៀបចាំ ដោយានជាសដមលៀកបាំពាក់ សាភ រៈអន្មម័យផ្ទធ ល់ខ្លួន និងរបថហ្លជាអាហារសរមន់ខ្លេះៗថដរសរាបប់រដិភាគ្ដៅ
ត្តមផលូវ។ អបកដរៀបចាំត្តមស្គទ នភាពដធវីដាំដណីរ ដហ្យីក៏ត្តមមនុសសថដលអបកដធវដីាំដណីរជាមយួ។ និោយឲ្យជាក់ថសឋង អបក
របថហ្លជានឹងដរៀបថផនការដូចជា ដតីអបកនឹងដគ្ងដៅកថនលងណ្តន្មដពលយប់ អបកនឹងយករបាក់ដៅជាមយួលមមរគ្ប់ររន់
នឹងទិញអាហារ ដហ្យីរបថហ្លជាអបកនឹងចាំណ្តយដពលមយួដថង ឬពីរដថងបថនទម ដដីមផដីៅដលងមិតថភកឋិ ឬស្គច់ញាតិមយួ
ចាំននួថដលរស់ដៅកបុងទីរកុងថដលអបកនឹងដៅដលងផងថដរ។   

របសិនដបីមិតថភកឋិាប ក់របស់អបក មកសួរន្មាំអបកអាំពីការដធវីដាំដណីររបស់អបក ដតីអបកគិ្តោ ងដម ច របសិនដបីរត់ ឬន្មង
និោយថា ការដរៀបចាំរបស់អបកគឺ្មិនចាំបាច់ ដហ្យីដូចជាលងង់ដលល ដទៀត? ដតីអបកនឹងដជឿរត់ ឬន្មងថដរឬដទ របសិនដបី
រត់/ន្មងនិោយថា មិនចាំបាច់យកសដមលៀកបាំពាក់ដៅជាមយួ ដហ្យីក៏នឹងានមនុសសថដលដរតៀមនឹងឲ្យអាហារដល់អបក 
ថដលអបកមិនចាំបាច់យកអាហារ ឬទិញអាហារអវទីាំងអស់ ដហ្យីអបកនឹងខ្ជេះខ្វជ យដពលដវលា របសិនដបីអបកដគ្ង ដូដចបេះអបកគ្រួ
ថតបាំដភលចអាំពីវា ដហ្យីររន់ថតដធវីដាំដណីររហូ្តដោយមិនបាច់ដគ្ងដស្គេះ? ដហ្យីដបីគិ្តត្តមដសចកឋីទាំងអស់ដន្មេះ អបក
របថហ្លជាដបាេះបង់ដចលនូវការដៅដលងមិតថភកឋ ិ ដោយស្គរអបកគិ្តថាទាំន្មក់ទាំនងក៏ជាការខ្ជេះខ្វជ យដពលដវលាថដរ? អបក
ានកិចចការថដល “សាំខ្វន់” ជាងដនេះ ដដីមផដីធវដីៅកបុងរពេះរាជយរបស់រពេះជាាច ស់។ 

ដតីអបកនឹងដឆលីយតបោ ងណ្តដៅកាន់មនុសសថដលគិ្តថបបដនេះ? មនុសសភាគ្ដរចីនគិ្តថា អបកថដលនិោយថបបដនេះ គឺ្ជា
មនុសសថដលលងង់ដលល  មិនដចេះដរៀបចាំ និងមិនរគ្បល់កខណៈ។ ដហ្យីត្តមពិត ដន្មេះជាចិតថគ្ាំនិតថដលរគិ្សឋបរស័ិទមយួចាំននួ
ានចាំដពាេះបរបិទដនការថថទាំខ្លួនឯង។ ពកួដគ្គិ្តថា វាមិនចាំបាច់ដន្មេះដទ។ ដគ្គិ្តថា រពេះជាាច ស់នឹងផគត់ផគង់រគ្ប់ទាំង
ដសចកឋីរតូវការរបស់អបក។ ដសចកឋីដន្មេះពិតណ្តស់ រទង់នឹងផគត់ផគង់ដយងីថមន។ ប ុថនថ រទង់ក៏រ ាំពឹងឲ្យអបកានរបាជាញ  ដហ្យីដរបី
ការវនិិចឆ័យរតឹមរតូវដៅកបុងការដរៀបចាំព័ននកិចចផងថដរ។ 

ការថថទាំខ្លួនឯង រសដដៀងរប ដៅនឹងការដរៀបចាំសរាប់ការដធវីដាំដណីរមយួ។ សាំខ្វន់បាំផុត ការថថទាំខ្លួ នឯង ជាការអនុវតថការ
រស់ដៅដោយបាំដពញតរមវូការរបស់អបកផ្ទធ ល់ ដដីមផីឲ្យអបកអាចបាំដពញតរមូវការរបស់អបកដដទថដរ។ វាសាំខ្វន់ ដរពាេះថា
របសិនដបីអបកមិនបាំដពញតរមូវការរបស់ខ្លួនឯងសិនដទ ដន្មេះអបកនឹងមិនអាចបាំដពញតរមូវការរបស់អបកដដទបានដ យី។ ដូច
ជាការដរៀបចាំសរាបក់ារដធវីដាំដណីរមយួអ ច្ ឹង វាមិនលអដទកបុងការចប់ដផឋីមដធវីការជាមយួកុារថដលរបឈមនឹងភាពរងដររេះ 
ដោយរម នថផនការមយួចាំននួកបុងការបាំដពញតរមូវការជាមនុសសរបស់អបក ដៅខ្ណៈថដលអបកកាំពុងដធវីការជាមយួពកួដគ្ 
ពិដសស របសិនដបីអបកសងឃមឹថា អបកនឹងដធវីការជាមយួពកួដគ្កបុងរយៈដពលយូរអថងវង។ “ការដធវីដាំដណីរ” ជាមយួកុារថដល
របឈមមុខ្នឹងភាពរងដររេះ មិនររន់ថតជាដាំដណីរថដលនឹងានរយៈដពលថតពីរបីដថងប ុដណ្តត េះដទ ដរពាេះកុាររតូវការដពល
ដលីសពីពីរបីដថងដន្មេះ ដដីមផទីទលួការស្គថ ដ ងីវញិ។ ការដធវីដាំដណីររបស់អបកជាមយួពកួដគ្ របថហ្លជាចាំណ្តយដពលរាប ់ 
ឆ្ងប ាំ។ មនុសសភាគ្ដរចីនមិនរ ាំពឹងថានឹងរស់បានរាប់ឆ្ងប ាំដ យី របសិនដបីដគ្មិនបរដិភាគ្អាហារ។ សូមកុាំរ ាំពឹងថា អបកអាចនឹងដធវី
ការកបុងរយៈដពលយូរអថងវងជាមយួកុារថដលរបឈមមុខ្នឹងភាពរងដររេះបាន ដោយមិនបាំដពញតរមូវការផ្ទធ ល់ខ្លួនរបស់
អបកជាមុនសិនដន្មេះ។  

ដសៀវដៅកិចចការដនេះនឹងផឋលឲ់្យអបកនូវព័ត៌ាន និង គ្ាំនិតដោបល់ជាក់ថសឋងមយួចាំននួពីរដបៀបថដលអបកអាចថថទាំខ្លួនឯង
ជាមយួនឹងបរបិទដនការងារថដលអបកដធវីជាមយួនឹងកុារថដលរបឈមមុខ្នឹងភាពរងដររេះ។ 

ថផបកទីមយួនឹងដផ្ទឋ តដៅដលីការថសវងយល់អាំពីខ្លួនអបក តរមូវការរបស់អបក និងហានិភ័យមយួចាំននួថដលអស់អបកថដលដធវីការ
ជាមយួកុារដៅកបុងកាលៈដទសៈលាំបាកៗថតងជបួរបទេះ។ 
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ថផបកទីពីរនិោយអាំពីរដបៀបជាក់ថសឋងមយួចាំននួថដលដយងីអាចថថទាំខ្លួនឯងបាន។ ដយងីក៏នឹងដមីលពីតនួ្មទីរបស់  ស្គទ ប័ន
កបុងការថថទាំបុគ្គលិក និង អបកសមរ័គ្ចិតថផងថដរ។ 

ថផបកទីបីដផ្ទឋ តដលីរដបៀបអភិវឌណ និង រកីចដរមីនដ ងីជាមយួនឹងបរបិទការងាររបស់អបក។ វារមួានទាំងការរគ្ប់រគ្ង រដបៀប
ថដលរកុមដធវីការបានោ ងលអរបដសីរ និង រដបៀបដោេះរស្គយជាមយួជដាល េះ ការផឋល់ឱវាទ និង រកាឲ្យរពេះជាាច ស់ដៅជា
ចាំណុចកណ្តឋ ល។ 
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ផ្ផនកទី១ ៖ ការផ្ ែងយលអ់ំពីខ្លនួសយើង 

ថផបកដនេះផឋល់នូវរគឹ្េះមូលោឌ នអាំពីការយល់ដឹងពីអតទន័យដនការដមីលទាំខ្លួនឯង និង ស្គរៈសាំខ្វន់របស់វា។  

ដយងីនឹងចប់ដផឋមីដោយដហ្តុផលថដលដយងីរតូវថថទាំខ្លួនឯង ដហ្យីដយងីានតរមូវការអវីខ្លេះ (ដមដរៀនទី១)។ បន្មធ ប់មក 
ដយងីនឹងគិ្តអាំពីអវីថដលបណ្តឋ លចិតថដយងីដៅកបុងការងារជាមយួកុារ ដហ្យីការជរមុញចិតថដ៏លអ និង មិនលអានអវីខ្លេះ (ដម
ដរៀនទី២)។ ដមដរៀនទី៣នឹងជយួដយងីឲ្យទទលួស្គគ ល់កិចចការមយួចាំននួដៅកបុងជីវតិ និង អតីតកាលរបស់ដយងី ថដលប េះ
ពាល់ដល់សមតទភាពរបស់ដយងីកបុងការដធវីការងារ និង បនថឲ្យដៅថតានសុខ្ភាពលអ។ ចុងដរកាយ ដមដរៀនទី៤ និង ទី៥ នឹង
ដមីលដៅកាន់បញ្ញា ជាក់លាក់មយួចាំននួថដលសាំខ្វន់សរាប់បុគ្គលិកជាអបកថថទាំកុារឲ្យានភាពយល់ដឹង និង ានការ
របុងរបយត័ប៖ ការដធវីការងារដរចីនរជុលរហូ្តដល់អស់កាល ាំងខ្វល ាំង និង ខ្វល ចការងារ និង ជមងឺប េះទងគិចផលូវចិតថដោយរបដោល។ 
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សមសរៀនទ ី១ ៖ សេតអុែីបានជាសយើងចបំាច្់ផ្ែទខំ្លួនសយើង នងិអនកដទទ? 
ដសចកថសីដងខប 
 ដតីមនុសសានតរមូវការមូលោឌ នអវីខ្លេះ? 
 ដតីនឹងានអវីដកីតដ ងី របសិនដបីតរមូវការទាំងដនេះមិនរតូវបានបាំដពញ?  
 រពេះជាាច ស់អនុញ្ញដ តឲ្យដយងីបាំដពញតរមូវការរបស់ដយងី 

ដៅដពលថដលដយងីចប់ដផឋីមបដរមីព័ននកិចចជាមយួកុារ ជាដរឿយៗដយងីដពញដោយការរ ាំដភីប និង ភាពដឆេះឆលួអាំពីកិចចការ
ថដលរពេះជាាច ស់រត្តសដ់ៅឲ្យដយងីដធវី។ ការដនេះរុញរចនដយងីឲ្យសដរមចដរលដៅ ដហ្យីក៏ផឋល់ថាមពលដល់ដយងីផង
ថដរ។ ដៅដពលថដលដយងីខិ្តខ្ាំរបឹងថរបងដៅកបុងការរត្តស់ដៅដ៏វដិសសវសិ្គលដន្មេះ ដតីដយងីអាចរបាកដថា ដយងីមិនបាត់
ការដផ្ទឋ តអារមមណ៍ អាំណរ និង ថាមពលបានដោយរដបៀបណ្ត? ដមដរៀនដនេះនឹងសដងខបនូវថផបកមយួចាំននួដនជីវតិ ថដលជា
ការសាំខ្វន់ថដលដយងីថថទាំខ្លួនឯង និង តរមូវការរបស់ដយងីោ ងរគ្ប់ររន់ ដដីមផឲី្យដយងីអាចបនថដមីលថថរកាកុារ    តូ
ចៗ ថដលរពេះជាាច ស់បានន្មាំមកកបុងជីវតិរបស់ដយងី។  

មរើមយើងររូវការអវខី្លះ? 

វារបថហ្លជាសាំណួរស្គម្ដៗ ប ុថនថ ជនួកាលដយងីអាចដភលចនូវអវីថដលស្គម ដៗ្  ដរពាេះថាវាងាយរសួលនឹងឲ្យដយងីដ ញី
ណ្តស់។ គ្ាំរូពីរថដលដយងីបានដ ញីពីមុនមក អាចជយួដយងីឲ្យកាំណត់តរមូវការសបូលមយួចាំននួរបស់មនុសសរគ្ប់ៗរូប៖ 

ចាំណ្តតថ់ាប កត់រមូវការរបស់មនុសសដោយដលាក ា សលូ 
(Maslow) ចងអុលបងាា ញនូវតរមូវការកបុងករមិត៥
ដផសងៗរប  ចប់ដផឋីមដោយតរមូវការស្គម្ដជាងដគ្គឺ្
តរមូវការសររីៈ (ឧ. អាហារ ទឹក ការសរាក ជរមក 
ការទទលួបានការថថទាំថផបកសុខ្ភាព និង ានថថម
ដទៀត) និង តរមូវការថផបកសុវតទភិាព (ឧ. បរោិកាស
រស់ដៅ និង សុវតទិភាពការងារ ដសរភីាពពីហានិភ័យ 
និង ការដធវីបាប)។ តរមូវការដៅករមិតបន្មធ ប់គឺ្តរមូវ
ការថផបកសងគម - ដូចជាទាំន្មក់ទាំនងជាមយួរកុម

រគួ្ស្គរ មិតថភកឋិ និងគូ្កន និង ដពលដវលា ដដីមផកីស្គងពកួដគ្។ តរមូវការថផបកដសចកឋដីររព និងឲ្យតដមល អាចរមួានទាំងការ
ដពញចិតថនឹងការងារ ឱកាសដរៀនជាំន្មញថមីៗ និង ដរបីរបាស់អាំដណ្តយទន និង សមតទភាព។ ឧទហ្រណ៍ ការថដលាន
អារមមណ៍ថាខ្លួនានរបដោជន៍ ានតដមល និង ទទលួការដររពសរដសីរ បាំដពញតរមូវការថផបកដសចកឋីដររព និងឲ្យតដមល។ 
ករមិតចុងដរកាយគឺ្ “ការសដរមចដរលដៅជីវតិ” គឺ្អាំពីបាំណងចិតថ ដដីមផដីធវីឲ្យអស់ពីអតថសញ្ញដ ណ និងសមតទភាពរបស់អបក 
និង អស់ពីអវីថដលរពេះជាាច ស់ានគ្ដរាងសរាប់អបក។ ដលាកា សលូបានពិភាកាថា ដៅដពលថដលតរមូវការករមិតទបៗ
រតូវបានបាំដពញ (ោ ងដហាចណ្តស់ គឺ្ត្តមថផបក) ដន្មេះតរមូវការករមិតខ្ពស់ជាងក៏អាចរតូវបានបាំដពញថដរ។ 

ជាមយួនឹងបរបិទដនព័ននកិចច ការងារ រកុមជាំនុាំ ឬស្គទ នភាពណ្តមយួ វាជាការសាំខ្វន់ថដលបុគ្គលិក និង អបកសម័រគ្ចិតថាន
ឱកាសទទលួបានការបាំដពញតរមូវការដៅរគ្ប់ករមិត ដដីមផឲី្យពកួដគ្ដៅថតានចិតថដឆេះឆលួ និង អាចដធវីការបានកាន់ថត
ានរបសិទនភាព។ 

ចាំណ្តត់ថាប ក់ដនតរមូវការរបស់ដលាក រកុតប៊េគឺ្ (Grotberg)កាំណត់អាំពីតរមូវការ៣ចាំណ្តតថ់ាប ក់៖ ខ្ញុ ាំគឺ្ ខ្ញុ ាំអាច និង ខ្ញុ ាំាន។ 
ដូចថដលវាសាំខ្វន់សរាប់ការលូតលាស់របស់កុារដៅកបុងការរបឈមមុខ្នឹងឧបសគ្គ និង ស្គទ នភាពលាំបាកកបុងជីវតិោ ង



ដសៀវដៅកិចចការពិធីការកុារ                                                
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ណ្ត សរាប់មនុសសធាំក៏ដូចរប ថដរ!1 ដនេះជាការពិតសរាប់អស់អបកថដលដធវីការជាមយួកុារងាយរងដររេះ និង កុារថដល
ជបួស្គទ នភាពលាំបាកៗ។ 

 តរមូវការថបប „ខ្ញុ ាំគឺ្‟ គឺ្អាំពីអតថសញ្ញដ ណ។ មនុសសថដលដឹងថា រពេះជាាច សរ់សលាញ់ពកួដគ្ដោយឥតលកខខ្ណឍ  
ដោយស្គរពកួដគ្ជានរណ្ត មិនថមនដោយស្គរអវីថដលដគ្ដធវី គឺ្អាចរទាំរទនឹងសាព ធដនកិចចការថបបដនេះបាន។ 
ដយងីរតូវដឹងថា រពេះជាាច ស់ដរជីសដរសីដរបីរបាស់ដយងី ដទេះបីដយងីជាមនុសសថដលានបាបក៏ដោយ។ ដយងីជា
ឧបករណ៍ដនកឋីដមត្តថ របស់រពេះជាាច ស់ មិនថមនជាមនុសសថដលនឹងផ្ទល ស់បឋូរពិភពដលាកដន្មេះដទ។ ដយងីរតូវការ
ដពលដវលា និង ចដន្មល េះ ដដីមផកីស្គងទាំន្មក់ទាំនងជាមយួរពេះជាាច ស់ ត្តមរយៈការអានរពេះគ្មពរី និងការអធិស្គឌ ន។ 
សរាប់ការងារជាបុគ្គលិកថថទាំកុារ ទាំនុកចិតថ និង ការឲ្យតដមលខ្លួនឯងក៏សាំខ្វន់ថដរ ដហ្យីអាចសាំខ្វន់ដូចជាំន្មញ 
និង ការហ្វកឹហ្វនឺជាក់លាក់ផងថដរ។ 

 តរមូវការថបប “ខ្ញុ ាំអាច” ជាកត្តថ ថដលបណ្តឋ លឲ្យបុគ្គលិករគិ្សឋបរស័ិទអាចដោេះរស្គយជាមយួស្គទ នភាពរបស់ខ្លួន 
ដហ្យីរគ្ប់រគ្ងខ្លួនឯងបានកាន់ថតានរបសិទនភាពដៅកបុងស្គទ នភាពទាំងដន្មេះ។ កិចចការថដលសាំខ្វន់សរាបជី់វតិ
រមួាន៖ ការដរៀបចាំខ្លួនសរាប់ការងារ បាំនិនជីវតិ រមួានទាំងការកស្គងថដនកាំណត់ដ៏លអរបដសីរ និង តនួ្មទី
ចាស់លាស់ ជាំន្មញអប់រ ាំ និងព័ត៌ានថដលដរៀនបាន - ដូចជាដសៀវដៅ ដដីមផអីាន និង ទរមង់ដនការដលីកទឹកចិតថ
ដផសងៗដទៀត។ ការរបឹកាដោបល់ និង ការពាបាលថបប therapeutic ក៏របថហ្លជាជយួថដរ របសិនដបីចាំបាច់ 
ដហ្យីរបសិនដបីអាចរកបាន រម ននរណ្តាប ក់គ្ួរខ្វម ស់ដអៀនកបុងការសុាំជាំនយួដ យី។ ជាដរឿយៗ មនុសសានការ
ទក់ទញកបុងការដធវីការជាមយួកុារ ានបទពិដស្គធន៍នូវបញ្ញា លាំបាកៗមយួចាំននួ ឬ ជមងឺប េះទងគិចផលូវចិតថពី
កុារភាព ដហ្យីសងឃមឹថានឹងអាចថចករ ាំថលកដមដរៀនន្មន្មថដលពកួដគ្ដរៀនបាន។2 ដនេះជាការជរមុញចិតថថដល
អាចទទលួយកបានថដលរតូវបានផឋល់ឲ្យដល់អបកដធវីការជាមយួកុារ ឲ្យបានទទលួនូវការដរជាមថរជងសមរមយខ្លួន
ឯង។ 

 តរមូវការថបប „ខ្ញុ ាំាន‟ គឺ្សឋីអាំពីរដបៀបថដលមិតថភកឋិ រកុមរគួ្ស្គរ រកុមជាំនុាំ សហ្គ្មន៍ និងអបកដដទដទៀតអាចរាំរទ
ដល់បុគ្គល ឬរកមុ។ សូមពិចរណ្តថា វាសាំខ្វន់ោ ងណ្តកបុងការថដលានមនុសសរាំរទដោយការអធិស្គឌ ន ដលីក
ទឹកចិតថ និង និោយថាអរគុ្ណមកកាន់ដយងី។ ការដធវីការជាមយួកុារ និង យុវជនអាចជាកិចចការថដលទទលួ
បានរងាវ ន់ផង ក៏ានឧបសគ្គរបឈមដរចីនផងថដរ។ ទក់ទងដៅនឹងកិចចការងារសាំខ្វន់ៗ និង ឧបសគ្គធាំៗថដល
ដយងីជបួរបទេះជាដរឿយៗ ដហ្យីក៏ជីវភាពរស់ដៅកបុងជីវតិផង វាងាយរសួលកបុងការថដលដយងីបាត់បង់ទាំនុកចិតថ
ដលីខ្លួនឯង។ ដយងីរតូវការមនុសសសុវតទិភាពដៅកបុងជីវតិរបស់ដយងី ថដលដយងីអាចទុកចិតថបាន ថដលមិនដលង
ដសីចជាមយួអារមមណ៍របស់ដយងី ជាអបកថដលមិនងាយផ្ទល ស់បឋូរ ជាអបកថដលចប់អារមមណ៍កបុងការថសវងយល់អាំពី
ដយងី និងផឋលឲ់្យដយងីនូវអវីថដលដយងីរតូវការកបុងការរកីចដរមីនដ ងីដៅកបុងអងគរពេះរគិ្សឋ។ អបកទាំងដនេះអាចជារគ្ូ
ផឋល់ឱវាទចាំដពាេះដយងី។ តរមូវការដផសងៗដទៀតដៅកបុងថផបកដនេះ រមួានការយល់ដឹងអាំពីសហ្គ្មន៍ និង ការសួរ
សុខ្ទុកខដល់សហ្គ្មន៍ ការផគត់ផគង់ថផបកថវកិា ការរាំរទជាក់ថសឋង ការផគត់ផគង់ដល់រកុមរគួ្ស្គរ និង កូនដៅដយងី។ 

រពះជាម្ចា ស់អនុញ្ញា រឲ្យមយើងថែទាំខ្លួនឯង 

ការថថទាំខ្លួនឯង ជាការអនុវតថការទទលួស្គគ ល់ និង បាំដពញតរមូវការរបស់អបកផ្ទធ ល់ដោយដចតន្ម ដដីមផឲី្យអបកអាចបាំដពញ
តរមូវការអបកដដទដទៀត។ ដទេះបីជាដពលខ្លេះដយងីានអាកបផកិរោិដូចថដលដយងីដជឿផធុយពីដសចកឋីដន្មេះកឋី ក៏រពេះជាាច ស់
មិនរ ាំពឹងឲ្យដយងីមិនដអីដពីនឹងតរមូវការរបស់ដយងីផ្ទធ ល់ថដរ។ សូមផថីតរពេះដយស៊េូក៏បានបាំដពញតរមូវការរពេះអងគផ្ទធ ល់ ដៅ

                                                 
1 Wright និង Taylor (2003), 327-334 
2 ដមីលដមដរៀនទី ៣ សរាប់ចាំណុចដនេះបថនទមដទៀត 



  ការថថទាំខ្លួនឯង និងការថថទាំបុគ្គលិក 
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ដពលថដលរទង់ចប់ដផថីមព័ននកិចចផងថដរ។ ឧទហ្រណ៍ រពេះគ្មពីរថចងអាំពីដពលថដលរពេះដយស៊េូដចញដៅោច់ដោយថ កពីដគ្ 
ដដីមផចីាំណ្តយដពលជាមយួរពេះបិត្តរបស់រទង់ ឬដដីមផសីរាក (ា កុស ៦៖៣១ ា ថាយ ១៤៖២៣)។ 

ជាការសាំខ្វនក់បុងការថថទាំខ្លួនឯង ដរពាេះថារបសិនដបីតរមូវការរបស់អបកមិនទន់បានបាំដពញដៅដ យីដទ ដន្មេះអបកនឹងមិន
អាចបាំដពញតរមវូការអបកដដទបានដ យី ជាពិដសស ដៅកបុងរយៈកាលយូរ។ ដទេះជាដសចកឋីដនេះរបថហ្លជាស្គម ដ្កឋី វាមិន
សូវជាងាយរសួលដ យីកបុងការអនុវតថ។ ានមនុសសជាដរចីន ទាំងរគិ្សឋបរស័ិទ និង អបកមិនថមនជារគិ្សឋបរស័ិទ គិ្តថាដបី
ដធវីការកាន់ថតយូរ កាន់ថតខិ្តខ្ាំ និងកាន់ថតដលឿន ដន្មេះវានឹងដធវឲី្យដគ្កាន់ថតានផលិតភាពការងារ។ ដនេះមិនពិតដ យី។  

សូមកុាំានអារមមណ៍ពិរុទនភាពដ យី ដៅដពលថដលអបកគិ្តពីសាំណួរទាំងដនេះ ប ុថនថ ដៅកបុងករមិតបឋម ដតីានដពលប ុន្មម ន
ដងថដលអបកមិនពិស្គបាយ ដោយស្គរអបករវល់? ដតីានដពលប ុន្មម នដងថដលអបកចូលដគ្ងយប់ដរៅ ដហ្យីចាំបាច់រតូវ
ដរកាកពីរពលឹមវញិ ដោយស្គរអបករវល់ដពក? វាងាយរសួលណ្តស់កបុងការថដលមិនដអីដពីនឹងតរមូវការរបស់ដយងី ដដីមផី
សដរមចនូវអវីថដលដយងីគិ្តថាដយងីរតូវដធវី។ ដហ្យីដបីដយងីមិនបានពិស្គបាយ ឬដៅចូលដគ្ងយប់ដរៅ យូរៗមឋងដន្មេះមិនអី
ដទ ប ុថនថ របសិនដបីវាកាល យជាទាល ប់ ដន្មេះសកមមភាពទាំងដន្មេះនឹងបងអត់រូបកាយរបស់អបកពីការសរាក និង ស្គរជាតិចិ ច្ ឹម
ថដលរូបកាយអបករតូវការ ដដីមផដីាំដណីរការឲ្យបានលអរបដសីរ។ ពិតណ្តស់ មនុសសដផសងៗរប ានតរមូវការដផសងៗរប  អបកខ្លេះ
នឹងានអារមមណ៍ានកាល ាំងដោយររន់ថតដគ្ងបាន៤ដា ង រឯីអបកខ្លេះដទៀតអាចរតូវការដពល៨ដា ង!  

ដៅកបុងរដបៀបដូចរប  ការមិនដអីដពីនឹងតរមូវការថផបករូបកាយ សតិអារមមណ៍ និង វញិ្ញដ ណ ដៅកបុងអាំ ុងដពលដ៏យូរ អាចន្មាំ
ដៅកាន់បញ្ញា ដ៏ធងន់ធងរជាងដនេះ រមួទាំងជមងដឺលីរូបកាយ ដ្សឋសផលូវអារមមណ៍ គុ្ណភាពការងារមិនបានលអ ទាំន្មក់ទាំនងជាមយួ
អបកដដទថបកបាក់ ឬឃ្លល តឆ្ងង យ ការដលួរលាំខ្វងវញិ្ញដ ណ ឬអាចដល់ថាប ក់ានជមងឺសដសរបស្គទផង។ របសិនដបីតរមូវការ
ទាំងដនេះមិនរតូវបានបាំដពញ ជាពិដសសដៅកបុងអាំ ុងដពលយូរ ដន្មេះសតិអារមមណ៍ ទសសនៈ ចិតថគ្ាំនិត និង សមតទភាពរបស់
អបកកបុងការបាំដពញការងារឲ្យបានលអរបដសីរ នឹងអាចានផលប េះពាល់អវជិជានមិនខ្វន។ 

ជនួកាលានកិចចការថតមយួឬពីរ ថដលចាំបាច់រតូវផ្ទល ស់បឋូរ ដដីមផឲី្យតរមូវការរបស់អបករតូវបានបាំដពញ។ ដៅកបុងសាំណួរ
ពិភាកា អបកនឹងានឱកាសពិនិតយពិច័យដលីស្គទ នភាពជាកល់ាក់របស់អបក ប ុថនថ ការផ្ទល ស់បឋូរមយួចាំននួអាចានលកខណៈ
ស្គម្ដៗ ដូចជាដចញពីដធវីការមុនដា ងមយួដថងកបុងមយួសបាឋ ហ៍្ ដដីមផឲី្យអបកអាចចាំណ្តយដពលជាមយួរកុមរគួ្ស្គរ មិតថភកឋិ 
ឬសហ្គ្មន៍។ វាអាចាននយ័ថា អបករតូវរបាកដថា អបកបរដិភាគ្អាហារបានរគ្ប់ររន់ដៅដពលដថង មិនថាអបកប ច្ ប់
គ្ដរាងការងារឬក៏អត់ដ យី។ វាអាចានន័យថា និោយថា “ដទ” ចាំដពាេះមនុសសបន្មធ ប់ថដលចង់បថនទមទាំនលួខុ្សរតូវដល់
អបក។ មិនថាអបកដធវីការផ្ទល ស់បឋូរអវីក៏ដោយ សូមចាំថា អបកផ្ទល ស់បឋូរ ក៏ដរពាេះថតដដីមផឲី្យអបកអាចបាំដពញតរមូវការថដលអបកាន 
កបុងន្មមជាមនុសសដលាក ដហ្យីក៏អាចបាំដពញតរមូវការកុារ និង មនុសសទាំងឡាយថដលអបកដធវីការជាមយួថដរ។ 
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ករណីសិកា 

“ខ្ញុ ាំដមម េះដខ្ដធីរនី3។ ខ្ញុ ាំអាយុ២៩ឆ្ងប ាំ ដហ្យីខ្ញុ ាំដធវកីារជាមយួកុារត្តមចិដ ច្ ីមផលូវដៅរបដទសកូ ុាំប៊េី ទវីបអាដមរចិខ្វងតផូង។ ខ្ញុ ាំ
បានដធវីការដៅព័ននកិចចដនេះរយៈដពល៣ឆ្ងប ាំដហ្យី។ ឆ្ងប ាំទីមយួថដលខ្ញុ ាំចប់ដផឋីមជយួ ពិតជារ ាំដភីបណ្តស់ ដរពាេះអវីៗទាំងអស់
សុទនថតថមី។ ឆ្ងប ាំទីពីរដូចជាពិបាកជាងមុនបនថិច ដរពាេះខ្ញុ ាំចប់ដផឋីមានទាំនលួខុ្សរតូវកាន់ថតដរចីនដ ងីៗ។ ខ្ញុ ាំមិនបានដឹងខ្លួន
ដទ ប ុថនថត្តមពិត ខ្ញុ ាំទទលួដលីសពីអវីថដលខ្ញុ ាំអាចទប់ទល់។ ខ្ញុ ាំមិនបាននិោយថា “ដទ” ដោយស្គរថតខ្ញុ ាំគិ្តថា ខ្ញុ ាំកាំពុងជយួ 
ដហ្យីដោយស្គរខ្ញុ ាំឲ្យតដមលដល់ទាំនុកចិតថរបស់មិតថរមួការងារខ្ញុ ាំថដលានមកដលីខ្ញុ ាំ។ ខ្ញុ ាំគិ្តថា ខ្ញុ ាំអាចដធវីបានទាំងអស់។ រហូ្ត
ដល់ថខ្កកកោ ដៅឆ្ងប ាំទីពីរដៅកបុងព័ននកិចច ខ្ញុ ាំបានដធវីការដៅកបុងថផបកបីដផសងៗរប ដនព័ននកិចចដន្មេះ ដហ្យីខ្ញុ ាំានរបធានបនួន្មក់
ខុ្សៗរប ។  

ដៅអាំ ុងថខ្កញ្ញដ  ខ្ញុ ាំថរបជាហ្ត់ដនឿយទាំងផលូវចិតថ និង ផលូវកាយ ប ុថនថ ខ្ញុ ាំគិ្តថា វាជាដរឿងធមមត្តដទ ដូដចបេះ ខ្ញុ ាំររន់ថតបនថដធវី
ការតដទៀតដៅ។  

ដោយមិនបានរពថលងការងារ ខ្ញុ ាំចប់ដផឋីមបាត់បង់ទាំន្មក់ទាំនងជាមិតថភកឋិ និង ាច ស់ជាំនយួជាដរចីន។ ដៅដពលថដលមិតថភកឋិ
ខ្ញុ ាំចង់ជបួជុាំរប  ដហ្យីដធវីអវីសបាយៗ ខ្ញុ ាំថតងរវល់ជានិចច។ ដៅដពលថដលាច ស់ជាំនយួខ្ញុ ាំអីុថមលសួរថាដតីខ្ញុ ាំសុខ្សបាយជាដទ 
ខ្ញុ ាំមិនថដលានដពល ដដីមផដីឆលីយតបពកួដគ្វញិដ យី។  

ខ្ញុ ាំក៏បានចប់ដផឋមីបនទយដា ងដគ្ងរបស់ខ្ញុ ាំថដរ។ ដហ្តុផលមយួ ដោយស្គរខ្ញុ ាំានកិចចការដរចីនដពកថដលរតូវដធវ ី ប ុថនថ មយួ
ដទៀត ដោយស្គរខ្ញុ ាំពឹងអារស័យដលីមដធាបាយដធវីដាំដណីររបស់ព័ននកិចចថដលរត ប់ដៅកសិោឌ នថដលខ្ញុ ាំរស់ដៅយប់ដរៅដពក
។ ដរកាយមក ដោយស្គរខ្ញុ ាំមិនបានរកាទាំន្មក់ទាំនងជាមយួាច ស់ជាំនយួ ថវកិារបស់ខ្ញុ ាំបានចប់ដផឋីមដខី្ច។ ការចាំណ្តយដពល
ជាមយួរពេះអាច ស់ក៏ចប់ដផឋីមថយចុេះ ដោយស្គរខ្ញុ ាំអស់កាល ាំងដពក ដៅដពលយប់ថដលខ្ញុ ាំរត ប់មកវញិ ថដលខ្ញុ ាំដងាកងុយ
ោ ងខ្វល ាំង រហូ្តដល់ដគ្ងលកមិ់នដឹងខ្លួន ដោយដបីករពេះគ្មពីរដចល ដៅដពលថដលខ្ញុ ាំកាំពុងអធិស្គឌ ន។ 

អារមមណ៍របស់ខ្ញុ ាំក៏ចប់ដផឋីមថរបរបួលខុ្សរបរកតីថដរ។ ខ្ញុ ាំានអារមមណ៍សបាយចិតថខ្វល ាំង បន្មធ ប់មកក៏ដរកៀមរកាំ រចដឡាតខឹ្ង 
ឬខ្វេះការអត់ធមត់ខ្វល ាំងថដរ។ ខ្ញុ ាំងាយនឹងានអារមមណ៍មិនលអចាំដពាេះមនុសស និង កុារ។ បញ្ញា ចប់ដផឋីមកាន់ថតធាំដ ងីៗ 
ដហ្យីខ្ញុ ាំក៏មិនអាចគិ្តបានចាស់លាស់ថដរ។ កិចចការទាំងប ុន្មម នដនេះ បដងកីនករមិតដ្សឋសរបស់ខ្ញុ ាំ ប ុថនថ ខ្ញុ ាំមិនដចេះដោេះរស្គយ
វាដ យី ដូដចបេះ ខ្ញុ ាំររន់ថតបនថដធវីការដទៀត។ ខ្ញុ ាំគិ្តថា ខ្ញុ ាំមិនអាចឈប់បានដទ ដរពាេះមនុសសកាំពុងពឹងពាក់ដលីខ្ញុ ាំ។  

បន្មធ ប់មក ខ្ញុ ាំចប់ដផឋីមសនលប់បាត់ស្គម រតី ដៅដពលកាំពុងដធវីការជាមយួទរកដៅមណឍ លថថទាំកុាររបស់ដយងី។ ជាដរឿយៗ វា
ដកីតដ ងីរបថហ្លថតមយួវនិ្មទីដទ ដូដចបេះ ដទេះបីជាវាដធវីឲ្យខ្ញុ ាំបារមភកឋី ក៏ខ្ញុ ាំដៅថតបនថដធវីការតដៅដទៀត។ ចុងដរកាយ ដរឿង
ធងន់ធងរដកីតដ ងី ដៅដពលថដលខ្ញុ ាំសនលប់ដពលកាំពុងបីទរកមយួកបុងដដ។ ខ្ញុ ាំដរកាកដ ងី ដហ្យីទរកដន្មេះកាំពុងរបដមៀលដៅ
ដលីឥដឌ។ វាពិតជាបានដកីតដ ងីថមន។ ខ្ញុ ាំមិនអាចបាំដពញទាំនលួខុ្សរតូវថដលអាចនឹងដធវីឲ្យទរកាប ក់ឈចឺប់ ដោយស្គរខ្ញុ ាំ
មិនចង់ផ្ទល ស់បឋូរ។ ដៅដពលដន្មេះរដូវបុណយណូថអលមកដល់ ដហ្យីខ្ញុ ាំបានដរបីដថងឈប់សរាក ដដីមផគិី្តគូ្រ និង អធិស្គឌ នអាំពី
ស្គទ នភាពបចចុបផនបដៅកបុងជីវតិរបស់ខ្ញុ ាំ។  

សូមរងច់ាំត្តមោនបនថដទៀតដៅដមដរៀនទី ៦ . . . 

                                                 
3 ដមម េះរតវូបានផ្ទល ស់បឋូរ ដដមីផកីារពារភាពឯកជនរបសបុ់គ្គល 



  ការថថទាំខ្លួនឯង និងការថថទាំបុគ្គលិក 
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លាំហារ ់

សូមបាំដពញដៅចដន្មល េះដៅកបុងដសចកឋីសដងខបដនដមដរៀន៖ 

របសិនដបីដយងីចង់របាកដថា ដយងីមិនបាត់បង់ការដផ្ទឋ តអារមមណ៍ អាំណរ និង ថាមពរលសរាប់ការដធវីការជាមយួកុារ 
ដយងីចាំបាច់រតូវ ____________ ____________ ___________ ______________ ឲ្យបានរគ្ប់ររន់។ 
ដលាកា សលូរ ាំលឹកដយងីថា ដយងីានតរមូវការ _________________ តរមូវការ_____________ តរមូវការ
__________________ តរមូវការ ____________________ និង តរមូវការសរាប ់__________________
។ ដលាករកុតប៊េកឺបាននិោយរតួសៗនូវតរមូវការសាំខ្វន់ៗទក់ទងនឹង _________________ (ខ្ញុ ាំគឺ្) យុទនស្គ្សឋដោេះ
រស្គយ (_   __________  ___) និង ________________ (ខ្ញុ ាំាន)។ ___________________ គឺ្ជាការ
អនុវតថការទទលួស្គគ ល ់ ដហ្យីបន្មធ ប់មក គឺ្បាំដពញតរមូវការរបស់អបកដោយដចតន្ម ដដីមផឲី្យអបកអាចបាំដពញ 
____________ __________ ____________។ សូមផថីត _______________ ក៏មិនបានដធវីព័ននកិចច ដោយ
រម នការរបាកដថា តរមូវការរបស់រពេះអងគរតូវបានបាំដពញថដរ។ ការមិនដអីដពីនឹងតរមូវការថផបករបូរាងកាយ សតិអារមមណ៍ 
និងវញិ្ញដ ណដៅកបុងរយៈដពលដ៏យូរអាចន្មាំដៅរកលទនផលថដលជាការ _____________________ ។  

សាំណួរពិភាកា 

 ដតីការថថទាំខ្លួនឯងជាអវី ដហ្យីដហ្តុអវីបានជាវាសាំខ្វន់? 1.

 ដតីតរមូវការថផបករូបកាយ វញិ្ញដ ណ និងផ្ទធ ល់ខ្លួនានអវីខ្លេះ? ដតីអងគភាពរបស់អបកជយួដល់បុគ្គលិក និងអបកសម័រគ្ចិតថ2.
របសខ់្លួនឲ្យបាំដពញតរមូវការទាំងដនេះដោយរដបៀបណ្ត?  

 ដតីអាចនឹងានអវីខ្លេះដកីតដ ងី របសិនដបីអបកមិនបាំដពញតរមូវការរបស់អបក? ដតីវាអាចជេះឥទនដិល់រដបៀបថដលអបកថថទាំ3.
អបកដដទ រដបៀបថដលអបកដធវីការជាមយួអបកដដទដៅកបុងរកុម និងអងគភាពរបស់អបកោ ងណ្តខ្លេះ របសិនដបីតរមូវការទាំង
ដន្មេះមិនរតូវបានបាំដពញ? សូមផឋល់ជាឧទហ្រណ៍ពីបទពិដស្គធន៍របស់អបក។ 

 ដតីអបកអាចជយួរាំរទអបកដដទដៅកបុងរកុម ឬ អងគភាពរបស់អបកដៅកបុងការបាំដពញតរមូវការរបស់ពកួដគ្ដលីការថថទាំខ្លួន4.
ឯងដោយរដបៀបណ្តខ្លេះ?  

 ដតីរគិ្សឋបរស័ិទថដលអបកស្គគ ល់ ានជាំដនឿ ឬចិតថគ្ាំនិតថបបណ្តខ្លេះចាំដពាេះការថថទាំខ្លួនឯង? ដតីជាំដនឿទាំងដនេះអារស័យ5.
ត្តមដសចកឋីពិតឬដទ? ដតីវាជេះឥទនិពលដល់អបក និង មិតថរមួការងារោ ងណ្តខ្លេះ? 

ការឆលុះបញ្ញា ាំង 

 ដោយដរបីគ្ាំរូរបសដ់លាកា សលូ និង រកុតប៊េឺគ្កបុងការជយួដល់អបក ដតីានតរមូវការថផបកណ្តខ្លេះថដលមិនរតូវបានបាំដពញ6.
ដៅកបុងជីវតិអបកដៅដ យី ដៅដពលដនេះ? ដតីវាជេះឥទនិពលដល់អបក ការងារអបក និងទាំន្មក់ទាំនងរបស់អបកោ ងណ្តខ្លេះ? 

 ដតីអបកានតរមូវការរូបកាយ វញិ្ញដ ណ និងផ្ទធ ល់ខ្លួនអវីខ្លេះ? ឧទហ្រណ៍ ដតីអបករតូវការដគ្ងប ុន្មម នដា ង ដដីមផឲី្យាន7.
អារមមណ៍រសស់រស្គយ? ដតីអបករតូវការដពលសរាកដោយដៅថតាប ក់ឯង ឬដតីអបកានអារមមណ៍ធូររស្គលដោយ
ចាំណ្តយដពលជាមយួមនុសស? 

 ដតីានរដបៀបអវខី្លេះថដលអបកអាចដឹងថា អបកមិនបាំដពញតរមូវការទាំងដន្មេះ? ចុេះដតីចិតថគ្ាំនិត រូបកាយ សតិអារមមណ៍ និង8.
ទសសនៈរបស់អបកចាំដពាេះជីវតិ ជេះឥទនិពលោ ងណ្តខ្លេះ ដៅដពលថដលអបកមិនបាំដពញតរមូវការទាំងដនេះ?  

 ដតីកិចចការជាក់លាក់ណ្តខ្លេះ ថដលអបកអាចដធវីបាន ដដីមផបីាំដពញតរមូវការទាំងដនេះជាបនថបន្មធ ប់? 9.

  ដតីអបកានយុទនស្គ្សឋអវីខ្លេះកបុងការដោេះរស្គយស្គទ នភាព លកខខ្ណឍ  និង/ឬកិចចការថដលអបកមិនអាចផ្ទល ស់បឋូរបានដៅ10.

ដពលដនេះ? 



ដសៀវដៅកិចចការពិធីការកុារ                                                
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សមសរៀនទ ី២៖ សតើអែីខ្លះផ្ដលជម្មញុច្ិតតសយើងឲ្យសធែើការជាមួយកមុារ? 
ដសចកថសីដងខប៖ 

 ដតីអវីដៅជាការជរមុញចិតថ? ដតីវាសាំខ្វន់ថដរឬដទ ថដលរតូវថសវងយលអ់ាំពីវា? 
 ដតីការជរមុញចិតថថដលមិនានសុខ្ភាពលអអវីខ្លេះ ថដលបឺតរសូបយកកាល ាំង និង ដធវីឲ្យព័ននកិចចខូ្ចខ្វត? 
 ដតីការជរមុញចិតថថដលានសុខ្ភាពលអអវីខ្លេះ ថដលរទរទង់ព័ននកិចចឲ្យានរបសិទនភាព? 

ដតីានកត្តថ អវីខ្លេះថដលន្មាំឲ្យអបកដធវីការជាមយួកុារ និង យុវជនដៅកថនលងដាំបូង? ដតីអវីថដលជរមុញចិតថអបក និង ឲ្យអបកបនថ
ដៅមុខ្ជាដរៀងរាល់ដថង ជាពិដសសដៅដពលថដលការងារពិបាក ដហ្យីអបកចប់ដផឋីមអស់កាល ាំង? សាំណួរទាំងដនេះជយួដយងី
ឲ្យយល់អាំពីការជរមុញចិតថថដលដយងីានចាំដពាេះការងារថដលដយងីដធវី។ ជាក់ថសឋង វារបថហ្លជាានកត្តថ ដផសងៗរប  ថដល 
ជរមុញចិតថមនុសសាប ក់ៗ ដហ្យីកត្តថ មយួចាំននួរបថហ្លជាលាក់កាំបាាំងផង។ វាជាការសាំខ្វន់ថដលរតូវពិនិតយពិច័យ និង
យល់អាំពីខ្លួនដយងីទក់ទងនឹងដសចកឋីដនេះ ដោយស្គរបាំណងចិតថចង់ដធវីការជាមយួកុារមយួចាំននួ មិនានសុខ្ភាពលអ ឬ
ានអតុលយភាព ថដលជាដហ្តុដធវីឲ្យបឺតកាល ាំង និង សមតទភាពរបស់ដយងីកបុងការានរបសិទនភាពដៅកបុងតនួ្មទីរបស់   
ដយងី។ ចាំថណកឯបាំណងចិតថថដលរតឹមរតូវវញិ នឹងជយួឲ្យព័ននកិចចានភាពសទិតដសទរយូរអថងវង និង ផឋល់នូវរគឹ្េះដ៏រងឹាាំ
សរាប់កិចចការងារថដលានរបសិទនភាព និង ន្មាំមកនូវការផ្ទល ស់ថរប។ 

“អស់រយៈដពលជាដរចីនឆ្ងប ាំ ដយីងបានដ ីញការជរមុញចិតថជាដរចីនថបប ថដលដលីកទឹកចិតថ ឬជរមុញមនុសសឲ្យដធវីការ
ជាមយួ “កុារថដលរបឈមមុខ្នឹងភាពរងដររេះ”។ ការជរមុញចិតថទាំងដន្មេះរតវូបានដផ្ទឋ តដៅដលីបុគ្គលខ្លួ នឯងផ្ទធ ល់ផង ឬ
ដៅដលីកុារថដលកាំពុងរងដររេះផ្ទធ ល់ផង ឬក៏ដៅដលីរពេះកិតថិយសរបស់រពេះជាាច ស់ផង។ ការជរមុញចិតថមយួចាំននួមិនខុ្ស
ឆគងដ ីយ ប ុថនថ វាក៏មិនរងឹាាំរគ្ប់ររន់កបុ ងការរទរទងឲ់្យបុគ្គលដន្មេះដធវីការជាមយួកុារផងថដរ។ ដដីមផីឲ្យានកាល ាំងដដីមផី
ស៊េូរទាំដៅកបុ ងកិចចការថដលពិបាកៗដនេះ បុគ្គលដន្មេះរតូវថតានការជរមុញចិតថខុ្សៗរប ថដលដចញពីបាំណងចងថ់ាវ យរពេះ

កិតថិយសដល់រពេះជាាច ស់ដៅកបុ ងរគ្ប់កិចចការថដលរត់ដធវី”4។ 

ការជរមុញចិតថរតូវបានចងភាជ ប់ដៅនឹងការរ ាំពឹងទុករបស់ដយងីោ ងជិតសបិទន។ រដបៀបមា ងថដលដយងីអាចចប់ដផឋីមរកឲ្យ
ដ ញីនូវការជរមុញចិតថថដលរតូវបានលាក់ទុក គឺ្ពិនិតយពិច័យដលីការរ ាំពឹងទុករបស់ដយងី។ វាអាចរមួានទាំងការជយួ     
សដ្ងាគ េះ ការពាបាល និង ការដឹងគុ្ណរបស់កុារ។ ដយងីក៏អាចនឹងរ ាំពឹងថា ដយងីអាច ដហ្យីគ្រួថតអាចដោេះរស្គយបញ្ញា
របស់កុារ ដហ្យីក៏រ ាំពឹងនូវរងាវ ន់ និង ការសដរមចការងារថដរ។ ដយងីរបថហ្លជារ ាំពឹងថា កុារនឹងដពញចិតថដយងី ឬាន
គ្ាំនិតដផសងៗដទៀតអាំពីស្គទ នភាពដនទាំន្មក់ទាំនងដន្មេះ។ ជាដរឿយៗ ដយងីមិនបានរបុងរបយត័បនឹងការរ ាំពឹងទុកចាំដពាេះការផ្ទល ស់
បឋូរ ឬថរបរបួលអចិដ្នឋយ ៍និងទាំងរសុងថដរ។ ចាស់ណ្តស់ របសិនដបីដយងីានការរ ាំពឹងទុកថដលមិនបានពិនិតយពិច័យដន្មេះ
ដទ ដយងីនឹងថរបជាបាក់ទឹកចិតថ ដហ្យីរបថហ្លជាមិនដឹងថាដហ្តុអវីដន្មេះថដរ។ 

ការជរមុញចិរតនានាថែលមដោ រមលើបគុ្គលថែលកាំពុងថរជយួ ែល់កុម្ចរ 

គ្រួឲ្យដស្គកស្គឋ យ ានមនុសសជាដរចីនដធវីការជាមយួកុារដៅកបុងរងវង់រគិ្សឋបរស័ិទ ថដលានការជរមុញចិតថបន្មធ ប់បនសាំ ឬក៏
លាក់កាំបាាំងផង ថដលានសុខ្ភាពលអ។ បាំណងចិតថកបុងការបាំដពញតរមូវការរបស់ខ្លួនគឺ្ជាការជរមុញចិតថដ៏រងឹាាំ។ 

 តរមូវការដធវជីាអបកជយួសដ្ងាគ េះ៖ ការថដលចង់ដធវជីាចដមលីយសរាប់តរមូវការទាំងឡាយរបស់កុារ។ 
 តរមូវការកបុងការថដលានដគ្រតូវការ ឬដកាតសរដសីរ អរគុ្ណពីកុារ។ 

                                                 
4 Bartel (2003), 336 
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 តរមូវការដដីមផបីាំដពញតរមូវការផលូវអារមមណ៍របសអ់បក ៖ ឧទរណ៍ វាអាចទក់ទងដៅនឹងការថដលបានបាត់បង់ ឬ
មិនថដលានកូនសរាប់ខ្លួនអបក ការថដលរតូវការដសចកឋីរសលាញ់របស់កុារ ដដីមផបីាំដពញកងវេះភាពកក់ដដឋ ផលូវ
អារមមណ៍ដៅកបុងទាំន្មក់ទាំនងដផសងៗដទៀត។ 

 តរមូវការកបុងការពាបាលទុកខដវទន្មរបសអ់បកផ្ទធ ល៖់ មនុសសដពញវយ័ជាដរចីនថដលានចិតថចង់ដធវីការជាមយួកុារ 
ពកួដគ្ផ្ទធ ល់បានរងទុកខដៅដពលថដលដៅដកមង ត្តមរយៈភាពរកីរក ការរ ាំដលាភបាំពាន ការដបាេះបង់ ឬបដិដសធ 
ដហ្យីអបកខ្លេះកាំពុងថសវងរកការពាបាលពីទុកខដវទន្ម និង កាំហុ្សន្មបចចុបផនប។ 

 តរមូវការដដីមផសីងការបាត់បង់ ៖ មនុសសថដលបានដធវីឲ្យអបកដដទឈចឺប់ពីអតីត របថហ្លជាចង់ដធវីការថកលាំអ។ 
 របរពឹតថអាំដពីផលូវដភទដលីកុារ ៖ គ្រួឲ្យដស្គកស្គឋ យ មនុសសដពញវយ័មយួចាំននួ ពាោមដធវីការជាមយួកុារ ដដីមផី

បាំដពញចាំណង់ផលូវដភទរបស់ខ្លួន5។ 

ដទេះបីជាវាអាចនឹងដកីតដ ងីដោយអដចតន្មកឋ ី វាមិនរតឹមរតូវដ យីកបុងការថដលពាោមបាំដពញតរមូវការរបស់ខ្លួនអបក 
ដោយកុារថដលដយងីបដរមី។ ជាការសាំខ្វន ់ ដដីមផសី្គគ ល់ខ្លួនអបក និងដរឿងរា វផ្ទធ ល់ខ្លួនរបស់អបក ដហ្យីអនុញ្ញដ តឲ្យរពេះជា
ាច ស់បាំដពញតរមូវការរបស់អបក និង ដរបាសការឈចឺប់អបកឲ្យបានជាសេះដសផយី ជាជាងរកដមីលកុារ ឬព័ននកិចចដដីមផដីធវី
ដូដចបេះ។6 ដយងីនឹងមិនថដលរកដ ញីការបាំដពញដ៏ពិតរបាកដដ យី ដហ្យីដយងីអាចនឹងដធវីឲ្យកុារកាន់ថតវដងវងឆ្ងង យដៅៗ 
និងទទលួជមងឺេះប េះទងគិច។ របសិនដបីដយងីមិនចាស់អាំពីការជរមុញចិតថរបស់ដយងីដៅកបុងការងារដទ ការថដលដយងីដចេះថត
គិ្តអាំពីតរមូវការរបស់ខ្លួន និងកុារនឹងផ្ទល ស់បឋូរការយកចិតថទុកោក់ដ៏ានតដមលរបស់ដយងី។ 

ការជរមុញចិរតថែលមដោ រមលើកុម្ចរថែលកាំពុងរងទុកខមវទនា  

វាធមមត្ត និងទូដៅសរាប់មនុសសកបុងការដឆលីយតបដៅកាន់ទុកខដវទន្មរបស់កុារ ដោយចង់ជយួដៅកបុងវធីិមយួចាំននួ។ វា
អាចជាចប់ដផឋីមជាមយួនឹងអារមមណ៍អាណិត ឬចិតថដមត្តថ ករុណ្តដ៏រជាលដរៅសរាប់កុារ ឬរបថហ្លជាអារមមណ៍អាំពីភាព
អយុតថិធម៌ថដលរតូវថតជសួជុល។ ដៅដពលថដលចូលដល់ការជរមុញចិតថរបស់ដយងី ដទេះជាោ ងដនេះកឋី ដយងីនឹងរកដ ញី
ថា របសិនដបីដយងីមិនបានទទលួការជរមុញចិតថដោយអវីថដលធាំជាងតរមូវការរបស់កុារ ថដលដយងីអាចដមីលដ ញីដទ 
ការងាររបស់ដយងីនឹងបាត់បង់ទិសដៅ និងអតទន័យដ៏សាំខ្វន់។ ដោយការថដលថសវងរក ពាោមដធវីោ ងណ្តឲ្យកុារបាន
លអរបដសីរជាងមុនភាល មៗ ដយងីកាំពុងថតរបថុយកបុងការានលកខណៈរបតិករ និងមិនបានគិ្តពិចរណ្តពីតរមូវការរយៈដពល
យូរោ ងហ្មត់ចត់ដ យី។ បន្មធ ប់មក ដយងីអាចនឹងានអារមមណ៍ថាការងាររបស់ដយងីចប់សពវរគ្ប់ដហ្យី ឬ ថរបជាបាក់ទឹក
ចិតថមុនដពលកាំណត់ ដៅដពលថដលដយងីទទលួស្គគ ល់នូវការពរងីកដនភាពងប់ងលដ់នតរមូវការមនុសស។ ដយងីក៏អាច
បាត់បង់ចាំណ្តបអ់ារមមណ៍ដៅដពលថដលកុារមិនបានបងាា ញនូវចិតថកតថ ដ្ូ ឬ ការបាំដពញដលីតរមូវការថដលដយងីចង់ពកួដគ្
ានរតូវបានកាត់បនទយ។ ដៅដពលថដលដយងីរតូវបានបណ្តឋ លចិតថដោយតរមូវការថដលមិនអាចទយទុកមុនរបស់កុារ
ទាំងរសុង ការថដលដយងីដឆលីយតបនឹងបងាា ញថា វាដសមីនឹងអដសទរភាព។ 

ជាការសាំខ្វនថ់ដលរគ្ប់កិចចការថដលដយងីដធវី ដយងីយល់បានរតឹមរតូវអាំពីតរមូវការរបស់កុារ ដហ្យីថដលតរមូវការទាំងដនេះ 
និងឬសគ្ល់របស់វា រតូវបានដោេះរស្គយត្តមវធីិរគ្ប់រជុងដរជាយ។7 មិនថាោ ងណ្តក៏ដោយ ការជរមុញចិតថថដលរតូវបាន
ជរមុញដោយតរមូវការរបស់កុារ ន្មាំដៅរកព័ននកិចចថដលានលកខណៈខុ្សរបរកតី។ 

ការជរមុញចិរតថែលមដោ រមៅមលើរពះជាម្ចា ស់ ៖ មសចកោរីសលាញ់ រពះហឫទយ័ រពះកិរតយិស និងរពះនាមរទង ់

                                                 
5 សូមដមីលដសៀវដៅការងារទី ៦ ដៅដលីការការពារកុារ សរាប់ការបដរងៀនបថនទមដៅដលីរបធានបទដនេះ 
6 សូមដមីលដមដរៀនទី ៤ 

7 ជាក់ថសឋង រដបៀបថដលកមមវធិី និង សកមមភាពន្មន្មរតូវបានដរៀបចាំដ ងី ចាំបាច់រតូវទក់ទងនងឹអារមមណ៍ និងតរមវូការថដលដរៅជាងដនេះ
របស់កុារ ។ ដៅករមតិដនការជរមញុចិតថជាបុគ្គល ការបាំដពញតរមូវការរបស់កុារថតមួយមុខ្មិនទន់រគ្ប់ររន់ដទ ។ 
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ដយងីបានដ ញីរចួមកដហ្យីថា ការដផ្ទឋ តអារមមណ៍ថដលអសមតុលយដៅដលីតរមូវការរបស់កុារ និង/ឬរបស់ដយងី អាច
បងាអ ក់ និង បងខូចការងាររបស់ដយងី ដហ្យីបណ្តឋ លឲ្យានរបសួស្គប មថមីៗដៅកាន់កុារ។ ដទេះជាោ ងដនេះកឋី ជាមយួនឹង
តរមូវការទាំងដនេះ ដៅកបុងទសសនៈរតឹមរតូវ និង ការជរមុញចិតថថដលចក់ឫសដៅដលីអវីថដលធាំជាង ដយងីអាចនឹងចប់ដផឋីម
ដ ញីការពាបាលដ៏កាន់ថតធាំដធង។ វាអាចដកីតដ ងីបាន លុេះរត្តថតដយងីបានទទលួការជរមុញចិតថដោយបាំណងចិតថដដីរ
ត្តមរពេះជាាច ស់ និង ថសវងរករពេះកិតថិយសរបស់រទង់ ត្តមរយៈការបងាា ញថបបធមមជាតិ និង របកបដោយដសចកឋីរសលាញ់ 
ដនរពេះអាំដណ្តយទន និង កាល ាំងន្មន្មថដលរពេះជាាច ស់បានរបទនឲ្យដយងី។ ដយងីមិនររន់ថតបានទទលួការជរមុញចិតថ
ដចញពីដសចកឋីរសលាញ់សរាប់ និង ការដបឋជាញ ចិតថដ៏រជាលដរៅសរាប់រពេះជាាច ស់ដន្មេះដទ ដយងីក៏ានលកខណៈរបស់រពេះ
ជាាច ស់ដៅខ្វងកបុងថដរ។ ដលីសពីដនេះដៅដទៀត  ដយងីនឹងានចិតថដឆេះឆលួអាំពីរពេះជាាច ស់គ្ង់ដៅកបុងដយងី ដៅដពលថដល
ដយងីចប់ដផឋីមថសវងរកជដរៅដងួចិតថថមីៗសរាប់ខ្លួនដយងី។ 

“ការថដលដផ្ទឋ តដៅដលីរពេះជាាច ស់ដៅរគ្ប់ទាំងសកមមភាពរបស់ដយីង គឺ្ជាការជរមុញចិតថដខ៏្ពស់បាំផុត។ ការការពារ និងស្គឋ  
“កុារថដលរបឈមមុខ្នឹងភាពរងដររេះ” ដ ីងវញិ ថាវ យរពេះកិតថិយសដល់រពេះជាាច ស់ ដហី្យដធវីឲ្យរពេះអងគសបាយរពេះហ្
ឫទ័យ។ រពេះកិតថិយសរបស់រពេះជាាច ស់ គឺ្ជាដហ្តុផលដស៏ាំខ្វន់បាំផុតកបុ ងការថដលឲ្យមនុសសាប ក់ោក់ជីវតិរបស់ន្មងោច់
ទាំងរសុងចាំដពាេះកុារ។ ដៅដពលកាលៈដទសៈន្មន្ម ដៅជុាំវញិដយីងពិបាក ដៅដពលថដលភាពអកតថ ដ្ូអាចបាំបាក់ទឹកចិតថ 
ដៅដពលថដលដកមងៗខ្លួ នឯង មិនបានបងាា ញនូវការររកីចដរមីនដ ីងថដលដយីងរ ាំពឹង សូមផីថតការថដលពកួដគ្រត ប់ដៅរស់
ដៅចត្តមចិដ ច្ ីមផលូ វកឋី របសិនដបីដយីងដជឿថា ដយីងបានរបតិបតថិត្តមរពេះជាាច ស់ ដហី្យថាវ យរពេះកិតថយសដល់រពេះន្មម

រទង ់ដយីងអាចបនថដៅមុខ្ដទៀត។”8 

                                                 
8 Bartel (2003), 338-39 
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ខ្ញុ ាំពិបាកនឹងស្គគ ល់សដមលងអបកថដលដតទូរស័ពធចូលមកណ្តស់។  ដន្មេះគឺ្ជា្សឋវីយ័ដកមងាប ក់ថដលបានដៅកបុងរកុមរបស់ដយងី 
ពីមុន… ប ុថនថដលីកដនេះន្មងខូ្ចចិតថ។ 

ន្មងយាំខ្សកឹខ្សលួថា “ខ្ញុ ាំមិនអាចរទាំបានដទៀតដទ! ខ្ញុ ាំមិនយល់ដទថាានអវីដកីតដ ងី… ប ុថនថ គឺ្ពិតជាមិនអាចរទាំបាន   
ដទៀត!”។ ន្មងសឹងថតថរបជាថរសករទដហា៊េ យាំ ទាំងនិោយថា “ខ្ញុ ាំសុាំដទស… ខ្ញុ ាំានដកមងរបុសៗរបាាំមយួន្មក់… ជាដកមងៗ
ដៅត្តមចិដ ច្ ីមផលូវ… រស់ដៅកបុងអាផ្ទតមិនរបស់ខ្ញុ ាំ។ ដហ្យីខ្ញុ ាំមិនចង់ឲ្យពកួដគ្ដៅដៅត្តមចិដ ច្ ីមផលូវវញិដទ”។ “ពកួដគ្បាន
ដៅជាមយួន្មងខ្ញុ ាំរបាាំបនួថខ្ដហ្យី… ពកួដគ្ដូចជាកូនរបុសបដងកតីរបស់ខ្ញុ ាំអ ច្ ឹង។ ដូដចបេះ សុាំអងវរ ដតីអបកអាចជយួយកពកួដគ្
ដៅដៅជាមយួផងបានដទ? ខ្ញុ ាំចាំបាច់រតូវចកដចញពីរបដទសដនេះដៅសបាឋ ហ៍្ដរកាយដហ្យី…” 

ខ្ញុ ាំធាល ប់ានការសនធន្មត្តមទូរស័ពធរសដដៀងរប ថដរ បនួរបាាំដលីកមកដហ្យី។ ចិតថខ្ញុ ាំដខ្ធចខ្វធ ាំសរាប់ន្មង។ ដហ្យីដយងីគិ្តថា
ដថងណ្តមយួដរឿងដនេះនឹងដកីតដ ងី ប ុថនថ ន្មងមិនរពមស្គឋ ប់ពកួដយងីដស្គេះ ដៅដពលដន្មេះ…។ 

ខ្ញុ ាំចាំពីដពលថដលន្មងមករបដទសកូ ុាំប៊េីជាដលីកដាំបូង។ ដៅកបុងរបដទសកាំដណីតដ៏សុខ្រសួលរបស់ន្មង ន្មងលឺអាំពីស្គទ ន
ភាពដកមងៗត្តមចិដ ច្ ីមផលូវ ដហ្យីាន “បនធុក” ដ៏អស្គច រយសរាប់ពកួដគ្។ ន្មងក៏បានលឺអាំពីកិចចការងាររបស់ពកួដយងី ដហ្យី
ចង់រមួចាំថណកជាមយួដយងីថដរ។ ដូដចបេះ ន្មងក៏ចូលរមួជាមយួពកួដយងី ទាំងដពញដោយភាពសុទិដឌិនិយម។ ចិតថគ្ាំនិតថដល
គិ្តថា “ខ្ញុ ាំនឹងជយួសដ្ងាគ េះដលាកិយ” របស់ន្មង គឺ្អស្គច រយណ្តស់។ 

ប ុថនថ ពីរសបាឋ ហ៍្ដរកាយមក ន្មងចប់ដផឋីមមរួដៅ អាំពីការថដលដយងីដធវីការ “យតឺៗ សនសមឹៗ” ប ុនណ្ត។ ន្មងគិ្តថា ដយងី
អធិស្គឌ នយូររជលុ។ ដយងីមិនដចញដៅត្តមផលូវឲ្យបានរគ្ប់ររន។់ ការសដរមចចិតថកបុងការន្មាំកុារមកផធេះរបស់ដយងី ាន
លកខណៈដទីសថទងដរចីនដពក ដហ្យីដកមងៗទាំងដន្មេះកាំពុងថតជិតស្គល ប់ “ដៅខ្វងដរដ” ដហ្យី។ ដហ្យីថដលន្មងអាចមក 
ដហ្យីន្មាំការផ្ទល ស់ថរបបាន។ ដូដចបេះ ន្មងក៏បានសដរមចចិតថមកដោយខ្លួនឯងោ ងតក់រកហ្ល់ថតមឋង។ រម នអវីអាចឃ្លត់ន្មង
បានដ យី។ 

ដៅសបាឋ ហ៍្ដាំបូងន្មងបានដតមកខ្ញុ ាំ។ ន្មងរ ាំដភីបណ្តស់។ ន្មង “បានចូលដៅ” ជាមយួដកមងៗត្តមចិដ ច្ ីមផលូវមយួរកុម ដៅ
តាំបន់មយួថដលខ្ញុ ាំចាំណ្តាំថា ជាតាំបន់ថដលពិបាកនឹងដធវីការដៅទីរបជុាំជន។ ដកមងរបុសត្តមចិដ ច្ ីមផលូវអាយុ១០ឆ្ងប ាំាប កប់ាន
យល់រពមថានឹងដៅរស់ដៅជាមយួន្មង។ ន្មងក៏ដៅរកអាផ្ទតមិនដៅជាន់ទីរបាាំ ដហ្យីដរចូីលដៅដៅដៅដថងដន្មេះថតមឋង… 
ជាមយួនឹងដកមងដន្មេះ។ ដហ្យីរបថហ្លជាមិនយូរប ុន្មម ន ក៏ានដកមងពីរន្មក់ដទៀតថដរ។ ខ្ញុ ាំសបាយចិតថនឹងន្មងណ្តស់… ប ុថនថ 
ដៅកបុងទសសនៈខ្ញុ ាំ ខ្ញុ ាំដ ញីទង់រកហ្មកាំពុងបក់ឲ្យសញ្ញដ  ថដលថានឹងកាំពុងដដីរដៅកបុងបញ្ញា ដហ្យី។ 

ដៅអាំ ុងដពលពីរបីសបាឋ ហ៍្ ខ្ញុ ាំបានទទលួទូរស័ពធដតចូលមយួដទៀត។ ានដកមងរបុសពីរន្មក់ដទៀតក៏ដរចូីលដៅដៅថដរ។ ប ុថនថ 
ដហ្តុអវីបានជាអបកជិតខ្វងរបស់ន្មងថដលរស់ដៅកបុងអាររអាផ្ទតមិនដន្មេះថដរ មិនសបាយចិតថទល់ថតដស្គេះ? ដបីពកួដគ្
ជបួន្មងដៅជដណឋី រយនឋ ពកួដគ្ក៏មិនជរាបសួរន្មងថដរ! មយួថខ្កនលងផុតដៅ។ ខ្ញុ ាំបានដតដៅន្មង ររន់ថតដដីមផរីបាប់ន្មង
ថា ដយងីបានគិ្តពីន្មងនិងអធិស្គឌ នសរាប់ន្មង។ ប ុថនថ ការរ ាំដភីបរបស់ន្មងបានរស្គត់បាត់ដៅដហ្យី។ “ដហ្តុអវីបានជា
ដកមងៗទាំងដន្មេះអកតថ ដ្ូដមល េះ? ដៅទីដនេះ ខ្ញុ ាំដធវីអវីៗ ទាំងអស់សរាប់ពកួដគ្ ដហ្យីពកួដគ្មិនជយួអវីដស្គេះ។ ដហ្យីពកួដគ្ចង់
ដធវីត្តមចិតថពកួដគ្ដទៀត ដហ្យីពកួដគ្ក៏ចប់ដផឋមីមិនស្គឋ ប់បងាគ ប់ខ្ញុ ាំថដរ” ពីរបីថខ្កនលងផុតដៅ។ ដពលដនេះ ានដកមងរបុសៗ
របាាំមយួន្មក់ដហ្យីដៅជាមយួន្មង។ ន្មងមិនានដពលដចញដៅត្តមផលូវដទៀតដទ។ ន្មងមិនដពញទិញដរគ្ឿងដទស។ ន្មង
មិនអាចទុកចិតថឲ្យពកួដគ្ដៅអាផ្ទតមិនថតឯងបានដ យី។ ន្មងរតូវយកពកួដគ្ដៅកថនលងណ្តថដលន្មងដៅ។ ន្មង ុាំខ្លួន
ឯងដៅកបុងបនធប់របស់ន្មងដៅដពលយប។់ ន្មង “មិនានជីវតិថដលន្មងរកីរាយ” ដ យី។ ដតីខ្ញុ ាំបានលឺពាកយអន់ចិតថដចញពី
ន្មងដទ? 



ដសៀវដៅកិចចការពិធីការកុារ                                                
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ដយងីបានពាោមជយួដហ្យី ប ុថនថន្មងមិនបានស្គឋ ប់ត្តមដាំបូន្មម នរបស់ដយងីដទ។ បន្មធ ប់ពីន្មងមក តិចជាងមយួឆ្ងប ាំ ន្មង
បានរត ប់ដៅ “ផធេះ” វញិទាំងដរកៀមរកាំ បរាជ័យ អន់ចិតថ ដហ្យីស្គឋ យដរកាយខ្វល ាំងណ្តស់។ ដៅដពលថដលន្មងចកដចញ
ដៅ ន្មងក៏ដធវឲី្យដកមងដៅត្តមចិដ ច្ ីមផលូវរបាាំមយួន្មក់ដផសងដទៀតដន្មេះ ានរបសួស្គប មផលូវចិតថ ដោយទទលួអារមមណ៍ថារតូវ
បានដគ្កផត់ ដោយខុ្សនឹងពាកយសនា និង ការរ ាំពឹងទុករបស់ខ្លួន។  

ដហ្តុអវីបានជាន្មងមក? ដហ្តុអវីបានជាន្មងដៅ? ចុេះដកមងៗ? ចុេះលកខខ្ណឍ ? ានអារមមណ៍មិនានការរាំរទ? ដហ្តុ
ផល គឺ្ដរៅជាង ដហ្យីបានចប់ដផឋីមយូរ មុនដពលថដលន្មងមករបដទសកូ ុាំដបៀដៅដទៀត។ ដហ្តុផលចមផងគឺ្ការជរមុញ
ចិតថរបស់ន្មងចាំដពាេះការបដរមីព័ននកិចច។ 



  ការថថទាំខ្លួនឯង និងការថថទាំបុគ្គលិក 
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លាំហារ ់

ចូរបាំដពញចដន្មល េះដៅកបុងការសដងខបដមដរៀន៖ 

________________ របស់ដយងីចាំដពាេះការងារថដលដយងីដធវី គឺ្រតូវបានជរមុញដោយកត្តថ ដផសងៗរប ។ ជាការលអ ដដីមផី
យល់នូវដសចកឋទីាំងដនេះ ដោយស្គរចលករមយួចាំននួអាច _________________ ដៅកបុងរដបៀបថដលនឹងសីុកាល ាំង 
_________________ របស់អបក និង សមតទភាពរបស់អបក ដដីមផាីនរបសិទនភាពដៅកបុងតនួ្មទី ដហ្យីចលករដផសងៗ
ដទៀតនឹង ___________________ ព័ននកិចចជាលកខណៈយូរអថងវង និងផឋល់នូវរគិ្េះដ៏រងឹាាំ សរាប់ 
____________________ ការងារ ______________________ ។ ការជរមុញចិតថរតូវបានចងោ ងជាបដ់ៅនឹង 
____________________។ ការជរមុញចិតថមយួចាំននួដផ្ទឋ តដលីបុគ្គលថដកាំពុងជយួកុារ ដោយពាោមបាំដពញ 
_________________ របស់ពកួដគ្ផ្ទធ ល់។ ដទេះបីជាវាអាចនឹងដកីតដ ងីដោយអចតន្មកឋ ី វាមិនរតឹមរតូវដ យីកបុងការ
ថដលពាោមបាំដពញតរមូវការរបសខ់្លួនដយងី ដោយ ______________  ថដលដយងីបដរមីដន្មេះដទ។ ការជរមុញចិតថមយួ
ចាំននួ ដផ្ទឋ តដលី  _________________ ថដលជាអបក ___________________ ដទេះជាោ ងដនេះកឋី ដៅដពលថដល
ដយងីរតូវបានជរមុញចិតថទាំងរសងុដោយតរមូវការថដលមិនអាចទយទុកមុនរបស់កុារ ដន្មេះការថដលដយងីដឆលីយតបនឹង
បញ្ញជ ក់ថា ដយងីរម នដសទរភាព។ ការជរមុញចិតថថបប _______________ ជាដាំបូងដផ្ទឋ តដលីដសចកឋីរសលាញ់របស់ 
________________ រពេះហ្ឫទ័យរទង់ រពេះកិតថិយស និងរពេះន្មមរទង់។ 

សាំណួរពិភាកា 

 ការជរមុញចិតថរបស់ដយងីជាទូដៅដកីតដចញពីមយួកបុងចាំដណ្តមកិចចការបីោ ង គឺ្កុារ បុគ្គលិក ឬរពេះជាាច ស់។ ដតី1.
អបកយល់រសបជាមយួដសចកឋីដនេះថដរឬដទ? ដហ្តុអវី? 

 ទុកខដវទន្មរបសកុ់ារអាចន្មាំចិតថដយងីឲ្យានការដឆលីយតបខ្វងផលូវអារមមណ៍ដផសងៗរប  រមួានទាំងការអាណិតអាសូរ។ 2.
សូមគិ្តពីឧទហ្រណ៍ដនស្គទ នភាព ឬដររេះថាប ក់ណ្តមយួថដលជរមុញចិតថដោយកឋីអាណិត ដហ្យីបន្មធ ប់មក សូមគិ្ត
ពីឧទហ្រណ៍មយួថដលបណ្តឋ លចិតថដោយកឋីដមត្តថ ករុណ្ត។ ដតីអបកកត់ចាំណ្តាំថា វាខុ្សរប រតង់ណ្តខ្លេះ? 

 រដបៀបមយួថដលដយងីអាចចប់ដផឋីមរកឲ្យដ ញីនូវការជរមុញចិតថថដលរតូវបានលាក់បាាំងពីដយងី គឺ្ពិនិតយពិច័យដលី3.
ការរ ាំពឹងទុករបស់ដយងី។ ដតីអបកគិ្តថា ដោយលកខខ្ណឍ ផ្ទធ ល់ខ្លួន ដតីអបកានការរ ាំពឹងទុកអវីខ្លេះចាំដពាេះការដធវីការជាមយួ
កុាររបឈមមុខ្នឹងភាពរងដររេះ ដហ្យីចុេះដោយលកខខ្ណឍ ជាអងគភាព ឬរកុមការងារវញិ? ដតីដសចកឋីដនេះរបាប់អបកអវី
ខ្លេះ អាំពីការជរមុញចិតថរបស់អបក? 

ការឆលុះបញ្ញា ាំង  

 ដតីដហ្តុអវីបានជាខ្ញុ ាំកាំពុងដធវកីារជាមយួកុាររបឈមមុខ្នឹងភាពរងដររេះ? 4.

 ដតីខ្លួនខ្ញុ ាំផ្ទធ ល់បានទទលួអវីខ្លេះពីការជយួកុារ? 5.

 ដតីខ្ញុ ាំរ ាំពឹងអវីខ្លេះដចញជាលទនផលដនកាល ាំងពលកមមរបស់ខ្ញុ ាំ? 6.

 ដតីខ្ញុ ាំានភាពភ័យខ្វល ចអវីខ្លេះ ទក់ទងនឹងការដធវកីារជាមយួកុាររបឈមមុខ្នឹងភាពរងដររេះ? 7.

 ដតីខ្ញុ ាំរ ាំពឹងឲ្យការងារ និងតនួ្មទីរបស់ខ្ញុ ាំានលកខណៈថបបណ្ត?  8.

 សូមគិ្តបកដៅកុារភាពរបស់អបកវញិ។ ដតីការចងចាំអវីខ្លេះដទេះលអឬអារកក់ ថដលដក់ជាប់ដៅកបុងចិតថអបក? ដតីបទ9.
ពិដស្គធន៍ទាំងដនេះប េះពាល់ដល់អបកោ ងណ្តខ្លេះ? ដតីបទពិដស្គធន៍ទាំងដនេះប េះពាល់ដល់ការងារអបកជាមយួកុារ
ដពលដនេះោ ងណ្តខ្លេះ? 



ដសៀវដៅកិចចការពិធីការកុារ                                                
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សមសរៀនទី ៣ ៖ សេតុអែីបានជាសយើងចបំាច្់ស្គា លខ់្លួនឯង សដើមបអីាច្ផ្ែទអំនកដទទ? 

មសចកតសីមងខប៖ 

 ការទទលួស្គគ ល់ និងការពាបាលដាំដៅពីអតីតកាល  
 ការដឹងខ្លួនខ្វងសតិអារមមណ៍  
 ភាពងាយទទលួរងដររេះផ្ទធ ល់ខ្លួន 

មនុសសចូលមកកាន់វជិាជ ជីវៈថផបកថថទាំ ដហ្យីបដរមីថផបកដបសកកមមជាក់លាក់សរាប់ដហ្តុផលជាដរចីន។ ដូចថដលដយងី
បានដមីលដៅដមដរៀនមុន មនុសសជាដរចីនបានទទលួការជរមុញចិតថដោយតរមូវការរបស់ខ្លួនជាដចតន្ម ឬអដចតន្ម ដហ្យីជា
ជាក់លាក់ គឺ្ជាតរមូវការពីកុារភាពថដលមិនរតូវបានបាំដពញដៅដពលថដលពកួដគ្ធាំដ ងី។ ពកួដគ្របថហ្លជារសដដៀងនឹង
កុារថដលជបួនឹងកាលៈដទសៈលាំបាកៗ។ ពកួដគ្របថហ្លជាចង់ “ដៅចាំជយួ” និងរបយុទនជាំនសួដកមងៗកបុងរដបៀបមយួថដល
រម ននរណ្តធាល ប់បានដធវីចាំដពាេះពកួដគ្កាលពីដកមង។ ដដីមផបីដរមីកុារដោយចលករជរមុញចិតថលអៗ  និង ដដីមផថីថទាំខ្លួនឯង 
និង សុខ្ាលភាពរបស់ដយងីដៅដពលថដលដយងីដធវីវា  វាសាំខ្វន់ណ្តស់ដដីមផថីសវងយល់ពីខ្លួនឯង ដរឿងរា វរបស់ដយងី និង
របតិកមមរបស់ដយងី។ 

ែាំមៅពីអរីរកាល 

ដៅកបុងដលាកិយថដលបាក់ថបក ដយងីទាំងអស់រប ានដាំដៅពីបទពិដស្គធន៍ន្មន្មថដលដយងីបានឈចឺប់ និងបានដធវីឲ្យអបក
ដដទឈចឺប់។ ទាំងដនេះជាដាំដៅខ្វងវញិ្ញដ ណ សតិអារមមណ៍ និងដងួចិតថ។ ដយងីមិនងាយនឹងដមីលវាដ ញីដ យី ដហ្យី
ជនួកាលមនុសសថដលានដាំដៅខ្លួនឯងហ្បងឹក៏មិនដឹងថាខ្លួនានដាំដៅផង។ ដាំដៅទាំងដន្មេះអាចបណ្តឋ លមកពីការរ ាំដលាភ
បាំពាន ការបដិដសធ ជមងឺប េះទងគចិ ភាពអសនថសុិខ្ផលូវចិតថ។ល។ ដហ្យីអាចថសឋងឲ្យដ ញីត្តមរយៈការផធុេះអារមមណ៍ ដូចជា
កាំហ្ងឹ ភាពឯដកា ការខូ្ចចិតថ ការដញៀនថផបកទាំន្មក់ទាំនង ការដញៀននឹងអវីមយួ និងដរចីនថថមដទៀត។ ដាំដៅទាំងដនេះសាំខ្វន់
ដរពាេះវាអាចបណ្តឋ លមនុសសឲ្យ “ជយួ” ដៅកបុងរដបៀបដផសងៗថដលមិនផឋល់របដោជន៍ដៅដលទ់ាំងបុគ្គល ឬកុារដូចថដល
ដយងីបានដមីលដៅដមដរៀនមុន។ ដូដចបេះ ជាការចាំបាច់ណ្តស់ដដីមផដឹីងខ្លួនអាំពីដាំដៅថដលដៅខ្វងកបុងអបក។ 

សូមអធិស្គឌ ន ដហី្យទូលសុាំឲ្យរពេះជាាច ស់បងាា ញអបកនូវឫសគ្ល់ថដលបណ្តឋ លឲ្យានដាំដៅទាំងដនេះ ដហី្យក៏ជយួអបកឲ្យ
ចប់ដផឋីមបានជាសេះដសផីយពីដាំដៅទាំងដន្មេះ ថដលដនេះគឺ្របដសីរបាំផុតសរាប់អបក និងកុារថដលអបកដធវីការជាមយួ។ ការ
ដរបាសឲ្យជារបស់រពេះជាាច សន់្មាំនូវរបសិទនភាព អាំណរ និងដសចកឋីសុខ្ស្គនឋកាន់ថតដរចីនថថមដទៀតមកកាន់អបក និងកុារ។ 
ដៅកបុ ងករណីមយួចាំននួ អបកក៏របថហ្លជារតូវការជាំនយួ ពីអបកជាំន្មញថផបកសុខ្ភាពផលូ វចិតថ ឬអបករបឹកាដោបល់ដដីមផីជយួ
អបកឲ្យដោេះរស្គយជាមយួនឹងដាំដៅថផបកខ្វងកបុ ង។ សូមចាំថា រពេះជាាច ស់បានបដងកីតដយីងមកឲ្យានទាំន្មកទ់ាំនងជាមយួ
អបកដដទដទៀតថដលអាចទុកចិតថបាននឹងដដីរឆលងកាត់ជីវតិដនេះជាមយួដយីង។ ការថសវងរកមិតថភកឋិ រគូ្គ្ងាវ ល ឬរគូ្ផឋល់ឱវាទ 
ថដលអបកអាចទុកចិតថបាន ជាការសាំខ្វន់សរាប់ដាំដណីរជីវតិទាំងឡាយ ដដីមផីទទលួការជាសេះដសផីយទាំងរសុង។ 

របសិនដបីដាំដៅពីអតីតកាលបានជាសេះដសផយីដហ្យី ដហ្យីបុគ្គលដន្មេះដបីកចាំហ្រសរាប់ឫទន នុភាពថដលន្មាំការផ្ទល ស់ថរប 
ដោយការទទលួដសចកឋីរសលាញ់របស់រពេះជាាច ស់ និង អបកដដទដទៀត ដន្មេះទិដឌភាពមយួចាំននួដនការជរមុញចិតថទាំងដនេះ
អាចរតូវបានរពេះជាាច ស់ដរបីរបាស់ោ ងអស្គច រយ។ ដាំដៅថផបកខ្វងកបុងជាដរឿយៗអាចដធវីឲ្យមនុសសកាន់ថតដចេះខ្វល់ខ្វវ យ និង 
ានចិតថអាណិតអាសូរដល់អបកដដទថដលបានរងទុកខដូចជាពកួដគ្ ដហ្យីជាដរចីនដងថដលរពេះជាាច ស់ដរបីរបាស់មនុសសទាំង
ដនេះឲ្យជយួអបកដដទថដលានតរមូវការ ដៅដពលថដលដាំដៅទាំងដនេះបានជាសេះដសផយី។ រគ្ូកុារថដលបានទទលួការផ្ទល ស់
ថរប និងបានជាសេះដសផយីដៅកបុងរដបៀបដនេះនឹងមិនខ្វល ចភាពងងឹតខ្វងសតិអារមមណ៍និងវញិ្ញដ ណដនភាពឈចឺប់ថដលមិន
ទន់បានជា ដហ្យីដហ្តុដូដចបេះដហ្យី រត់ក៏នឹងអាចដៅបនថដាំដណីរជាមយួកុារ និងយុវជនដោយឆលងកាត់វា។9  

                                                 
9 Wright (2003), 342 
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ការែឹងខ្លួនថផែកសរិអារមមណ៍ 

ការដឹងខ្លួនថផបកសតិអារមមណ៍តរមូវឲ្យដយងីយល់ពីរដបៀបថដលភពខ្វងសតិអារមមណ៍របស់ដយងីដាំដណីរការ រដបៀបថដលសតិ
អារមមណ៍ដាំដណីរការជាទូដៅ អវីខ្លេះជាតរមូវការថផបកសតិអារមមណ៍របស់ដយងី និងរដបៀបរគ្ប់រគ្ងដ្សថសរបស់ដយងី។ 

 ដយងីចាំបាច់អាចដមីលដ ញីថាដតីកត្តថ ណ្តខ្លេះថដលន្មាំដយងីឲ្យរបតិកមមដៅនឹងរពឹតិថការណ៍បចចុបផនបជាមយួនឹងការ
ដឆលីយតបន្មន្មថដលដយងីបានដរៀនពីអតីតកាល។  

 ដយងីក៏ចាំបាច់រតូវដឹងខ្លួនពីរដបៀបថដលដយងីានរបតិកមមដៅនឹងរពឹតថិការណ៍រប ន្មបចចុបផនប និងដហ្តុផលថដរ។  

 ការដឹងខ្លួនថផបកសតិអារមមណ៍តរមូវឲ្យដយងីទទលួស្គគ ល់នូវផលប េះពាល់ដនដ្សថសដៅដលីជីវតិរបស់ដយងី និង
រដបៀបថដលដយងីអាចដធវីការជាមយួវាោ ងានរបសិទនភាព។ 

 វាក៏សាំខ្វន់ថដរកបុងការស្គគ ល់ចាំណុចដភាញ ចរបសអ់បក៖ ជាស្គទ នការណ៍ន្មន្មថដលបណ្តឋ លឲ្យានរបតិកមមថផបក
អារមមណ៍ខ្វល ាំងៗ។ ឧទហ្រណ៍ របសិនដបីអបកដមីលដ ញីកុារអាយុ៤ឆ្ងប ាំាប ក់ ថដលអបកដឹងថា ដទីបបានសដ្ងាគ េះពី
ផធេះបន ដតីអបកនឹងដឆលីយតបោ ងណ្តដៅនឹងស្គទ នការណ៍ដន្មេះ? អវីថដលន្មងមិនរតូវការ គឺ្របតិកមមថផបកអារមមណ៍ 
ឬ ការអាណិតរបស់អបក។ ដតីអបកអាចដោេះរស្គយនឹងតថភាពដន្មេះបានថដរឬដទ? របសិនដបីមិនបានដទ ដន្មេះវាលអ
ដដីមផសួីរខ្លួនឯងថាដហ្តុអវី។  

“ដយីងចាំបាច់មិនរតូវពិការដោយអតីតកាលរបស់ដយីង ឬខ្វិនដោយដ្សថសរបស់ដយីងន្មស្គទ នការណ៍បចចុ បផនបដ ីយ ប ុថនថ 
រតូវានដសរភីាព ដដីមផីសដរមច និងថកតរមូវភាពភ័យខ្វល ច និង អភិវឌណរពេះអាំដណ្តយទនន្មន្មថដលដយីងាន។”10 

ភាពងាយទទលួរងមររះដទ ល់ខ្លួន  

រគិ្សឋបរស័ិទាំងអស់របឈមមុខ្នឹងការលផួង ដហ្យីអបកខ្លេះក៏បានរបរពឹតថបាប។ ជាអកុសល ានករណីជាដរចីនថដលការ
ដនេះជេះឥទនិពលដៅដលីព័ននកិចច។ របសិនដបីអបកដឹងដោយខ្លួនឯង អបកអាចដឹងពីរដបៀបការពារទស់នឹងការលផងួោ ងយក
ចិតថទុកោក់ ដៅដពលថដលវាចូលមកដល់។ 

ភាពងាយទទលួរងដររេះផ្ទធ ល់ខ្លួនជាស្គម ដ្ានន័យថា ថផបកដផសងៗដៅកបុងជីវតិរបស់អបកថដលអបកជាប់សធេះ ដហ្យីងាយ
ទទលួការវាយរបហារពីារសរតូវ។ របសិនដបីអបកជារគិ្សឋបរស័ទ ដហ្យីជាពិដសសរបសិនដបីអបកដបឋជាញ ចង់ដ ញីកុារបាន
ជាសេះដសផយី ស្គឋ ដ ងីវញិ និង ចូលមកកបុងរពេះរាជយរបស់រពេះជាាច ស់ ារស្គត្តាំងនឹងដធវីអវីៗថដលវាអាចដធវបីាន ដដីមផី
ប្ឈប់អបក។ ដៅកបុងរពេះគ្មពីរថចងថា “ចូរកុាំដភលចខ្លួ ន ដហី្យរបុងស្គម រតីជានិចច ដផិតអារកសស្គត្តាំងថដលជាខ្វម ាំងសរតូវរបស់
អបករាល់រប  កាំពុងថតដដីររកថវ  លអបករាល់រប ដូចជាសតវដត្តថដលរគ្ហឹ្ម ទាំងរកអបកណ្តាប ក់ដដីមផីរតបាក់សីុដទៀតផង”  
(១ដពរតុស ៥៖៨)។ 

ដតីអបកដឹងថា រតូវការពារដៅរតង់ណ្ត និង ការពារអវីដោយរដបៀបណ្ត? ដនេះជាអវីមយួថដលអបក និងរពេះជាាច ស់ចាំបាច់រតូវ
និោយអាំពី។ ប ុថនថ ឱកាសដន្មេះគឺ្អបកានគ្ាំនិតដ៏លអអាំពីចាំណុចដខ្ាយរបស់អបករចួដៅដហ្យី។ របសិនដបីមិនទន់ដទ ដនេះជា
ឧទហ្រណ៍មយួចាំននួថដលអបកគ្រួរកដមីល៖ 

 ការដញៀន  – ការដញៀន ជារដបៀបថដលមិនានសុខ្ភាពលអកបុងការដោេះរស្គយជាមយួសតិអារមមណ៍ ដាំដៅថផបក
ខ្វងកបុង ឬកាលៈដទសៈន្មន្មថដលដមីលដៅហាក់ដូចជាដរចីនដពកសរាប់ដយងី។ វាអាចរមួានទាំងការដរបីរបាស់
ថាប ាំដញៀន បារ ី របូអាសអាភាសន៍ ការញុាាំរម នរដបៀប ដមីលទូរទសសន៍ដរចីនដពក ទាំន្មក់ទាំនង និងដរចីនថថមដទៀត។ 
អវីៗក៏ដោយថដលរតូវបានដរបីរបាស់ដដីមផបីាំដពញចដន្មល េះរបដហាងដៅខ្វងកបុងអបកអាចន្មាំដៅកាន់ការដញៀនបាន។ 

                                                 
10 Wright (2003), 343 
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ដយងីទាំងអស់រប ានការដញៀនដផសងៗ។ វាលអកបុងការវាយតដមលជីវតិរបស់ដយងីោ ងយកចិតថទុកោក់ ដដីមផដីមីល
ឲ្យដ ញីថាដយងីធាល ក់ដៅកបុងអាកបផកិរោិថបបដញៀនដន្មេះដៅរតង់ណ្ត និងដពលណ្តខ្លេះ។  

 អាំណ្តច  – អបកវជិាជ ជីវៈថផបកថថទាំាននូវអាំណ្តចថដលដៅខ្វងកបុងថដលមិនានសមតុលយ ដោយស្គរដយងីស៊េូ
រពមនឹងជយួដកមងៗថដលងាយរបឈមមុខ្នឹងដររេះថាប ក់ ថដលរតូវការជាំនយួ។ ការដនេះបដងកីតនូវឱកាសសរាប់
ការរ ាំដលាភបាំពានដលីអាំណ្តច និង ការទុកចិតថដៅកបុងទាំន្មក់ទាំនងន្មន្ម។ ការរបាថាប ចង់បានអាំណ្តច និង 
សវយ័ភាពថដលមិនរតូវបានបាំដពញដៅកថនលងដផសងដទៀតនឹងចាំបាច់រតូវការផ្ទល ស់ថរបឲ្យដៅជាចិតថរងឹបឹុងដ៏សមរមយ 
ការពឹងពាក់ថដលានសុខ្ភាពលអ និងភាពជាអបកដឹកន្មាំថដលបណ្តឋ យដោយចិតថជាអបកបដរមី។  

 អាំដពីបាបថដលរតូវបានលាកប់ាាំង  – ទាំងដនេះជាថផបកដនជីវតិរបស់អបកថដលមិនអាចនឹងងាយដមីលដ ញីចាស់ដូច
ជាថផបកដផសងៗ ប ុថនថ អបកនឹងដ ញីោ ងចាស់របសិនដបីអបកពិនិតយដមីលោ ងយកចិតថទុកោក់។ វារមួានទាំង 
ដូចជា អាំណួត ភាពរកដអីតរកទម ភាពរចថណន ការនិោយដដីមដគ្ ការតិេះដតៀន ចាប់និយម ការមិនរពមទទលួ
ការថកតរមូវ ចិតថជូរចត់ កាំហ្ងឹដរចីនរជុល និងការមិនអត់ដទស។ លទនផលដនអាំដពីបាបទាំងដនេះអាចន្មាំដៅកាន់
ការបាក់ថបកដៅកបុងរកុមព័ននកិចចរបស់អបក ដហ្យីមិនយូរប ុន្មម នក៏បាំផ្ទល ញទាំន្មក់ទាំនង និងការងាររបស់អបកជាមយួ
កុារ។  

 ការរ ាំដលាភបាំពានផលូវដភទ  – របសិនដបីអបកបានធាល ប់ដៅកបុងស្គទ នការណ៍ជាមយួកុារណ្តាប ក់ ថដលានចង់ ឬ
បានរបរពឹតថថបបផលូវដភទជាមយួរត់ ឬន្មង ដនេះគឺ្ការរ ាំដលាភបាំពាន។ អបករតូវស្គរភាពដៅកាន់រកុមអបកដឹកន្មាំ 
ដហ្យីរបឈមមុខ្នឹងលទនផលរបស់វា ថដលអាចនឹងឈចឺប់ ប ុថនថ វារបដសីរជាង ដបីអបកដធវដូីដចបេះ មុនដពលថដល
អបកជបួការលផួងឲ្យដធវីវាមឋងដទៀត។ ដដីមផបុីពវដហ្តុកុារ អបកមិនរតូវបនថដធវីការជាមយួកុារដ យី។  

ដពលណ្តក៏ដោយថដលដយងីរពមដធវីត្តមការលផងួ ដយងីានជដរមីសពីរ៖ ថកថរបចិតថគ្ាំនិត ដហ្យីទទលួការស្គថ ដ ងីវញិ ឬ
មិនថកថរបចិតថគ្ាំនិត ដហ្យីបនថដៅកបុងអាំដពីបាប។ ការថកថរបចិតថគ្ាំនិតរមួានទាំងឆនធៈដចញពីចិតថ កបុងការមិនរពមនឹងដធវី
ត្តមការលផួងមឋងដទៀត។ គ្ណដនយយភាពចាំដពាេះរគិ្សឋបរស័ិទថដលដពញលកខណៈ ការដចៀសវាងពីស្គទ នការណ៍ថដលអបក
អាចនឹងឲ្យអបកងាយរងដររេះ និង ការអធិស្គឌ ន ទាំងអស់ដនេះអាចជយួបាន។ អងគការ និង ព័ននកិចចន្មន្មគ្រួរាំរទបុគ្គលិក និង 
បុគ្គលិក និង អបកសម័រគ្ចិតថរបស់ខ្លួនដោយាននិតិវធីិ និងដរលការណ៍ថណន្មាំ រមួានទាំងនិតិវធីិការពារកុារ ឱកាស
សរាប់ការរបឹកាដោបល់ដៅដលីថផបកថដលានតរមូវការ ជាបរោិកាសថដលដបីកចាំហ្រ របកបដោយការរាំរទ ថដល
មនុសសអាចថចកចយចាំណុចដខ្ាយរបស់ខ្លួនដោយសាង ត់ ដោយរម នភាពភ័យខ្វល ច ឬការអាា ស់។  
 

  



  ការថថទាំខ្លួនឯង និងការថថទាំបុគ្គលិក 
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កមពស់ខ្ពស់លមម ានសក់ថវងអន្មល យ ពណ៌ដលម រកិប និងថភបកពណ៌ដត្តប ត ា ការតី្ត ជាមនុសសាប ក់ថដលានដទពដកាសលយ 
រសស់ស្គអ ត និង ឆ្ងល តវាងដវ។ ការដដីរត្តមការរត្តស់ដៅថដលរពេះជាាច ស់ានចាំដពាេះន្មងកបុងការដធវីការជាមយួកុាររបឈម
មុខ្នឹងភាពរងដររេះ ន្មងបានដឹកន្មាំស្គលាមដតថយយមយួថដលដកមងៗរកីរកអាចានឱកាសទទលួការអប់រ ាំ។ ន្មងក៏សរមប
សរមួលការចុេះសួរសុខ្ទុកខដៅដល់រកុមរគ្ួស្គរកុារ កាល យជាអបកផឋល់ដាំបូន្មម ន និង សាជិករកុមរគួ្ស្គរចាំដពាេះរកុមរគួ្ស្គរ
ភាគ្ដរចីនថដលបានទទលួការទុកចិតថ។ ន្មងបានដឹកន្មាំរកុមព័ននកិចចដោយភាពបិុនរបសប់ ានដទពដកាសលយកបុងការន្មាំពកួ
ដគ្មកដៅកបុងស្គមគ្គីភាព ជាំនេះដលីភាពខុ្សរប ថផបកវបផធម៌ ដហ្យីដផ្ទឋ តដលីរបូភាពធាំ ជាអវីថដលរពេះជាាច ស់ចង់ឲ្យពកួដគ្ដធវ ី
និងរដបៀបថដលពកួដគ្គ្រួដធវីវា។ ដពលដវលាដចេះថតកនលងផុតដៅ ន្មងបានទទលួការទុកចិតថពីរកុមជាំនុាំជាដរចីន ដហ្យីកាល យជា
អបកដឹកន្មាំដៅកបុងនិកាយរបស់ន្មង។ មិនសងសយ័ដ យី រពេះជាាច ស់កាំពុងថតដរបីរបាស់ា ការតី្ត។ 

ដទេះជាោ ងដនេះកឋី ដោយានអាយុ៣៨ឆ្ងប ាំ ដហ្យីដៅលីវ ា ការតី្តក៏ឯដកាថដរ។ ន្មងានបាំណងចិតថថបបធមមជាតិ និង 
ានសុខ្ភាពលអកបុងការានរកុមរគួ្ស្គររបស់ខ្លួន ដហ្យីានស្គវ មីថដលដបឋជាញ នឹងការងារដូចជាន្មងថដរ។ ន្មងថថមទាំងបាន
ទទលួរពេះបនធូលសនាពីរពេះជាាច ស់ថាដនេះជាអវីថដលរពេះអងគចង់បានសរាប់ន្មងថដរ។ ប ុថនថ រពេះបនធូលសនាដន្មេះមិន
ទន់រតូវបានសដរមចដៅដ យីដទ។ រម នបុរសពិដសសណ្តាប ក់ដៅកបុងជីវតិរបស់ន្មងដស្គេះ។ 

រម ននរណ្តដឹងថា ន្មងនឹងជបួរត់ដៅកថនលងណ្ត ដហ្យីន្មងដរជីសដរសីថាមិនថដលរបាប់ដស្គេះ ប ុថនថ ភាល មៗ អីុឌរួដូ បាន
ចប់ដផឋីមដដញត្តមន្មង ដហ្យីរបកាសរបាប់ថារត់ានដរលបាំណងដរៀបការជាមយួន្មង។ ដោយស្គគ ល់របវតថិរបស់រត់ថា
ជាអបកដរបីរបាស់ថាប ាំដញៀន និងធាល ប់ជាប់ពននធន្មររ ដហ្យីស្គររត់មិនថមនជារគិ្សឋបរស័ិទ ា ការតី្ត ថតងរបថកកជាមយួ
រត់ជានិចច។ អស់រយៈដពលពីរឆ្ងប ាំ ន្មងថតងដឆលយីថា “ដទ” ជានិចច។ 

បន្មធ ប់មក ា ការបីានដធវីដាំដណីរដៅវសិសមកាលជាមយួមិតថភកឋិខ្លេះៗដៅទីរកុងមយួដទៀត។ មិនដឹងោ ងដម ច អីុឌរួដូបានដឹង 
ដហ្យីត្តមន្មងដៅដល់ទីដន្មេះ។ របថហ្លជាន្មងឯដកា ដហ្យីចង់ានទាំន្មក់ទាំនងជាមយួបុរសណ្តាប ក់ របថហ្លជាន្មង
ររន់ថតពាោមនិោយថាដទ ដៅរាល់ដលីក ប ុថនថ យប់មយួ ន្មងបានចាំណ្តយដពលជាមយួរត់ ដហ្យីលទនផលគឺ្ានដផធ
ដពាេះ។ 

ដោយដខ្ធចខ្វធ ាំ និងតក់សលុត ា ការតី្តបានស្គរភាពដៅកាន់រកុមអបកដឹកន្មាំព័ននកិចច។ ពកួដគ្បានផឋល់នូវការដរជាមថរជងដល់
ន្មង ប ុថនថ ន្មងបានសដរមចចិតថរចួដហ្យី។ ជដរមីសរបស់ន្មងន្មាំមកនូវលទនផល។ ដពលដនេះ ន្មងានកាតពវកិចចដរៀបការ
ជាមយួនឹងអីុឌរួដូដហ្យីផឋល់ឪពុកដល់កូនរសីដៅកបុងដផធរបសន់្មង។ រ ាំដពចដន្មេះ ន្មងបានដរៀបចាំពិធីដរៀបការមយួ ដហ្យីក៏
ដរៀបការ ជាការថដលភាញ ក់ដផអលី និងដធវីឲ្យមិតថភកឋិរបស់ន្មងរចបូករចបល់ជាខ្វល ាំង។ ប ុថនថ វាជាអាពាហ៍្ពិពាហ៍្ថដល
របកបដោយពយុេះដភលៀង។ 

សពវដថងដនេះ ា ការតី្តរស់ដៅកបុងទីរកុងមយួដផសងដទៀតជាមយួកូនរសី និងស្គវ មីរបស់ន្មង។ ដរកាយមក អីុឌរួដូក៏រត ប់ដៅ
កាន់ជីវតិដរបីរបាស់ថាប ាំដញៀន ដហ្យីវាយដាំន្មងជាញឹកញាប់។ កូនរសីរស់ន្មងដៅថតចដរមីនវយ័ដ ងីដោយានឪពុកថដល
ផ្ទល ស់បឋូរអារមមណ៍ភាល មៗ ពិបាកឲ្យអបកដដទយល់ណ្តស់។ ដហ្យីា ការតី្តក៏ថលងដធវីការជាមយួកុាររបឈមមុខ្នឹងភាពរង
ដររេះដទៀតថដរ។ 

គ្រួឲ្យដស្គកស្គឋ យ ដរឿងរា វរបស់ា ការតី្តមិនថមនជាដរឿងចថមលកដ យី។ ានមនុសសជាដរចីនថដលបានចកដចញពីបទ
ពិដស្គធន៍ដនការដធវីការជាមយួកុាររបឈមមុខ្នឹងដររេះថាប ក់ ដោយស្គរស្គទ នការណ៍ដូចជាា ការតី្តអ ច្ ឹង។ 

 

                                                 
11 ពីការសាភ សន៍ផ្ទធ ល់ជាមួយន្មយកព័ននកិចចាប ក់ ដហ្យីដមម េះរតូវបានដូរ 
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លាំហារ ់  

ចូរបាំដពញដៅកបុងចដន្មល េះ ដៅកបុងការសដងខបដមដរៀន៖ 

ដយងីទាំងអស់រប សុទនថតាន  ________________  ពីបទពិដស្គធន៍ន្មអតីតកាល។ ានដាំដៅដន ____________ 
______________ និង ______________។ ពកួវាអាចបណ្តឋ លមកពីកិចចការដផសងៗដូចជា ______________ 
______________ ______________ ។ល។ ដហ្យីអាចបងាា ញដចញមកជាការផធុេះអារមមណ៍ដន __________ 
ភាពឯដកា ______________ ការដញៀនថផបកទាំន្មក់ទាំនង និង ________________។ របសិនដបីដាំដៅពីអតីតកាល
រតូវបាន______________ ទិដឌភាពមយួចាំននួដនការជរមុញចិតថដនេះអាចរតូវបានរពេះជាាច ស់ដរបីរបាស់ ។ ការដឹងខ្លួន
ថផបក _______________ តរមូវឲ្យដយងីយល់ពីរដបៀបថដលសតិអារមមណ៍របស់ដយងី ដធវីការ រដបៀបថដលសតិអារមមណ៍
របស់ដយងីដាំដណីរការជាទូដៅ ________________ ថផបកសតិអារមមណ៍របស់ដយងីានអវីខ្លេះ និង រដបៀបរគ្ប់រគ្ង 
_____________ របស់ដយងី។ ភាពងាយរងដររេះផ្ទធ ល់ខ្លួន ានន័យថាថផបកដផសងៗដៅកបុងជីវតិរបស់អបក ថដលអបក 
_______________ ដហ្យី ________________ រងការវាយរបហារពីារសរតូវ ______________ អាំណ្តច 
អាំដពីបាបថដលរតូវបានលាក់កាំបាាំង និង  ____________ _____________។ អងគភាព និងព័ននកិចចន្មន្មគ្រួរាំរទ
បុគ្គលិក និង អបកសម័រគ្ចិតថ ជាមយួនឹង ____________ _____________ និង _____________ ានដូចជានិតិ
វធីិ ___________ ______________  ឱកាសន្មន្មសរាប ់________________ ដៅថផបកណ្តថដលរតូវការ និង
បរោិកាសដបីកចាំហ្ និងរាំរទ ថដលមនុសសអាចថចកចយនូវ______________ របស់ខ្លួនដោយទាំនុកចិតថ ដោយរម ន
ភាពភ័យខ្វល ច ឬភាពអាា ស់។ របសិនដបីអបក ______________ ខ្លួនឯង អបកអាចថថទាំ ពីរដបៀប ______________ 
ទស់នឹងការលផងួដៅដពលថដលវាចូលមកដល់។  

សាំណួរពិភាកា  

សរាប់រកុមសិកា៖  
 ដតីបទពិដស្គធន៍ពីអតីតកាល អាចជេះឥទនិពលដល់ការជរមុញចិតថ និង ចិតថគ្ាំនិតអស់អបកថដលដធវីការជាមយួកុារ1.
របឈមមុខ្នឹងភាពរងដររេះសពវដថងដនេះដៅកបុងរដបៀបវជិជាន និងអវជិជានដោយរដបៀបណ្ត? ដតីអបកដឹងពី
ឧទហ្រណ៍ណ្តមយួពីបទពិដស្គធន៍ផ្ទធ ល់ខ្លួនថដរឬដទ?  

 ដតីអបកយល់ោ ងដូចដមឋចខ្លេះ អាំពីពាកយថា ការដឹងខ្លួនថផបកសតិអារមមណ៍ ? ដតីដហ្តុអវីបានជាសាំខ្វន់កបុងការដឹងខ្លួន2.
ថផបកសតិអារមមណ៍?  

 ដតី “ការងាយទទលួរងដររេះផ្ទធ ល់ខ្លួន” ដៅកបុងដមដរៀនដនេះានន័យដូចដមឋច?  3.
 ដតីយុទនស្គ្សឋទាំងបីកបុងការការពារថផបកដផសងៗដចញពីការងាយទទលួរងដររេះផ្ទធ ល់ខ្លួនានអវខី្លេះ? ដតីអបកអាចគិ្ត4.
ដលីសពីដនេះឬដទ?  

 ចូររបាបឧ់ទហ្រណ៍៣ ពីថផបកថដលអាចដកីតដ ងីបាន ទក់ទងនឹងការងាយទទលួរងដររេះផ្ទធ ល់ខ្លួន ថដលរតូវបាន5.
ដលីកមកនិោយដៅជាំពូកដនេះ។ ដតីអបកដឹងពីឧទហ្រណ៍ដផសងៗដទៀតថដរឬដទ? ដតីវាអាចជេះឥទនិពលដល់ការដធវីការ
ជាមយួកុារថដលងាយរងដររេះដោយរដបៀបណ្ត?  

 ដតីអងគការអាចដធវីអវីបានខ្លេះ ដដីមផជីយួដល់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនជាមយួនឹងថផបកដផសងៗថដលានការងាយទទលួរងដររេះ6.
ផ្ទធ ល់ខ្លួន?  

ដធវីដោយខ្លួនឯង៖  
 ដតីអបកដឹងខ្លួន ពីដាំដៅថដលមិនទន់បានទទលួការពយបាលដៅកបុងជីវតិរបស់អបកថដរឬដទ? ដតីពកួវាានឥទនិពលអវីខ្លេះ7.
ដៅដលីអបក ? ដតីអបកអាចដៅឯណ្តដដីមផឲី្យបានជាំនយួដដីមផចីប់ដផឋីមដាំណ្តក់កាលពាបាល?  

 ដតីអបកទទលួស្គគ ល់នូវចាំណុច (ចាំណុចដភាញ ច Points) ឬស្គទ នការណ៍ណ្តមយួថដលបណ្តឋ លឲ្យអបកានដ្សថសកបុង8.
ករមិតខ្ពស់ថដរឬដទ? ដតីអបកអាចមនជាំហានដដីមផដីរៀបចាំខ្លួនឯងបានដោយរដបៀបណ្ត?  
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 ដតីអបកានភាពងាយទទលួរងដររេះដៅដលីថផបកណ្តខ្លេះ?   9.
  សូមសរដសរចូលនូវយុទនស្គ្សឋមយួចាំននួសរាប់ការដោេះរស្គយជាមយួភាពងាយរងដររេះទាំងដនេះ។  10.

 



ដសៀវដៅកិចចការពិធីការកុារ                                                
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សមសរៀនទី ៤ ៖ សតើការេត់សនឿយសពកផ្ដលបណ្ដា លមកពីការសធែើការសម្ច្ើនម្ជុល ជាអែី? 
ដសចកឋសីដងខប 
 ដតីការហ្ត់ដនឿយដពកថដលបណ្តឋ លមកពីការដធវីការដរចីនរជុលជាអវី?  
 ដតីដរាគ្សញ្ញដ ដនការហ្ត់ដនឿយដពកថដលបណ្តឋ លមកពីការដធវកីារដរចីនរជុលានអវីខ្លេះ?  
 ដតីខ្ញុ ាំអាចដចៀសវាងការហ្ត់ដនឿយដពកថដលបណ្តឋ លមកពីការដធវីការដរចីនរជុលដោយរដបៀបណ្តខ្លេះ? 

ការដធវីការជាមយួកុារ ជាពិដសសដៅកបុងកាលៈដទសៈលាំបាកៗន្មាំឲ្យបុគ្គលិកទាំងដន្មេះជបួនឹងហានិភ័យថផបកបញ្ញា សុខ្ភាព
ផលូវចិតថកាន់ថតខ្ពស់ទក់ទងដៅនឹងដ្សឋស និង ជមងឺប េះទងគិចផលូវចិតថ។ 

 “កបុ ងន្មមជាអបកថថទាំមនុសស ដយីងចងជ់យួអស់អបកថដលានតរមូវការ។ ដយីងានបាំណងចងប់្ឈប់ភាពអយុតថិធម៌ និង
រកវធីិជយួជនរងដររេះឲ្យបានទទលួដសចកឋីសងឃឹមស្គជាថមីសរាប់ជីវតិរបស់ខ្លួ ន។ ដយីងចូលមកចប់ដផឋីមការងាររបស់
ដយីងដោយយល់ពីពកួដគ្ ដហី្យចងន់្មាំនូវការផ្ទល ស់ថរបថបបវជិជានមកដល់ជីវតិអស់អបកថដលបានរងដររេះ។ ដទេះជាោ ង

ដនេះកឋី ជាមយួដសចកឋីដនេះ ការងប់ងល់នឹងការងារន្មាំមកនូវដររេះថាប ក់” មីនឌី កាលី (Mindy Kalee) 

ដយងីានចិតថអាណិតអាសូរដល់កុារថដលរម នដទស និង ងាយទទលួរងដររេះ ថដលកាំពុងដវទន្មណ្តស់។ សរាបអ់បកដធវី
ការរគិ្សឋបរស័ិទ ជាដរឿយៗការដនេះអាចានដោបល់ប ឆ្ ិតបដ ឆ្ ៀងដផសងៗដៅមុខ្ដទៀត។ ដៅដពលថដលដយងីជបួរបទេះនឹង
ដហ្តុការណ៍អារកក់ដ៏គ្រួឲ្យរននត់ថដលដកីតដ ងីចាំដពាេះកុារ ទសសនៈថដលដយងីានចាំដពាេះពិភពដលាកអាំពីសុវតទិភាព រកុម
រគួ្ស្គរ និងចាប់ នឹងរតូវបានរបឈមមុខ្។ ដយងីនឹងរតូវបងខាំចិតថឲ្យពិនិតយពិច័យដលីការយល់ដឹងរបស់ដយងីដ ងីវញិអាំពីការ
ការពារ រពេះវតថាន ឫទន នុភាព និងរពេះហ្ឫទ័យរបស់រពេះជាាច ស់។ ដយងីអាចានបទពិដស្គធន៍ពីការដនេះដៅដពលថដល
ដយងីន្មាំនូវការផ្ទល ស់បឋូរដ៏រជាលដរៅ។ 

ការដធវីការជាមយួកុាររបឈមមុខ្នឹងភាពរងដររេះក៏អាចជាសតិអារមមណ៍ និងការចងចាំថដលឈចឺប់ពីអតីតកាលរបស់
ដយងី ដហ្យីអាចន្មាំមកវញិនូវបទពិដស្គធន៍ន្មន្មពីជមងឺប េះទងគិចពីអតីតកាលរបស់ដយងីថដរ។ ដយងីអាចជាានបទ
ពិដស្គធន៍មិនលអដោយរបដោលចាំដពាេះអាំដពីហ្ងឹា ត្តមរយៈជមងបឺ េះទងគិចផលូវចិតថដនកុាររបឈមមុខ្នឹងភាពរងដររេះ។ 

ដៅដមដរៀនពីរដទៀត ដយងីនឹងដមីលដៅកាន់បញ្ញា កាន់ថតធងន់ធងរថដលអស់អបកថដលដធវីការជាមយួកុាររបឈមមុខ្នឹងភាពរង
ដររេះអាចជបួរបទេះ៖ ជាការហ្ត់ដនឿយដពកដោយស្គរការដធវកីាររជុល និង ជមងឺប េះទងគិចដោយរបដោល។ ដយងីនឹងដមីល
ថាដតីពកួវាជាអវី ដរាគ្សញ្ញដ មយួចាំននួ និង រដបៀបថដលដយងីអាចទទលួបានជាំនយួថដលដយងីរតូវការដដីមផដីចៀសវាង ឬយក
ឈបេះបញ្ញា លាំបាកៗទាំងដនេះដដីមផរីកឲ្យដ ញីនូវការដរបាសឲ្យជា និងបនថដៅកបុងព័ននកិចចដទៀត។ 

មរើការហរម់នឿយមពកបណ្ដោ លមកពីការម វ្ើការមរចើនរជុលជាអវ?ី12 

ការហ្ត់ដនឿយដពកបណ្តឋ លមកពីការដធវីការដរចីនរជុលជាស្គទ នភាពអស់កាល ាំង ឬដខ្ាេះដលវីយថផបកសតិអារមមណ៍ ខ្រួកាល 
និងរូបកាយ ថដលបណ្តឋ លមកពីដ្សថសហ្សួរបាណ និងយូរដលីសកាំណត់។ វាដកីតដ ងីដៅដពលថដលអបកានអារមមណ៍
ងប់ងល់ និងមិនអាចបាំដពញការទមទរចង់បានជាប់លាប់បាន។ ដៅដពលថដលដ្សថសបនថ អបកចប់ដផឋីមបាត់បង់ចាំណ្តប់
អារមមណ៍ ឬការជរមុញចិតថថដលន្មាំអបកឲ្យបាំដពញត្តមតនួ្មទីដូចថដលអបកដទីបចប់ដផឋីមដាំបូង។ ការហ្ត់ដនឿយដពកបណ្តឋ ល
មកពីការដធវីការដរចីនរជុលកាត់បនទយនូវផលិតភាពរបស់អបក ដហ្យីសីុកាល ាំងរបស់អបក ដធវីឲ្យអបកានអារមមណ៍កាន់ថតថលង
អាចជយួបាន រម នសងឃមឹ ដចេះថតសងសយ័ និងដចេះថតមរួដៅ ។ មិនយូរប ុន្មម នអបកនឹងានអារមមណ៍ដូចជាអបកថលងានអវី 
ដដីមផឲី្យដទៀតដហ្យី។   

                                                 
12 ដមដរៀនដនេះ ដករសង់ពី http://helpguide.org/mental/burnout_signs_symptoms.htm 

http://helpguide.org/mental/burnout_signs_symptoms.htm
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ពិតណ្តស់ មនុសសភាគ្ដរចីនានដថងខ្លេះថដលពកួដគ្ានអារមមណ៍ធុញរទន់ ានបនធុកដរចីនដពក ឬមិនានដគ្អរគុ្ណ។ 
របសិនដបីអបកានអារមមណ៍ថបបដនេះភាគ្ដរចីន អបកអាចរបឈមមុខ្នឹងហានិភ័យដនការអស់កាល ាំងដពកដោយការដធវីការ
ដរចីនរជុលដហ្យី។ 

ដោងដៅត្តមការសធងម់តិបុគ្គលិកថដលដធវីការជាមយួកុាររបឈមមុខ្នឹងភាពរងដររេះ ដ្សថស ឬហានិភ័យដនការអស់
កាល ាំងដពកដោយការដធវីការងារដរចីនរជុល ទក់ទងដៅនឹង ៖ 

1. ការថដលានអារមមណ៍មិនលអរគ្ប់ររន់  ៖ រមួានទាំងអារមមណ៍អស់សងឃឹម រម នរបសិទនភាព មនុសសាប ក់ដន្មេះថតង
ចាំបាច់រតូវដធវីថថមដទៀតជានិចច រត់មិនបានដធវីលអរគ្ប់ររន់ ដហី្យរម នដរលដៅចាស់លាស់និង ការរ ាំពឹងទុកថដលមិនរតូវ

បានសដរមច។  
2. ការដនឿយហ្ត់ថផបករូបកាយ ៖ ការដធវីការដរចីនរជុល ភាពមាញឹក ការហ្ត់ដនឿយថផបកសតិអារមមណ៍ កងវេះថាមពលថដល

រតូវការដដីមផីសដរមចការងារ។  
3. ការដនឿយហ្ត់ថផបកសតិអារមមណ៍ ៖ ការដនឿយហ្ត់នឹងចិតថអាណិតអាសូរ ការខូ្ចចិតថ ការោក់ការឈឺចប់របស់កុារមក

ដលីខ្លួ នឯង។ 
4. បាត់បងក់ឋីសងឃឹម ៖ មិនរកីចដរមីន មិនអាចកស្គង ឬរកាទាំន្មក់ទាំនងន្មន្ម ឬ យល់អាំពីកុារ បាត់ន័យ។  

5. រពាំថដន ៖ បរាជយ័កបុ ងការការពារដពលដវលាផ្ទធ ល់ខ្លួ ន ដពលដវលារកុមរគួ្ស្គរ តនួ្មទីជាន់រប ។  
 
ការបណ្តឋ លឱយានការហ្ត់ដនឿយដពក

ថដលទក់ទងនងឹការងារ  
រដបៀបរស់ដៅកបុងជីវតិថដលបណ្តឋ ល

ឲ្យានការហ្ត់ដនឿយដពក  
បុគ្គលិកលកខណៈអាច រមួចាំថណកដៅកបុង

ការហ្ត់ដនឿយដពក  
ានអារមមណ៍ថា អបកានការរគ្ប់រគ្ងថត
បនថិច ឬរម នដស្គេះដៅដលីការងារ  

ដធវីការដរចនីដពកដោយរម នដពលដវលារគ្ប់
ររន់ដដីមផសីរាក និងចាំណ្តយដពលដដីរ

កមានឋជារកុម  

ទាំដន្មរដៅរកភាពលអឥតដខ្វច េះ រម នអវថីដល
លអរគ្ប់ររន់ដស្គេះ  

ខ្វេះការទទួលស្គគ ល់ ឬរងាវ ន់សរាប់ការដធវី
ការលអៗ   

រតូវបានរ ាំពងឹឲ្យដធវកីិចចការដរចនីដពកចាំដពាេះ
មនុសសដរចនីដពក  

ទសសនៈទុទដិឌិនិយមចាំដពាេះខ្លួនឯង និង
ពិភពដលាក  

ការរ ាំពងឹទុកពីការងារថដលទមទរមិន
ចាស់លាស់ ឬហ្ួសដពក  

ទទួលទាំនួលខុ្សរតូវដរចនីដពក ដោយរម ន
ជាំនួយរគ្ប់ររន់ពអីបកដដទ  

តរមវូការកបុងការរគ្ប់រគ្ង មិនានឆនធៈ
នឹងដផធរការងារដល់អបកដដទ  

ការដធវីការងារថដលដថដលៗ គួ្រឲ្យធុញ
រទន់ ឬមិនានអវថីមីៗគួ្រឲ្យរកីចដរមនី  

មិនបានទទួលដាំដណករគ្ប់ររន់ 
 

ានបុគ្គលិកលកខណៈថដលសដរមចការងារ
ខ្ពស់  

ដធវីការកបុងបរោិកាសរថញ រដញ  ឬាន
សាព ធខ្ពស់  

ខ្វេះភាពជិតសបិត ការរាំរទ នងិទាំន្មក់ទាំនង  

 

  



ដសៀវដៅកិចចការពិធីការកុារ                                                
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សញ្ញដ រពាន និងដរាគ្សញ្ញដ ដនការដនឿយហ្ត់ដពក ដោយដធវកីារងារដរចីនរជុល  
ថផ
បករ
បូរា
ង

កា
យ
  ានអារមមណ៍ហ្ត់ដនឿយ និងអស់កាល ាំងរលីង ដៅដពលភាគ្ដរចនី  ឧសាហ៍្ឈកឺាល ឈខឺ្បង ឈសឺ្គច់ដុាំ 

របព័ននភាពសុ្គាំថយចុេះ ឧសាហ៍្ានអារមមណ៍មនិសូវរសួលខ្លួន  ផ្ទល ស់បឋូរការហូ្បចុក ឬទាល ប់ដគ្ង  

ថផ
បកស

ត ិអា
រម
មណ៍
  

ានអារមមណ៍អាំពបីរាជ័យ នងិសងសយ័ខ្លួនឯង  បាត់បង់ការជរមញុចិតថ  

ានអារមមណ៍អស់ជាំនួយ ជាប់អន្មធ ក់ និងបរាជ័យ  ដចេះថតសងសយ័ពីមនុសស និងដមីលដៅកាន់ដគ្
ថបបអវជិជាន  

មិនរវរីវល់ ានអារមមណ៍ឯដកាដៅដលីដលាក  ការបាំដពញ និង អារមមណ៍ដនការសដរមច
ការងារថយចុេះ  

ឥរ
ោិ
បថ
  

ដកខ្លួនពទីាំនួលខុ្សរតូវដផសងៗ  ដរបរីបាស់អាហារ ថាប ាំដញៀន រស្គ ឬការដញៀន
ដផសងៗដទៀតដដមីផដីោេះរស្គយ  

ថញកខ្លួនឯងោច់ថ កពីអបកដដទ  ជេះអារមមណ៍មួរដៅ របស់អបកដៅដលីអបកដដទ  

ដចេះថតពនាដពល រយកីរោក ចាំណ្តយដពលយូរជាងមុនដដមីផី
សដរមចការងារ  

ខ្កខ្វនមកដធវីការ ឬមកយតឺដហ្យីដចញមុន
ដា ង  

របសិនដបីអបកទទលួស្គគ ល់នូវសញ្ញដ រពានដនការដនឿយហ្ត់ដពក ដោយស្គរការដធវីការងារ ដៅកបុងខ្លួនអបក សូមចាំថា វានឹង
កាន់ថតអារកក់ជាងមុនប ុដណ្តត េះ របសិនដបីអបករពដងីយកដនថីយនឹងវា។ របសិនដបីអបកដបាេះជាំហាន ដដីមផឲី្យជីវតិរបស់អបក    
រត ប់មកសមតុលយវញិ អបកអាចបងាក រការដនឿយណ្តយដពក ដោយស្គរការដធវីការ កុាំឲ្យកានថ់តធងន់ធងរដៅ ដូចជារាងកាយ 
ឬសតិអារមមណ៍របស់ដយងីថលងដាំដណីរការទាំងរសុង។ 

ដតីដោេះរស្គយជាមយួការហ្តដ់នឿយដពកដោយស្គរការដធវកីារងារ ដោយរដបៀបណ្ត?  

 ទទលួស្គគ ល ់– សូមរកដមីលសញ្ញដ រពានន្មន្មដនការហ្ត់ដនឿយដពកដោយស្គរការដធវីការ។  

 ប្ញ្ញច សដៅវញិ – ដកនូវវនិ្មសកមម ដោយការរគ្ប់រគ្ងដ្សថសនិងថសវងរកការដរជាមថរជងពីអបកវជិាជ ជីវៈថផបកសតិ
អារមមណ៍ថដលបានទទលួការបណឋុ េះបណ្តឋ ល ក៏ដូចជាមិតថភកឋិថដលដយងីទុកចិតថថដរ។  

 ដៅរកភាពលអរបដសីរវញិ – កស្គងដាំដណីរដៅរកភាពលអរបដសីររបស់អបកចាំដពាេះដ្សថសដ ងីវញិដោយដមីលថថរកា
សុខ្ភាពថផបកផលូវកាយ និងផលូវចិតថរបស់អបក។   



  ការថថទាំខ្លួនឯង និងការថថទាំបុគ្គលិក 
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ដថងទី៣ ថខ្កកកោ ឆ្ងប ាំ ១៩៩៧ ានអបករមួការងាររបស់ដយងីាប ក់បានរត់ចូលមកកបុងផធេះរបស់ដយងីដៅដា ង ៧៖៣០ រពឹក។ 
ានរថដរកាេះជាដរចីនបានចូលមកកបុងទីរកុង។ វាដូចជាពកួដគ្កាំពុងថតមកវាយរបហារការោិល័យរបស់រោឌ ភិបាល!” គឺ្កង
ទ័ពបានដធវីរដឌរបហារដៅកបុងទីរកុងភបាំដពញ ជារាជធានីដនរបដទសកមពុជា។ ដហ្យីដៅដពលថដលខ្ញុ ាំមិនអាចដឹងទុកមុនដៅ
ដពលដន្មេះ វាក៏ជាដពលថដលចប់ដផឋីមាននូវការពាបាលដៅកបុងជីវតិខ្វងសតិអារមមណ៍ និង វញិ្ញដ ណខ្ញុ ាំថដរ។ 

ពកួដយងីកបុងចាំដណ្តមដន្មេះថដលរស់ដៅ និងដធវកីារដៅរបដទសកមពុជាអាំ ុងឆ្ងប ាំ ១៩៩៧ ចងចាំនូវភាពវកឹវរ និង ការលាំបាក
លាំបិនោ ងខ្វល ាំងដនព័ននកិចច កបុងរបដទសមយួថដលកាំពុងទទលួការស្គថ ដ ងីវញិពីភបក់ដភលីងដនសម័យថខ្មររកហ្ម (១៩៧៥-
១៩៧៩) ដហ្យីជនជាតិដវៀតណ្តមបានរគ្ប់រគ្ងដលីរបដទស (១៩៨០-១៩៩០)។ ដៅដពលថដលខ្ញុ ាំបានផ្ទល ស់មកដៅ
របដទសកមពុជាជាមយួរកុមរគួ្ស្គររបស់ខ្ញុ ាំដៅឆ្ងប ាំ ១៩៩៤ ខ្ញុ ាំជាដបសកជនត្តមរដូវកាល។ ដយងីបានដធវីការជាមយួការជញួដូរ
មនុសស និង កុារដៅត្តមចិដ ច្ ីមផលូវដៅរបដទសដថ និង ថផបកដផសងៗដទៀតដនទវបីអាសីុ។ មុនដពលដៅបរដទស ខ្ញុ ាំបានដធវីការ
ជាមយួអបកដញៀនថាប ាំ និង សាជិករកុមដជីងកាងដៅទីរកុង ូសដអនជឺដ ស រដឌកាលីហ្វូរដនៀ។ ប ុថនថ ជីវតិព័ននកិចចដៅកបុង
របដទសកមពុជាមិនដូចជាអវីថដលដយងីធាល ប់ានបទពិដស្គធន៍ដ យី។  ខ្ញុ ាំបដរមីជាន្មយករបចាំរបដទសដនទីភាប ក់ងារមយួដ៏ធាំ
ថដលយកជាំដនឿជាដរល ដហ្យីជីវតិរបស់ខ្ញុ ាំរវល់ណ្តស់។ ទីភាប ក់ងារដបសកកមមរបស់ដយងីបានសង់ស្គលាបឋមសិកាជា
ដរចីន ផធេះកុារពីរខ្បង គ្លីនិកថថទាំសុខ្ភាពបី និងបានចប់ដផឋីមកមមវធីិបដរងៀនថដរ។ សកមមភាពទាំងប ុន្មម នដនេះដៅកបុង
របដទសមយួថដលដ្សថស និងភាពវកឹវររតូវបានសនមត់ថាជាតថភាពសងគមធមមត្តៗ កាលវភិាគ្ការងាររបស់ខ្ញុ ាំបានផ្ទល ស់បឋូរពី 
៥០ ដា ង កបុងមយួសបាឋ ហ៍្ ដៅ ៦០ ដៅ ៧០ ដា ង ដហ្យីក៏ដលាតដៅដល់ ដលីសពី ៨០ដា ងកបុងមយួសបាឋ ហ៍្។ ដពល
ដន្មេះខ្ញុ ាំដធវីការជាមយួកុាររបឈមមុខ្នឹងភាពរងដររេះ សង់ការោិល័យថមី ដមីលខុ្សរតូវដលីគ្ដរាងន្មន្ម ដហ្យីជារបធាន
ដលីដបសកជនដដទដទៀត។ 

ខ្ញុ ាំបានមករបដទសកមពុជា ដដីមផជីាំនសួកថនលងមិតថសាល ញ់របស់ខ្ញុ ាំាប ក់ថដលបានជយួចប់ដផឋីមព័ននកិចចរបស់ទីភាប ក់ងារដយងី។ 
មិតថសាល ញ់របស់ខ្ញុ ាំបានស្គល ប់ដោយស្គរជមងឺខ្រួកាលដៅដពលថដលរត់ដៅកបុងរបដទសដនេះបានរបាាំឆ្ងប ាំ ដពលដន្មេះរត់អាយុ 
៤០ឆ្ងប ាំ។ ខ្ញុ ាំមិនដឹងថាដហ្តុអវីបានជាខ្ញុ ាំគិ្តថា ខ្ញុ ាំអាចរតូវបានការពារពីដ្សថស ថដលជាកត្តថ មយួបណ្តឋ លឲ្យរតស់្គល ប់ ប ុថនថ 
ខ្ញុ ាំមិនបានដអីដពីនឹងការ “ថថទាំខ្លួនឯង”  ឲ្យបានហ្មត់ចត់ដ យី។ ខ្ញុ ាំដធវីការមិនឈប់ឈរ។ ខ្ញុ ាំមិនសូវចាំណ្តយដពលសរាក ឬ 
“ថថទាំរពលឹង” ខ្ញុ ាំដ យី។ ជាលទនផល ទាំន្មក់ទាំនងរកុមរគួ្ស្គរខ្ញុ ាំបានរងទុកខដវទន្ម ដហ្យីទាំន្មក់ទាំនងរបស់ខ្ញុ ាំរតូវបានថបក
បាក់ោ ងធងន់ធងរ។ បន្មធ ប់ពីបីឆ្ងប ាំដន្មេះមក ខ្ញុ ាំបានមនដៅដល់អវីថដលមនុសសទូដៅដៅថា “ការដនឿយណ្តយដពក 
ដោយស្គរការដធវីការរជុល”។ ដទេះជាោ ងដនេះកឋី ដូចជាការថដលដញៀនដៅនឹងដ្សថស និង សកមមភាពការងារដ៏សកមម ដៅ
កបុងរពេះន្មមរបស់រពេះ និង រពេះរាជកិចចរបស់រទង់ ខ្ញុ ាំបានបដិដសធស្គទ នការណ៍ថដលដកីតដ ងីដន្មេះទាំងរសុង។ ានអបកចិតថ
វទិាាប ក់មកដធវីទសសនកិចចដបសកកមមរបស់ដយងីដៅដដីមឆ្ងប ាំ ១៩៩៧។ រត់បានរបាបខ់្ញុ ាំថាខ្ញុ ាំនឹងបាក់កាល ាំង របសិនដបីខ្ញុ ាំមិន
ផ្ទល ស់បឋូររដបៀបរស់ដៅ និងរកជាំនយួដទដន្មេះ។ ការដឆលីយតបរបស់ខ្ញុ ាំគឺ្ដូចជាអសអ់បកថដលមិនានឆនធៈនឹងស្គរភាពថាខ្លួនរតូវ
ការជាំនយួ។ ខ្ញុ ាំបានរបាប់រត់ថា របសិនដបីរត់រស់ដៅកបុងរបដទសកមពុជា រត់នឹងយល់ថាករមិតដ្សថសថបបដនេះជាដរឿងធមម
ត្ត ដហ្យីររន់ថតជាកត្តថ មយួដនជីវតិប ុដណ្តត េះ។  

រដឌរបហារដៅឆ្ងប ាំ១៩៩៧ បានន្មាំនូវការប្ឈប់ដពញដោយសថរមកមកកាន់ការខ្ាំរបឹងថរបងដធវកីាររបស់ខ្ញុ ាំ។ ានរបជាជន
របាាំពាន់ន្មក់រតូវបានជដនលៀសដចញពីទីរកុងភបាំដពញ បីដថងបន្មធ ប់ពីការរបយុទនរប ដកីតដ ងី។ ខ្ញុ ាំបានដៅកបុងរបដទសកមពុជា 
ត្តមសាំណូមពររបស់ការោិល័យអនថរជាតិរបស់ដយងី ដហ្យីដៅដរកាម “ការរជកដកានដៅកបុងលាំដៅស្គទ ន” កបុងដពលជា
ដរចីនដថង។ ការងារ និងព័ននកិចចមិនយូរប ុន្មម នបានចប់ដផឋីមរស្គត់បាត់ ដហ្យីខ្ញុ ាំបានធាល ក់ដៅកបុងរពេះហ្សឋរបស់រពេះជាាច ស់ 
ានបទពិដស្គធន៍នូវដរាគ្សញ្ញដ ដនការហ្ត់ដនឿយដោយស្គរការដធវីការរជុល និង ការខូ្ចចិតថ។ ប ុន្មម នសបាឋ ហ៍្ដរកាយមក ខ្ញុ ាំ

                                                 
13 អរគុ្ណដល ់Bill Prevette, រគ្បូដរងៀនថផបករស្គវរជាវ, មជឈមណឍ ល Oxford សរាប់ការសិកាដបសកកមម 
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បានដឹងខ្លួនថា ខ្ញុ ាំសទិតកបុងដររេះថាប ក់ថដលអាចនឹងបាត់បង់សុខ្ភាព រកុមរគួ្ស្គរ និងការរមួរបកបជិតសបិទនជាមយួរពេះជា
ាច ស់។ បន្មធ ប់មក ខ្ញុ ាំបានចប់ដផឋមីដាំណ្តក់កាលដនការស្គថ ដ ងីវញិ និងការដបឋជាញ ចិតថមយួដៅដលីថផបករបស់ខ្ញុ ាំ ដដីមផ ី“ការពារ
ជីវតិថផបកខ្វងកបុងរបស់ខ្ញុ ាំ”។ខ្ញុ ាំចប់ដផឋីមទទលួស្គគ ល់ថា ភាគ្ដរចីនដនការដញៀនដធវីការរបស់ខ្ញុ ាំទក់ទងនឹងការយល់ខុ្សអាំពី
រពេះជាាច ស់ និងដសចកឋីរសលាញ់របស់រទង់សរា់បខ្ញុ ាំជាមនុសសាប ក់។ ខ្ញុ ាំក៏បានដជឿដលីគ្ាំនិតភាន់រច ាំថដលថាការខិ្តខ្ាំដធវី
ការងារ និង រដបៀបវារៈរបស់មនុសសអាចបាំផ្ទល ស់បាំថរបពិភពដលាកបាន ថដលជាដរឿយៗដយងីានបទពិដស្គធន៍ដូចជាការឈឺ
ចប់ ភាពរចបូករចបល់ និង ទុកខដស្គក។ ដពលដនេះ ១៣ឆ្ងប ាំបន្មធ ប់ពីរដឌរបហារដៅរបដទសកមពុជា ខ្ញុ ាំអាចនិោយបានកាន់ថត
ដស្គម េះរតង់ និងចាស់លាស់អាំពីការជាប់សធេះថផបកខ្វងកបុងរពលឹងរបស់ខ្ញុ ាំ។ ខ្ញុ ាំបានដរៀនពីស្គរៈសាំខ្វន់ដនការរេិះគិ្តពិចរណ្ត
អាំពីថផបកខ្វងកបុង និង ការឆលុេះបញ្ញច ាំងដៅដលីជីវតិថផបកខ្វងកបុង ដហ្យីនិងការរស់ដៅកបុងអវថីដលខ្ញុ ាំបានដៅថា “របដទសរបស់
រពេះជាាច ស់” ថដលជាកថនលងថដលដយងីពឹងអាងដលីរពេះជាាច ស់ទាំងរសុងជាមយួនឹងអវីៗថដលមិនចាស់លាស់ ភាពរបឈម 
ការសនា ការឈចឺប់ ដូចថដលដយងីឱបរកដស្គបជីវតិថដលលីដឈឆី្ងក ង។ 
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លាំហារ ់

ចូរបាំដពញដៅកបុងចដន្មល េះដៅកបុងការសដងខបដនដមដរៀន ៖ 

ការដធវីការជាមយួកុារ ជាពិដសសដៅកបុងស្គទ នភាពលាំបាកៗ ោក់ឲ្យអបកដធវីការដន្មេះ ដៅហានិភ័យកាន់ថតខ្ពស់ ចាំដពាេះបញ្ញា
សុខ្ភាពផលូវចិតថ ទក់ទងនឹង  _________________ និង _______________។  _______________ គឺ្ជាលកខ
ខ្័ណឍ ដន  ________________ ថផបកផលូវចិតថ ខ្រួកាល និងរូបរាងកាយថដលបណ្តឋ លមកពីដ្សថសដរចីនរជុល និងយូរ
ដពកមកដហ្យី។ វាដកីតដ ងីដៅដពលថដលអបកានអារមមណ៍ __________________ ដហ្យីមិនអាចបាំដពញ 
______________  _____________។ ការហ្ត់ដនឿយដពកដោយស្គរការដធវីការដរចីនរជុល កាត់បនទយ  
___________________ របស់អបក ដហ្យីសីុកាល ាំង ______________ របស់អបក, ដធវីឲ្យអបកានអារមមណ៍ថាដចេះថត
រម នជាំនយួ អស់សងឃមឹ សងសយ័មនុសស និងតូចចិតថ។ មិនយូរប ុន្មម នអបករបថហ្លជាានអារមមណ៍ដូចជា អបកាន 
_________________ ______________  ដដីមផឲី្យដទៀតដទ។ របសិនដបីអបកទទលួស្គគ ល់នូវ ______________ 
_______________ ដនការដនឿយហ្ត់ដពកដោយស្គរដធវីការដរចីនរជុល ដៅកបុងខ្លួនអបក ចូរចាំថា វានឹងបាន 
_________________ របសិនដបីអបករពដងីយកដនថីយពីវា។ សូមពាោម ________________ សញ្ញដ រពានទាំង
ដនេះ _____________ វនិ្មសកមមដោយការរគ្ប់រគ្ងដ្សថស និងថសវងរកការដរជាមថរជង ដហ្យីកស្គង  
______________ របស់អបក ដោយថថទាំសុខ្ភាពផលូវកាយ និងផលូវចិតថរបស់អបក។ 

សាំណួរពិភាកា 
1.  ដហ្តុអវីបានជាអស់អបកថដលដធវកីារជាមយួកុាររបឈមមុខ្នឹងភាពរងដររេះ សទិតដៅកបុងហានិភ័យ និងបញ្ញា ថដល

ដចេះថតដកីនដ ងី ទក់ទងនឹងដ្សឋស និងជមងឺប េះទងគិច? ដតីដនេះជាអវីថដលអបកទទលួស្គគ ល់ថដរឬដទ?  

2.  សូមឲ្យនិយមន័យពាកយថា ហ្ត់ដនឿយដពកដោយស្គរដធវីការដរចីនរជុល ត្តមគ្ាំនិតរបស់អបក។  

3. ដតីសញ្ញដ  និងដរាគ្សញ្ញដ ថដលមនុសសាប ក់អាចសទិតដៅកបុងហានិភ័យដនការហ្ត់ដនឿយដពកដោយស្គរដធវីការងារដរចីន
រជុលានអវីខ្លេះ?  

4.  ដតីានកត្តថ អវីខ្លេះ ថដលអាចបណ្តឋ លឲ្យានការហ្ត់ដនឿយដពកដោយស្គរដធវីការដរចីនរជុល? ដតីអបកធាល ប់ានបទ
ពិដស្គធន៍ពីកត្តថ ណ្តមយួកបុងចាំដណ្តមដនេះថដរឬដទ?  

5.   របសិនដបីអបក ឬមិតថរមួការងារណ្តាប ក់កាំពុងបងាា ញសញ្ញដ អាំពីការហ្ត់ដនឿយដពកដោយស្គរការដធវីការដរចីនរជុល ដតី
អបកអាចមនជាំហានអវីខ្លេះរកជាំនយួ និងដចៀសវាងបញ្ញា កាន់ថតធងន់ធងរ? 

6.  ដតីអបកនឹងដឆលីយតបដៅនឹងន្មដកថាខ្វងដរកាមោ ងណ្តខ្លេះ ដៅកបុងរដបៀបថដលានសុខ្ភាពលអ ថដលថាវ យរពេះ
កិតថិយសដល់រពេះជាាច ស់ ខ្លួនអបក និងអបកដដទដទៀត និង ទទលួស្គគ ល់នូវថដនកាំណត់របស់ដយងី៖ 

 រគ្ូដពទយាប ក់ដៅជាំរុ ាំជនដភៀសខ្លួនមិនអាចថថទាំអបកជមងឺ និងអបកានរបសួទាំងអស់ដទ។ រត់ថរសងដ ងីថា “ខ្ញុ ាំ
មិនថមនជារពេះដទ ខ្ញុ ាំមិនអាចដរជីសដរសីថាអបកណ្តរតូវរស់ អបកណ្តរតូវស្គល ប់ដទ”។ 

 ពីរគូ្កុារដៅផធេះកុារកាំរពារ  ូា នី ៖ “អបកចូលដៅកបុងបនធប់មយួ ដហ្យីដៅទីដនេះ អបកដមីលដ ញីដដដកមងអាយុ
ពី បីដៅ របាាំឆ្ងប ាំចាំននួ ហុ្កសិបគូ្ លាតដមងមករកអបក។ ដតីអបកដរជីសដរសីថារសលាញ់នរណ្ត? 

7. ដតីានជាំហានណ្តខ្លេះថដលអងគការ ព័ននកិចច ឬរកុមរបស់អបកអាចមន ដដីមផកីារពាររបឆ្ងាំងនឹងការដនឿយហ្ត់ដពក
ដោយស្គរការដធវីការដរចីនរជុល?  



ដសៀវដៅកិចចការពិធីការកុារ                                                
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សមសរៀនទី ៥៖ សតើអែីជាជមងឺប៉ះទងាិច្ផលូវច្ិតតសោយម្បសោល? 
ដសចកឋសីដងខប 

 និយមន័យដនជមងឺប េះទងគិចផលូវចិតថដោយរបដោល 
 ដតីដរាគ្សញ្ញដ ដនជមងឺប េះទងគិចផលូវចិតថដោយរបដោលានអវីខ្លេះ? 
 ដតីខ្ញុ ាំអាចរកជាំនយួបានដោយរដបៀបណ្ត? 

ានស្គទ នការណ៍ជាក់លាក់មយួចាំននួ ថដលអបកថដលដធវកីារជាមយួកុាររបឈមមុខ្នឹងហានិភ័យដៅកបុងស្គទ នការណ៍ជមងឺ
ប េះទងគិចផលូវចិតថោ ងធងន់ធងរ។ ដទីបថតថមីៗដនេះ ថដលមនុសសចប់ដផឋីមយកចិតថទុកោក់ដៅដលីហានិភ័យដនសុខ្ភាពផលូវចិតថ 
សរាប់មនុសសាប ក់ៗថដលដធវកីារដោយជាក់លាក់ ឬផ្ទធ ល់ជាមយួជនរងដររេះដោយការជញួដូរមនុសសនិងអាជីវកមមដកង
របវ ័្ ច ផលូវដភទ។ ដៅដពលថដលដគ្ដចេះថតទទលួដឹងលឺនូវដរឿងរា វ រូបភាព ក៏ដូចជាភាពស្គាំញុាាំជាដរចីនធាំៗ ថដលជាបដិភាគ្ជា
របព័ននដៅដលភ់ាពជាទសករផលូវចិតថ និងផលូវកាយរបស់ជនរងដររេះ ដន្មេះហានិភ័យដន “អបកជាំនយួ” ថដលរងទុកខពីជមងឺប េះ
ទងគិចដោយរបដោល គឺ្គ្រួពិចរណ្ត។ ដហ្តុដូដចបេះដហ្យី វាសាំខ្វន់ណ្តស់សរាប់ឲ្យបុគ្គលាប ក់ៗដធវីការដៅកបុងការងារ
របដភទដនេះមិនររន់ថតទទលួស្គគ ល់នូវបញ្ញា ទាំងដនេះដទ ប ុថនថក៏ទទលួបាននូវជាំនយួរគ្ប់ររន់ ក៏ដូចជាថសវងរកអតថន័យដ៏
សមរមយចាំដពាេះដាំដណីរការដនបទពិដស្គធន៍រស់ខ្លួនអាំពីការដធវីការដៅដលីថផបកដនេះ។ ហានិភ័យខ្ពស់ៗសរាប់អស់អបកថដលដធវី
ការដៅកបុងការងារថបបការជញួដូរមនុសស និងអាជីវកមមដកងរបវ ័្ ច ផលូវដភទ ប ុថនថក៏អាចដៅកបុងស្គទ នការណ៍ថបបជមងឺប េះទងគិច
ផលូវចិតថថដរ។ 

មរើជមងបឺះ៉ទងគចិផលូវចិរតមោយរបមោលជាអវ?ី 

ជមងឺប េះទងគិចផលូវចិតថដោយរបដោល ឬបន្មធ បប់នសាំ (VT) ជារបតិកមមធមមត្តៗចាំដពាេះការទមទរថផបកសតិអារមមណ៍ដៅដលី
បុគ្គលាប ក់ៗថដលដចេះថតបានទទលួដឹងលឺ ឬដ ញីនូវរូបភាពដ៏គ្រួឲ្យភ័យ រននត់ តក់សលត ់អារមមណ៍ថបបវកឹវរខ្វល ាំង និងការចង
ចាំថបបបាក់សាត ថបបរ ាំដលាភបាំពានដនអបកថដលបានរចួខ្លួនពីជមងឺប េះទងគិច។ VT អាចានផលប េះពាល់ដ៏ធាំដធងដៅដលី
អារមមណ៍អាំពីខ្លួនឯងរបស់អបកជយួជនរងដររេះ ទសសនៈជីវតិ ការទទលួយកថផបកខ្វងវញិ្ញដ ណ និងសតិអារមមណ៍ ទាំន្មក់ទាំនង
ជាមយួមនុសស ដហ្យីដរចីនថថមដទៀត។ មា ងដទៀត របសិនដបីនរណ្តាប ក់ (អបកជាំនយួ) ានបទពិដស្គធន៍ផ្ទធ ល់ខ្លួន
ទក់ទងនឹងជមងេឺះប េះទងគិចផលូវចិតថដោយខ្លួនឯង ថដលមិនទន់បានដោេះរស្គយ ឬពាបាលដៅដ យី វាក៏អាចបដងកីននូវការ
ោស់អារមមណ៍ ឬក៏ដូចជាថបបជមងឺប េះទងគិចផលូវចិតថដោយរបដោលដៅកបុងបរោិកាសការងារថដលានដ្សថស / ជមងឺប េះទងគិច
ផលូវចិតថោ ងខ្ពស់ ដូចជាដធវីការជាមយួជនរងដររេះដោយការដកងរបវ ័្ ច ផលូវដភទជាដដីម។ 

ដៅកបុ ងការសិកាថមីៗដនេះ របស់អបកផឋល់ដសវាសរាប់អបកថដលរតូវបានដកងរបវ ័្ ច ផលូ វដភទដៅកបុ ងរបដទសកមពុជា ដគ្បានរក
ដ ីញថា ទាំងបុគ្គលិកបរដទស និងជនជាតិថខ្មរ ករមិតដនជមងឺប េះទងគិចផលូ វចិតថដោយរបដោលបានដកីនដ ីង។ ដៅខ្ណៈ
ថដលការដនេះមិនបានបងាា ញថាដតីអបកទាំងដនេះានអតីតកាលថដលធាល ប់ានជមងឺប េះទងគិចឬអត់ វាពិតជាបានបងាា ញោ ង
ចាសពី់ភាពធងន់ធងរដនបញ្ញា  និងបរោិកាសការងារដនបរបិទជនជាតិកមពុជា។ ដលីសពីដនេះដៅដទៀត ដៅខ្ណៈថដលតដួលខ្
ដនេះបានដកីនដ ីងដបីដរបៀបដធៀបដៅនឹងបរបិទដលាកខ្វងលិច និងការដធវីដតសឋដរបៀបដធៀប ជាការសាំខ្វន់ដដីមផីដធវីការ

ពិចរណ្តនូវទីត្តាំងដនរបធានបទដតសឋដន្មេះ។ កមពុជាជារបដទសថដលបានឆលងកាត់ស្ងាគ ម/របបរបល័យពូជស្គសន៍ថដលក៏
បានបដងកីននូវថខ្សបន្មធ ត់ចប់ដផឋីមដនដរាគ្សញ្ញដ ជមងឺប េះទងគិចផលូ វចិតថ ថដលមនុសសាប ក់ៗបានរងទុកខផងថដរ។ 

ដរាគ្សញ្ញដ របស ់VT ក៏ដូចរប នឹងដរាគ្សញ្ញដ របស់ PTSD ថដរ។ ដទេះជាោ ងដនេះកឋី គឺ្រពឹតថិការណ៍ថដលបណ្តឋ លឲ្យានដរាគ្
សញ្ញដ គឺ្ជា ការបន្មធ បប់នសាំ ចាំដពាេះបុគ្គលដរៀងៗខ្លួន ជាំនសួឲ្យ ចាំបាច។់ ដន្មេះានន័យថា រពឹតថិការណ៍ថបបជមងឺប េះទងគិចផលូវចិតថ 
មិនដកីតដ ងីដោយផ្ទធ ល់ដៅកាន់អបកថដលរងដររេះដទ។ 

 



  ការថថទាំខ្លួនឯង និងការថថទាំបុគ្គលិក 
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ដតីដរាគ្សញ្ញដ ដនជមងបឺ េះទងគចិផលូវចិតថថបប PTSD/ របដោល ានអវខី្លេះ?  

ានបទពដិស្គធន៍ថបបប េះទងគចិផលូវចតិថមឋង
ដទៀត 

 

ដរាគ្សញ្ញដ ដនការដចៀសវាង នងិការធុញ
រទន់ថផបកអារមមណ៍  

ដរាគ្សញ្ញដ ដនការោស់អារមមណ៍ថដលដកនី
ដ ងី  

ការចងចាំពីការបាំពាន ការមនិសបាយចិតថ
ពីរពតឹថិការណ៍ដន្មេះ 

ការដចៀសវាងសកមមភាព កថនលង គ្ាំនតិ ឬ
អារមមណ៍ថដលរ ាំលឹកអបកពជីមងឺប េះទងគចិ 

ពិបាកដគ្ងលក់ ឬដគ្ងឲ្យសកប់  

នឹកដ ញីដ ងីវញិ (សាំថដងសកមមភាាំព ឬ
បដ ច្ញអារមមណ៍ដូចជារពឹតថិការណ៍ដន្មេះ

កាំពុងដកតីដ ងីមឋងដទៀត) 

មិនអាចចងចាំទិដឌភាពសាំខ្វន់ៗដនជមងឺប េះ
ទងគិចបាន 

 

ឆ្ងប់មួរដៅ  ឬផធុេះកាំហ្ងឹ 

 

យល់សបឋិអារកក់ (ដ ញីរពតឹថិការណ៍ដន្មេះ
ផង ឬខ្វល ចអវីៗដផសងផង) 

បាត់បង់ចាំណ្តប់អារមមណ៍ដៅកបុង
សកមមភាព នងិជវីតិ ជាទូដៅ 

ពិបាកផចង់អារមមណ៍ 

ានអារមមណ៍ដ្សថសខ្វល ាំង ដៅដពលថដល
រតូវបានរ ាំលឹកពជីមងឺប េះទងគចិ 

ានអារមមណ៍ផ្ទឋ ច់ខ្លួនពអីបកដដទ ដហ្យី
សពឹកខ្វងអារមមណ៍  

របុងរបយត័បរជុល (“ដភលីងរកហ្ម” ដៅកបុង
គ្ាំនិតជានិចច) 

របតកិមមថផបករូបកាយខ្វល ាំងៗចាំដពាេះការ
រ ាំលឹកនូវរពតឹថិការណ៍ដន្មេះ (ឧទហ្រណ៍ 
ដូចជា ដបេះដូងដលាតញាប់ ដកដដងាីមញា
ប់ៗ ធីងដធាងចង់កអួត ស្គច់ដុាំដ ងីតឹង 

ថបកដញីស) 

ានអារមមណ៍ពអីន្មគ្តខ្លី (អបកមិនរ ាំពឹងថា
នឹងរស់ដៅកបុងជវីតិយូរដូចដគ្ បានដរៀបការ 

ានការងារដធវី) 

ានអារមមណ៍រចលួរចល ដហ្យីងាយភាញ ក់ 

មោគ្សញ្ញា ទូមៅមផេងៗមទៀរននភាពរមញ៉រនញ៉ម្សតសថែលមកើរមឡើងមរកាយជមងបឺះ៉ទងគចិផលូវចិរត  

កាំហ្ងឹ និង ការឆ្ងប់ខឹ្ង ពិរុទនភាព ភាពអាា ស់ ឬការបដន្មធ សខ្លួនឯង ការដរបីថាប ាំដញៀន ការខូ្ចចិតថ និងការអស់សងឃមឹ 
គ្ាំនិត និង អារមមណ៍ចង់ដធវីអតថឃ្លត ការានអារមមណ៍ផ្ទថ ច់ខ្លួនពីដគ្ និងអារមមណ៍ឯដកា ការានអារមមណ៍ថា ដគ្មិនទុកចិតថ 
និងកផត់ ការឈកឺាល ការឈរឺកពេះ និង ការឈដឺដីមរទូង។ 

ការថែទាំខ្លួនអែក  

របសិនដបីអបកបានដរជីសដរសីដធវកីារជាមយួកុាររបឈមមុខ្នឹងភាពរងដររេះ ដទេះជាតនួ្មទី ឬសមតទភាពថបបណ្ត ជាការ
សាំខ្វន់ថដលអបកជាមនុសសថដលដចេះយល់ចិតថ។ ការយល់ចិតថ ជាអវីថដលជរមុញចិតថអបកឲ្យចង់ដធវីការងារថដលអបកកាំពុងដធវ ី   
(ពិតណ្តស់ ានកត្តថ ជរមុញចិតថដផសងដទៀត!)។ ប ុថនថ ការយល់ចិតថជាអវីថដលក៏នឹងោក់អបកដៅកបុងហានិភ័យ និង ភាព
ងាយរងដររេះដ៏ធាំដធងកបុងការថដលអាចនឹងជាប់សធេះកបុង VT ផងថដរ។ ខ្វងដរកាមដនេះ ជាសាំណួរស្គម ដៗ្  ដដីមផសួីរខ្លួនអបក 
ក៏ានគ្នលឹេះមយួចាំននួសរាប់ការដមីលឲ្យដ ញីនូវដរាគ្សញ្ញដ ដៅកបុងដពលដវលាសមរមយថដរ។ 

 ស្គគ ល់ខ្លួនឯង៖ ដតីអបកានដរឿងរា វផ្ទធ ល់ខ្លួនអវខី្លេះ? ដតីរដបៀបថដលឪពុកាឋ យអបក ចិ ច្ ឹមបីបាច់អបក ជេះឥទនិពល
ដល់អបកោ ងណ្តខ្លេះ? ដតីទាំន្មក់ទាំនងជាមយួមិតថភកឋិដាំបូងរបស់អបកជេះឥទនិពលដល់អបកោ ងណ្តខ្លេះ? សូមគិ្ត
ពីកុារភាពរបស់អបកពីរជុងគ្ាំនិតដរចីន មិនថាអបកគិ្តថបបណ្តក៏ដោយ វាបដងកីតជាទរមង់ដនអតថសញ្ញដ ណរបស់
អបក រដបៀបថដលអបកដមីលដ ញីពិភពដលាក និងានអនថរកមមជាមយួវាសពវដថងដនេះ។  



ដសៀវដៅកិចចការពិធីការកុារ                                                
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 ថថមពីដនេះ សូមគិ្តពីជីវតិជាមនុសសដពញវយ័របស់អបក៖ ដតីអវីថដលដធវីឲ្យអបកដ្សថស? ដតីអវីថដលបណ្តឋ លឲ្យអបក
រពួយបារមភ? ជាការសាំខ្វន់ដដីមផឲី្យអបកដឹង និងយល់ពីថដនកាំណត់របស់អបកផ្ទធ ល់ ដហ្យីពាោមបដងកីតជាការ
យល់ដឹងថដលានសុខ្ភាពលអ និង អាចទទលួយកបានថាដតីការកាំណត់របស់អបកសទិតដៅរតង់ណ្ត។  

 របសិនដបីអបកមិនទន់បានដឹងដទ ចូរគិ្តពីទរមង់ដនសកមមភាពដផសងៗរប ថដលន្មាំឲ្យអបកានអាំណរ និង ការសកប់
ចិតថ៖ ការគូ្ររូប ការថថសួន ការហាត់របាណ ការសរដសរកាំណតរ់ត្ត ការដរចៀង។ល។ សូមរកឲ្យដ ញីោ ងដហាច
ណ្តស់សកមមភាពមយួ (ដបីបានបនួរបាាំកាន់ថតលអ) ថដលអបកចូលចិតថ ដហ្យីដរតៀមខ្លួនទុកជាមុនអាំពីការផារភាជ ប់
ដៅនឹងសកមមភាពទាំងដន្មេះដៅដលីសកមមភាពដទៀងទត់ និង ជាប់លាប់។   

មរើខុ្្ាំែឹងថាមពលណ្ដខុ្្ាំគ្រួថសវងរកជាំនយួរនមោយរមបៀបណ្ដ?  

របសិនដបីអបកដជឿថាអបកកាំពុងជបួបទពិដស្គធន៍ សូមផថីតដរាគ្សញ្ញដ ដន PTSD និង/ឬ VT ថតដសីៗកឋី រម នដពលណ្តថដលលអ
ជាងដពលឥ ូវកបុងការជយួខ្លួនអបកដន្មេះដទ! ដបីដយងីកាន់ថតឱបរកដស្គបនូវរូបភាព និង ការចងចាំថបបប េះទងគិចកាន់ថតយូរ 
ដន្មេះវានឹងានផលប េះពាល់កាន់ថតធាំដធង និងដរៅ ដៅដលីជីវតិរបស់ដយងីដៅកបុងដាំដណីរដពលដ៏យូរ។ ដដីមផដីោេះរស្គយ
ជាមយួផលប េះពាល់ និង ដរាគ្សញ្ញដ ដន PTSD និង ជមងឺប េះទងគិចដោយរបដោលឲ្យានរបសិទនភាព ជាការសាំខ្វនដ់ដីមផដឹីង
ថា ដាំបូងបងអស់ បទពិដស្គធន៍របស់អបកគឺ្ធមមត្តដទ។ ចិតថគ្ាំនិត និង រូបកាយដយងី គឺ្រតូវដោេះរស្គយព័ត៌ានដ៏ដរចីនដៅកបុង
ដពលថតមយួប ុដណ្តត េះ។ ដៅដពលថដលព័ត៌ានដន្មេះពាាំន្មាំនូវដរឿងរា វ និង/ឬ រូបភាពដនជមងឺប េះទងគិច ជាធមមជាតិ ដយងីនឹងថរប
ជាហ្សួកាល ាំង។ ទីពីរ ជាការសាំខ្វន់ណ្តស់ថដលអបកដឹងថា អបកមិនអាចដធវីវាថតាប ក់ឯងបានដទ។ ដៅខ្ណៈថដលវាជាដរឿង
មយួកបុងការទទលួស្គគ ល់នូវតរមូវការរបស់អបក វាក៏ជាដរឿងមយួដទៀតកបុងការថដលអាចនិោយអាំពីវា ដហ្យីដោេះរស្គយវាដៅ
កបុងបរោិកាសថដលាននូវការទុកចិតថ និងសុវតទិភាព។ អបករតូវការដោបល់ និងការជយួដរជាមថរជងពីអបកជាំន្មញថផបកសុខ្
ភាពផលូវចិតថថដលបានទទលួការបណឋុ េះបណ្តឋ ល។ 

អវថីែលអែកអាចម វ្ើរន  

 និោយជាមយួអបកផឋល់ដសវាថថទាំសុខ្ភាពផលូវចិតថថដលបានទទលួការបណឋុ េះបណ្តឋ ល  

 និោយជាមយួស្គវ មី ភរោិ ឬមិតថភកឋិថដលអបកទុកចិតថ  

 ចាំណ្តយដពលសរាក បរដិភាគ្ឲ្យបានរបដសីរ ដធវីលាំហាត់របាណ  



  ការថថទាំខ្លួនឯង និងការថថទាំបុគ្គលិក 
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ណ្តវ ីជា្សឋីដៅលីវអាយុ២៦ឆ្ងប ាំាប ក់ ថដលផឋលក់ារថថទាំដៅកបុងផធេះសុវតទិភាពសរាប់្សឋីៗថដលទទលួរងការជញួដូរ ថដល
រតូវបានជយួសដ្ងាគ េះ។ ណ្តវមិីនបានដរៀនចប់វទិាល័យ ដោយស្គរឪពុកាឋ យរបស់ន្មងរម នលទនភាពប ជ្ូ នន្មងដៅសិកា 
ប ុថនថ មិនយូរប ុន្មម ន ន្មងក៏រកបានការងារមយួ ថដលដាំបូងន្មងពិតជាចូលចិតថណ្តស់។ ដៅអាំ ុងឆ្ងប ាំទីមយួដនការងាររបស់
ន្មង ន្មងបានចូលរមួការបណឋុ េះបណ្តឋ លមយួចាំននួថដលានដរលបាំណងបដរងៀនជាំន្មញរបឹកាដោបល់ករមិតបឋម។ 
ន្មងចូលចិតថដរៀនដមដរៀនថដលន្មងបានទទលួពីការបណឋុ េះបណ្តឋ លទាំងដនេះណ្តស់ ប ុថនថ មិនចូលចិតថនឹងរដបៀបថដលន្មង
រតូវបានទុកដចល ដហ្យីានអារមមណ៍បន្មធ ប់ពីវគ្គបណឋុ េះបណ្តឋ លទាំងដនេះដ យី។ ន្មងបានរកដ ញីខ្លួនឯងកាំពុងដៅកបុង
គ្ាំនិតបាំពានទក់ទងដៅនឹងការរ ាំដលាភបាំពានថដលន្មងបានទទលួពីកុារភាព ជាគ្ាំនិតដផសងៗបានលាក់បាាំងពីការចងចាំ
របស់ន្មងជាយូរមកដហ្យី។ 

ណ្តវបីានបងាា ញសកាឋ នុពលជាដរចីនកបុងន្មមជាអបកថថទាំ ដហ្យីរតូវបានតដមលីងតាំថណងជាអបកដឹកន្មាំរកុម បន្មធ ប់ពីបានដធវី
ការដៅកបុងផធេះសុវតទិភាពរយៈដពលមយួឆ្ងប ាំ។ ន្មងានចិតថអាណិតអាសូរ ដចេះថថទាំ ខិ្តខ្ាំរបឹងថរបង និងដចេះយល់ចិតថ្សឋីៗ
ថដលដយងីដធវីការសរាប់។ 

ណ្តវជីារគិ្សឋបរស័ិទ ប ុថនថ មិនដធវីការដៅអងគការរគិ្សឋបរស័ិទដ យី។ ន្មងបានរកដ ញីថា អបករមួការងាររបស់ន្មងមយួ
ចាំននួានឥរោិបថមិនលអោក់ន្មង ដហ្យីន្មងដៅអធិស្គឌ នឲ្យមនុសសថដលទទលួជមងឺប េះទងគិចផលូវចិតថថដលន្មងដធវីការ
ជាមយួថតាប ក់ឯងប ុដណ្តត េះ។ ណ្តវបីានរកដ ញីថា ន្មងកាន់ថតពាក់ព័ននដៅនឹងដរឿងរា វរបស់្សឋីៗកាន់ថតដរចីនដ ងី (ដឹង
រជុល)។ ន្មងចប់ដផឋីមយល់សបឋិដ ញីថបបជញួដូរផលូវដភទ ថដលកបុងដន្មេះន្មងជាអបកថដលរតូវដគ្ជញួដូរ កាំពុងរតូវដគ្រ ាំដលាភ
បាំពាន ដហ្យីន្មងានអារមមណ៍អាា ស់ណ្តស់ ដោយយល់សបឋិថដលន្មងមិនចង់ដ ញីដន្មេះ។ មិនយូរប ុន្មម នន្មងថរបជា
ដគ្ចពីការទក់ទងជាមយួបុគ្គលិកដដទដទៀត ដហ្យីន្មងហាក់ដូចជាដគ្ចមុខ្ដចញដៅដពលថដល្សឋីៗនិោយជាមយួន្មង។ 
ន្មងថរបជាឆ្ងប់ខឹ្ង ដហ្យីមិនចង់ចូលដគ្ងដោយស្គរខ្វល ចយល់សបឋិថដលរ ាំខ្វនដន្មេះដទៀត ដោយបងខាំខ្លួនឯងឲ្យដធវីការថផបក
រដឌបាល ដៅខ្ណៈថដលដគ្ចមុខ្ពីបទពិដស្គធន៍ដនជមងឺប េះទងគិចផលូវចិតថរបស់្សឋីៗ។ ដថងមយួ ណ្តវក៏ីានអារមមណ៍ខ្វល ចថលង
ចង់ដៅដធវីការ។ ន្មងក៏រចបូករចបល់ថាដហ្តុអវីបានជាជមងឺប េះទងគិចពីអតីតកាលរបស់ន្មងកាំពុងត្តមអដន្មធ លន្មង។ ន្មង
ថលងដៅរកុមជាំនុាំដទៀត ដោយស្គរន្មងមិនអាចដធវីពុតជា “មិនអី” ដទៀត។ ដដីមផរីាង ប់អារមមណ៍របស់ន្មង ន្មងចប់ដផឋីមញុាាំ
អាហារថដលានជាតិកា ូរខី្ពស់ ដហ្យីោ ងអាា ស់ដន្មេះគឺ្ ដធវីឲ្យន្មងដ ងីគី្ ូ។  

របធានរបស់ណ្តវបីានបារមភនឹងន្មង ដហ្យីមិតថរមួការងារថដលដ ញីន្មងបាត់បង់ការរគ្ប់រគ្ងដៅដលីជីវតិក៏បារមភថដរ។ 
ន្មងមិនចូលរមួថបបសងគមជាមយួពកួដគ្ ដហ្យីនិោយថា ន្មងមិនចូលចិតថស្គវ មីរបស់ពកួដគ្។ ន្មងមិនថដលានទាំន្មក់
ទាំនងជាមយួបុរសណ្ត ដហ្យីក៏និោយរេិះគ្ន់បងាអ ប់ដគ្ដទៀត។ ដៅដពលថដលន្មងរបឈមនឹងរបធានរបសន់្មងថដលជាជន
បរដទស ណ្តវក៏ីានចិតថបាក់ថបក ចប់ដផឋីមយាំដហ្យីយាំមិនឈប់រាប់ដា ង ជាការយាំខ្សកឹខ្សួលថដលមិនដចេះរគ្ប់រគ្ង ថដល
ដធវីឲ្យន្មងភ័យខ្វល ច ដហ្យីរបធានរបស់ន្មងក៏ដូដចបេះថដរ។ ណ្តវរីតូវបានរបាប់ថា ន្មងមិនអាចរត ប់ដៅដធវីការបានវញិ
ដ យី រហូ្តដល់ន្មងានសទិរភាពខ្វងផលូវអារមមណ៍ បានទទលួការពិនិតយថផបកចិតថស្គ្សឋ ដហ្យីរបសិនដបីចាំបាច់ បាន
ទទលួការរបឹកាដោបល់ជាលាំោប់លាំដោយជាមយួអបកជាំន្មញខ្វងសុខ្ភាពផលូវចិតថ។ 

ណ្តវបីានដៅជបួនឹងអបករបឹកាដោបល់ថដលបានទទលួការហ្វកឹហ្វនឺ ដដីមផទីទលួការពិនិតយ ដហ្យីក៏បានបងាា ញនូវដរាគ្
សញ្ញដ ខ្ពស់ៗដនជមងឺប េះទងគិចដោយរបដោល។ ជមងឺប េះទងគិចរបស់ន្មងបានដុេះោលដ ងី ដហ្យីក៏ចិ ច្ ឹមជមងឺប េះទងគិចដោយ
របដោលរបសន់្មង។ វាជាដពល៣ថខ្ មុនដពលថដលណ្តវអីាចរត ប់ដៅដធវកីារវញិ ដោយដៅដពលថដលន្មងបានរគ្ប់រគ្ង
ដលីការហូ្បចុករបស់ន្មង ន្មងចប់ដផឋីមដោេះរស្គយជាមយួការរ ាំដលាភបាំពានពីកុារភាពរបស់ន្មង ដហ្យីបានទទលួនូវ    
ទសសនៈថមីមយួដៅដលីជីវតិនិងការងារ។ ន្មងបានដរៀនដដីមផរីគ្ប់រគ្ងអារមមណ៍របស់ខ្លួន ដហ្យីោក់រពាំថដនដៅជុាំវញិ ថាដតី

                                                 
14 អរគុ្ណដល់ Jane Lopacka, ជាអបករបឹកាដោបល់ាប ក់ដៅរបដទសកមពុជា 
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ធនធានថបបជមងបឺ េះទងគិចផលូវចិតថរបស់អបកដដទប ុណ្តត ថដលន្មងស្គឋ ប់ ឬអាន។ ន្មងបានដរៀនសួរន្មាំរបធានរបស់ន្មង (ឬពិនិ
តយគុ្ណភាពការងារ) ដរចីនជាងមុន ដហ្យីកាន់ថតដធវីការដោយានរបសិទនភាព។ 

ដៅខ្ណៈថដលណ្តវ ី ទាំងពីមុន និងឥ ូវ អាចនឹងទទលួឥទនិពលជមងឺប េះទងគិចដោយរបដោល ន្មងអាចដចៀសវាងកុាំឲ្យវា
កាន់ថតធងន់ធងរបាន។ របសិនដបីរគូ្បណឋុ េះបណ្តឋ លវគ្គថដលន្មងបានចូលរមួ បានដលីកដ ងីពីការរពានទក់ទនឹងរបតិកមម
ថដលអាចដកីតដ ងីបានចាំដពាេះការបណឋុ េះបណ្តឋ ល បញ្ញា របឈមចាំដពាេះការរកីចដរមីនរបស់ណ្តវអីាចរតូវបានដឹងជាមុន ឬ 
របសិនដបីរបធានរបស់ណ្តវបីានរបឈមជាមយួន្មងឆ្ងប់ជាង ដន្មេះអាចានអនថរាគ្មន៍កាន់ថតឆ្ងប់ជាង។ 

បទពិដស្គធន៍ដន្មេះពិតជាបានបដរងៀនន្មងជាដរចីនអាំពីខ្លួនន្មង និងអវីថដលន្មងគ្រួរកដមីលដៅកបុងខ្លួនន្មង ឫដៅកបុងអស់
អបកថដលន្មងដធវកីារជាមយួ។ ន្មងថរបជាអបករាំរទដលីការបណឋុ េះបណ្តឋ លអាំពីការថថទាំខ្លួនឯង និងថសវងយល់អាំពីជមងឺប េះ
ទងគិចដោយរបដោល ដហ្យីហាមរបាមដល់មិតថរមួការងាររបស់ន្មង អាំពី “ផលប េះពាល់បន្មធ ប់បនសាំ” ថដលនឹងអាចដកីត
ដ ងីបាន ទក់ទងនឹងការរបឹកាដោបល់។ 
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លាំហារ ់

ចូរបាំដពញដៅកបុងចដន្មល េះដៅកបុងដសចកឋីសដងខបដមដរៀន៖ 

ហានិភ័យសុខ្ភាពផលូវចិតថ ជាទូដៅានដររេះថាប ក សរាប់អស់អបកថដលដធវកីារសរាប់ ឬផ្ទធ ល់ជាមយួជនរងដររេះដោយ 
______________ __________________ និង ________________ ____________ ____________
។ ការដឹងលឺពីដរឿងរា វ និងរូបភាពន្មន្មោក់អបកជាំនយួ ដៅដលីហានិភ័យដនការរងនូវ __________________ 
___________។ ជមងឺប េះទងគិចផលូវចិតថដោយរបដោល គឺ្ជា របតិកមម _____________ ចាំដពាេះ ____________ 
______________ ដៅដលីបុគ្គល ថដលរតូវបានដឹងលឺជាបនថបន្មធ ប់ចាំដពាេះរបូភាពថដលគ្រួឲ្យរននត់ តក់សលុក និងភ័យខ្វល ច 
អារមមណ៍វកឹវរខ្វល ាំងកាល  និង ការចងចាំថបបប េះទងគិចដោយបាំពាន ពីអបកថដលរចួខ្លួនពីជមងឺប េះទងគិច។ ហានិភ័យកាន់ថតធាំ 
របសិនដបីអបកជយួានរបវតថិផ្ទធ ល់ខ្លួនដន ______________ ខ្លួនឯង។ ដរាគ្សញ្ញដ ដនជមងឺប េះទងគិចដោយរបដោល គឺ្ដូច
រប ចាំដពាេះអស់អបកថដល ______________  ប ុថនថ អវីថដលខុ្សថបលករប គឺ្រពឹតថិការណ៍ថដលបណ្តឋ លឲ្យានដរាគ្សញ្ញដ ដន្មេះ 
ដកីតដ ងីចាំដពាេះអបកដផសងដទៀត។ ដរាគ្សញ្ញដ ទក់ទងនឹង _____________________ រពឹតថិការណ៍ថដលប េះទងគិច 
ដហ្យី _______________ និង _______________ ផលូវអារមមណ៍ និង ________________ ថដលដចេះថតដកីន
ដ ងី។ ជាការសាំខ្វន់ដដីមផថីសវងរក ______________  របសិនដបីអបកគិ្តថា អបកកាំពុងរងនូវជមងឺប េះទងគិចដោយរបដោ
ល។ អបកអាចនិោយជាមយួអបកផឋល ់ _______________ ____________ ថដលបានទទលួការបណឋុ េះបណ្តឋ ល 
និោយជាមយួស្គវ មី ភរោិ ឬមិតថភកឋិថដលអបកទុកចិតថ ដហ្យីចាំណ្តយដពល ___________ __________ 
___________ និង _________________។ 

សាំណួរពិភាកា  

 ដតីដៅកបុងកាលៈដទសៈថបណ្តខ្លេះ ថដលសុខ្ភាពផលូវចិតថរបស់អស់អបកថដលដធវកីារជាមយួកុាររបមុខ្នឹងភាពរងដររេះ1.
ានហានិភ័យធងន់ធងរ? ដតីអបកានបទពិដស្គធន៍នូវកាលៈដទសៈណ្តមយួដូចជាថបបដនេះដៅកបុងការងាររបស់អបក
ឬដទ? ចូរពនយលពី់អតថន័យដនជមងឺប េះទងគិចផលូវចិតថដោយរបដោល ត្តមគ្ាំនិតរបស់អបក។ 

 ដតីដរាគ្សញ្ញដ ដនជមងឺប េះទងគិចផលូវចិតថដោយរបដោលានអវីខ្លេះ?  2.

 ដតីអបកគ្រួដធវីអវី របសិនដបីអបក ឬនរណ្តថដលអបកស្គគ ល់ហាក់ដូចជារងនូវជមងឺប េះទងគិចផលូវចិតថដោយរបដោល?  3.

 ដតីអបកអាចដធវីអវខី្លេះ ដដីមផកីារពារខ្លួនអបកពីផលប េះពាល់ដនជមងឺប េះទងគិចផលូវចិតថដោយរបដោល? សូមដរៀបរាប់ពីយុទន  4.
ស្គ្សឋន្មន្មថដលអាចជយួអបកឲ្យកាន់ថតរត ប់ដៅរកភាពលអរបដសីរវញិ។  
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ផ្ផនកទី ២៖ សតើសយើងអាច្ផ្ែទខំ្លួនឯងសោយរសបៀបណ្ដខ្លះ?  

ដពលដនេះដយងីយល់កាន់ថតចាស់អាំពីដហ្តុផលថដលដយងីគ្រួថថទាំខ្លួនដយងី និង ហានិភ័យមយួចាំននួថដលដយងីមិនដធវីថបប
ដន្មេះដហ្យី ដហ្យីដយងីនឹងចប់ដផឋីមគិ្តពីរដបៀបជាក់ថសឋងមយួចាំននួថដលដយងីអាចថថទាំតរមូវការផ្ទធ ល់ខ្លួនរបស់ដយងី និង 
តរមូវការរបស់អស់អបកថដលដយងីដធវីការជាមយួ។ 

ដមដរៀនទី៦ ផឋល់នូវដសចកឋីសដងខបមយួអាំពីសញ្ញដ រពានមយួចាំននួថដលអបករបថហ្លជាាន និង សកមមភាពន្មន្ម ដដីមផី
ដចៀសវាងពកួវា។ ដមដរៀនទី៧ គឺ្សឋីអាំពីរបធានបទដ៏សាំខ្វន់សឋពីីការសរាក។ ដមដរៀនទី៨ ដផ្ទឋ តដលីតរមូវការថផបកសមតុលយ 
និង រពាំថដនដៅកបុងជីវតិរបស់អបក។ ចុងដរកាយ ដមដរៀនទី៩ ដមីលពីរដបៀបថដលអងគភាពន្មន្មអាចដធវីឲ្យរបាកដថា បុគ្គលិក 
និង អបកសម័រគ្ចិតថរបស់ខ្លួនអាចថថទាំខ្លួនឯងបាន។ 
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សមសរៀនទ ី៦ ៖ សតើកត្តត ជាក់ផ្ ាងទនការផ្ែទខំ្លួនឯងមានអែីខ្លះ?  
ដសចកឋសីដងខប 
 ឧបករណ៍សរាប់កាំណត់អតថសញ្ញដ ណថផបកថដលានបញ្ញា   
 ដោបល់សរាប់ការអនុវតថការថថទាំខ្លួនឯង  

ដមដរៀនដនេះផឋល់នូវដសចកឋីសដងខបមយួពីសញ្ញដ រពានមយួចាំននួដនថផបកថដលានបញ្ញា សកាឋ នុពល៖ ជាថផបកដនជីវតិថដល
អបករបថហ្លជាមិនកាំពុងថតបាំដពញតរមូវការផ្ទធ ល់ខ្លួនរបស់អបក។ រមួរប ជាមយួនឹងសញ្ញដ រពានន្មន្ម អបកនឹងរកដ ញី
ដោបល់ជាក់លាក់មយួចាំននួអាំពីរដបៀបថដលអបកអាចចប់ដផឋមីថថទាំខ្លួនឯងកាន់ថតរបដសីរ។ ឧបករណ៍ដនេះតរមូវឲ្យដធវីការ
ពិនិតយរគ្ប់រជុងដរជាយ ដោយដមីលដៅកាន់សុខ្ាលភាពខ្វងរូបកាយ និងសតិអារមមណ៍របស់អបក ក៏ដូចជាទាំន្មក់ទាំនង
ន្មន្ម និង ស្គទ នភាពការងាររបស់អបកថដរ។ វាររន់ថតជាទីចប់ដផឋីមប ុដណ្តត េះ។ ដមដរៀនដផសងៗដទៀតដៅកបុងថផបកដនេះ នឹង
ដមីលដៅកាន់ថផបកសាំខ្វន់ៗមយួចាំននួថដលរតូវបានដរជីសដរសីឲ្យកាន់ថតលមអិតដទៀត។ 

របូរាងកាយ  សតអិារមមណ៍ 
សញ្ញដ រពាន  ការអនុវតថការថថទាំខ្លួ នឯង  សញ្ញដ រពាន  ការអនុវតថការថថទាំខ្លួ នឯង  
ពិបាកដគ្ងឲ្យលក់ ហាត់របាណដទៀងទត់ ៖ ហាត់ថអ៊េ

រ  ូប៊េកី ដៅស្គឋ ត រត់  
ថប់បារមភ  
ដ្សថស  

ដផ្ទឋ តដលីការដកដដងាីម  
ចាំណ្តយដពលបនទយដលផឿន៖ 
អារមមណ៍ គ្ាំនិត របូរាងកាយ 

ពិបាកដគ្ងឲ្យបានលក់
រសួល  
យល់សបឋិអារកក់  
ដបេះដូងដលាតញាប់ ពិបាក
ដកដដងាមី  

ដរៀនដកដដងាីមធាំៗ និងតិកនិក
សរាក ដូចជា ស្គឋ ប់ត្នឋី   រសទ
ន់ៗ ពត់ខ្លួ នដថីរៗ 
 

ដចេះថតបនថគ្ិតអាំពមីនុសសថដល
អបកដធវីការជាមួយ  
បាត់បង់ស្គម រតីទទួលខុ្សរតូវ/
កាតពវកចិចចាំដពាេះរកុមរគ្ួស្គរ
របស់នរណ្តាប ក់ 

រកឱកាសស្គកសួរពីស្គទ នភាព
ជាមួយមិតថរមួការងារ  
ថសវងរកការរបឹកាដោបល់ជា
បនថបន្មធ ប់រប ជាមួយអបកថដល
ានវជិាជ ជីវៈ/ថដលអបកទុកចិតថ 

ខ្វេះថាមពល និងាន
អារមមណ៍ដខ្ាយ 
ឈកឺាល 

បរដិភាគ្អាហារថដលានសម
តុលយ និងសុខ្ភាពលអ ដូចជាជាតិ
របូដតអីុនខ្ពស់ បថនល និងថផលដឈី  
ញុាាំទឹកឲ្យបានដរចីន 

ការខូ្ចចិតថ 
ានអារមមណ៍ដស្គកសដរងង 
ានអារមមណ៍អស់សងឃមឹ 

កាំណត់អតថសញ្ញដ ណថាដតីអបក
កាំពុងានអារមមណ៍ដរកៀមរកាំ/ 
អស់សងឃឹមពីអវីខ្លេះ 
ថសវងរកការរបឹកាដោបល់ 
និង ឱកាសដដីមផីលឺពីដោបល់
អបកដដទ 

កងវេះការញុាាំអាហារឲ្យបាន
រតឹមរតវូ 

កុាំបងអត់អាហារមួយដពលណ្ត  បាត់បង់ចាំណង់ចាំណូលចិតថដៅ
កបុងសកមមភាពថដលថតងចូល
ចិតថជាទូដៅ 

អដ ជ្ ីញអបកដដទឲ្យដធវី
សកមមភាពជាមួយអបក  
ស្គកលផងដធវីសកមមភាពថមីៗ 

ឈរឺកពេះ 
 

ដៅជួបរគ្ូដពទយពិនិតយដមីលបរា
សិត ឬបញ្ញា ដវជជស្គ្សឋដផសងៗ
ដទៀត 

ដខ្ាយជាំដនឿ 
បាត់បង់ការទុកចតិថដលីរពេះជា
ាច ស់ 

អភិវឌណការអនុវតថខ្វងវញិ្ញដ ណ
ផ្ទធ ល់ខ្លួ នដូចជាការស ជ្ ឹងគិ្ត 
និងការអធិស្គឌ ន  
ថសវងរកការដរជាមថរជងពីអបក
ដដទថដលានដរលជាំដនឿដូច
ជាអបក 

  អារមមណ៍ដនការវនិចិឆ័យ / មិន កាំណត់ឲ្យដឹងថាដហ្តុអវីបានជា
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ដពញចតិថចាំដពាេះខ្លួនអបក និង/ឬ 
អស់អបកថដលអបកដធវីការជាមួយ
ដកីនដ ងី 
គ្ាំនិតភ័យខ្វល ច 
ភ័យខ្វល ចអបកដដទវនិិចឆ័យមក
ដលីអបក 

អបកានអារមមណ៍ភ័យខ្វល ច  
ថសវងរកការរបឹកាដោបល់ជា
បនថបន្មធ ប់ជាមួយអបកថដលាន
វជិាជ ជីវៈ / ថដលអបកទុកចិតថ 
អានអតថបទគ្មពីរអាំដពីថាដតីរពេះ
ជាាច ស់ានរពេះបនធូលថាអបក
ជានរណ្ត 

  



ដសៀវដៅកិចចការពិធីការកុារ                                                
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សងគម នងិរកុមរគួ្ស្គរ  បរោិកាសការងារ  
សញ្ញដ រពាន  ការអនុវតថការថថទាំខ្លួ នឯង  សញ្ញដ រពាន  ការអនុវតថការថថទាំខ្លួ នឯង  
ពិបាកនងឹថញកដ្សថសដៅ
កថនលងដធវីការ ឲ្យោច់ដចញពី
ដ្សថសពីរកមុរគ្សួ្គរ  

អភិវឌណរពាំថដនថផបកសតិ
អារមមណ៍ថដលានសុខ្ភាពលអ  
ដធវីកិចចការថដលអបកចូលចិតថ 
ដរដពីរកុមរគ្ួស្គរ និងការងារ  

ានអារមមណ៍ងប់ងល់ថមនថទន  ដធវីការសរាកជាមួយរប  ៖ ដដីរ
ដៅផារដលង បរដិភាគ្ថផលដឈីជុាំ
រប   
ដៅាត់ទដនល ឬស្គថ តជាមួយ
ពួកា ក 
បដងកីតរកុមដធវីហ្តទកមម/ 
គ្ដរាងសិលផៈរមួរប  

ានអារមមណ៍ថញកខ្លួនពីរកុម
រគ្ួស្គរ 
ការមិនដចេះទុកចតិថអបកដដទ
ដកីនដ ងី 
ខ្វេះបាំណងចិតថកបុងការរកា
ទាំន្មក់ទាំនងជិតសបទិនន្មន្ម 
 

កាំណត់ឲ្យដឹងថាដតីដហ្តុអវីបាន
ជាអបកានអារមមណ៍ដៅោច់ពី
ដគ្ 
ថសវងរកការរពឹកាដោបល់ពី
អបកថដលានវជិាជ ជីវៈ / ថដល
អបកទុកចិតថ 
អដ ជ្ ីញអបកដដទឲ្យដធវី
សកមមភាពរមួជាមួយអបក 
ថញកដពលោច់ថ កកបុ ងការឆលុ េះ
បញ្ញច ាំងផ្ទធ ល់ខ្លួ ន និងចាំណ្តយ
ដពលជាមួយអបកដដទដទៀត 
របាប់ឲ្យមនុសសដឹងថាអបកាន
អារមមណ៍ោច់ថ កពីដគ្ 

អសមតទភាពកបុងការរគ្ប់រគ្ង
បនធុកការងារ 

សុាំជាំនួយ 
និោយជាមួយរបធាន/ 
ន្មយករបស់អបក 

  គ្ិតអាំពីអបកថដលខ្ញុ ាំដធវីការ
ជាមួយ សូមផថីតដៅដពលខ្ញុ ាំដធវី
កិចចការដផសង 

ថសវងរកការរបឹកាដោបល់បនថ
បន្មធ ប់ពីអបកថដលានវជិាជ ជីវៈ / 
ថដលអបកទុកចិតថ  
ថសវងរកវធីិបដ ច្ញអារមមណ៍
ត្តមរយៈលាំហាត់របាណ ការ
សរាក សិលផៈ និោយ
ជាមួយមិតថរមួការងារ 
 

ទាំងដនេះររន់ថតជាដោបល់មយួចាំននួពីកិចចការថបបដផសងៗថដលអបកអាចដធវីដដីមផថីថទាំខ្លួនអបកបាន។ អបកនឹងចាំបាច់
កាំណត់កិចចការដផសងៗថដលនឹងដាំដណីរការសរាប់អបកបានោ ងលអរបដសីរ។ សាំខ្វន់ដន្មេះ គឺ្ចប់ដផឋីមអនុវតថវា។ 

ដៅដមដរៀនបីបន្មធ ប់ដទៀត ដយងីនឹងដផ្ទឋ តដៅដលីថផបកដ៏សាំខ្វន់ថតពីរប ុដណ្តត េះ៖ ការសរាក និង ការបដងកីតរពាំថដនដៅកបុង
ការងាររបស់អបក និង ជីវតិផ្ទធ ល់ខ្លួនរបស់អបក រមួានទាំងការថថទាំរកុមរគួ្ស្គររបស់អបកថដរ។ ដយងីក៏នឹងគិ្តពិចរណ្តអាំពី
រដបៀបថដលអងគភាពន្មន្មអាចជយួដលីកកមពស់ការថថទាំខ្លួនឯងដៅកបុងចាំដណ្តមអស់អបកថដលដធវកីារឲ្យពកួដគ្ថដរ។
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ករណីសិកា  

ដខ្ដធីរនីបនថពីដមដរៀនទី១… 

វាពិបាកសរាប់ខ្ញុ ាំកបុងការរបឈមមុខ្នឹងតថភាព ថដលខ្ញុ ាំមិនអាចដធវីអវីៗរគ្ប់ោ ងថដលខ្ញុ ាំចង់ដធវី។ ប ុថនថ ដៅដពលថដលខ្ញុ ាំ
របឈមមុខ្ដហ្យី ខ្ញុ ាំរតូវទូលសួររពេះជាាច ស់ ថាដតីរទង់ចង់ឲ្យខ្ញុ ាំដធវីការជាមយួកុាររបឈមមុខ្នឹងភាពរងដររេះោ ងណ្ត
ខ្លេះ។ ដតីរទង់ានថផនការអវ?ី ដហ្យីថាដតីខ្ញុ ាំចាំបាច់រតូវដធវអីវី ដដីមផដីចៀសវាងការហ្ត់ដនឿយដពក ដោយស្គរការដធវីការ
រជុល? 

ចដមលីយរមួានទាំងការស្គគ ល់ខ្លួនខ្ញុ ាំបានកាន់ថតរបដសីរជាងមុន ដូចជា ដទពដកាសលយ ចាំណុចខ្វល ាំង ចាំណុចដខ្ាយ និង តរមូវ
ការន្មន្ម។ ខ្ញុ ាំបានដធវីដតសឋមយួថដលរមួានទាំងការដមីលពីដជាគ្ជ័យពីអតីតកាល ដហ្យីដ ញីថា ចាំណុចខ្វល ាំងរបស់ខ្ញុ ាំសទិត
ដៅដលីថផបកដរចីនជាង ដៅដលីការបដងកីត ការដសីុបរក ការដរៀបចាំ និង ការដធវីការជាមយួវតទុន្មន្ម ថដលមិនដធវីការជាមយួ
មនុសស។ ខ្ញុ ាំពិតជាភាញ ក់ដផអីលណ្តស់។ ប ុថនថ បន្មធ ប់មក ខ្ញុ ាំទទលួស្គគ ល់ថា ដន្មេះបានពនយល់ថា ដហ្តុអវីបានជាខ្ញុ ាំានអារមមណ៍
សកប់ចិតថនឹងដធវកីារដរៀបចាំរបព័ននឯកស្គរការោិល័យរដឌបាលដ ងីវញិ ជាជាងដធវីការដៅកបុងថាប ក់ដរៀន! វាក៏បានជយួខ្ញុ ាំឲ្យ
យល់ថាដតីដហ្តុអវីបានជាខ្ញុ ាំានអារមមណ៍ហ្ត់ដនឿយដម លេះកបុងការដធវីការដៅកបុងមណឍ លកុារដរៀងរាល់ដថង ដោយស្គរខ្ញុ ាំដធវីការ
ជាមយួមនុសសដពញមយួដថង។ កបុងន្មមជាមនុសសថបបអាាំងរតូដវតី ខ្ញុ ាំបានទទលួស្គគ ល់ថា ខ្ញុ ាំចាំបាច់រតូវការដពលដវលាថតាប ក់
ឯងជាដទៀងទត ់ដោយរម នមនុសស ដដីមផសី្គកកាល ាំងរបស់ខ្ញុ ាំមឋងដទៀត។ 

ខ្ញុ ាំបានយកព័ត៌ានដនេះ ដហ្យីអធិស្គឌ នអាំពីវា។ ខ្ញុ ាំបានសួររពេះជាាច ស់សរាប់យុទនស្គ្សឋមយួដូចថដលរដបៀបថដលខ្ញុ ាំអាច
ផ្ទល ស់បឋូរជីវតិរបស់ខ្ញុ ាំ។ ខ្ញុ ាំដឹងថាានអវីមា ងថដលខ្ញុ ាំមិនអាចផ្ទល ស់បឋូរបាន ដូចជាស្គទ នការណ៍រស់ដៅ (ខ្ញុ ាំរស់ដៅកបុងមណឍ ល
ថថរកា ២៤ដា ង) ប ុថនថ ដៅកបុងកាលៈដទសៈថដលខ្ញុ ាំជបួ ដតីខ្ញុ ាំអាចផ្ទល ស់បឋូរអវបីានខ្លេះ ដហ្យីដោយរដបៀបណ្ត? 

ដៅដពលថដលខ្ញុ ាំានអារមមណ៍ថា ខ្ញុ ាំបានលឺអវីថដលខ្ញុ ាំចាំបាច់ដធវ ី ខ្ញុ ាំបានដៅជបួអបកដឹកន្មាំរបស់ខ្ញុ ាំដហ្យីនិោយជាមយួពកួ
ដលាក។ ខ្ញុ ាំបានពនយល់ពកួដលាកពីអវីថដលបានដកីតដ ងី ដហ្យីអវីថដលខ្ញុ ាំដជឿថា ខ្ញុ ាំរតូវការ។ ខ្ញុ ាំសុាំឲ្យពកួដគ្ផ្ទល ស់បឋូរកាល
វភិាគ្របស់ខ្ញុ ាំដដីមផឲី្យខ្ញុ ាំដធវីការ២ដថងកបុងមយួសបាឋ ហ៍្ដៅកបុងកិចចការរដឌបាល ដហ្យីថត១ដថងប ុដណ្តត េះដៅកបុងមយួសបាឋ ហ៍្ដៅ
កបុងមណឍ លថថទាំកុារ។ ជាមយួនឹងអបកដឹកន្មាំដៅមណឍ លថថរកា២៤ដា ង ដយងីបានដោេះរស្គយជាមយួកាលវភិាគ្ ដដីមផី
ឲ្យខ្ញុ ាំ “ចប់ភារៈកិចច” ដៅដា ង៨៖៣០ ដរៀងរាលដ់ថង។ ការដនេះឲ្យខ្ញុ ាំអាចចាំណ្តយដពលថតឯងបាន ដហ្យីក៏ដគ្ងបានរគ្ប់ររន់
ដរៀងរាល់យប់ថដរ។ ខ្ញុ ាំដៅថតមិនទន់ានដថងសរាកជាផលូវការ ប ុថនថដពលដនេះអបកដឹកន្មាំខ្ញុ ាំដឹងពីតរមូវការរបស់ខ្ញុ ាំ ពកួដគ្ឲ្យ
ដពលខ្ញុ ាំសរាក របសិនដបីខ្ញុ ាំរតូវការ។ ពិតដៅ ររន់ថតផ្ទល ស់បឋូរកាលវភិាគ្ន្មាំឲ្យខ្ញុ ាំអាចសរាកបាន។ ខ្ញុ ាំមិនដធវីការដោយ
ដចញពីចាំណុចដខ្ាយរបស់ខ្ញុ ាំដទៀតដ យី ដូដចបេះ ខ្ញុ ាំមិនអស់កាល ាំងឬដ្សថសដូចពីមុនដន្មេះដទ។ អបកដឹកន្មាំខ្ញុ ាំក៏បានដររពការ
និោយថា “ដទ” របស់ខ្ញុ ាំ របសិនដបីខ្ញុ ាំមិនអាចទទលួឬបាំដពញតនួ្មទីណ្តមយួបាន។ 

មយួដទៀតថដលខ្ញុ ាំបានប ច្ូ ល គឺ្ការដលដពលសរាប់មិតថភកឋិ និង របាកដថាខ្ញុ ាំានការរបារស័យទក់ទងជាមយួអស់អបក
ថដលដៅឆ្ងង យពីខ្ញុ ាំដោយដចតន្ម។ ខ្ញុ ាំចូលចិតថអាន ដូដចបេះ ខ្ញុ ាំរបាកដថា ខ្ញុ ាំោក់ដសៀវដៅមយួកាលដៅកបុងកាត្តបរបស់ខ្ញុ ាំរគ្ប់
ដពលទាំងអស់សរាប់ “ការសរាកខ្លីៗ” ដៅដពលណ្តថដលខ្ញុ ាំានដពលពីរបីន្មទី។ ដៅដពលថដលខ្ញុ ាំានថវកិា ជនួកាលខ្ញុ ាំ
ដធវីអាំដណ្តយដល់ខ្លួនឯង ដូចជាដៅញុាាំអីដៅហាងកាដហ្វ ឬហាងនាំ ឬអាំដណ្តយដផសងៗដទៀត ថដលខ្ញុ ាំមិនបានទទលួជាធមម
ត្ត។  

ដហ្យីដលីសពីដន្មេះទាំងអស់ ខ្ញុ ាំរបាកដថាខ្ញុ ាំចាំន្មយដពលជាមយួរពេះអាច ស់។ ខ្ញុ ាំចាំណ្តយដពល ដហ្យីលត់ដាំខ្លួនកបុងការថកដចប
ដពលដន្មេះដចញពីកាលវភិាគ្របស់ខ្ញុ ាំ ដហ្យីខ្ញុ ាំរតូវរបថលងកិចចការមយួចាំននួថដលហាក់ដូចជាសាំខ្វន់ ប ុថនថ ដៅចុងប ច្ ប់ វា
ពិតជាអាទិភាពរបស់ខ្ញុ ាំ។ ខ្ញុ ាំរតូវោក់រពេះអងគជាអាទិភាពរបស់ខ្ញុ ាំ។ ដហ្យីចស៎ ជីវតិដៅថតានដ្សថស ជនួកាល ប ុថនថ ខ្ញុ ាំមិន
បានគិ្តចង់ចកដចញពីព័ននកិចចដទៀតដ យី ដហ្យីខ្ញុ ាំរកីរាយនឹងជីវតិរបស់ខ្ញុ ាំ! 



ដសៀវដៅកិចចការពិធីការកុារ                                                
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លាំហារ ់

ចូរបាំដពញដៅកបុងចដន្មល េះដៅកបុងដសចកឋីសដងខបដមដរៀន៖ 

សូមរបយត័បអាំពី _______________ ______________ ដនថផបកថដលានបញ្ញា ចមផងៗ។ ឧទហ្រណ៍ សញ្ញដ ថផបក
រូបរាងកាយ ានដូចជា ពិបាក ___________ ឬកងវេះ _____________។ សញ្ញដ  ______________ អាចជាការ
ថដលានអារមមណ៍ដ្សថស និង អស់សងឃមឹ។ សញ្ញដ ដផសងៗដៅកបុងថផបកដនជីវតិរកុមរគួ្ស្គរ និងសងគមរមួានទាំងអារមមណ៍ 
________________ ពីរកុមរគួ្ស្គរ និងកងវេះបាំណងចិតថ ដដីមផរីកា ________________ ជិតសបិទន។ ដៅកថនលង
ការងារ សញ្ញដ រពានន្មន្មអាចរមួានទាំងការថដលានអារមមណ៍ _________________ ដ៏ខ្វល ាំងកាល  ដហ្យីមិនអាច
រគ្ប់រគ្ង ________________ របស់អបកបាន។ ានរដបៀបជាដរចីនថដលអបកអាចចប់ដផឋមីថថទាំខ្លួនអបក ដហ្យីអបកគ្រួ
ថតកាំណត់អតថសញ្ញដ ណអស់អបកថដលនឹង ___________ __________ _____________។  

សាំណួរពិភាកា  

 ដតីអបកអាចកាន់ថតដឹងខ្លួនអាំពីសញ្ញដ រពានថដលអបកចាំបាច់រតូវថថទាំខ្លួនឯងឲ្យបានលអរបដសីរដោយរដបៀបណ្ត? ដតី1.
អបកទទលួស្គគ ល់នូវសញ្ញដ រពានណ្តមយួដៅកបុងខ្លួនអបកថដរឬដទ?  

 ដតីអបកអាចជយួអបកដដទដៅកបុងរកុមរបស់អបកឲ្យកាន់ថតដឹងខ្លួនអាំពីសញ្ញដ រពានបានដោយរដបៀបណ្ត? ចូរកាំណត់2.
អាំពីយុទនស្គ្សឋមយួចាំននួសរាប់ការថចករ ាំថលកឧបករណ៍ដនេះជាមយួអងគភាព ឬព័ននកិចចរបស់អបក។  

 សូមដមីលដៅកាន់ការអនុវតថការថថទាំខ្លួនឯងថដលដយងីបានផឋល់ជាដោបល់ដៅកបុងឧបករណ៍ដន្មេះ។ ដតីានចាំណុច3.
ណ្តខ្លេះថដលអបកអាចទទលួយក ឬ ផ្ទល ស់បឋូរបានថដរឬដទ?  

 ដតីដោបល់បន្មធ ប់បនសាំណ្តខ្លេះថដលអបកអាចគិ្តដល់ ថដលជាយុទនស្គ្សឋថថទាំខ្លួនឯងដ៏លអរបដសីរសរាប់បរបិទរបស់4.
អបក?  

 ដតីអងគភាពឬព័ននកិចចរបស់អបកអាចជយួឲ្យបុគ្គលិកថថទាំខ្លួនឯងដោយរដបៀបណ្តខ្លេះ? 5.

 ដតីបុគ្គលិកថដលថថទាំខ្លួនឯងបានកាន់ថតរបដសីរនឹងទទលួបានរបដោជន៍អវីខ្លេះ? ចុេះអងគភាព និង កុារវញិ?  6.

 



  ការថថទាំខ្លួនឯង និងការថថទាំបុគ្គលិក 
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សមសរៀនទ៧ី៖ សេតុអែីសយើងគួរ ម្មាក?  
ដសចកឋសីដងខប  
 បទប ដ្តថិរបស់រពេះជាាច ស់ឲ្យដយងីសរាក  
 ដតីការសរាកជាអវី?  
 ដតីអវីថដលរារា ាំងដយងីពីការសរាក?  
 ដតីអងគភាពន្មន្មអាចដធវីឲ្យរបាកដថាបុគ្គលិករបស់ខ្លួន សរាកបានដោយរដបៀបណ្ត?  

មហរុអវរីនជាការសរម្ចកសាំខានម់ម៉លះ?  

ដរដពីអតទរបដោជន៍ផលូវកាយ ដយងីរតូវចងចាំថា រពេះជាាច ស់ានរពេះតរមិេះថា វាសាំខ្វន់ណ្តស់ ថដលរទង់បានយកវាដធវជីា
បទប ដ្តថិទី៤ (និកខមនាំ ២០៖៨)។ រទង់ដៅវាថា “រកាដថងសបផទ័” ដហ្យីត្តមពិត រទង់បានរបទនពរដល់ដថងដន្មេះ ដហ្យី
ដរបាសវាឲ្យបានវសុិទន។ រទង់បានចត់ទុកវាថាសាំខ្វន់ណ្តស់រហូ្តដល់រទង់បានចងសមពននដមរតីរវាងអងគរទង់ និងរបជារា្សឋ
អីុរស្គថអល (សូមដមីល និកខមនាំ ៣១៖១២-១៣, ១៧)។ រទង់ហាក់ដូចជាចត់ទុកថា ការរកាដថងសបផទ័ដសមីនឹងអធិបតី
របស់រពេះអាច ស់ (និកខមនាំ ២៖២, ៣៥៖២) ដោយានរពេះបនធូលសនាថារពេះពរដៅត្តមពីដរកាយបទប ដ្តថិរបស់រទង់ 
ដហ្យីអស់អបកថដលមិនដដីរត្តមរកឹតយវន័ិយទាំងដន្មេះនឹងទទលួវនិ្មសកមម (និកខមនាំ ២៦៖៣-១៣; ១៤-៤៦)។ ដៅកបុងរពេះ
ដនរតរបស់រពេះជាាច ស់ សូមផថីតដីក៏រតូវរកាដថងសបផទ័ថដរ (និកខមនាំ ២៦៖៤៣) ដូចជារដបៀបមយួថដលថាវ យរពេះកិតថិយស
ដល់រពេះជាាច ស។់ ដតីការថដលរពេះជាាច ស់ដធវីដូដចបេះ អាចជាការថដលឲ្យមនុសសានដពលថសវងរករពេះអងគ ចាំណ្តយដពល
ជាមយួរពេះអងគថដរឬដទ? របថហ្លដូដចបេះដហ្យី។ ដតីានដពលប ុន្មម នដងថដលមនុសសនិោយថា “ដថងដនេះ ខ្ញុ ាំមិនានដពល
អធិស្គឌ នដស្គេះ?”  

របសិនដបីរពេះជាាច ស់ផ្ទធ ល់ ានរពេះបនធូលរបាបម់នុសសឲ្យសរាកពីការងាររបស់ខ្លួ ន ដតីការងាររបស់អបកសាំខ្វន់ជាងដន្មេះ
ឬ? ដតីវានឹងខុ្សរប ោ ងណ្ត របសិនដបីអបកោក់រពេះជាាច ស់ជាដលខ្មយួ សាំខ្វន់ជាងការងារ ឬទាំនលួខុ្សរតូវរបស់អបក? 

មរើការសរម្ចកម្ចននយ័ែូចមមោច?  

ានរដបៀបដផសងៗរប ដដីមផសីរាក  

 ការសរាកថផបករបូរាងកាយ ៖ រមួានទាំងការទទលួទនដាំដណកបានរគ្ប់ររន់ ានរបបអាហារ និងលាំហាត់
របាណលអរបដសីរ។ រដបៀបមយួដទៀតកបុងការសរាក អាចជាការដធវីសកមមភាពថដលខ្លួនចូលចិតថ ចាំណ្តយដពល
សបាយជាមយួរកុមរគួ្ស្គរ និងមិតថភកឋិ ដដីរដលងដៅដថងវសិសមកាល ដធវីអវីៗថដលខ្លួនចូលចិតថស្គម ដ្ៗ ដរៀនអវី
មយួថមី ទិញសាភ រៈដឆីតឆ្ងយតូចៗដៅដពលថដលអបកានលទនភាព វាអារស័យដលីអបក15។ មនុសសាប ក់ៗសរាក
ដៅកបុងរដបៀបដផសងៗរប  ប ុថនថ សូមផថីតការដធវីកិចចការ “ថដលមិនទក់ទងនឹងជាំដនឿរគិ្សឋបរស័ិទ” ក៏អាចដមីលដៅថា
ជាការថាវ យសិររីងុដរឿងដល់រពេះជាាច ស់បានថដរ។ ដលាក អីុរកី លីដថឌល (Eric Liddell) ជាកីឡាកររត់របណ្តាំង
ដ៏លផលីាញជនជាតិសកុតថ នថដលបានសាំថដងកបុងដរឿង រដទេះអគ្គី ានរបស្គសន៍ថា ដៅដពលថដលរត់រត់ រត ់
“ានអារមមណ៍ពីដសចកឋីដស្គមនសសរបស់រពេះជាាច ស”់។ ដតីអវីខ្លេះថដលន្មាំអបកឲ្យសរាក និង ន្មាំស្គប មញញឹមមក
កាន់មុខ្របស់អបក ?   

 ការសរាកខ្វងវញិ្ញដ ណ៖ រមួានទាំងការចាំណ្តយដពលជាមយួរពេះជាាច ស1់6។ វាអាចរមួានទាំងដពលដវលា
របកបរប ជាមយួរគិ្សឋបរស័ិទដដទដទៀត ការចាំណ្តយដពលអធិស្គឌ ន (ថតាប ក់ឯង ឬជាមយួអបកដដទ) ដពល
សរដសីរតដមកីង ដពលថដលដធវីការឆលុេះបញ្ញច ាំង និងស្គឋ ប់រពេះសូរដសៀងរពេះជាាច ស់ ការដធវីកាំណត់រត្តរបចាំដថង និង

                                                 
15 Bartel (2003), 340 
16 Bartel (2003), 340 
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សកមមភាពដផសងៗដទៀតថដលន្មាំអបកចូលដៅជិតរពេះអងគ។ មនុសសមយួចាំននួបានរកដ ញីថា វាជយួពកួដគ្ដរចីន
ថមនថទនកបុងការដចញដៅឆ្ងង យៗ ដហ្យីចាំណ្តយដពលសនថិវសមកាលខ្វងវញិ្ញដ ណ កបុងដពលខ្ល ី ឬសូមផថីតបនួរបាាំ
ដថង ដដីមផដីចញដៅឆ្ងង យពីការទមទររបចាំដថង ឲ្យចិតថរបស់ដគ្ដផ្ទឋ តដលីរពេះអងគ ដហ្យីលឺរទង់ានរពេះបនធូល
កាន់ថតចាស។់ ដទេះជាអបកដធវីវាដោយរដបៀបណ្តកឋី ការសរាកខ្វងវញិ្ញដ ណ គឺ្ សាំខ្វន់ចាំបាច់ សរាប់ជីវតិរបស់
អបកកបុងន្មមជារគិ្សឋបរស័ិទ ដោយស្គរវាកស្គងទាំន្មក់ទាំនងរបស់អបកជាមយួរពេះរគិ្សឋ។ ដហ្យីដូចថដលមនុសស
ភាគ្ដរចីនដឹង ទាំន្មក់ទាំនងមិនរកីចដរមីនដ ងីដ យី របសិនដបីមនុសសថដលដៅកបុងទាំន្មក់ទាំនងដន្មេះមិនចាំណ្តយ
ដពលជាមយួរប ។  

 បដងកតីជាចងាវ ក់ដផសងៗ … មនុសសជាដរចីនបានរកដ ញីថា សដមលងដភលៀងធាល ក់រសិចៗ ចងាវ កដ់នរលកសមុរទបក់
ដបាកប េះរចាំង ឬររន់ថតសដមលងដបេះដូងរបស់មនុសស ថាជាសដមលងដ៏សុខ្ស្គនឋ និងលួងដលាម។ ដហ្តុអវី? 
ដោយស្គរសដមលងទាំងដនេះានចងាវ ក់ដៅកបុងពកួវា ថដលនឹងនរ និង ជាក់ចាស់។ ដតីអបកបានធាល ប់កត់សាគ ល់ថដរ
ឬដទថាអវីៗសពវស្គរដពីដៅកបុងធមមជាតិ ានចងាវ ក់ ឬគ្ាំរូរបសវ់ា? រដូវកាលានជាដរៀងរាល់ឆ្ងប ាំ ជាំដន្មរសមុរទាន
ន្មចានដជារ  រពេះច័ននរត្តច់ចរកាត់គ្នលងជាក់លាក់ រពេះអាទិតយរេះ និងលិចវញិរាល់ដថង មនុសសដកីតមក រស់ដៅ 
និងស្គល ប់ដៅវញិ។ ដទេះដហ្តុផលណ្តក៏ដោយ រពេះជាាច ស់បានសដរមចរពេះទ័យថា សភាវៈរបស់មនុសសរតូវការ
ចងាវ ក់ និងខ្វប តគ្ាំរូចាំដពាេះជីវតិរបស់ខ្លួន។  

ការសរាករម នករណីដលីកថលងដ យី។ បញ្ញា ថតមយួគឺ្ ដយងីានទាំដន្មរដូចជារពដងីយកដនថីយនឹងវា។ ប ុថនថ 
របសិនដបីរពេះជាាច ស់ចត់ទុកថាវាសាំខ្វន់ដល់ដម លេះ ថដលរទង់បដងកីតដពលយប់ដដីមផឲី្យមនុសសដគ្ង ដហ្យីដពលដថង
ឲ្យមនុសសសរាក ដន្មេះជាការសាំខ្វន់ណ្តស់ដដីមផបីដងកីតទាល ប់ឬចងាវ ក់ជាដទៀងទត់ដដីមផសីរាកដៅកបុងជីវតិ
របស់អបក។ សូមគិ្តពីដនេះ។ ដតីអបកអាចចប់ដផឋីមដធវីការផ្ទល ស់ថរបអវីខ្លេះ ដដីមផីបដងកីតគ្នលងដនការសរាក? 

ថរកងដលាអបកដៅថតជបួការលផងួឲ្យគិ្តថាការសរាកជាការខ្ជេះខ្វជ យដពល សូមចាំថា រពេះដយស៊េូ ជារពេះថដលរបសូរតជា
មនុសស ក៏រតូវការសរាកថដរ (ា កុស ៤៖៣៨ ា ថាយ ១៤៖២៣)។ រពេះជាាច ស់ផ្ទធ ល់រទង់សរាក (ដលាកុបផតថិ ២៖២-
៣)។ ដហ្យីសូមចាំណ្តាំថា រពេះជាាច ស់មិនបានសរាកបន្មធ ប់ការបដងកីត ដោយស្គររទង់ចាំបាច់រតូវសរាកដន្មេះដទ។ រទង់
សរាក ដដីមផទីតដមីល និងរកីរាយនឹងលទនផលដនការបដងកីតរបស់រទង់។ ដៅកបុងរដបៀបដូចរប  កុាំសរាកដោយររន់ថតអបក 
“រតូវថត” ដធវី។ សូមសរាក ដោយដរពាេះវាជាឱកាស ដដីមផរីកីរាយនឹងរពេះអាទិកររបស់អបក ការបដងកីតរបស់រទង់ ដហ្យីក៏
ដរតៀមខ្លួនសរាប់ការសរាកដៅស្គទ នសួគ៌្ថដរ។17  

ការយល់ខុ្សថែលោោាំងមយើងកុាំឲ្យសរម្ចក  

មនុសសភាគ្ដរចីនយល់រសបថា ការសរាក គឺ្សាំខ្វន់ដៅកបុងរទឹសឋី ប ុថនថ ការអនុវតថវា គឺ្កាន់ថតពិបាកជាងសរាប់ពកួដគ្។ 
ានដពលជាដរចីនដលីក មនុសសរកដ ញីខ្លួនឯងតក់រកហ្ល់កបុងការបាំដពញតនួ្មទី ដោយស្គរពកួដគ្ដជឿដលីការយល់ខុ្ស
ដផសងៗរប  ដូចជា ៖ 

  “ខ្ញុ ាំមិនចាំបាច់សរាកដទ ខ្ញុ ាំអត់អីដទ”។ ការកុហ្កដនេះនឹងដាំដណីរការថមន លុេះរត្តណ្តថតអបកមិនថមនជាមនុសស។ 
រូបកាយរបសម់នុសសរតូវបានរចន្មដ ងី ដដីមផឲី្យានដពលដទៀងទត់ ដដីមផសីរាកខ្វងឯរូបកាយ សតិអារមមណ៍ 
និង វញិ្ញដ ណ។ 

 “រពេះជាាច សរ់ ាំពឹងឲ្យខ្ញុ ាំបដរមីរពេះអងគអស់ពីអវីថដលខ្ញុ ាំាន។ របសិនដបីដន្មេះានន័យថា ជាការលេះបងដ់ពលដវលា 
ថាមពល រកុមរគ្ួស្គរ។ល។ ដន្មេះនឹងជាអវីថដលខ្ញុ ាំតរមូវឲ្យខ្ញុ ាំលេះបងដ់ដីមផីបដរមីរពេះអងគ។ រកុមរគួ្ស្គររបស់ខ្ញុ ាំនឹង
យល់ដហី្យ។ រកុមរគួ្ស្គររបស់អបកមិនយល់ដទ ជាពិដសសរបសិនដបីវាដកីតដ ងីរគ្ប់ដពល។ របសិនដបីអបកថតង

                                                 
17 Bartel (2003), 340 
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ោក់ការងារសាំខ្វន់ជាងរកុមរគួ្ស្គរជារបចាំ ភាគ្ដរចីនវានឹងបណ្តឋ លឲ្យានកាំហ្ងឹ ភាពជូរចត់ និងការឈចឺប់ 
ដៅកបុងចាំដណ្តមសាជិករកុមរគួ្ស្គរអបក។ ដរដពីការថដលរពេះជាាច ស់ផ្ទធ ល់ជាអបកបដងកីតឲ្យានគ្ាំនិតដនការ
សរាក ត្តមពិតរទង់ក៏បងាគ ប់វាថដរ ដូដចបេះ រទង់នឹងយល់ដហ្យីរបសិនដបីអបកពិតជាស្គឋ ប់បងាគ ប់ត្តមរទង់ ដហ្យី
សរាកថដរ។“  

 “ខ្ញុ ាំមិនអាចទុកព័ននកិចចដចលបានដទ។ ពកួដគ្រតូវការខ្ញុ ាំ”។ មិនថមនដល់ថាប ក់ហ្បងឹដទ។ រម ននរណ្តាប ក់សាំខ្វនដ់ពក
ខ្វនមិនបានដន្មេះដទ ដហ្យីដតីអបកធាល ប់គិ្តដទថា ដបីអបកានវតថានដៅទីដន្មេះរគ្ប់ដពលដវលាអាចរារា ាំងបុគ្គលិក
ដផសងៗដទៀតកុាំឲ្យបាំដពញត្តមទាំនលួខុ្សរតូវថដលពកួដគ្អាច ដហ្យីគ្រួថតដធវី?  

 “ដកមងៗថដលខ្ញុ ាំដធវីការជាមយួនឹងមិនយល់ថាដហ្តុអវីបានជាខ្ញុ ាំមិនដៅទីដន្មេះដទ។ ខ្ញុ ាំមិនអាចបដណ្តឋ យឲ្យពកួដគ្
ដវទន្មដូចពីមុនបានដទ”។ ជាថមមីឋងដទៀត រម ននរណ្តាប ក់ថដលសាំខ្វន់ដពក ខ្វនមិនបានដន្មេះដទ។ ដកមងៗនឹងរតូវ
ការអបកថមនដហ្យី ប ុថនថ អបកនឹងមិនអាចដៅទីដន្មេះសរាប់ពកួដគ្ាប ក់ៗរគ្ប់ដពលដន្មេះដទ ជាពិដសស បន្មធ ប់ពីដគ្
កាល យជាមនុសសដពញវយ័ដហ្យី។ នឹងានដពលមកដល់ ថដលអបករតូវដដីរដចញខ្វងថផបកសតិអារមមណ៍។ ដៅកបុង
របាជាញ  អបកអាចចប់ដផឋីមដធវីដូដចបេះបាន ដូដចបេះ វាជាជាំហានវជិជានសរាប់ទាំងអបក និង ដកមងៗ។ ដរដពីដនេះ 
របសិនដបីអបកមិនចប់ដផឋីមសរាក និង ថថរកាការសរាកដន្មេះដទ អបកនឹងហ្ត់ដនឿយដពកដោយស្គរដធវីការរជុល 
ដហ្យីដៅថតចាំបាច់ចកដចញពីដកមងៗ។  

មរើអងគភាពនានាអាចជយួ ឲ្យបគុ្គលិករបស់ខ្លួនសរម្ចកមោយរមបៀបណ្ដ?  

អងគភាពានកាតពវកិចចដមីលថថរកាសុខ្ាលភាពរបស់បុគ្គលិក ដៅមុនដពលដធវីការ អាំ ុងដពលដធវីការ និងដរកាយដពល
ប ច្ប់ការងាររបស់ពកួដគ្ជាមយួនឹងដយីង។  

អងគការគ្រួដលីកទឹកចិតថបុគ្គលិក និង អបកសម័រគ្ចិតថឲ្យចាំណ្តយដពលសរាក ដោយបដងកីតវបផធម៌មយួ ដៅខ្ណៈថដលការ
សរាកជាដរឿងធមមត្ត និង ជាអវីថដលរតូវបានរ ាំពឹងទុក។ បុគ្គលិក និង អបកសម័រគ្ចិតថគ្រួានដថងឈប់សរាកដទៀងទត់ និង
កិចចសនាថដលថចងអាំពីដា ងដធវីការថដលពកួដគ្បានរពមដរពៀង និង ការឈប់សរាកដពញសិទនិ (បានទទលួរបាក់ដបៀវតស) 
របចាំឆ្ងប ាំ។ អបករគ្ប់រគ្ងនិងអបកដឹកន្មាំន្មន្ម គ្រួដលីកទឹកចិតថបុគ្គលិក កុាំឲ្យដធវីការដលីសពីដា ងថដលបានរពមដរពៀងរប  ដលីក
ថលងករណីដលីកថលងមយួចាំននួ ដហ្យីពិតណ្តស់ អបករគ្ប់រគ្ង និង អបកដឹកន្មាំ គ្រួដធវីជាគ្ាំរដ៏ូលអដោយមិនដធវីការដរចីនរជុល
ដោយខ្លួនឯងដន្មេះដទ! លិខិ្តបរោិយការងារដ៏លអគ្រួោក់ការងាររបស់ដយងី ថដលរតូវបានតរមូវពីបុគ្គលិកាប ក់ៗ ដហ្យីក៏
គ្រួានលកខណៈជាក់ថសឋងសរាប់ដពលដវលាថដលអាចដធវីបានដន្មេះថដរ។ 

ជាការលអ អងគការន្មន្មគ្រួថតដរៀបចាំដថងពិដសសៗ ដដីមផឲី្យរកមុការងារអាចដៅដលងកថនលងឆ្ងង យៗ សរាកជុាំរប  ដហ្យីដធវី
សកមមភាពដផសងៗជាមយួរប ។ 

អងគការ ក៏អាចបដងកីតជាចងាវ ក់សរាបក់ារសរាកខ្វងវញិ្ញដ ណដៅកបុងដា ងការងារថដរ ដូចជាដពលអធិស្គឌ ន និង ចាំណ្តយ
ដពលជាមយួរពេះជាាច ស់ ដហ្យីសនថិវសិសមកាលខ្វងវញិ្ញដ ណមឋងាឋ លក៏អាចន្មាំការសរាកដ៏លអរបដសីរថដរ។ 
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ករណីសិកា18 

ានដពលមយួដៅកបុងជីវតិរបស់ខ្ញុ ាំកបុងន្មមជាអបកដឹកន្មាំព័ននកិចច ដៅដពលថដលខ្ញុ ាំបានទទលួស្គគ ល់ថា ខ្ញុ ាំដនឿយហ្ត់ដពក 
ដហ្យីក៏ដខ្ាេះដលវីយកបុងការបនថដៅមុខ្ដៅកបុងព័ននកិចចត្តមរដបៀបពីមុន។ ដទេះបីជាដៅខ្វងដរដដមីលដៅដូចជាលអទាំងអស់ 
ានអវីមា ងថដលមិនលអដៅខ្វងកបុង។ ខ្ញុ ាំមរួដៅ កបុងការដលលកដពលដវលាដៅកបុងកាលវភិាគ្របស់ខ្ញុ ាំ សរាប់ការចាំណ្តយ
ដពលជិតសបិទនជាមយួរពេះជាាច ស់។ ដទេះបីជាខ្ញុ ាំរកដពលដវលាបានក៏ដោយ ខ្ញុ ាំអស់កាល ាំងដពកកបុងការថដលយកចិតថទុកោក់
ដលីរពេះអងគ។ ដៅអាំ ុងដពលថដលដៅាប ក់ឯង ខ្ញុ ាំានអារមមណ៍ដូចជាហ្ត់ដនឿយណ្តស់ ដោយពាោមដធវីអវីៗថដលខ្ញុ ាំាន
អារមមណ៍ថា “ានផលិតភាព” ដូចជាការអានរពេះគ្មពីរ ការដធវីកាំណត់រត្ត ឬស ជ្ ឹងគិ្តដៅដលីគ្ាំនិតចាស់លាស់មយួចាំននួ។ 
ភាគ្ដរចីន ខ្ញុ ាំដផ្ទឋ តគ្ាំនិតដៅដលីការដរៀបចាំដមដរៀនបដរងៀន ឬគ្ដរាងដសៀវដៅដរចីនជាងានដពលចាំណ្តយដពលដ៏សបិទនស្គប ល
ពិតរបាកដជាមយួរពេះថដលរសលាញ់ខ្ញុ ាំ។ សាសធាតុធមមត្តៗដនជិវតិរគិ្សឋបរស័ិទដូចជារសលាញ់ស្គវ មី និងកូនៗរបស់ខ្ញុ ាំ
កាន់ថតពិបាកៗ ដហ្យីសឹងថតមិនអាចដៅរចួដៅដពលឆលងកាត់ស្គទ នការណ៍ដនេះ។ 

ខ្ញុ ាំបាក់កាល ាំង និងខ្កចិតថ ដហ្យីចាំបាចរ់តូវទទលួស្គគ លថ់ា ការខិ្តខ្ាំរបឹងថរបងទាំងប ុន្មម នរបស់ខ្ញុ ាំ ដដីមផរីពដងីយកដនថីយនឹង
ភាពដនឿយហ្ត់ ឬរបយុទននឹងវា មិនបានផឋល់នូវដាំដណ្តេះរស្គយថដលសទិតដសទរដស្គេះ។ ថមនដហ្យី ជនួកាលខ្ញុ ាំអាចបនថដៅ
មុខ្ជាមយួកាល ាំងសធុេះថដលបណ្តឋ លដោយអារមមណ៍ថដលរតូវបានអភិវឌណដ ងីដចញពីការថដល “គ្រួថត” និង “រតូវថត”។ ប ុថនថ 
អារមមណ៍ដនឿយណ្តយ និង ការបាក់ទឹកចិតថដន្មេះថតងដៅពីខ្វងកបុងជានិចច ដហ្យីក៏ោយពីាោមដធវីឲ្យខ្ញុ ាំងប់ងល់ជាមយួ
នឹងការលផួងឲ្យដបាេះបង់ដចល។ 

ចប់ត្តាំងពីដពលដន្មេះមក ខ្ញុ ាំដរៀនបានថា ានភាពដនឿយហ្ត់ពីរថបបដៅកបុងដលាកដនេះ។ មយួថដលខ្ញុ ាំដៅថា “ភាពដនឿយ
ហ្ត់លអរបដសីរ” វាជាភាពដនឿយហ្ត់ថដលដយងីានបទពិដស្គធន៍បន្មធ ប់ពីដធវកីារងារបានោ ងលអរបដសីរ។ វាជាស្គទ នភាព
បដណ្តឋ េះអាសនប ដហ្យីដៅដពលថដលវាមកដល់ ដយងីអាចរបាកដថា បន្មធ ប់ពីការសរាកនិងស្គថ កាល ាំងដ ងីវញិ កបុងអាំ ុង
ដពលមយួសមរមយ ភាល មៗដន្មេះដយងីនឹងអាចរ ាំដភីប និងានសុទិដឌិនិយមដូចដដីមវញិ។ 

ប ុថនថ ក៏ានការដនឿយហ្ត់មយួថបបដទៀតថដលមិនលអ ថដលខ្ញុ ាំដៅថា “ការដនឿយហ្ត់ដ៏ដររេះថាប ក់”។ ស្គទ នការណ៍ ដរៅជាង 
និងធងន់ធងរជាងការដនឿយហ្តប់ដណ្តឋ េះអាសនប ថដលដកីតដ ងីពីដរកាយដពលដវលាជាក់លាក់ ថដលដយងីសដរមចការងារ ត្តម
កាលវភិាគ្របស់ដយងី ។ ការដនឿយហ្ត់ដ៏ដររេះថាប ក់ ក៏ជាស្គទ នភាពមយួដនរពលឹងថដលងាយនឹងកាល យជាហ្ងឹា ដហ្យីផឋល់
សញ្ញដ នូវហានិភ័យដនវនិ្មសកមមដ៏ធាំដធង។ វាជាភាពទន់ដខ្ាយដៅថផបកខ្វងកបុងរុា ាំដរ   ថដលដកីនដ ងីកបុងអាំ ុងដពលរាប់សិប
ថខ្ (ដហ្យីជនួកាលរាប់ឆ្ងប ាំដទៀត) ថដលមិនថតងបងាា ញខ្លួនជាការហ្ត់ដនឿយថផបករូបកាយដ យី។ ត្តមពិត វាអាចបងាា ញ
ផធុយពីដនេះ ដោយស្គរវារតូវបានរគ្ប់បិទបាាំងដោយសកមមភាពដរចីនរជុល និង ការដធវីការរជុលថដលពិបាកនឹងប្ឈប់។ 

ដៅដពលថដលដយងីដនឿយហ្ត់ថបបដររេះថាប ក់ ដយងីានអារមមណ៍ថលងរគ្ប់រគ្ងខ្លួនឯងបាន បងខាំចិតថដធវីសកមមភាពជាបនថ
បន្មធ ប់ ដោយបាំណងចិតថថដលដយងីមិនដឹងខ្លួនផង។ សរាប់ដហ្តុផលមយួចាំននួ ដយងីមិនអាចដឹងបាន ដយងីមិនអាចចក
ដចញ ដហ្យីសរាកញុាាំកាដហ្វមយួថពងបានដទ។ ដយងីមិនអាចឈប់ថឆកស្គរជាសដមលង ឬស្គរជាអកសរ ដោយដចេះថត
និោយពាកយថា “ថតមឋងដទៀតដទ” ដៅមុនដពលថដលដយងីចកដចញពីការោិល័យ ឬចូលដគ្ងដៅដពលយប់។ ជាជាងការ
ថដលដយងីអានអវីមយួដដីមផជីាការដពញចិតថ ដជីងប្ឈរដសៀវដៅរបស់ដយងីោក់សុទនថតដសៀវដៅ និង កាំណត់រត្តវជិាជ ជីវៈមយួ
ពាំនូកធាំ ថដលញាត់ព័ត៌ានចូលកបុងខ្រួកាលដយងី ថដលរកាដយងីឲ្យ “ដធវីការងារបានកាន់ថតលអ”។ គ្ាំនិតថដលថា ដធវីការ
ឈប់សរាកមយួដថងកបុងមយួសបាឋ ហ៍្ហាក់ដូចជាមិនអាចដៅរចួ ទាំងដៅកបុងរទឹសឋី និង ការអនុវតថ។ ដយងីករមចាំណ្តយ
ដពលសរាក ឬវសិមសកាលពិតរបាកដណ្តស់ ផធុយដៅវញិថបរជាដរជីសដរសីដធវីការដៅកបុងដថងឈប់សរាក និងដពលសរាក

                                                 
18 Adapted from Barton (2004) ‘Are You Dangerously Tired? Exploring the Symptoms and Sources of Spiritual Exhaustion 

in Ministry’ by Ruth Haley Barton © Copyright 2004 Ruth Haley Barton 
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ដផសងៗ។ មិនគ្រួឲ្យភាញ ក់ដផអីលដ យី ដយងីរបថហ្លជារកដ ញីថា សូមផថីតដល់ដពកថដលដយងីសកឋិសមនឹងដគ្ង ឬសរាក
ឲ្យបានលអសកបស់កល់។ 

ដៅខ្ណៈថដលរដបៀបរស់ដៅកបុងជីវតិហាក់ដូចជាខិ្តខ្ាំរបឹងថរបងណ្តស់ ានគុ្ណភាពដ៏សកមមចាំដពាេះសកមមភាពរបស់
ដយងី ថដលរ ាំខ្វនដល់អស់អបកថដលដៅជុាំវញិដយងី។ ដៅដពលថដលដយងីានដពលដវលាសដរមចចិតថចាស់លាស់ ដយងី
អនុញ្ញដ តចូលដៅកាន់ការដចៀសវាងអាកបផកិរោិថដលដយងីមិនចូលចិតថ ដូចជា ការបរដិភាគ្ ផឹកសីុ ឥតឈប់ឈរ ចាំណ្តយ
ដពលដមីលទូរទសសន៍ ដោយស្គរដយងីហ្ត់ដនឿយដពកនឹងដរជីសដរសីសកមមភាពថដលដយងីពិតផឋល់នូវជីវតិ។ ដៅដពលថដល
ដយងីបានរស្គតចូ់លដៅកាន់ភាពដនឿយហ្ត់ដ៏ដររេះថាប ក់ ដយងីក៏របថហ្លជាសពកឹរសពន់ចាំដពាេះករមិតអារមមណ៍ដពញដលញ
របស់មនុសសថដរ។ វាដមីលដៅដូចជាការធូររស្គលចាំដពាេះអវីថដលមិនដធវីឲ្យដយងីរងដររេះដោយសតិអារមមណ៍អវជិជានន្មន្ម 
ថដលឲ្យអបកដដទជាប់ផុង ប ុថនថដៅដពលថដលដយងីដនឿយហ្ត់ដោយដររេះថាប ក់ សតិអារមមណ៍វជិជានថរបជាពិបាកយល់ថដរ។ 
ដយងីមិនសូវានអារមមណ៍ពីអវីៗដផសងដទ ដទេះលអឬមិនលអ។ 
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លាំហារ ់

ចូរបាំដពញដៅកបុងចដន្មល េះដៅកបុងការសដងខបដនដមដរៀន៖ 

រពេះជាាច ស់ _____________ ដយងីឲ្យសរាក។ ានរដបៀបជាដរចីនដផសងៗរប  ដដីមផសីរាក។ ការសរាកខ្វងរូប
កាយ រមួានទាំងការទទលួ ______________ កបុងចាំននួរតឹមរតូវ ការថដលាន_______________ ដ៏លអរបដសីរ 
និង ______________។ សរាក ______________ រមួានទាំងការចាំន្មយដពលជាមយួរពេះជាាច ស់។  
________________ ពិតជាជយួដរចីនណ្តស់ សរាប់ការសរាក។  ______________ រតូវការការសរាក ដហ្យី
រពេះជាាច ស់សរាក ដដីមផទីតដមីល និង រកីរាយនូវលទនផលដន ________________។ ការសរាកអនុញ្ញដ តឲ្យដយងី
បាន _______________ រពេះអាទិករ ការបដងកីតរបស់រទង់ និង ដដីមផដីរតៀមខ្លួនសរាប់ _________________ 
________________ របស់ដយងី។ ាន ________________ ជាដរចីន ថដលប្ឈប់ដយងីពីការសរាក។ 
____________________ គ្រួបដងកីតវបផធម៌មយួថដលការសរាកជាដរឿងធមមត្ត ដហ្យីរតូវបានរ ាំពឹងទុកជាមុនថដរ 
ឧទហ្រណ៍  _______________ ______________ ជាដទៀងទត ់ ______________ ___________ ថដល
រតូវបានរពមដរពៀង និង  _____________ _________________ របចាំឆ្ងប ាំ។ អបករគ្ប់រគ្ង និង អបកដឹកន្មាំន្មន្មគ្រួ
ោក់ ____________ ដ៏របដសីរ ដោយមិនដធវីការ __________ ដា ង ___________ ។ __________ 
__________ អនុញ្ញដ តឲ្យរកុមការងារសរាកជាមយួរប ។ ដពលដវលាសរាប ់ ____________ និង 
_____________ ដហ្យីនិង _____________ _____________ អាចន្មាំភាពរសស់រស្គយខ្វងវញិ្ញដ ណ។  

សាំណួរពិភាកា  

 ដរដពីការបាំដពញតរមូវការថផបករូបរាងកាយរបស់អបក ដហ្តុអវបីានជាការសរាកសាំខ្វន់ដម លេះ?  1.

 ដតីរពេះជាាច ស់ដៅដថងសរាកជាដទៀងទត់ថាជាអវី ដហ្យីដហ្តុអវីបានជារទង់ចត់ទុកថាវាសាំខ្វន់?  2.

 ដតីការកុហ្កណ្តខ្លេះថដលរារា ាំងដយងីពីការសរាក? ចូរគិ្តពីការកុហ្កបន្មធ ប់បនសាំដផសងៗដទៀតថដលអបកអាចប ច្ូ ល3.
ដៅកបុងប ជ្ ីដនេះ។  

  ដតីធាល ប់ានដពលណ្តមយួដៅកបុងជីវតិរបស់អបក ថដលអបកដជឿដលីការកុហ្កដនេះថដរឬដទ? ដតីានអវីខ្លេះជាក់លាក់? 4.
ដតីអបកអាចរបឆ្ងាំងនឹងការកុហ្កថបបដនេះដោយអវខី្លេះ?  

 ដតីអបកយល់រសបថដរឬដទ ថាមនុសសថដលដធវីការ និងសរាកកាន់ថតរបដសីរ ដៅដពលថដលពកួដគ្បដងកីតទាល ប់សរាក5.
ជាដទៀងទត់? ដហ្តុអវីយល់រសប ដហ្យីដហ្តុអវមិីនយល់រសប?  

 ដតីានរដបៀបអវខី្លេះថដលអបកអាចទទលួបានភាពរសស់រស្គយខ្វងវញិ្ញដ ណ? ដតីានប ុន្មម នដៅកបុងកិចចការទាំងដនេះ6.
ថដលអបកកាំពុងថតដធវីរចួដហ្យី?  

 ចូរគិ្តពីវធីិដផសងៗដទៀតកបុងការសរាក ថដលនឹងសមរសបជាមយួអបក និងស្គទ នការណ៍របស់អបក។ 7.

 ដតីអងគការឬព័ននកិចចរបស់អបក ដធវអីវីខ្លេះដដីមផដីលីកទឹកចិតថបុគ្គលិកឲ្យសរាក? ដតីអងគការ ឬព័ននកិចចដធវីអវីខ្លេះថថមដទៀត?  8.



  ការថថទាំខ្លួនឯង និងការថថទាំបុគ្គលិក 
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សមសរៀនទី ៨៖ សតើសយើងអាច្អភិវឌ្ឍម្ពំផ្ដន និង មតុលយសៅកនងុជីវិតរប ស់យើងបាន
សោយរសបៀបណ្ដ? 

ដសចកឋសីដងខប 

 ជីវតិថដលានសមតុលយ  
 ការោក់រពាំថដន  
 សមតុលយការងារ និងរកុមរគួ្ស្គរ  

ការថដលដរៀនបដងកីត និង រកាសមតុលយរវាងព័ននកិចច និង ជីវតិផ្ទធ ល់ខ្លួនរបស់អបក គឺ្រសដដៀងរប នឹងការជិេះកង់ថដរ។ 
របសិនដបីអបកដផអៀងដពក ដទេះដៅខ្វងណ្តក៏ដោយ ដៅដពលថដលអបកដៅជិេះដលីកង់ថដលកាំពុងដៅមុខ្ អបកនឹងដលួ។ ោ ង
ណ្តមិញ អបករតូវដរៀនរកាសមតុលយដៅដពលថដលអបកកាំពុងធាក់កង់។ ការដនេះដយងីរតូវអនុវតថ ការដបឋជាញ  និង ដពលដវលា។ 
ប ុថនថ របសិនដបីអបកដរៀនបានជាប់លាប់ មិនយូរប ុន្មម នអបកនឹងអាចជិេះបាន។ 

ការថដលដរៀន និង រកាសមតុលយរវាងជីវតិផ្ទធ ល់ខ្លួន និង ព័ននកិចចរបស់អបក គឺ្ដូដចប េះថដរ។ របសិនដបីអបកចង់ានរបសិទនភាព
បាំផុតដៅខ្ណៈថដលអបកដចៀសវាងពីការដនឿយហ្ត់ដពក ដោយស្គរការដធវីការរជុល អបកចាំបាច់រតូវរកវធីិរកាសមតុលយដៅ
កបុងដពលដវលា និង ថាមពលរបស់អបករវាងព័ននកិចច និង ជីវតិផ្ទធ ល់ខ្លួនរបស់អបក។ ដូចជាការជិេះកង់ថដរ វាតរមូវឲ្យានចិតថ
អាំណត់ ការអនុវតថ ការដបឋជាញ  និងដពលដវលា។ របសិនដបីអបក “ដផអៀង” ដៅខ្វងដពកដៅកបុងព័ននកិចច ឬជីវតិផ្ទធ ល់ខ្លួនរបស់អបក 
“កង់” របស់អបកនឹងមិនរត់ដៅោ ងរលូនដ យី។ អបកនឹងមិនអាចជិេះោ ងានរបសិទនភាពដ យី។  

មរើជីវរិថែលម្ចនសមរុលយម្ចនលកខណៈថបបណ្ដ?  

ដៅដពលថដលជីវតិរវល់ ឬកាល ាំងរបស់អបកទាំងមូលដផ្ទឋ តដលីគ្ដរាងពិដសសណ្តមយួ វានឹងរវល់ដពក រហូ្តដល់ដយងីមិន
អាចដ ញីថា ខ្លួនដយងី “អសមតុលយ” ដោយមិនបានយកចិតថទុកោក់ដៅដលីថផបកសាំខ្វន់ៗដៅកបុងជីវតិរបស់អបក។ ដៅ     
ខ្ណៈថដលអបកចាំបាច់រតូវានថាមពល និង ដផ្ទឋ តដលីការសដរមចការងារ ការដធវីថបបដនេះឆ្ងង យដពកន្មាំដៅរកភាពមរួដៅ  
និង ដ្សថសដ័រចបូករចបល់។ ដន្មេះជាដពលថដលអបករតូវ “ជិេះឧទនាភ គ្ចរកដមីលឲ្យរគ្ប់រជុងដរជាយ” ដនជីវតិរបស់អបក ដដីមផី
ឲ្យអបកអាចន្មាំអវីៗ ទាំងប ុន្មម នរត ប់មកកាន់សមតុលយវញិ។ 

ឧបករណ៍ដូចជា កង់រដទេះជីវតិ អាចជយួបាន។ វាជយួអបកឲ្យពិចរណ្តដមីលថផបកនីមយួៗដនជីវតិរបស់អបក ជាបនថបន្មធ ប់ 
ដហ្យីវាយតដមលអវីថដលរម នសមតុលយ។ ដហ្យីដូដចបេះ វាជយួអបកឲ្យកាំណត់នូវថផបកដផសងៗថដលរតូវការការយកចិតថទុកោក់
ថថមដទៀត។ 

កងរ់មទះជីវរិ  

កង់រដទេះជីវតិ19ានអាំណ្តចណ្តស់ ដរពាេះថាវាផឋលឲ់្យអបកនូវការបងាា ញផ្ទធ ល់ថភបកដ៏ចាស់លាស់ពីរដបៀបថដលជីវតិរបស់អបក
បចចុបផនបកាំពុងសទតិដៅ ដបីដរបៀបដធៀបជាមយួនឹងអវីថដលអបកចង់កាល យជា។ វាដៅថា “កង់រដទេះជីវតិ” ដោយស្គរថផបកនីមយួៗ
ដនជីវតិរបស់អបករតូវបានគូ្សដៅដលីរងវង់មយួ ដូចជាកាាំរដទេះ។ 

សូមដរបីជាំហានខ្វងដរកាម ដដីមផបីដងកីតកង់រដទេះជីវតិរបស់អបក ដហ្យីវាយតដមលសមតុលយរបស់អបក។ 

1.  សូមចប់ដផឋីមដោយបាំផុសគ្ាំនិតរងាវ ស់៦ដៅ៨ដនជិវតិរបស់អបកថដលសរាប់អបក។ ការគិ្តពីថផបកទាំងដនេះអាចាន
ដផសងៗរប  ដូចជា៖  

                                                 
19 http://www.mindtools.com/pages/article/newHTE_93.htm 
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 តនួ្មទីន្មន្មថដលអបកានដៅកបុងជីវតិ ឧទហ្រណ៍ ស្គវ មី/ភរោិ ឪពុក/ាឋ យ ន្មយក អបករគ្ប់រគ្ង មិតថរមួ
ការងារ សាជិករកុម កីឡាករ អបកដឹកន្មាំសហ្គ្មន៍ អបកដឹកន្មាំ/សាជិករកុមជាំនុាំ ឬមិតថភកឋិ។ 

 ថផបកដផសងៗដនជីវតិថដលសាំខ្វន់សរាបអ់បក  ឧទហ្រណ៍៖ ភាពដចបរបឌិត ជីវតិខ្វងវញិ្ញដ ណ ការងារ ការអប់រ ាំ 
រកុមរគួ្ស្គរ មិតថភកឋិ សុវតទិភាពខ្វងហ្រិ ដ្វតទុ បញ្ញា ថផបករាងកាយ ចាំណង់ចាំណូលចិតថ ឬសកមមភាពរកុមជាំនុាំ ឬ  

 ការប ច្ូ លរប ដនចាំណុច ឬកិចចការទាំងដនេះ (ដផសងៗរប ) ឆលុេះបញ្ញច ាំងនូវអវីៗថដលជាអាទិភាពដៅកបុងជីវតិរបស់
អបក។  

2.  ចូរសរដសរចូលនូវរងាវ ស់ទាំងដនេះ ដៅដលីដារកាម កង់រដទេះជីវតិ ថផបកនីមយួៗនិោយអាំពីកង់រដទេះជីវតិ។  

3.  ការគិ្តថបបដនេះអាចឲ្យអបកសនមតថាអបកនឹងរកីរាយ និងានអារមមណ៍សកប់សកល់ របសិនដបីអបករកដ ញីសមតុលយរតឹម
រតូវដនការយកចិតថទុកោក់សរាប់រងាវ ស់នីមយួៗទាំងដនេះ។ ដហ្យីថផបកដផសងៗដនជីវតិរបស់អបកនឹងរតូវការករមិតដន
ការយកចិតថទុកោក់ដផសងៗ ដៅដពលដផសងៗរប ។ ដូដចបេះ ជាំហានបន្មធ ប់គឺ្វាយតដមលចាំននួដនការយកចិតថទុកោក់ថដល
អបកកាំពុងដបឋជាញ ដៅដលីថផបកនីមយួៗ។  

4.  សូមគិ្តថា រងាវ ស់នីមយួៗត្តមលាំោប់លាំដោយ ដហ្យីដៅដលីពិនធុពី ០ (ទប) ដៅ ៥ (ខ្ពស់) សូមសរដសរចូលនូវ
ចាំននួដនការយកចិតថទុកោក់ថដលអបកកាំពុងដបឋជាញ ដធវីចាំដពាេះថផបកដន្មេះដៅកបុងជីវតិរបស់អបក។ ចូរឲ្យពិនធុនីមយួៗដៅដលី
កាាំរដទេះសមរមយដនកង់រដទេះដនជីវតិ របស់អបក។  

5.  ដពលដនេះ សូមភាជ បច់ាំណុចដៅដៅជុាំវញិរងវង់។ ដតីកង់រដទេះដនជីវតិរបស់អបកដមីលដៅ និងានអារមមណ៍ថា ានសម
តុលយថដរឬដទ?  

6.  បន្មធ ប់មក ជាដពលថដលរតូវពិចរណ្តពីករមិតដនដរលការណ៍របស់អបកដៅកបុងថផបកនីមយួៗដនជិវតិរបស់អបក។ ជីវតិ
ដដលានសមតុលយ មិនានន័យថា បានពិនធុ ៥ ដៅកបុងថផបកនីមយួៗដន្មេះដទ ៖ ានថផបកមយួចាំននួរតូវការការយក
ចិតថទុកោក់ និងការដផ្ទឋ តអារមមណ៍បថនទមដៅដពលណ្តមយួ។ ដហ្យីដោយមិនអាចដចៀសវាងបាន អបកនឹងចាំបាច់ដធវី
ជដរមីស និងការសរមបសរមួលដផសងៗ ដរពាេះដពលដវលា និងថាមពលរបស់អបកានថដនកាំណត។់ 

ដូដចបេះ សាំណួរគឺ្ថា ដតីករមិតដនដរលការណ៍ដនការយកចិតថទុកោក់អវី សរាប់អបកដៅកបុងថផបកនីមយួៗដនជីវតិ ?  

ដៅពិនធុ “ដ៏របដសីរបាំផុត” ដៅជុាំវញិកង់រដទេះជីវតិរបស់អបកថដរ។ ចូរដរបីពណ៌ខុ្សៗរប ដដីមផភីាជ ប់សញ្ញដ ដៅដៅជុាំវញិរងវង់។  



  ការថថទាំខ្លួនឯង និងការថថទាំបុគ្គលិក 
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ដនេះជាឧទហ្រណ៍អាំពីកងរ់ដទេះដដ៏ពញដលញមយួ  

7.  ឥលូវដនេះ អបកានរូបភាពបងាា ញថដលអបកអាចដមីលដ ញីបាន អាំពីសមតុលយជិវតិរបស់អបកន្មបចចុបផនប និងសមតុលយ
ជីវតិជាដរលការណ៍របស់អបកដហ្យី ដតីានចដន្មល េះអវីខ្លេះ? ទាំងដនេះជាថផបនដនជីវតិរបស់អបកថដលរតូវការការយកចិតថ
ទុកោក់?  

ដហ្យីសូមចាំថា ចដន្មល េះអាចដៅបានទាំងពីរផលូវ។ ានថផបកដផសងៗថដលសឹងថតចាស់លាស់ដហ្យី ថដលមិនទន់បានទទលួ
ការយកចិតថទុកោក់ដូចថដលអបកចង់បានដន្មេះដទ។ ដទេះជាោ ងដនេះកឋី ក៏អាចានថផបកដផសងថដលអបកោក់កាល ាំង និង ការ
ខិ្តខ្ាំដលីសពីអវីថដលអបកគ្រួោក់។ ថផបកទាំងដនេះកាំពុងសីុកាល ាំង និង សុទនិដឌិនិយម ថដលរបដសីរជាង ដបីដដីរដៅផលូវដផសង។ 

ដៅដពលថដលអបកបានកាំណត់អាំពីថផបកន្មន្មថដលរតូវការការយកចិតថទុកោក់ ដន្មេះដល់ដពល ដដីមផដីធវីថផនការដរៀបចាំ
សកមមភាពថដលចាំបាចស់រាបក់ារទទលួបានសមតុលយស្គជាថមីដហ្យី។ ចប់ដផឋីមដោយថផបកថដលរតូវបានរពដងីយកដនថីយ 
ដតីានកិចចការណ្តខ្លេះថដលអបករតូវចប់ដផឋីមដធវីដដីមផទីទលួបានសមតុលយស្គជាថមី? ដៅកបុងថផបកន្មន្ម ថដលបចចុបផនបដនេះ 
សីុកាល ាំង និង ដពលដវលារបស់អបក ដតីអបកអាចឈបដ់ធវី ឬដរៀបចាំអាទិភាពដ ងីវញិ ឬដផធរការងារអវីខ្លេះដៅកាន់អបកដផសង? ចូរ
ដធវីការដបឋជាញ ចិតថចាំដពាេះសកមមភាពទាំងដនេះ ដោយសរដសរពកួវាចូលដៅដលីសនលកឹកិចចការរបស់អបក។ 

កង់រដទេះជីវតិជាឧបករណ៍ដ៏លអដដីមផជីយួអបកឲ្យអភិវឌណសមតុលយជីវតិរបស់អបក។វាជយួអបកឲ្យកាំណត់ោ ងដលឿន និង ថបប
រកាបនូវថផបកន្មន្មដៅកបុងជីវតិរបស់អបក ថដលអបកចង់ោក់កាល ាំងបថនទមដទៀត ដហ្យីក៏ជយួអបកឲ្យយល់ថាដតីអបករបថហ្លជា
ចង់កាត់បនទយរតង់ណ្តខ្លេះ? 

ដៅដមដរៀនដនេះ ដយងីនឹងពិចរណ្តដៅដលីទិដឌភាពថតពីរប ុដណ្តត េះ ៖ ការោក់រពាំថដន និងការថថទាំរកុមរគួ្ស្គររបស់អបក 
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ការកាំណររ់ពាំថែន  

ថផបកដ៏សាំខ្វន់មយួដនការបដងកីត និង ថថរកាសមតុលយ គឺ្សមតទភាពដដីមផនិីោយថា “ដទ” ជនួកាល។ រពាំថដន និង សមតទ
ភាពនិោយថា “ដទ” គឺ្ដូចជារបងការពារដៅកបុងជីវតិរបស់អបក។ ពកួវាការពារអបកពីការដកងចាំដណញ ការមិនទទលួខុ្ស
រតូវ និង ការដនឿយហ្ត់ដពក ដោយស្គរដធវីការរជុល។ 

ការនិោយថា “ដទ” ពិបាក ប ុថនថ ជនួកាល ក៏ចាំបាច់ថដរ។ ការនិោយថា “ដទ” អាចជាន្មាំឲ្យអបកានអារមមណ៍ថាអត្តម និយម 
ឬានពិរុទនភាព។ អបករបថហ្លជាគិ្តថា វានឹងដធវីឲ្យអារមមណ៍នរណ្តាប ក់ឈចឺប់ ជាពិដសស របសិនដបីអបកថដលាន
ចាំថណកដន្មេះ គឺ្ជាសាជិករកុមរគួ្ស្គរ ឬដកមងៗថដលអបកដធវីការជាមយួ។ ជនួកាលអបករបថហ្លជាានអារមមណ៍ថា អបកមិន
អាចនិោយថាដទបាន ដរពាេះថាអបកដជឿថារពេះជាាច ស់ ឬនរណ្តាប ក់ដទៀតនឹងមិនដពញចិតថដទ។ ដសចកឋីពិតគឺ្ រពេះជាាច ស់
អនុញ្ញដ តឲ្យដយងីនិោយថា “ដទ” ជនួកាល។ រទង់រជាបអាំពីថដនកាំណត់ និងតរមូវការរបស់ដយងី។ ដលាកដនដហ្ានិោយ
ថា "ដទ" ដោយដហ្តុផលដ៏របដសីរ (ដនដហ្ា ៦៖១-១៤)។ រពេះដយស៊េូានរពេះបនធូលថា “ដទ” ជនួកាល។ ដៅដពលថដល
ាឋ យ និង បអូនរបុសៗរបស់រពេះអងគបានបងាា ញខ្លួន ដដីមផនិីោយជាមយួរពេះអងគដៅដថងមយួ រពេះដយស៊េូពុាំបានោងដចញដៅ
ជបួពកួដគ្ដៅរ ាំដពចថដលពកួដគ្សុាំភាល មៗដន្មេះដទ (សូមដមីល ា ថាយ ១២៖៤៦-៥០)។ មនុសសមយួចាំននួថដលអបកអាច
នឹងចាំបាច់និោយថា “ដទ” ដៅដពលខ្លេះអាចជារបធាន មិតថរមួការងារ អបកដឹកន្មាំរកុមជាំនុាំ សាជិករកុមរគួ្ស្គរ និង សូមផី
ថតដកមងៗថដលអបកដធវីការជាមយួថដរ។ សមតទភាពកបុងការនិោយថា “ដទ” មកពីការដឹងខ្លួនថដលានសុខ្ភាពលអ ពីថដន
កាំណត់របស់ដយងី ដរពាេះថា កបុងន្មមជាមនុសស ដយងីមិនអាចដធវអីវីៗរគ្ប់ោ ង ឬផ្ទគ ប់ចិតថមនុសសរគ្ប់រប បានដន្មេះដទ។ 

ជាការអនុវតថដល៏អសរាប់អងគការន្មន្មដដីមផីផឋល់ឲ្យបុគ្គលិក ឬអបកសម័រគ្ចិតថរបស់ខ្លួ ននូវលិខិ្តបរោិយការងារមយួថដល
ពនយល់ពីថផបកន្មន្មដនទាំនលួខុ្សរតូវរបស់ខ្លួ នោ ងជាក់លាក់។ ការដនេះគ្រួរតូវបានពិភាកា និងរពមដរពៀងរវាងអបករគ្ប់រគ្ង 
និងបុគ្គលិក ដហី្យដធវីការវាយតដមលោ ងដហាចណ្តស់មឋងកបុ ងមយួឆ្ងប ាំ។ លិខិ្តបរោិយការងារគ្រួជាក់ថសឋង ដៅកបុ ងអវីថដល
រតូវបានរ ាំពឹងពីបុគ្គលិក។ ថផបកមយួដនតនួ្មទីរបស់អបករគ្ប់រគ្ង គឺ្របាកដថា បុគ្គលិកានចាំននួការងាររតឹមរតូវដដីមផីដធវី ដៅ

កបុ ងដពលដវលាថដលអាចដធវីបាន។ 

សមរុលយកមមរកុមរគួ្សារ និង ការងារ  

បុគ្គលិករគិ្សឋបរស័ិទជាដរចីនោក់ព័ននកិចចសាំខ្វន់ជាងរកុមរគួ្ស្គរ។ អបកខ្លេះដទៀតោករ់គួ្ស្គរសាំខ្វន់ជាងព័ននកិចច។ ក៏ានអបក
ខ្លេះដៅថតផ្ទល ស់បឋូររវាងចាំណុចទាំងពីរ។ មិនថាដគ្ដធវីវាដោយរដបៀបណ្តដន្មេះដទ  ានរគិ្សឋបរស័ិទជាដរចីនដៅកបុងព័ននកិចច
ជាប់សធេះជាមយួការពាោមដធវីសមតុលយកមមដនតរមូវការរកុមរគួ្ស្គររបស់ខ្លួនជាមយួនឹងទាំនលួខុ្សរតូវ និងការដបឋជាញ ចិតថ
ន្មន្ម ចាំដពាេះព័ននកិចច។ ដទេះជាោ ងដនេះកឋី អបកអាចបដរមីព័ននកិចច ដហ្យីដៅថតបដងកីតឲ្យាននូវ (ដោយានជាំនយួមកពីរពេះ
ជាាច ស់) រកុមរគ្ួស្គរថដលានសុខ្ភាពលអ រងឹាាំ ដចេះថថទាំរប  និង ដផ្ទឋ តដលីរពេះរគិ្សឋ ថដលដបឋជាញ កបុងការបដរមីរពេះជាាច ស់ 
រកីចដរមីនដ ងីដៅកបុងរពេះអងគ ដហ្យីជាអបកថដលនឹងបនថប េះពាល់ដល់មនុសស ត្តមរយៈការរត្តស់ដៅថដលរពេះជាាច ស់
ានដៅដលីជីវតិរបស់ពកួដគ្ាប ក់ៗ។ 

មនុសសភាគ្ដរចីននឹងយល់រសបថា រកុមរគួ្ស្គរសាំខ្វន់ ដហ្យីពកួដគ្ានបាំណងចង់បាំដពញតរមូវការរកុមរគួ្ស្គររបស់ខ្លួន។ 
ប ុថនថ ដតីអបកដឹងថាតរមូវការទាំងដន្មេះានអវីខ្លេះ ដោយរដបៀបណ្ត? ដហ្យីដតីអបកអាចបាំដពញតរមូវការទាំងដន្មេះដោយរដបៀប
ណ្ត ដៅមុនដពលថដលវាកាល យជាបញ្ញា ធាំៗដៅកបុងរកុមរគួ្ស្គររបស់អបក? 

 ស្គឋ ប់ពកួដគ្ ៖ សូមចាំណ្តយដពលនិោយជាមយួរកុមរគួ្ស្គររបស់អបក ដោយរម នការកាត់សមឋីពីព័ននកិចច។ សូម
ទទលួស្គគ ល់ថា អវីៗថដលពកួដគ្កាំពុងនិោយានសុពលភាព ដហ្យីសាំខ្វន់ ដទេះបីជាអបកមិនយល់រសប ឬយល់
អាំពីទសសនៈរបស់ពកួដគ្កឋី។ ដៅដពលថដលអបកដឹងពីកឋីបារមភ និង/ឬ តរមូវការរបស់ពកួដគ្ សូមមនជាំហានដោេះ
រស្គយ ឬបាំដពញតរមូវការទាំងដន្មេះ។ ឲ្យពកួដគ្ដឹងថា អបកយកចិតថទុកោក់ដលីពាកយសមឋីរបស់ពកួដគ្ ដហ្យីដធវីអវី



  ការថថទាំខ្លួនឯង និងការថថទាំបុគ្គលិក 
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ថដលអបកអាចដធវបីាន ដដីមផផី្ទល ស់បឋូរស្គទ នការណ៍។ ដទេះបីជាវាមិនបានផលដូចអវីថដលអបករ ាំពឹងចង់បាន ១០០% 
សាជិករកុមរគួ្ស្គរភាគ្ដរចីននឹងដកាតសរដសរអាំពីកិចចខិ្តខ្ាំរបឹងថរបងរបស់អបក។  

 ឲ្យពកួដគ្រមួចាំថណកថដរ ៖ និោយជាមយួស្គវ មី/ភរោិ និងកូនៗរបស់អបក ដោងដៅត្តមអាយុ និង ការយល់
របស់ពកួដគ្អាំពីការងាររបស់អបក ជាពិដសស ដៅដពលថដលដធវីការសដរមចចិតថថដលនឹងប េះពាល់ដល់ពកួដគ្ 
(ឧទហ្រណ៍ ការដរផីធេះដៅទីរកុងមយួដទៀត ការឧបតទមភដកមងណ្តាប ក់ ការដបឋជាញ លេះបង់ដពលដរចីនជាងមុនបដរមី
ព័ននកិចច។ល។)។ ចូរអរគុ្ណពកួដគ្សរាប់ការលេះបង់ថដលពកួដគ្ដធវីដៅកបុងការថចករ ាំថលកជាមយួដកមងៗថដល
អបកដធវីការជាមយួ។ របសិនដបីអាច ចូរយកកូនរបស់អបកដៅជាមយួអបកដៅដពលខ្លេះ ដៅដពលថដលអបកដធវកីារ
ជាមយួកុាររបឈមមុខ្នឹងភាពរងដររេះ (ដោយានការអនុញ្ញដ តពីអងគការរបស់អបក)។ ឲ្យពកួដគ្ដ ញីកថនលង
ថដលអបកដៅជាដរៀងរាល់ដថង និង អវីថដលអបកដធវខី្លេះ។ ការដនេះជយួឲ្យការងាររបស់អបកចក់ដបតុងចាំដពាេះកូនៗរបស់
អបកដូដចបេះពកួដគ្ដឹងថាអបកកាំពុងជយួនណ្ត ដហ្យីដហ្តុអវី។ វាក៏ជយួឲ្យពកួដគ្បានដឹងអាំពីកុាររបឈមមុខ្នឹង
ភាពរងដររេះថដរ ដហ្យីដធវីឲ្យដគ្កាន់ថតានចិតថថចករ ាំថលកជាមយួអបកដដទថដលានតរមូវការ។20 

ចូរចាំថា ទាំងរកុមរគួ្ស្គររបស់អបគ្ និងការរត្តស់ដៅរបស់អបកសុទនថតជារពេះអាំដណ្តយទនមកពីរពេះជាាច ស់ ថដលពិតជា
សាំខ្វន់ណ្តស់។ រពេះជាាច សប់ានរបទនឲ្យអបកទាំងពីរហ្បងឹ។ ដហ្តុដូដចបេះដហ្យី ានវធីិដដីមផសីដរមចទាំងពីរបាន។ សូម
ចាំណ្តាំថា ដទេះជាោ ងដនេះកឋី ថដលដយងីនិោយថា ការរត្តស់ដៅ មិនថមនព័ននកិចចដ យី។ ព័ននកិចចអាចនឹងផ្ទល ស់បឋូរ ដហ្យី
រពេះជាាច ស់អាចនឹងសុាំអបកឲ្យបដរមីដៅកបុងរដបៀបដផសងៗរប ដៅកបុងព័ននកិចច។ ការរត្តស់ដៅរបសអ់បកជាដរឿយៗនឹងមិនផ្ទល ស់
បឋូរដ យី ដទេះជាអាចានរដបៀបដផសងៗរប ដដីមផសីដរមចវាក៏ដោយ។ 

មរើម្ចនអវមីទៀរថែលអាចជយួ រន?  

 រគ្ូផឋល់ឱវាទ ៖ ដទេះជារគូ្ខ្វងវញិ្ញដ ណឬអបកានវជិាជ ជីវៈកឋី ក៏អាចជយួអបកឲ្យរកដ ញី និង រកាសមតុលយរវាង
ជីវតិផ្ទធ ល់ខ្លួន និងព័ននកិចចរបស់អបកថដរ។  

 បដងកីតជាចងាវ កដ់នការសរាក និង ការងារ ៖ ការថដលដឹងថាដពលណ្តអបកអាចសរាក ចាំណ្តយដពលជាមយួ
រកុមរគួ្ស្គរ ដហ្យីដៅដពលណ្តថដលអបកអាចដធវីការ អាចជយួអបកឲ្យដរបីដពលដវលា ដទពដកាសលយ និង ថាមពល
របស់អបកកបុងករមិតអតិបរា។ រកុមរគួ្ស្គររបស់អបកនឹងដកាតសរដសរវាថដរ ដៅដពលថដលពកួដគ្មក ចូលរមួទាំង
ដឹងថា ដពលណ្តថដលពកួដគ្អាចចាំណ្តយដពលជាមយួអបកបាន។  

ដទេះជាអបកចប់ដផឋីមដោយរដបៀបណ្តក៏ដោយ ការបដងកីត និង រកាសមតុលយដៅកបុងជីវតិផ្ទធ ល់ខ្លួន និងព័ននកិចចរបស់អបក នឹង
រមួប ច្ូ លនូវការដបឋជាញ ចិតថ ការលេះបង់ និង របាជាញ  ប ុថនថវានឹងរបាកដថាអបកអាចបនថដៅមុខ្ោ ងានរបសិទនភាពដោយមិន
ដលួផ្ទង ដរកាយ។

                                                 
20 ដទេះជាោ ងដនេះកឋី សូមរបយត័បថា កុាររបឈមមុខ្នឹងភាពរងដររេះជាដរចនី រតវូបានឲ្យរមួចាំថណកដៅកបុងសកមមភាពផលូវដភទ ដរចនី
ជាងអាយុរបស់ខ្លួន ដោយស្គរអវថីដលពួកដគ្បានដ ញី ឬានបទពិដស្គធន៍ពអីតតីកាល ។ សូមរបយត័ប ដោយស្គរកុារទាំងដនេះ 
ជួនកាលអាចសាំថដងសកមមភាពត្តមបទពិដស្គធន៍ផលូវដភទជាមួយកុារដដទដទៀត ជាពដិសសអស់អបកថដលមិនបានរបយត័បថាពួកដគ្ាន
បទពដិស្គធន៍ផលូវដភទោ ងណ្ត ។ ដោយដហ្តុផលទាំងដនេះ កុារមិនគួ្ររតូវបានទុកឲ្យដៅថតកុាររប ឯង ដោយមិនានការដមីលខុ្ស
រតូវពីមនុសសធាំដទ ដទេះបដីគ្ជាកូនរបស់អបក ឬកុាររបឈមមុខ្នងឹភាពរងដររេះកឋី ។ 
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ករណីសិកា  

“ា ក់មិនថដលានដពលសរាប់កូនដស្គេះ! ា ក់មិនស្គឋ ប់កូននិោយ!” ោ សមីន បានបិទទវ រមយួទាំហ្ងឹដៅចាំដពាេះមុខ្
ាឋ យរបស់ន្មង ដហ្យីដៅស្គង ត់ពីដរកាយទវ រ។ ាឋ យរបស់ន្មងបានងាកមករកខ្ញុ ាំ ជាដភញៀវ និងជាមិតថភកឋិាប ក់ ដោយភាពមរួ
ដៅ  ន្មងនិោយថា “ខ្ញុ ាំមិនយល់ពីន្មងដស្គេះ”។ “ន្មងដចេះថតសុាំឲ្យខ្ញុ ាំចាំណ្តយដពលជាមយួន្មង ប ុថនថ ខ្ញុ ាំមិនានដពលឲ្យន្មង
ដទ។ ខ្ញុ ាំមិនអាចដឹងទុកមុនដទ ថាទូរស័ពធដរាទ៍ដៅដពលណ្ត ឬានបញ្ញា ធាំដៅដពលណ្ត។ មិនថមនដោយស្គរខ្ញុ ាំមិនរសលាញ់
ន្មងដទ ប ុថនថ មកពីន្មងមិនយល់។” 

ខ្ញុ ាំបានដមីលន្មងចកដចញដៅ ដហ្យីខ្ញុ ាំមិនបានរបាប់ន្មងថា កូនរសីាប ក់ដទៀតរបស់ន្មងបដ ច្ញអារមមណ៍ដូចរប មកកាន់ខ្ញុ ាំ 
ដូចថដលោ សមុនី ដទីបថតបានថរសក និោយរមួគឺ្ថាាឋ យរបស់ន្មងមិនានដពលសរាប់ពកួដគ្ ថដលន្មងានអារមមណ៍ថា
រកុមរគួ្ស្គររបស់ពកួដគ្មិនសូវសាំខ្វន់ដូចព័ននកិចចដទ។ បន្មធ ប់មក ខ្ញុ ាំក៏បានគិ្តអាំពីរកុមរគួ្ស្គរជាដរចីនថដលខ្ញុ ាំធាល ប់ដ ញី 
ធាល ប់ស្គគ ល់ និងស្គទ នការណ៍ន្មន្មថដលទញមនុសសាប កដ់ៅរវាងរកុមរគួ្ស្គរ និងព័ននកិចច។ ខ្ញុ ាំបានគិ្តអាំពី… 

…កូនរបុសាប ក់ថដលអាយុជាអបកដរៀនដៅមហាវទិាល័យ ថដលមិនចង់មកផធេះដៅដថងបុណយណូថអល ដោយស្គររត់និោយ
ថា ព័ននកិចចថតងថតបាំពានដលីដពលដវលារបស់ពកួដគ្ ដហ្យីឪពុកាឋ យរបសរ់ត់ពុាំានដពលចាំណ្តយជាមយួរកុមរគួ្ស្គរ
ដ យីដៅដថងបុណយណូថអល ដូដចបេះ ដតីដហ្តុអវីបានជារត់គ្រួមក? រត់គ្រួចាំណ្តយដពលជាមយួមិតថភកឋិរបស់រត់ ថដល
ោ ងដហាចណ្តស់ក៏ានដថងឈប់សរាកថដលពកួដគ្អាចសរាកបានថដរ… 

…កូនរសីថដលដរៀនដៅស្គលាបឋមសិកា ថដលមិនអាចយល់ដស្គេះថា ដហ្តុអវីបានជាន្មងមិនដ ញីបា របស់ន្មងរាប់ដថង  
ដទេះបីជារត់មិនដធវីដាំដណីរដៅណ្តក៏ដោយ។ រត់មកដល់ផធេះបន្មធ ប់ពីន្មងដគ្ងលក់ ដហ្យីដចញពីផធេះវញិ មុនដពលថដល
ន្មងភាញ ក់ពីដគ្ង … 

….ភរោិថដលានបញ្ញា ជាមយួភាពអសនថិសុខ្ផលូវចិតថ ដហ្យីអនុញ្ញដ តឲ្យស្គវ មីរបស់ន្មងដឹកន្មាំព័ននកិចច។ ន្មងានកូនតូចៗ
បីន្មក់ ដហ្យីានអារមមណ៍ឯដកាណ្តស់។ បឋីរបស់ន្មងបានពាោមដធវីអវីៗទាំងអស់ដដីមផជីយួន្មងឲ្យយលថ់ា រត់
រសលាញ់ន្មងជាងព័ននកិចចដៅដទៀត ដហ្យីរត់ក៏គិ្តគូ្ររកលាឈប់ពីព័ននកិចចថដរ… 

…ជីដូនថដលជាធមមត្ត ដមីលដៅរបស់រត់ពីរន្មក់ បីដថងកបុងមយួសបាឋ ហ៍្ ដដីមផឲី្យាឋ យរបស់ពកួដគ្អាចដៅដធវីការ។ ដៅ
ដពលថដលកូនរបុស និងកូនរបស្គររសីរបស់រត់យកដកមងាប ក់ដទៀតថដលដគ្ដបាេះបង់ដចលមកចិ ច្ ឹមថថរកា រត់បដិដសធ
មិនរពមដមីលដកមងដន្មេះដៅដថងថដលរត់ដមីលដៅរបស់រត់ដផសងៗដទៀតដទ។ រត់និោយថា កូនដន្មេះមិនថមនជាស្គច់
មមរបស់រតដ់ទ …  

…កូនរបុសថដលដពញវយ័ដៅកបុងព័ននកិចចថដលបានពាោមលាក់បាាំងទឹកថភបករបស់រត់ដៅកបុងការរបជុាំបុគ្គលិករបស់ដយងី 
ដៅខ្ណៈថដលរត់បានរបាប់ថាដតីរត់មិនអាចផគត់ផគង់ថផបកថវកិាដល់ាឋ យរបស់រត់ថដលជា្សឋីដមា យ ត្តមរយៈអវីថដល
រត់កាំពុងដធវីដន្មេះដទ។ ថវកិារបស់រត់រងីដខ្ាេះដហ្យី…  

 ខ្ញុ ាំបានគិ្តអាំពីស្គទ នការណ៍ទាំងអស់ដនេះ និងស្គទ នការណ៍ជាដរចីនដទៀត។ ខ្ញុ ាំឈចិឺតថជាមយួនឹងការឈចឺប់ទាំងប ុន្មម នថដល
ខ្ញុ ាំបានដ ញីដៅដលីទឹកមុខ្របស់មនុសសថដលដៅកបុងព័ននកិចច និងរកុមរគួ្ស្គររបស់ពកួដគ្។ ដហ្យីខ្ញុ ាំដឹងថា ានស្គទ នការណ៍
ខ្លេះៗថដលរម ននរណ្តអាចផ្ទល ស់បឋូរបាន ដលីកថលងថតរពេះជាាច ស់។ ប ុថនថ ខ្ញុ ាំក៏ដឹងថដរថា ស្គទ នការណ៍ខ្លេះ ដូចជាោ សមុ ីន   
អ ច្ ឹង ានសងឃមឹសរាប់ការផ្ទល ស់បឋូរ ប ុថនថ វានឹងរតូវចាំណ្តយដពលដវលា ការអត់ដទស ភាពកាល ហាន ការដបឋជាញ ចិតថ និង
ភាពដចបរបឌិត។  



  ការថថទាំខ្លួនឯង និងការថថទាំបុគ្គលិក 
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លាំហារ ់

ចូរបាំដពញដៅកបុងចដន្មល េះកបុងការសដងខបដនដមដរៀន៖ 

របសិនដបីអបកចង់ ________________ ដៅខ្ណៈថដលដចៀសវាង __________________ អបកចាំបាចរ់តូវរកវធីិ 
ឲ្យដពលដវលា និងថាមពលរបស់អបកានសមតុលយ រវាង ________________ របស់អបក និង ជីវតិ _____________ 
របស់អបក។ ឧបករណ៍ _____________ _____________ _____________ អាចជយួអបកឲ្យពិចរណ្តនូវថផបក
នីមយួៗដនជីវតិរបស់អបក និង វាយតដមលនូវអវីថដល _____________ ________________ និង ដដីមផកីាំណត់នូវថផបក
ដផសងៗថដលរតូវការការយកចិតថទុកោក់ដរចីនជាងមុន។ ថផបកដ៏សាំខ្វន់មយួដនការបដងកីត និង រកាសមតុលយ គឺ្ជាសមតទ
ភាពដដីមផនិីោយថា  “____________” ជនួកាល។ សមតទភាពដដីមផនិីោយថា “ដទ” មកពីការដឹងខ្លួនថដលានសុខ្
ភាពលអ ដន _________________ របស់ដយងី។ រគិ្សឋបរស័ិទជាដរចីនដៅកបុងព័ននកិចចជាប់សធេះជាមយួនឹងការថដល
ពាោមដធវីសមតុលយកមមនូវតរមូវការរបស ់ _______________ របស់ខ្លួនជាមយួនឹងទាំនលួខុ្សរតូវរបស់ពកួដគ្ និងការ
ដបឋជាញ ចិតថ ចាំដពាេះព័ននកិចចរបស់ខ្លួន។ ានវធីិដផសងៗដដីមផបីាំដពញតរមូវការរបស់រកុមរគួ្ស្គររបស់អបក ដូចជា 
_______________ ចាំដពាេះពកួដគ្ ដោយរម ន _________________ ដនព័ននកិចច ដហ្យី _______________ 
ពកួដគ្ដៅកបុង ___________________ ថដលប េះពាល់ដល់ពកួដគ្ ដហ្យីឲ្យពកួដគ្ដ ញី ___________ 
_________ ____________។ ទាំងរកុមរគួ្ស្គរ និងការរត្តស់ដៅរបស់អបកសុទនថត  _______________ ពីរពេះជា
ាច ស់ ដហ្យីពិតជា ______________ ណ្តស់។ វាអាចជយួកបុងការថសវងរក _______________ និងកស្គង 
_______________ ដនការសរាក និងការងារ។ 

សាំណួរពិភាកា  

ដតីការថដលានជីវតិថដលានសមតុលយានន័យដូចដមឋច? ចូរឲ្យឧទហ្រណ៍មយួចាំននួពីជីវតិថដលរម នសមតុលយពីបទ
ពិដស្គធន៍របស់អបក។ 

  “វាមិនអាចដៅរចួដទ កបុងការបដរមីដៅកបុងព័ននកិចច ដហ្យីដៅថតបាំដពញតរមូវការរបស់រគួ្ស្គរដន្មេះ”។ ដតីអបកយល់រសប1.
ជាមយួរបដោគ្ដនេះឬដទ ? ដៅកបុងគ្ាំនិតរបស់អបក ដតីគ្ាំនិតរបស់អបកជាក់ថសឋងោ ងណ្តខ្លេះ?  

 ដតីដៅកបុងវធីិណ្ត ថដលមនុសសាប ក់អាចជាចាំបាច់រតូវនិោយថា “ដទ” ចាំដពាេះការបដរមីរបស់រត់ ឬន្មង ដៅកបុងព័នន2.
កិចច ដដីមផបីាំដពញតរមូវការរបស់រកុមរគួ្ស្គររបស់រត់ ឬន្មង?  

  ដតីរពាំថដនន្មន្ម និងសមតទភាពន្មន្មដដីមផនិីោយថា “ដទ” ានលកខណៈដូចរប នឹងការថដលានរបងការពារដ៏3.
របដសីរោ ងដូចដមឋច ? ដតីអបកយល់រសបជាមយួគ្ាំនិតដនេះថដរឬដទ? ដហ្តុអវ?ី 

  ដតីវបផធម៌របស់អបកដមីលដៅកាន់គ្ាំនិតដនការនិោយថា “ដទ” ោ ងណ្តខ្លេះ? ដតីនឹងានអវដីកីតដ ងីរបសិនដបីអបក4.
និោយថា “ដទ” ញឹកញាប់ជាងមុន?  

 ចូររបាប់ពីរដបៀបបីោ ងថដលរតូវបានដលីកដ ងីដៅកបុងវគ្គដនេះថដលអាចជយួអបកឲ្យកស្គង និងថថរកាសមតុលយដៅ5.
កបុងជីវតិរបស់អបក។  

  ដៅកបុងជីវតិរបស់អបក ដតីនរណ្តខ្លេះជាអបកថដលអបកអាចនឹងចាំបាច់និោយថា “ដទ” ដៅដពលខ្លេះ?  6.
 ដតីរគូ្ផឋល់ឱវាទជាអវី ដហ្យីពកួដគ្អាចជយួអបកបានដោយរដបៀបណ្តខ្លេះ? ចូរគិ្តពីនរណ្តាប ក់ថដលអាចជារគូ្ផឋល់7.
ឱវាទខ្វងវញិ្ញដ ណ ឬវជិាជ ជីវៈសរាប់អបកដៅដពលដនេះ។ ដតីអបកអាចចប់ដផឋមីថសវងរកអបកដលីកទឹកចិតថ/រគ្ូផឋល់ឱវាទ
ខ្វងវញិ្ញដ ណដោយរដបៀបណ្ត របសិនដបីអបកមិនទន់ានមយួដន្មេះ?  

សកមមភាព 

សូមដរបីរបាស់សនលឹកកិចចការ “កងរ់ដទេះជីវតិ” ដដីមផីដមីលអាំពីសមតុលយដនជីវតិរបស់អបក។ 
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សមសរៀនទី ៩៖ សតើអងាភាព និង ព័នធកិច្ចនានាអាច្សធែើអែីខ្លះ សដើមបផី្ែទ ំនិង គមំ្ទដល់
បុគាលកិរប ខ់្លួន?  

ដសចកថសីដងខប៖  

 ដតីដហ្តុអវីបានជាអងគភាពន្មន្មគ្រួថថទាំដលីសុខ្ាលភាពរបស់បុគ្គលិក? 
 ដតីអងគភាពន្មន្មអាចថថទាំសុខ្ាលភាពរបសបុ់គ្គលិកបានដោយរដបៀបណ្ត? 
 ដតីរកុមការងារអាចដលីកកមពស់ការថថទាំខ្លួនឯង និងបុគ្គលិកដ៏លអរបដសីរបានដោយរដបៀបណ្ត? 

ជាការសាំខ្វន់សរាប់រកុមការងារ ព័ននកិចច ឬអងគភាពនីមយួៗានការដបឋជាញ ចាំដពាេះសុខ្ភាព និង សុខ្ាលភាពរបស់
បុគ្គលិក ដទេះបីជាបុគ្គលិកសីុរបាក់ថខ្ ឬជាអបកសម័រគ្ចិតថកឋី។ ដនេះានន័យថា កបុងន្មមជាមនុសសដយងីរកដមីលអាំពីតរមូវការ
របស់មនុសសនីមយួៗ ក៏ដូចជាដលីកទឹកចិតថរប ដៅវញិដៅមក ឲ្យរស់ដៅកបុងជីវតិថដលថថទាំខ្លួនឯងបានលអរបដសីរថដរ។ វាគ្រួ
សងកត់ន័យថា ការថថទាំបុគ្គលិកដ៏លអរបដសីរក៏ជាអវីមយួថដលរតូវថតដលីកកមពស់ និង រាំរទដោយការរគ្ប់រគ្ងដ៏របដសីរ 
(សូមដមីល ដមដរៀនទី ១៣) ដហ្យីដោយនិតិវធីិថដលានរបាជាញ ថដលរតូវបានទទលួយកមកអនុវតថដោយអងគការទាំងមូល
ថដរ។  

មរើអងគភាពនានាគ្រួយកចិរតទុកោកម់លើអវ?ី  

អងគការមនុសសដៅកបុងការជយួសដ្ងាគ េះ គឺ្ជាអងគការមយួថដលបានដបឋជាញ កបុងការអនុវតថការរគ្ប់រគ្ងដ៏របដសីរ សឋីអាំពីមនុសស
ថដលដធវីការដៅកបុងថផបកជយួសដ្ងាគ េះ និងអភិវឌណ 21។ ពកួដគ្បានសដងខបថា “កិចចការងាររបស់ភាប ក់ងារជយួសដ្ងាគ េះ និងការ
អភិវឌណ ជាដរឿយៗោក់ការទមទរដ៏ធាំដធងដៅដលីបុគ្គលិក ដៅកបុងស្គទ នភាពថដលស្គាំញុាាំ និងរបថុយរបថាន។” វាពិត ដសមី
នឹងអងគការ និងព័ននកិចចន្មន្មថដលដធវីការជាមយួកុារ និងសហ្គ្មន៍ថដលជបួនឹងស្គទ នការណ៍ងាយរងដររេះ។ ដោយស្គរ
ការទមទរដ៏ពិដសសដៅដលីបុគ្គលិក អងគររមនុសសដៅកបុងការជយួសដ្ងាគ េះ បានដលីកដ ងីថា អងគការ “ានតនួ្មទីដមីល
ថថរកា ដដីមផរីបាកដថា សុខ្ាលភាពខ្វងរូបកាយ និងសតិអារមមណ៍របស់បុគ្គលិកខ្លួន ដៅមុនដពល អាំ ុងដពល និង ដៅ
ដពលប ច្បក់ារងាររបស់ខ្លួនជាមយួពកួដគ្ទទលួបានការថថទាំបានលអរបដសីរ”។ 

ដរលការណ៍ថណន្មាំរបស់អងគការមនុសសដៅកបុងការជយួសដ្ងាគ េះ ៖ មនុសសសាំខ្វន់ចាំដពាេះការសដរមចដបសកកមមរបស់ដយីង។ 
ការថដលដយីងចូលដៅកាន់មនុសសថដលដធវីការឲ្យដយីង គឺ្ជារគិ្េះដនការសដរមចដបសកកមមរបស់ដយីង។ ដយីងទទលួស្គគ ល់ថា 

អបកថដលដធវីការសរាប់ដយីង សកឋិសមនឹងទទលួការដររព និងការរគ្ប់រគ្ងឲ្យបានសមរមយ ដហី្យរបសិទនភាពនិង
ដជាគ្ជយ័ដនរបតិបតថិការរបស់ដយីង អារស័យដលីបដិភាគ្ដនបុគ្គលិកថដលបានទទលួបានដបៀវតសរ ៍និង ជាប់កិចចសនា និង

អបកសម័រគ្ចិតថ។ 

ដោបលម់យួចាំននួជាក់ថសឋងពីអងគការ មនុសសដៅកបុងការជយួសដ្ងាគ េះានដូចជា៖22 

 និតិវធីិជាលាយលកខណ៍អកសរានថចងអាំពីបុគ្គលិកទក់ទងនឹងសនថិសុខ្ សុខ្ភាពបុគ្គល ការដមីលថថរកា និងការ
ដរជាមថរជង សុខ្ភាព និងសុវតទភិាព។  

 ថផនការកមមវធីិរមួានទាំងការវាយតដមលដៅដលីសនថិសុខ្  ហានិភ័យដលីការដធវីដាំដណីរ និងសុខ្ភាព ចាំដពាេះរបដទស 
ឬតាំបន់ជាក់លាក់ ថដលរតូវបានរ ាំលឹកដ ងីវញិដៅកបុងចដន្មល េះសមរមយ។  

                                                 
21 www.peopleinaid.org ដៅដលីដគ្ហ្ទាំព័រ អបកនងឹរកដ ញីធនធានន្មន្ម និង រកមសរាប់ការអនុវតថដលីការរគ្ប់រគ្ងធនធានមនុសស  
22 ថរបសរមួលពី “មគ្គុដទសក៏ និង ខ្វប តទរមង់ដននិតិវធិី ៖ ការសរាក និងបននូរអារមមណ៍” ដធវវីដិស្គធនកមមដៅឆ្ងប ាំ 2008 

http://www.peopleinaid.org/
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 បុគ្គលិក និងសាជិកបុគ្គលិកទាំងឡាយ ថដលអាចនឹងទទលួការប េះពាល់ នឹងរតូវបានរបាប់ឲ្យដឹងពីហានិភ័យ
ន្មន្មថដលទក់ទងនឹងតនួ្មទី ថដលពកួដគ្នឹងដធវី និង អងគការពនយល់នូវរងាវ ស់ថដលពកួដគ្បានដធវីដដីមផកីាត់
បនទយហានិភ័យទាំងដន្មេះ។  

 ដៅកថនលងណ្តថដលស្គទ នការណ៍ងាយថរបរបួល ថផនការសនថិសុខ្ជាមយួនឹងនិតិវធីិដនការជដនលៀស រតូវបានដធវី
វដិស្គធនកមមជាដទៀងទត់។  

 របាយការណ៍ន្មន្មអាំពីរបសួថដលទក់ទងនឹងការងារ ជមងឺ ដររេះថាប ក់ និង មហ្នឋរាយន្មន្ម រតូវបានថថរកានិង
រគ្ប់រគ្ងដដីមផជីយួវនិិចឆ័យ និងកាត់បនទយហានិភ័យសរាប់បុគ្គលិកន្មដពលអន្មគ្ត។ 

 ថផនការការងារមិនតរមូវឲ្យដធវកីារដរចីនដា ស ដលីសពីអវីថដលរតូវបានថចងដៅកបុងកិចចសនាការងារជាមយួបុគ្គល
ដ យី។  

 ដពលឈប់សរាកដផសងៗ ដោងដៅត្តមនិតិវធីិជាលាយលកខណ៍អកសរ គឺ្សុទនថតសាំខ្វន់ចាំបាច់។  

 បុគ្គលិកទាំងអស់ានការសាភ សន៍ផឋល់មតិ ឬសាភ សនដចញ ដៅចុងដនកិចចសនា ឬកិចចការគ្ដរាង។ របសិនដបី
អាច ដន្មេះនឹងានការរបឹកាដោបល់ផ្ទធ ល់ខ្លួន។ អបករគ្ប់រគ្ង រតូវបានហ្វកឹហ្វនឺដដីមផដីធវីឲ្យរបាកដថា ដសវាកមម
ទាំងដនេះរតូវបានផឋល់ឲ្យបុគ្គលិក។  

កបុងករណីថដលអងគភាពថដលដធវកីារដោយផ្ទធ ល់ជាមយួកុារ និតិវធីិការពារកុារក៏សាំខ្វន់ណ្តស់ថដរ កបុងការរបាកដថា 
បុគ្គលិកដឹងពីអវីថដលពកួដគ្រតូវបានរ ាំពឹងទុក ចាំដពាេះអាកបផកិរោិរបស់ខ្លួនចាំដពាេះកុារ។ វាកអ៏ាចជយួការពារបុគ្គលិក និង
អងគភាពដន្មេះ ពីការដចទរបកានខុ់្សឆគងផងថដរ។ (សូមដមីល ដសៀវដៅកិចចការទី៦)។ 

បញ្ញា ថផបកនិតិវធីិដ៏សាំខ្វន់មយួដទៀត ថដលដយងីគ្រួគិ្តពិចរណ្តទក់ទងនឹងបនធុកការងារ និង ការផឋល់សិទនិអាំណ្តច។ ជា
ការសាំខ្វន់សរាប់អបកដឹកន្មាំរកុម និងអបករគ្ប់រគ្ងកបុងការយកចិតថទុកោក់កបុងការដឹងលឺ ថាដតីសាជិករកុមរបស់ខ្លួនបាន
ទទលួទាំនលួខុ្សរតូវដរចីន (ឬតិច) ប ុណ្តត ។ ទាំងទាំនលួខុ្សរតូវតិចដពក និងដរចីនដពក អាចជាកត្តថ បណ្តឋ លឲ្យានជមងឺ
ដ្សថសបាន។ ក៏សាំខ្វន់ផងថដរថដលអបកដឹកន្មាំមិនថដលកបុងការោក់ទាំនលួខុ្សរតូវឲ្យនរណ្តាប ក់ដធវីដៅកបុងគ្ដរាងណ្ត
មយួ ដោយមិនរបគ្ល់នូវសិទនអិាំណ្តចថដលចាំបាច់ឲ្យដល់ពកួដគ្កបុងការដធវីការសដរមចចិតថ។ វាជារូបមនឋខ្លីៗចាំដពាេះការ
ដនឿយហ្ត់ដពកដោយការដធវីការងារដរចីនរជុលត្តមរយៈការដធវឲី្យពកួដគ្ខ្កចិតថ និង ការរពដងីយកដនថីយ។ ការដលីកទឹកចិតថ
ពីអបកដឹកន្មាំរកុម និងសាជិករកុមសាំខ្វន់ណ្តស់។ ដៅកថនលងណ្តក៏ដោយថដលអាចដៅរចួ អបកដឹកន្មាំ និងអបករគ្ប់រគ្ងគ្រួ
រកដមីលឱកាសកបុងការជយួសាជិករកុមឲ្យអភិវឌណរពេះអាំដណ្តយទន និងបាំនិនន្មន្ម។ 

ទាំងបុគ្គលិកជាបុគ្គល និងព័ននកិចចទាំងមូល ការកាំណត់ដរលដៅចាស់លាស់សាំខ្វន់ណ្តស់។ ព័ននកិចចរតូវានរកុមមនុសស
ជាដរលដៅថដលរតូវបាននិោយដចញមក តនួ្មទី និងកមមវតទុចាស់លាស់ សីុរប  អាចសដរមចបាន និងអាចវាស់ថវងបាន។ 
ជាមយួនឹងដរលដៅចាស់លាស់ អងគភាពនឹងមិនពនាោមចក់រកដ កអវីៗថដលមិនថមនជាអាទិភាពដ យី។ ដនេះជយួ
ដចៀសវាងដ្សថស និងការដធវីការដរចីនរជុល។ 

ការបមងកើរវបប្មរ៌កុម ថែលមលើកកមពស់ការថែទាំខ្លួនឯង  

ទិដឌភាពមយួដ៏សាំខ្វន់គឺ្ថារកុមការងារទាំងមូល ទទលួស្គគ ល់ការថដលខ្លួនឯងងាយទទលួដ្សថស។ ដយងីចាំបាច់រតូវទទលួ
ស្គគ ល់ថា ដយងីានថដនកាំណត់។ ការទទលួស្គគ ល់ដន្មេះនឹងចក់រគិ្េះថដលនឹងផឋល់នូវចដន្មល េះ និងដពលដវលា ដដីមផពិីភាកាពី
ហានិភ័យដនការដនឿយហ្ត់រជុលដោយស្គរការងារ ជមងឺប េះទងគិចដោយរបដោល។ល។ ខ្វងដរកាមដនេះជាដោបល់មយួ
ចាំននួសរាប់យុទនស្គ្សឋ និងលាំហាត់ជារកុមៗ ៖ 
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 ោក់ដពល និង ចដន្មល េះដទៀងទត៖់ សរាប់ការគិ្តពិចរណ្តអាំពីបទពិដស្គធន៍ជាបនថបន្មធ ប់ដនជមងឹប េះទងគិចផលូវចិតថ
បន្មធ ប់បនសាំ។ 

 ស្គឋ ប់រប ដៅវញិដៅមក៖ សាជិករកុមគ្រួថតអាច និងរតូវបានដលីកទឹកចិតថឲ្យបងាា ញនូវទសសនៈអវជិជាន និង
វជិជានអាំពីការងារ។ អវីថដលមិតថរមួការងាររបស់អបកដរៀបរាប់ពីអវីថដលកាំពុងទញពកួដគ្ឲ្យធាល កចុ់េះនឹងផឋល់ឲ្យអបកនូវ
មគ្គុដទសក៏លអចាំដពាេះអវីថដលដគ្រតូវការ។ សូមស្គឋ ប់បញ្ញា ដនការជរមុញចិតថ ការរ ាំពឹង បញ្ញា ថបបដទវស្គ្សឋ ឬ ដរល
គ្ាំនិតអវីដផសងៗដទៀត ឬគ្ាំរូថដលរបថហ្លជាដធវីឲ្យពកួដគ្ានបញ្ញា ។ ដយងីក៏រតូវអាចបញ្ញជ ក់ពីកាំហ្ងឹរបស់ដយងី
ដោយរម នភាពអាា ស។ ដយងីរបថហ្លជាានបទពិដស្គធន៍នូវកាំហ្ងឹចាំដពាេះភាពដវទន្ម រពេះជាាច ស់ ឬភាពអ
សមតទភាពរបស់ដយងីកបុងការការពារកូន និង របឆ្ងាំងនឹងអបករបឆ្ងាំង។ របសិនដបីដយងីមិនអាចបងាា ញអាំពីអាាំរមម
ណ៍ខឹ្ងបានដទ ចិតថជូរចតនឹ់ងានលទនផលជាការដនឿយហ្ត់ដពក ដោយស្គរការដធវីការដរចីនរជុល។  

 ការអនុវតថដាំដណ្តេះរស្គយដលីជដាល េះថដលានសុខ្ភាពលអ៖ ជដាល េះជាកត្តថ ចមផងកបុងការបដងកតីការដនឿយណ្តយ
ដពកដោយស្គរការដធវីការរជុល៖ ជដាល េះដៅកបុងរកុម បុគ្គលិកការងារ និងកុារ និងពីរបភពខ្វងកបុងនិងខ្វងដរដ។ 
សូមផឋល់នូវទីត្តាំងសរាប់ និងបដងកីតវបផធម៌របស់រកុមថដលដលីកទឹកចិតថដាំដណ្តេះរស្គយជដាល េះថដលានសុខ្
ភាពលអ។  

 ឆលុ េះបញ្ញច ាំងជារកុម៖ សូមដធវកីារកត់រត្តពីអារមមណ៍ដនការលួងដលាម និង ភាពឯដកា ដសរភីាព និង ភាពអាា ស់ 
សូមសួរ ដហ្យីដធវីការឆលុេះបញ្ញច ាំងដៅដលីសាំណួរខ្វងដរកាមៗ៖ ដតីដពលណ្តជាដពលថដលផឋល់ជីវតិដ៏ខ្វល ាំងកាល បាំផុត
ដៅកបុងជីវតិរបស់ខ្ញុ ាំ? ដតីដពលណ្តជាដពលថដលសីុកាល ាំងដនជីវតិខ្ញុ ាំបាំផុតដៅកបុងជីវតិខ្ញុ ាំ? 

 បាំថបកជាំដនឿខុ្សឆគងអាំពីព័ននកិចច៖ រកឲ្យដ ញី និោយដចញ ដហ្យីដោេះរស្គយជាំដនឿខុ្សឆគងន្មន្មថដលសីុកាល ាំង
របស់ដយងី។ ជាំដនឿខុ្សឆគងន្មន្មថដលសូនដយងី ដហ្យីសីុកាល ាំងដយងីអាចរមួានទាំង៖ ខ្ញុ ាំជាចដមលយីថតមយួរបស់
រពេះជាាច ស់ប ុដណ្តត េះ ខ្ញុ ាំមិនអាចនិោយថាដទបានដទ៖ ឪកាសទាំងប ុន្មម នដដីមផជីយួគឺ្ជារពេះជាាច ស់ថដលបាន
ដរៀបចាំដ ងី ដពលដនេះ ខ្ញុ ាំរតូវកាល យជាឪពុកាឋ យរបស់ដកមងដនេះ ដដីរត្តមរពេះជាាច ស់អស់ពីចិតថ រមួានទាំងការ
លេះបង់រកមុរគ្សួ្គរ/សុខ្ភាពផលូវចិតថ សរាប់ព័ននកិចច រពេះជាាច ស់គឺ្ជា / ដយងីដធវី ថដលការបន្មធ បខ្លួនានន័យថា 
ជាការលេះបង់ និង បងអត់ខ្លួនឯងដចល ដហ្យីានតដៅដទៀត។ 
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ករណីសិកា 
ខ្វងដរកាមដនេះជាឧទហ្រណ៍ពីរអាំពីអងគភាពថដលដធវីការផ្ទល ស់បឋូរសាំខ្វន់ៗដដីមផថីថទាំបុគ្គលិកឲ្យបានកាន់ថតរបដសីរ ៖  

1.  មូលនិធិ មូគី្ស្គ (Mukisa Foundation) ជាមជឈមណឍ លសរាបកុ់ារពិការដៅ កាាំបា ឡាកណ្តឋ ល ថដលបដរមីឲ្យ
កុារចាំននួ៣០០ន្មក់ និង រកុមរគួ្ស្គររបស់ពកួដគ្។ វាបានចប់ដផឋីមដៅថខ្កុមភៈ ឆ្ងប ាំ២០០៦ ដោយដរលបាំណងដធវី
ការជាមយួរកុមរគ្ួស្គរកុារថដលានភាពពិការ ដដីមផបីាំពាក់បាំប នពកួដគ្ ដហ្យីជយួកុាររស់ដៅកបុងជីវតិដពញដោយ
សកាឋ នុពលថដលពកួដគ្ាន។ ដមីលថយដរកាយ ពកួដគ្ដ ញីថា “ដយងីានកឋរីសដម និង ឆនធៈកបុងការដាំដណីរការ មូគឺ្
ស្គ ប ុថនថ ដយងីមិនានការបណឋុ េះបណ្តឋ លណ្ត ដដីមផដីាំដណីការអងគការដស្គេះ…” 

ដៅដពលថដលពកួដគ្ចប់ដផឋីមដរៀនអាំពីការថថទាំបុគ្គលិក អបកដឹកន្មាំមូគី្ស្គ បានដធវីការផ្ទល ស់បឋូរតិចតចួ ថដលានផលប េះ
ពាល់ធាំដៅដលីបុគ្គលិក និង អបកសម័រគ្ចិតថ ក៏ដូចជាកុារថដលពកួដគ្ដមីលថថរកាថដរ៖ 

 ការរបជុាំបុគ្គលិករបចាំសបាឋ ហ៍្របស់បុគ្គលិកថផបកដវជជស្គ្សឋ ដដីមផរី ាំលឹកពីករណីរបស់កុារនីមយួៗ ដហ្យីថក
លមអថផនការថថទាំរបសិនដបីចាំបាច់។  

 ការរបជុាំទូដៅជាមយួអបកសម័រគ្ចិតថ ថដលពីមុនពុាំរតូវបានដគ្យកចិតថទុកោក់ ដហ្យីជាជាងទុកពកួដគ្ដចលមិន
ដធវីអវីដស្គេះ ដយងីក៏បានឲ្យពកួដគ្ផារភាជ ប់ទាំងរសុងជាមយួការងារជាក់ថសឋងដៅជុាំវញិមណឍ ល។  

 បងាា ញការដកាតសរដសីរដល់បុគ្គលិក និង អបកសម័រគ្ចិតថ ឧទហ្រណ៍ ដោយថចកចយពាកយសមឋីថផអមថលអម 
ឧទហ្រណ៍ ដូចជាការនិោយអរគុ្ណជាដដីម។  

 ផឋល់នូវទាំនលួខុ្សរតូវ និង ការបណឋុ េះបណ្តឋ លដៅកាន់សាជិកដនបុគ្គលិក និង ឪពុកាឋ យដកមង។ 
ឧទហ្រណ៍ សរាប់ការងារពាបាលថបបរូបស្គ្សថករមិតបឋម ថដលក៏បានបដងកីនទាំនុកចិតថ និង ភាពសកប់ចិតថ
ដ៏ធាំដធងសរាបព់កួដគ្។  

ជាលទនផល បរោិកាសទាំងមូលដៅកបុងមណឍ លខុ្សថបលកពីមុនទាំងរសុង។ ចិតថគ្ាំនិតរបស់បុគ្គលិកបានផ្ទល ស់បឋូរ ថដលជា
លទនផលក៏ានឥទនិពលដៅដលីទាំន្មក់ទាំនងជាមយួកុារ និងឪពុកាឋ យរបស់ដកមងថដរ។ 

2.  ផធេះវរីជន គឺ្ជាលាំដៅស្គទ នមយួថដលសរាប់ឲ្យស្គប ក់ដៅ និង ទទលួការដមីលថថរកាដៅរបដទសភីលីពីន។ វារតូវបាន
បដងកីតដ ងីដៅឆ្ងប ាំ២០០៩ ដដីមផផីឋល់កថនលងស្គប ក់ដៅរយៈដពលយូរដល់ជនអន្មថា អបកថដលរតូវដគ្បដិដសធ និងដកមង
កាំរពាអាយុពី៧ ដល់១០ឆ្ងប ាំ។ ផធេះវរីជនានបុគ្គលិកដពញដា ង៤ន្មក់។ ពកួដគ្បានដធវីការផ្ទល ស់បឋូរខ្វងដរកាម ដដីមផី
ថថទាំបុគ្គលិករបស់ខ្លួនឲ្យបានកាន់ថតរបដសីរ៖  
 ដធវីឲ្យរបាកដថា បុគ្គលិកដឹងអាំពីនិមិតថ ដបសកកមម និងដរលដៅរបស់អងគភាព និង កមមវធីិ។ 
 ដធវីឲ្យរបាកដថា អងគភាពដធវីរសបត្តមអតទរបដោជន៍សរាប់បុគ្គលិករបស់រោឌ ភិបាល (ឧ. ការបង់ដថលរបបសនថិ

សុខ្សងគម)  
 សរដសរថផនការអភិវឌណបុគ្គលិក សរាប់បុគ្គលិក  

បន្មធ ប់ពីដធវីការផ្ទល ស់បឋូរទាំងដនេះ បុគ្គលិកាប ក់បានបងាា ញមតិថា៖  

“ានការអភិវឌណដៅដលីរដបៀបថដលដយងីរគ្ប់រគ្ង និង ដធវីការងារដៅកបុងការោិល័យ។ ការចាំណ្តយដពលជាមយួរពេះជា
ាច ស់ និង ការរបជុាំបុគ្គលិករបចាំសបាឋ ហ៍្ ផឋល់នូវទីកថនលងមយួសរាប់ឲ្យដយងីដលីកទឹកចិតថ និង ដលីករប ដៅវញិដៅមក
ដ ងី វាក៏ជាកថនលងថដលរកុមន្មយករបតិបតថិរបស់ដយងី និោយអាំពីនិមិតថ ដបសកកមម និងដរលដៅរបស់ផធេះវរីជនថដរ។  

ដោយស្គរការបណឋុ េះបណ្តឋ លអាំពី SSS, Pag Ibig និង អតទរបដោជន៍ដដទដទៀត អងគភាពរបស់ដយងីបានចុេះដមម េះដយងី
ដៅកបុងទីភាប ក់ងារធាន្មរា ប់រងរោឌ ភិបាលទាំងដន្មេះ។ ខ្ញុ ាំានអារមមណ៍ថានិដោជិតខ្វល់ខ្វវ យ និង ថថរកាពកួដយងី ដហ្យីពកួ
ដគ្ក៏នឹងបងាា ញដសចកឋីរសលាញ់ និងការយកចិតថទុកោក់ដថដលដៅដល់កុារថដលដយងីប េះពាល់ថដរ។” 
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លាំហារ ់ 

ចូរបាំដពញដៅកបុងចដន្មល េះដៅកបុងការសដងខបដនេះ៖ 

រកុមការងារ ព័ននកិចច ឬអងគភាពនីមយួៗរតូវដធវកីារដបឋជាញ ចាំដពាេះ _______________ និង _________________ ដន
បុគ្គលិករបស់ខ្លួន ដទេះជាបុគ្គលិកសីុរបាក់ថខ្ ឬអបកសម័រគ្ចិតថ។ អងគការមនុសសដៅកបុងការជយួសដ្ងាគ េះដលីកដ ងីថា អងគ
ភាពន្មន្ម “ាន _____________ ________________ _______________ ដដីមផរីបាកដថា សុខ្ាលភាព
ខ្វងរូបកាយ និងសតិអារមមណ៍របស់បុគ្គលិកខ្លួនដៅមុនដពល អាំ ុងដពល និងដៅដពលប ច្ ប់ការងាររបស់ខ្លួនជាមយួពកួ
ដគ្” ។ ជាការសាំខ្វន់ដដីមផាីននិតិវធីិជាលាយលកខណ៍អកសរ រមួានទាំង _______________ ________________ 
________________, ការវាយតដមលហានិភ័យ ថផនការ _________________ កាំណតរ់ត្ត _______________ 
______________ __________________, ថផនការការងារ ថដលមិនតរមូវឲ្យដធវីការដរចីនដា ងដលីសពីអវីថដលរតូវ
បានកាំណត់ដៅកបុង ________________, __________________ ដពលឈប់សរាក និង ______________
។ អបកដឹកន្មាំរកុម និងអបករគ្ប់រគ្ងគ្រួយកចិតថទុកោក់ ដលី ___________________ ដរចីន (ឬតិច) ប ុណ្តត  ថដលរតូវ
បានផឋល់ដល់សាជិករកុម។ ដៅកថនលងណ្តថដលអាច អបកដឹកន្មាំ និងអបករគ្ប់រគ្ងគ្រួរកដមីលឱកាសជយួសាជិករកុម 
ឲ្យអភិវឌណ _____________ របស់ខ្លួន និង _________________។ ទាំងបុគ្គលិកជាបុគ្គល និងព័ននកិចចទាំងមូល 
ការោក់ ___________________ ចាស់លាស់ គឺ្សាំខ្វន់ណ្តស់។ រកុមការងារទាំងមូល គ្រួទទលួស្គគ លនូ់វភាពងាយ
រងដររេះរបស់ខ្លួនចាំដពាេះ ______________________។ 

សាំណួរពិភាកា  

 ដតីជាទាំនលួខុ្សរតូវរបស់នរណ្ត ដដីមផរីបាកដថា បុគ្គលិកថថទាំខ្លួនឯង ? 1.

 ដតីអងគភាពអាចដធវីអវីបានខ្លេះ ដដីមផដីលីកកមពស់ការថថទាំខ្លួនឯងឲ្យបានលអរបដសីរ ?  2.

 ដហ្តុអវីបានជាវាសាំខ្វន់កបុងការរបាកដថា ទមងន់ការងារ ានលកខណៈរតឹមរតូវ? ដតីានបញ្ញា ថបបណ្តខ្លេះ ថដលនឹង3.
ដកីតដ ងី របសិនដបីទមងន់ការងារ មិនរតឹមរតូវសរាប់បុគ្គលិក?  

 ដហ្តុអវីបានជាសាំខ្វន់កបុងការថដលានសិទនិអាំណ្តចដដីមផដីធវកីារសដរមចចិតថ របសិនដបីអបកានទាំនលួខុ្សរតូវដៅដលី4.
ការងារថផបកណ្តមយួ? ចូរគិ្តពីឧទហ្រណ៍ដផសងៗថដលការដនេះមិនបានដកីតដ ងី។ ដតីានលទនផលអវីខ្លេះ? 

 ដតីដរលដៅចាស់លាស់ ជយួបដិភាគ្ដល់សុខ្ាលភាពរបស់បុគ្គលិកោ ងណ្តខ្លេះ? 5.

 ដតីដៅកបុងរកុមការងារ អងគភាពរបស់អបកានវបផធម៌ថបបណ្តខ្លេះ? ដតីវាដលីកកមពស ់ឬបងកហានិភ័យដល់ការថថទាំខ្លួន6.
ឯងោ ងណ្តខ្លេះ? ដតីវាអាចផ្ទល ស់បឋូរដោយរដបៀបណ្ត? 

សាំណួរសរាបអ់បករគ្បរ់គ្ង  

 ដតីអងគភាពរបស់អបក ថថទាំសុខ្ាលភាពរបស់អស់អបកថដលដធវកីារជាមយួអបកោ ងណ្តខ្លេះ? 7.

 ចូរដមីលអាំពីដោបល់ន្មន្មដៅកបុងដមដរៀនដនេះ។ ដតីមយួណ្តថដលបានដកីតដ ងីដៅកបុងកថនលងការងាររបស់អបក? ដតី8.
មយួណ្តថដលអាចថណន្មាំបាន? ដតីមយួណ្តថដលចាំបាច់រតូវផ្ទល ស់បឋូរ? 

 ដតីការដផធរសិទនិអាំណ្តចដៅកបុងអងគភាពរបស់អបកានលកខណៈោ ងណ្ត? 9.

 ដតីអបកអាចជយួកស្គងវបផធម៌ថដលដលីកកមពស់ការថថទាំខ្លួនឯង និង សុខ្ាលភាពរបស់បុគ្គលលិករបស់អបកដោយ10.
រដបៀបណ្តខ្លេះ? 
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ផ្ផនកទីបី ៖ ការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង និងម្កុមការងាររប ស់យើង 

 

ដៅថផបកទីបី ដយងីដផ្ទឋ តដៅដលីអងគភាព ព័ននកិចច និង រកុមថដលអបកដធវីការ និង រដបៀបថដលអបកអាចរកីចដរមីនដ ងី និង
អភិវឌណជាមយួពកួដគ្។ ដៅខ្ណៈថដលដមដរៀនទាំងអស់ ានរបដោជន៍សរាប់អបក មិនថាអបកានឋានៈអវ ី ដមដរៀនមយួ
ចាំននួក៏ាននូវដាំបូន្មម នជាក់លាក់សរាប់អបករគ្ប់រគ្ង។ របសិនដបីអបកមិនថមនជាអបករគ្ប់រគ្ងដទ វាជាការលអ ដដីមផថីចក
រ ាំថលកអវីថដលអបកដរៀនបានជាមយួអបករគ្ប់រគ្ងរបស់អបកដៅកបុងវធីិសមរមយ។ 

ដមដរៀនទី១០ ដមីលអាំពីការអភិវឌណគុ្ណភាពការងារ និងរដបៀបថដលអបកអាចោក់ដរលដៅដ៏ានន័យ ដដីមផជីយួអបក
ឲ្យអភិវឌណ និងរកីចដរមីនខ្វងវជិាជ ជីវៈ។ ដមដរៀនទី១១ គិ្តពីរដបៀបថដលអបកអាចជយួសាជិកដដទដទៀតដៅកបុងរកុមរបស់អបក
ឲ្យអភិវឌណថថមដទៀតត្តមរយៈការផឋល់ឱវាទ និង ការបងវឹក។ វាានរបដោជន៍សរាប់អបករគ្ប់រគ្ង និង អបកដឹកន្មាំរកុម 
ប ុថនថ រគ្ប់រប អាចដរបីវធីិស្គ្សឋទាំងដនេះដដីមផជីយួអបកដដទឲ្យរកីចដរមីនថដរ។ 

ដៅដមដរៀនទី១២ ១៣ និង ១៤ ដយងីដផ្ទឋ តដលីរកុមការងាររបស់អបក។ ដមដរៀនទី១២ ដមីលពីកត្តថ ន្មន្មថដលដធវីឲ្យរកុម
កាន់ថតានរបសិទនភាព។ ដមដរៀនទី១៣ ថណន្មាំអាំពីស្គរៈសាំខ្វន់ដនការរគ្ប់រគ្ងដ៏លអរបដសីរចាំដពាេះការទទលួបានលទនផល
លអបាំផុតដចញពីរកុម។ ដមដរៀនទី១៤ ដផ្ទឋ តពិចរណ្តដៅដលីជដាល េះ ថាដតីវាជាអវ ីរដបៀបដោេះរស្គយវា និងរដបៀបដជៀសពីវា។ 

ជាចុងដរកាយ ដៅដមដរៀនទី១៥ ដយងីដមីលដៅកាន់របធានបទដ៏សាំខ្វន់៖ រដបៀបថដលដយងីអាចោក់រពេះជាាច ស់ដៅចាំ
កណ្តឋ លដនការងារ អងគភាព និង អវីៗទាំងប ុន្មម នថដលដយងីដធវជីាមយួកុារ។ 

 



ដសៀវដៅកិចចការពិធីការកុារ                                                
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សមសរៀនទី ១០៖ សតើសយើងអាច្អភិវឌ្ឍ និងរកីច្សម្មើនស ើងសៅកនងុរសបៀបផ្ដលសយើងសធែើការ
សោយរសបៀបណ្ដ? 

មសចកតសីមងខប 
 ដរបីរបាស់អាំដណ្តយទន និង ចាំណុចខ្វល ាំងថដលដយងីាន 
 ដតីអវីជាការអភិវឌណគុ្ណភាពការងារ? 
 រដបៀបោក់ដរលដៅជាក់លាកស់រាបក់ារអភិវឌណ 
 ដតីរដបៀបដរៀនថដលលអានអវីខ្លេះ? 

ត្តមពិតដៅ ការងារភាគ្ដរចីនទក់ទងដៅនឹងកិចចការ ថដលរតូវនឹងករមិតជាំន្មញន្មដពលបចចុបផនប ឬក៏ជាំន្មញពិដសសថដល
អបកដផសងមិនាន។ ជនួកាល គឺ្ដោយស្គរថតពកួដយងីកិចចការថដលខុ្សពីអាំដណ្តយទន និង ជាំន្មញថដលដយងីាន។ ការ
សិកាបថនទមដទៀតដៅដលីចាំណុចខ្វល ាំងរបស់ដយងីអាចជយួដយងីឲ្យដគ្ចផុតពីការដនឿយហ្តរ់ជុលកបុងការដធវីការ ថបរមកជា
ចូលចិតថនឹងជីវតិការងារថថមដទៀត។ ដលីសពីដនេះដៅដទៀតដន្មេះ ការងារថដលដយងីរតូវដធវី នឹងជយួឲ្យដយងីអភិវឌណនូវជាំន្មញ
ថដលដយងីានឲ្យកាន់ថតរកីចដរមីននិងដរៀនបានដរចីនថថមដទៀត។ 

ការអភិវឌណគុ្ណភាពការងារគឺ្ទក់ទងនឹងការពរងីក ចាំដណេះដឹងថដលខ្លួនាន ជាំន្មញ និង រដបៀបថដលដយងីដធវកីារ ឬជយួ
ដយងីឲ្យទទលួបានជាំន្មញបថនទម ដូចដនេះ ដយងីអាចដធវីការរគ្ប់រទង់រទយឲ្យកាន់ថតានរបសិទនភាព និង ទទលួបានលទន
ផលលអទន់ដពល និង លអបាំផុត។ 

ជាធមមត្ត៖ របសិនដបីដយងីចង់ពរងីកសមទភាពការងារ ដយងីរតូវានគ្ាំដរាងចាស់លាស់  និង ដរៀបចាំការពរងីក 
សមតទភាព។ ការសិកាគឺ្ថផបកធមមជាតិមយួដនជីវតិ ប ុថនថ វាថតងថតានការចូលរមួរវាងភាពវជិចាន និង ភាពអវជិចាន ថដល
ផារភាជ ប់ោ ងពិដសសដៅនឹងបទពិដស្គធន៍ដនការសិកាអតីតកាលថដលជេះឥទនិពលោ ងខ្វល ាំងដៅដលីឱកាសសិកាថមីៗ។ 
ការផ្ទល ស់បថូរធមមជាតិដនបរសិ្គទ នការងារ បដងកីនការរបកតួរបថជងថមីៗ ត្តមការពិតដៅរម ននរណ្តាប ក់អាចប្ឈប់ការដរៀន 
និង ពរងីកជាំន្មញការងាររបស់ពកួដគ្បានដទ។ រពេះអងគក៏ដៅថតបនថដធវីការដៅកបុងជីវតិរបស់ដយងីថដរ ទាំងអស់ដនេះដហ្យី
ថដលជាមូលដហ្តុសាំខ្វន់ៗកបុងការដធវីការដបថជាញ កបុងការដធវីអាកបផកិរោិាាំមនួ កបុងការអភិវឌណផ្ទធ ល់ខ្លួនទាំងជាំន្មញ និងខ្វង
វញិ្ញដ ណ។ 

មរើមយើងអាចោកម់រលមៅមែើមបអីភវិឌ្ឍគុ្ណភាពការងាររនោ៉ងែូចមមតចមៅ? 
 ទាំនលួខុ្សរតូវចមផងៗ 

ពិចរណ្តអាំពីទាំនលួខុ្សរតូវការងារ និង ដរលបាំណងដនការងារបចចុបផនប រចួសូមកត់រត្តទុក 
 សមតទភាពសបូល 

សូមគិ្តអាំពីជាំន្មញចាំបាច់បាំផុតថដលអបករតូវការ ដដីមផបីាំដពញកិចចការថដលបានកត់រត្តទុកឲ្យបានលអបាំផុត 

វាអាចជយួជារបដោជន៍ដៅដពលថដលគិ្តពីសមតទភាពត្តមរយៈ៣ថផបកគឺ្ 
ជាំន្មញ (ឧទហ្រណ៍ ការដផធរសិទនិអាំណ្តច- ជាអវីថដលអបកអាចបដងកីតជាកាំហុ្សបាន) 

ចាំដណេះដឹង (ឧទហ្រណ៍ ចាប់ការពារកុារ - ជាអវីថដលអបកចាំបាច់រតូវយល់ឲ្យបានចាស់ ដបីមិនដូចដចប េះដទអបកនឹងដឹកន្មាំ
ខុ្ស) ។ ចិតថគ្ាំនិត ឥរោិបថ ទាំនុកចិតថថបប ABC (រមួទាំងការអភិវឌណខ្វងវញិ្ញដ ណថដរ) ។  

 វាយតដមលខ្លួនអបក 
ជាំហានបន្មធ ប់ដន្មេះ គឺ្គិ្តដៅដលីចាំណុចខ្វល ាំង និង ចាំណុចដខ្ាយថដលទក់ទងដៅនឹងសមតទភាព ថដលដយងីបាន 
សាគ ល់។ សូមគិ្តថាដតីករមិតមយួណ្តថដលអបកចង់ដៅដល់ និង ករមិតមយួណ្តថដលអបកកាំពុងដៅ កបុងដពល 
បចចុបផនបដនេះ។ ដោយដស្គម េះរតង់ដៅ វាជយួអបកកបុងការអភិវឌណ គឺ្មិនថមនវនិិចឆ័យថាអបកដខ្ាយដទ។ របសិនដបីអបក
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សដរមចចិតថថាខ្វល ាំង ដន្មេះគឺ្រតូវថតពរងឹង ដបីមិនដូចដចប េះដទ អបកនឹងដខ្ាយ។ សូមចងចាំថាអបកមិនរតូវចាំបាច់ថត
ស្គធ ត់ជាំន្មញរគ្ប់កិចចការដដីមផសីដរមចបាននូវតនួ្មទីរបស់អបកដន្មេះដទ!   

កបុ ងការកត់សាគ ល់ចាំណុចខ្វល ាំងនិងចាំនុងដខ្ាយ ជាការចាំបាច់ដន្មេះគឺ្ការសុាំមតិស្គទ បន្មពីអបកដដទអាំពីការងាររបស់
អបក និង ការជេះឥទនិពលដៅដលីពកួដគ្។ គឺ្ពកួរត់ដន្មេះដហី្យថដលដមីលដ ីញពីខ្លួ នអបក ថដលដៅដពលខ្លេះ ដយីង
មិនអាចដមីលដ ីញដោយខ្លួ នឯង។ អបករគ្ប់រគ្ងគ្រួថតដបថជាញ ថានឹងផថល់ដោបល់ ដដីមផីស្គទ បន្មដៅដលីអបកថដល

រត់រគ្ប់រគ្ង ដដីមផីជយួពរងីក និង អភិវឌណ។ 

 ោក់ចាំណុចអាទិភាពដនការអភិវឌណ 
ជាំហានបន្មធ ប់កបុងដាំដណីរការដនេះគឺ្រតូវពិនិតយដមីលដលីរកោសបាំផុសគ្ាំនិតដនកិចចការ សមតទភាព និង ការវាយ 
តដមលផ្ទធ ល់ខ្លួន។ សដរមចចិតថថាចាំណុចមយួណ្តថដលរតូវការអភិវឌណខ្វល ាំងជាងដគ្ (របថហ្លជាកិចចការថដលសាំខ្វន់
ជាងដគ្ និង ចដន្មល េះរបដហាងធាំៗរវាងន្មដពលបចចុបផនប និង ករមិតដនដសចកថីចង់បាន)។ ទាំងអស់ដនេះជា 
ចាំណុចអាទិភាពថដលរតូវការអភិវឌណ។  

មរើមៅមពលណ្ដថែលអែកររូវពិនិរយមឡើងវញិមលើការអភវិឌ្ឍរបស់អែក? 

ដយងីគ្រួដធវីការពិនិតយដ ងីវញិដៅដលីគុ្ណភាពការងារ និងការោក់ដរលដៅដៅចដន្មល េះដពលដទៀងទត់។ឧទហ្រណ៍ ជា
ដរៀងរាល់៦-១២ថខ្មឋង។ វាអាចជយួត្តមោននូវអវីថដលដយងីដរៀននិង របាកដចាស់ថាការអភិវឌណដរលដៅរបស់អបកដៅថត
បនថដទេះបីជាានការផ្ទល ស់បថូរតាំរវូការការងារក៏ដោយ។ ន្មដពលអន្មគ្តអបកក៏ដៅថតអាចបនថដាំដណីរការដនេះដទៀតបានថដរ 
ត្តមរយៈការរតួតពិនិតយដ ងីវញិនូវដាំដណីរដនការវវិឌណដរលដៅថដលអបកបានោក់។ 

វាក៏ជាការសាំខ្វន់មយួថដលកបុងការានឱកាសគិ្តអាំពីដរលដៅរបស់អបកកបុងការបនថអភិវឌណការងារ របសិនដបីអបកានដពល
ដវលាខ្លេះ។ វារបថហ្លជាានការដរៀននិង អភិវឌណដរលដៅថដលអាចជយួដរៀបចាំសរាបត់នួ្មទីកបុងដពលអន្មគ្តថដលអបក
ចង់រកីចដរមីនដ ងីដៅកបុង។  

វ ី្ សីា្សតកែុងការមរៀន 

ានអងគភាពជាដរចីនគិ្តថា ពកួដគ្ពុាំានធនធានរគ្ប់ររន់កបុងការផថល់វគ្គបណថុ េះបណ្តថ ល និង ឱកាសកបុងការអភិវឌណ
សមតទភាពសរាបបុ់គ្គលិករបស់ពកួដគ្ដ យី។ ដទេះបីជាោ ងណ្តក៏ដោយ ការសិកាមិនចាំបាច់ានតដមលដថលដន្មេះដ យី! 
សូមចាំន្មយដពលបនថិច ដដីមផគិី្តដមីលអាំពីរដបៀបខុ្សៗរប ថដលអបកបានដរៀន និង ពីរដបៀបថដលដយងីធាល ប់ពរងឹងជាំន្មញ
របស់អបកកបុងកាំ ុងដពល១២ថខ្មុន។ សាគ លថ់ារដបៀបមយួណ្តថដលធាល បប់ានដររងទុក និង រដបៀបណ្តថដលដទីបនឹងដកីត
ដ ងី។ ដឹងចាស់ពីអាទិភាពដនការអភិវឌណថដលានន័យថា អបកអាចបដងកីតឱកាសដរៀនបានរគ្ប់របដភទ។ 

ពកួដយងីភាគ្ដរចីន ថតងថតដរៀន ត្តមរយៈការងារថដលសមរមយស្គម ដ្ ពីដរពាេះវាអាចថរបរបួលដៅត្តមការងារ ឬកិចចការថមីៗ
ថដលនឹងដកីតាន។ ដទេះបីជាដពលខ្លេះវាថតងថតដររងទុកមុនក៏ដោយ កាដរៀនានការពាក់ព័ននកបុងការបដងកីតឱកាសជាដរៀង
រាល់ដថង ដដីមផកីាល យជាទាល ប់របស់ដយងី ថដលានលកខណៈដូចខ្វងដរកាម៖ 

 ដដគូ្ បុគ្គលិកស័មរគ្ចិតថ និង អងគភាពដផសងៗដទៀត 
 ការដធវបីទបងាា ញ ការរបជុាំ និងកិចចពិភាកាថដលអបកបានចូលរមួ 
 កមមវធីិវទិយុថដលអបកស្គថ ប់ កមមវធីិទូរទសសន៍ថដលអបកដមីល និងដសៀវដៅថដលអបកអាន 
 អបកថណន្មាំឬ រគូ្បងវឹក 
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អាកបផបកិរោិមយួចាំនយួថដលដលីកកមពស់ដល់ការដរៀន និង ការអភិវឌណានដូចជា៖ 

 ទទលួស្គគ ល់ថា អបកនឹងថតងថតរតូវការដរៀន 

 ានទាំនលួខុ្សរតូវ និង គិ្តគូ្រជាមុនកបុងការដរៀន 
 របាកដថា អបករតូវថតចូលរមួកបុងសកមមភាពថដលទក់ទងនឹងការសិកាទាំងកថនលងដធវីការ និង កថនលងដផសងៗ 

(ដទេះបីមយួរយៈដពលក៏ដោយ) 
 បងាា ញ និង ប ច្ូ លនូវអវីថដលដយងីបានដរៀនកបុងការងាររបចាំដថង (ទាំងពាកយសាំដី ការដរៀននឹងមិនប ច្ ប់ដ យី 

លុេះរត្តថតដយងីយកចាំដណេះដឹង និង ជាំន្មញថមីមកដរបីដៅកបុងការងាររបស់ដយងី។) 
 ថចករ ាំថលកនូវអវីថដលដយងីបានដរៀនជាមយួអបកដផសង ត្តមរយៈការថណន្មាំ ពនយល់ បាំភលឺ។ល។ 
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ករណីសិកា 

កបុងកាំ ុងឆ្ងប ាំ១៩៥០ មិនទន់ានា សីុនកាត់ដមម ដរចីនប ុន្មម នដទ កបុងការកាត់ដមម ថវងៗកបុងទីរកុងលីា  របដទសថពរូ។ ដមម
ភាគ្ដរចីន គឺ្កាត់ដោយដដ ដោយដរបីកាាំបិតថផលថវង។ ដយងីអាចដៅបានថា វាថាការងារធងន់ ថដលដរបីរបាស់ដពលដវលាយូរ 
ដហ្យីរតូវដធវីដថដលៗដរៀងរាល់ថខ្។  

ដៅដថងមយួ ានសដមលងដរេះទវ ផធេះរបស់ Enrique Leon។ រស្គប់ថតានបុរសាប ក់ឈរដៅខ្វងដរដ ដហ្យីានកាាំបិតថផល
ថវងដៅជាប់នឹងដដ ដហ្យីសម័រគ្ចិតថកាត់ដមម ដៅឯសួនចារ។ ដលាក Enrique សាំលឹងដមីលមុខ្រត់ ដហ្យីគិ្តពិចរណ្ត 
រពមទាំងអនុញ្ញដ តឲ្យកាត់ដមម ។ ភាល មៗដន្មេះ បុរសាប ក់ដន្មេះបានដៅដធវីការរបស់ខ្លួនបាត់ដៅ Enrique បានឃ្លល ាំដមីលត្តម  
បងាួចថដលដលាកបានដរៀបចាំដមដរៀនសរាបប់ដរងៀនដថងអាទិតយ។ រត់បានខិ្តខ្ាំកាត់ដមម អស់ដពលមយួរពឹកធាំ ទីប ច្ ប់រត់
ក៏បានប ច្ ប់ការងាររបស់រត់ ដៅដពលដថងរតង់ ទាំងដដថ ខ្វល ាំង ថបកដញីស និង របឡាក់ដពញខ្លួន។ បន្មធ ប់មកដលាក 
Enrique ក៏បានបង់ដថលឈមួលឲ្យបុរសាប ក់ដន្មេះ រចួរត់ក៏ដធវីដាំដណីរដចញដៅ។ 

មយួថខ្កនលងផុតដៅ រត់ក៏បានលឺសដមលងដរេះទវ រមថងដទៀត។ ដៅដពលដនេះានបុរសាប ក់ដផសងដទៀតឈរដៅមុខ្ទវ រមថង 
រពមទាំងានកាាំបិតថផលថវងដៅនឹងដដ និងានចិតថចង់កាត់ដមម ដូចមុនថដរ។ ថតមថងដនេះដលាក Enrique ដមីលមុខ្រត់ គិ្ត
ថារត់នឹងរតូវដធវីអវី រចួក៏ដដីរដៅកថនលងដរៀបដមដរៀនរបស់ដលាក។១ដា ងដរកាយមក រត់មិនបានលឺសដមលងបុរសដន្មេះដធវីការ
អវីបនថិចដស្គេះ។ រត់ក៏ដរកាកឈរដ ងីដមីលត្តមបងគួច ដឹងថារម ននរណ្តាប ក់ដៅកបុងសួន។  

ដលាក Enrique មិនយល់ដស្គេះថាដហ្តុអវីបានជាមិនដ ញីបុរសាប ក់ដន្មេះដធវកីារងាររបស់រត់ រចួរត់ក៏ដចញដៅថសវងរក។ 
រត់ក៏បានដ ញីបុរសាប ក់ដន្មេះកាំពុងអងគុយដៅាត់ទវ រ កាំពុងថតសាំដលៀងកាាំបិតរបស់រត់ោ ងរបុងរបយត័ប និង កាំពុង
ស្គកចុងកាាំបិតរបស់ដគ្។  

 “ដតីដលាកកាំពុងដធវីអី?” ដលាក Enrique បញ្ញជ  “ខ្ញុ ាំបានដៅដលាកឲ្យមកកាត់ដមម !” 

 “ខ្ញុ ាំនឹងដៅកាត់” បុរសាប ក់ដន្មេះដឆលីយ “ប ុថនថ ដាំបូងខ្ញុ ាំរតូវសាំដលៀងកាាំបិតខ្ញុ ាំសិន”។ ដៅដពលថដលមុខ្វារលិ ការងាររបស់ខ្ញុ ាំនឹង
ចាំណ្តយដពលយូរ។ ដមម ក៏រតូវកាត់ដរចីនដង ដហ្យីមិនស្គអ តដទៀត។ ដៅដពលថដលកាាំបិតខ្ញុ ាំមុតលអ ខ្ញុ ាំអាចកាត់ដមម បាន
ដលឿន មិចចាំបាច់កាត់ដរចីនដង ស្គអ ត ដុេះបានលអដទៀត។ បន្មធ ប់មកបុរសាប ក់ដន្មេះក៏ដរកាកឈរដ ងីដហ្យី រចួដដីរដៅកបុង
សួនចប់ដផថីមដធវកីារងាររបស់ដគ្។  

Enrique បានឃ្លល ាំដមីលបុរសាប ក់ដន្មេះត្តមបងអួច ដៅដពលថដលរត់កាំពុងហ្ចួបដណថី រ ដមម ក៏បានដលួដរៀបដសមីដោយមិន 
រដងគី ។ ១ដា ងដរកាយមកការងាររបស់រត់កប៏ានបញ្ញច ប់ដហ្យីរត់ក៏ដដីរមកដរេះទវ រមថងដទៀត។ Enrique បានបង់ដថល 
ឈបួលឲ្យដគ្ ដហ្យីបានសមលឹងដមីលដៅសួនរបស់រត់ ដោយរត់មិនថដលបានដ ញីសួនរបស់រត់ស្គអ តោ ងដូចដចប េះ
ដន្មេះដទ។ រត់ក៏បានបិទទវ រ Enrique បានគិ្តថា “រត់គ្រួថតបានអរគុ្ណបុរសាប ក់ដន្មេះ មិនររន់ថតរត់បានកាត់ដមម
ប ុនដន្មេះដទ ប ុថនថ ខ្ញុ ាំបានដរៀនដមដរៀន១ដថងដនេះ”។ ដោយររន់ថតានការដរៀបចាំបនថិច ានការោក់ទុនបនថិច ដហ្យីរបាកដថា
នឹងកាន់ថតងាយរសួល និង ានរបសិទនភាពដៅកបុងការងារ។” 

 
 



  ការថថទាំខ្លួនឯង និងការថថទាំបុគ្គលិក 
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ចូរបាំដពញចដន្មល េះដៅកបុងដសចកឋសីដងខបដនដមដរៀន៖ 

ការងារទាំងអស់ រមួាននូវ ____________ មយួចាំននួ ថដលសីុរប នឹងករមិតដនជាំន្មញសពវដថងរបស់ដយងី ឬ  
________________ បានលអ ដហ្យីអបកដដទដទៀតមិនបានដូដចប េះ។ ជាដរឿយៗ ការងាររបស់ដយងីនឹង 
______________ ដយងីឲ្យអភិវឌណ __________________ ថដលដយងីានរស្គប់មយួចាំននួ  ឬដរៀនបាននូវអវីថដល
ថមី ។ ការអភិវឌណ __________________ គឺ្រមួប ច្ូ លនូវការអភិវឌណចាំដណេះដឹង ជាំន្មញ ថដលដយងីានរស្គប់ និង
រដបៀបដធវីការងារ ឬជយួដយងីឲ្យទទលួបាននូវអវីថដលថមី ដដីមផឲី្យដយងីកាន់ថតដធវកីារងារ  ________________ ថថម
ដទៀត ដហ្យីសដរមចបានលទនផល  ________________ ថថមដទៀត  ___________, ដៅដលី ___________ 
ដហ្យីដៅកបុងរដបៀប _____________ ។ ដយងីអាចោក់ ____________ សរាប់ការអភិវឌណគុ្ណភាពការងារ 
ដោយពិចរណ្តនូវ _________________________ សាំខ្វន់ៗដៅកបុងលិខិ្តបរោិយការងាររបស់ដយងី កាំណត់អតថ
សញ្ញដ ណដន ____________________សបូលរបស់ដយងី, វាយតដមលនូវកាល ាំង និងចាំណុចដខ្ាយរបស់ដយងី ដហ្យីោក់ 
___________________ _________________។ ការថដលដរៀនបាន មិនចាំបាច់ _________________។ 
ការថដលដឹងខ្លួនអាំពីអាទិភាពដនការអភិវឌណរបស់អបក ានន័យថា អបកអាចដរបីរបាស់ឱកាសទាំងប ុន្មម ន ដដីមផដីរៀន។   
_______________  របស់អបក អាចដលីកកមពស់ការដរៀន និងការអភិវឌណ។ 

សាំណួរពិភាកា 

 ដតីវាានស្គរៈសាំខ្វន់ោ ងដូចដមថច ដៅដពលថដលដយងីស្គគ ល់ពីចាំណុចខ្វល ាំងរបសដ់យងី? 1.

 ដោងដៅត្តមគ្ាំនិតរបស់អបក ដតីចាំណុចខ្វល ាំង និង ចាំណុចដខ្ាយរបស់អបកានអវីខ្លេះ? សូមសរដសរវាទុក។ ដតីអបកនឹង2.
ដៅរកអបកណ្ត ដដីមផនិីោយពីស្គទ នភាពរបស់អបក មិនថាដៅកបុង ឬដរដអងគភាពរបស់អបក ដដីមផថីសវងរកបថនទមពី
ចាំណុចខ្វល ាំង និង ចាំណុចដខ្ាយរបស់អបក? 

 ដតីានជាំន្មញអវខី្លេះថដលអបករតូវពរងឹង និង អភិវឌណសរាបក់ារងាររបស់អបក? 3.

 ដតីានចាំណុចណ្តខ្លេះថដលអបកគិ្តថាចង់ពរងឹងបថនទម?  4.

 ដតីអាកបផកិរោិកបុងការដរៀនរបស់អបកានអីវខ្លេះ? ដហ្យីអាចពរងឹងបានដោយរដបៀបណ្ត? 5.

 ដតីអបកានឱកាសដរៀនអវីខ្លេះត្តមរយៈការងាររបស់អបក? ដហ្យីអាចថសវងរកឱកាសថមីៗដទៀតបានដោយរដបៀបណ្ត? 6.

 ដតីអបកអាចថចករ ាំថលកអវីថដលអបកដរៀនជាមយួអបកដផសងបានត្តមរដបៀបណ្ត? 7.



ដសៀវដៅកិចចការពិធីការកុារ                                                
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សមសរៀនទី១១ ៖  សតើសយើងអាច្ផតលឱ់វាទដលអ់នកដទទ សដើមបឲី្យពួកសគរកីច្សម្មើនផ្ទទ លខ់្លួន
និង កនងុវិជាា ជីវៈសោយរសបៀបណ្ដ? 

មសចកតសីមងខប 
 ដតីការបងវឹក គឺ្ជាអវី? ដតីការផថល់ឱវាទ គឺ្ជាអវ?ី 
 ដតីខ្ញុ ាំរតូវដឹងអវីខ្លេះ ដដីមផជីយួកបុងការផថល់ឱវាទឲ្យានរបសិទនភាព ដដីមផជីយួឱយអបកដដទរកីចដរមីនដ ងី? 
 ដតីខ្ញុ ាំអាចកាំនត់អាំពីឱកាសកបុងការផថល់ឱវាទដៅកថនលងការងារ ដដីមផអីភិវឌណរកុមរបស់ខ្ញុ ាំបានដោយរដបៀបណ្ត? 

ដៅដពលថដលដយងីសាំដៅដៅដលីការផថល់ឱវាទ ដយងីថតងថតគិ្តដៅដល់មនុសសាប ក់ដក់ជាប់កបុងចិតថថដលអាចដធវីជាគ្ាំរូរបស់
ដយងីបាន។ កបុងន្មមជាអបកផថល់ឱវាទគឺ្ជាអបកឆលងកាត់បទពីដស្គធន៍ថបបដន្មេះដៅមុនអបក ដូដចប េះដហ្យីពកួដគ្អាចដលីកទឹក
ចិតថអបក រាំរទនិងផថល់ដាំបូន្មម នដល់អបក។ អបកផថល់ឱវាទ ជាដរឿយៗថតងថតដរបីរបាស់ជាំន្មញបងវកឹបងាា ត់ដដីមផជីយួអបកទទលួ
យកការផថល់ឱវាទ។ 

ការបងវឹកគឺ្ជាវធីិស្គ្សថមយួដហ្យីវាខុ្សរប បនថចិពីការបងវឹកកីឡាករដផសងៗដៅកបុងកីឡាថដលអបកស្គគ ល់។ រគូ្បងវឹកនឹង 
ថរសករបាប់កីឡាករ ថានឹងរតូវដធវីអវី។ ដៅកបុងដមដរៀនដនេះដយងីនឹងដ ញីពីរដបៀបដរបីរបាស់ជាំន្មញបងវឹកដដីមផថីណន្មាំរបាប់
ដៅកាន់រកុមរបស់អបក។ វធីិស្គ្សថបងវឹកដរបីរបាស់សាំណួរជាដរចីន ដដីមផពីរងឹងសកាថ នុពលដល់អស់អបកថដលទទលួការផថល់
ឱវាទពីអបក អាចរតិេះរេិះពីឧបសគ្គរបចាំដថងថដលរតូវយកឈបេះនិង ដធវីការសដរមចចិតថសរាបខ់្លួនដគ្ផ្ទធ ល់។ ដតីអបកធាល ប់បានដធវី
ការកត់សាគ ល់ថដលដទថា រពេះដយស៊េូថតងថតសួរសាំណួរជាជាងការផថល់ដាំបូន្មម ន ឬក៏របាបស់្គវក័របស់រពេះអងគថានឹងរតូវដធវីអវី
ខ្លេះ?23 ដមីលដៅហាក់ដូចជាទទលួបានរបដោជន៍ដរចីនជាងកបុងការថដលជយួអបកដដទឲ្យដចេះគិ្តគូ្រសរាបខ់្លួនឯង ជាជាង
ពឹងពាក់ដលីអបកដដទ។ ភាគ្ដរចីនសាំណួរទាំងដន្មេះគឺ្ជាសាំណួរដបីក (ឧទហ្រណ៍ ចដមលីយរបស់សាំណួរទាំងដន្មេះមិនរតឹមថត
ដឆលីយបាទ ចសប ុដណ្តត េះដទ) ដហ្យីអាចជយួអស់អបកថដលទទលួឱវាទគិ្តថបបដចបរបឌិត (ឧទហ្រណ៍ កបុងរដបៀបថដលខុ្ស
ពីធមមត្តសរាបព់កួដគ្ របថហ្លជាវាដរៀងពិបាកបនថិចដៅដពលថដលដចញលទនផល)។ 

កបុងន្មមជាអបកផថល់ឱវាទ អបកអាចដរបីសាំណួរបងវឹកដដីមផជីយួអបកថដលទទលួការផថល់ឱវាទ គិ្តពិចរណ្តពីស្គទ នភាពនិង  
ជាំដរសីរបស់ពកួដគ្ ដដីមផឲី្យដឹងថាសកមមភាព (ឬអសកមមភាព) ថបបណ្តថដលសមរមយបាំផុតកដូ៏ចជារដបៀបបងាា ញអាំពីខ្លួន 
ពកួដគ្នឹងផ្ទល ស់បថូរអាកបផកិរោិន្មន្ម ដដីមផនី្មាំមកនូវលទនផលថដលពកួដគ្ចង់បាន។ ករណីសិកាដនេះបងាា ញថាវធីិស្គ្សថ
ដនេះអាចរតូវបានដរបីរបាស់ដោយរគូ្ផថល់ឱវាទសរាបស់្គទ នការណ៍ជាក់ថសថងក៏ដូចជាអស់អបកថដលរតូវការផ្ទល ស់បថូរចិតថគ្ាំនិត 
កបុងការអភិវឌណខ្លួនឯង និង វជិាជ ជីវៈ។ 

ជាធមមត្តសាំណួរថបបបងវឹកដដីមផជីយួឲ្យអបកថដលទទលួការផថល់ឱវាទ ឬការបងវឹក ដចេះគិ្តពិចរណ្តានដូចជា៖ 

 ដតីអបកធាល ប់បានកត់សាគ ល់អវីខ្លេះពីស្គទ នភាពដនេះ? 
 ដតីអវីដៅ នឹងជាលទនផលដ៏លអបាំផុត? 
 ដតីានឧបសគ្គអវីខ្លេះថដលអបកនឹងរតូវយកឈបេះ? 
 ដតីដយងីអាចយកឈបេះវាបានដោយរដបៀបណ្ត? 
 ដតីអបកគិ្តថាអបករតូវការជាំនយួថបបណ្ត? 
 ានអវីដផសងដទៀត? 
 ដតីអបកណ្តអាចជយួអបកបាន? 
 ដតីអារមមណ៍ ឬចិតថគ្ាំនិតរបស់អបកទទលួរងឥទនិពលោ ងណ្តពីបញ្ញា ដនេះ? 
 ដតីអបកកាំពុងដធវកីារសនមតោ ងន្មខ្លេះ? 

                                                 
23 ឧទហ្រណ៍ សូមដមីល ា ថាយ ១៦៖១៥  



  ការថថទាំខ្លួនឯង និងការថថទាំបុគ្គលិក 
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 ដតីានអវីខ្លេះថដលជរមុញឲ្យអបកសនមតដូដចប េះ? 
 ដតីអបកនឹងរតូវដធវអីវីកបុងដពលឥ ូវ? 24 

កបុងន្មមជាអបកផថល់ឱវាទ អបកនឹងានឱកាសដរបីរបាស់បទពីដស្គធន៍របស់អបកដដីមផជីយួសាជិករកុម។ សូមគិ្តអាំពីករណី
សិការបស់អបក ដតីអបកដរៀនបានអវីខ្លេះ ដៅដពលថដលអបកធាល ប់បានថចកចយជាមយួសាជិករកុមថដលកាំពុងជាប់សធេះកបុង
បញ្ញា រសដដៀងរប ? ឬរបថហ្លជាអបកានឧទហ្រណ៍ពីនរណ្តាប ក់ថដលអបកបានស្គគ ល់។ អបកថដលផថល់ឱវាទថតងចង់ដរបី
របាស់ឲ្យអស់ពីសមតទភាពរបស់ដគ្ ដដីមផជីយួអបកទទលួឱវាទនិង ថតងយកចិតថទុកោក់ពីអវីថដលអាចនឹងរារា ាំងពកួដគ្ពីការ
ថដលកាល យជាអវីថដលរពេះជាាច ស់បានដរៀបចាំមកសរាបព់កួដគ្ ទាំងខ្លួនឯង និង វជិាជ ជីវៈ។ 

របថហ្លជាលកខណៈថដលរបដសីរបាំផុតរបស់រគូ្ផថល់ឱវាទគឺ្សមតទភាពដ៏លអកបុងការស្គថ ប់។ រគូ្ផថល់ឱវាទថតងថតយកចិតថ 
ទុកោក់ខ្ពស់ដលីការស្គថ ប់ ដធវីដូចដនេះដទីបពកួរត់អាចយល់ចាស់ពីស្គទ នភាពរបស់អបកថដលរត់ផថល់ឱវាទ។ សកមមភាព
ស្គថ ប់ោ ងយកចិតថទុកោក់បានបងាា ញដចញជាដបថជាញ ចិតថកបុងការរាំរទការអភិវឌណរបស់ពកួដក ដៅកាន់សាជិកកបុងរកុម។ 
ដយងីាន៣ករមិតដនការស្គថ ប់ថដលដគ្ដរបីកបុងការបងវឹកបងាា ត់ដូចខ្វងដរកាម៖ 

 ករមិត១ (អបករតូវដគ្បងវឹក)៖ ជាលទនផលខ្ញុ ាំស្គថ ប់សាំណួរនិង គ្ាំនិតដផសងៗចូលកបុងខ្រួកាលខ្ញុ ាំ 
 ករមិត២ (រគូ្បងវឹក)៖ ខ្ញុ ាំស្គថ ប់សិសស របសិនដបីានគ្ាំនិតចូលមកកបុងខ្ញុ ាំ ឈប់គិ្តពីវា ដបីជាមកផចង់អារមមណ៍មក

ដលីអវីថដលសិសសខ្ញុ ាំនិោយ។ 
 ករមិត៣ (រគូ្បងវឹក)៖ ខ្ញុ ាំផចង់ស្គថ ប់និង កត់សាគ ល់ពីកាយវកិារបស់ពកួរត់រមួទាំង “បរោិកាស” កបុងបនធប ់ដដីមផី

ោស់ដតឿនខ្ញុ ាំពីសិសស។ 

រគូ្ផថល់ឱវាទមិនបងខាំឲ្យសិសសទទលួយកគ្ាំនិតរបស់ខ្លួនដ យី ពកួដគ្ដរបីរបាស់ការបងវឹក និង ឧទហ្រណ៍ ដដីមផឲី្យសិសស
អាចាច ស់ការដៅដលីសកមមភាព និង ចិតថគ្ាំនិតរបស់ខ្លួនបាន។ រគូ្ផថល់ឱវាទនឹងផថល់ដាំបូន្មម ន ដៅដពលថដលពកួរត់រតូវបាន
សួរសាំនរួ ប ុថនថ ដរលបាំណងរបស់ពកួដគ្គឺ្ពរងឹងសកាថ នុពលរបស់សិសសកបុងការដធវីការផ្ទល ស់បថូរ ថដលពកួដគ្ ទទលួស្គគ ល់ថា
ចាំបាច់។ 

ចូរចប់ដផថីមរកដមីលឱកាសកបុងការដធវីជារគូ្ផថល់ឱវាទដៅកាន់សាជិកកបុងរកុម។ ដពលខ្លេះ អបកអាចដធវីថបបដនេះកបុងស្គទ ន
ភាពជារកុម ប ុថនថ ភាគ្ដរចីន អបកនឹងថសវងរកកថនលងជបួមយួទល់នឹងមយួ ដដីមផទីទលួបានលទនផិលកាន់ថតធាំដធង។ ដតីរតង់
ចាំណុចណ្តថដលអបកបានដធវីការកត់ចាំន្មាំថាសាជិករកុមដៅដពលថដលរត់ដធវីមិនបានលអ ឬក៏មិនានទាំន្មក់ទាំនងលអ
ជាមយួសាជិកដផសងដទៀតកបុងរកុម? ថាដតីពកួដគ្ពិបាកកបុងការដធវីការសដរមចចិតថថដលឬដទ? ដូចដនេះដហ្យីានស្គទ ន
ភាពជាដរចីនថដលអបកអាចជយួបាន។ ដៅដពលថដលអបកទាល ប់ដធវីការថបបដនេះយូរៗដៅ អបកនឹងរតឹថតដពញចិតថកាន់ថតខ្វល ាំង 
ដ ងីៗកបុងការផថល់ឱវាទជាជាងការរតួតរត្ត ដោយស្គរថតរកុមរបស់អបកនឹងបានកាន់ថតរបដសីរជាងមុន ចុេះសាំរុង និង 
ដពញចិតថជាខ្វល ាំងកបុងការដធវីការរបស់ពកួដគ្!  

                                                 
24 ធនធានដ៏ានរបដោជន៍មួយ ដដីមផថីណន្មាំអបកដៅកាន់ការបងវឹក គ្ ឺWhitmore (1992)  
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ករណីសិកា 

រគី្ស និង អរបាហាាំពុាំានទាំន្មក់ទាំនងលអជាមយួរប ដទ។ ពកួដគ្ទាំងពីរបានដៅរបាប់អបកដឹកន្មាំរកុមរបស់ពកួដគ្ថដលាន
ដមម េះដរមី ដដីមផនិីោយរអ៊េូពីរប ដៅវញិដៅមក។ រគី្សគិ្តថា អរបាហាាំពូថករកដរឿងដគ្ ដហ្យីអរបាហាាំគិ្តថា រគី្សជា
មនុសសខ្ជិល។ 

ដរមីបានជបួជាមយួពកួដគ្មថងាប ក់ មុនដពលថដលសួរបញ្ញជ ក់ពីដាំដណីរដដីមទងពីស្គទ នភាពដន្មេះ។ ន្មងបានរបាប់ពកួដគ្ពីបទ
ពិដស្គធន៍របស់ន្មង ដៅដពលថដលន្មងធាល ប់ានការលាំបាកកបុងការដធវីការ រពមទាំងរតូវស្គគ ល់មនុសសដផសងដទៀត ដដីមផសួីរពី
វធីិស្គ្សថកបុងការដធវីការថដលលអរបដសីរ។ ដរមីបានពនយល់ពីទសសនៈរបស់ន្មង ដហ្យីពកួដគ្ក៏បានរសុេះរសលួរប ។ រកុម
ទាំងមូលនឹងទទលួបានអតទរបដោជន៍ដរចីនដៅដពលថដលដធវីកិចចការ និងានទាំន្មក់ទាំនងរប បានលអ។ 

ដៅដពលថដលដរមីជបួជាមយួរគី្ស ន្មងបានសួរសាំណួរដូចខ្វងដរកាម៖ 
 ដតីទាំន្មក់ទាំនងរវាងអបកនឹងអរបាហាាំ ោ ងដម ចថដរកបុងមយួរយៈដពលដនេះ? 
 ដតីអរបាហាាំ បាននិោយឬក៏ដធវអីវី បានជាអបកានអារមមណ៍ថារត់រកដរឿង? 
 ដតីអរបាហាាំអាចដធវីអីវបានដដីមផកុីាំឲ្យអបកានអារមមណ៍ថបបដនេះ? 
 ដតីអបកគិ្តថាមូលដហ្តុអវីថដលបណ្តថ លឲ្យអរបាហាាំានគ្ាំនិតដូដចប េះមកកាន់អបក? 
 ដតីអបកគិ្តថាអបកអាចដធវីអវីបាន ដដីមផផី្ទល ស់បថូរស្គទ នភាពដនេះ? 
 ដតីអបកគិ្តថានឹងានដរឿងអីដកីតដ ងី ដៅដពលថដលអបកពនយល់របាបអ់របាហាាំពីអារមមណ៍អបកដៅដពលថដលរត់

បានដរបីពាកយសាំដីទាំងដន្មេះ? 
 ដតីអបកអាចជយួអរបាហាាំបានដោយរដបៀបណ្តដដីមផឲី្យរត់ផ្ទល ស់ថរប? 
 ដតីអបកអាចដធវីអវបីាន ដដីមផឲី្យទាំន្មក់ទាំនងរបសអ់បកជាមយួអរបាហាាំកាន់ថតរបដសីរជាងមុន? 
 ការរបជុាំស្គថ ប់ដៅដូចជាលអថមនថទន - ដតីអបកគិ្តថា អបកនឹងនិោយអវីដៅកាន់អរបាហាាំ? ដហ្យីដតីអបកចង់ស្គគ ល់

អវីថថមដទៀតពីអរបាហាាំ? 

បន្មធ ប់មក ដរមីជបួជាមយួន្មង អរបាហាាំសួរសាំណួរដូចខ្វងដរកាម៖ 
 ដតីទាំន្មក់ទាំនងរវាអបក និងរគី្សោ ងដម ចថដរកបុងមយួរយៈដពលដនេះ? 
 ដហ្តុដូចដមថចបានជាអបកគិ្តថា រគី្សជាមនុសសខ្ជលិ? 
 ត្តមថតអបកដឹង រគី្ស គឺ្មិនសបាយចិតថពីរដបៀបថដលអបកបងាា ញអារមមណ៍អបកដៅកាន់រត់ដ យី។ ដតីានរដបៀប

ណ្តដផសង ដដីមផនី្មាំគ្ាំនិតផ្ទល ស់បថូរថដលអបកចង់ដ ញីថដរឬអត់? 
 ដតីានអវីថដលអបកគិ្តថាអាចជយួស្គទ នភាពដនេះបាន? 
 ដតីអបកអាចជយួបានដៅកបុងថផបកណ្តកបុងបញ្ញា ដនេះ? 
 ដតីានអវីថដលអបកអាចដធវីបាន ដដីមផជីយួទាំន្មក់ទាំនងរវាងអបក និង រគី្ស? 
 ជាំហានដាំបូង អបកនឹងរតូវដធវីអវ?ី 
 ដតីអបកនឹងដធវីអវ?ី 
 ការជបួរប ដៅដរដកថនលងដធវីការជាកថនលងថដលលអបាំផុតកបុងការចប់ដផថីម ដហ្យីដតីអបកគិ្តថារគី្ស គ្រួថតស្គគ ល ់

ចាំណុចណ្តរបសអ់បកថថមដទៀត? ដតីអបករតូវស្គគ ល់អវីថថមដទៀតពីរត់ថដរ? 

អរបាហាាំបានអដ ច្ ីញរគី្សពិស្គដភសជជៈ បន្មធ ប់ពីដា ងដធវីការ។ រត់បានសុាំអភ័យដទសថដលដៅដពលខ្លេះរត់បានដរបី 
របាស់ពាកយសាំដីដលីសដលាេះ និង បានដរៀបរាប់អារមមណ៍របស់ពកួដគ្ដៅវញិដៅមក។ អវីថដលបានដកីតដ ដីន្មេះគឺ្ រគី្សធាល ប់
រតូវបានដគ្រកដរឿងដៅកបុងស្គលា ដហ្យីដៅដពលថដលជបួនរណ្តាប ក់ថដលដរៀងរចដង ងរចងា ង ក៏ចប់ដផថីមរបយត័ប ដហ្យី



  ការថថទាំខ្លួនឯង និងការថថទាំបុគ្គលិក 
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ការងាររបស់ដគ្ក៏ដរៀងយតឺបនថិច។ គឺ្វារតូវការដពលដវលាខ្លេះដដីមផផី្ទល ស់បថូទាល ប់របស់ដគ្ ប ុថនថ ដនេះជាការចប់ដ៏លអកបុងការ 
ស្គគ ល់រប កាន់ថតចាស់ និង ពរងឹងទាំន្មក់ទាំនងលអកបុងរកុម ថដលអាចទទលួឥទនិពលវជិជានកបុងការងាររបស់ពកួដគ្។ 
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លាំហារ ់

ចូរបាំដពញចដន្មល េះកបុងដមដរៀនសដងខបខ្វងដរកាម 

កបុងន្មមជារគូ្ផឋល់ឱវាទ ខ្ញុ ាំអាចរាំរទដល់រកុមរបស់ខ្ញុ ាំ ឲ្យរកីចដរមីនដ ងី ដោយរបរបាស់ជាំន្មញថផបក ______________ 
។ ការជយួសាជិករកុមឲ្យគិ្តអាំពីស្គទ នការណ៍ន្មន្ម __________________ ពកួដគ្ឲ្យដធវកីារសដរមចចិតថដ៏លអ ដហ្យី
ផ្ទល ស់បឋូរឥរោិបថថដលចាំបាច់។ ដៅដពលថដលសមរមយ ជាទូដៅថដលានដគ្សួរ ខ្ញុ ាំានដពលដដីមផឲី្យ _____________ 
ដរពាេះខ្ញុ ាំចង់ឲ្យពកួដគ្ដធវីឲ្យបានលអរបដសីរបាំផុតសរាប់ខ្លួនឯងកឋី។ ដៅដពលថដលខ្ញុ ាំដរបីរបាស់ការបងវឹក ដរឿងដ៏សាំខ្វន់បាំផុត
ថដលខ្ញុ ាំដធវ ី គឺ្ ______________ ដៅកាន់សាជិករកុមរបស់ខ្ញុ ាំ។ ខ្ញុ ាំនឹងដរបីរបាស់ ________________ ដបីកចាំហ្រ 
ឲ្យានរបដោជន៍ ដដីមផឲី្យអបកថដលទទលួការផឋល់ឱវាទ ពិចរណ្តពីជដរមីស ឬភាពខុ្សពីរប  និងគិ្ត „____________ 
__________ ___________‟។ ខ្ញុ ាំនឹងដរបី _______________________ របស់ខ្ញុ ាំ ដដីមផបីងាា ញនូវទសសនៈ/វធីិ
ស្គ្សឋ/លទនផល ថដលខ្ញុ ាំគិ្តថា នឹងានរបដោជន៍ដល់អបកថដលទទលួការផឋល់ឱវាទពីខ្ញុ ាំ។  ______________ បានដរបី
របាស់សាំណួរន្មន្មដៅដពលថដលរត់ជយួពកួដគ្ឲ្យយល់ពីចាំណុចថដលរត់កាំពុងនិោយ។ 

សាំណួរពិភាកា 

 ដតីអបកអាចស្គថ ប់រកុមរបស់អបកពីការពរងឹងទាំន្មក់ទាំនងនិង គុ្ណភាពការងារដោយរដបៀបណ្ត? 1.

 ដតីរពេះដយស៊េូានការរបារស័យទក់ទងជាមយួអបកថដលជាំរុញទឹកចិតថដយងីឲ្យកាល យជាអបកផថល់ឱវាទលអោ ងដូចដមថច? 2.

 ដតីកាលៈដទសៈថបបណ្តថដលអបកគិ្តថាជាដពលថដលលអកបុងការផថល់ដាំបូន្មម ន? 3.

 ដតីដពលណ្តថដលអបកដឹកន្មាំរកុមស្គកសមដធវីដសចកថីថណន្មាំជាជាងដរបីការបងវកឹ? 4.

 សូមគិ្តពីសាជិកកបុងរកុមរបស់អបក ដតីានអបកណ្តថដលអបកអាចដធវីជាអបកផថល់ឱវាទឲ្យដគ្បាន? 5.
 

សកមមភាព 

ចូរដធវីការសនធន្មជាមិតថរបស់អបក ដហ្យីអនុវតថដរបីការស្គថ ប់ករមិត២ (សូមផចង់ចិតថស្គថ ប់មិតថរបស់អបក ដោយមិនអនុញ្ញដ តឲ្យ 
អបកដធវីការគិ្តឬដឆលីយតបអវីដន្មេះដ យី ដៅដពលថដលរត់កាំពុងនិោយ)។ ជាំនសួដោយការផថល់គ្ាំនិតដោបល់កាំ ុងដពល
ថដលរត់និោយ អបកអាចសួរសាំណួរដដីមផឲី្យអបកយល់កាន់ថតចាស់ពីស្គទ នភាពដន្មេះ។ សូមដៅថតបនថសួរសាំណួរ  
(ចាំណ្តាំ ររន់ថតសួរដៅអវីថដលអបកចង់សួរថតប ុដណ្តត េះ បន្មធ ប់ពី រត់ដឆលីយសាំណួររចួ គឺ្ដៅបនថផចង់ចិតថស្គថ ប់រត់)។ 

ដៅថតបនថដធវីការសនធន្ម ដហី្យចូលដៅកាន់ករមិត៣ ដហី្យកត់សាគ ល់នូវភាស្គកាយវកិារថដលរត់ដរបីរបាស់ ដតីអបកដជឿនូវ
អវីថដលដគ្កាំពុងនិោយដន្មេះថដរដទ? ដតីវាសាំខ្វន់ករមិតណ្ត? ដតីការដរបីរបាស់ភាស្គកាយវកិាផ្ទល ស់បថូ រករមិតដនចាំន្មប ់
អារមមណ៍កបុ ងរបធានបទដន្មេះោ ងដម ចថដរ?  

 



  ការថថទាំខ្លួនឯង និងការថថទាំបុគ្គលិក 
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សមសរៀនទី១២៖ សតើមានខ្លះផ្ដលអាច្ជួយការសធែើការងារជាម្កុមឲ្យដំស ើ របានលអ? 

មសចកតសីមងខប 

 ដតីឌីណ្តមិករបស់រកុម គឺ្ជាអវ?ី 
 ដតីដយងីអាចកស្គងរកុមឲ្យកាន់ថតលអដោយរដបៀបណ្ត? 

រកុមថដលលអ គឺ្ជារកុមមយួថដលានជាំន្មញ និង បទពិដស្គធន៍ថដលានសមតុលយនឹងរប  ថដលចាំបាច់កបុងការ
បាំដពញមុខ្ងាររបស់ពកួដគ្។ ដលីសពីដនេះដៅដទៀតដន្មេះ រដបៀបថដលសាជិកដធវីដរៀងៗខ្លួនដៅកបុងរកុម ដូចជា 
(សមតទភាព/ អតថចរតិ) ថតងរតូវបានដរជីសដរសីដដីមផដីធវ។ី ឧទហ្រណ៍ ខ្ញុ ាំពូថកសរដសររបាយការណ៍ និង ដដីរ
របមូលទិនបន័យពីសាជិកកបុងរកុមដដទដទៀត ប ុថនថ របសិនដបី អបកសុាំឲ្យខ្ញុ ាំឈរដៅមុខ្អបករាល់រប  ដដីមផដីធវីរបាយ
ការណ៍ផ្ទធ ល់ាត់ដន្មេះ របថហ្លជាខ្ញុ ាំរតូវរត់ដៅផធេះដហ្យី! គឺ្វាដលីសពីអវីថដលដយងីអាចដធវីបាន។ 

ដូដចបេះ ឌីណ្តមិករកុម ជារដបៀបថដលដយងីដធវកីារជាមយួរប  និង រដបៀបបថនទម ឬក៏បនទយសមតទភាពរបស់រកមុ
ទាំងមូល ដដីមផសីដរមចបាននូវដរលបាំណងដោយរដបៀបណ្ត? គ្នលឹេះសាំខ្វន់ថដលជយួដយងីឲ្យយល់ចាស់ពី
រដបៀបថដលដយងីចូលចិតថដធវីការ បដរងៀនដោយ Dr. Meredith Belbin។ ឥ ូវសូមរកថ កដមីលពី 
ការបរោិយអតថចរតិរបសB់elbin និង គិ្តពីរកុមរបស់អបកផ្ទធ ល់ ដតីអបកានសាគ ល់ពីអតថចរតិរបស់សាជិក
រកុមោ ងដម ចថដរ? 

 
របូភាពទី ១ ៖ រូនាទីរបស់រកុម តាមទសេនៈមលាក ថបល៊ប៊នី 

តួន្មទថីដលដផ្ទឋ តដលី
សកមមភាព 

អបកបដងកតីរបូរាង ខ្ិតខ្ាំជាំរុញឲ្យរកុមានភាពរកីចដរមនី 
អបករបតបិតថ ិ ោក់ប ច្ូ លគ្ាំនតិដៅជាសកមមភាព 

អបកសដរមចការងារ ដធវីការកាំនត់ជាក់ចាស់ និងប ច្ ប់ទន់ដពល 

តួន្មទថីដលដផ្ទឋ តដលី
មនុសស 

អបកសរមបសរមលួ ដដីរតួជាដមរកមុ/របធាន 
អបកសរមបសរមលួកបុងរកមុ ដលីកទឹកចិតថឲ្យានសហ្របតបិតថ ិ
អបកអដងកតថផបកធនធាន ពាោមថសវងរកឱកាសដផសងៗខ្វងដរដ 

តួន្មទថីដលដផ្ទឋ តដលីគ្ាំនតិ 
អបកបណថុ េះគ្ាំនតិ បាំផុសគ្ាំនតិថមីៗ និង ខ្តិខ្ាំសដរមចឲ្យបាន 

អបករតួតពិនតិយ - អបកវាយតដមល វភិាគ្ជាំដរសីដផសងៗ 
អបកជាំន្មញ ផថល់ជាំន្មញោ ងបុិនរបសពវ 

 
  



ដសៀវដៅកិចចការពិធីការកុារ                                                
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ដៅដពលថដលដយងីគិ្តពីសាជិករកុមរបស់ដយងី និង រដបៀបដធវីការថបបធមមជាតិរបស់ពកួដគ្ ដយងីនឹងដ ញីថាាន 
មុខ្ងារមយួចាំននួថដលពកួដគ្រតូវពរងឹងបថនទម ដដីមផរីបសិទនភាពការងារ។ ដហ្យីរបសិនដបីអាច ដយងីរករកុមដូចរប  និង 
អដ ជ្ ីញពកួដគ្មកចូលរមួការងារជាមយួដយងី។ 

ការជយួរកុមឲ្យដពញចិតថដទពដកាសលយនរណ្តាប ក់ដៅកបុងរកុម គឺ្ជាចាំណុចថដលសាំខ្វន់ជាងដគ្កបុងការអភិវឌណរកុម។ កបុង
ដពលដនេះថដលដយងីរតូវថតចាំកបុងចិតថថា ដពលខ្លេះដទពដកាសលយរបស់ដយងីអាចទទលួឥទនិពលពីធាតុផសាំរបស់រកុម។  
ឧទហ្រណ៍ របថហ្លជាអបកថដលពូថករតួតពិនិតយ និង ពូថកខ្វងអនុវតថ។ របសិនដបីានាប ក់ដទៀតានសមតទចាំណុចខ្វល ាំង
ខ្វងរតួតពិនិតយដន្មេះ ដៅកបុងរកុមនឹងមិនបងាា ញពីដទពដកាសលយរបស់ដគ្ ដហ្យីដគ្នឹងបងាា ញពីសមតទភាពខ្វងអនុវតថវញិ។  
ពកួដយងីនិងមិតថរមួការងារានដរចីនជាងមយួដដីមផផីឋល់ឱយរកុម ថដលជាដហ្តុផលមយួដ៏លអដដីមផឲី្យស្គគ ល់ពីរប ដៅវញិដៅ
មក! 

របសិនដបីខ្ញុ ាំចង់អភិវឌណរកុមរបស់ខ្ញុ ាំ ខ្ញុ ាំនឹងខិ្តខ្ាំថសវងរកអវីថដលជាការពិត និង សញ្ញដ ណថដលបងាា ញពីចាំណុចខ្វល ាំងរបស ់
នរណ្តាប ក់ថដលមិនទន់បានបដ ច្ញ។ កបុងដហ្តុផល ដដីមផាីនការផ្ទល ស់បថូរកបុងរកុម អារស័យដៅដលីដរលបាំណងនិង 
សកមមភាព ដហ្យីវាងាយរសួលសរាបអ់បកដឹកន្មាំរកុមអាចបណ្តថ លចិតថរកុមដោយដឆលីយតបនូវការផ្ទល ស់ថរបដន្មេះ ត្តមរយៈ
ការដលីកទឹកចិតថ រពមទាំងដពញចិតថរាល់ទាំងការសដរមចឲ្យបាននូវសកាថ នុពលរបស់ពកួដគ្។ ដូចដនេះដហ្យីបានជាដពលខ្លេះ 
គ្ាំដរាងនីមយួៗថតងរតូវការអបកណ្តថដលានការយកចិតថទុកោក់ខ្ពស ់ ដដីមផផីថល់ព័ត៌ានពិស្គថ រ (អបកសដរមចការងារ) 
បន្មធ ប់មក វាមិនសូវជាចាំបាច់ប ុន្មម នដន្មេះដទ។ អបកថដលដពារដពញដោយគ្ាំនិត(អបកបណថុ េះគ្ាំនិត) របថហ្លជាដធវីការដរចីន
កបុងការសាគ ល់ បងាា ញពីបញ្ញា  ប ុថនថ ដពលខ្លេះមនុសសរបដភទដនេះរបថហ្លមិនរតូវការឱយដធវីការដៅរកុម ឬានភាពធុញរទន់ 
ដោយស្គរចាំណុចខ្វល ាំង និង ដទពដកាសលយរបសព់កួដគ្ មិនរតូវបានរកុមដរបីរបាស់ឱយអស់លទនភាព។ 

ការកស្គងចាំដនេះដឹង និង ការសរដសីររប ដៅវញិដៅមក អាចជយួពរងឹងសមតទភាពរកុមឲ្យដាំដណីរការបានលអ ដហ្យីវាាននូវ
កត្តថ ពីរោ ងថដលរតូវដធវី៖ 

ការរបជុាំកបុងរកុម បដងកីតទាល ប់កបុងការរបជុាំរកុមទាំងមូលថដលានមូលោឌ នដទៀងទត់ វាអាចជាការរបជុាំរបចាំថខ្ថដលាន 
រយៈកនលេះដថង ដតីរបសិនដបីានបញ្ញា ទីត្តាំងដន្មេះវញិ អបកអាចដធវីដពញមយួដថង កបុងបីឬបនួដងកបុងមយួឆ្ងប ាំ។ សូមគិ្តឲ្យបាន
ចាស់ពីអវីថដលអបកចង់សដរមចកបុងការរបជុាំដន្មេះ ដោយស្គថត មិនាននរណ្តាប ក់ចង់ចាំន្មយដពលកបុងការរបជុាំដោយឥត
របដោជន៍ដន្មេះដ យី! ឧទហ្រណ៍៖ 

 ដតីអវីជាដរលបាំនង “សាំខ្វន់” កបុងការរបជុាំ។ ឧទហ្រណ៍ របាប់ពីព៌តាន / វគ្គបណថុ េះបណ្តថ ល / អភិវឌណទាំន្មក់
ទាំនងកបុងរកុម / ដធវីការដោេះរស្គយបញ្ញា ជាមយួរប ? 

 ដតីដយងីរតូវដរៀបចាំកមមវធីិអវីខ្លេះកបុងការរបជុាំដន្មេះដដីមផឲី្យានភាពខុ្សថបលកនិង ទក់ទញចាំន្មប់អារមមណ៍? 
 ដតីានថលផងកាំស្គនថ ឬលាំហាត់ ថដលបងករឲ្យានភាពសបាយរកីរាយកបុងរកុមដដីមផងីាយរសួលទទលួយក 

របធានបទកបុងដថងដន្មេះថដរឬដទ  

ដរៀបចាំការរបជុាំបានលអ ដន្មេះគឺ្មិនរតូវានរដបៀបវារៈដរចីនដពក ដរៀបចាំទុកជាមុន ដធវីដូដចប េះដទីបអបកអាចបនថបានដពញមយួដថង 
រពមទាំងដរៀបចាំរបស់របរថដលរតូវបងាា ញនិង អវីថដលអបករតូវសដរមចចិតថជាអតទិភាពដៅដលីរដបៀបវារៈរបជុាំ! 

សងគម ៖ របសិនរកុមទាំងមូលចាំណ្តយដពលជាមយួរប ថបបសងគម ដន្មេះពកួដគ្អាចានឱកាសដមីលដ ញីពីការខុ្សថបលករប
ពីមយួ ដពលដៅមយួដពល ថដលានស្គរៈរបដោជន៍ដ៏សាំខ្វន់។ ចុេះអបកគិ្តោ ងដម ចថដរពីការញុាាំអារហារជាមយួរប ? អបក
អាចបដងកីតរបធានបទសរាបដ់ពលលាង ច និងរកុមទាំងមូលអាចជយួដចញអាហារនិងដភសជជៈផងថដរ។ របសិនដបីអាច 
ដយងីអាចដៅដភាជនីយោឌ ន និងោក់ដវនរប ដរសីកថនលងមថងាប ក់។ ដតីានឱកាសចាំណ្តយដពលថបបណ្តដទៀត ថដលដយងី
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អាចជបួជុាំរប  ថដលអាចជាានអាកាសធាតុលអសរាប ់BBQ ឬ ពិកនិច? ចុេះរបសិនដបីជលួទូកមយួដា ងដៅដលីទឹកទដនល 
ដហ្យីដៅញុាាំកាដហ្វកថនលងដផសង? ដតីាននរណ្តាប ក់របកតួកីឡាថដរឬដទ ចុេះដបីរកុមទាំងមូលដៅចូលរមួរាំរទរត់? 

ការកស្គងរកុមគឺ្សាគ ល់ ការដពញចិតថនិង ដធវីឲ្យអបកានដទពដកាសលយខ្ពស់ានការដកាតសងប់ថសងងនឹងទទលួបានរបសិទន
ភាពខ្ពស់។ ដូចថដលដលាកប ូល បានដករសងដ់ចញពីដសៀវដៅ ១កូរនិថូស១២:៤-៦ បានថចងថា 

ានរពេះអាំដណ្តយទនដផសងៗពីរប  ថតានរពេះវញិ្ញដ ណថតមយួរពេះអងគដទ ថដលរបទនឲ្យ។ ានមុខ្ងារដផសងៗពីរប  
ថតដយីងបាំដររីពេះអងគដថដល។ ានសកមមភាពដផសងៗពីរប  ថតានរពេះជាាច ស់ថតមយួរពេះអងគដទ ថដលបាំដពញសកមមភាព 

ទាំងដន្មេះដៅកបុ ងមនុសសទាំងអស់។ 
 



ដសៀវដៅកិចចការពិធីការកុារ                                                
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ករណីសិកា 

ការសរដសីររប ដៅវញិដៅមក 

ដប រដ ូ គឺ្ដពារដពញដោយគ្ាំនិត ថដលថតងថតានដសចកថីរ ាំដភីបជាខ្វល ាំង ដហ្យីដពលខ្លេះមិនសូវជាពូថកខ្វងអនុវតថដទ  
និង ករមិតដនការងាររបស់រតក៏់យតឺថដរ! រត់ានគ្ាំនិតជាដរចីនសរាបថ់ចកចយរបាប់កបុងការរបជុាំរកុមបន្មធ ប់។ អវីថដល 
លាំបាកដន្មេះគឺ្ដៅដពលថដលរកុមទាំងមូលមិនបានរបាប់ដប រដភូាល មៗពីគ្ាំនិតសរដសីរដលីគ្ាំនិតដ៏លអរបស់រត់ ដហ្យីអាចអនុ
វតថវាបាន រតា់នអារមមណ៍ថាដគ្មិនយល់ពីរត់ រពមទាំងមិនសបាយចិតថដទៀតផង។ ជាលទនផល រត់បានដធវីឲ្យអបក
ថដលសាំណួរពីគ្ាំនិតរបស់រត់ ានអារមមណ៍ថាពកួដគ្មិនសូវឆ្ងល ត ដហ្យីានអារមមណ៍ថារ ាំខ្វន ដោយស្គរថតពកួដគ្
រចថណនពីគ្ាំនិតដ៏លអរបស់រត់ ឬក៏ខ្ជិលដធវីការងារទាំងអស់ដន្មេះ។  

អបកដឹកន្មាំរកុម រគី្ស ានបញ្ញា ជាមយួសាជិកដៅកបុងរកុមាប ក់ដទៀត គឺ្អាណ្ត ថដលមិនបានដធវីការសដរមចចិតថបានទន់
ដពលដវលា ដៅដពលថដលរគី្ស រតូវការមនុសសថដលស្គគ ល់នូវអវថីដលពកួដគ្កាំពុងដធវី និងអាចដផ្ទថ តអារមមណ៍បាន។ រត់
ដ ញីន្មងពូថកខ្វងដោេះរស្គយបញ្ញា រវាង មិតថរមួការងារនិងពូថកខ្វងជាំន្មញដនេះណ្តស់ ប ុថនថរបថហ្លជាន្មងលអដពក ដហ្ី
យ។  

រគី្សបានសដរមចចិតថឲ្យរកុមទាំងមូលដធវី តនួ្មទីរបស់រកុមត្តមថបប Belbin រពមទាំងសាំណួរកបុងដាំដណីការដន្មេះ។ ដៅដពល
ថដលរត់បានទទលួលទនផល រត់បានដកាេះដៅដធវីការរបជុាំរកុម ។ 

រកុមទាំងមូលបានដធវីការ ត្តមរដបៀបរបស់ដគ្ ដៅដលីលទនផលរបសស់ាជិករកុមនីមយួៗ ដហ្យីរកដ ញីនូវដរឿងដ៏គ្រួឲ្យ
ចប់អារមមណ៍មយួចាំននួអាំពីខ្លួនដគ្ និងអបកដដទដទៀត។ ដប រដអូាចដ ញីថា ដៅដពលថដលអីុវា បានដូចជា រេិះគ្ន់ តិេះដទៀន
គ្ាំនិតរបស់រត់ជានិចចដន្មេះ គឺ្ន្មងកាំពុងបាំដពញតនួ្មទីរបស់ន្មង ជាអបករងាវ យតដមលការរតួតពិនិតយ ដោយវភិាគ្ដៅដលីធាតុផសាំ
ទាំងអស់ដនគ្ាំនិត ដហ្យីថដលជាំន្មញដនេះសាំខ្វន់ណ្តស់ ដដីមផកីារពាររកុមពីការដរពៀមដរពៀងរប ដធវីការដោយសុទិដឌិនិយម 
ប ុថនថានកាំហុ្សដ៏ធាំដធង។ រត់ក៏បានដមីលដ ញីថា អបករបតិបតថិការងាររបស់រកុម បានកាំពុងពាោមដធវីការដោេះរស្គយ
រករដបៀបោក់គ្ាំនិត ឲ្យដចញជាទរមង់ថដលអាចដធវីការបាន ដោយវជិជាន ដហ្យីពកួដគ្កាន់ខ្វងរត់ ជាជាងពាោម
ពនយតឺរត់។ ពកួដគ្គឺ្ជា រកុមមយួ ថដលដរបីរបាស់ជាំន្មញដផសងៗរប ។ 

រគី្ស និង អាណ្តបានដ ញីថា “កាំហុ្សថដលអាចអត់ដទសឲ្យបាន” របស់អបកកស្គងរកមុថបប Belbin គឺ្ជាការដអៀនខ្វម ស់ 
ដៅឆ្ងង យពីការថកតរមូវ ដហ្យីមិនថមនជាការសដរមចចិតថដ៏លអដ យី - របថហ្លជា ដោយស្គរការសដរមចចិតថដោយរដបៀប
មយួ ឬដផសងៗដទៀតអាចបដងកីតនូវការថខ្វងគ្ាំនិតរប រវាងសាជិករកុម! រកុមទាំងមូលបាននិោយអាំពីការដធវីការសដរមចចិតថ
របស់ពកួដគ្ ដៅ “កថនលងសុវតទិភាព” ចាំដពាេះដៅកថនលងដបីកចាំហ្ថដលអបកដដទអាចដមីលដ ញី ដោយសងឃមឹថា ទាំងអាណ្ត 
និង ដប រដថូលងសូវតូចចិតថជាមយួនឹងការបដ ច្ញគ្ាំនិតដផសងៗរប ។ 

លទនផលវជិជានមយួដទៀតអាំពីការទទលួស្គគ លដ់ទពដកាសលយរបស់រប  គឺ្រកុមទក់ទញជាំន្មញ និង សមតទភាពរបស់រប ដៅ
វញិដៅមក  ដហ្យីជាលទនផលក៏បានដធវីការកាន់ថតរបដសីរជាមយួរប ។ 
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លាំហារ ់ 

ចូរបាំដពញដៅកបុងចដន្មល េះដៅកបុងការសដងខបដនដមដរៀន៖ 

រកុមដ៏លអទទលួស្គគ ល់ថា ដូចជាថផបកដផសងៗរប ដន _______________ សាជិករកុមទាំងអស់ាន  ____________ 
ខុ្សថបលកពីរប  ដដីមផរីមួចាំថណក ថដលនឹងរបាកដថា រកុមការងារាន _________________ ថដលចាំបាច់កបុងការ
សដរមចដរលដៅរបស់ខ្លួន។ ការដធវីការជារកុមអាចអភិវឌណដោយ  ________________ ជាមយួរប ជាដទៀងទត់ ដហ្យី
ាន  _______________ ថដលបានដរៀបចាំថផនការោ ងលអ  _________ មយួចាំននួ និង ដពលដវលា 
__________________។ 

សាំណួរពិភាកា  

 ដតីអបកានអារមមណ៍ថា រកុមរបស់អបកបចចុបផនប ានសមតុលយោ ងណ្ត?  1.

 ដតីានថបប Belbin ណ្តមយួថដលបានបាត់បង់ពីរកុមរបស់អបក ថដលអាចនឹងដធវីឲ្យវាកាន់ថតានរបសិទនភាពថដរ2.
ឬដទ?  

 របសិនដបីចដមលយីដៅសាំណួរទី២ គឺ្ បាទ/ចស ៎ដតីអបកអាចដោេះរស្គយវាបានដោយរដបៀបណ្ត? 3.

 ដតីអបកអាចដធវីអវបីានខ្លេះ ដដីមផសី្គគ ល់មិតថរមួរកុមរបស់អបកកាន់ថតរបដសីរ ? 4.

 ដតីថបប Belbin អវីថដលអបកគិ្តថា អបកានលកខណៈដូចជាងដគ្?  5.

  ដតីអបកនឹងដធវីអវី ដដីមផដីោេះរស្គយនូវ “កាំហុ្សថដលអាចអត់ដទសឲ្យបាន” ?  6.

សកមមភាព 

សូមគិ្តអាំពីគ្ដរាង ឬកមមវធីិថដលអបកបានរមួចាំថណកពីដពលមុនថមីៗដនេះ។ ដតីរកុមដន្មេះដកីតដ ីងពីមនុសសថដលានលកខ
ណៈថបបណ្តខ្លេះ? ដតីអបកានអបកថដលានអតថចរតិថបប Belbin ថដលចាំបាច់ថដរឬដទ? របសិនដបីមិនាន ដតីបាត់មយួ
ណ្ត? ដតីអតថចរតិអវីថដលអាចដធវីឲ្យវាកាន់ថតានរបសិទនភាពថថមដទៀត? 
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សមសរៀនទី ១៣៖  សេតុអែីបានជាការម្គប់ម្គងដ្លអម្បស ើរ ខំាន់?  

ដសចកថសីដងខប 

 ដតីការរគ្ប់រគ្ងដ៏របដសីរជាអវី?  
 ដតីអបករគ្ប់រគ្ងអាចជយួរកុមការងារឲ្យកាន់ថតានរបសិទនភាពដោយរដបៀបណ្ត?  

ដៅដមដរៀនដនេះ ដយងីនឹងដមីលថផបកតូចមយួដនអវីថដលបណ្តឋ លឲ្យ “ការរគ្ប់រគ្ងបានលអរបដសីរ” ដហ្យីវានឹងកាល យជា       
បាវចន្មដ៏សាំខ្វន់មយួដនការអភិវឌណខ្លួន និង រកុមរបស់ដយងី។ ជាការសាំខ្វន ់ដដីមផាីនការរគ្ប់រគ្ងដ៏របដសីរ ដដីមផដីធវី អតិ
បរាកមមដនការលាយប ច្ូ លរប ដនជាំន្មញ បទពិដស្គធន៍ និងដទពដកាសយជាដរចីនរបស់រកុម។ ចូរចាំថា អបករគ្ប់រគ្ងដ៏លអ
អាចពឹងពាក់បាន ទុកចិតថបាន ដស្គម េះរតង់ និង សកឋិសមនឹងទទលួការដររពពីរកុមរបស់ខ្លួន ដូចថដលពកួដគ្ដររពសាជិក
រកុមដូដចប េះថដរ។ 

ពាកយថារកុម ានន័យដលីសពីមនុសសថតាប ក់ ដហ្យីដូដចបេះ ដរឿងដាំបូងថដលរតូវនិោយ គឺ្ថដលអបករគ្ប់រគ្ងរកុម នឹង
កាន់ថតានរបសិទនភាពរបសិនដបីពកួដគ្អាចដធវឲី្យមនុសសរគ្ប់រប ដៅកបុងរកុមដន្មេះានអារមមណ៍រមួចាំថណក។ ដមដរៀនរបស់
ដយងីដៅដលីការបងវឹក និងការផឋល់ឱវាទនឹងសាំខ្វន់ ដដីមផចីងចាំ ដៅដពលថដលដយងីដរៀន ដទេះបីជាចាំណុចមយួដនេះ ជាក់
ថសឋងគឺ្ការអភិវឌណដនជាំន្មញស្គឋ ប់របស់ដយងី ដដីមផជីយួរកុមរបស់ដយងីឲ្យានអារមមណ៍ថា ដយងី “លឺ” ពកួដគ្។ 

អបករគ្ប់រគ្ងរកុមថដលានរបសិទនភាព នឹងប ច្ូ លកត្តថ ខ្វងដរកាមដៅកបុងទាំន្មក់ទាំនងរបស់ខ្លួនជាមយួសាជិករកុម៖ 

 ដពលដដីមផចីប់ដផឋីមស្គគ ល់នូវដទពដកាសយ ថដលសាជិករកុមរបស់អបកន្មាំយកមកកាន់រកុម និងរដបៀបដផសងៗថដល
រកុមរបស់អបក ដរៀនបានោ ងានរបសិទនភាព 

 ការោក់ដរលដៅ / កមមវតទុ / ដរលបាំណង 
 ការរតួរត្តដមីលខុ្សរតូវ 
 ការថណន្មាំផលូវ 
 មតិដោបល់ស្គទ បន្ម  

ចាបម់ផោើមសាគ ល់រកុមរបស់អែក 

ការចប់ដផឋីមស្គគ ល់សាជិករកុមរបស់អបកជាបុគ្គល និង រដបៀបថដលបុគ្គលិកលកខណៈរបស់ពកួដគ្ ដហ្យីនិង រដបៀបថដល
ការងារជេះឥទនិពលដល់រកុមដៅដពលថដលពកួដគ្ដធវីការជាមយួរប គឺ្សាំខ្វន់ណ្តស់ (សូមដមីលដមដរៀនទី១២)។ អបក
រគ្ប់រគ្ងដ៏លអក៏នឹងជយួដល់សាជិករកុមដដទដទៀត ដដីមផដីកាតសរដសីរពីដទពយដកាសលយរបស់រប ដៅវញិដៅមក និង រដបៀប
ដធវីការ និងដរៀនផងថដរ។ វាអាចជយួបាន របសិនដបីអបកថដលដរៀន “ដោយការដធវ”ី (ដរៀនដោយការស្គកលផងដធវីវា) យល់ថា 
មិតថរមួការងាររបសព់យកដគ្រតូវការដឹងពីរទឹសឋីដនដហ្តុអវីបានជាអវីមា ងថដលរតូវបានដធវីដ ងីដៅកបុងរដបៀបោ ងដនេះ ឬ
ោ ងដន្មេះ ដហ្យី/ឬ ដពលដដីមផគិី្តពិចរណ្តពីវា។ អបករគ្ប់រគ្ងដ៏លអ នឹងជយួរកុមឲ្យដកាតសរដសីរពីសមតុលយ ដនការចូល
ដៅកាន់មនុសស ថបបដផសងៗរប   ថដលអបកថដលានគ្ាំនិតដប់ដៅកបុងមយួដា ង អាចជយួឲ្យផឋល់តដមលដល់អបកថដលអាចយក
គ្ាំនិតដន្មេះ ដហ្យីសូនវាដៅជាអវីថដលអាចដាំាំដណីរការបាន; ថដលពកួដគ្អាចរកីរាយនឹងការថដលអាចពឹងពាក់បានដៅដលី
សាជិករកុមមយួដទៀត ថដលនឹងរបាកដថា ដសចកឋីលមអិតៗតូចៗទាំងឡាយ រតូវបានយកចិតថទុកោក់រតឹមរតូវ។ 

ការកាំណរម់ខុ្រពួញ កមមវរថុ និងមរលមៅ 

ដៅដពលថដលដយងីោក់ដាំដណីរផលូវមយួ ដយងីទាំងអស់រប ចូលចិតថដឹងពីទិសដៅរបស់ដយងី ដហ្យីានថផនទី ថដលផឋល់នូវ
ទិសដៅ និងកាំណត់ចាំណ្តាំដៅត្តមផលូវ ដដីមផឲី្យដយងីដឹងថា ដយងីកាំពុងដដីរត្តមទិសដៅរតឹមរតូវ ដហ្យីដដីរត្តមផលូវដ៏របដសីរ
បាំផុត ថដលជនួកាលវាអាចជាផលូវថដលានទសសនីយភាពដ៏របដសីរបាំផុត (គុ្ណភាព) ដហ្យីជនួកាលវានឹងចាំបាច់ជាផលូវ



  ការថថទាំខ្លួនឯង និងការថថទាំបុគ្គលិក 
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ថដលរតង់បាំផុត (ដលផឿន)។ អបករគ្ប់រគ្ងដ៏លអ នឹងោក់កមមវតទុ (ទាំងដនេះក៏អាចរតូវបានដៅថា មុខ្រពួញ ឬដរលដៅថដរ) 
សរាប់រកុមរបស់ខ្លួន និងសាជិកនីមយួៗដៅកបុងរកុម។ រកុមនឹងានកមមវតទុទាំងមូល ថដលនឹងសីុដៅនឹងយុទនស្គ្សឋ
ថដលរតូវបានរពមដរពៀងរប ។  

ខ្វងដរកាមដនេះ គឺ្ជាឧទហ្រណ៍ពីកមមវតទុន្មន្មសរាប់សាជិករកុមនីមយួៗ ថដលនឹងសីុដៅនឹងយុទនស្គ្សឋទាំងមូល
សរាប់រកុម៖  

យុទនស្គ្សឋ ៖ អភិវឌណនូវស្គរធាតុចិ ច្ ឹមរបស់កុារថដលរស់ដៅត្តមចិដ ច្ ីមផលូវ  

កមមវតទុរកុម ៖ ដរៀបចាំផធេះបាយ ចមអិនសមល ដៅដពលបីលាង ច កបុងមយួសបាឋ ហ៍្ ដៅកាច់រជុងថផបកខ្វងតផូងដនទីរកុង។ 

កមមវតទុសាជិកទី ១៖ ដៅដលងរកុមជាំនុាំន្មន្ម ដដីមផដីលីកទឹកចិតថសាជិកពកួជាំនុាំឲ្យសមរគ្ចិតថជយួ។ 

កមមវតទុសាជិកទី ២៖ រកឲ្យដ ញីថាដតី ដយងីចាំបាច់រតូវសុាំការអនុញ្ញដ តពីអជាញ ធរកបុងតាំបន់ថដរឬដទ ដហ្យីកាំនត់អាំពី
បរដិវណថដលសមរមយ។ 

កមមវតទុសាជិកទី ៣ ៖ រកឲ្យដ ញីថាដតីានដកមងប ុន្មម នន្មក់រស់ដៅត្តមចិដ ច្ ីមផលូវ (ដហ្យី ដូដចបេះ គឺ្ដដីមផោីក់អាទិ
ភាពសរាប់កមមវធីិដសផៀងអាហារដ៏របដសីរ) ថដលផធុយពីការថដលដៅទីដន្មេះ ដដីមផសុីាំទន ដហ្យីរត ប់មករករកុម
រគួ្ស្គរវញិដៅដពលយប់។ 

ការររួររតាមមើលខុ្សររូវ និង ការថណនាាំផលូវ 

អបករគ្ប់រគ្ងដ៏លអនឹងចាំបាច់ដឹងពីរដបៀបថដលរកុមកាំពុងដាំដណីរការ ថដលដហ្តុដូដចបេះដហ្យី ពកួដគ្នឹងានការរបជុាំមយួទល់
នឹងមយួ (១៖១) ជាដទៀងទត់ ជាមយួនឹងសាជិករកុមាប ក់ៗ (រាល់មយួសបាឋ ហ៍្ ឬពីរសបាឋ ហ៍្មឋង) ដហ្យីការរបជុាំរកុម
របចាំសបាឋ ហ៍្ ដដីមផរីបាកដថា រគ្ប់រប ានបចចុបផនបភាពដៅដលីដាំដណីរការ ដហ្យីអាចដរជាមថរជងរប ដៅវញិដៅមក ដៅកបុង
ដរលដៅយុទនស្គ្សឋទូដៅ។ 

ការរបជុាំ ១៖១ នឹងផឋល់នូវឱកាសដដីមផអីនុវតថជាំន្មញបងវឹក និងផឋល់ឱវាទ។ ការដនេះនឹងដធវីឲ្យរបាកដថា អបករគ្ប់រគ្ងានឱ
កាសចប់ដផឋីមស្គគ ល់បុគ្គលាប ក់ៗបានោ ងលអរបដសីរពីមយួដពលដៅមយួដពល អវីថដលពិបាកសរាប់ពកួដគ្ ដហ្យីរតូវការ
ការរាំរទ ជាមយួ និងដទពដកាសលយធមមជាតិរបស់ពកួដគ្ានអវីខ្លេះ។ អបករគ្ប់រគ្ងនឹងសួរសាជិករកុមពីរដបៀបថដលពកួដគ្
បាំដពញត្តមកមមវតទុរបស់ខ្លួន អវីថដលពកួដគ្រកដ ញីថាពិបាក អវីថដលពកួដគ្គិ្តថាអាចជយួបាន ការរាំរទអវីថដលពកួដគ្គិ្ត
ថា ពកួដគ្នឹងទទលួរបដោជន៍ពី អវីថដលដាំដណីរការបានលអរបដសីរ ដទេះជាានដមដរៀនថដលរតូវដរៀនពីអវីថដលដាំដណីរការលអ 
ដដីមផអីនុវតថដៅដលីថផបកថដលមិនដាំដណីរការលអ និងដផសងៗដទៀត។ ការដនេះនឹងផឋល់ឲ្យសាជិករកុមនូវភាពជាាច ស់ការពី
ការងាររបស់ខ្លួន ដហ្យីសាំខ្វន់បាំផុត គឺ្ឱកាសដដីមផនិីោយ ដៅដពលថដលពកួដគ្រតូវការការរាំរទ។ ការថណន្មាំផលូវអាចរតូវ
បានផឋល់ឲ្យសាជិករកុម របសិនដបីពកួដគ្មិនានដាំដណ្តេះរស្គយលអៗ ជាលទនផលដនសាំណួរដនការ “បងវឹក” ដទដន្មេះ។ 

មរិសាថ បនា  

មតិស្គទ បន្ម សាំខ្វន់ណ្តស់សរាប់ការរគ្ប់រគ្ងដ៏លអរបដសីរ។ ដទេះជាោ ងដនេះកឋី ដយងីចាំបាច់រតូវផឋល់វាដោយសងប់ស្គង ត ់
និង គិ្តពិចរណ្តោ ងរបុងរបយត័ប ដៅដពលដវលាដ៏រតឹមរតូវ។ ដនេះានន័យថា របសិនដបីសាជិករកុមដធវីអវីមយួថដលមិន
រតឹមរតូវ ឬានគុ្ណភាពអន់ ឬ ដលលា អបករគ្ប់រគ្ងនឹងដឆលីយតប ជាជាងានរបតិកមម។ ដនេះានន័យថា នឹងមិនាន
របតិកមម ថបបកាំហ្ងឹ ប ុថនថការដឆលយីតបដ៏រតឹមរតូវ ដៅកបុងការរបជុាំមយួជាមយួបុគ្គលាប ក់ដន្មេះ ដចញពីការថដលអបកដដទអាច
ស្គឋ ប់លឺបាន ដហ្យីដៅកថនលងណ្តថដលានឱកាសហុ្សឲ្យដល់សាជិករកុមដដីមផពីនយល់នូវដហ្តុផល ចាំដពាេះសកមមភាព/
អសកមមភាព របស់ពកួដគ្ថដលបណ្តឋ លឲ្យានបញ្ញា ដន្មេះ។ 



ដសៀវដៅកិចចការពិធីការកុារ                                                
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មតិស្គទ បន្ម ចាំបាច់រតូវដស្គម េះរតង់ ដហ្យីថាដតីវាផ្ទធ ល់ ឬ ទក់ទងនឹងទាំនងដោយរដបៀបណ្តខ្លេះ អបកចាំបាចរ់តូវពឹងថផអកដលី
សាជិករកុមាប ក់ៗ។ ការថដលានចិតថលអ មិនថមនានន័យថា ដចៀសវាង “ការនិោយដស្គម េះរតង់ថាវាពិតជាានបញ្ញា
ដូដចប េះ” ដន្មេះដទ ដហ្យីវាមិនចិតថលអដ យីកបុងការមិនដធវីអវីដស្គេះ ដៅដពលថដលានគុ្ណភាពការងារអន់ដន្មេះ។ ភាពចិតថលអ
ដ៏ធាំដធងបាំផុតដន្មេះគឺ្ដររពបុគ្គលដន្មេះ លមមរគ្ប់ររន់នឹងចង់ឲ្យពកួដគ្អាចដធវកីារឲ្យបានរបដសីរបាំផត។ សូមចប់ដផឋីម មតិ
ស្គទ បន្ម ជាមយួនឹងចាំណុចវជិជានមយួចាំននួ ថដលអបកបានដ ញីចប់ត្តាំងពីការរបជុាំដលីកមុន ឬដៅកបុងការងាររបស់ដគ្ជា
ទូដៅសិន។ ដយងីសងឃមឹថា ដៅដពលថដលអបកសួរពកួដគ្ថា ដតីពកួដគ្ានបញ្ញា ណ្តមយួ ឬឧបសគ្គរបឈមលាំបាកៗថដរ
ឬដទ ដន្មេះនឹងានឱកាសថដលអាចឲ្យអបកផឋលម់តិស្គទ បន្មដល់ពកួដគ្បាន។ ឧទហ្រណ៍ដនការដនេះ គឺ្រតូវបានោក់ដៅកបុង
ករណីសិកា។ 

 



  ការថថទាំខ្លួនឯង និងការថថទាំបុគ្គលិក 
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ករណីសិកា  

មរិសាថ បនា 

 ូសណ្តជាអបករគ្ប់រគ្ងការោិល័យាប ក់ ដហ្យីអបករគ្ប់រគ្ងជាន់ខ្ពស់របស់ន្មង អបករសីអាន បានកាន់កាប់តនួ្មទីដន្មេះ 
មុនដពលថដលន្មងបានទទលួការតដមលីងឋានៈ។ អបករសីអាន បានដឹងខ្លួនណ្តស់ថា  ូសណ្តចាំបាច់រតូវទទលួដសរភីាព
បាំដពញត្តមតនួ្មទីរបស់ន្មង ដោយរដបៀបរបស់ន្មង  ដូដចបេះ អបករសីអាន បានដលីកទឹកចិតថន្មងឲ្យអស់ពីលទនភាពរបស់រត់
។ ដរឿងបានចប់ដផឋីមោ ងលអរបដសីរ  ូសណ្ត ឆ្ងប់ចប់បាន ដហ្យីក៏ានដោបល់លអៗ មយួចាំននួថដលអបករសីអានបាន
យល់រសបថាន្មងអាចអនុវតថបាន។ ៨ថខ្ដរកាយបន្មធ ប់ពីបានបាំដពញការងារ ដទេះជាោ ងដនេះកឋី  ូសណ្តបានថលងសូវ
ានសុទិដឌិនិយមដូចមុន ដហ្យីគុ្ណភាពការងាររបស់ន្មងចប់ដផឋីមធាល ក់ចុេះ។ 

អបករសីអាន បានផឋល់មតិថកតរមូវមយួចាំននួ ថដលគិ្តថា អាចនឹងដលីកទឹកចិតថ ប ុថនថ វាដចេះថតបនថធងន់ធងរដៅ។ អបករសីអាន 
ឆងល់ថា ដតីរត់អាចដធវីអវីបានខ្លេះ ដហ្យីបានទទលួស្គគ ល់ថារត់មិនអាចឲ្យន្មងពឹងពាក់បាន ដៅដលីការរបជុាំ ១៖១ ជាមយួ
 ូសន្ម ដហ្យីដោយស្គរពកួដគ្អងគុយជាប់រប  រត់មិនបានោក់អាទិភាពដលីការចាំន្មយដពលោច់ដោយថ កសរាប់ ូស
ន្មដ យី ដហ្យីផធុយដៅវញិ រត់បានរគ្ប់រគ្ងចត់ថចងដលីន្មង ដៅដពញការសនធន្មថបបមិនផលូវការដន្មេះទាំងមូល។ 

ពកួដគ្បានានការរបជុាំមយួ  ដហ្យីអបករសីអានបានសុាំអភ័យដទស ចាំដពាេះការលុបដចលការរបជុាំ ១៖១ របស់ពកួដគ្ជា
ដរចីនដលីក ដៅដពលថដលរត់សទិតដៅដរកាមសាព ធការងារ ដហ្យីនិោយថា ពកួដគ្នឹងជាអាទិភាពសរាបរ់ត់ដៅដពល
ដនេះ។ រត់ក៏បាននិោយថា រត់បានចាំណ្តាំថា  ូសន្មហាក់ដូចជាមិនសូវសដរមចការងារបានដរចីន ដូចពីមុនដៅឆ្ងប ាំ
ដថដល ដហ្យីបានឆងល់ថា ដតីវាមកពីដហ្តុផលអវី។ រត់បានដរៀនថា  ូសន្ម បានដធវីការ កាន់ថតដលឿន និងានគុ្ណភាព
របដសីរ ដៅដពលថដលន្មងសទតិដរកាមសាព ធ ដហ្យីពីរបីថខ្បន្មធ ប់ពីសាព ធដនេះបានរស្គត់បាត់ដៅ ដៅដពលថដលន្មងបាន
សដរមចដរលដៅមយួចាំននួ។ អបករសីអានានចិតថកាល ហាន ដដីមផចូីលដរៅជាងមុនបនថិច ដហ្យីផឋល់មតិស្គទ បន្មដល់ ូ
សន្ម ថដលមិនររន់ថតធាល ក់ចុេះខ្វងគុ្ណភាពការងារប ុដណ្តត េះដទ រត់ក៏ផឋល់ឧទហ្រណ៍មយួចាំននួផងថដរ ប ុថនថ ានអវី
មា ងថដលរតូវបានទុក មិនទន់បានបដងាីយ។ ដនេះបងាា ញដៅកាន់ ូសន្មថា ដទេះបីជាអបករសីអាន មិនទន់បានជបួជាមយួ
ន្មង វាមិនានន័យថា រត់មិនបានសាគ ល់ពីអវីថដលកាំពុងដកីតដ ងីដន្មេះដទ។ ពកួដគ្បានរពមដរពៀងរប  នឹងដរលដៅថមីៗ
មយួចាំននួដៅកបុងដពលដវលាកាំនត់សមរមយ ដហ្យីអបករសីអានក៏អាចដផធរការងារមយួចាំននួដផសងៗដទៀតដល់ ូសន្ម ថដល
បងាា ញថាពិតជាជយួដល់ពកួដគ្។ 



ដសៀវដៅកិចចការពិធីការកុារ                                                
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លាំហារ ់ 

ចូរបាំដពញដៅកបុងចដន្មល េះទាំដនរដៅកបុងការសដងខបដនដមដរៀន ៖ 

ដដីមផដីធវីជាអបករគ្ប់រគ្ងដ៏លអខ្ញុ ាំនឹង ____________ ___________ ____________ សាជិករកុមរបស់ខ្ញុ ាំ ដូដចបេះ ខ្ញុ ាំ
អាចយល់ថាដតី __________ របស់ពកួដគ្ានអវីខ្លេះ ដហ្យីនិងរដបៀបថដលពកួដគ្ ___________ ោ ងានរបសិទន
ភាពបាំផុត។ ខ្ញុ ាំនឹងយល់រសបនូវតដួលខ្មយួ ដន_______________ ចាស់លាស់ ជាមយួនឹងរកុម ថដលនឹងានដពល
ដវលាកាំណត់សមរមយ។ ខ្ញុ ាំនឹងោក់អាទិភាពការថដលានដពលដវលា ______________ ជាមយួពកួដគ្ជាបុគ្គល ដហ្យី
ានការរបជុាំ ______________ ជាដទៀងទត់ ដដីមផឲី្យដយងីអាចរាំរទដល់រប ដៅវញិដៅមក ដហ្យីដឹងខ្លួនពីរដបៀប
ថដលដយងីទាំងអស់រប កាំពុងដធវបីដិភាគ្ចាំដពាេះយុទនស្គ្សឋដន្មេះ។ ដៅកបុងការរបជុាំ ១៖១ របស់ខ្ញុ ាំ ខ្ញុ ាំនឹងផឋល់ __________ 
រតង់ៗពីអវីថដលពកួដគ្ដធវីបានោ ងលអ និងអវីថដលមិនសូវលអ។ ខ្ញុ ាំនឹងានដពលសរាប់ពកួដគ្ ដៅដពលថដលពកួដគ្រតូវការ 
______________ ដដីមផឲី្យពកួដគ្អាចដរៀនបានពីបទពិដស្គធន៍របស់ខ្ញុ ាំ ដៅដពលថដលពកួដគ្ដសបីសុាំ។  

សាំណួរពិភាកា  

 ដតីអវីថដលជាវធីិដ៏លអកបុងការរពមដរពៀងដៅដលីដរលដៅ សរាប់មនុសសាប ក់ៗដៅកបុងរកុម?  1.
 ដតីអបកអាចពិនិតយដមីលការខុ្សរតូវ និងផឋល់មតិស្គទ បន្ម ដោយមិនកាល យជា អបករគ្ប់រគ្ងថបបមីរកូ ដោយរដបៀបណ្ត? 2.
 ដៅដពលណ្តថដលវាានរបដោជន៍ កបុងការដរបីរបាស់សាំណួរបងវឹក ដហ្យីដៅដពលណ្តថដលសមរមយ កបុកាងរផឋល់ការ3.
ថណន្មាំផលូវ ? 

 ដតីការថដលផឋល់មតិស្គទ បន្ម ដៅកាន់បុគ្គលាប ក់ៗ និងផឋល់វាដៅកាន់រកុមដៅកបុងការរបជុាំរកុមមយួានលកខណៈខុ្ស4.
រប អវីខ្លេះ?  

 ដតីអវីជាគុ្ណភាពដ៏សាំខ្វន់បាំផុតរបសអ់បករគ្ប់រគ្ង រកុមការងារដ៏លអ?  5.

សកមមភាព  

ចូរបរោិយអាំពីអបករគ្ប់រគ្ងថដលដៅដលីអបក ថាដតីពកួដគ្ជាមនុសសថដលានលកខណៈថបបណ្ត? ដតីពកួដគ្ដធវីឲ្យអបកាន
អារមមណ៍ថបបណ្ត? ដតីពកួដគ្និោយឬដធវីអវីខ្លេះ ថដលអបករកដ ីញថាបានជយួដល់អបក? ដតីពកួដគ្បានជយួដល់អបកឲ្យ
ដរៀនពីកាំហុ្សរបស់អបកដោយរដបៀបណ្ត? ដតីពកួដគ្ដលីកទឹកចិតថអបកដោយរដបៀបណ្ត? 



  ការថថទាំខ្លួនឯង និងការថថទាំបុគ្គលិក 
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សមសរៀនទី ១៤ ៖  សតើនឹងមានអែីសកើតស ើង សពលម្កុមការងារមិនច្ុះ ម្មុងនងឹគន ?  
 

ដសចកថសីដងខប 

 ដតីទាំន្មស់រកីធាំដ ងីដោយរដបៀបណ្ត ដហ្យីដតីដយងីដោេះរស្គយវាដោយរដបៀបណ្ត? 
 ដតីទាំន្មស់កបុងការងារ អាចដចៀសវាងបានដោយរដបៀបណ្ត? 

ានរគិ្សថបរស័ិទជាដរចីន ចត់ទុកទាំន្មស់ជាការមិនរសួល ដហ្យីជាកិចចការមយួថដលរតូវដចៀសវាងឲ្យផុត។ ានរគិ្សថ
បរស័ិទខ្លេះក៏បានដជឿថា ទាំន្មស់គឺ្មិនរសបត្តមរពេះគ្មពីរដទ។ ថតដសចកថីពិតគឺ្ថា ទាំន្មស់ នឹងដកីតានដ ងី ដោយស្គរ   
លកខណៈដនបាបរបស់ដយងី។ វាជារដបៀបថដលដយងីដោេះរស្គយទាំន្មស់ ថដលន្មាំមកនូវភាពខុ្សថបលក។ ការដោេះរស្គយ
ទាំន្មស់ដោយរតឹមរតូវ វានឹងឲ្យទាំន្មស់ថរបកាល យដៅជាការកស្គងរកុមការងារដ ងី  វាដធវីឲ្យចាំណងដនការទុកចិតថ និងសមតទ
ភាពរងឹាាំជាងមុន។ ការដោេះរស្គយវាមិនបានរតឹមរតូវ វានឹងន្មាំដៅការការឈចឺប់ ជូរចត់កបុងចិតថ ការមិនដលីកថលងដទស 
និងការបាំផលិចបាំផ្ទល ញ។ 

ដតីទាំន្មស់ានរបដភទណ្តខ្លេះ?  

ជាតាំបូង សូមរបុងរបយត័បថាានជាំហានដៅរកការដកីតានទាំន្មស់។ ដលាក ោវឌី ខ្មា ក (David Cormack) និោយ
អាំពី ដាំណ្តក់កាលទាំង៣ ថដលរកីចដរមីនដៅរកទាំន្មស់។25  ដៅកបុងដាំណ្តក់កាលចុងដរកាយ ទាំន្មស់ដៅថតអាចដោេះរស្គយ
បាន ថតការបាក់ថបកបានចប់ដផថីមរចួដៅដហ្យី។ របសិនដបីអបក របុងរបយត័បនូវដាំណ្តក់កាលទាំងដនេះ អបកនឹងជយួការពារ
នូវទាំន្មស់ មុនវាថរបកាល យដៅជាដាំណ្តក់ចុងដរកាយថដលមនដៅរកដសចកថីស្គល ប់។  

 ដាំណ្តក់កាលទី ១ ៖ ដាំណ្តក់កាលដនការថញកដចញពីរប  

ដាំណ្តក់កាលទី ១ កបុងគ្ាំរូរបស់ ខ្មា ក គឺ្ដៅថា ដាំណ្តក់កាលដនការថញកដចញពីរប ។ គឺ្វាដកីតដ ងីដៅដពល
ថដលមនុសសដឹងថាពកួដគ្មិនយល់រពមជាមយួរប ។ របសិនវាសទិតដៅដាំណ្តក់កាលដនេះ មនុសសទាំងពីរន្មក់យល់
រពមដោយដស្គម េះរតង់និោយពីភាពខុ្សថបលករបស់ពកួដគ្ាប ក់ៗ ដហ្យីចប់ដផថីមដធវីការមនដៅរកដាំដណ្តេះ
រស្គយ ដន្មេះទាំន្មស់អាចកាល យដៅជាថមមយួសរាប់មនដដីរដៅរកកិចចការមយួថដលវជិជាន។ ដោយមនុសសទាំង
ពីរន្មក់ពាោមដោេះរស្គយវា ដន្មេះដាំដណ្តេះរស្គយនឹងកាល យជាអវីមយួថដលរបដសីរជាងការថដលពកួដគ្ាប ក់ៗគិ្ត
ថតាប ក់ឯង។ ដហ្យីការថដលដោេះរស្គយទាំន្មស់ដោយភាពវជិជាន អាចជយួកស្គងទាំន្មក់ទាំនងរបស់ពកួដគ្ ឲ្យរងឹ
ាាំជាងមុន រពមទាំងងាយរសួលកបុងការទុកចិតថមនុសសដដទដផសងដទៀតថដលចូលរមួពាក់ព័នន។  

របសិនដបី មនុសសថដលានទាំន្មស់ដរជីសដរសីមិនដធវីការរបារស័យទក់ទងនឹងរប  ដន្មេះពកួដគ្នឹងចប់ដផថីមដមីល
ដ ញីមនុសសដផសងដទៀតជាកបុងរបូភាពជា ‹‹អបករបឆ្ងាំង››។ ពកួដគ្ចប់ដផថីមដធវីឲ្យខ្លួនដគ្ឃ្លល តឆ្ងង យពីមនុសសដដទ
ដផសងដទៀត។ ដៅកបុងដាំណ្តក់កាលដនេះ ដោយដធវតី្តមដោបល់របស់រពេះដយស៊េូកបុងការដោេះរស្គយទាំន្មស់ 
ដូចថដលានដៅកបុងរពេះគ្មពីរ ា ថាយ ១៨៖១៥-២០ ទាំន្មស់ថដលន្មាំឲ្យបាក់ថបកដៅថតអាចដចៀសវាងបាន។  

 ដាំណ្តក់កាលទី ២៖ ដាំណ្តក់កាលដនឃ្លល តោច់ដចញពីរប  

របសិនដបីមិនានការដោេះរស្គយដៅដាំណ្តក់កាលទី១ដទ ដន្មេះដាំណ្តក់កាលទី២ គឺ្ដៅថាដាំណ្តក់កាលដនការ
ឃ្លល តោច់ដចញពីរប ។ ស្គទ នភាពថរបកាល យដៅជាការសអប់កាន់ថតខ្វល ាំង ខ្ណៈថដលមនុសសចូលរមួពាក់ព័ននថរបកាល យ
ជាខឹ្ងដរចីនជាងមុន ដហ្យីចប់ដផថីមបដ ច្ញនូវកាំហ្ងឹទាំងដន្មេះ។ ពកួដគ្អាចន្មាំឲ្យានការបាក់ថបកោ ងដរចីន 

                                                 
25 Cormack (1989) និង Prior, Bennett និង Bartel (2003)  
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ដោយស្គរពាកយសាំដី និងសកមមភាពរបស់ពកួដគ្។ ដៅកបុងដាំណ្តក់កាលដនេះ ានអបកសរមបសរមួលាប ក់អាចជា
ការរបដសីរកបុងការជយួដោេះរស្គយបញ្ញា ដនភាពខុ្សថបលកដផសងៗ។  

 ដាំណ្តក់កាលទី ៣៖ ដាំណ្តក់កាលដនការបាក់ថបកបាំផលចិបាំផ្ទល ញ 

របសិនដបីរកអបកសរមបសរមួលមិនបានដទ ដន្មេះទាំន្មស់អាចរកីធាំដ ងីដៅដល់ដាំណ្តក់កាលទី ៣ គឺ្ ដាំណ្តក់
កាលដនការបាកថ់បកបាំផលិចបាំផ្ទល ញ។ ដៅកបុងដាំណ្តក់កាលដនេះ មនុសសថដលពាក់ព័ននដមីលដ ញីរប ដរបៀបដូចជា 
“សរតូវ” ដហ្យីពកួដគ្ដធវីអវីៗដដីមផបីាំផ្ទល ញ ឬវាយរបហារដៅកាន់អបកដដទ។ ស្គទ នភាពដនេះអាចបនថរហូ្តដល់
មនុសសចប់ដផថីមចកដចញពីរប ដៅវញិដៅមក ានមនុសសដផសងចូលមក រក៏ឺពកួដគ្ចប់ដផថីមអស់កាល ាំងជាមយួនឹង
ទាំន្មស់ថដលាន។ ថតដទេះបីជា ដមីលដៅហាក់ដូចជាាន ‹‹សនថិភាពចាំដពាេះរប ›› រតូវបានកស្គងក៏ដោយ ដនេះមិន
ថមនានន័យថាទាំន្មស់រតូវបានដោេះរស្គយរចួរាល់ទាំងរសុងដន្មេះដ យី។ រគ្ប់ទាំងការឈចឺប់ ភាពជូរចត់កបុង
ចិតថ និងកាំហ្ងឹ អាចដៅានដ យី។  

ទាំនាស់រនួាទី   

របដភទមយួដផសងដទៀតដនទាំន្មស់ថដលដកីតានដ ងី គឺ្ដៅដពលថដលមនុសសាប ក់ានតនួ្មទីដរចីនជាងមយួ។ ឧទហ្រណ៍ 
ដៅដពលថដលតនួ្មទីរបស់ពកួដគ្កបុងព័ននកិចចទមទរដពលដវលាដរចីនជាងមុន ដហ្យីវាចប់ដផថីមមល នពានដៅដលីតនួ្មទី និង
ដពលដវលារបស់ពកួដគ្ កបុងន្មមជាឳពុកាថ យ រជឺាស្គវ មីភរោិ។ ដៅកបុងករណីដនេះ វាការសាំខ្វន់ថដលមនុសសាប ក់ដន្មេះ រតូវ
របាកដពីអវីថដលរពេះជាាច ស់សុាំឲ្យពកួដគ្ដធវី។ ពកួដគ្រតូវថតដធវីសកមមភាពអវីមយួដដីមផកីាត់បនទយនូវទាំន្មស់។ ដនេះរមួប ច្ូ ល
ទាំងការោក់រពាំថដនកាំណត់ដៅដលីដពលដវលារបស់ពកួដគ្ និងការពាររពាំថដនដន្មេះ។ វាអាចពាក់ព័នននឹងការនិោយជាមយួ
របធាន រសឺាជិករគួ្ស្គរ រក៏ឺវាអាចជាការផ្ទល ស់បថូរការងារ រផឺ្ទល ស់បថូរទាំនលួខុ្សរតូវដៅកបុងព័ននកិចច។  

ដតីដយងីអាចដចៀសវាងនូវទាំន្មសថ់ដលន្មាំឲ្យរកុមការងារានការឈចឺប់ដោយរដបៀបណ្ត? 

ដនេះគឺ្ជាគ្នលឹេះខ្លេះៗថដលជយួដចៀសវាងនូវទាំន្មស់មុនវាដកីតានដ ងី៖  

 កស្គងទាំន្មកទ់ាំនងថដលានសុខ្ភាពលអ - ដលីកទឹកចិតថមនុសសឲ្យនិោយដោយដស្គម េះរតង់ចាំដពាេះរប ដៅវញិដៅ
មក ជាពិដសសដៅដពលពកួដគ្ានគ្ាំនិត រកឺារចូលចិតថខុ្សថបលកពីរប ។ សូមផថល់កិតថិយសចាំដពាេះមនុសសថដលខុ្ស
ថបលកពីដយងី។ សូមកុាំរ ាំពឹងចាំដពាេះពកួដគ្កបុងការគិ្ត រដឺធវីអវីមយួថដលដូចអបក។ សូមានដពលដវលាសបាយជាមយួ
រប - ការដធវីថបបដនេះជាការចក់រគឹ្េះមូលោឌ នដនការទុកចិតថ និងជយួកបុងការរបារស័យទក់ទងដៅដពលថដលទាំន្មស់
ដកីតានដ ងី។   

 ការអធិស្គឌ ន - សូមអធិស្គឌ នជាមយួមិតថរមួការងាររបស់អបក និងជាមយួកុារថដលអបកដធវីការជាមយួ។ ការដធវថីបប
ដនេះ អាចជយួអបកឲ្យយល់ពីជដរៅខ្វងកបុងចិតថពីរដបៀបថដលពកួដគ្គិ្ត អវីថដលានដៅកបុងចិតថរបស់ពកួដគ្ និងពី
រដបៀបថដលពកួដគ្ដឆលីយតបចាំដពាេះបញ្ញា ។ ដហ្យីវាជយួចងចាំណងរវាងអបកដហ្យីនឹងពកួដគ្។ ដហ្យីវាជាការ
អធិស្គឌ នសរាប់ពកួដគ្ផងថដរ។ ដៅដពលថដលដយងីដលីកពកួដគ្ដ ងីចាំដពាេះរពេះអាច ស់ រទង់ថតងថតរបទនឲ្យ
ដយងីនូវចិតថរបស់រពេះអងគចាំដពាេះពកួដគ្ ដហ្យីអបកចប់ដផថីមានការដបថជាញ ដរចីនជាងមុនកបុងការដធវីការដោេះរស្គយ
ទាំន្មស់ដៅដពលថដលវាដកីតានដ ងី។  

 សូមចាស់លាស់ចាំដពាេះដរលដៅ និងការរ ាំពឹងទុក- ានទាំន្មស់ជាដរចីនរតូវបានដចៀសវាងដៅដពលថដលមនុសស
ដផសងដទៀតយល់ពីអវីថដលអបកចង់បាន និងអវីថដលមនុសសរគ្ប់រប កាំពុងដធវីដៅមុខ្។ ការភាន់រច ាំ ថតងថតន្មាំដៅរក
ការបរាជ័យ កាំហ្ងឹ និងភាពជូចត់កបុងចិតថ។  



  ការថថទាំខ្លួនឯង និងការថថទាំបុគ្គលិក 
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 សូមស្គថ ប ់ពីមនុសសថដលដៅកបុងរកុមរបស់អបក។ សូមកុាំរេិះគ្ន់ពកួដគ្ដោយលកខណៈផ្ទធ ល់ខ្លួន សូមដផ្ទថ តដៅដលីអតថ
ន័យថដលពកួដគ្ចង់និោយ។ សូមានចិតថកបុងការផ្ទល ស់បថូរអាកបផកិរោិរបស់អបកដដីមផជីារបដោជន៍របស់រកុម
ទាំងមូល។  

 សូមរបុងស្គម រតី ពីការវាយរបហាររបស់សរតូវ។ ខ្ណៈថដលស្គត្តាំង មិនថមនជាអបកដធវីឲ្យានទាំន្មស់ទាំងអស់ក៏
ដោយ ថតវាជាកិចចការថដលវាចូលចិតថ ឲ្យានការបាក់ថបកកបុងចាំដណ្តមរគិ្សថបរស័ិទ។ សូមរបុងស្គម រតីពីឥទនិពល
របស់វា ដហ្យីសូមរបាកដថាអបកកាំពុងដដីរជិតសបិទនជាមយួរពេះអាច ស់។  

 សូមដរៀនរសដ់ៅជាមយួការថដលខុ្សថបលករបសរ់ប  ៖ ដូចថដលានថចងកបុងរពេះគ្មពីរ ២ កូរនិថូស ១២ ថា ដយងី
ទាំងអស់រប ជាសររីាងគដផសងៗពីរប  ថដលានសទតិកបុងរូបកាយថតមយួ ដហ្យីាប ក់ៗានតនួ្មទីដផសងៗពីរប ។ សូម
ស្គទរចាំដពាេះភាពខុ្សថបលករប ! មិនថាដភទ កាលៈដទសៈ វបផធម៌ រក៏ឺអាយុដន្មេះដ យី សូមថសវងរកដមីលចាំណុចលអ
ដៅកបុងមនុសស ដហ្យីទុកភាពអវជិជានដៅោច់ដោយថ ក។  

 សូមអតដ់ទស - ដៅដពលនរណ្តាប ក់ដធវីឲ្យអបកានការឈចឺប់ សូមអត់ដទសឲ្យដគ្ភាល ម។ របសិនដបីអបកមិនអត់
ដទសឲ្យដគ្ដទ ដៅដពលទាំន្មសដកីតានដ ងី វាងាយនឹងបាក់ថបកបាំផលិចបាំផ្ទល ញ ដៅដពលថដលអបកានប ជ្ ីថដល
មិនទន់ដោេះរស្គយ‹‹ការគុ្ាំគ្នួ›› របឆ្ងាំងនឹងមនុសសដដទដផសងដទៀត។   

របសិនមបើ ទាំនាស់មកើរម្ចនមឡើង មរើមយើងររូវមោះរសាយវាមោយរមបៀបណ្ដ? 

ដាំណ្តក់កាលទី១ ភាគី្ទាំងពីររតូវថតទទលួស្គគ ល់ថា ានបញ្ញា បានដកីតានដ ងី ដហ្យីពកួដគ្ចង់ដោេះរស្គយវា។ ដនេះ
ទក់ទងដៅនឹងភាគី្ទាំងសងខ្វងទទលួយកទាំនលួខុ្សរតូវកបុងការទទលួយកនូវកាំហុ្សរកឺារសថបីដន្មធ សខ្លេះៗ។ កបុងដាំណ្តក់
កាលដនេះ ភាគី្ទីបីគឺ្រតូវការជយួជាជាំនយួដដីមផមីនមកដល់ដាំណ្តក់កាលដនេះ។ 

ដាំណ្តក់កាលទី ២ មនុសសថដលពាក់ព័ននរតូវថតនិោយអាំពីភាពខុ្សថបលករប របស់ពកួដគ្ាប ក់ៗ ពីអវីថដលដកីតានដ ងី និង
ពីអារមមណ៍របស់ពកួដគ្ថដលាន។ ពកួដគ្រតូវថតានអារមមណ៍ថាពកួដគ្អាចដធវីកិចចការទាំងដនេះដោយរម នការវនិិចឆ័យរដឺចទ
របកាន់ចាំដពាេះពកួដគ្ រម នការរ ាំខ្វន រកឺាត់ដទសពកួដគ្ដ យី។ វាសាំខ្វន់ណ្តស់ ថដលរគ្ប់ទាំងអារមមណ៍អវជិជាន
ទាំងឡាយរតូវបានបងាា ញដ ងី ដដីមផកុីាំឲ្យានអវីមយួដៅលាក់កប់ បន្មធ ប់ពីទាំន្មស់រតូវបានដោេះរស្គយ។  

ដាំណ្តក់កាលទី ៣ មនុសសទាំងពីរន្មក់រតូវថតសុាំការដលីកថលងដទសចាំដពាេះថផបករបស់ពកួដគ្ថដលន្មាំឲ្យដកីតានទាំន្មស់។ 
របសិនដបី ដហ្តុផលដាំបូងដនទាំន្មស់ មិនរតូវបានដោេះរស្គយ ដន្មេះមនុសសទាំងពីរន្មក់ នឹងដៅថតបនថថសវងរកដាំដណ្តេះ
រស្គយ។ ប ុថនថដបីរម នការដលីកថលងដទសដន្មេះដទ ដហ្យីដៅថតបនថដោេះរស្គយបញ្ញា ដោយដរបីរបាស់អារមមណ៍ពីអវីថដលបាន
ដកីតានដ ងី គឺ្វាងាយរសួលដដីមផឲី្យអារមមណ៍ទាំងដន្មេះានជាថមីមថងដទៀត ដហ្យីទាំន្មស់ក៏ដកីតានជាថមី។  
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ករណីសិកា  

ានមនុសស ៤ន្មក់សទិតដៅកបុងរកុមអបកដឹកន្មាំដនស្គលាហ្វកឹហ្វនឺមយួ ថដលដធវកីារជាមយួនឹងកុារងាយរងដររេះ។ ដលាក 
ស្គាំយូថអល គឺ្ជាអបកដឹកន្មាំបចចុបផនប ថដលបានដឹកន្មាំស្គលាអស់រយៈដពលជាដរចីនឆ្ងប ាំកនលងមកដហ្យី។ ដហ្យីអបកដឹកន្មាំ ៣
ន្មក់ដផសងដទៀត ជាអបកដឹកន្មាំថដលដទីបថតដរជីសដរសីចូលរមួ ដហ្យីជាអបកថដលចប់អារមមណ៍ចង់កាល យជាបុគ្គលិកអចិដ្នថយ៍
របស់ស្គលា។  

បញ្ញា បានចប់ដផថីមដកីតានដ ងីមុនដពលថដលសិសសមកដល់ស្គលាដៅដទៀត។ ស្គាំយូថអលជាមនុសសាប ក់ថដលាន   
របវតថិមកពីកថនលងថដលថតងថតដឹកន្មាំមនុសស និងមនុសសរពឹឹងឲ្យរត់ដឹកន្មាំ។ រត់បានគិ្តថា ត្តាំងពីដពលថដលរត់
ហ្វកឹហ្វនឺបុគ្គលិកអាំពីការដឹកន្មាំរគ្ប់រគ្ងស្គលា ដដីមផឲី្យពកួដគ្ដធវីដោយខ្លួនឯងបាន ពកួដគ្រតូវថត ‹‹ដមីលគ្ាំរូ›› ពីរដបៀប
ថដលរត់ដធវីការ និងស្គថ ប់បងាគ ប់ត្តមអវីរគ្ប់ោ ងថដលរត់របាប់ឲ្យដធវី។ ចាំដពាេះបុគ្គលិកដផសងដទៀត ដោយពកួដគ្បានទទលួ
ការបងាា ញថាជារកុមការងាររមួរប  ដហ្យីពកួដគ្ទទលួនូវទាំនលួខុ្សរតូវដសមីៗរប  ដោយរម ននរណ្តាប ក់ជា‹‹អបកដឹកន្មាំ››
ដ យី ថតរគ្ប់រប ដធវីការសដរមចចិតថរមួរប ។  

ដយងីមិនចាំបាច់និោយដរចីនដទៀតដទពីដរឿងដនេះ គឺ្វាមិនដាំដណីរការត្តមរដបៀបដន្មេះដ យី។ រដបៀបដឹកន្មាំរបស់ ស្គាំយូថអល 
រមួប ច្ូ លទាំងការរបាប់ដដទឲ្យដធវីអវីមយួ ដហ្យីរ ាំពឹងពីពកួដគ្ថានឹងដធវីត្តមការចង់បានរបស់រត់។ ដៅដពលថដលពកួដគ្ដសបី
អវីមយួដ ងី រត់មិនស្គថ ប់ដគ្ ដហ្យីរបឆ្ងាំងនឹងពកួដគ្ដោយនិោយថា ‹‹ដនេះជារដបៀបថដលដយងីកាំពុងដធវីវា››។ ដលីសពីដនេះ 
រត់ទមទរបស់ដផសងៗពីរកុមការងាររបស់រត់ ថដលរបស់ដន្មេះដពលខ្លេះខ្លួនរត់ផ្ទធ ល់បានដអីដពីអាំពីវា។ ជាទហ្រណ៍ រត់
ចង់ឲ្យពកួដគ្មកទន់ដពលរបជុាំរគ្ប់ដពលទាំងអស់ ថតខ្លួនរត់ផ្ទធ ល់ថតងថតយតឺ។ ដៅដពលថដលបុគ្គលិករបស់រត់ាន
សាំណួរអាំពីរដបៀបរបស់រត់ រត់ចប់ដផថីមការពារខ្លួន តាំដ ងីសដមលងរបស់ដដីមផឲី្យអបកថដលដៅជុាំវញិរត់ខ្វល ច។  

បុគ្គលិកដផសងដទៀតចប់ដផថីមានអារមមណ៍ពីកិចចការទាំងអស់ដន្មេះ ជាជាងការថដលានអារមមណ៍ថាជាសាជិករកុមការងារ
ថតមយួជាមយួរប  ពកួដគ្បានកាល យដៅជា អបកថដលដៅដរកាមស្គាំយូថអល ដហ្យីពកួដគ្មិនចូលចិតថនឹងភាពជាដៅហាវ យ
ន្មយបងាគ ប់បញ្ញជ របស់ស្គាំយូថអលដទ។ ពកួដគ្ចប់ដផថីមដអីដពីនឹងកិចចការថដលស្គាំយូថអលោក់ឲ្យដធវី ដោយបដងកីតការណ្តត់
ជបួមយួដផសងថដលជាន់ដពលជាមយួរប នឹងការរបជុាំរកុមការងារ រមឺករបជុាំយតឺដពល និោយពីដរកាយខ្បងរបស់រត់ និង
ានកិចចការជាដរចីនដផសងដទៀត។ វាបានមនដៅដល់ករមិតមយួ ថដលសាជិករកុមថលងនិោយជាមយួស្គាំយូថអលដទៀត 
ពីកិចចការដផសងៗ ដទេះបីកិចចការដន្មេះវាពាក់ព័នននឹងស្គលាក៏ដោយ។  

កិចចការទាំងអស់ដនេះ វាបានជេះឥទនិពលដល់សិសសកបុងស្គលាហ្វកឹហ្វនឹ។ ពកួដគ្ានអារមមណ៍មិនរសួល ដោយស្គរអបក
ដឹកន្មាំថដលពកួដគ្គ្ថួតយកគ្ាំរូត្តម មិនអាចដធវីដៅបាន។ ដលីសពីដនេះ ពកួដគ្អាចជយួ ថតថបជាលឺពីពាកយសនធន្មថដល
បដ ច្ញកាំហ្ងឹោក់រប  ដហ្យីពកួដគ្បានកត់សាគ ល់ពីទាំន្មក់ទាំនងថដលតឹងថតងកបុងចាំដណ្តមអបកដឹកន្មាំរបស់ពកួដគ្។  

ដហ្យីវាក៏ជេះឥទនិពលដល់សាជិករកុមដផសងដទៀត កបុងព័ននកិចចថដលមិនពាក់ព័ននកបុងកិចចការស្គលាដស្គេះដ យី។ ពកួដគ្មិន
អាចជយួបាន ថតពកួដគ្បានកត់សាគ ល់ពីកិចចការថដលខុ្សឆគង ដៅដពលថដលសាជិករកុមរបស់ស្គាំយូថអល បដិដសធមិន
និោយជាមយួរត់ ដលីកថលងថតានវតថានមនុសសដផសងាប ក់ដទៀតដៅទីដន្មេះ ដោយស្គរពកួដគ្ភ័យខ្វល ចរត់យល់រច ាំ
ពាកយសាំដីរបស់ពកួដគ្ ដហ្យីរត់ដចទថាជាមនុសសបេះដបារ។ ដហ្យីវាក៏ពិបាកកបុងការរពដងីយកដនថីយចាំដពាេះការតដមលីង    
សដមលង ការបញ្ញជ ដោយស្គង ត់ និងពាកយសាំដីថដលមុតរសួច ដៅដពលថដលការសនធន្មមិនានកិចចការអវីថដលរតូវដធវីចាំដពាេះកិចច
ការស្គលាដន្មេះ។   

អបកដឹកន្មាំព័ននកិចចដផសងដទៀត បានពាោមបរងួបបរងួមរកុមជាថមីមថងដទៀត ថតសាជិករកុមដជឿថាសាជិករកុមដផសងដទៀត
ជាអបកានកាំហុ្ស មិនថមនពកួដគ្ដ យី។ ដៅដពលថដលពកួដគ្ានឱកាសកបុងការនិោយពីបញ្ញា  ពកួដគ្ថតងថតសថី
បដន្មធ សឲ្យរប ដៅវញិដៅមក ដហ្យីបញ្ញា មិនរតូវបានដោេះរស្គយដ យី។  
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ស្គលារតូវបានប ច្ ប់ដោយភាពអវជិជាន ដហ្យីសាជិករកុមដៅថតមិនទន់បានដោេះរស្គយទាំន្មស់របស់ពកួដគ្ដៅ     
ដ យី។ វាបានបនសល់ទុកនូវ ភាពជូចត់កបុងចិតថ និងការថាប ាំងថាប ក់ចិតថ កបុងចាំដណ្តមពកួដគ្។ ដៅចុងប ច្ ប់ដនស្គលា បានន្មាំ
មកនូវសនថិភាពថដលមិនងាយរសួល ថតលទនផលគឺ្រម ននរណ្តាប ក់កបុងរកុមចង់ដធវីការជាមយួរប ដទៀត។ ដោយជារកុមថដល
បាក់ថបក អបកដឹកន្មាំព័ននកិចចបានដធវីការសដរមចចិតថ ដោយឈប់ានស្គលាហ្វកឹហ្វនឺដទៀតដៅឆ្ងប ាំបន្មធ ប់។    

  



ដសៀវដៅកិចចការពិធីការកុារ                                                
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លាំហារ ់

សូមបាំដពញដៅកបុងចដន្មល េះកបុងដសចកឋីសដងខបដមដរៀន៖  

ទាំន្មស់ដកីតដ ងីដោយស្គរ _________________ _______________របស់ដយងី។ របសិនដបីដយងីដោេះរស្គយវា
ដោយរតឹមរតូវ ទាំន្មស់អាច _____________ _________ រកុមរបស់អបក។ របសិនដបី ដោេះរស្គយវា  __________ 
ទាំន្មស់អាចន្មាំដៅរកការឈចឺប់ ភាពជូចត់ ការមិនដលីកថលងដទស និងការបាំផលិចបាំផ្ទល ញ។ ត្តមរយៈដលាក ោវឌិ ខ្មា ក 
ទាំន្មស់ាន  _____ ដាំណ្តក់កាលគឺ្ ៖  ___________________________, _____________________ 
និង _______________________។ កិចចការថដលជយួដោេះរស្គយទាំន្មស់គឺ្៖  _____________________ និង 
_________________។ ទាំន្មស់ _____________ ដកីតានដៅដពលថដលមនុសសាប ក់ានតនួ្មទីដរចីនជាង 
_____។ ដាំណ្តក់កាលដដីមផដីចៀសវាងទាំន្មស់ដកីតានដ ងី រមួាន៖ ការកស្គង _______________ថដលានសុខ្
ភាពលអ, ____________________, ចាស់លាស់អាំពី _______________ និង __________________, 
_______________ ពីមនុសសកបុងរកុម, សូមរបុងស្គម រតីចាំដពាេះការវាយរបហាររបស់ ______________, សូមរស់ដៅ
ជាមយួរប  _________________ និងការ ____________________។ 

សាំណួរពិភាកា 

 ដហ្តុអវីបានជាទាំន្មស់មិនអាចដចៀសវាងបាន?  1.

 ដតីអវីជាដាំណ្តក់កាលទាំងបីដនទាំន្មស់ ថដលានថចងដោយដលាក ខ្មា ក?  2.

 ដតីដាំណ្តក់កាលដចៀសវាងទាំន្មស់ទាំងបីានអវខី្លេះ? 3.

 ដតីានរដបៀបអវខី្លេះកបុងការដោេះរស្គយទាំន្មស ់ដៅដពលថដលវាដកីតានដ ងី? 4.

 សូមគិ្តពីស្គទ នភាពទាំន្មស់មយួ ថដលអបកធាល ប់ពាក់ព័នន។ ដតីអបកអាចបងាា ញពីដាំណ្តក់កាលទាំងបីថដដលាក ខ្មា ក5.
បានដលីកដ ងីបានដទ?  

 ដតីានដាំដណ្តេះរស្គយចាំដពាេះទាំន្មស់ថដលបានដកីតានដ ងីដន្មេះដទ? របសិនដបីាន ដតីវាដោេះរស្គយដោយរដបៀប6.
ណ្ត? 

 ដតីអបកអាចចូលរមួការពារមិនឲ្យទាំន្មស់ដកីតានកបុងរកុមរបស់អបកដោយរដបៀបណ្ត? 7.

 ដតីអបកបចចុបផនបានទាំន្មស់តនួ្មទីថដររដឺទ មិនថាដៅផធេះ ឬកបុងព័ននកិចចរបស់អបក? 8.

 របសិនដបី អបកានទាំន្មស់តនួ្មទី ដតីដាំណ្តក់កាលអវី ថដលអបករតូវមនដដីមផដីោេះរស្គយវា? 9.
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សមសរៀនទី១៥៖ សតើសយើងអាច្អនុញ្ញា តឲ្យម្ពះជាមាច   ់ថតិសៅច្ំ ុច្កណ្ដត លទនព័នធកិច្ច
រប ស់យើងសោយសរៀបណ្ដ? 

ដសចកថសីដងខប 

 ដតីដយងីអនុញ្ញដ តឲ្យរពេះជាាច ស់សទិតដៅចាំណុចកណ្តថ លដនជីវតិរបស់ដយងីដោយរដបៀបណ្ត? 
 ដតីដយងីអាចកងស្គងរកុមថដលបានរពេះរគិ្សថជាសបូលដៅកថនលងដធវីការរបស់ដយងីដោយរដបៀបណ្ត? 

១ ដទេះបី ខ្ញុ ាំដចេះនិោយភាស្គរបសម់នុសសដលាក និងភាស្គរបសដ់ទវត្តកឋី ដបីសិនជាខ្ញុ ាំរម នដសចកឋីរសឡាញ់ដទ ខ្ញុ ាំដរបៀបដូច
ជាសាំដ ងគ្ងថដលលាន់ឮដ ីង ឬដូចជាសគរថដលឮរ ាំពងដ ីងថតប ុដណ្តត េះ។ ២ ដទេះបីខ្ញុ ាំទទលួរពេះអាំដណ្តយទនខ្វងថថលង
រពេះបនធូល និងស្គគ លគ់្ាំដរាងការដល៏ាក់កាំបាាំងទាំងអស់ រពមទាំងានចាំដណេះរគ្បោ់ ង ដហី្យដទេះបីខ្ញុ ាំានជាំដនឿាាំ រហូ្ត
ដល់ដធវីឲ្យភបាំដរពីីកថនលងមយួ ដៅកថនលងមយួដទៀតបានកឋី ថតដបីសិនជាខ្ញុ ាំរម នដសចកឋីរសឡាញ់ដទដន្មេះ ខ្ញុ ាំជាមនុសសឥតបានការ
អវីទាំងអស់។ ៣ ដទេះបីខ្ញុ ាំយករទពយសមផតថិ របសខ់្ញុ ាំទាំងប ុន្មម នដៅថចកទនកឋី ដទេះបីខ្ញុ ាំសុខ្ចិតថឲ្យដគ្យករូបកាយខ្ញុ ាំដៅដុត

ទាំងរសក់ឋី ថតដបីសិនជាខ្ញុ ាំរម នដសចកឋីរសឡាញ់ដទដន្មេះ ក៏រម នរបដោជន៍អវីដល់ខ្ញុ ាំថដរ។  
៤ អបកានចិតថរសឡាញ់ថតងថតអត់ធមត ់ជយួធុរៈដគ្ ដហី្យមិនដចេះមប នីសដគ្ដទ។ អបកានចិតថរសឡាញ់មិនវាយឫកខ្ពស ់
មិនអតួបាំបា ងដ ីយ។ ៥ អបកានចិតថរសឡាញ់ មិនរបរពឹតថអាំដពីដថាកទប មិនថសវងរករបដោជន៍ផ្ទធ ល់ខ្លួ ន មិនមដួៅ  មិន
ចងគ្ាំនុាំ ៦ មិនអបអរនឹងអាំដពីទុចចរតិដទ ថតរកីរាយនឹងដសចកឋីពិតវញិ។ ៧ អបកានចិតថរសឡាញ់ អតឱ់នឲ្យទាំងអស់ ដជឿទាំង

អស់ សងឃឹមទាំងអស់ ដហី្យរទាំរទទាំងអស់។  
៨ ដសចកឋីរសឡាញ់មិនស្គបសូនយដស្គេះដ ីយ ថតការថថលងរពេះបនធូលមុខ្ជារតូវអស់ខ្លឹមស្គរ ការនិោយភាស្គចាំថ កអស្គច

រយ*នឹងរតូវចប់ រឯីចាំដណេះក៏នឹងអស់ខ្លឹមស្គរដៅថដរ។  
១៣ ឥ ូវដនេះ ានដសចកឋីបីោ ង គឺ្ ជាំដនឿ ដសចកឋីសងឃឹម ដសចកឋីរសឡាញ់។ ប ុថនថ ដសចកឋីរសឡាញ់វដិសសជាងដគ្បាំផុត។ 

(១កូរនិថូស ១៣:១-៨ក និង ១៣) 

មរើរពះជាម្ចា ស់វាស់ថវងភាពមជាគ្ជយ័មោយរមបៀបណ្ដ? 

វាគឺ្ជាការអស្គច រយណ្តស់ថដលជាដរចីនដលីកដរចីនស្គដយងីបានដធវឲី្យអតទិភាពដផសងៗានភាពរដញ រដញ ។ ដនេះរបថហ្លមកពី
លកខណៈធមមជាតិរបស់មនុសស របថហ្លមកពីដសចកថីដរសកឃ្លល នសរាប់ការយកចិតថទុកោក់ អាំណ្តច ឬ ការសរដសីរ។ 
ដោយមូលដហ្តុណ្តក៏ដោយ ក៏ដមីលដៅវាហាក់ដូចជាានភាពងាយរសួលកបុងការឲ្យនិយមន័យដនភាពដជាគ្ជ័យដៅត្តម
អវីថដលដយងីដមីលដ ញីដោយថភបករបស់ដយងីផ្ទធ ល់ដូចជា៖ ការានអាររដ៏រមឹាាំ ានរបាក់ដុលាល រដរចីនសរាប់គ្ាំដរាង
ថវកិា ានកមមវធីិថមីៗ ានរបព័ននផសពវផាយរគ្ប់ដណថ ប់ដរចីន និង ានលទនភាពជយួកុារជាដរចីនថថមដទៀត។ រដបៀបទាំង
ដនេះមិនថមនជាដរៀបថដលរពេះជាាច ស់រាប់ជាភាពដជាគ្ជ័យដទ។  

រពេះគ្មពីរបានបងាា ញរបាប់ដយងីថា រពេះជាាច ស់បានឲ្យតដមលដៅដលីដសចកថីរសលាញ់ ភាពដទៀងទត់ និង ការបន្មធ បខ្លួន។ 
រទង់ឲ្យតដមលដៅដលីមនុសស និង ទាំន្មក់ទាំនងជាងលទនផលថដលដគ្បានសដរមច។ សូមផថីតរពេះបុរត្តរបស់រពេះអងគផ្ទធ ល់ក៏រទង់
មិនបានថសវងរកកិតថិយសកបុងចាំដន្មមមនុសសថដលានអាំណ្តចដៅសម័យរទង់ថដរ។ រទង់ានរពេះបនធូលកបុងរពេះរាជស្គរ
របស់រទង់ របកាសពីសិទនិអាំណ្តចថដលមកពីរពេះជាាច ស់។ វាអារស័យដៅដលីការសដរមចចិតថរបស់អបកស្គថ ប់ ថាដតីយល់រពម
ទទលួឬក៏មិនរពម។ ភាគ្ដរចីនមិនរពមទទលួដន្មេះដទ។ 

ទាំនាកទ់ាំនង មនុសកមមភាព 

មនុសសភាគ្ដរចីនធាល ប់បានដឹងអាំពីដរឿងន្មងា ថា និង បអូនរសីរបស់ន្មងគឺ្ន្មងា រាថដលបានថចងកបុងដសៀដៅ លូកា ១០
៖៣៨-៤២។ ន្មងា ថាានភាពរវល់កបុងដរៀបចាំអាហារដពលលាង ច ន្មងដធវោី ងណ្តឲ្យអវីៗទាំង អស់បានលអរបដសីរបាំផុត
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សរាប់ដភញៀវកិតថយិសរបស់ន្មង។ ដតីនរណ្តមិនចង់ដធវីថបបដនេះដន្មេះ? កបុងន្មមជាាច ស់ផធេះ ជាតនួ្មទី និងទាំនលួខុ្សរតូវ
របស់ន្មង ដហ្យីមនុសសរគ្ប់រប ក៏រ ាំពឹងចង់បានថបបដនេះថដរ។  

ា ថាពិតជារសលាញ់រពេះដយស៊េូ ដហ្យីន្មងពយោមបងាា ញឲ្យរពេះដយស៊េូដ ញីថា ន្មងរសលាញ់ រទង់ដល់ករមិតណ្ត។ ខ្ញុ ាំ
គិ្តថា រពេះដយស៊េូរទង់ក៏បានរជាបពីដរឿងដនេះថដរ។ ានបញ្ញា មយួគឺ្ ន្មងា ថា មិនបានសួររពេះដយស៊េូពីដរៀបថដលន្មងរតូវ
បងាា ញដសចកឋីរសឡាញ់ចាំដពាេះរទង់ ន្មងររន់ថតដធវីការបា ន់ស្គម នប ុដណ្តត េះ។ ន្មងដធវីដៅត្តមអវីថដលរសបត្តមគ្ាំនិតរបស់
ន្មងជាមនុសស ប ុថនថការដន្មេះមិនរតឹមរតូវដន្មេះដ យី។ រពេះដយស៊េូបានអរគុ្ណចាំដពាេះការខ្ាំរបឹងថរបងរបស់ន្មង ប ុថនថអវីថដល
រទង់សពវរពេះទ័យបាំផុតដន្មេះគឺ្ ទាំន្មក់ទាំនងជាមយួនឹងន្មង។ ន្មងា របីានយល់ពីការដន្មេះ។   

ដមីលដៅវាហាក់ដូចជាដយងីទាំងអស់រប ានការខ្កខ្វនរតង់ចាំណុចដនេះ។ ពកួដយងីភាគ្ដរចីនានលកខណៈដូចជាន្មង   
ា ថាថដរ ដធវីកិចចការោ ងដរចីនសរាប់រពេះជាាច ស់ និង ានការដងឿងឆងល់ថា ដហ្តុអវីបានជារទង់ដូចជាមិនានភាពរ ាំដភីប 
និង ភាញ ក់ដផថីលជាមយួនិងអវីថដលដយងីបានសដរមចកបុងន្មមដយងីជាអបកបាំដររីបស់រទង់ទល់ថតដស្គេះ។ ប ុថនថដូចថដលឪពុក 
ាថ យទាំងអស់ធាល ប់ានបទពិដស្គធន៍ចាំដពាេះការបដរងៀនឲ្យកូនដចេះស្គថ ប់បងាគ ប។់ កូននឹងមិនអាចដធវីអវីឲ្យរតូវចិតថឪពុកាថ យ
បានដទ លុេះរត្តថតកូនពិតជាដធវអីវីដៅត្តមសាំដណីរថដលឪពុកាថ យបានដសបីរ។ ដទេះបីជាកូនដន្មេះដធវីអវីមយួលអក៏ដោយ ប ុថនថវា
មិនថមនជាអវីថដលឪពុកាថ យចង់ឲ្យរត់ដធវីដន្មេះដ យី។  

រពេះជាាច ស់ក៏ដូដចបេះថដរ។ រទង់អរគុ្ណចាំដពាេះការខ្ាំរបឹងថរបងដស្គម េះរតង់របស់ដយងីកបុងការបងាា ញដសចកថីរសឡាញ់ចាំដពាេះ
រទង់ ប ុថនថ ដតីអវីថដលដយងីកាំពុងដធវីដន្មេះវារសបដៅត្តមអវីថដលរទង់បងាគ ប់ឲ្យដយងីដធវីថដរឬដទ? ឬក៏ដយងីររន់ថតដធវីការបា ន់
ស្គម នដូចដយងីដឹងចាស់ឬ?  



  ការថថទាំខ្លួនឯង និងការថថទាំបុគ្គលិក 
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ការសាត បរ់ពះជាម្ចា ស់  

ទាំងដនេះគឺ្ជាសាំណួរថដលដយងីរតូវដចទសួរខ្លួនជាដរៀងរាល់ដថង។ ដហ្យីដតីដយងីរកចដមលីយដោយរដបៀបណ្ត? ដោយទូល
សូមរពេះជាាច សជ់ាដទៀតទត់ និង ដស្គម េះរតង់។ រទង់បានសនាថា របសិនដបីដយងីទូលសូម រទង់នឹងដឆលីយតប (ដយដរា 
៣៣:៣)។ ត្តមការសួរសាំណួរទាំងដនេះ ដយងីបានអនុញ្ញដ ត     ឲ្យរពេះរគិ្សថសទិតដៅរតង់ចាំណុចកណ្តថ លដនជីវតិ និង ព័នន
កិចចរបស់ដយងី។ ដតីដនេះមិនថមនជាដរលដៅចមផងរបស់ដយងីដទឬ?  

មពលមវលាជាមយួរពះជាម្ចា ស់ 

ដយងីរតូវការរពេះជាាច ស់សទិតដៅរតង់ចាំណុចកណ្តថ លដនព័ននកិចច និង ជីវតិរបស់ដយងី ដរពាេះដយងីមិនអាចមនដៅករមិត
ដនដសចកថីរសឡាញ់របស់រទង់ដោយសមតទភាពរបស់ដយងីផ្ទធ ល់បានដទ។ ដយងីរតូវការរទង់បាំផ្ទល ស់បាំថរបដយងីឲ្យាន    
លកខណៈដូចរទង់កាន់ថតខ្វល ាំងដ ងីៗ។ ប ុថនថ ដតីដយងីរតូវដធវីដូចដមថច?  

រពេះជាាច ស់ជបួជាមយួនឹងដយងីដៅដពលដយងីចាំន្មយដពលជាមយួនឹងរទង់ ដៅដពលដយងីថាវ យបងគាំរទង់ ដៅដពលដយងី
ថសវងរករទង់ត្តមរយៈការអធិស្គឌ ន ការតមអាហារ និង ទូលអងវរ។ ានការលត់ដាំ ខ្វងវ ិ្ ដណមយួចាំននួថដលអាចជយួអបក
ឲ្យជិតសបិទននឹងរពេះទ័យរពេះជាាច ស់ ប ុថនថវាអាចានរបសិទនភាពបានអារស័យដៅដលីដរឿងមយួគឺ្ ដងួចិតថរបស់អបក «អបករាល់
រប ថសវងរកដយងី ដហ្យីនឹងជបួដយងីមិនខ្វន ដរពាេះអបករាល់រប ថសវងរកដយងីដោយចិតថដស្គម េះ។ ដយងីនឹងឲ្យអបករាល់រប រក
ដយងីដ ញី ដនេះជារពេះបនធូលរបសរ់ពេះអាច ស…់»  (ដយដរា ២៩:១៣-១៤ក)។ ដនេះគឺ្ជារពេះបនធូលសនាថដលរពេះជា
ាច ស់ានសរាប់អស់អបកថសវងរករទង់ដោយចិតថដស្គម េះរតង់។ អស់អបកថដលររន់ដដីរត្តមចាប់ ឬ បទញ្ញជ  ដទេះបីជាពកួដគ្
របតិបតថិបានលអោ ងណ្តក៏ដោយ ក៏រទង់ដៅពកួដគ្ថា «ផបូរថដលដគ្លាបកាំដបារស» និង «មនុសសានពុត»។ រទង់ផថល់
កិតថិយសដល់អស់អបកថដលពិតជាស្គគ ល់រទង់។  

រពេះដយស៊េូានបនធូលរបាប់ពកួសិសសរបស់រទង់ថា មនុសសដគ្នឹងស្គគ ល់ពកួដគ្ដោយដសចកថីរសឡាញ់របស់ពកួដគ្ (យ ូហាន 
១៣:៣៥)។ រដបៀបថតមយួថដលដយងីអាចបងាា ញដសចកថីរសឡាញ់របស់រពេះរគិ្សថគឺ្ រតូវានលកខណៈដូចរទង់ ដហ្យីាន
រដបៀបថតមយួដដីមផដីធវីការដន្មេះបាន គឺ្ត្តមរយៈការថសវងរករទង់។ ដៅដពលថដលអបករត ប់ដៅដធវីការជាមយួនឹងកុារ
របឈមមុខ្នឹងភាពរងដររេះ។ កុាំដភលចថសវងរករទង់ឲ្យអស់ពីចិតថរបស់អបក។  

ការកសាងរកុមថែលម្ចនរពះរគិ្សតជាសែូល  

ចូរសមលឹងដមីលដៅការងាររបស់ដយងីត្តមរយៈរពេះដនរតរបស់រពេះដយស៊េូ កស្គងទាំន្មក់ទាំនងជិតសបទិនជាមយួ និងរទង់ ដោយ
ការស្គថ ប់រទង់ត្តមរយៈរពេះបនធូល និង ការធិស្គឌ ន ចាំន្មយដពលជាមយួរពេះជាាច ស់ ៖ រដបៀបទាំងដនេះសុទនថតានស្គរៈ
សាំខ្វន់សរាប់ដយងីជារគិ្សថបរស័ិទ កបុងការអនុញ្ញដ តឲ្យរពេះរគិ្សថសទិតដៅរតង់ចាំណុចកណ្តថ លដនអវីថដលដយងីដធវី និង កបុង
ជីវតិរបស់ដយងី។ សរាប់អងគការរគិ្សថបរស័ិទ វាគឺ្ការពិតណ្តស់ថដលដរលការណ៍ទាំងដនេះអាចអនុវតថរបចាំដថង របចាំ    
សបាថ ហ៍្ និង របចាំឆ្ងប ាំត្តមរយៈការចាំន្មយដពលជាមយួរពេះជាាច ស់ ការរបជុាំអធិស្គឌ ន ការហ្វកឹហ្វនឺខ្វងរពលឹងវញិ្ញដ ណ និង 
រដបៀបដផសងៗដទៀតជាដរចីន។   

ចាំន្មយដពលជាមយួរប កបុងរកុមរបស់អបក ដដីមផគិិ្តថាដតីរពេះជាាច ស់ដៅថតសទិតដៅចាំណុចកណ្តថ លដនព័ននកិចច ដរលបាំណង 
និង ដរលដៅដនព័ននកិចចថដរឬដទ។ ចុេះដបីនិោយអាំពីរដបៀបដធវកីារថដលអបកបានអភិវឌណ? ចូរគិ្តអាំពីទាំន្មក់ទាំនងកបុងចាំដន្មម
រកុម និង ជាមយួកុារថដលអបកដធវីការជាមយួ និង សហ្គ្មន៍របសព់កួដគ្។ វាជាការលអកបុងការចាំណ្តយដពលស្គថ ប់រពេះជា
ាច ស់ និង ដមីលដ ញីអងគភាពរបស់អបកត្តមរយៈរពេះដនរតរបស់រទង់។   
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ករណីសិកា 

ដលាក Loren Cunningham គឺ្ស្គទ បនិកដនព័ននកិចចយុវជនជាមយួនឹងដបសកកមម (YWAM) បានដរៀបរាប់របាប់ដរឿងមយួ
អាំពី ដមដរៀនមយួថដលមនុសសរគ្ប់រប ដៅកបុងដបសកកមមបានដរៀនដៅដដីមដាំបូងដនដបសកកមម។ រពេះជាាច ស់ានរពេះបនធូល
មកកាន់ពកួដគ្អាំពីការដរបីរបាស់កបា ល់កបុងន្មាំយកសាំភារៈ និង ថាប ាំពាបាល រមួជាមយួនឹងដាំណឹងលអដៅកាន់របដទសរកីរក
ដៅជុាំវញិពិភពដលាក។ សុបិននិមិតថរបស់ពកួដគ្គឺ្ចង់បានកបា ល់ថដលានរបថវង៥០០ហ្វតី និងានកថនលងផធុកសាំភារៈធាំ
ទូលាយ ានកថនលងសរាប់យុវជនរាប់រយន្មក់ស្គប ក់ដៅ រពមទាំងអាចដរបីរបាស់ជាស្គលាបដងកីតស្គវក័ដៅដលីទឹក ដូចជា
ការថដលដរបីរបាស់សរាប់ដឹកសាំភារៈ និង មនុសសថដរ។  

ដៅថខ្ដមស្គឆ្ងប ាំ១៩៧៣ ដលាក Loren បានគិ្តថារត់បានថសវងរកបានកបា ល់មយួដ៏រតឹមរតូវ។ កបា ល់ដន្មេះដមម េះ Maori 
ដៅរបដទស ថឺវលសឺ ង់។ កបា ល់ដន្មេះានលកខណៈសមផតិថលអណ្តស់កបុងដន្មេះានដូជា អាហារោឌ ន ានកថនលងសរាក 
គិ្លានោឌ ន ានឃ្លល ាំងសរាប់ផធុកសាំភារៈចាំននួ១២០ដត្តន និង ានថរគ្សរាប់មនុសស៩២០ន្មក់។ ដោយមិនានភាព
ស្គធ ក់ដសធីរ ដលាក Loren និង រកុមបានចរចជាមយួរកុមហ្៊េុនថដលជាាច ស់កបា ល់ដដីមផទិីញកបា ល់ដន្មេះ។   

ដោយស្គរថតកបា ល់ Maori ានដមម េះលផលីាញដៅកបុងរបព័ននផសពវផាយ បានដធវីឲ្យដធវីឲ្យអបកសម័រគ្ចិតថកបុងព័ននកិចច 
YWAM ានទាំនុកចិតថកបុងការរបកាសថា រពេះជាាច ស់នឹងរបទនកបា ល់ដនេះមកឲ្យពកួដគ្។ រពេះក៏របទនឲ្យពកួដគ្ថមន។ 
ជាដរៀងរាល់ដថងពកួដគ្ថតងថតទទលួបានរបាក់ជាំនយួ និង អបកសម័រគ្ចិតថដកីនដ ងីកាន់ថតដរចីនដ ងីៗ។ រគ្ប់ថផបកសុទនលអទាំង
អស់! 

ដៅដថងមយួដលាក Loren បានចាំន្មយដពលជាមយួរពេះជាាច ស់ ដហ្យីបានដបីករពេះគ្មពីរ ដហ្របឺ ១២:២៦-២៧។ រពេះជា
ាច ស់ានបនធូលដៅកាន់រត់អាំពីការដរដីចញនូវអវីថដលអាចរដងគដីន្មេះអវីថដលមិនអាចរដងគីដន្មេះនឹងដៅបនថដទៀត។ ដលាក Loren 
ានអារមមណ៍ថារពេះជាាច ស់ានបនធូលអាំពីកបា ល់ ដហ្យីរត់មិនចូលចិតថចាំដពាេះរពេះបនធូលដនេះដទ។ ប ុថនថពីរបីដថងដរកាយមក
ដៅដពលថដលរត់ចាំន្មយដពលជាមយួរពេះអាច ស់ រត់បាននិមិតថដ ញីរូបភាពមយួ។ រត់បានដ ញីរូបរត់ឈរដៅមុខ្
មនុសសជាដរចីនថរសកោក់ដមរកូថា «រពេះជាាច ស់បានរបទនថវកិារឲ្យដយងីទិញកបា ល Maori» មនុសសរគ្ប់ដគ្អបអរ
ថរសកដ ងីទាំងអស់រប ។ ប ុថនថ ដលាក Loren បានកត់សាំរល់ដ ញីអវីមយួថដលដៅថកផរដន្មេះ ថដលរម ននរណ្តចប់
អារមមណ៍ទល់ថតដស្គេះ។ អវីមយួដន្មេះគឺ្រពេះដយស៊េូ ដហ្យីកាំពុងថតានការអាក់អន់រពេះទ័យជាខ្វល ាំង។ រ ាំដពចដន្មេះ ដលាក 
Loren ដឹងថាានបញ្ញា អវីដហ្យី ដរពាេះពកួដគ្កាំពុងថតអបអរសរាប់កបា ល់របស់ដគ្ ដហ្យីដភលចអាំពីរពេះដយស៊េូ! រគ្ប់ទាំងកថី
រ ាំដភីប និងការដផ្ទថ តអារមមណ៍របស់ពកួដគ្រតូវបានោក់ដៅដលី កបា ល់មិនថមនរពេះដយស៊េូដទ។  

ដលាក Loren បានយាំោ ងខ្វល ាំងដៅដពលថដលរត់បានយល់ពីដរឿងដនេះ។ រត់ក៏បានថកថរបចិតថគ្ាំនិត ដហ្យីទទលួការដលីក
ថលងដទសពីរពេះជាាច ស់។ ប ុថនថដៅានដរឿងជាដរចីនដទៀតកបុងអងគការថដលរត់រតូវការរពេះជាាច ស់បងាា ញដល់រត់។ រត់
បានរបាប់ដៅរកុមរបស់រត់ដៅកបុងការរបជុាំដលីកដរកាយ។ ជាការពិតណ្តស់…រត់បាននិោយរបាប់ពកួដគ្ថា រពេះជាាច ស់
ានបនធូលឲ្យពកួដគ្ទិញកបា ល់។ ជាការពិតណ្តស់ រទង់បានផថត់ផគង់អបកសម័រគ្ចិតថ និង សាំភារៈជាដរចីន។ ប ុថនថ ការដផ្ទថ ត   
អាមមណ៍របស់ពកួដគ្រតូវបានផ្ទល ស់បថូរពីអបកផថល់អាំដណ្តយដៅជាអបកទទលួអាំដណ្តយខ្លួនឯងដៅវញិ។ កងវល់របស់ពកួដគ្គឺ្
ដផ្ទថ តដៅដលីការងារ មិនថមនដៅដលីបុគ្គលមយួអងគថដលបានរត្តស់ដៅពកួដគ្  ឲ្យមកដធវីដន្មេះដទ។ ដៅដពលមយួថដលពកួ
ដគ្បានយល់ចាស់នូវអវីថដលបានដកីតដ ងី រគ្ប់ទាំងអបកដឹកន្មាំទាំងអស់ក៏បានថកថរបចិតថគ្ាំនិតផងថដរ។ ប ុថនថរពេះជាាច ស់
ានរពេះបនធូលមថងដទៀត។ រទង់ ានបនធូលថារទង់នឹងដៅថតរបទនឲ្យពកួដគ្នូវកបា ល់ Maori ដន្មេះ ប ុថនថសិររីងុដរឿងរតូវថត
ថាវ យដៅ រពេះជាាច ស់ របសិនដបីសុបិនចង់បានព័ននិកិចចដលីកបា លរ់បស់ពកួដគ្ស្គល ប់ ចូលអនុញ្ញដ តឲ្យរទង់ដរបាសឲ្យរស់ដ ងី
វញិកបុងដពលកាំណត់របស់រទង់។ អបកដឹកន្មាំបានដរជីសដរសីជដរមីសចុងដរកាយ។ YWAM បានបាត់បង់កបា ល់ Maori ។ 
កិតថិយសរបស់ពកួដគ្រតូវបានខូ្ចខ្វត។ អបកសម័រគ្ចិតថ និង បុគ្គលិកជាដរចីនរតូវបានឈចឺប់។ ដលាក Loren បានពនយលពី់
អវីថដលបានដកីតដ ងី ប ុថនថវាមិនអាចបនទយការឈចឺប់បានដទ ជាពិដសសដៅដពលថដលកបា ល់ Maori រតូវបានលក់ដៅជា
កាំដទចថដក និង រតូវបានបាំផ្ទល ញដចល… 
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ថរកងដលាអបកគិ្តថារពេះជាាច ស់មិនដស្គម េះរតង់ ត្តមពិតរពេះរទង់បានដរបាសព័ននកិចចដៅដលីកបា ល់  ឲ្យរស់ដ ងីវញិកបុងដពល
កាំណត់របស់រទង់។ ដៅដពលដនេះ YWAM បានដស្គម េះរតង់កបុងដផ្ទថ តដៅដលីរទង់រគ្ប់ថផបកទាំងអស់។ កបុងឆ្ងប ាំ១៩៧៨ រពេះជា
ាច ស់បានរបទនកបា ល់ដមម េះ Victoria ដល់ពកួដគ្ បន្មធ ប់មកពកួដគ្បានបថូរដមម េះកបា ល់ដៅជា Anastasis ។ ដមម េះដនេះ
ជាភាស្គរកិកានន័យថា «ានជីវតិរស់ដ ងីវញិ»។ កបា ល ់ Anastasis បានកាល យជាកងន្មវាដនរកុមកងន្មវាអនថរជាតិ
ថដលជាកបា ល់ថដលផថល់កថីដមត្តថ ករុណ្ត។ កបុងឆ្ងប ាំ២០០៦ ថតមយួ កបា ល់ដមត្តថ ករុណ្តបានផគត់ផគង់ជាទឹករបាក់ ៥០លាន
ដុលាល រដៅកបុងដសវាកមមសុខ្វភិបាល និង បានពាបាលអបកជមងជឺាង៥២០០០ន្មក់។ ពកួដគ្បានដបីកមនធីរដពទយដរដរោឌ ភិបា
ល ដ៏ធាំជាងដគ្ ដៅដលីពិភពដលាកដៅសម័យដន្មេះ។  
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លាំហាត ់

ចូរបាំដពញចដន្មល េះដៅកបុងដសចកថសីដងខបដនដមដរៀន:  

វាហាក់ដូចជាានភាពងាយរសួលកបុងការកាំណត់ភាព ___________________ ដៅត្តមអវីថដលដយងីដមីលដ ីញ
ដោយថភបករបស់ដយងីផ្ទធ ល់ជាជាងដមីលកបុងរដបៀបរបស់រពេះជាាច ស់។ រពេះគ្មពីរបានបងាា ញរបាប់ដយងីថា រពេះជាាច ស់ឲ្យ
តដមលដៅដលី___________________ និង ____________________។ រទង់ ឲ្យតដមលដៅដលីមនុសស និង 
_____________________ ជាង ______________________។ របសិនដបីដយងីចង់ ដរជៀសវាងពីភាពរវល់ខ្វល ាំង
ដពកកបុងការដធវីកិចចការថាវ យរពេះអងគ ជាជាងស្គថ ប់បងាគ ប់នូវអវីថដលរទង់សពវរពេះទ័យឲ្យដយងីដធវី ដយងីរតូវ
_____________ ________ រពេះជាាច ស់ រពមទាំងចាំន្មយ__________ជាមយួរពេះជាាច ស់ ។ រដបៀបមយួចាំននួកបុង
ការកស្គង_______________មយួថដលានរពេះរគិ្សថជាសបូលដៅកថនលងដធវកីារដយងីរតូវ ___________________
ការរបជុាំដផសងៗ និង_______________________។ 

សាំណួរពិភាកា 

1. កបុងករណីសិកា ដតីានកាំហុ្សអវីខ្លេះថដលអងគការ YWAM បានរបរពឹតថថដលពាក់ព័ននដៅនឹងកបា ល់ដមម េះ Maori? 

2. ដតីអបកយល់រសបចាំដពាេះការសដរមចចិតថរបស់ពកួដគ្កបុងការដរជីសយកជដរមីសថដលពកួដគ្បានដធវថីដរឬដទ? ដបីយល់
រសប ដហ្តុអវី? ដបីមិនយល់រសប ដហ្តុអវី? 

3. ដតីអងគការ ឬ រកុមជាំនុាំរតូវដធវីោ ងដូចដមថចខ្លេះដដីមផអីនុញ្ញដ តឲ្យរពេះជាាច ស់សទិតដៅរតង់ចាំណុចកណ្តថ លដនអវីថដលអបក
កាំពុងដធវី? 

4. ដតីរពេះជាាច ស់ឲ្យនិយមន័យដនភាពដជាគ្ជ័យោ ងដូចដមថច (ដតីរទង់ផថល់តដមលដៅដលីអវីខ្លេះ)? 

5. ដតីការដនេះអាចដរបៀបដធៀបដៅនឹងរដបៀបថដលអបកវាស់ថវងភាពដជាគ្ជ័យកបុងការងាររបស់អបកោ ងដូចដមថច? 

6. ដតីអវីខ្លេះជាកាំហុ្សរបស់ន្មងា ថា ថដលបានរបរពឹតថដៅដពលថដលរពេះដយស៊េូោងមកផធេះរបស់ន្មង? ដតីអបកអាចឆលុេះ
បញ្ញច ាំងដរៀងដនេះដៅកបុងជីវតិរបស់អបកបានថដរដទ? ដតីានដមដរៀនអវីខ្លេះថដលអបករតូវការដរៀន?  

7. ដតីអបករតូវដធវីោ ងដូចដមថចខ្លេះដដីមផាីនដពលស្គថ ប់រពេះជាាច ស់ និង កស្គងទាំន្មក់ទាំនងជាមយួនឹងរទង់កបុងជីវតិផ្ទធ ល់
ខ្លួន និង អងគការរបស់អបក? ដតីានជាំហានអវីខ្លេះថដលអបករតូវមន?  



  ការថថទាំខ្លួនឯង និងការថថទាំបុគ្គលិក 
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