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សជ្ងា្គ ះ្ុរមារ្រម្ុរា,	អង្គការជយនឌម័រ	និងអង្គការអភិវឌ្ឍន៍ជៃើម្ី្រម្ុរា	(GADC),	អង្គការថែរ្រម្ុរា	

(Care	Cambodia),	អង្គការជួយសស្ីមានវបិត្ិ	(CWCC),	អង្គការជខមអាស្៊ា ន	(CAMASEAN),	អង្គការ	

Forum	Syd,	អង្គការដៃគូសកមាប់ការអភិវឌ្ឍន៍សុខភាព	(PHD),	អង្គការ	Plan	International,	អង្គការ	

ActionAid	និង	អង្គការមូលនិធិអាសីុ	(Asia	Foundation)។
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សេចក្តីស្្ើ ម



2    |   ប្របទសកម្ពុជា  -  បសៀវបៅណែនាសំបរា្រ់អ្នកសបម្រសបមរួេបកមេងវយ័ជទំង់

កិច្ចស្វា គមន៍ចំពោះ 
ព�ៀវពៅណែនា�ំ្តីពតី 
ពកមេងវ័យជំទង់!
	 ្ិរច្ចអន្រាគមន៍ដន្រម្មវធីិជនះ	 មានពីរថផនា្រគឺ៖	

អន្រាគមន៍ទី១សកមាប់ជ្រ្មងសសី	និងជ្រ្មងកបរុសវ ម័យជំទង់ 

អាយុ១២-១៤ឆានា ំ	 និងអន្រាគមន៍មួយជទៀតសកមាប់អនា្រ

ចិញ្ច រឹមបីរាច់ជ្រ្មងវ ម័យជំទង់ទំាងជនះ	រមួមានៃូចរាឪពុ្រ	

មាដែ យ	 កគរូបជកងៀន	 បុគ្គលិ្រផ្ល់ជសវាជផ្សងៗសកមាប់	

យុវជន	 អនា្រផដែល់ការថ្ទំាសុខភាពយុវជន	 និងអនា្រ	

ៃរឹ្រនំា	ក្ររុមយុវជន។	្ិរច្ចអន្រាគមន៍ទំាងពីរថផនា្រជនះកតរូ

វរានជរៀបចំជ�ើង	 ជៃើម្ីបំជពញប្ង្គប់ឱ្យគានា ជៅវញិជៅ

ម្រ	 និង	 កតរូវអនុវត្្រនាុងជពលសសបគានា ។	 ជសៀវជៅថណ

នំាជនះកតរូវរានបជងកាើតជ�ើងសកមាប់ឱ្យអនា្រកគប់កគងនិង	

អនា្រ	សកមបសកមរួលដនការអន្រាគមន៍រាមួយអនា្រចិញ្ច រឹម

បីរាច់	ជ្រ្មងវ ម័យជំទង់ជកបើករាស់។

	 ជគាលបំណងរមួដន្ិរច្ចអន្រាគមន៍ជនះ	 គឺជួយ	

ឱ្យជ្រ្មងសសី	 និងជ្រ្មងកបរុសវ ម័យជំទង់អាយុ១២-១៤ឆានា ំ	

មានឥរយិប្	 និងការអនុវត្ន៍ថៃលកប្របជោយសម

ធម៌ជយនឌម័រ	 ការជគារព	 និងការយ្រចិត្ទុ្រចំជោះគានា 	

ជៅវញិជៅម្រ។	 ពួ្រជគ្៏រនរឹងទទួលរានការគំាកទ	 និង	

ជំនាញជៃើម្ីកគប់កគងភាពតាន	 តរឹង្រនាុងអារម្មណ៍	 និង	

បញ្ហា កបឈមថផនា្រសុខភាពផលែូវចិត្	ឱ្យរានសមសសប	្៏រ

ៃូចរាជំនាញការចូលរមួ្រនាុងស្រម្មភាពលំថហរ	 ថៃល	

ជួយគំាកទៃល់សង្គម	និងបជងកាើនភាពរ្ីរចជកមើនសកមាប់	

ពួ្រជគ	 ជហើយនរឹងជំនាញ្រនាុងការ្រស្ងទំនា្់រទំនង	

អន្របុគ្គលថៃលកប្របជោយផ្សុ្រភាព	អហិងសា	និង	

ភាពរ្ីររាយ។	 ទន្រឹមនរឹងជនះថៃរ	 ពួ្រជគនរឹងទទួលរាន

ការគំាកទពីអនា្រចិញ្ច រឹមបីរាច់	 និងសហគមន៍របស់ពួ្រ	

ជគ។

	 ការជរាះពុម្ផសាយជសៀវជៅថណនំាជលើ្រទី១

ជនះ	 គឺរាការសិ្រសាស្្រល្ងពីលទ្ធភាពថៃលអាច	

អនុវត្រាន	ភាពអាចទទួលយ្ររាន	 និងផលប៉ាះោល់

ថៃលអាចជ្រើតមានពី្ិរច្ចអន្រាគមន៍ជនះ	 ជៅជលើការ	

ទប់ស្កា ត់រាបឋមដនអំជពើហិងសាជលើសសដែី	 និងជ្រ្មងសសី	

(VAWG)	 ជៅ្រនាុងបណាដែ សហគមន៍	 ទូទំាងកបជទស	

្រម្ុរា។	

	 បទពិជស្ធន៍ពីការអនុវត្្ិរច្ចអន្រាគមន៍ស្្រ

ល្ងរយៈជពល១២ថខ	កតរូវរានជគោ្់របញ្ចូ ល្រនាុងជសៀវ

ជៅថណនំាជរាះពុម្ផសាយជលើ្រទី១	 ជៃើម្ីរាការថ្រ	

សកមរួល	 និងជរាះពុម្ផសាយជលើ្រទី២។	 ជសៀវជៅថណ	

នំាជលើ្រទី២ជនះ	 កតរូវរានជធ្ើជ�ើងជៃើម្ីឱ្យមានភាព 

ងាយសសរួលសកមាប់អនា្រសកមបសកមរួលសហគមន៍ជកបើ	

ករាស់	 រាមួយនរឹងខលែរឹមស្រថៃលមានភាពខលែីជហើយ	 ខលែរឹម	

រមួទំាងការោ្់របញ្ចូ លកកាហ្ិ្រ	 សកមាប់អនា្រសកមប	

សកមរួលជរៀបចំមុននរឹងជធ្ើការសកមបសកមរួល្ិរច្ចពិភា្រសា

សហគមន៍។	

	 អន្រាគមន៍ជ្រ្មងវ ម័យជំទង់ជនះ	 ពយាយមរាពិជសស 

ជលើ្រ្រម្ស់៖	

 ការជធ្ើជសច្រ្ីសជកមចចិត្ថផ្្រតាមគុណតដមលែ	

និងបំណងករាថ្នា 	(ឧ.	ការ្ំរណត់្រ្ីសង្រឹម	និង	

្រ្ីសុបិនសកមាប់អនាគត	 និងការជធ្ើជសច្រ្ី	

សជកមចចិត្ជៅជពលបច្ចុប្ននា	 ជៃើម្ីសជកមច 
រាន	បំណងករាថ្នា ទំាងជនាះ)

 ជំនាញកគប់កគងភាពតានតរឹង	 និងជោះសស្យ	

បញ្ហា ជោយវជិ្ជមាន

 ជំនាញបៃិជសធោ្់រពម័ន្ធនរឹងសម្ាធពីមិត្ភ្រ្ិ	

ជកគឿងសសវ រឹង	ថ្នា ំជញៀន	និងផលែូវជភទ

 ឧត្មគំនិត/គំនិតកបដព	ឥរយិប្	និងការអនុវត្	

ថៃលកប្របជោយសមធម៌ជយនឌម័រ

 ទំនា្់រទំនងវជិ្ជមាន	មានសុវត្ិភាព	គួរឱ្យរ្ីររាយ	

និងសបបាយ	 រាមួយសមាជិ្រកគរួស្រ	 មិត្ភ្រ្ិ	

និងដៃគូណាត់ជួប

 ជំនាញករាសសម័យទា្់រទង	 និងជោះសស្យ 

ជជមាលែ ះកប្របជោយការជគារព	និងទំនុ្រចិត្
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 ការយល់ៃរឹងពីទកមង់ជផ្សងៗដនអំជពើហិងសាពីដៃ

គូសនាិទ្ធស្នា ល	និងរជបៀបជោះសស្យ។	

	 សិកាខា កាមនរឹងមានឱកាសចូលរមួគជកមាងស្មម័កគ

ចិត្	និងតស៊ាូមតិ្រនាុងសហគមន៍	ថៃលបជកមើៃល់ការផ្សព្	

ផសាយសង្គមពីការអន្រាគមន៍	 និងការរ្រសាកបសិទ្ធភាព

ដនអន្រាគមន៍ទំាងជនាះ	 កពមទំាងផដែល់នូវស្រម្មភាព	

បថន្ម	 នានាជៃើម្ីលុបបំរាត់ភាពអផ្ុស្ររបស់យុវជន	

និងជលើ្រ្រម្ស់ការៃរឹងអំពីភាពរា្រម្មសិទ្ធិ	 និងជគាល	

ជៅជៅ្រនាុងទំនា្់រទំនងថៃលកប្របជោយការគំាកទ	និង	

ថបបពន្យល់ថណនំា។	្ិរច្ចកបជំុទំាងជនះ	នរឹងជធ្ើជ�ើងតាម	

ថបបជលើ្រ្រម្ស់ឱ្យមានការចូលរមួ	 និងថផ្្រជលើ្ិរច្ច	

ពិភា្រសា។	

ព�ើនរណាខ្ះជាពកមេងវ័យជំទង់?
	 ្រម្មវធីិជនះសំជៅជលើជ្រ្មងកបរុស	និងជ្រ្មងសសី្រនាុង

ៃំណា្់រកាលៃំបូងដនវ ម័យជំទង់	 ជោលគឺអំ�ុងជពល	

ជគជរៀនថ្នា ្់រទី៧	 និងទី៨	 ដនអនុវទិយាលម័យ។	សិកាខា កាម	

កតរូវបញ្ច ប់ថ្នា ្់របឋមសិ្រសាជៃើម្ីចូលរមួ្រនាុងសិកាខា ស្ោ

ជនះ	 ជកោះជយើងជជឿរា្់រថ្	 ខលែរឹមស្រ	 និងៃំជណើ រការ 

របស់្រម្មវធីិជនះ	 មានល្រខាណៈសមសសបបំផុតសកមាប់ 

សិស្ស	 ្រកមិតអនុវទិយាលម័យ	 និងមុនជពលចូលជៅថ្នា ្់រ	

វទិយាលម័យ។	

	 ជ្រ្មងវ ម័យជំទង់គឺរាចំណុចជផ្្តពិជសសដន្រម្ម	

វធីិជនះ	 ជោយស្រថត្រម្មវធីិពយាយមជធ្ើឱ្យមានឥទ្ធិពល 

ជលើការអនុវត្	 និងឥរយិប្្រនាុងសង្គម	 ថៃលបងការា	

បញ្ហា កាលែ យរានិយមសកមាប់ជំនាន់ពួ្រជគ។	 តាមវធីិ	

ជនះ	 ការទប់ស្កា ត់អំជពើហិងសារយៈជពលថវងនរឹងជលច	

ជ�ើងយ៉ាងរា្់រថសង្។	 ជក្ពីជនះ	 ទិននានម័យពីកបជទស	

្រម្ុរាបងាហា ញថ្	 បុរសរាជកចើនរជំោភជសពសន្វៈរា

ជលើ្រៃំបូងមុនជពលពួ្រជគមានអាយុ	 ១៥ឆានា ំ	 ថៃល 

បងាហា ញពីភាពងាយរងជកគាះរបស់ក្ររុមជ្រ្មងវ ម័យជំទង់

ជៅវ ម័យជនះ	និងឱកាសពកងរឹងវធិានការ	ទប់ស្កា ត់។	

	 គួរ្រត់សមា្គ ល់ថ្	 ្រម្មវធីិជនះមិនជំរញុឱ្យមាន

ការណាត់ជួបដៃគូ	 ឬការោ្់រពម័ន្ធនរឹងការរមួជភទ 

ជ�ើយ។	ប៉ាុថន្ការសស្វករាវរានបងាហា ញថ្	្ិរច្ចពិភា្រសា	

និងការអប់រសំ្ីពីបញ្ហា ទំាងជនះជោយជបើ្រចំហរ	កាន់ថត 

មាន	 កបសិទ្ធភាព្រនាុងការទប់ស្កា ត់បញ្ហា 	 និងជំរញុការ 
ពនយារជពលការចូលរមួ្រនាុងស្រម្មភាពទំាងជនះ	 រារាង 
ការោ្់រទុ្រពម័ត៌មាន។	 តាមពិត	 ការសស្វករាវភាគ 

ជកចើនបងាហា ញថ្	 ជ្រ្មងវ ម័យជំទង់មិនោ្់រពម័ន្ធនរឹងទំនា្់រ 

ទំនង	 ដៃគូណាត់ជួប	 ឬការរមួជភទជ�ើយ	 (ជទាះវារា 

្ររណីសកមាប់ថតជ្រ្មងវ ម័យជំទង់ខលែះ្៏រជោយ)	 ប៉ាុថន្ជ្រ្មង 

វ ម័យជំទង់ភាគជកចើន	 ចាប់អារម្មណ៍ជលើកបធានបទទំាង 

ជនះ	 ជហើយនរឹងចូលរមួ្រនាុងទំនា្់រទំនង	 និងការថសង្ 
យល់ពីផលែូវជភទមួយចំនួនជៅ្រកមិតណាមួយ្រនាុងៃំណា្់រ

 
កាល	 ចុងជកកាយដនវ ម័យជំទង់	 ឬៃំណា្់រកាលៃំបូងដន 

ភាពជពញវ ម័យ។	 ៃូជចនាះ	 វ ម័យជំទង់	 គឺរាជពលជវោៃ៏ 

សំខាន់	្រនាុងការជះឥទ្ធិពលជលើគំនិត	ឥរយិប្	ជំនាញ 
ជធ្ើជសច្រ្ីសជកមចចិត្	 និងអា្រប្្ិររយិ	 ឬការអនុវត្	

នានា។	

 កតរូវជំរញុឱ្យសិកាខា កាមពិចារណាពីបទពិជស្ធន៍ 

និងឥរយិប្	 ពីទស្សនវសិម័យខុសគានា ៗ	 និងពកងរឹងការ	

ទប់ទល់នរឹងសម្ាធពីមិត្ភ្រ្ិឱ្យពួ្រជគសកមបខលែួននរឹង	

និយម	(ទមាលែ ប់្រនាុងសង្គម)	ឬអា្រប្	្ិររយិថៃលបងការា	

បញ្ហា ។	ឧទាហរណ៍៖	

 កបសិនជបើជ្រ្មងវ ម័យជំទង់យល់ថ្	 ការថៃលមាន	

វធិានទំាងជនះ	 គឺជៃើម្ីកតរួតកតាពួ្រជគ្រនាុងការជធ្ើ 

ស្រម្មភាពតាមទំជនើងចិត្	 កតរូវឱ្យពួ្រជគ	 ពិចារ 

ណាពីមូលជហតុជផ្សងៗជទៀត	សកមាប់	វធិានទំាង

ជនាះ	ៃូចរា	្រ្ីរារម្ភ	និង្រ្ី្រង្ល់របស់អនា្រចិញ្ច រឹម 

បីរាច់ពួ្រជគ	 ឬបំណងការោរ	 ជ្រ្មងវ ម័យជំទង់ពី

ការកប្ុយកបថ្ននានា។	

 គូសបញ្្ជ ្់រថ្	ការមានដៃគូណាត់ជួប	មិនថមន

រាអ្ីថៃលពួ្រជគចំារាច់កតរូវថតជធ្ើជទ។	 ពួ្រជគ	

អាចជៅលីវ	 និងមានកតរឹមមិត្ភ្រ្ិ	 ប៉ាុថន្កបសិន	
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ជបើ	 ពួ្រជគជកជើសជរ ើសចង់មានទំនា្់រទំនងដៃគូ	

ណាត់ជួប	 ជនាះពួ្រជគកតរូវមានការការោរសុវត្ិ

ភាពខលែួន	និងបជងកាើនភាពសបបាយរ្ីររាយរាមួយ

គានា ។	

 សកមាប់ជ្រ្មងវ ម័យជំទង់	 ថៃលស្្រល្ងកបជភទ

ទំនា្់រទំនងណាត់ជួបមួយចំនួន	 រាការចំារាច់	

សកមាប់ពួ្រជគថៃលកតរូវៃរឹងថ្	 ពួ្រជគមិនគួរ		

មានអារម្មណ៍រងសម្ាធថ្កតរូវថតជធ្ើអ្ីទំាងអស់	

ថៃលោ្់រពម័ន្ធនរឹងផលែូវជភទរាមួយដៃគូជ�ើយ។		

ទំនា្់រទំនងដៃគូណាត់ជួបអាចជផ្្តជលើទំនា្់រ

ទំនងសនាិទ្ធស្នា ល	 និងមានល្រខាណៈពិជសស	

ចំជោះគានា 	ជោយមិនោ្់រពម័ន្ធនរឹងផលែូវជភទជ�ើយ។	

 ទំនា្់រទំនងដៃគូណាត់ជួប	 ្រនាុងវ ម័យជំទង់គួរថត 

មានល្រខាណៈងាយសសរួល	និងរ្ីររាយ។	កបសិន	

ជបើអនា្រថតងថតរារម្ភ	 ឬខ្ល់ខ្ាយពីបញ្ហា ជនះ	

ជនាះ	 វាអាចមិនថមនរាទំនា្់រទំនងកតរឹមកតរូវ	

សកមាប់អនា្រជៅៃំណា្់រកាលជនះជ�ើយ។	

 វារាជរឿងធម្មតាថៃលអនា្របជងកាើតជជកមើសកតរឹមកតរូវ  

សកមាប់ខលែួនឯង	ឱ្យថតវាមិនជធ្ើឱ្យអនា្រ	ឬអនា្រៃដទ	

មានជកគាះថ្នា ្់រ	 និងបងកាការឈឺចាប់ជលើខលែួនឯង	

ឬអនា្រៃដទ	ជបើជទាះបីរាអនា្រៃដទយល់ថ្ជជកមើស	

របស់អនា្រ	«មិនល»្	ឬ	«ចថមលែ្រ»	្៏រជោយ។	ជយើង

ទំាងអស់គានា គួរជផ្្តជលើការគំាកទមនុស្សថៃល	

មានជជកមើសកតរឹមកតរូវសកមាប់ពួ្រជគ	 ជទាះបីរា	

ពួ្រជគមិនសកមបតាមនិយមសង្គមបច្ចុប្ននា្៏រ	

ជោយ	 ជកោះថ្និយមទំាងជនាះអាចបងកាជកគាះ

ថ្នា ្់រ	 ឬភាពតានតរឹងៃល់មនុស្ស។	 ជយើងអាច	

បជងកាើតជជកមើសនានាថៃលជធ្ើឱ្យជយើងរ្ីររាយ	

និងមានសុវត្ិភាព	និងសុខភាពល	្មិនថ្សង្គម	

ោ្់រសម្ាធឱ្យជយើងជធ្ើអ្ីខុសថបលែ្រ	 ឬយ៉ាងណា	

ជទ។	

�មា�ភាព និងរយៈពពល 
កំែ�់រប� ់�កិ្ខា ស្លា
	 ក្ររុមថៃលមានជ្រ្មងវ ម័យជំទង់កបរុស	និងសសី	២០-

២៥	នា្់រ	កតរូវជួបកបជំុរយៈជពលកបថហល	២,៥-៣	ជមា៉ាង	

និង២ៃង្រនាុង១ថខ	 ជៅទី្រថនលែង	 និងជពលជវោថៃល 
មានការកពមជកពៀងគានា រវាងអនា្រចូលរមួ	 និងអនា្រសកមប 

សកមរួល	រយៈជពល	១២ថខ។	

ក្រពកៀងគរ និងព្ជើ�ពរ ើ� 
�កិ្ខា ក្ម
	 កបការសំខាន់កតរូវទទួលរានការអនុញ្្ញ ត	 ការ 

យល់សសប	និងការគំាកទ	ពីអនា្រៃរឹ្រនំា	និងភាគី	ោ្់រពម័ន្ធ 

សំខាន់ៗ្រនាុងការជរៀបចំ្រម្មវធីិជនះ្រនាុងសហគមន៍ណា

មួយ។	 ជក្ពីជនះ	 គួរមានការធានាការជរៀបចំ	 ទី្រថនលែង	

និងសមា្ភ រ្រនាុងអំ�ុងជពលអនុវត្្រម្មវធីិ។	

	 ការជ្រៀងគរ	 និងជកជើសជរ ើសសិកាខា កាមគឺរា	

ៃំជណើ រការថៃលចំណាយជពលជកចើន។	 ៃូជចនាះ	 រាការ	

ចំារាច់ថៃលកតរូវផ្ល់ជពលជវោ	 ្វកិា	 និងធនធាន	

មនុស្សកគប់កគាន់	 សកមាប់ស្រម្មភាពមូលោឋា នជនះ។	

្រម្មវធីិថៃលជរាគជម័យជផ្សងជទៀតរានបងាហា ញថ្	 ការ	

ពិភា្រសាពីផលកបជយជន៍	 ថៃលមានសក្ានុពលនានា

ដនការចូលរមួ្រនាុង្រម្មវធីិ	 (ឧ.	តាមរយៈការបញ្្ជ ្់ររបស់	

អតីតសិកាខា កាម	 ឬអនា្រសកមបសកមរួលភស្ុតាងពីការ	

វាយតដមលែ	ឬការពិភា្រសាពីភាពោ្់រពម័ន្ធ	និងអត្កបជយជន៍ 

របស់កបធានបទ	 ្រម្មវធីិចំជោះបញ្ហា ថៃលជ្រើតមាន្រនាុង

សហគមន៍)	 មានស្រកបជយជន៍បំផុត្រនាុងការជំរញុឱ្យ	

បុរសចូលរមួ្រនាុង្រម្មវធីិ។	

 កតរូវផ្ល់ជពលជវោសកមាប់បងាហា ញពីខលែរឹមស្រ 

្រម្មវធីិ	 និងសកមាប់ឱ្យសហគមន៍ពិចារណា	 និងសួរ	

សំណួរស្ីពី្រម្មវធីិ	 ជៃើម្ីកាត់បន្យោ្រ្យចចាមអារាម	

ឬពម័ត៌មានមិនពិតស្ីពីការផ្សព្ផសាយ្រម្មវធីិជនះ។	កបការ 
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សំខាន់កតរូវរមួបញ្ចូ លអនា្រៃរឹ្រនំា	 និងភាគីោ្់រពម័ន្ធទំាង	

អស់ពីសហគមន៍	 និងសមាជិ្រសហគមន៍្រនាុង្ិរច្ចកបជំុ

ជៃើម្ីជ្រៀរគរ	 និងជកជើសជរ ើសសិកាខា កាម។	 សំខាន់បំផុត	

កតរូវបជងកាើតការគំាកទរាកបពម័ន្ធ	និងទទួលរានការអនុញ្្ញ ត

្រនាុងការជរៀបចំសិកាខា ស្ោស្ីពីជ្រ្មងវ ម័យជំទង់។	

ក្រព្ជើ�ពរ ើ� ក្របែ្ត ះ 
បណ្ាល និងក្រគាំ្ ទអ្នក 
�្មប�្មរួល
	 សមាសធាតុសំខាន់	 ថៃលនំាឱ្យ្រម្មវធីិជរាគ	

ជម័យ	 គឺអនា្រសកមបសកមរួល។	 អនា្រសកមបសកមរួល	 គឺរា	

បុគ្គលថៃលមានឥទ្ធិពលជកចើនជលើ្រម្មវធីិ។	 ៃូជចនាះ	 អនា្រ	

សកមបសកមរួល	កតរូវមានការជកជើសជរ ើសជោយល្ិតលន់្	

បណុ្ះបណ្ាលឱ្យរានទូលំទូោយ	និងទទួលរាន	កា

រកតរួតពិនិត្យគំាកទកគប់កជរុងជករាយ	 និងការបណុ្ះ	

បណ្ាល្រនាុងជពលបំជពញការងាររាបន្បន្ាប់។	

	 ក្ររុមអនា្រអនុវត្	 និងអនា្រអភិវឌ្ឍន៍	 គួរពិជកគាះ	

ជយបល់រាមួយគានា 	រាមួយភាគីោ្់រពម័ន្ធ្រនាុងសហគមន៍	

ឬទីកបរឹ្រសា	 និងក្ររុមជរាគជម័យជផ្សងជទៀតម្រពីបរបិទ	

ជផ្សងៗ	ជៃើម្ីពិភា្រសាអំពីល្រខាណៈវនិិច្ម័យដនការជកជើស

ជរ ើសអនា្រសកមបសកមរួល។	 ឧទាហរណ៍	 រាការចំារាច់	

កតរូវមានអនា្រសកមបសកមរួលរាសស្ី	 និងកតរូវមានអនា្រ	

សកមបសកមរួលទំាងរាសស្ី	 និងបុរស្រនាុងក្ររុមមួយ។	

ជក្ពីជនះ	គួរពិចារណាពីអាយុ	និង្រកមិតអប់រ	ំ្៏រៃូចរា	

សមត្ភាព	 ឬជំនាញសនាូលនានាថៃលកតរូវការសកមាប់	

បរបិទរា្់រោ្់រោ្់រពម័ន្ធនរឹងការអនុវត្្រម្មវធីិជនះ។	 រា	

ទូជៅ	 កតរូវមានអនា្រសកមបសកមរួលថៃលមានឥរយិប	

សមធម៌ជយនឌម័រ	 គំនិតជបើ្រទូោយ្រនាុងការទទួលយ្រ

ការផ្លែ ស់ប្ូរ	និងគំនិត្្មីៗ	និងការជប្រ្ាចិត្កបឆំាងអំជពើ	

ហិងសា។	 ជក្ពីជនះ	 កតរូវមានវធីិស្សសថ្ៃលមានការ

ជគារព	និងមិនវនិិច្ម័យ	ថៃលរាថផនា្រសំខាន់ផងថៃរ។	

	 តាមរយៈការបណុ្ះបណ្ាលៃំបូង	 អនា្រសកមប	

សកមរួលកតរូវរានថណនំាឱ្យ្លែងកាត់បទពិជស្ធន៍	ថៃល	

ផ្លែ ស់ប្ូរផ្្ល់ខលែួន។	 ពួ្រជគកតរូវមានការបណុ្ះបណ្ាល	

្រនាុង្រម្មវធីិ	 (ឱ្យរានជលឿនបំផុត្រនាុង្ររណីចំារាច់)	 ្រនាុង
 

នាមរាសិកាខា កាមផ្្ល់	មុនជពលចូលរមួ្រនាុងការ	បណុ្ះ
 

បណ្ាលផលែូវការ។	 ្រនាុងអំ�ុងការបណុ្ះបណ្ាលបទ
 ពិជស្ធន៍ជនះ	 កគរូឧជទ្សកតរូវជធ្ើរាគំរបូងាហា ញពីជំនាញ 

សកមបកមរួល	 ថៃលរាគនលែរឹះ្រនាុង្រម្មវធីិថៃលមានការ 

ចូលរមួជនះ។	រាទូជៅ	ការបណុ្ះបណ្ាលគួរជកជើសជរ ើស 

អនា្រសកមបសកមរួលថៃលមានសក្ានុពលកបមាណ	 ពី	

៥០-៧៥%	 ជៃើម្ីប្ង្គប់សមាសភាពជៅជពលមានការ

ោឈប់	 ឬ្រកមិតជំនាញមិនសមសសប។	 ជក្ពី	 ជនះ	

ការបណុ្ះបណ្ាលមុនជពលបំជពញការងារៃំបូង	 គួរប

ញ្ចូ លការបណុ្ះបណ្ាលអំពីស្វតា	 ឬកទរឹស្ី	 និងការ
 

្លែុះបញ្្ច ំងមួយចំនួនជៅ្រកមិតសមសសប	 ជៃើម្ីផ្ល់ 
ពម័ត៌មានបថន្ម	 ពីអ្ីថៃលពួ្រជគទទួលរាន្រនាុងៃំណា្់រ 
កាលៃំបូងដនការបណុ្ះបណ្ាល	 ជៅជពលពួ្រជគរា 
សិកាខា កាម្រនាុង្រម្មវធីិ។	 ចុងបញ្ច ប់	 ការបណុ្ះបណ្ាល

 
មុនជពលបំជពញ	ការងារកតរូវផ្ល់ឱកាសឱ្យ	អនា្រសកមប

សកមរួលអនុវត្ជំនាញសកមបសកមរួល	 តាមរយៈវគ្គ 

បជកងៀនស្្រល្ង	 ថៃលពួ្រជគកតរូវរានចាត់តំាងឱ្យ 

ៃរឹ្រនំាស្រម្មភាពមួយ	 ចំថណ្រអនា្រជផ្សងជទៀតជធ្ើរា 

សិកាខា កាម។	

	 ជោយស្រថត្ិរច្ចការជនះ	 ជផ្្តសំខាន់ជលើផលែូវ	

ចិត្	និងសង្គម	និងការជំរញុការផ្លែ ស់ប្ូរ	និងការអភិវឌ្ឍ	

រាបន្បន្ាប់	 អនា្រសកមបសកមរួលកតរូវទទួលរានការ	

គំាកទរាបន្បន្ាប់	និងរាកបចំា	ការកតរួតពិនិត្យ	និងការ

បណុ្ះបណ្ាល្រនាុងជពលបំជពញការងារ។	្ិរច្ចកបជំុទំាង	

ជនះនរឹងធានាថ្	 អនា្រសកមបសកមរួលអាចជោះសស្យ	

នរឹងភាពតានតរឹង	 និងបញ្ហា កបឈមដនតួនាទីរបស់ខលែួន	

្រនាុងនាមរាអនា្រសកមបសកមរួល	រ្រសានូវគំរ	ូនិងភាពសម

សសបជៅនរឹងគុណតដមលែរបស់្រម្មវធីិ។	វគ្គបណុ្ះបណ្ាល 

្រនាុងជពលបំជពញការងារ	 អាចជកបើករាស់សកមាប់ពកងរឹង	
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សមត្ភាពរបស់អនា្រសកមបសកមរួល	 និងជលើ្រជ�ើងពី	

្រង្ះជំនាញ	 ឬពិនិត្យជ�ើងវញិជលើជគាលគំនិត	 និង	

ជំនាញសនាូល។	

គព្មាង�ហគមន៍
	 ថផនា្រមួយដនអន្រាគមន៍ជនះ	 គឺការជលើ្រ្រម្ស់	

ជគាលគំនិត	 ការជរៀបចំថផនការ	 និងការអនុវត្គជកមាង	

សហគមន៍។	 គជកមាងទំាងជនះគឺរាគជកមាងជសវាសហ

គមន៍ស្មម័កគចិត្	 ថៃលរមួចំថណ្រជួយៃល់ការថ្រលម្	

សហគមន៍តាមរជបៀបថៃលសិកាខា កាម្ំរណត់ថ្	 មាន	

តដមលែ	 និងស្រៈសំខាន់។	 មយា៉ាងជទៀត	 គជកមាងទំាងជនះ

អាចរាឱកាសសកមាប់ឱ្យសិកាខា កាម	ថច្ររថំល្រជមជរៀន

ថៃលរានសិ្រសាពី្រម្មវធីិជនះ	 រាមួយសមាជិ្រសហ	

គមន៍ជផ្សងជទៀត	 និងជធ្ើឱ្យសហគមន៍កាលែ យរា្រថនលែង	

ថៃលកាន់ថតមានសុវត្ិភាព	 និងភាពរស់រជវ ើ្រសកមាប់	

មនុស្សកគប់របូ	ទំាងជ្រ្មងកបរុស	ជ្រ្មងសសី	បុរស	និងសស្ី។	

ជក្ពីជនះ	 គជកមាងផ្ល់ឱកាសឱ្យមានការសហការគានា

រវាងមនុស្សជពញវ ម័យ	និងជ្រ្មងវ ម័យជំទង់	និងរាពិជសស	

អាចផ្ល់វធីិៃ៏លក្បជសើរ	 ្រនាុងការជំរញុឱ្យជ្រ្មងវ ម័យជំទង់	

ចំណាយជពលជវោ	 និងថ្មពលរបស់ពួ្រជគជៅ	

ជក្ស្ោ	 ជៃើម្ីបងាកា រភាពអផ្ុស្រ	 និងការជធ្ើអា្រប្	

្ិររយិថបបកប្ុយកបថ្ននានា។	

ក្រ�្មប�្មរួល និង�ួនាទតី 
រប�អ់្នក�្មប�្មរួល
(ៃ្រសសង់ពី	Skhokho	ការគំាកទភាពជរាគជម័យសកមាប់	

កគរួស្រ)

	 ជោយស្រថតអន្រាគមន៍ជនះ	 មានល្រខាណៈ	

ចូលរមួ	 និងមិនមានរាល្រខាណៈថណនំាថបបបជកងៀន	

រានរាជសៀវជៅថណនំាជនះមិនថមនជរៀបជរៀងជ�ើងសម្

រាប់ថច្រចាយៃល់សិកាខា កាមជ�ើយ	 ជហើយអនា្រសកមប

សកមរួល្៏រមិនកតរូវអានឱ្យសិកាខា កាមស្្ប់ផ្្ល់ថៃរ។	

ផ្ុយជៅវញិ	 វារាជសៀវជៅថណនំា	 ថៃលអនា្រសកមប 

សកមរួលនរឹងជកបើករាស់	ជៃើម្ីជកតៀមមុនជមជរៀន	និងជលើ្រ 

ម្រនិយយ្រនាុង	 អំ�ុងជមជរៀនតាមការចំារាច់	 ជៃើម្ី
 

រ្រសាភ្រដែីភាពចំជោះគំរជូនះ។	

	 រាការចំារាច់	 ថៃលអនា្រសកមបសកមរួលកតរូវ 

ជកតៀមខលែួនឱ្យរានលមុ្នជពល្ិរច្ចកបជំុនីមួយៗ។	ពួ្រជគ 
កតរូវអានការថណនំាអំពីវគ្គ	 និងពម័ត៌មាននានា្រនាុង 
ឧបសម្ម័ន្ធ។	ឧបសម្ម័ន្ធកតរូវរាន	ោ្់រជលខ	១-២២	ថៃល 

ជ្លែើយតប	ជៅតាមជលខជរៀងវគ្គ	 (ឧ.	 វគ្គទី	១-ឧបសម្ម័ន្ធ 

ទី	 ១)។	 មយា៉ាងជទៀត	 អនា្រសកមប	 សកមរួលកតរូវជធ្ើ្រត់ 

សមា្គ ល់សកមាប់ខលែួនឯង្រនាុងជសៀជៅ	 ថណនំា	 ឬជសៀវ
 

ជៅ្ំរណត់ជហតុមួយ	ឬបម័ណ្ណសមា្គ ល់	ជៃើម្ីជួយពួ្រជគ

្រនាុងការសកមបសកមរួលសិកាខា ស្ោ	ជោយរលូន។	

	 ភ្រដែីភាពចំជោះជសៀវជៅថណនំា	 (ឬការកបកាន់

ខា្ជ ប់នូវការអនុវត្តាមអ្ីថៃលរានថណនំា្រនាុងជសៀវជៅ) 

ជនះមានស្រសំខាន់ណាស់	្រនាុងអំ�ុងជពលស្្រល្ង	

ជៃើម្ី្ំរណត់	រាននូវឥទ្ធិពលដនការជកបើករាស់ជសៀវជៅ	

ថណនំាជនះ។	 បន្ាប់ពីការស្្រល្ងៃ៏មានកបសិទ្ធ

ភាព	 ភ្រដែីភាព	 ចំជោះជសៀវជៅថណនំាជនះមានស្រ	 

សំខាន់្រនាុងការយ្រលទ្ធផលទំាងជនះជៅអនុវត្បន្។	

រាល់ការអនុវត្	 ថៃលខុសពីការថណនំា្រនាុងជសៀវជៅ

ថណនំាជនះ	កតរូវថតពិចារណា	និងគិតគូរឱ្យរានល្ិតលន់្	

រាមួយក្ររុមការងាររាមុនសិន។	

ព�ើធតីស្ស�ណ្បបចូលរមួ ពៅក្នតង 
�កិ្ខា ស្លាមានអវាតីខ្ះ?
	 អន្រាគមន៍ជនះ	 ពរឹងថផ្្រជលើវធីិស្សសចូ្លរមួ 

របស់សិកាខា កាមជៅ្រនាុងសិកាខា ស្ោ។	 សិកាខា 	 ស្ោ	

«មានការចូលរមួ»	ជោយស្រថតមានការជរៀនសូកត	និង 

ការផ្លែ ស់បដែូរតាមរយៈ	ការចូលរមួ	ស្រម្មរបស់សិកាខា កាម	

និងការចូលរមួស្រម្មរាមួយនរឹងជគាលគំនិត	គំនិត	និង 
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ជំនាញ។	 សិកាខា កាម	 ខលែួនឯងជទើបរាអនា្របជងកាើតចជមលែើយ	 
និងៃំជណាះសស្យតាមរយៈ្ិរច្ចពិភា្រសា	ការ្លែុះបញ្្ច ំង

ថបបវភិាគ	និងការជៃើរតួនាទី	ឬការជលងថល្ង្រមសានដែ។	

សិកាខា កាមពិចារណាអំពីគំនិត	 ឬពម័ត៌មាន	 ឬជំនាញ្្មីៗ	

ថផ្្រជលើបទពិជស្ធន៍ជីវតិ	 និងជគាលជៅជីវតិផ្្ល់ 

ខលែួន។	 ្រនាុងអំ�ុងសិកាខា ស្ោថៃលមានការចូល	 រមួ
 

ស្រម្មភាពទំាងជនះ	 កតរូវរានជកជើសជរ ើសរាពិជសស	 

ជៃើម្ីជលើ្រទរឹ្រចិត្ឱ្យសិកាខា កាមចូលរមួ	 តាមរយៈការ 

ជកបើសមា្ភ រនានា	និងកាលែ យរាស្រម្ម	និងរស់រជវ ើ្រ	ជោល 

គឺសិកាខា កាមផដែល់រាគំនិត	 ជលើ្ររាសំណួរពកងរឹង 

កបជយគឱ្យគានា ជៅវញិជៅម្រ	 និងជមនាះនរឹងទស្សនៈ 

នានារបស់បុគ្គលណាមានា ្់រ។	

	 សិកាខា កាមជរៀនសូកតពីគានា ជៅវញិជៅម្រ	 និង 

រមួគានា ជធ្ើការវភិាគមតិ	និងថសង្រ្រការកពមជកពៀង	ទូជៅ 

រារមួ។	 វគ្គសិកាខា ស្ោថៃលមានការចូលរមួកតរូវរាន

ជរៀបចំជ�ើងថផ្្រតាមសមត្ភាពរបស់	 សិកាខា កាម្រនាុង 
ការជលើ្រជហតុផល	 វភិាគបញ្ហា 	 និងរ្រៃំជណាះសស្យ 

ខលែួនឯង។	 វាសងកាត់ធងៃន់	 ជលើៃំជណើ រ	ការដនការជចាទសួរ	

ៃូជចនាះសិកាខា ស្ោ	 ថៃលមានការចូលរមួរាជរឿយៗ 

បញ្ច ប់កតរឹមសំណួរនានា	កពមនរឹងជសច្រដែីសនិនាោឋា ន។	

	 ជគាលការណ៍រាជកចើនដនវធីិស្សសសិ្កាខា ស្ោ 

ថៃលមានការចូលរមួជផ្ដែ តជលើកទរឹសដែី	 ដនការ	 ជរៀនសូកត	

ប៉ាុថន្សិកាខា ស្ោជនះមានល្រខាណៈខុសគានា ពី	 «ការ 

បជកងៀន»ថបបកបដពណី។	 ជោយស្រថត	 មនុស្សទូជៅ 

ជចះៃរឹងជកចើន	រានរាពួ្រជគជរៀនរានលបំ្ផុត	ជោយថផ្្រ

ជលើបទពិជស្ធន៍ផ្្ល់ខលែួន	 និងទស្សនៈពិភពជោ្រ។	

មនុស្សជរៀនរានកបជសើរជោយការអនុវត្ជកចើនរាងជរៀន

ជោយការស្ដែ ប់។	 កទរឹសដែីដនការជរៀនសងកាត់ធងៃន់ថ្	 អនា្រ 

ជរៀនកតរូវការជពលគិត	 ថសង្យល់	 និងអនុវត្	 ជៃើម្ី 

បញ្ចូ លគំនិត	និងជំនាញ្្មីឱ្យរានលបំ្ផុត៖	

 ជៃើម្ីជរៀនជោយការគិត	 សិកាខា កាមកតរូវទទួលខុ

សកតរូវ្រនាុងការជធ្ើជសច្រដែីសននាិោឋា នជោយខលែួនឯង

 ជៃើម្ីជរៀនជោយការថសង្យល់	សិកាខា កាមកតរូវផ្

ស្រភា្ជ ប់បទពិជស្ធន៍ជរៀនសូកតជៅនរឹងគុណ

តដមលែ	ជំជនឿ	និងបទពិជស្ធន៍ផ្្ល់ខលែួន្រនលែងម្រ

 ជៃើម្ីជរៀនជោយការអនុវត្	សិកាខា កាមកតរូវអនុវត្	

និងជធ្ើការស្្រល្ងមដែងជហើយមដែងជទៀត	 នូវ 

ជំនាញ្្មី	 និងទទួលពម័ត៌មានកត�ប់អំពីការ 

អនុវត្របស់ខលែួន។	

 ការជរៀនសូកតកតរូវរានបងាហា ញតាមរយៈការផ្លែ ស់

បដែូររមួមាន	 ការផ្លែ ស់បដែូរអា្រប្្ិររយិ	 ចំជណះ
 

ៃរឹងការថសង្យល់	 ជំនាញ	 ចំណាប់អារម្មណ៍	

គុណតដមលែ	 ការយល់ៃរឹង	 ឬឥរយិប្។	 ជៃើម្ី 

សកមរួល	 ៃល់ការផ្លែ ស់បដែូរទំាងជនះចំជោះសិកាខា

កាម	ស្រម្មភាពៃ្រពិជស្ធន៍	 ្រនាុងអំ�ុងជពល
 

ថៃលសិកាខា កាមគិត	 ថសង្យល់	 និង/ឬអនុវត្	

មានកបសិទ្ធភាពរាងជមជរៀន។	សិកាខា ស្ោល្ៗ

ោ្់របញ្ចូ លនូវស្រម្មភាពជរៀនសូកតជផ្សងៗគានា 	

ៃូចរា	បទបងាហា ញ	ការងារក្ររុមធំ	ការងារក្ររុមតូច	

ការ្លែុះបញ្្ច ំងផ្្ល់ខលែួន	 លំហាត់	 ការពិភា្រសា	

និងការចរចា	ការជលងថល្ង	និងការសថមដែងតួ។	

	 សិកាខា ស្ោកបជភទជនះ្៏រជធ្ើឱ្យសិកាខា កាមកាន់

ថតមានចំណាប់អារម្មណ៍	 និងជផ្ដែ តការយ្រចិត្	 ទុ្រ 

ោ្់រ	ជោយស្រថតពួ្រជគចូលរមួស្រម្ម។	ៃូជចនាះវគ្គកាន់

ថតថវងអាចកតរូវការអត់ធ្មត់	 ជហើយវគ្គទំាងជនះមាន 

កបសិទ្ធភាព្រនាុងការជំរញុឱ្យមានការផ្លែ ស់បដែូរ។	 រាការ
 

ពិតណាស់សិកាខា ស្ោថៃលមានការ	ចូលរមួមានស្រ 

សំខាន់ណាស់	 សកមាប់ជធ្ើការវភិាគជយនឌម័រ	 ពីជកោះ 

មនុស្សមាន្រកមិតចំជណះៃរឹង	 និងការថសង្យល់ខុស

គានា អំពីបញ្ហា ជយនឌម័រ	 ជហើយរាលទ្ធផលសិកាខា ស្ោ 

ទំាងជនះអាចមានល្រខាណៈ	 រជសើប	ការជមនាះការោរ	 ឬ 

ជំទាស់នរឹងកបធានបទជទៀតផង។	 វធីិស្សសថ្ៃលមាន

ការចូលរមួជៅ្រនាុងសិកាខា ស្ោមួយអាចជធ្ើឱ្យរលប់រាត់

ភាពអវជិ្ជមាន	 ជោយស្រថតសិកាខា កាមថសង្យល់ពី 

ជយនឌម័រ		និងបញ្ហា រជសើបជផ្សងជទៀតសកមាប់ខលែួនឯង	ជៅ 
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្រនាុងបរយិកាសថៃលមានការគំាកទ	និងជលើ្រទរឹ្រចិត្ឱ្យ

មានការពិភា្រសាជោយជបើ្រចំហ	 ការ្លែុះបញ្្ច ំងថបប 
វភិាគ	និងស្្រល្ងនូវបទពិជស្ធន៍្្មី	ឬពិចារណានូវ 

គំនិត្្មីៗ។	

	 សិកាខា ស្ោថៃលមានការចូលរមួជផ្្តសំខាន់

ជលើ្ិរច្ចសន្នាក្ររុម។	 ៃូជចនាះមិនកតរូវមានវធីិស្សស	្តរឹង

ថតងថៃលកគប់គានា កតរូវផ្ល់ចជមលែើយ	 ទន្រឹមនរឹងការជៃើរជៅ

្រនាុងថ្នា ្់ររាកបពម័ន្ធជនាះជទ។	ផ្ុយជៅវញិ	 	 កតរូវមានល្រខា

ណៈកាន់ថតជក្ផលែូវការ	 ជៃើម្ីឱ្យសិកាខា កាមអាចថច្រ 
រថំល្រមតិជោយខលែួនឯង្រនាុងអំ�ុងជពល្ិរច្ចសន្នា	 ឬ

 
្ិរច្ចពិភា្រសា។	

	 ្រនាុងសិកាខា ស្ោថៃលមានការចូលរមួ	 វាមិន 
ចំារាច់ជទថៃលអនា្រសកមបសកមរួល	កតរូវករាប់	សិកាខា កាម 

ពីលទ្ធផលរពំរឹងទុ្រ	ឬជគាលជៅ	ឬខលែរឹមស្រសំខាន់របស់ 

ស្រម្មភាព	 ឬលំហាត់មួយជ�ើយ	 ជកោះវាអាចជះ 

ឥទ្ធិពលជលើសិកាខា កាមមួយចំនួន	 និងជធ្ើឱ្យពួ្រជគមិន 

សូវចូលរមួ្រនាុងស្រម្មភាព	 កបសិន	 ជបើពួ្រជគយល់ថ្	

វាមិនសំខាន់	 ឬមិនយល់សសបនរឹងជគាលជៅ	លទ្ធផល	

ឬខលែរឹមស្រថៃលរានជលើ្រជ�ើង។	 ផ្ុយជៅវញិ	 កតរូវ 

បងាហា ញពីកបធានបទជោយខលែី	 ៃូចមានជកគាង្រនាុងថផនា្រ

ថណនំាដនស្រម្មភាព	 នីមួយៗ	 និងទុ្រឱ្យសិកាខា កាម 

ទទួលរានបទពិជស្ធន៍	 និងចូលរមួ្រនាុងកបធានបទ	

និងទាញជសច្រ្ី	 សននាិោឋា នជោយខលែួនឯង។	 ៃំជណើ រការ 
្ិរច្ចពិភា្រសាយ៉ាងស្រម្ម	 ការជៃញជោល	 ្ិរច្ចសន្នា	 

និងការ្លែុះបញ្្ច ំងល្ិតលន់្មានស្រៈសំខាន់រាងការ 
ទទួលរាន	«ចជមលែើយកតរឹមកតរូវ»។	

	 រាការចំារាច់	 ថៃលសិកាខា កាមកតរូវថសង្រ្រ 

ៃំជណាះសស្យបញ្ហា 	 ជកោះជនះរាៃំជណើ រការ	 បជងកាើន

ភាពអង់អាចថៃលបជងកាើតការជគារពតដមលែផ្្ល់ខលែួន	 និង 
ជំនាញជោះសស្យបញ្ហា ្រនាុងស្្នភាព	ជផ្សងៗរាជកចើន។ 

ជក្ពីជនះ	 ៃំជណាះសស្យថៃលសិកាខា កាមរានបជងកាើត

ជ�ើងជោយខលែួនឯង	អាចនរឹងកតរូវរានយ្រជៅជកបើករាស់	

ជកោះពួ្រជគ	 នរឹងមានភាពមា្ច ស់ការជៅជលើៃំជណាះ 

សស្យជនាះ	 ជហើយៃំជណាះសស្យទំាងជនាះមានភាព

ោ្់រពម័ន្ធ	អាចនរឹងសជកមចរាន	និងអាចទទួលយ្ររាន 

្រនាុងបរបិទរបស់អនា្រចូលរមួ។	 ប៉ាុថន្	 អនា្រសកមបសកមរួល 
អាចផ្ល់មតិ	ឬសួរសំណួរបំផុសគំនិត	កបសិនជបើសិកាខា

កាមមិនអាចផ្ល់ៃំជណាះសស្យរាន	 ឬកបសិនជបើពួ្រ

ជគផ្ល់ៃំជណាះសស្យថៃលមិនសមសសប	 (ឧ.	 ហិងសា	

ឬបំោន	 ឬងាយបងកាជកគាះថ្នា ្់រ	 ឬការកប្ុយកបថ្ន 

ជ្រើនជ�ើង)។	

�ួនាទតីរប�អ់្នក�្មប �្មរួល
	 ជៅ្រនាុងសិកាខា ស្ោថៃលមានការចូលរមួ	 អនា្រ 
សកមបសកមរួល្៏រកតរូវស្រម្ម	និងចលម័តរានិច្ច។	អ្ីថៃល

សំខាន់ជនាះពួ្រជគសួរសំណួររាបនដែបន្ាប់	 ឬថណនំាពី 

ការ្លែុះបញ្្ច ំង	និងការសថមដែងតួ	រារាងករាប់	ឬបជកងៀន	

បងាហា ត់	ឬណនំា។	ការសកមបសកមរួលជ្រើតជចញពីោ្រ្យ 

មួយ	«សកមបសកមរួល»	មាននម័យថ្	«ការបងកាភាពងាយ 

សសរួល»។	 ការសកមបសកមរួលនិយយអំពីការជធ្ើឱ្យ 

មនុស្សមួយក្ររុម	 (ជទាះរាពួ្រជគធាលែ ប់ស្្គ ល់គានា ពីមុន 

ម្រឬមិនស្្គ ល់គានា ្រដែី) ម្រជធ្ើការរាមួយគានា ្រនាុងជគាល 
បំណងរា្់រោ្់រមួយ។	 ការសកមបសកមរួលនិយយ 

អំពីការផដែល់សិទ្ធិអំណាចៃល់អនា្រៃដទ។	

	 ជៅ្រនាុងអន្រាគមន៍ជនះ	អនា្រសកមបសកមរួលមាន

តួនាទីជធ្ើការរាមួយជ្រ្មងវ ម័យជំទង់មួយក្ររុម	 	 (ជៅ្រនាុង 

ស្្នភាពជផ្សងៗគានា )	 ជៃើម្ីជលើ្រជ�ើងនូវចំជណះៃរឹង	 

និងគំនិតពីសមាជិ្រជផ្សងជទៀតដនក្ររុមជនាះ	 និងជួយ 

ៃល់ពួ្រជគ្រនាុងការជរៀនសូកតពីគានា 	 និងជៃើម្ីគិតគូរ	 និង 
ជធ្ើស្រម្មភាពរមួគានា ។	 ្រនាុងអំ�ុង	 វគ្គសិកាខា ស្ោថៃល

មានការចូលរមួទំាងជនះ	 អនា្រសកមបសកមរួលកតរូវជរៀបចំ	

និងសកមបសកមរួល	រារាងផដែល់ពម័ត៌មាន	ពន្យល់	ឬផដែល់ 

ចជមលែើយ។	 អនា្រសកមបសកមរួលផដែួចជផដែើមនូវ្ិរច្ចពិភា្រសា	

និងទា្់រទាញ	 ឱ្យការ	 ជលើ្រទរឹ្រចិត្សិកាខា កាមឱ្យពួ្រជគ

បជញ្ចញទស្សនៈ	 និងពិចារណាអំពីទស្សនៈជផ្សងគានា 	
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អំពីបញ្ហា 	ជគាលគំនិត	គំនិត	ឬជំនាញ។	ពួ្រជគបរយិយ 

អំពីមតិជយបល់មួយរបស់សិកាខា កាមមួយចំនួន	 និង	

សជងខាបមតិជយបល់របស់សិកាខា កាមជផ្សងជទៀត។	ពួ្រជគ 

ជកបៀបជធៀប	 និងផសារភា្ជ ប់ជៅនរឹងសមដែី	 និងគូសបញ្្ជ ្់រ 

អំពីមតិជំទាស់នានា។	 ពួ្រជគជលើ្រយ្របណដែុំ ដន្ិរច្ច 
ពិភា្រសា	 ផសារភា្ជ ប់ជៅនរឹងវត្ុបំណង	 ដនសិកាខា ស្ោ។	

ពួ្រជគសួរសំណួរ	 ថៃលជំរញុឱ្យមានការពិចារណា 

ជោយជលើ្រ្រម្ស់ការ្លែុះ	 បញ្្ច ំងថបបវភិាគ	 និងភាព 

បត់ថបនថផនា្រគំនិតបញ្្ញ ។	

 អនា្រសកមបសកមរួលថៃលមានជំនាញ	មានតួនាទី 

បជងកាើតលម័្រខាខម័ណ្ឌ ថៃលក្ររុមមួយអាចជធ្ើការ	រមួគានា កប្រប 

ជោយកបសិទ្ធភាព	 ពិភា្រសា	 និងចរចាជោយចំហជៃើម្ី

ឱ្យជគអាចបជញ្ចញ	 និងពិចារណានូវទស្សនៈជផ្សងៗ	

ជោយ្រដែីជគារព។	អនា្រសកមបសកមរួលនរឹងថណនំាមនុស្ស

មួយក្ររុម	 តាមរយៈៃំជណើ រ	 ការជរៀនសូកត	 និងការ្លែុះ 
បញ្្ច ំង	តាមរយៈការថណនំាកបធានបទ	 ឬជគាលគំនិត 

នានា	 និងថណនំា	 ក្ររុមជនាះឱ្យពិចារណា	 និងពិភា្រសា 

អំពីកបធានបទ	 ឬជគាលគំនិតទំាងជនាះជោយមិនជធ្ើកា

រសជកមច	 ចិត្សកមាប់សិកាខា កាម្រនាុងក្ររុម	 ឬជំរញុឱ្យជធ្ើ

ជសច្រដែីសននាិោឋា នរា្់រោ្់រមួយ។	

	 ការសកមបសកមរួលតកមរូវឱ្យថណនំាសិកាខា កាម	

តាមរយៈការពិភា្រសាជោយពិចារណា	 ជលើទស្សនៈ	

ថៃលអាចជ្រើតមានរាជកចើន	 រហូតៃល់ពួ្រជគអាចចាប់

រាននូវមតិទូជៅមួយចំនួនអំពី	 កបធានបទ	 ឬជគាល 

គំនិត	 ឬការទទួលស្្គ ល់ថ្គា្ម នមតិទូជៅថៃលអាច 

កពមជកពៀងរាន។	 អនា្រសកមប	 សកមរួល្៏រអាចបថន្ម 

ទស្សនៈជផ្សងៗជៃើម្ីពិចារណា	ឬសួរសំណួរ្លែុះបញ្្ច ំង 
សំខាន់ៗ	ជៃើម្ីឱ្យ	សិកាខា កាមបន្ចូលរមួ្រនាុងកបធានបទ	

ឬជៅជពលថៃល្ិរច្ចពិភា្រសាជៅមាន្រកមិត	 ឬមាន 

ល្រខាណៈៃូចគានា ។	 កបធានបទកតរូវរានថណនំា	 ជហើយ 

តាមធម្មតា	វាមិនថមនរាកបធានបទ្្មីសកមាប់សិកាខា កាម 

ជនាះជទ	 ជហើយអនា្រសកមបសកមរួលមានតួនាទីជួយ	 

សិកាខា កាម្រនាុងការពិភា្រសាអំពីជគាលគំនិត	 ជលើ្រជ�ើង 

អំពីការជឈ្ងយល់ផ្្ល់ខលែួន	និងបងាហា ញ	ៃល់ក្ររុមជផ្សង 
ជទៀតតាមថបបជផ្សងៗគានា ។	 ឧទាហរណ៍	 តាមរយៈការ 

បំផុសគំនិតជៅ្រនាុង្ិរច្ចពិភា្រសាក្ររុមធំ	 ឬក្ររុមតូច	 និង 
ការបងាហា ញ	 គំនិតរាក្ររុមៃល់ក្ររុមធំ	 ឬការជធ្ើការរាដៃ 

គូរពីរៗនា្់រ	 តាមរយៈការថច្ររថំល្រជរឿងរា៉ា វផ្្ល់ខលែួន	

ឬទស្សនៈនានា	ឬការ	្លែុះបញ្្ច ំងរាបុគ្គល/ខលែួនឯង។	

	 តួនាទីអនា្រសកមបសកមរួល	 មានស្រសំខាន់

ណាស់ជៅ្រនាុងបរបិទដនសិកាខា ស្ោ	 ថៃលមានការ 
ចូលរមួ	 និងកតរូវយ្រម្រអនុវត្ជោយយ្រចិត្ទុ្រោ្់រ	

ជៃើម្ីបងកាល្រខាណៈរ្ីររាយ	 ជំរញុឱ្យមានការគិត	 មិន 

វនិិច្ម័យ	អពយាក្ររឹត	រា្់រោ្់រ	និងទំនុ្រចិត្។	

ភារកិច្ចចម្បងរប�អ់្នក�្មប
�្មរួល គឺ្�រូវ៖

 ជួយសិកាខា កាម្រនាុងការ្ំរណត់បទបញ្្ជ ដផ្្រនាុង	

និងកតរូវជគារពវនិម័យជនាះ

 ជលើ្រទរឹ្រចិត្	និងថណនំាសិកាខា កាមឱ្យគិតជោយ 

វភិាគ

 ស្ដែ ប់មតិជយបល់	 សំណួរ	 និងពម័ត៌មានកត�ប់ 

របស់សិកាខា កាម

 រ្រសាការជផ្ដែ តជលើចំណុចរមួ	និងជធ្ើឱ្យបន្ជៅមុខ

 ជួយអជងកាត	និងវភិាគ	

 ជួយសិកាខា កាម្រនាុងការោ្់របញ្ចូ លគុណតដមលែ
 

្រម្មវធីិរាមូលោឋា នអំពីសមធម៌ជយនឌម័រ	 និង 

អហិងសាសកមាប់ពួ្រជគ

 ជលើ្រទរឹ្រចិត្ឱ្យសិកាខា កាមរមួចំថណ្រ្រនាុង្ិរច្ច 
ពិភា្រសា

 ្រស្ងទំនុ្រចិត្

 ជួយ្ំរណត់ឱកាស	និងសកាដែ នុពលនានា

 សជងខាប្ិរច្ចពិភា្រសា	 ឬសំុឱ្យអនា្រជផ្សងជទៀតជួយ

សជងខាប្ិរច្ចពិភា្រសា



10    |   ប្របទសកម្ពុជា  -  បសៀវបៅណែនាសំបរា្រ់អ្នកសបម្រសបមរួេបកមេងវយ័ជទំង់

ចំែត ចគន្លះ�្មាប់បទ 
បង្ហា ញ្បកបពោយ 
្ប�ទិ្ធភាព 

ទាញយ្រចំណាប់អារម្មណ៍ពីសិកាខា កាម៖	 	អនា្រអាចជកបើ

ករាស់វធីិស្សសណ្ាមួយ្រនាុងចំជណាម	 វធីិ	

ស្សសខ្ាងជកកាម៖	សួរសំណួរ	 ថសដែងជចញនូវចំណាប់	

អារម្មណ៍	ឬការពិត	ជរៀបរាប់អំពីជរឿងរា៉ា វ	 ជចះទាញយ្រ	

សមដែី	 និងជធ្ើជសច្រដែីថ្លែងការណ៍ថៃលជោរជពញជោយ

ថ្មពល។	

បងកាភាពងាយសសរួលៃល់សិកាខា កាមនិងខលែួន	អនា្រ៖ 

ផដែល់សញ្្ញ កតរឹមកតរូវ	 ទំាងផ្្ល់មាត់	 (ោ្រ្យសំៃី)	 និង 

កាយវកិារ	 ៃល់សិកាខា កាមចូលរមួ។	 ជៅ្រនាុងសញ្្ញ 	

ផ្្ល់មាត់	 អនា្រមិនគួរឱ្យសំជ�ងរបស់អនា្រញម័រជ�ើយ។	

ជគរពំរឹងថ្សំជ�ងសងៃប់ស្ងៃ ត់	 ប៉ាុថន្ខុសៗគានា ោយ�ំ

រាមួយការស្ទរៃ៏សមសសប	

ជៃើម្ីជធ្ើឱ្យសិកាខា កាមមាន 

ចំណាប់អារម្មណ៍។	 សសជៃៀងគានា ជនះថៃរ	 ជៅ្រនាុងសញ្្ញ  
កាយវកិារ	 ចលនា	 កាយវកិារ	 និងទរឹ្រមុខរបស់អនា្រគួរ

ថតសីុសង្ា្់រ	 ជៅនរឹងសញ្្ញ ផ្្ល់មាត់(ោ្រ្យសំៃី)	 និង

មិនកតរូវឱ្យផ្ុយពីសញ្្ញ ផ្្ល់មាត់	(ោ្រ្យសំៃី)ជ�ើយ។	

ជមើលកបធានបទជនាះរាមុនសិន៖	ចូរជមើលរា	មុន	ឬប្

រាប់សិកាខា កាមរាមុនអំពីអ្ីថៃលអនា្រនរឹង	 ជរៀបរាប់	

ជៅ្រនាុងបទបងាហា ញជនាះ។	ការជធ្ើថបបជនះជួយឱ្យ	សិកាខា

កាមយល់ពីអ្ីថៃលជគនរឹងបងាហា ញ	 ករាប់ពួ្រជគជៅដ្ងៃ	

ជនះ	 ឬ្រនាុងអំ�ុងវគ្គណាមួយជនាះ។	 វា្៏រជួយឱ្យសិកាខា 	

កាម្ំរណត់អាទិភាពថផនា្រ	ចាប់អារម្មណ៍របស់ពួ្រជគ។	

បញ្្ជ ្់រពីស្រសំខាន់ដនកបធានបទ៖	 ការបញ្្ជ ្់រពី	 

ស្រសំខាន់ដនកបធានបទជួយឱ្យសិកាខា កាម	 ទទួល	

ស្្គ ល់ថ្	 អនា្រជធ្ើបទបងាហា ញឱ្យតដមលែជលើជពល	 ជវោ	

របស់ពួ្រជគ	 និងអាចផដែល់ជពលជវោជនាះ	 ជៃើម្ី	

ថ្រលម្ចំជណះៃរឹង	ថៃលមានសស្ប់របស់សិកាខា កាម	

អំពីកបធានបទជនាះ	និងការអនុវត្។	

្ំុរមានភាពអវជិ្ជមាន៖	 ភាពអវជិ្ជមានជៅ្រនាុងបទបងាហា ញ	

អាចជធ្ើឱ្យអនា្ររាត់បង់ឱកាស្រនាុងការពិចារណា	ឱ្យរាន	

ៃិតៃល់	 ឬអាចបងាហា ញស្ររបស់អនា្រកប្របជោយ	

កបសិទ្ធភាព។	 ជលើសពីជនះ	 ភាពអវជិ្ជមាន	 មិនអាច	

ជួយឱ្យអនា្រទទួលរានជរាគជម័យ	 ្រនាុងការផដែល់គំនិត	

របស់អនា្រជ�ើយ។	ផ្ុយជៅវញិ	 	 អ្ីថៃលអនា្រអាចទទួល 

រានគឺការ	ជំទាស់	និងការមិនទទួលយ្រពីសិកាខា កាម។	

ខលែីជហើយខលែរឹម៖	 ខលែីជហើយខលែរឹម	មាននម័យថ្	អ្ីមួយ	 «ថៃល	

ជគនិយយថតពីរបីោ្រ្យ»។	្រនាុងនាមរា	អនា្រជធ្ើបទបងាហា ញ 

កបសិនជបើអនា្រអាចជកបើករាស់គំនិត/ស្ររបស់អនា្រ	 ថត	

ពីរបីោ្រ្យ	 វារាការកបជសើរ។	 	 វធីិថបបជនះជួយឱ្យអនា្រ 

ចំណាយជពលតិច្រនាុងការរ្រសានូវចំណាប់អារម្មណ៍របស់ 

សិកាខា កាម	 និងមិនសូវនិយយជកចើនជៃើម្ីឱ្យស្ររបស់	

អនា្ររានករាបៃល់សិកាខា កាម។	 វា្៏រជួយឱ្យអនា្រកាត់	

បន្យភាព	ធុញកទាន់របស់សិកាខា កាម។	

ភាពរ្ីររាយ	 និងស្្ហាប់៖	 មានភាពរ្ីររាយ	 និងភាព

ស្្ហាប់ជួយឱ្យអនា្រសជកមចរានជគាលជៅ 

ៃូចខាងជកកាម៖	

 រ្រសារាននូវចំណាប់អារម្មណ៍របស់សិកាខា កាម

 ជួយមិនសិកាខា កាមងងុយជគង

 ទទួលរានជរាគជម័យ្រនាុងការថច្ររថំល្រគំនិត 
របស់អនា្រកាន់ថតមានកបសិទ្ធភាព
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ជំនាញ	និងបជច្ច្រជទសសកមបសកមរួល្រនាុងសិកាខា ស្ោ

ជកតៀមល្រខាណៈ បជងកាើត	និងអនុវត្ជមជរៀន។	ជធ្ើថផនការរាមុនសិន។	

ចបាស់ោស់ ថណនំាចបាស់ោស់អំពីកបធានបទនានា	និងសួរសំណួរចបាស់ោស់	ជៃើម្ីថណនំា	

អំពី្ិរច្ចពិភា្រសា	ការជធ្ើស្រមុ្មភាព	និងការ្លែុះបញ្្ច ំង

សថមដែងនូវការជគារព តាមរយៈជំនាញទំនា្់រទំនងកប្របជោយកបសិទ្ធភាពរបស់អនា្រ	(ោ្រ្យសំៃី	និង	

ភាស្កាយវកិារ)

រា្់រទា្់រ ជៅ្រនាុងការជ្លែើយតបជៅនរឹងសំណួរនានា	និងការស្្គមន៍សិកាខា កាមកគប់របូ	និង	

ការរមួចំថណ្រជៅ្រនាុងក្ររុម

ជលើ្រទរឹ្រចិត្ឱ្យមានការ	

ចូលរមួ

ជលើ្រទរឹ្រចិត្ឱ្យសិកាខា កាមថៃលសងៃប់ស្ងៃ ត់ថច្ររថំល្រនូវគំនិត	និងសំណួរ	និង	អនុ

ញ្្ញ តឱ្យសិកាខា កាមនិយយឱ្យរានជកចើនជោយជកបើសំណួរជបើ្រឱ្យរានញរឹ្រញាប់

យ្រចិត្ទុ្រោ្់រវត្មាន ជោះសស្យតកមរូវការ	និងអារម្មណ៍របស់ក្ររុម

ការជគារពជពលជវោ ចូរករា្រៃថ្	ថផនការជមជរៀនរបស់អនា្រសសបតាមជពលជវោថៃលមាន	និងចរចា	

រាមួយសិកាខា កាមជៃើម្ីសជកមច្ិរច្ចកពមជកពៀងរាមួយគានា 	និងកគប់កគង្រដែីរពំរឹង

ជស្្ម ះកតង់ តាមរយៈល្រខាណៈវរិា្ជ ជីវៈកប្របជោយទំនុ្រចិត្	និងការនិយយការពិត

ករាសសម័យទា្់រទងកប្រប	

ជោយកបសិទ្ធភាព

ជកបើករាស់ោ្រ្យ	និងសំជ�ងធម្មតា	និងសមសសប	រ្រសាទំនា្់រទំនងតាម	ថខ្សថភនា្រ	

និងអនុវត្ស្ដែ ប់ឱ្យរានស្រម្ម

ជកបើករាស់បណាដែ ញចកមរុះ ជកបើករាស់សមា្ភ រ	និងឧប្ររណ៍សិកាខា ស្ោោ្់រពម័ន្ធជផ្សងៗជៃើម្ីជួយអនា្រ្រនាុងការ	

បងាហា ញស្រ	និងឱ្យសិកាខា កាមចូលរមួ។	

ផដែល់ស្រគនលែរឹះជៃើម្ីពួ្រជគ	

ចងចំា

បូ្រសរបុ	និងសជងខាបចំណុចសំខាន់ៗជៅ្រនាុងជមជរៀនរបស់អនា្រ	ឬអជញ្ជ ើញសិកាខា កាម	

ចូលរមួថច្ររថំល្រអ្ីថៃលពួ្រជគយល់ជែើញថ្	មិនអត្នម័យ	ឬគួរឱ្យភ្ា្់រជផ្ើល	

បំផុតអំពីជមជរៀន	ឬកបធានបទ	និងសជងខាបគំនិត	និងបទពិជស្ធន៍ទំាងជនះ។	
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ការសកមបសកមរួលជធៀបនរឹងការបជកងៀន

ការបជកងៀន ការសកមបសកមរួល

កគរូបជកងៀនមានទំនា្់រទំនងផលែូវការរាមួយ	

សិស្ស	ថផ្្រជលើឋានៈរាកគរូបជកងៀន

អនា្រសកមបសកមរួលកតរូវរានចាត់ទុ្រថ្	មានតដមលែជស្មើគានា 	និង	

្រស្ងទំនា្់រទំនងថផ្្រជលើទំនុ្រចិត្	ការជគារព	និង្រដែីករាថ្នា

កគរូបជកងៀនជធ្ើឱ្យសិស្សយល់ៃរឹងពីចជមលែើយ	

ៃ៏កតរឹមកតរូវ

អនា្រសកមបសកមរួលជលើ្រទរឹ្រចិត្	និងឱ្យតដមលែជលើទស្សនៈជផ្សងៗ	

គានា

លំហូរពម័ត៌មានជៅ្រនាុងទិសជៅថតមួយជោល

គឺ	ពីកគរូបជកងៀនៃល់សិស្ស

លំហូរពម័ត៌មានជៅ្រនាុងទិសជៅជផ្សងៗគានា រវាង	អនា្រសកមប	សកមរួល	

និងសមាជិ្រក្ររុមនីមួយៗ

ការបជកងៀនអនុវត្តាម្រម្មវធីិសិ្រសាថៃល 

រាន្ំរណត់រាមុន

អនា្រសកមបសកមរួលជកបើករាស់វធីិស្សសចូ្លរមួអនុវត្ផ្្ល់		 

ឧ.	្ិរច្ចពិភា្រសារាក្ររុម	និងស្រម្មភាព	ថៃលរាល់សមាជិ្រក្ររុម	

ទំាងអស់ចូលរមួ

ការបជកងៀនចាប់ជផដែើមពីចំជណះៃរឹងផ្្ល់ 

របស់កគរូបជកងៀន

អនា្រសកមបសកមរួលជោះសស្យបញ្ហា នានាថៃលកតរូវរាន្ំរណត់

ជោយក្ររុម	ឬសហគមន៍របស់ពួ្រជគ	និងជកបើករាស់គំនិត្្មីជៅ	

តាមតកមរូវការ	និង	វប្ធម៌របស់ក្ររុម

កគរូបជកងៀនផ្ល់ឧជទសៃល់ក្ររុមសិស្សតាម	

ធម្មតាកគរូថតងថតឈរជៅខាងមុខ្រនាុងបន្ប់។	

អនា្រសកមបសកមរួលចាប់ជផដែើមវាយតដមលែចំជណះៃរឹងរបស់ក្ររុម	តាមធ

ម្មតាអនា្រសកមបសកមរួលថតងថតជៃើរចលម័តជៅ្រនាុងបន្ប់។	

ព័�៌មាន និងខ្លមស្រមតន 
�កិ្ខា ស្លា

ក្រពរៀបចំ�្មាប់វគ្គនតីមួយៗ
	 អ្ីថៃលសំខាន់ជនាះគឺ	 កតរូវជរៀបចំវគ្គនីមួយៗឱ្យ

រានមួយដ្ងៃមុន	 ជោយកតរូវអាន	 និងគូសចំណំានូវរាល់

ៃំណា្់រកាលជផ្សងៗថៃលមានជៅ្រនាុងលំហាត់នីមួយៗ។ 

អនា្រសកមបសកមរួលគួរអានពម័ត៌មានបថន្ម	 សកមាប់វគ្គ 

មួយ្រនាុងឧបសម្ម័ន្ធ	 (ឧ.	 ពម័ត៌មានបថន្មសកមាប់វគ្គទី១	

មាន្រនាុងឧបសម្ម័ន្ធទី១,	វគ្គទី២៖	ឧបសម្ម័ន្ធទី២។ល។)។	

ការជធ្ើថបបជនះនរឹងជួយឱ្យអនា្រសកមបសកមរួលមានគំនិត

អំពីរជបៀបជធ្ើ	ថផនការជពលជវោ	អ្ីថៃលកតរូវករាសសម័យ

ទា្់រទងរាមួយសិកាខា កាម	 និងរជបៀបជរៀបចំស្រម្មភាព 

ទំាងជនះ។	 ការជរៀបចំគឺរាការសំខាន់	 ជៃើម្ី្ំរណត់ 

ៃំណា្់រកាលនីមួយៗ	 និងភាពមិនករា្រៃកបរាណា	 

មួយអំពីរជបៀបបន្ជធ្ើស្រម្មភាពទំាងជនះ។	

	 អនា្រសកមបសកមរួល	 មានតួនាទីពិចារណាអំពី 

ខលែរឹមស្រទា្់រទងនរឹងជគាលគំនិតណាមួយ	 ថៃលកតរូវ 

រានបងាហា ញ	ឬពិភា្រសា្រនាុងអំ�ុងវគ្គជនាះ។	អនា្រសកមប

សកមរួលអាចជធ្ើជៅជពលចាប់ជផដែើមវគ្គ	 និងអាចជយង 

ជៅជលើ	 ជគាលគំនិតណាមួយថៃលជលើ្រជ�ើង្រនាុង 
្ំរ�ុងវគ្គ។	អនា្រសកមបសកមរួលកតរូវសួរថ្	ជតើសិកាខា កាម 
យល់	 ឬៃរឹងអ្ីខលែះអំពីជគាលគំនិតជនាះ	 វាយតដមលែភាព 

កតរឹមកតរូវ	 ជហើយកបសិនជបើមាន	 គមាលែ តដនការយល់ៃរឹង 
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របស់សិកាខា កាម	 សូមផដែល់ពម័ត៌មានរា្់រថសដែង	 កតរឹមកតរូវ	

និងបថន្មជទៀត	 អំពីជគាលគំនិតជនាះៃល់ក្ររុមសិកាខា  

កាមថៃលចូលរមួ្រនាុងវគ្គជនះ។	 ជសៀវជៅថណនំាជនះ 
មានឧបសម្ម័ន្ធជៅថផនា្រខាងជកកាយ	 ជហើយឧបសម្ម័ន្ធ	

ទំាងជនះ	 ថតងថតកតរូវជយងជៅ្រនាុងលំហាត់ថណនំា។	

ឧបសម្ម័ន្ធទំាងជនះ	 សំជៅចំជោះពម័ត៌មានថៃលអនា្រ 

សកមបសកមរួល	 កតរូវយល់ៃរឹងមុននរឹងចាប់ជផដែើមសិកាខា 	

ស្ោ	 	 និងរាខលែរឹមស្រសំខាន់្រនាុងការជួយគំាកទ	 ៃល់ 
ចំជណះៃរឹងរបស់អនា្រសកមបសកមរួល	 អំពីជគាលគំនិត	 

និងចំណុចគនលែរឹះជផ្សងៗ	សដែីពីការថ្ទំា្ូរនសកមាប់ឪពុ្រ 

មាដែ យ/យុវវ ម័យ។	អនា្រសកមបសកមរួលមិនចំារាច់អានពម័ត៌

មានទំាងជនះឱ្យោន់ឮៃល់សិកាខា កាមជនាះជទ	ប៉ាុថន្អនា្រ

សកមបសកមរួលអាចនិយយជយង	 ៃល់ពម័ត៌មានជនាះ

ជៃើម្ីធានាភាពកតរឹមកតរូវ	 និងការបងាហា ញៃ៏កតរឹមកតរូវដន

ជគាលជំហអន្រាគមន៍	ជៅជលើបញ្ហា ណាមួយ។	

ក្រពកៀងគរ និងព្ជើ�ពរ ើ��កិ្ខា ក្ម
	 ្ំរណត់សមា្គ ល់សកមាប់អនា្រសកមបសកមរួលកតរូវ

ថច្រជូនជៅ្រនាុង	 និងជៅជពលបញ្ច ប់លំហាត់	 មាន 
ចំណុចគនលែរឹះ	 ចំណុចថៃលកតរូវចងចំា	 ការថណនំា	 និង 

ពម័ត៌មានបថន្ម	ជៃើម្ីជធ្ើឱ្យ្ិរច្ចពិភា្រសាកាន់ថតសីុជជករៅ 

្រនាុងអំ�ុងជពលអនុវត្។	 ្ំរណត់សមា្គ ល់ទំាងជនះខលែី	

ជហើយចបាស់ោស់	 និងគួរថតជលើ្រ	 ទរឹ្រចិត្ឱ្យអនា្រ	 

សកមបសកមរួលធានាថ្ពួ្រជគរានជលើ្រជ�ើងមុនជពល

បិទវគ្គ	និងបន្ជៅលំហាត់	បន្ាប់ជទៀត។	

នតី�ិវិធតី�កិ្ខា ស្លា
 អនា្រសកមបសកមរួលកតរូវរានករាប់ពីជគាលបំណង

ដនជមជរៀន	 រជបៀបគួរអនុវត្ជមជរៀន	 និងការថណនំាអំពី 

រជបៀបជធ្ើស្រម្មភាព	 ជោយអនុវត្តាមៃំណា្់រកាល 

ៃូចមានថចង។	

 ជសច្រដែីជផដែើម៖	រាល់ស្រម្មភាពទំាងអស់ចាប់ជផដែើម 

ជោយការសជងខាបមួយ	និងជៅជពលខលែះ	បរយិយ

អំពីកបជយគ	 ថៃលថណនំាអនា្រសកមបសកមរួល 

អំពីរជបៀបថណនំាកបធានបទដនលំហាត់។	 ជៅ 

្រនាុងលំហាត់រាជកចើន	ជសច្រដែីជផដែើម	(ៃំណា្់រកាល 
ទី១)	អនា្រសកមបសកមរួលនរឹង	ថណនំាកបធានបទ

សដែីពី្ិរច្ចពិភា្រសា	 និងកបសិនជបើមានលំហាត់ 

ោ្់រពម័ន្ធពីមុនម្រ	ជលើ្រជ�ើងពីទំនា្់រទំនងរវាង

លំហាត់្្មី	 និងលំហាត់ចាស់។	 ការជធ្ើថបបជនះ 

គឺជៃើម្ីបងាហា ញករាប់សិកាខា កាមអំពីទំនា្់រទំនង 

រវាងជមជរៀនទំាងជនះ	ជៃើម្ីឱ្យពួ្រជគយល់ៃរឹងថ្	

កគប់វគ្គទំាងអស់ជៅ្រនាុងសិកាខា ស្ោមានទំនា្់រ 
ទំនងគានា 	 និងថផ្្រជលើ	 វគ្គមួយជផ្សងជទៀត	 និង 

បញ្ច ប់ជៅជោយទស្សនៈទូជៅ	 ចំជោះបញ្ហា ដន	

ការថ្ទំា្ូរន។	

 ជសច្រ្ីថណនំា៖	 ោ្រ្យថណនំាភាគជកចើនសំជៅ 

ជលើការជួយអនា្រសកមបសកមរួលយល់ពីរជបៀបជធ្ើ

 ស្រម្មភាពចាប់ជផដែើមជោយ៖	ឱ្យពន្យល់	សួររលំរឹ្រ 

និងសជងខាប។	ោ្រ្យគនលែរឹះទំាងជនះគឺរាការថណនំា

ៃ៏សំខាន់សកមាប់អនា្រសកមបសកមរួលថ្ជតើ	 ពួ្រ 

ជគពន្យល់ពីៃំណា្់រកាលដនលំហាត់នីមួយៗ 

ករាប់សិកាខា កាមអ្ីខលែះ	និងជោយរជបៀបណា។	

 ការអជងកាត/ការពិភា្រសា/្ំរណត់សមា្គ ល់/សំណួរ៖ 

តាមធម្មតាមានជៅខាងជកកាមៃំណា្់រកាល	

ថណនំា	 និងកតរូវរានគូសបញ្្ជ ្់ររាការសួរ 

កបជៃញ	ជលើ្ររាសំណួរ	ឬ្រត់សមា្គ ល់បថន្ម។		

ចំណុចទំាងអស់ជនះគួរកតរូវពិចារណា្រនាុងអំ�ុង

ៃំណា្់រកាលោ្់រពម័ន្ធជៅ្រនាុងលំហាត់។	 ជួន		

កាលសិកាខា កាមនរឹងពិភា្រសា	 ឬជលើ្រជ�ើងអំពី 

បញ្ហា នានា	 ថៃលកតរូវរានបងាហា ញជៅ្រនាុងជសៀវ

ជៅថណនំាជនះ	 ជហើយ្រនាុង្ររណីថបបជនះ 
សិកាខា កាមកតរូវធានាថ្	 បញ្ហា ទំាងជនាះកតរូវរាន 

រា៉ា ប់រង។	
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រពបៀបបក្ស្យក្រពិពែ៌នា
ក្នតង�កមមេភាព

មានវិធតីស្ស�ជ្ាព្ចើន្�រូវបាន 
អនតវ�្៖

 ការបំផុសគំនិត

បំផុសគំនិតមាននម័យថ្	ការសំុឱ្យសិកាខា កាម្រនាុង 
សិកាខា ស្ោ	 កបញាប់កបញាល់បជញ្ចញនូវរាល់ 

គំនិត	ឬអ្ីថៃលនរឹ្រជែើញ	ជៅជពលថៃលជគាល

គំនិតណាមួយកតរូវរានជលើ្រជ�ើង។	

 ការងាររាដៃគូពីរៗនា្់រ

ការជធ្ើការរាដៃគូពីរៗនា្់រមាននម័យថ្	 អនា្រ 

សកមបសកមរួលសំុឱ្យសិកាខា កាមថសង្រ្រដៃគូជៅ  

្រនាុងក្ររុម	 ថៃលអនា្រជនាះនរឹងរាអនា្រថៃលពួ្រជគ 
នរឹងពិភា្រសាអំពីបញ្ហា នានា	 ថៃលអនា្រសកមប	

សកមរួល	 ជសនាើឱ្យពិភា្រសារាថផនា្រមួយដនស្រម្ម

ភាព។	

 ក្ររុមតូច

ក្ររុមតូចអាចមានគានា ៃល់ជៅ៤ - ៥នា្់រសកមាប់ 

ពិភា្រសា	 ឬបំផុសគំនិតទា្់រទងនរឹងកបធានបទ	

និង្រត់កតាមតិរបស់ខលែួន។	

 ការ្លែុះបញ្្ច ំងរាល្រខាណៈបុគ្គល

ការ្លែុះបញ្្ច ំងរាល្រខាណៈបុគ្គល	 គឺរាស្រម្ម 
ភាពបុគ្គលមួយ	 ថៃលជគសំុឱ្យសិកាខា កាមបិទ 

ថភនា្រ	 និងពិចារណាអំពីបញ្ហា ទំាងជនាះជោយ

ជសងៃៀមស្ងៃ ត់។	 អនា្រសកមបសកមរួលនរឹងអាន 

អត្បទមួយ	 ចាប់ជផដែើមជោយស្្នភាពថៃល 

សិកាខា កាមកតរូវសកមបតាម	ឧ.	រជបៀបថៃលពួ្រជគ 

អង្គុយបិទថភនា្រ	 និងសកមា្រតាមសកមរួល។	 
បន្ាប់ម្រ	 អនា្រសកមបសកមរួលនរឹងថណនំាជរឿង 

រា៉ា វថៃលជគសំុឱ្យសិកាខា កាមសសជមើសសដម	 ឬគិត 

ពីជរឿងរា៉ា វ	ឬស្្នភាពមួយ។	ៃូជចនាះកតរូវអានថផនា្រ

នីមួយៗដនជរឿងរា៉ា វយឺតៗ	 ជោយជសងៃៀមស្ងៃ ត់	

និងជៃើរជៅម្រៗ	និងឈប់សិន	បន្ាប់អានថផនា្រ 

នីមួយៗចប់	 ជៃើម្ីឱ្យសិកាខា កាមសសជមើលសសដម	

ឬពិចារណាពីស្្នភាពជនាះជៅ្រនាុងចិត្។	 ការ 
ឈប់	 បន្ាប់ពីចប់ស្រម្មភាពនីមួយៗ	 គឺរាការ 

សំខាន់	 ជៃើម្ីឱ្យសិកាខា កាមផដែល់ពម័ត៌មានកត�ប់

ៃល់អង្គ	 សិកាខា ស្ោ។	 ជៅជពលសួរសំណួរ 

្រនាុងជពល្លែុះបញ្្ច ំង	 រាល្រខាណៈបុគ្គល	 សិកាខា

កាមមិនកតរូវបជញ្ចញចជមលែើយជ�ើយ	 ប៉ាុថន្ពួ្រជគ 

កតរូវគិតពីចជមលែើយ្រនាុងចិត្។	

 ក្ររុមធំ	ឬក្ររុម

ក្ររុមធំ	 ឬក្ររុមសំជៅជលើក្ររុមចម្ងរបស់សិកាខា

កាម	 ថៃលអនា្រសកមបសកមរួល្ំរពុងជធ្ើការរា

មួយ។	 ្រនាុងអំ�ុង្ិរច្ចពិភា្រសារាក្ររុម	 កតរូវ
 

អនុញ្្ញ តិឱ្យៃំជណើ ការតាមលំនំាដន្ិរច្ចពិភា្រសា	

ជនាះរា្់រថសង្	 និងមិនកតរូវ្ំរណត់រចនាសម្ម័ន្ធ

ណាមួយ	 ថៃលតកមរូវឱ្យបុគ្គលកគប់របូ	 កតរូវថច្រ	

រថំល្រអ្ីមួយ្រនាុងទកមង់ថបបណាមួយជ�ើយ។	

ផ្ុយជៅវញិ	 កតរូវទុ្រឱ្យៃំជណើ ការមានលំនំា	

ជក្ផលែូវការ	និងថបបរា្ិរច្ចសន្នា	ជៃើម្ីឱ្យមាន

ការថច្ររថំល្រមតិជយបល់ជោយខលែួនឯង។		

ប៉ាុថន្	 ចូរកបយម័តនា្ំុរឱ្យសិកាខា កាមពីរបីនា្់រមាន 

ជកបៀបជលើ្ិរច្ចពិភា្រសា	និងពយាយមឱ្យអនា្រថៃល

ជៅជសងៃៀមចូលរមួ។	

o ការកតរួតពិនិត្យ៖	 អ្ីថៃលសំខាន់ជនាះគឺកតរូវ

កតរួតពិនិត្យរាមួយសិកាខា កាមជៃើម្ី្ំរណត់ថ្

ជតើពួ្រជគយល់ចបាស់អំពីស្រម្មភាពរបស់ 

ខលែួន	 និងពន្យល់បថន្មកបសិនជបើចំារាច់	 
ជៃើម្ីជួយឱ្យពួ្រជគ្រនាុងការអនុវត្ស្រម្មភាព

របស់ខលែួន។	

 បទបងាហា ញ	ឬពម័ត៌មានកត�ប់

បន្ាប់ដៃគូនីមួយៗ	 ឬក្ររុមតូចជធ្ើការរចួជគនរឹង
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សំុឱ្យសិកាខា កាមបងាហា ញការងាររបស់ខលែួន	 ជទាះ	

រាពម័ត៌មានកត�ប់ផ្្ល់មាត់្រដែី	ឬការងាររាអ្រ្ស

រ្រដែីជៅជលើក្រោសផំ្្ងធំ។	 បន្ាប់ពីចាត់ថចង	

ក្ររុមនីមួយៗ	រចួអនា្រសកមបសកមរួលកតរូវថតរលំរឹ្រ

សិកាខា កាមរានិច្ចថ្	 ពួ្រជគនរឹងកតរូវសជកមចថ្	

នរណាកតរូវបងាហា ញគំនិតរបស់ក្ររុមជនះជៅៃល់ 

ក្ររុមធំ។	 ជៅជពលជធ្ើបទបងាហា ញអនា្រសកមប	

សកមរួល	 កតរូវអនុញ្្ញ តឱ្យក្ររុមនីមួយៗជធ្ើបទ 

បងាហា ញ	ជោយកគាន់ថតជសនាើសំុសំណួរប្រសស្យ	

និងឱ្យអនា្រសកមបសកមរួលពន្យល់ពីខលែរឹមស្រដន

គំនិតទំាងជនាះ។	 ជៅជពលថៃលក្ររុមទំាងអស់	

រានជធ្ើបទបងាហា ញ	 សូមពិនិត្យជមើលថ្	 ជតើមាន

ចំណុចពិភា្រសាណាមួយជៅជកកាមៃំណា្់រ	

កាលថៃលោ្់រពម័ន្ធ	 ជៃើម្ីគូសបញ្្ជ ្់រករាប់ 

សិកាខា កាមឱ្យជធ្ើបទបងាហា ញអំពីការងារក្ររុមរបស់ 

ពួ្រជគ។	

 ការសថម្ងតួ	ឬការសថម្ងបងាហា ញ	ឬការអនុវត្

វធីិស្សសជ្នះ	 ជសនាើឱ្យសិកាខា កាមសថម្ងតួ្រនាុង 

ស្្នភាពជផ្សងៗ	ជោយជធ្ើរាជោះសស្យបញ្ហា 	

អ្ីមួយថៃលោ្់រពម័ន្ធនរឹងកបធានបទពិភា្រសា	 ឬ	

បងាហា ញពីជគាលគំនិត	 ឬអនុវត្ជំនាញ្្មី។	 ការ	

សថម្ងមិនចំារាច់លឥ្តជខា្ច ះជនាះជទ	 ប៉ាុថន្កតរូវ	

មានល្រខាណៈខលែី	 និងធម្មតាជៃើម្ីបងាហា ញពីការ 

ទទួលរានជំនាញ	ឬជគាលគំនិត្្មី។	

 ការជកបើករាស់ភាស្

ជសៀវជៅថណនំាជនះ	 មានរាភាស្ថខ្មរ	 និង 

អង់ជគលែស។	 អនា្រសកមបសកមរួលកតរូវរានជលើ្រ 

ទរឹ្រចិត្ឱ្យជរៀបចំសិកាខា ស្ោរាភាស្	 ថៃល 

សិកាខា កាមងាយយល់។	 អ្ីថៃលសំខាន់ជនាះគឺ 

កតរូវជរៀបចំទុ្ររាមុន	 ជៃើម្ីជួយអនា្រសកមប 

សកមរួល្រនាុងការគិតទុ្ររាមុននូវជគាលគំនិត 
លំរា្រៗ	 	សង្យល់ពីវធីិ្រនាុងការប្រសស្យ	 

និងខលែរឹមស្រស្មញ្ញងាយយល់សកមាប់សិកាខា

កាមមុន	ជពលសិកាខា ស្ោ។	ការអនុវត្ថបបជនះ 

មុនជពលជធ្ើសិកាខា ស្ោ	នរឹងជួយឱ្យអនា្រសកមប	

សកមរួលទទួលរានទំនុ្រចិត្្រនាុងអំ�ុងវគ្គសិកាខា

ស្ោ	ជហើយ្៏រទទួលរានទំនុ្រចិត្ពីសិកាខា កាម 

ផងថៃរ។	

ណល្បងបពងកើនថាមពល ឬ ណល្បង 
ស្វា ងអារមមេែ៍
	 អនា្រសកមបសកមរួល	 គួរមានគំនិតមួយចំនួនរា 

ជសសច	 សកមាប់ថល្ងបជងកាើនថ្មពល	 ឬថល្ង	 ស្្ង 

អារម្មណ៍	 ជៅជពលពួ្រជគ្រត់សមា្គ ល់ថ្	 ក្ររុម្ំរពុង 

ជផ្្តខាលែ ំងជព្រ	ឬកតរូវការការសកមា្របន្ិច	បន្ាប់ពី្ិរច្ច	

ពិភា្រសាៃ៏ស្រម្ម	 និងលំរា្រ។	 អនា្រសកមបសកមរួលគួរ

សួរថ្ជតើសិកាខា កាមមានគំនិតពីថល្ងខលែីៗ	 ឬជទ។	 ពួ្រ 

ជគអាចជកចៀងចជកមៀង	 ឬជធ្ើចលនាបន្ិច	 ឬរាជំលង 

ជៃើម្ីបជងកាើនថ្មពល	និង	ការសបបាយ្រនាុងក្ររុម។	

�ម្័ន្ធភាព្ករុម
	 រាការចំារាច់ថៃលកតរូវបជងកាើតភាពស្្ហាប់ជៅ

ក្ររុមថៃលមានទំនា្់រទំនងគានា 	 និងសម្ម័ន្ធភាព	 រាមួយ 

គានា ។	្រនាុងស្្នភាពជនះ	សមាជិ្រក្ររុមយល់ថ្	ខលែួនកតរូវ 
រានរាប់បញ្ចូ ល	 ស្្គមន៍	 គំាកទ	 និងជលើ្រទរឹ្រចិត្។	 
ក្ររុមកតរូវផ្ល់សុវត្ិភាពៃល់ការថច្ររថំល្រ	និងពិភា្រសា 

កបធានបទជផ្សងៗ	 និងកបធានបទចកមរូងចកមាស់	 ឬ 

ងាយប៉ាះោល់អារម្មណ៍។	 ៃូជចនាះ	 កតរូវរ្រសាការសមាងៃ ត់	

មិនវនិិច្ម័យ	និងទុ្រចិត្។	

	 រាការចំារាច់	 ថៃលអនា្រសកមបសកមរួលកតរូវ 

បជងកាើតបរយិកាសខាងជលើ្រនាុងក្ររុម	 តាមរយៈការផ្ល់ 
គំរ	ូជោយរមួបញ្ចូ ល	និងផ្ល់សុពលភាពសមាជិ្រទំាង 
អស់	និងមិនវនិិច្ម័យ	គំាកទ	យ្រចិត្ទុ្រោ្់រ	និងជគារព 

សមាជិ្រកគប់របូ។	 កតរូវចំាថ្	 សិកាខា កាមនរឹង្ំរណត់ 
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តកមរុយរាជកចើនពីអនា្រសកមប	 សកមរួលទំាង្រនាុងវគ្គក្ររុម	

និងជក្វគ្គ។	 កបសិនជបើអនា្រសកមបសកមរួលម្រយឺត 

ជពលសិកាខា កាមអាចនរឹង	ម្រយឺតជពលថៃរ។	កបសិនជបើ

អនា្រសកមបសកមរួលមានអា្រប្្ិររយិមិនល្្រនាុងសហ

គមន៍	 សិកាខា កាម	 អាចនរឹងថលងទុ្រចិត្	 ឬជគារពគាត់	

ឬជជឿថ្	អា្រប្្ិររយិជនាះអាចទទួលយ្ររាន។	

ស្ថា នភាព ណែលអាចរខំានភាពស្វា ហាប ់
រប�់្ ករុមរមួមាន៖

 ការផ្លែ ស់ប្ូរអនា្រសកមបសកមរួល៖	 កតរូវរ្រសាឱ្យ 
មានអនា្រសកមបសកមរួលថតមានា ្់រ	(ឬពីរនា្់រ)	្រនាុង	

វគ្គមួយ។	

 មានសមាជិ្រ្្មីចូលរមួ្រនាុងក្ររុម	 បន្ាប់ពីការ 
បជងកាើត	ឬមានសមាជិ្រចូលរមួមិនជទៀងទាត់។	

 មានអនា្រអជងកាតចូលរមួ្រនាុងក្ររុមជោយមិនមាន

ការថណនំាបងាហា ញ	និងយល់កពមជពញជលញ។	

 មានមនុស្សនិយយពីជរឿងរា៉ា វផ្្ល់ខលែួនជៅអនា្រ

ៃដទជៅជក្ក្ររុម	 ឬផ្សព្ផសាយោ្រ្យចចាម	

អារាម។	

ក្រគា ំ្ ទ�កិ្ខា ក្ម
	 ្រម្មវធីិជនះជលើ្រជ�ើងពីកបធានបទ	 និងបញ្ហា  

ផ្្ល់ខលែួន	 និងរជសើប។	 ៃូជចនាះ	 រាការចំារាចថៃល	 អនា្រ 
សកមបសកមរួលកតរូវៃរឹងពីចំណុចទំាងជនះ	 កពមទំាង 

យល់ពីអារម្មណ៍	 និងផ្ល់ការគំាកទៃល់សិកាខា កាមទំាង

អស់	 និងៃំជណើ រការនានា្រនាុង្រម្មវធីិ។	 រាការចំារាច់ 

ថៃលអនា្រសកមបសកមរួលកតរូវរ្រសាការ	ជគារព	មិនវនិិច្ម័យ	

យ្រចិត្ទុ្រោ្់រ	 និងគំាកទសិកាខា កាមទំាងអស់្រនាុង 
្រម្មវធីិទំាង្រនាុងអំ�ុងវគ្គ	និងចជនាលែ ះវគ្គ។	

	 សិកាខា កាម	 អាចមានអារម្មណ៍ពិរា្រចិត្្រនាុងវគ្គ

ជនះ	 ឬបងាហា ញពីបទពិជស្ធន៍ប៉ាះទង្គិចផលែូវចិត្ពីមុន	 
ជហើយវាអាចមានអារម្មណ៍លំរា្រ	ថៃលមានសិកាខា កាម

ៃូជចនាះ្រនាុងក្ររុម។

 ជំហានៃំបូងគឺកតរូវ្រត់សមា្គ ល់រជបៀបថៃលអនា្រ

សកមបសកមរួលយល់ពីអារម្មណ៍	 និងការោត	

កតោងជនាះ។	 បន្ាប់ម្រ	 កតរូវទទួលស្្គ ល់ថ្	

អនា្ររានៃរឹងពីអារម្មណ៍	 និងការោតកតោង 

ជនាះ	 (ឧ.	 ខ្ុំៃរឹងថ្	 អនា្រពិរា្រចិត្	 ឬ្៏រខ្ុំលឺថ្	

អនា្រជក្រៀមក្ំរ	 ឬ្៏រខ្ុំចង់ៃរឹងថ្ជតើអនា្រ្ំរពុងមាន

អារម្មណ៍	ខ្រចិត្	ឬជទ។ល។	)

 មិនរាបញ្ហា ជទជបើអនា្រអាចនរឹងជក្រៀមក្ំរជៅជពល

ជែើញអនា្រៃដទពិរា្រចិត្	ប៉ាុថន្អនា្រកតរូវជផ្្ត	ជលើ 

បញ្ហា របស់ពួ្រជគ	 មិនថមនអារម្មណ៍ខលែួនឯង 
ជ�ើយ។	 មិនរាបញ្ហា ជទ	 ជបើអនា្រអាចមិនៃរឹងពី	

រជបៀបជ្លែើយតប។	អនា្រអាចនិយយថ្	«ខ្ុំពិតរា

ចង់រានៃំជណាះសស្យណាមួយ	 ជៃើម្ីឱ្យអនា្រ	

ធូរសស្ល	 ជកោះខ្ុំយ្រចិត្ទុ្រោ្់រជលើបទ 
ពិជស្ធន៍របស់អនា្រ	 ប៉ាុថន្ខ្ុំមិនៃរឹងរាជធ្ើយ៉ាង

ណា»។	

 បន្ាប់ម្រ	 អនា្រអាចនរឹងសួរថ្ជតើសិកាខា កាមចង់

សកមា្រ	ឬពិភា្រសាពីបញ្ហា រាមួយអនា្ររាល្រខាណៈ 

បុគ្គលជោយផ្្ល់	ឬជទ។	

 អនា្រអាចផ្ល់មតិសំជណើ រ	 ប៉ាុថន្កតរូវសំុការអនុ 

ញ្្ញ តរាមុនសិន។	

♦	 «ជតើវាលថ្ៃរ	ឬជទ	 កបសិនជបើជយើងពិភា្រ្សពី

្រថនលែងជផ្សងថៃលអនា្រអាចថសង្រ្រជំនួយ

រាន?»

♦	 ជតើខ្ុំអាចោ្់រដៃជលើស្្ម របស់អនា្ររានថៃរ	

ឬជទ?»

♦	 ការៃ្រៃជងហាើមថវងៗ	 យឺតៗ	 ឬការអង្គុយចុះ	

ឬញុាំទរឹ្រ	ឬទរឹ្រថត	អាចជួយរានខលែះ

♦	 អនា្រអាចសួរសិកាខា កាមថ្	 «ជតើខ្ុំគួរជធ្ើអ្ី 
ជៃើម្ីជួយៃល់អនា្ររានកបជសើរបំផុត្រនាុងជពល	

ឥ�ូវជនះ?»
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 កតរូវជជឿរា្់រ	និងមិនកតរូវបជន្ាសសិកាខា កាមពីបទ

ពិជស្ធន៍ប៉ាះទង្គិចផលែូវចិត្ជ�ើយ៖	 «អ្ីថៃលរាន

ជ្រើតជ�ើងចំជោះអនា្រមិនថមនអត់បញ្ហា ជទ	 អនា្រ 

មិនគួរទទួលរងនូវបញ្ហា ជនះជទ	 អនា្រមិនថមនរា 

មូលជហតុ	 ដនបញ្ហា ជនះជទ។	 វាមិនថមនរា 

្ំរហុសរបស់អនា្រជទ»

♦	 ជំហរជនះមានស្រៈសំខាន់បំផុត	 រាពិជស

ស្រនាុង្ររណីអំជពើហិងសាផលែូវជភទ។	

 អ្ីថៃលគួរជធ្ើ៖	

♦	 ជជឿរា្់រពួ្រជគ	 និងទទួលស្្គ ល់ការលំរា្រ	

ឬការប៉ាះទង្គិចផលែូវចិត្របស់ពួ្រជគ

♦	 កតរូវតំាងអារម្មណ៍សងៃប់

♦	 មិនកតរូវវនិិច្ម័យ

♦	 រ្រសាការសមាងៃ ត់ឱ្យពួ្រជគ	 (លុះកតាថតរា 

្ុរមារ	 ជហើយអនា្រកតរូវរាយការណ៍។	 ្រនាុង 
្ររណីជនាះ	 កតរូវពិភា្រសាពីថផនការោត 

កតោងរាមួយសិកាខា កាម)

♦	 ពិភា្រសារាមួយអនា្រកតរួតពិនិត្យ	 ឬកបធាន 

កគប់កគងជៅជពលជកកាយ។	

 អ្ីថៃលកតរូវជចៀសវាង៖	

♦	 មិនខ្ល់ពីអារម្មណ៍ជក្រៀមក្ំររបស់សិ្រខាកាម

♦	 ជធ្ើឱ្យអារម្មណ៍ជក្រៀមក្ំររបស់សិកាខា កាម 

កាលែ យរាជរឿងតូចតាច	 (ឧ.	 វាអាចនរឹងធងៃន់ធងៃរ 

រាង	ជនះ	ឬ	វាមិនអីជនាះជទ្ំុររារម្ភ)

♦	 សនយាអ្ីថៃលអនា្រមិនអាចជធ្ើរាន	(ឧ.	ខ្ុំនរឹង 
ធានាថ្	នគររាលនរឹងចាប់ខលែួនជនបងកា	ឬអនា្រ 

នរឹងជែើញថ្	កគប់យ៉ាងនរឹងគា្ម នបញ្ហា ជទ)

♦	 ស្ីបជន្ាស	ឬមិនជជឿសិកាខា កាម

♦	 ករាប់អនា្រៃដទជក្ក្ររុមពីជរឿងរា៉ា វរបស់សិកាខា

កាម	(ជក្ពីអនា្រកគប់កគងផ្្ល់្រនាុង្រម្មវធីិ)។	

	 អនា្រសកមបសកមរួល	 មិនថមនរាអនា្រទទួលខុស 

កតរូវ្រនាុងការផ្ល់ជសវាបថន្ម	 (ឧ.	ការកបរឹ្រសា	ជសវាចបាប់	

ជំនួយហិរញ្ញវត្ុ	 ការជធ្ើៃំជណើ រ	 ការបជកងៀន	 ឬការ 
ពិជកគាះជយបល់ៃល់ប្ី/កបពន្ធ	 ឬកគរួស្រ)	 ៃល់សិកាខា  

កាមជទ។	 រាការចំារាច់ថៃលអនា្រសកមបសកមរួលគួរ 

បងាហា ញសិកាខា កាមថៃលមាន	 តកមរូវការបថន្មអំពីជសវា 

បញ្ជូ នសមសសប្រនាុងតំបន់។	 រាល់សំជណើ 	 ឬសម្ាធជលើ
 

ការបំជពញតួនាទី	គំាកទថៃលហួសជហតុ	ឬហូសពីថៃន

្ំរណត់ដនតួនាទីរបស់អនា្រសកមបសកមរួលគួរជលើ្រជៅ

ពិភា្រសារាមួយអនា្រកតរួតពិនិត្យ	ឬកបធានកគប់កគងជៃើម្ី

ជោះសស្យជោយវជិ្ជមាន។
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SESSION 1: WELCOME



20    |   ប្របទសកម្ពុជា  -  បសៀវបៅណែនាសំបរា្រ់អ្នកសបម្រសបមរួេបកមេងវយ័ជទំង់

ពមពរៀនទតី១៖ ស្វា គមន៍
ទិៃឋាភាពទូជៅ៖ ជមជរៀនជនះថណនំាអនា្រចូលរមួថៃលរាជ្រ្មងវ ម័យជំទង់អំពី្រម្មវធីិទំាងមូល	និងបជងកាើតបរយិ 

កាសសកមាប់ក្ររុម	 ជៃើម្ីឱ្យកាលែ យរាបរយិកាសសិ្រសាមួយថៃលមានសុវត្ិភាព	 ផ្សុ្រភាព	 និងភាព 

រស់រជវ ើ្រ។	 អនា្រចូលរមួ	 និងអនា្រសកមបសកមរួលជួបគានា 	 និងបជងកាើតរានរា	 ក្ររុមជរៀនសូកតរាមួយគានា 	តាម 

រយៈការថណនំាឱ្យស្្គ ល់គានា ជៅវញិជៅម្រ	ការថសង្យល់អំពី	ការរពំរឹងទុ្ររបស់ក្ររុម	និងទិៃឋាភាពទូជៅ 

អំពី្រម្មវធីិ	ជោយបជងកាើត្ិរច្ចកពមជកពៀងមួយសដែីពី	ក្រមសីលធម៌សកមាប់្រថនលែងមានសុវត្ិភាព	និងរស់រជវ ើ្រ	

និងកពមជកពៀងគានា ជលើជពលជវោ	និងទី្រថនលែងកបជំុ។	

ជគាលបំណង៖ 

 ការថណនំាឱ្យស្្គ ល់សមាជិ្រក្ររុម

 បជងកាើតរានរាក្ររុមរមួមួយថៃលផ្ល់្រថនលែងមានសុវត្ិភាព

 ថសង្យល់អំពីភាពគួរទុ្រចិត្គានា

ស្រម្មភាពជមជរៀនទី១ សមា្ភ រ ជពលជវោ

ស្រម្មភាព	១.១៖	ការស្្គ ល់គានា ជៅវញិជៅម្រ

ជគាលបំណង៖	បងកាឱ្យមានភាពសនាិទ្ធស្នា ល	និងជលើ្រទរឹ្រចិត្ឱ្យមានការស 

ថមដែងអំពីអារម្មណ៍ផ្្	ល់ខលែួន	និងជៃើម្ីៃរឹងអំពីជ ្្ម ះ	និងអត្ចរ្ិររបស់គានា ជៅ 
វញិជៅម្រ។	

៣០-៤០នាទី

ស្រម្មភាព	១.២៖	ការរពំរឹងទុ្រអំពីសិកាខា ស្ោ

ជគាលបំណង៖	ថណនំាអំពីការជផ្ដែ តការយ្រចិត្ទុ្រោ្់រជៅជលើ្ិរច្ចពិភា្រសា	

និងពិនិត្យជ�ើងវញិអំពីការជរៀបចំរា្់រថសដែង។	

ក្រោសផំ្្ង	

ធំ,	ហ្ឺត

១៥-២០នាទី

ស្រម្មភាព	១.៣៖	អ្ីៗថៃលជយើងមានៃូចគានា

ជគាលបំណង៖	្រស្ងទំនា្់រទំនង្រនាុងក្ររុមតាមរយៈអនា្រចូលរមួជោយថច្រ 
រថំល្រអ្ីៗថៃលពួ្រជគមានៃូចគានា ។	

១៥-២០នាទី

ស្រម្មភាព	១.៤៖	ជហតុអ្ីជយើងជជឿទុ្រចិត្មនុស្សមួយចំនួន?

ជគាលបំណង៖	បជងកាើនការយល់ៃរឹងអំពីជគាលគំនិតដន	«ការជជឿ	ទុ្រចិត«្	និង	

«ការរ្រសាការសមាងៃ ត់»	និងរជបៀបថៃលស្រម្មភាពទំាងជនះអាចកតរូវរានអនុវត្

ជៅ្រនាុង្ិរច្ចពិភា្រសានិង្រនាុងទំនា្់រ	ទំនងរបស់ជយើងផងថៃរ។	

ក្រោសផំ្្ង	

ធំ,	ហ្ឺត

២០-២៥នាទី
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ស្រម្មភាព	១.៥៖	ជគាលការណ៍ថណនំាក្ររុមសកមាប់្រថនលែងមានសុវត្ិភាព

ជគាលបំណង៖	បជងកាើតសំណំុវធិានមូលោឋា នរាក្ររុមមួយថៃលនរឹងជួយ្រស្ង

ការជជឿទុ្រចិត្	និងរ្រសាក្ររុមរា្រថនលែងមានសុវត្ិភាព	និងសបបាយរ្ីររាយ 

សកមាប់សមាជិ្រទំាងអស់។	

ក្រោសផំ្្ង	

ធំ,	ហ្ឺត

២០-២៥នាទី

ស្រម្មភាព	១.៦៖	ការជរៀនអនុវត្រា្់រថសដែង

ជគាលបំណង៖	បិទការកបជំុរបស់ក្ររុម	ជលើ្រ្រម្ស់ការអនុវត្ការ	សិ្រសា	និង

ជលើ្រទរឹ្រចិត្ឱ្យអនា្រចូលរមួកត�ប់ម្រវញិ។	

១០-១៥នាទី

�កមមេភាព១.១៖ ពៅមកពៅវិញស្្គ លគ់ា្ន
(ៃ្រសសង់ពី	Skhokho	ការគំាកទភាពជរាគជម័យរបស់កគរួស្រ)

រយៈជពលកតរូវការ៖ ៣០-៤០	នាទី	

ជគាលបំណង៖ បងកាឱ្យមានភាពសនាិទ្ធស្នា ល	 និងជលើ្រទរឹ្រចិត្ឱ្យមានការសថមដែងអំពីអារម្មណ៍	 ផ្្ល់ខលែួន	

និងជៃើម្ីៃរឹងអំពីជ ្្ម ះ	និងអត្ចរ្ិររបស់គានា ជៅវញិជៅម្រ។	

ការពិព៌ណនាអំពីស្រម្មភាព៖ ស្រម្មភាពថៃលបងាហា ញពីភាពសបបាយរ្ីររាយសកមាប់ក្ររុមទំាងមូល	

ជសច្រដែីថណនំា៖ 

១.	 ពន្យល់៖	 អរគុណប្ូនៗទំាងអស់គានា ថៃលរានម្រចូលរមួ្រនាុង្ិរច្ចពិភា្រសាសហគមន៍ស្ីពី«ជឆ្ាះ	 ជៅកាន់ 

អនាគត់របស់ជយើង៖	ការអភិវឌ្ឍទំនា្់រទំនងកប្របជោយផ្សុ្រភាព	និងភាពរ្ីររាយ»	ថៃលមានរយៈជពល 

១ឆានា ំ។	 ជយើងនរឹងជួបគានា ២២ៃងតាមរយៈ្ិរច្ចពិភា្រសាសហគមន៍ជនះ	 ជហើយជនះរា្ិរច្ចពិភា្រសាជលើ្រទី១។	 

ប្ូនៗទំាងអស់គានា ថៃលសជកមចចិត្ចូលរមួ្រនាុង្ិរច្ចពិភា្រសាជនះ	សូមចូលរមួកគប់្ិរច្ចពិភា្រសាទំាងអស់	ជោយ
 

ស្រ្ិរច្ចពិភា្រសានីមួយៗ	ថតងថតមានកបធានបទ	ពិភា្រសា្្មីៗថៃលទា្់រទងនរឹង្ិរច្ចពិភា្រសាមុនៗ។	

២.	 ករាប់ថ្៖	ជយើងនរឹងជធ្ើការថណនំាខលែួន	ជៃើម្ីឱ្យជយើងស្្គ ល់គានា កាន់ថតចបាស់។	ជយើងនរឹងឈរ	រារង្ង់	ជហើយគានា  

ជយើងមានា ្់រៗកតរូវនិយយករាប់ជ ្្ម ះ	 ជោយជកបើកាយវកិារ	 ឬសជមលែងថៃលជធ្ើឱ្យសមាជិ្រៃដទជទៀតចាប់ 

អារម្មណ៍	 (ឧទាហរណ៍៖	ខ្ុំជ ្្ម ះ	 បូរា៉ា 	 និងខ្ុំនរឹងរាអំប្សរា)។	បន្ាប់	 ពីសមាជិ្ររបូជនះ	 ថណនំាខលែួនរចួ	 ជយើង
 

ទំាងអស់គានា នរឹងជធ្ើកតាប់តាមជោយនិយយ	និងជធ្ើកាយវកិារទំាងអស់គានា ។	

៣.	 និយយថ្៖	ឥ�ូវ	ជតើជយើងទំាងអស់យល់ពីរជបៀបថណនំាខលែួនជហើយ	ឬជៅ?	ជបើយល់ជហើយ	ជយើងអាចជផ្ើម។	

សូមឱ្យប្ូនៗទំាងអស់គានា ឈររារង្ង់។	 
(ចាប់ជផ្ើមពីអនា្រសកមបសកមរួល)
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 ឧទាហរណ៍៖	 ខ្ុំជ ្្ម ះ...................	 និងជធ្ើកាយវកិារ.........	 (សមាជិ្រក្ររុមជធ្ើកតាប់តាមជោយ	 និយយ	

«ខ្ុំជ ្្ម ះ	និងជធ្ើកាយវកិារតាម»)	និងសំុឱ្យសមាជិ្របន្ាប់ជទៀតជធ្ើតាមរហូត	ៃល់អស់គានា ។	

៤.	 និយយថ្៖	អរគុណប្ូនៗទំាងអស់គានា 	ជយើងអាចអង្គុយចុះ។	ឥ�ូវជយើងរានស្្គ ល់គានា ជកចើន។	អញ្ច រឹង	ជយើង

នរឹងចាប់ជផ្ើម្ិរច្ចពិភា្រសារបស់ជយើងបន្ជទៀត

្ំរណត់សមា្គ ល់សកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល៖	

 អនា្រសសបសកមរួលគួរផដែល់រាគំរមួូយថៃលមានការជ្់រចិត្ៃិតអារម្មណ៍	 និងមានការជលើ្រទរឹ្រ	 ចិត្ខ្ស់	

សកមាប់អនា្រចូលរមូចមលែងតាម។	

 សមាជិ្រក្ររុមខលែះអាចមានអារម្មណ៍ខា្ម ស់ជអៀន។	 សូម្រត់សមា្គ ល់សមាជិ្រទំាងជនះ	 ពីជកោះពួ្រជគអាច 

នរឹងកតរូវការការគំាកទបថន្មរហូតៃល់ចប់ជមជរៀនរាក្ររុមជៃើម្ីចូលរមួ្រនាុងការជធ្ើ	 លំហាត់	 និងការពិភា្រសា 
ជផ្សងៗ។	
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ACTIVITY 1.1: GETTING TO KNOW EACH OTHER 2

Time needed: 30-40 minutes 

Aim: To break the ice and encourage self-expression, to learn one another’s names as well as brief biographical 
information

Description: Fun, expressive activity for the whole group 

Directions: 

1. Explain: Thank you for participating in our community workshop today about ‘Shaping our Future: Developing 
Healthy and Safe Relationships’. We will meet 22 times over the next year through a series of community workshops: 
This is the first one. Everyone should participate in all 22 workshops as each workshop is connected to and builds 
on previous workshops.

2. Tell: We are going to introduce ourselves so we can start to get to know each other. We will stand in a circle, each 
taking a turn to tell the group something about ourselves. (e.g., “My name is Bora, I am going to show you an 
Aspara dance.”) 

3. Speak: Do all of us understand about how to introduce ourselves? If yes, we will start. Standing in a circle, the 
facilitator will start by introducing themself. For example: “My name is …”

4. Speak: Thank you everyone, now we can sit. Now we know each other, we can start our discussion.

Facilitator notes:
• The facilitator should be a role model who motivates active participation.

• Some people may feel shy. Focus on these people as they may need extra support throughout the group 
sessions to participate in the exercises and discussions. 

2  Ibid
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( ៃ្រសសង់ពី្រកមងឧប្ររណ៍បណុ្ះបណ្ាលសកមាប់ 
មនុស្សវ ម័យជំទង់	 ស្ីពីអំជពើហិងសាទា្់រទងនរឹង	 ជយនឌម័រ	

និង	Skhokho	ការគំាកទភាពជរាគជម័យសកមាប់កគរួស្រ)

រយៈជពលកតរូវការ៖ ១៥-២០	នាទី

ជគាលបំណង៖ ពិភា្រសាអំពីជសច្រ្ីសង្រឹម	 និងការ 

រពំរឹងទុ្រអំពី្ិរច្ចពិភា្រសា

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖ អនា្រចូលរមួ	 និងអនា្រ 

សកមបសកមរួលនរឹងពិភា្រសាអំពី្រដែីសង្រឹម	 និងការ 

រពំរឹងទុ្ររបស់ពួ្រជគទា្់រទងនរឹង្ិរច្ចពិភា្រសា។	

ជសច្រដែីថណនំា៖ 

១.	 ពន្យល់៖	 មុនជនះបន្ិច	 ជយើងរានស្្គ ល់ជ ្្ម ះគានា  

ជហើយ។	 ឥ�ូវជនះ	 ជយើងនរឹងពិភា្រសាពីចំណុច	

វជិ្ជមាន	 និងអវជិ្ជមានជៅ្រនាុងវ ម័យជំទង់របស់ជយើង

ជនះ	និងរជបៀបទំនា្់រទំនងរាមួយអនា្រចិញ្ច រឹមបីរាច់។	

២.	 សួរថ្៖	ជតើប្ូនៃរឹងជទថ្ជតើនរណាខលែះរាអនា្រចិញ្ច រឹម

បីរាច់របស់ជយើង?

 ចជមលែើយ៖	 អនា្រចិញ្ច រឹមបីរាច់រមួមានឪពុ្រម្ាយ	 ឬ 

សមាជិ្រកគរួស្រៃដទជទៀត	 កគរូបជកងៀន	អនា្រៃរឹ្រនំា	

ស្សនា	សមាជិ្រែំុ	អនា្រផ្ល់ជសវាថ្ទំា។ល។	

៣.	 និយយថ្៖	ការស្ិតជៅជ្រ្មងវ ម័យជំទង់មានការស

បបាយជកចើនប៉ាុថន្្៏រអាចជួបនូវបញ្ហា ជកចើនផងថៃរ។	

ជហតុជនះ	 ជយើងនរឹងយ្រ្ិរច្ចពិភា្រសារបស់ជយើង	

ជៃើម្ីពិភា្រសាពីភាពសបបាយរ្ីររាយ	 និងបញ្ហា  

ជផ្សងៗថៃលប្ូនទំាងអស់គានា អាចជួបកបទះ	 ជៃើម្ី 
ទទួលរានការគំាកទ	 និងផ្ល់ការគំាកទ	 ៃល់អនា្រ 

ជផ្សងជទៀត	 ជៃើម្ីជឆ្ាះជៅរ្រអនាគតថៃលកប្រប 

ជោយសុវត្ិភាព	 គា្ម នអំជពើហិងសា	 និងជជៀសផុត 

អំពីជកគឿងជញៀនទំាងឡាយ។	

៤.	 ពន្យល់ថ្៖	 ្ិរច្ចពិភា្រសារបស់ជយើងនរឹងជផ្្តជលើ 

ចំណុចមួយចំនួនរមួមាន៖	

្រ.	 ជតើជយើងរានរណា?	

ជតើអ្ីខលែះថៃលសំខាន់សកមាប់ជយើង?	

និងជតើជយើងមានការផ្លែ ស់ប្ូរ	អ្ីខលែះ?	

ខ.	 ជតើជយើងកតរូវជោះសស្យថបបណា	 ចំជោះ 

អារម្មណ៍ជផ្សងៗគានា ថៃលជយើងមាន? ជតើជយើង 

កតរូវមានវធីិទប់ស្កា ត់រជបៀបណាចំជោះបញ្ហា

ជកគឿងសសវ រឹង	និងជកគឿងជញៀន?	

គ.	 ជតើជ្រ្មងសសី	 ឬជ្រ្មងកបរុសមានល្រខាណៈខុសគានា

យ៉ាងៃូចជម្ច?	 ជហើយជតើមានសម្ាធអ្ីខលែះ	

ជៅជពលជយើងបងាហា ញភាពរាសស្ី	 ឬភាពរា 

បុរស?	

ែ.	ជតើសហគមន៍កបជភទណា	 ថៃលជយើងកគប់គានា

គិតថ្មានសុវត្ិភាព	និងសបបាយរ្ីររាយ?

ង.	 ្លែុះបញ្្ច ំងអំពីកបជភទខុសៗគានា ដនទំនា្់រទំនង

ថៃលជយើងមាន	 ជហើយជតើទំនា្់រទំនងទំាង

ជនាះអាចមានភាពសបបាយរ្ីររាយ	 ឬមិន 

សបបាយរ្ីររាយតាមរជបៀបណាខលែះ?	

ច.	 សិ្រសាអំពីអំជពើហិងសា	 និងជរឿងរា៉ា វផលែូវជភទ្រនាុង 
ទំនា្់រទំនងជផ្សងៗគានា 	 និងរជបៀបជោះសស្យ	

បញ្ហា ទំាងជនះ

្.	ការសិ្រសា	 និងអនុវត្នូវជំនាញករាសសម័យ 

ទា្់រទង	ចរចានិងការជោះសស្យជជមាលែ ះ	និង	 

រជបៀប្រនាុងការសថម្ងអារម្មណ៍របស់ជយើង 
កប្របជោយការជគារព។	

ជ.	 ពិភា្រសាអំពីអ្ីថៃលជយើងអាចជធ្ើរានរាក្ររុម

ជៅ្រនាុងសហគមន៍	 ជៃើម្ីរមួចំថណ្រ្រនាុងការ
 

ជធ្ើឱ្យសហគមន៍របស់ជយើងមានភាពរស់រជវ ើ្រ	

និងកប្របជោយសុវត្ិភាព។	

�កមមេភាព ១.២៖ ក្ររពំលងទតកអំពតី�កិ្ខា ស្លា 
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៥.	 ករាប់ថ្៖	 ពួ្រខ្ុំសង្រឹមថ្	 ជៅចុងបញ្ច ប់ដន្ិរច្ច 
ពិភា្រសារបស់ជយើងរយៈជពល	 ១២ថខ	 ប្ូនៗទំាង	

អស់គានា នរឹងមានគំនិត	 និងជំនាញមួយចំនួនជៃើម្ី

សជកមចរានជរាគជម័យជៅ្រនាុងជីវតិ	 និងទំនា្់រ 

ទំនងរបស់ប្ូនទំាងអស់គានា 	 និងរជបៀបជជៀសវាង 
បញ្ហា មួយចំនួន។

៦.	 ពន្យល់ថ្៖	 ្ិរច្ចពិភា្រសារបស់ជយើងខុសពីរជបៀប

ជរៀនជៅ្រនាុងស្ោ	 ជោយខ្ុំរាអនា្រជួយសកមប	

សកមរួល្ិរច្ចពិភា្រសាជោយថច្ររថំល្របទពិជស្ធន៍

ថៃលខ្ុំមាន	 ជហើយប្ូនទំាងអស់គានា អាចសួរ	

សំណួរជោយជសរ	ី និងចូលរមួ្រនាុងរាល់ស្រម្មភាព

្រនាុង្ិរច្ចពិភា្រសារបស់ជយើង។	សូមជបើ្រចិត្	ទូោយ

្រនាុងការស្្ប់ជយបល់របស់អនា្រៃដទ	 និងជចះ្ងៃល់ 
អំពីទស្សនៈជផ្សងៗគានា ។	 ជតើប្ូនៗទំាងអស់គានា មាន 
សំណួរថៃរ	ឬជទ?

៧.	 ករាប់ថ្៖	ឥ�ូវជយើងជថជ្រគានា អំពី៖	

 ជពលជវោ	និងទី្រថនលែងថៃលជយើងនរឹងជួបគានា រា

កបចំា

 អាហារសកមន់	

 ការចុះបញ្ជ ីវត្មានរាល់្ិរច្ចពិភា្រសា	 (ជៃើម្ីរាយ 

ការណ៍)

៨.	 ករាប់ថ្៖	 បន្ាប់ម្រជនះ	 ជយើងនរឹងពិភា្រសារមួគានា 	

ជហើយប្ូនអាចសរជសរការរពំរឹងទុ្រ	 ឬជសច្រ្ី	

សង្រឹម	 និងការកពរួយរារម្ភជលើក្រោសពណ៌	 (សរ

ជសរថតមួយចំណុចជលើក្រោសមួយសនលែរឹ្រ)៖	

្រ.	 ជហតុអ្ីថៃលប្ូនចាប់អារម្មណ៍ចូលរមួ្រនាុង្ិរច្ច

ពិភា្រសារបស់ជយើងជនះ?

ខ.	 ជតើប្ូនរពំរឹងទុ្រ	 ឬសង្រឹមថ្នរឹងសិ្រសា	 ឬ 
ទទួលរានអ្ីខលែះអំពី្ិរច្ចពិភា្រសារបស់ជយើង 

្រនាុងរយៈជពល១២ថខ?

គ.	 ជតើប្ូនមាន្រង្ល់ឬការកពរួយរារម្ភអ្ីខលែះទា្់រ 
ទងនរឹង្ិរច្ចពិភា្រសារបស់ជយើង?	

	 អនា្រសកមបសកមរួលផ្ល់មតិជយបល់មួយចំនួន

អំពីការរពំរឹងទុ្រ	្រ្ីរារម្ភ	 រមួទំាងពន្យល់	 និង	 ជ្លែើយតប 

ករាប់អនា្រចូលរមួ	 កបសិនការរពំរឹងទុ្ររបស់ពួ្រជគ	 មិន

អាចមាន្រនាុង្ិរច្ចពិភា្រសារបស់ជយើង

(ៃ្រសសង់ពី	Skhokho	ការគំាកទភាពជរាគជម័យសកមាប់	កគរួស្រ)

រយៈជពលកតរូវការ៖ ១៥-២០	នាទី

ជគាលបំណង៖ ្រស្ងទំនា្់រទំនង្រនាុងក្ររុមតាម	រយៈអនា្រចូលរមួថៃលថច្ររថំល្រអ្ីៗថៃលពួ្រជគមានៃូច

គានា ។	
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ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖ ស្រម្មភាពរាក្ររុមរមួ

រាមួយការកប្ួរតកបថជងមួយ

ជសច្រដែីថណនំា៖ 

១.	 និយយថ្៖	មុនជនះបន្ិច	ជយើងរានស្្គ ល់ជ ្្ម ះ 

គានា ។	 ឥ�ូវជនះ	 ជយើងនរឹងថសង្រ្រចំណុចអ្ី	 ថៃល 
ជយើងមានៃូចគានា ។	

២.	 ករាប់ថ្៖	 ប្ូនទំាងអស់កតរូវថប្រថច្ររា	 ៤ក្ររុម	

ជហើយក្ររុមនីមួយៗ	 កតរូវរ្រចំណុចថៃលពួ្រជគ	

មានៃូចគានា ឱ្យរានជកចើន	 ឧទាហរណ៍៖	 ដ្ងៃ	 ថខ	

ឆានា ំ្ំរជណើ ត	ជរៀបការ	 ជៅលីវ	ស្ោជរៀន	ចំណង់	

ចំណូលចិត្	ទី្រថនលែងស្នា ្់រជៅ	ទី្រថនលែងថៃលពួ្រជគ 

ធាលែ ប់ជៅជលង	ជំនាញ	មហាូប	ចំជរៀង...។ល។	

៣.	 និយយថ្៖	 ប្ូនៗទំាងអស់គានា រាប់	 ១	 ៃល់	 ៤	

ជហើយអនា្រជលខ១ចូលក្ររុម១	 អនា្រជលខ២	 ចូល	

ក្ររុម២	 អនា្រមានជលខ៣ចូលក្ររុម៣	 និងអនា្រជលខ 

៤ចូលក្ររុម៤។	 ថច្រក្រោសផំ្្ងធំឱ្យសរជសរ	 ជបើ 

ក្ររុមចង់សរជសរ។	ក្ររុមនីមួយៗមានជពល	៥	-	១០	

នាទី	ជៃើម្ីពិភា្រសា។	

៤.	 និយយថ្៖	ឥ�ូវជយើងអស់ជពលពិភា្រសាជហើយ។	

សូមតំណាងក្ររុមនីមួយៗ	 ជ�ើងបងាហា ញ	 ចំណុច 

ៃូចគានា ថៃលរានពិភា្រសា។	

៥.	 និយយថ្៖	 សូមប្ូនទំាងអស់គានា ជមើល	 ជតើក្ររុម

ណារ្រចំណុចៃូចគានា រានជកចើនរាងជគ។	 ក្ររុម	 

ថៃលរ្រចំណុចៃូចគានា រានជកចើនរាងជគនរឹងទទួល

រានរង្ាន់។	 ផ្ល់រង្ាន់សការកគាប់	 ១្រញ្ច ប់	 ៃល់ 

ក្ររុមថៃលឈនាះ	 (រ្ររានចំណុចៃូចគានា រានជកចើន

រាងជគ)។	 ជហើយ	 ១	 ្រញ្ច ប់ជទៀតថច្រៃល់	 	 ក្ររុម 

ជផ្សងជទៀតថៃលមិនទទួលរានជម័យជននាះ។	

៦.	 សជងខាបថ្៖	 ជយើងរានស្្គ ល់គានា បថន្មជទៀតតាម 

រយៈការរ្រចំណុចៃូចគានា ្រនាុងក្ររុមរបស់ជយើង។	

្រណត់សមា្គ ល់សកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល៖	

 កបសិនជបើអនា្រចូលរមួលំរា្រ្រនាុងការដចនាកបឌិតអំពីអ្ីថៃលពួ្រជគមានៃូចគានា 	 សូមពយាយមជួយ	 ៃល់ពួ្រជគ	

ជោយជលើ្រទរឹ្រចិត្ឱ្យពួ្រជគរ្រឧទាហរណ៍ស្មញ្ញបំផុតអំពីអ្ីថៃលពួ្រជគមាន	 ៃូចគានា 	 ឧ.	 ជ្រើតថខៃូចគានា 	

ឬពួ្រជគមានសមាជិ្រកគរួស្រណាមានា ្់រថៃលជកបើដៃជ្្ង	 ឬពួ្រជគ	 ចូលចិត្ជោតលីង	 ឬពួ្រជគមានចិញ្ច រឹម 

សត្	ឬពួ្រជគោ្់រជកគឿងអលងាកា រថៃរឬជទ។ល។	

�កមមេភាព ១.៤៖ ពហ�តអវាតីពយើងពជឿទតកចិ�្មនត�្សមួយចំនួន?

�កមមេភាព ១.៣៖ អវាតីៗណែល ពយើងមានែូចគា្ន

( ៃ្រសសង់ពី្រកមងឧប្ររណ៍បណុ្ះបណ្ាលសកមាប់ម

នុស្សវ ម័យជំទង់	 ស្ីពីអំជពើហិងសាទា្់រទងនរឹង	 ជយនឌម័រ	

និងSkhokho	ការគំាកទភាពជរាគជម័យសកមាប់កគរួស្រ)

រយៈជពលកតរូវការ៖ ២០-២៥	នាទី

ជគាលបំណង៖ បជងកាើនយល់ៃរឹងអំពីជគាលគំនិតដន	
«ការជជឿទុ្រចិត»្	 និង	 «ការរ្រសាការសមាងៃ ត់»	 និង 

រជបៀបថៃលអាចកតរូវរានអនុវត្ជៅ្រនាុង្ិរច្ចពិភា្រសា

សហគមន៍	និងជៅ្រនាុងទំនា្់រទំនង	របស់ជយើង។	

ស្រសំខាន់ៗ៖ 

 ភាពគួរទុ្រចិត្គឺសំជៅជលើអនា្រពូថ្រស្្ប់	 មិន	

វនិិច្ម័យ	និងជចះរ្រសាទុ្រជរឿងឯ្រជន

 ភាពគួរទុ្រចិត្គឺរាអ្ីថៃលអនា្រៃដទមានជហើយ

ជយើងចូលចិត្	 និងសំខាន់ផងថៃរគឺជយើងមាន	



26    |   ប្របទសកម្ពុជា  -  បសៀវបៅណែនាសំបរា្រ់អ្នកសបម្រសបមរួេបកមេងវយ័ជទំង់

ឥរយិប្ថៃលគួរឱ្យទុ្រចិត្

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖ ការពិភា្រសាកតរួសៗ	និង 

ការ្លែុះបញ្្ច ំងអំពីខលែួនឯងជោយជផ្ដែ តការយ្រ	 ចិត្
 

ទុ្រោ្់រជៅជលើអា្រប្្ិររយិ	 ថៃលគួរឱ្យទុ្រចិត្	

ជោយមានការសងកាត់ធងៃន់រា្់រោ្់រជៅជលើការរ្រសា	

ការសមាងៃ ត់	និងការមិនមានការវនិិច្ម័យ។	

ជសច្រដែីថណនំា៖ 

១.	 ករាប់ថ្៖	 សូមប្ូនទំាងអស់គានា គិតនូវសំណួរខាង 
ជកកាម៖	

្រ.	 ជតើប្ូនទំាងអស់គានា ធាលែ ប់មានការកពរួយរារម្ភ	

ឬបញ្ហា ផ្្ល់ខលែួន	ថៃរ	ឬជទ?	

ខ.	 ជតើប្ូននរឹងករាប់នរណាអំពីបញ្ហា ជនះ?	ជហតុអ្ី

រានរាប្ូនករាប់មនុស្សមានា ្់រជនាះ	 ថតមិន	

ករាប់អនា្រជផ្សងៗជទៀត?

គ.	 ជតើមនុស្សមានា ្់រជនាះជ្លែើយតបៃូចជមដែច?	ជតើពួ្រ

ជគជធ្ើឱ្យប្ូនមានអារម្មណ៍យ៉ាងណា?

ែ.	ជតើប្ូនមានអារម្មណ៍យ៉ាងណា	 ជៅជពលប្ូន

ជៅរាមួយមនុស្សមានា ្់រជនាះ?

២.	 និយយថ្៖	ជតើមានប្ូនណាស្មម័កគចិត្ករាប់ថ្	នរ

ណារាមនុស្សថៃលប្ូនទុ្រចិត្ករាប់ពីជរឿង	

ឬបញ្ហា ផ្្លខលែួនរបស់ប្ូន?	(មិនរាច់ករាប់ពីបញ្ហា

របស់ប្ូនជទ)

៣.	 សួរថ្៖	 ជហតុអ្ីប្ូនករាប់ថតមនុស្សមានា ្់រជនាះ	

ជហើយមិនករាប់មនុស្សជផ្សងជទៀត?	 សំុអនា្រស្មម័កគ	

ចិត្	 ៣-៤	 នា្់រថច្ររថំល្រ	 (អាច្រត់កតាចជមលែើយ 

ោ្់រជលើក្រោសផំ្្ងធំ)។	

៤.	 សជងខាបថ្៖	 ចំណុចថៃលប្ូនទំាងអស់គានា ទុ្រចិត្

ជលើនរណាមានា ្់ររមួមាន៖	

្រ.	 មិនមានការវនិិច្ម័យ	ជហើយមិនសដែីបជន្ាស

ខ.	 ពូថ្រស្ដែ ប់	 យ្រចិត្ទុ្រោ្់រចំជោះគំនិត	

ជសច្រដែីកតរូវការ	និងយល់ពីអារម្មណ៍របស់ខ្ុំ

គ.	 មិនករាប់ៃល់មនុស្សជផ្សងជទៀត	ឬខ្សរឹបជខ្សៀវ 

បន្

ែ.	 យ្រចិត្ទុ្រោ្់រ	មានចិត្ល្

ង.	 មិននិយយចំអ្រ	 ឬនិយយលូ្រោន់អ្ី 

ថៃលខ្ុំ្ំរពុងនិយយ

ច.	 ចាត់ទុ្រខ្ុំៃូចរាមនុស្សថៃលជស្មើគានា ចំជោះ

គាត់	 ឬរាមនុស្សមានា ្់រថៃលមានស្រសំខាន់	

ចំជោះគាត់

្.	 អាចពរឹងោ្់ររាន	ឬជជឿទុ្រចិត្រាន	 –	 ថតង 

ថតជួយៃល់ខ្ុំរានិច្ច	 មិនថ្មានបញ្ហា អ្ី្៏រ	

ជោយ

ជ.	 ខិតខំកបរឹងថកបងជៃើម្ីថសង្យល់អំពីខ្ុំ	 និង 
បញ្ហា លំរា្រថៃលខ្ុំ្ំរពុងជួបកបទះ

ឈ.	ជលើ្រទរឹ្រចិត្	 និងជំរញុទរឹ្រចិត្ៃល់ខ្ុំ	 ជធ្ើឱ្យ 
ខ្ុំមានអារម្មណ៍ថ្ខ្ុំមានតដមលែ

ញ.	 មិនជ្រងចំជណញពីខ្ុំ	ឬពីអ្ីថៃលខ្ុំករាប់គាត់

៥.	 សួរថ្៖	 ជតើប្ូនធាលែ ប់ជធ្ើខលែួនឱ្យនរណារមានា ្់រជជឿទុ្រ

ចិត្ថៃរឬជទ?	

្ំរណត់សមា្គ ល់សកមាបអនា្រសកមបសកមរួល៖	

 អនា្រនរឹងគា្ម នជពលជវោពិភា្រសាអំពីបញ្ហា ជនះរា

្់រថសដែងរានជទ	 –	 ជលើ្រថលងថតការ្លែុះ	 បញ្្ច ំង 
អំពីបញ្ហា ផ្្ល់ខលែួនរបស់អនា្រចូលរមួប៉ាុជណា្ណ ះ។	

៦.	 សួរថ្៖	 ជតើវាអាចមានអត្កបជយជន៍អ្ីខលែះជៅជព

លជយើងនិយយអំពីបទពិជស្ធន៍	 ឬជរឿងរា៉ា វផ្្ល់ 

ខលែួនជៅអនា្រៃដទជនាះ?	 ជតើវាអាចមានហានិភម័យ	

(ជកគាះថ្នា ្់រ)	 អ្ីខលែះ?	 ប្ូនៗទំាងអស់គានា 	 មានជពល	
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២-៣	 នាទីជៃើម្ីពិភា្រសា។	 សំុអនា្រស្មម័កគចិត្	 ២-៣ 

នា្់រថច្ររថំល្រ។	

៧.	 សជងខាបថ្៖	 ជយើងអាចជរៀនតាមរយៈការពិភា្រសា

គានា ពីបទពិជស្ធន៍ជីវតិផ្្ល់ខលែួនរបស់ជយើង

្រ.	 បទពិជស្ធន៍ទំាងជនះ	អាចជួយជយើងឱ្យយល់ 

ពីជីវតិ	ការជោះសស្យបញ្ហា ជផ្សងៗ	 និងជួយ

ឱ្យជយើងមានអារម្មណ៍កបជសើររាងមុនជោយ

ទទួលរានការគំាកទពីគានា ជៅវញិជៅម្រ

ខ.	 កបសិនជបើមាននរណាមានា ្់រ្រនាុងចំជណាមពួ្រ

ជយើងករាប់ជរឿងអា្៌្ំររំាងៃល់នរណាមានា ្់រ

ជៅជក្ក្ររុមរបស់ជយើង	 មនុស្សមានា ្់រជទៀត 

អាចមានការខរឹងសមបារ	 ឬមានការឈឺចាប់	

ជហើយ	អាចមានបញ្ហា រាមួយឪពុ្រមាដែ យ។	

គ.	 ជៃើម្ីកាត់បន្យហានិភម័យ	 (ជកគាះថ្នា ្់រ)	 និង 

ទទួលរានអត្កបជយជន៍	 ពីការជបើ្រចិត្ឱ្យ 

ទូោយ	 និងជស្្ម ះកតង់ចំជោះសមាជិ្រជៅ 

្រនាុងក្ររុមជនះគឺ	 ជយើងទំាងអស់គានា កតរូវ្រស្ង 
ទំនុ្រចិត្ចំជោះគានា ៃូចរារ្រសាការសមាងៃ ត់	(ប្ូន

អាចថច្ររជំល្របទពិជស្ធន៍ផ្្ល់ខលែួនរបស់

ប្ូន	និងជមជរៀនថៃលរានជរៀន	ប៉ាុថន្មិនថមនអ្ី

ថៃលប្ូនៃដទជទៀតរាននិយយជទ)	 ជោយ 
ការស្ដែ ប់គានា ជៅវញិជៅម្រ	 និងមិនមាន 

វនិិច្ម័យជនាះជទ។	

៨.	 បញ្្ជ ្់រថ្៖	 ្ិរច្ចពិភា្រសារបស់ជយើងនរឹងមានការ 

ថច្ររថំល្រ	និងការពិភា្រសាពីជរឿងផ្្ល់ខលែួនរា	ជកចើន

ៃូជចនាះការ្រស្ងទំនុ្រចិត្គឺមានស្រសំខាន់។	

្ំរណត់សមា្គ ល់សកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល៖	

 អនា្រចូលរមូរានជរៀនអំពីការជជឿទុ្រចិត្គានា 	 ការ 

រ្រសាការសមាងៃ ត់	និងឥលូវយល់អំពីអត្កបជយជន៍ 

ដនការថច្ររថំល្រ។	

 សមាជិ្រក្ររុមអាចជៅថតមានអារម្មណ៍មិនសសរួល 

្រនាុងការថច្ររថំល្រជរឿងមួយចំនួន។	 កបសិន	

ជបើរា្ររណីមួយថមនជនាះ	 អនា្រជៅថតអាចថច្រ 

រថំល្រជរឿងរបស់អនា្រ	 ជោយនិយយហា្់រៃូចរា

អនា្រ្ំរពុងថតអានវាជៅ្រនាុងទស្សនាវៃដែីមួយ។	

 ជយើងកតរូវថតយ្រចិត្ទុ្រោ្់រចំជោះគានា ជៅវញិ

ជៅម្រ	 ជហើយមិនកតរូវករាប់ជរឿងផ្្ល់ខលែួនៃល់	

មនុស្សជៅជក្ក្ររុមជ�ើយ។	

 រានិច្ចកាល	 ជយើងគួរថតនិយយអំពីបញ្ហា ជផ្សងៗ

្រនាុងល្រខាណៈមួយថៃលយ្រចិត្ទុ្រោ្់រជោយ	

មិនមានការវនិិច្ម័យ	ឬថបបជលងជសើចជ�ើយ។	

�កមមេភាព ១.៥៖ ពគាលក្រែ៍ណែនា ំ្ ករុម�្មាប់កណន្ងមាន 
�តវ�ថាិភាព 

(ៃ្រសសង់ពី្រកមងឧប្ររណ៍បណុ្ះបណ្ាល	 សកមាប់ 
មនុស្សវ ម័យជំទង់	 ស្ីពីអំជពើហិងសាទា្់រទងនរឹង	 ជយនឌម័រ	

និងSkhokho	ការគំាកទភាពជរាគជម័យសកមាប់កគរួស្រ)

រយៈជពលកតរូវការ៖ ២០-២៥	នាទី

ជគាលបំណង៖ បជងកាើតជគាលការណ៍ជៃើម្ីជួយ្រស្

ងទំនុ្រចិត្	 និងបជងកាើនសុវត្ិភាព	 និងភាពរ្ីររាយ 

សកមាប់សមាជិ្រក្ររុមពិភា្រសាទំាងអស់។	

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖ អនា្រចូលរមួ	 និងអនា្រ 

សកមបសកមរួលនរឹងបជងកាើត	 និងឯ្រភាពគានា ជៅជលើ	

ជគាលការណ៍ថណនំាសកមាប់ក្រមសីលធម៌។	

ជសច្រដែីថណនំា៖	

១.	 ពន្យល់ថ្៖	 វាមានស្រសំខាន់ថៃលគានា ជយើងចូល 

រមួថច្ររថំល្រការយល់ជែើញ	 ឬស្្ប់នូវអ្ី	 ថៃល 

គានា ជយើងជផ្សងជទៀតថច្ររថំល្រ។	 ជហើយជៃើម្ីឱ្យ
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ជយើងមានអារម្មណ៍សនាិទ្ធស្នា ល	 និងរ្ីររាយរាមួយ 

គានា 	និងជកបើករាស់ជពលជវោឱ្យមានលទ្ធភាព	ជយើង

គួរឯ្រភាពគានា ជលើឥរយិប្	 ថៃលអាចទទួលយ្រ 

រាន	និងមិនអាចទទួលយ្ររាន។	

២.	 សួរថ្៖	ជតើចំណុចអ្ីខលែះថៃលប្ូនៗគិតថ្មានស្រ

សំខាន់ជៃើម្ីជួយឱ្យការពិភា្រសាកាន់ថត	 មាន 

សុវត្ិភាព	 និងមានភាពរស់រជវ ើ្រ?	 សូមឱ្យគិត	

២-៣	នាទី។	(្រត់កតាចជមលែើយជលើក្រោសផំ្្ងធំ)

៣.	 ពន្យល់ថ្៖	ក្រមសីលធម៌	ឬជគាលការណ៍ថណនំា 

របស់ជយើងមាននម័យ	និងមានកបសិទ្ធភាព	លុះកតា 

ណាថតជយើងទំាងអស់ឯ្រភាពគានា 	 ជគារពតាម	 និង

លុះកតាណាថតជយើងជួយគានា ្រនាុងការកបកាន់ខា្ជ ប់ 
តាមក្រមសីលធម៌ទំាងជនះប៉ាុជណា្ណ ះ។	

៤.	 និយយថ្៖	សូមពិនិត្យជមើលជ�ើងវញិទំាងអស់គានា 	

ជហើយជតើប្ូនៗទំាងអស់គានា មានចំណុចអ្ី	ចង់បថន្ម 

ឬលុបជចញថៃរឬជទ?	 ជបើឯ្រភាពគានា 	 សូមទះដៃ 

មួយ។	 ខ្ុំនរឹងបិទបទបញ្្ជ ជនះរាល់	 ជពលថៃល 
ជយើងជួបគានា ។	

៥.	 បញ្្ជ ្់រថ្៖	 បទបញ្្ជ 	 ឬជគាលការណ៍របស់ជយើង 

មាននម័យ	 និងកបសិទ្ធភាពលុះកតាណាថតជយើងទំាង 

អស់គានា ជគារព	 និងអនុវត្តាម	 ជហើយកតរូវជួយ 

រលំរឹ្រគានា 	 ជៃើម្ីជួយឱ្យ្ិរច្ចពិភា្រសារបស់ជយើង	

ៃំជណើ រការជោយរលូន។	

បទបញ្្ជ ដផ្្រនាុង

 ហាមនិយយទូរសម័ព្

 ជគារពគំនិតអនា្រៃដទ

 រ្រសាសមាងៃ ត់

 គា្ម នអំជពើហិងសា	(បង្ាប់។ល។	)

 មិនរៈិគន់	និងជសើចចំអ្រគានា

 ...................

្ំរណត់សមា្គ ល់សកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល៖	

 សូមចងចំាថ្	 កតរូវជកបើជំនាញោ្់រពិនម័យថបប 

វជិ្ជមាន	 ថៃលអនា្ររានសិ្រសាជពលបណដែុ ះ	

បណាដែ ល។	

♦ ជកបើការសរជសើររា្់រោ្់រ	 ថៃលជរៀបរាប់ពី

អា្រប្្ររយិលជ្ៃើម្ីឱ្យមានអា្រប្្ិររយិ	

សមរម្យ	 និងគួរឱ្យចង់រានរបស់អនា្រចូលរមួ

ៃូចរា	ការស្ដែ ប់គានា ជៅវញិជៅម្រ	ការចូល	

រមួជៅ្រនាុងការជធ្ើលំហាត់	 ការថច្ររថំល្រ	

ជរឿងផ្្ល់ខលែួនរបស់ពួ្រជគ។ល។	

♦ ជកបើ	កបជយគ	«ខ្ុំ»

♦ កតរូវមានភាពសសបគានា 	 ្រនាុងការបន្អនុវត្ល

ទ្ធផលប៉ាះោល់ថៃលសមសសប	 (ឬោ្់រ 

ពិនម័យសមសសប)	 សកមាប់អា្រប្្ិររយិ

ថៃលមិនសមរម្យ
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រយៈជពលកតរូវការ៖	១០-១៥	នាទី

ជគាលបំណង៖	បិទការកបជំុក្ររុម	ជលើ្រ្រម្ស់ស្រម្មភាព 

ស្មម័កគចិត្	និងជលើ្រទរឹ្រចិត្ឱ្យអនា្រចូលរមួកត�ប់ម្រវញិ។ 

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 អនា្រសកមបសកមរួល	 ឬ	 

អនា្រចូលរមួសជងខាបជ�ើងវញិនូវស្រសំខាន់ៗ	ថៃលរាន	

ម្រពីការពិភា្រសា	 ជហើយផដែល់ជយបល់អំពីរជបៀបថៃល

អាចយ្រការសិ្រសាជនះជៅអនុវត្រា្់រថសដែង។	

ជសច្រដែីថណនំា៖	

១.	 និយយថ្៖	 ជយើងរានម្រៃល់ចុងបញ្ច ប់ដន្ិរច្ច 

ពិភា្រសាជលើ្រទី១	 ជហើយជយើងនរឹងជួបរាម្ងជទៀត

ជៅទី្រថនលែងៃថៃល។	 ជតើប្ូនណាចង់ថច្ររថំល្រ 
ការយល់ជែើញ	ឬការចាប់អារម្មណ៍អំពី្ិរច្ចពិភា្រសា

ដ្ងៃជនះរបស់ជយើងថៃរ	ឬជទ?	

២.	 និយយថ្៖	កបសិនជបើមានសំុអនា្រស្មម័កគចិត្	២	ឬ៣

នា្់រថច្ររថំល្រការយល់ជែើញអំពី្ិរច្ច	 ពិភា្រសា 

របស់ជយើង។	 សូមឱ្យប្ូនទំាងអស់ចងចំានូវបទ 
ពិជស្ធន៍ពិភា្រសា្រនាុងដ្ងៃជនះ	 និង្រត់	 សមា្គ ល់វធីិ 

ទំាងឡាយ	 ថៃលជួយប្ូនទំាងអស់គានា ឱ្យកាលែ យរា 
មនុស្សថៃលគួរឱ្យជជឿទុ្រចិត្។	

៣.	 ពន្យល់ថ្៖	 តាមរយៈការចូលរមួជៅ្រនាុង្រម្មវធីិ

ជនះវារាការសំខាន់ណាស់	 ថៃលប្ូនថសង្រ្រវធីិ	 

ជផ្សងៗ្រនាុងការទទួលយ្រការសិ្រសាពីក្ររុមជនះជៅ

អនុវត្រា្់រថសដែងជៅ្រនាុងជីវតិ	 ជហតុជនះជយើងអាច

ជលើ្រទរឹ្រចិត្គានា ឱ្យជធ្ើតាមវធីិទំាងជនាះ	 ជហើយ 

បន្ាប់ម្រ	 ពិភា្រសាអំពីបទពិជស្ធន៍របស់ជយើង

ជៅជពលចាប់ជផដែើម្ិរច្ចពិភា្រសានីមួយៗ។	ចុងជកកាយ	

ជនះ	សូមអរគុណៃល់ប្ូនៗទំាងអស់គានា ថៃលរាន	

ម្រចូលរមួ្រនាុង្ិរច្ចពិភា្រសានាដ្ងៃជនះ	ជយើងនរឹងជួប

គានា ជៅជលើ្រជកកាយជទៀតថៃលនរឹងពិភា្រសាអំពី«ជតើ

ជយើងរានរណា	 ជហើយជយើងមានការផ្លែ ស់ប្ូរអ្ី	

ខលែះ?»។	

	 សូមជមើលពម័ត៌មានសកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល

្រនាុងឧបសម្ម័ន្ធ	១	

�កមមេភាព ១.៦៖ ក្រពរៀន អនតវ�្ជាក់ណ�ដែង
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សមសរៀនទតី២៖
ការឆលែងកាត់ការផ្លែ េ់ប្ដូរ
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SESSION 2:  
GOING THROUGH CHANGES



32    |   ប្របទសកម្ពុជា  -  បសៀវបៅណែនាសំបរា្រ់អ្នកសបម្រសបមរួេបកមេងវយ័ជទំង់

ពមពរៀនទតី២៖ ក្រឆ្ងក្�់ក្រផ្្�ប់ដែូរ
ទិៃឋាភាពទូជៅ៖	 ជមជរៀនជនះជផ្ដែ តការយ្រចិត្ទុ្រោ្់រជលើជគាលគំនិតអំពីខលែួនឯង	 ការថច្ររថំល្ររាមួយនរឹង 
មិត្ភ្រដែិ	 និងការផ្លែ ស់បដែូរការអភិវឌ្ឍទូជៅថៃលមនុស្សវ ម័យជំទង់អភិវឌ្ឍន៍។	 ការយល់ៃរឹងថៃលរានពីជមជរៀនជនះ	

គួរជលើ្រ្រម្ស់ការយល់ៃរឹងរបស់មនុស្សវ ម័យជំទង់អំពីខលែួនពួ្រជគ	 និងភាពសបបាយរ្ីររាយ	 និងបញ្ហា កបឈម	

ទូជៅថៃលមាន	 ឬអាចនរឹងកបឈម។	 ការយល់ៃរឹងជនះរាមួយការជលើ្រ្រម្ស់ការថច្ររថំល្រ	 និងការថសង្រ្រ 

ជំនួយ	គួរថតរា្រត្ាការោរទូជៅសកមាប់ជ្រ្មងសសី	និងជ្រ្មងកបរុសវ ម័យជំទង់។	

ជគាលបំណង៖	

 ជលើ្រ្រម្ស់ការសំថៃងជចញនូវអារម្មណ៍ផ្្ល់ខលែួន	 និងថសង្រ្រថផនា្រខុសៗគានា ដនអត្សញ្្ញ ណរបស់ពួ្រជគ	

ថៃលរា្ិរច្ចការដនការអភិវវឌ្ឍន៍សនាូលរបស់ជ្រ្មងវ ម័យជំទង់

 ពកងរឹងការយល់ៃរឹង	និងសម្ជញ្ញៈដនការផ្លែ ស់ប្ូរថបបបហុវសិម័យ	(មិនថមនថតថផនា្ររាង	កាយ)	ថៃលជ្រ្មងវ ម័

យជំទង់កតរូវកបឈមជពលថៃលវវិឌ្ឍន៍ពី្ុរមារភាពជៅរាមនុស្សជពញវ ម័យ

ស្រម្មភាពជមជរៀនទី២ សមា្ភ រ ជពលជវោ

ស្រម្មភាព	២.១៖	្ិរច្ស្្គមន៍

ជគាលបំណង៖	 ស្្គមន៍អនា្រចូលរមួម្រកាន់សិកាខា ស្ោ	 	 និងតាម 

ោនជៅជលើសំណួរ	្រង្ល់	ឬលទ្ធផលសជកមច	ថៃលទា្់រទងនរឹងក្ររុម	 

ជហើយជលើ្រទរឹ្រចិត្ពួ្រជគចូលរមួការពិភា្រសាជៅដ្ងៃជនះ

១០-១៥	នាទី

ស្រម្មភាព	២.២៖	ការស្្គ ល់ខ្ុំ	ការស្្គ ល់អនា្រ

ជគាលបំណង៖	ផដែល់ឱកាសៃល់អនា្រចូលរមួ្រនាុងការ្រស្ងការស្្គ ល់ 
ខលែួនឯង	 និងបជញ្ចញមតិអំពីថផនា្រនានាដនអត្សញ្្ញ ណពួ្រជគ	 និង 
ជគាលគំនិតអំពីខលែួនឯង។	

ក្រោស	១-២	សនលែរឹ្រ	

សកមាប់អនា្រចូលរមួ

មានា ្់រៗ,	ប៊ាិច,	ជ ្្ម ដៃពណ៌,	

ក្រោសផំ្្ងធំ,	ហ្ឺត

៤០-៤៥	នាទី

ស្រម្មភាព	២.៣៖	ជតើជយើងមានការផ្លែ ស់បដែូរៃូចជមដែចខលែះ?

ជគាលបំណង៖	បជងកាើនការយល់ៃរឹងៃល់អនា្រចូលរមួអំពីការវវិឌ្ឍរបស់

ពួ្រជគ	ថៃលរមួមានការវវិឌ្ឍផលែូវអារម្មណ៍/ផលែូវចិត្	សង្គម	និងផលែូវកាយ។	

ក្រោសផំ្្ងធំ

ហ្ឺតពណ៌

៤០-៤៥	នាទី

ស្រម្មភាព	២.៤៖	ការជរៀនអនុវត្រា្់រថសដែង

ជគាលបំណង៖	 បិទការកបជំុរបស់ក្ររុម	 ជលើ្រ្រម្ស់ការអនុវត្ការ 

សិ្រសា	និងជលើ្រទរឹ្រចិត្ឱ្យអនា្រចូលរមួកត�ប់ម្រវញិ។	
១០-១៥	នាទី
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រយៈជពលកតរូវការ៖	១០-១៥	នាទី

ជគាលបំណង៖	ស្្គមន៍អនា្រចូលរមួរា្្មី	និងពិនិត្យជ�ើង

វញិ	 កបសិនមានសំណួរ	 ្រង្ល់	 ឬលទ្ធផលណាមួយ 

ទា្់រទងនរឹងក្ររុម	 និងជលើ្រទរឹ្រចិត្ពួ្រជគចូលរមួការ 

ពិភា្រសាជៅដ្ងៃជនះ។	

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	

សជងខាបជ�ើងវញិជោយអនា្រសកមបសកមរួល	និងជយបល់

កតលប់ពីអនា្រ	ស្មម័កគចិត្។	

ជសច្រដែីថណនំា៖	

១.	 ពន្យល់ថ្៖	អរគុណប្ូនទំាងអស់គានា 	ថៃលរានម្រ

ចូលរមួ្ិរច្ចពិភា្រសារបស់ជយើងនាដ្ងៃជនះ។	 	 ជយើង

ចង់ចាប់ជផដែើម្ិរច្ចពិភា្រសារបស់ជយើងរាជរៀងរាល់

សរាដែ ហ៍	 ជោយមានអនា្រស្មម័កគចិត្មានា ្់រ	 (ឬពីរនា្់រ)	

ថច្ររថំល្រអ្ីមួយថៃលពួ្រជគរានជធ្ើ	 ឬរានជធ្ើរា 

ស្្រ្សីថ្	 ពួ្រជគមានអារម្មណ៍លរ្ាមួយនរឹងដផ ្

ជរឿងនានាថៃលរានពិភា្រសាជៅ្រនាុងក្ររុម។	

២.	 សួរថ្៖ 

្រ.	 ជតើមាននរណាចង់ថច្ររថំល្រពីការអនុវត្នូវ

អ្ីថៃលរានពិភា្រសាគានា ពីជលើ្រមុនថៃរឬជទ?	

កបសិនជបើមាន	សំុអនា្រស្មម័កគចិត្	១	ឬ	២	នា្់រ 

ជ�ើងថច្ររថំល្រ។	 (មានជពលកបថហល	៣-៥	

នាទី)

ខ.	 ជហើយនរណាមានការកពរួយរារម្ភ	 ឬសំណួរអ្ី 

ចង់ជលើ្រជ�ើងថៃរឬជទ	 មុនជយើងបន្ជៅ	

កបធានបទ្្មី។	កបសិនជបើមាន	សំុអនា្រស្មម័កគចិត្	

២	ឬ៣	នា្់រជ�ើងថច្ររថំល្រ។	

៣.	្ំរណត់សមា្គ ល់សកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល៖	

 កបសិនជបើគា្ម នអនា្រចូលរមួណាមានា ្់រថច្ររថំល្រអ្ី

មួយជទ	 អនា្រសកមបសកមរួលអាចថច្ររថំល្រ	

ៃំជណើ រជរឿង	 ឬការសជងកាតផ្្ល់ខលែួនណាមួយពី 
ជីវតិផ្្ល់ខលែួនរបស់គាត់	 ជហើយផសារភា្ជ ប់ជៅ	

នរឹងការពិភា្រសាគានា ជៅជមជរៀនមុន។	

 ជកបើការអបអរ	 និងការជសងៃើចសរជសើរ	 និងការ 

ស្ទរជៃើម្ីពកងរឹងភាពជរាគជម័យ	ឬជរឿងផ្លែ ស់បដែូរ	

តាមថបបវជិ្ជមាន។	

៤.	 និយយថ្៖	 កាលជួបគានា ជលើ្រមុន	 ជយើងរាន	

ពិភា្រសាអំពី	 «ការជជឿទុ្រចិត»្	 និងជគាលការណ៍	

ឬបទបញ្្ជ ដផ្្រនាុងជៃើម្ីធានានូវសុវត្ិភាពសកមាប់

ក្ររុម។	្ិរច្ចពិភា្រសាបន្ជទៀតជនះ	ជយើងនរឹងពិភា្រសា	

ថ្ជតើជយើងរានរណា?	ជតើជយើងមានការផ្លែ ស់ប្ូរអ្ី

ខលែះ?»

�កមមេភាព ២.១៖ កិច្ចស្វា គមន៍

�កមមេភាព ២.២៖ ក្រស្្គ លខ់្តំ ក្រស្្គ លអ់្នក
(ៃ្រសសង់ពី្រកមងឧប្ររណ៍បណុ្ះបណ្ាល	 សកមាប់ 
មនុស្សវ ម័យជំទង់	ស្ីពីអំជពើហិងសា	ទា្់រទងនរឹង	ជយនឌម័រ)

រយៈជពលកតរូវការ៖	៤០-៤៥	នាទី

ជគាលបំណង៖	បជងកាើនការស្្គ ល់ខលែួនឯង	អត្សញ្្ញ ណ	

និងជគាលគំនិតផ្្ល់ខលែួន។	

 ជៅជពលជយើងលូតោស់ពី្ុរមារភាព	 ជៅរា 

មនុស្សជពញវ ម័យ	 ជយើង្៏រចាប់ជផ្ើមយល់ផងថៃរ

ថ្ជយើងរានរណា្រនាុងនាមរាបុគ្គលមានា ្់រជនះ

 រាការចំរាច់ថៃលជយើងចំណាយជពល	 ជៃើម្ី 

ថសង្យល់ខលែួនឯង	 និងមានភាពជស្្ម ះកតង់	 អំពី 
ថ្ជយើងរានរណា	ជហើយអ្ីរាអារម្មណ៍	ទស្សនៈ 

និងគំនិតរបស់ជយើង
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ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 អនា្រចូលរមួចូលរមួជៅ 

្រនាុងលំហាត់ថៃលទា្់រទងនរឹងជំនាញ	 ឬបទ	 ពិជស្ធន៍	

និងការ្លែុះបញ្្ច ំងផ្្ល់ខលែួន	 បន្ាប់ម្រថច្ររថំល្ររាមួ

យសមាជិ្រៃដទជៅ្រនាុងក្ររុម។	

ជសច្រដែីថណនំា៖	

១.	 និយយថ្៖	 ដ្ងៃជនះជយើងនរឹងពិភា្រសាអំពី	 «ជតើ 

ជយើងរានរណា?»	 ថៃលគានា ជយើងមានា ្់រៗអាចនរឹង	

ថច្ររថំល្រចំណុចផ្្ល់ខលែួនមួយចំនួន។	ជយើងទំាង 
អស់គានា នរឹងជថជ្រគានា អំពី៖	អារម្មណ៍	 ទស្សនៈ	 និង 

គំនិតអំពីខលែួនជយើង	 ថៃលវាអាចរាអ្ីថៃលជយើង 
ធាលែ ប់ៃរឹង	ឬអ្ី្្មី។	លំហាត់ជនះនរឹងជួយឱ្យប្ូន	ថសង្ 
យល់អំពីខលែួនឯង	 ជោយមិនខ្ល់ថ្អនា្រៃដទគិត

យ៉ាងណាជនាះជទ	 ជហើយវា្៏រមិនបងាហា ញថ្	 «កតរឹម 

កតរូវ»	ឬ»ល»្	ឬ»�ូយ»	ថៃរ។	

២.	 ពន្យល់ថ្៖	 ប្ូនទំាងអស់គានា នរឹងគិតជរៀងៗខលែួននូវ 
ចំណុចផ្្ល់ខលែួនរបស់ជយើង	 ជលើក្រោសថៃលនរឹង

ថច្រជូន១នា្់រ២សនលែរឹ្រ។	 ប្ូនទំាងអស់គានា គូររបូ 
រាតដៃ	 និងកមាមដៃទំាងសងខាង	 (បងាហា ញ	

ក្រោសផំ្្ងធំថៃលរានជរៀបចំ	 និងឃ្លែ )	 និង 

បំជពញឃ្លែ ទំាង១ ០ ជៅជលើកមាមដៃទំាង១ ០	

ជហើយ	 ប្ូនអាចសរជសរ	 ឬគូររបូភាព	 ឬជ ្្ម ះ 
ថៃលប្ូនយល់ថ្តំណាងឱ្យខលែួនឯងជៅ្រណ្ាល

រាតដៃទំាង២។	 (ឧទាហរណ៍៖	 គូររបូផ្កា ឈូ្រ)។	

ឃ្លែ មានៃូចរា៖	

្រ.	 ខ្ុំមានអារម្មណ៍សបបាយរ្ីររាយបំផុត	ជៅ 
ជពល	__________________________

ខ.	 ខ្ុំមានអារម្មណ៍រជំភើបបំផុត	ជៅជពល	 
________________________________

គ.	 ខ្ុំមានអារម្មណ៍ខាលែ ច	ឬភម័យបំផុតអំពី	 
________________________________

ែ.	 ខ្ុំមានអារម្មណ៍ជក្រៀមក្ំរបំផុត	ជៅជពល	 
________________________________

ង.	 ខ្ុំមានអារម្មណ៍រខំាន	ឬខរឹងបំផុត	ជៅជពល	

________________________________

ច.	 ខ្ុំមានការខា្ម ស់ជអៀនបំផុតអំពី	_________

________________________________

្.	 ចំណុចបីយ៉ាងថៃលខ្ុំពូថ្រខាលែ ំងបំផុត(ជទព

ជកាសល្យឬជំនាញ)គឺ	________________

ជ.	 ចំណុចបីយ៉ាងថៃលខ្ុំចង់ថ្រលម្គឺ	 
________________________________

ឈ.	ចំណុចថៃលខ្ុំថតងថតកពរួយរារម្ភគឺ	 
________________________________

ញ.	 ជពលទំជនរ	ខ្ុំចូលចិត្	________________

________________________________

	 រចួសរជសរឃ្លែ ទំាង៤	ជៅជលើក្រោស្រថនលែង 

ណា្៏ររាន៖	

o ខ្ុំរាមនុស្សថៃល	__________________ 
________________________________

o ចំណុចថៃលខ្ុំចង់ឱ្យអនា្រៃដទៃរឹងអំពីខ្ុំ 
________________________________

o ខ្ុំយ្រចិត្ទុ្រោ្់រសីុជជករៅជលើ	________

________________________________

o ចំណុចថៃលខ្ុំចង់រានបំផុតជៅ្រនាុងជីវតិ 
របស់ខ្ុំគឺ	_______________________

៣.	 សួរថ្៖	ជតើប្ូនទំាងអស់គានា មានសំណួរអំពី្ិរច្ចការ

ថៃលកតរូវជធ្ើថៃរ	 ឬជទ?	 ជបើមិនមានជទ	 សូម	 ចាប់ 

ជផ្ើមគូររាតដៃ	 និងកមាមដៃ	 ជហើយសរជសរ	 ឬគូរ 

របូភាព	 ថៃលប្ូនយល់ថ្តំណាងឱ្យខលែួនឯង	 ជៅ 
ចជនាលែ ះរាតដៃទំាង២។	 ជហើយបំជពញនូវឃ្លែ ទំាង 
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អស់ជរៀងៗខលែួនជៅជលើកមាមដៃរយៈជពល	 ១០-១៥	

នាទី។	(ថច្រក្រោសរា៉ាម	១នា្់រ	២សនលែរឹ្រ)។	

៤.	 សួរថ្៖ 

្រ.	 ជតើប្ូនមានអារម្មណ៍ថបបណាថៃរ្រនាុងការជបើ្រ

ចិត្ទូោយ	 និងមានភាពជស្្ម ះកតង់បំផុតរា

មួយនរឹងខលែួនឯង	 ជោយពំុកពរួយរារម្ភអំពីអ្ីថៃ

លអនា្រៃដទយល់ជែើញ?	

ខ.	 ជតើវាមានកបជយជន៍ថៃរឬជទ	្រនាុងការចំណាយ

ជពលជវោ្លែុះបញ្្ច ំងអំពីខលែួនប្ូន	 «ថ្រា	

នរណា?»	 ជតើប្ូនរានរ្រជែើញចំណុចអ្ីខលែះ 
អំពីខលែួនឯងថៃលមិនរានគិតពីមុនម្រថៃរ	 ឬ 
ជទ?

គ.	 ជពលខលែះជយើងអាចមានអារម្មណ៍រងសម្ាធ្រនាុង

ការកបកពរឹត្	 គិត	 ឬជធ្ើខលែួនតាមថបបណាមួយ 
ថៃលជយើងមិនបងាហា ញពីអារម្មណ៍ពិតករា្រៃ 

របស់ជយើង។	 ជតើសម្ាធថបបជនះជធ្ើឱ្យប្ូន 
មានអារម្មណ៍ថបបណា?

៥.	 ករាប់ថ្៖	 ឥ�ូវជយើងជធ្ើការរាមួយដៃគូពីរៗ 
នា្់រ។	 ប្ូនអាចចាប់ដៃគូរាមួយអនា្រថៃលប្ូនមិន

ធាលែ ប់និយយរាមួយជៃើម្ីថច្ររថំល្រមានា ្់រម្ងនូវអ្ី

ថៃលប្ូនរានសរជសរ។	 ប្ូនអាចថច្ររថំល្រ
 

ចំណុចថៃលប្ូនចង់	 ឬមានភាពងាយសសរួល្រនាុង

ការថច្ររថំល្រ។	 សូមស្្ប់	 និងជ្លែើយតបតាម	

ថបបវជិ្ជមាន	 និងកប្របជោយការគំាកទ។	ប្ូនមាន 

ជពល	៥	នាទី្រនាុងការថច្ររថំល្រ។	

៦.	 សួរថ្៖	 ជតើប្ូនយល់ជែើញ	 ឬមានអារម្មណ៍យ៉ាង

ៃូចជម្ចថៃរចំជោះលំហាត់ជនះ?	 សូមអនា្រស្មម័កគ	

ចិត្	 ២ឬ៣	 នា្់រថច្ររថំល្រអារម្មណ៍	 ឬការយល់ 

ជែើញ។	

៧.	 សងខាបថ្៖	 ជយើងអាចមានអារម្មណ៍រជំភើប	 និង 

កចបូ្រកចបល់្រនាុងការរ្រចជមលែើយថ្	 «ជតើជយើងរា	

នរណា?»។	 មនុស្សមានា ្់រៗថតងថតមានអារម្មណ៍ 

ជក្រៀមក្ំរ	ឬមាន្ំរហុសជៅកតង់ចំណុចណាមួយ។	

ប៉ាុថន្ចំណុចសំខាន់គឺកតរូវជស្្ម ះកតង់រាមួយខលែួងឯង	

ជហើយសជកមចចិត្ជធ្ើអ្ីថៃលចង់ជធ្ើថៃលមិនជធ្ើឱ្យ

ប្ូន	និងអនា្រៃដទឈឺចាប់។	ការថសង្យល់អំពី	«ជតើ 

ជយើងរានរណា?»	នរឹងជួយជយើង	ឱ្យមានអារម្មណ៍

សនាិទ្ធស្នា លរាមួយអនា្រៃដទ	 និងយល់អំពីការយល់ 

ជែើញរបស់អនា្រៃដទ។	 សូម	អរគុណប្ូនទំាងអស់

គានា ថៃលរានថច្ររថំល្រ	និងសូមទះដៃឱ្យគានា ជយើង

ទំាងអស់គានា ។	

្ំរណត់សមា្គ ល់សកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល៖	

•	 វាសំខាន់ណាស់សកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល្រនាុង

ការកគប់កគងជមជរៀនជនះជោយកបរុងកបយម័តនា	 	 ពី 

ជកោះលំហាត់ជនះអាចជធ្ើឱ្យមនុស្សងាយរងជកគាះ 

បំផុត្រនាុងការធានាថ្	 ការជជឿទុ្រចិត្	 សនាដែ ន 
ចិត្ល	្ការគំាកទ	ការរ្រសាការសមាងៃ ត់	និងការមិន 

និយយចំអ្រ	 ឬការមិននិយយលូ្រោន់គានា  

កតរូវរានកបកាន់ខា្ជ ប់ជៅ្រនាុងជមជរៀនជនះ។	

•	 បញ្្ជ ្់រអះអាង	 និងអរគុណចំជោះរាល់ការថច្រ

រថំល្រណាមួយថៃលអនា្រចូលរមួរានជធ្ើជ�ើង 

្រនាុងលំហាត់ជនះជៃើម្ីផដែល់រាគំរមួូយអំពីការ 
ជ្លែើយតបថៃលមានសនាដែ នចិត្ល	្មានការគំាកទ	

និងមានការយល់ចិត្។	

•	 ជួយៃល់អនា្រចូលរមួ្រនាុងការទទួលយ្រកគប់ទិៃឋា

ភាពទំាងអស់អំពីខលែួនពួ្រជគ	 សូម្ីទិៃឋាភាពទំាង

ឡាយណាថៃលពួ្រជគមានអារម្មណ៍មិនសូវ 

សសរួល្៏រជោយ។	
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(ៃ្រសសង់ពី្រកមងឧប្ររណ៍បណុ្ះបណ្ាល	 សកមាប់ 
មនុស្សវ ម័យជំទង់ស្ីពីអំជពើហិងសា	 ទា្់រទងនរឹង	 ជយនឌម័រ	

និងSkhokho	ការគំាកទភាពជរាគជម័យសកមាប់កគរួស្រ)

រយៈជពលកតរូវការ៖	៤០-៤៥	នាទី

ជគាលបំណង៖ ថសង្យល់ពីការវវិឌ្ឍផលែូវកាយ	 ផលែូវ	
ចិត្/អារម្មណ៍	និងសង្គមរបស់ជយើង។	

ស្រសំខាន់ៗ៖	

 ្រនាុងៃំណា្់រកាលដនជីវតិ	 (ជ្រ្មងវ ម័យជំទង់)	 ជនះ 

គឺរាៃំណា្់រកាលផ្លែ ស់ប្ូរសំខាន់មួយ្រនាុង	

ចំជណាមទិៃឋាភាពនានាទំាងអស់	 (មិនថមនថត 

រាងកាយ)

 ការផ្លែ ស់ប្ូរទំាងជនះអាចរាការរ្ីររាយ	 ឬរជំភើប	

ថតពួ្រជគ្៏រអាចភន្ម័កច�ំ	និងពិរា្រផងថៃរ

 រាការសំខាន់ថៃលជយើងទទួលខុសកតរូវយ្រ 

ចិត្ទុ្រោ្់រជលើខលែួនជយើង	 និងរ្រសាខលែួនជយើងឱ្យ	

មានសុខភាពល្

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 ជៅ្រនាុងក្ររុមតូចៗ	 អនា្រ 
ចូលរមួបរយិយអំពីជតើចំណាប់អារម្មណ៍	 ចបាប់ទមាលែ ប់	

(ជៅផ្ះ	ជៅស្ោជរៀន)	ការកបកពរឹត្ជោយអនា្រៃដទម្រ 

ជលើខលែួនពួ្រជគ	្រង្ល់	និងអារម្មណ៍	របស់ពួ្រជគមានភាព 
ខុសគានា 	 ឬៃូចគានា ពីកាលថៃលពួ្រជគជៅរា្ុរមារតូច។	

បន្ាប់ម្រ	 អនា្រចូលរមួ	 	 ថសង្យល់ថ្ជតើតកមរូវការជៅ 

្រនាុងទំនា្់រទំនងរបស់ពួ្រជគ	 (រាពិជសស	 ឪពុ្រមាដែ យ/

អនា្រថ្ទំា)	 ្៏រអាច	 មានការផ្លែ ស់ប្ូរមួយចំនួន	 ប៉ាុថន្ 
សសជៃៀងគានា រាមួយអនា្រៃដទផងថៃរឬជទ។	

ជសច្រដែីថណនំា៖ 

១.	 និយយថ្៖	 ការថកបកបរួលជៅរាមនុស្សវ ម័យជំទង់

មានា ្់រអាចរាជរឿងសបបាយ	 ជក្រៀមក្ំរ	 ឬកចបូ្រ	

កចបល់។	ភាពសបបាយរ្ីររាយ	និងបញ្ហា គឺជៅោ

យ�ំរាមួយគានា ជៅ្រនាុងៃំណា្់រកាលជនះ	 ថតប្ូន 
មិនថមនឯកាជទ	ជហើយប្ូន្៏រមិនថមន«ចថមលែ្រ»ខុស

ពីជគថៃរ។	មនុស្សវ ម័យជំទង់មានា ្់រ្លែង	កាត់ការផ្លែ ស់ 

បដែូររាជកចើនតំាងពី្ុរមាររហូតៃល់កាលែ យរាមនុស្ស

ជពញវ ម័យ។	 មនុស្ស្លែងកាត់ការផ្លែ ស់បដែូរទំាងជនះ

តាមល្រខាណៈខុសៗគានា ។	 ប្ូនកបថហលរារាន្រត់

សមា្គ ល់ជែើញការផ្លែ ស់បដែូរ	 មួយចំនួន្រនាុងខលែួនប្ូន
 ផ្្ល់	 និងមិត្ភ្រដែិរបស់ប្ូន	 កពមទំាងរជបៀបថៃល 

អនា្រៃដទកបកពរឹត្ម្រជលើ	 ខលែួនប្ូនជបើជកបៀបជធៀបនរឹង

ជពលថៃលប្ូនជៅតូច។	

២.	 ពន្យល់ថ្៖	 ឥ�ូវជយើងថច្រគានា រាក្ររុមតូចៗចំនួន	

៤	 ជៃើម្ីពិភា្រសាសំណួរៃូចខាងជកកាម។	ប្ូនមាន 
រយៈជពល១០នាទី	 ជៃើម្ីពិភា្រសា។	 (ថច្រក្រោស 

ផំ្្ងធំ	និងហ្ឺតពណ៌ចកមរុះ)៖	

្រ.	 ជតើមនុស្សវ ម័យជំទង់មានល្រខាណៈខុសពី្ុរមារ

តូចយ៉ាងៃូចជម្ចខលែះ?

ខ.	 ជតើប្ូនមានការផ្លែ ស់ប្ូររាងកាយមួយចំនួន
 

ៃូចជម្ចខលែះ?

គ.	 ជតើប្ូនមានការផ្លែ ស់ប្ូរផលែូវចិត្ៃូចជម្ចខលែះ?

ែ.	ជតើទំនា្់រទំនងរបស់ប្ូនមានការផ្លែ ស់ប្ូរៃូច 
ជម្ចខលែះ?

o ជតើប្ូនរពំរឹងថ្	 អនា្រៃដទនរឹងកបកពរឹត្ម្រជលើ 
ប្ូនខុសគានា ៃូចជមដែចខលែះ?

o ជតើទំនា្់រទំនងមិត្ភ្រដែិ	មានអ្ីខុសគានា ពីកាល 

រា្ុរមារថៃរឬជទ?

o ជតើប្ូនកតរូវការឱ្យឪពុ្រមាដែ យ/ អនា្រថ្ទំាជធ្ើអ្ី

ខលែះសកមាប់ប្ូន្រនាុងភាពរា្ុរមារ?	ជតើប្ូនជៅ	

�កមមេភាព ២.៣៖ ព�ើពយើងមនក្រផ្្�ប់ដែូរែូចពមដែចខ្ះ?
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ថតកតរូវការអ្ីៗៃូចគានា ជនះពីពួ្រគាត់ថៃរឬជទ	

ឬមានការខុសថបលែ្រពីមុន្រនាុងភាពរាជ្រ្មងវ ម័យ

ជំទង់?

ង.	 ជតើអ្ីខលែះថៃលប្ូនរ្ីររាយរាមួយបំផុត្រនាុងនាម

រាមនុស្សវ ម័យជំទង់មានា ្់រ	 ជបើជកបៀបជធៀបជៅ	

នរឹងជពលថៃលជៅរា្ុរមារ?

ច.	 ជតើអ្ីខលែះថៃលប្ូនយល់ថ្គួរឱ្យកពរួយរារម្ភ	 ឬ 
ជក្រៀមក្ំរបំផុត្រនាុងភាពមនុស្សវ ម័យជំទង់មានា ្់រ?	

៣.	 និយយថ្៖	 សូមក្ររុមនីមួយថច្ររថំល្រការ	

ពិភា្រសា។	

៤.	 សជងខាបថ្៖	 ប្ូនរានពិភា្រសាអំពីការផ្លែ ស់ប្ូរពី 
្ុរមារតូចម្ររាមនុស្សវ ម័យជំទង់	 ជហើយការផ្លែ ស់	

ប្ូរជនះ	 មិនកតរឹមថតរបូរាងកាយប៉ាុជណា្ណ ះជទ	 ថ្ម 
ទំាងការគិត	 និងអ្ីថៃលប្ូនគិតអំពីខលែួនឯង។	 ការ

 
ទទួលខុសកតរូវរបស់ប្ូន្៏រមានការផ្លែ ស់ប្ូរ	 រជបៀប 
ប្ូនជ្លែើយតបរាមួយអនា្រៃដទ	 ្៏រមានការផ្លែ ស់ 
ប្ូរ។ល។	 ជហើយការផ្លែ ស់ប្ូរទំាងជនះអាចជធ្ើឱ្យ

 
ប្ូនទំាងអស់គានា រជំភើប	 ប៉ាុថន្ជពលខលែះ្៏រអាចមាន 
អារម្មណ៍កចបូ្រកចបល់	និងភម័យខាលែ ច។	

៥.	 ករាប់ថ្៖	ឥ�ូវ	ជយើងនរឹងពិភា្រសារមួគានា ។	

្រ.	 ជតើប្ូន	 និងអនា្រថ្ទំាប្ូនធាលែ ប់រាននិយយអំពី

ការផ្លែ ស់បដែូរទំាងជនះថៃរឬជទ?	 ជតើពួ្រគាត់	

រាននិយយអំពីអ្ីខលែះ?

ខ.	 ជតើការផ្លែ ស់បដែូរ	 និងការរពំរឹងទុ្រទំាងជនះខុស

គានា សកមាប់ជ្រ្មងសសី	 និងជ្រ្មងកបរុសៃូចជមដែច 

ខលែះ?

៦.	 សជងខាបថ្៖	 ្រនាុងៃំណា្់រកាលជនះប្ូនចាប់ជផ្ើម
 

មានភាពមា្ច ស់ការ	ជកោះប្ូនចាប់ជផ្ើមមានការគិត	

្្មីៗ	 និងមានការទទួលខុសកតរូវជកចើន។	អនា្រចិញ្ច រឹម 

បីរាច់	 ឬអនា្រថ្ទំារបស់ប្ូនគឺជៅចំាជួយប្ូនរា	

និច្ច	 ជៃើម្ីធានាថ្ប្ូនមានសុវត្ិភាពទទួលរាន 
ជរាគជម័យ	និងជួយជោះសស្យបញ្ហា របស់ប្ូន។	

៧.	 សួរថ្៖	 ជតើមានប្ូនណាស្មម័កគចិត្	 ថច្ររថំល្រអ្ី 
ថៃលប្ូនរានជរៀន	 ឬជែើញថ្គួរឱ្យភ្ា្់រជផ្ើលពី

ស្រម្មភាពជមជរៀនជនះជទ?	 (សូមអនា្រស្មម័កគចិត្	 ២	

ឬ៣នា្់រ)

	 សូមជមើលពម័ត៌មានសកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល

្រនាុងឧបសម្ម័ន្ធ	២។
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រយៈជពលកតរូវការ៖	១០-១៥	នាទី

ជគាលបំណង៖	បិទការកបជំុរបស់ក្ររុម	ជលើ្រទរឹ្រអនា្រចូល

រមួ្រនាុងការអនុវត្នូវអ្ីថៃលរានជរៀនសូកត	 និងចូលរមួ 
្រនាុង្ិរច្ចពិភា្រសាបន្ាប់ជទៀត។	

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 អនា្រសកមបសកមរួល	 ឬ 

អនា្រចូលរមួសជងខាបអំពីស្រសំខាន់ៗថៃលរានម្រពីការ

ពិភា្រសា	 និងផដែល់ជយបល់អំពីវធីិនានាថៃលអាចយ្រ

ការសិ្រសាជនះជៅអនុវត្រា្់រថសដែងតាមរយៈ	 ការចូល 

រមួពីស្រម្មជនស្មម័កគចិត្។	

ជសច្រដែីថណនំា៖ 

១.	 ពន្យល់ថ្៖	 ជយើងរានម្រៃល់ចុងបញ្ច ប់ដនជមជរៀន

ដ្ងៃជនះ	ប៉ាុថន្ជយើងរានកពមជកពៀងនរឹងជួបគានា ស្រា

្្មីម្ងជទៀត។	 ដ្ងៃជនះជយើងរានពិភា្រសាអំពីជគាល

គំនិតអំពីខលែួនឯង	 និងការផ្លែ ស់បដែូរជផ្សងៗ	រាជកចើន
 

ថៃលប្ូន្ំរពុង្លែងកាត់	 ្រនាុងនាមរាមនុស្សជំទង់
 

មានា ្់រ។	វាអាចរាជរឿងគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍	សកមាប់

ប្ូន្រនាុងការចំណាយជពលខលែះ	 ជៃើម្ី្លែុះបញ្្ច ំងអំពី

ជតើខលែួនឯងរានរណា	្រនាុងៃំណា្់រកាល	ដនជីវតិជនះ	

និង្រត់សមា្គ ល់រាល់ការផ្លែ ស់បដែូរខុសៗគានា ថៃលប្ូន

្ំរពុងថតជួបកបទះ។	 ជហើយ	 សូមចងចំាថ្	រានិច្ច 

កាល	 ប្ូនអាចជសនាើសំុជំនួយពីអនា្រចិញ្ច រឹមបីរាច់	

ឬថ្ទំា	ឱ្យជួយជោះសស្យជៅជពលប្ូន្ំរពុងជួប

ការលំរា្រ្រនាុងការផ្លែ ស់បដែូរជនះ។	

២.	 សួរថ្៖	 ជតើមានប្ូនណាចង់ថច្ររថំល្រការយល់

ជែើញ	ឬចំណុចគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍	ឬភ្ា្់រជផ្ើរអំពី

្ិរច្ចពិភា្រសាជៅដ្ងៃជនះថៃរ	ឬជទ?	សូមគានា ជយើង	២	

ឬ៣	 នា្់រថច្ររថំល្រ។	 (ទុ្រជពលឱ្យអនា្រ	 ចូលរមួ 

ថច្ររថំល្រ)

៣.	 ពន្យល់ថ្៖	 ចជនាលែ ះជពលថៃលជយើងថប្រគានា ជនះ	 

ប្ូនទំាងអស់គានា 	 អាច្រត់សមា្គ ល់ការទទួលខុស	

កតរូវ	 និង្លែុះបញ្្ច ំងថ្ជតើប្ូនជមើលថ្ខលែួនឯងរាន

លថ្ៃរឬជទ?	ឬថ្ជតើប្ូនកតរូវការជំនួយ	ឬការគំាកទ 
បថន្មថៃរឬជទ។	 សូមចងចំាថ្	 វាគា្ម នបញ្ហា អ្ី 

ជ�ើយកបសិនជបើប្ូនជសនាើសំុជំនួយពីអនា្រៃដទ។	 ចុង 
ជកកាយជនះ	អរគុណប្ូនទំាងអស់គានា ថៃលរានម្រ

ចូលរមួ្រនាុង្ិរច្ចពិភា្រសារបស់ជយើងនាដ្ងៃជនះ	ជយើង 
នរឹងជួបគានា ជលើ្រជកកាយជទៀត	 ជហើយជយើងនរឹង 

ពិភា្រសាអំពី	 «ជតើជយើងចង់រានអ្ីសកមាប់អនាគត 

របស់ជយើង»។	 សង្រឹមថ្ជួបប្ូនទំាងអស់គានា ម្ង

ជទៀតឆាប់ៗជនះ។	

�កមមេភាព ២.៤៖ ក្រពរៀន អនតវ�្ជាក់ណ�ដែង
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សមសរៀនទតី៣៖
ក្តីេង្ឃឹម និងក្តីសេមមរបេ់ស�ើង



40    |   ប្របទសកម្ពុជា  -  បសៀវបៅណែនាសំបរា្រ់អ្នកសបម្រសបមរួេបកមេងវយ័ជទំង់

ពមពរៀនទតី៣៖ កដែតី�ង្ លម និងកដែតី្�មមរប�ព់យើង
ទិៃឋាភាពទូជៅ៖ ជមជរៀនជនះជផ្ដែ តការយ្រចិត្ទុ្រោ្់រជលើមនុស្សវ ម័យជំទង់ថៃល្ំរណត់	 និងថច្រ	 រថំល្រ្រដែីសង្រឹម	

និង្រដែីសសដម	 ្រដែី្រង្ល់	 និង្រដែីរារម្ភរបស់ពួ្រជគអំពីអនាគត។	 ពួ្រជគ្ំរណត់្រត្ា	 គំាកទថៃលមានសកាដែ នុពល	 និង 

បញ្ហា កបឈម	 ឬឧបសគ្គថៃលមានសកាដែ នុពលទំាងឡាយចំជោះការសជកមចឱ្យរានជរាគជម័យនូវ្រដែីសសដមរបស់ 

ពួ្រជគ	 និងពិភា្រសាអំពីយុទ្ធស្សស្្រនាុងការជោះ	 សស្យ្រដែី្រង្ល់	 ្រដែីរារម្ភ	 និងបញ្ហា ថៃលមានសកាដែ នុពលរបស់ 
ពួ្រជគ។	 បន្ាប់ម្រ	 អនា្រចូលរមួចូល	 រមួជៅ្រនាុងលំហាត់ថបបដចនាកបឌិតរាបុគ្គលជៃើម្ីពន្យល់អំពីតដមលែ	 និងជសច្រដែី 
ករាថ្នា របស់ពួ្រជគ្រនាុងការោ្់របញ្ចូ លគានា នូវពម័ត៌មានថៃលរានរ្រជែើញជៅ្រនាុងជមជរៀនទី២	និងជមជរៀនទី៣។	

ជគាលបំណង៖ 

 ្ំរណត់្រ្ីសង្រឹម	 និង្រ្ីសសដម	 ថៃលមាននម័យ	 និងថៃលជំរញុទរឹ្រចិត្ជ្រ្មងវ ម័យជំទង់្រនាុង	 ជពលបច្ចុប្ននា	 កព

មទំាងបណុ្ះនូវអារម្មណ៍ៃរឹងអំពីជគាលបំណង	និងជលើ្រទរឹ្រចិត្្រនាុងការបជងកាើតជជកមើសនានាថៃលនរឹងជួយ
 

ឱ្យសជកមច្រ្ីសសដមទំាងជនាះ	និងជជៀសវាងអា្រប្្ិររយិថៃលកប្ុយកបថ្ន។

ស្រម្មភាពជមជរៀនទី៣ សមា្ភ រ ជពលជវោ

ស្រម្មភាព	៣.១៖	្ិរច្ចស្្គមន៍

ជគាលបំណង៖ ស្្គមន៍អនា្រចូលរមួម្រកាន់្ិរច្ចពិភា្រសានិងតាមោន

ជលើសំណួរ	្រដែី្រង្ល់	ឬលទ្ធផលសជកមចនានាថៃលទា្់រទងនរឹងក្ររុម	

ជហើយជលើ្រទរឹ្រចិត្ពួ្រជគចូលរមួការ	ពិភា្រសាជៅដ្ងៃជនះ

១០-១៥	នាទី

ស្រម្មភាព	៣.២៖	្រដែីសង្រឹម	និងការរពំរឹងទុ្ររបស់ជយើង	សកមាប់អនាគត

ជគាលបំណង៖ ្ំរណត់	និងថច្ររថំល្រ្រដែីសង្រឹម	ការរពំរឹងទុ្រ	និង្រដែី 

្រង្ល់សកមាប់អនាគត	និង្ំរណត់្រត្ា	និងឧបសគ្គ	សកមបសកមរួល 

ថៃលមានសកាដែ នុពលចំជោះការសជកមច្រដែីសសដមទំាងជនះកប្របជោយ

ជរាគជម័យ។	

ក្រោសផំ្្ងធំ

ហ្ឺត
៣០-៤០	នាទី

ស្រម្មភាព	៣.៣៖	ការថសង្រ្របងប្ូនជភាលែ ះរបស់អនា្រ

ជគាលបំណង៖ បជងកាើនថ្មពលក្ររុម	និងអនុញ្្ញ តិឱ្យអនា្រចូលរមួ 

ទទួលរានការស្្គ ល់គានា បថន្ម។ 
១០-១៥	នាទី

ស្រម្មភាព	៣.៤៖	ជតើទិសជៅមួយណាមួយថៃលអនា្រជកជើសជរ ើស?

ជគាលបំណង៖ ជួយអនា្រចូលរមួ្រនាុងការ្ំរណត់	និងបញ្្ជ ្់រ	ចបាស់អំពី 
គុណតដមលែ	និងជសច្រដែីករាថ្នា របស់ពួ្រជគថៃលនរឹងៃរឹ្រនំាជជកមើស	និង 

ការសជកមចចិត្របស់ពួ្រជគតាមវធីិថៃលជធ្ើឱ្យពួ្រជគខិតជិតៃល់្រដែី 

សសដមរបស់ពួ្រជគ	ឬឆាងៃ យពី្រដែី	សសដមទំាងជនាះ។	

ក្រោសផំ្្ងធំ,	ហ្ឺត, 

ក្រោសទំហំ	A3	ឬ	

A2	សកមាប់	អនា្រចូល	

រមួមានា ្់រៗ,	ជ ្្ម ដៃ	

និងហ្ឺត	ចកមរុះពណ៌

៣០-៤០	នាទី
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ស្រម្មភាព	៣.៥៖	ការជរៀនអនុវត្រា្់រថសដែង

ជគាលបំណង៖ បិទការកបជំុរបស់ក្ររុម	ជលើ្រ្រម្ស់ការអនុវត្	កាសិ្រសា	

និងជលើ្រទរឹ្រចិត្ឱ្យអនា្រចូលរមួកត�ប់ម្រវញិ។	
១០-១៥	នាទី

រយៈជពលកតរូវការ៖	១០-១៥	នាទី	

ជគាលបំណង៖	 ស្្គមន៍អនា្រចូលរមួរា្្មី	 និងពិនិត្យ 

ជ�ើងវញិ	 កបសិនមានសំណួរ	 ្រង្ល់	 ឬលទ្ធផលណា 

មួយទា្់រទងនរឹងក្ររុម	 និងជលើ្រទរឹ្រចិត្ពួ្រជគចូលរមួ 

ការពិភា្រសាជៅដ្ងៃជនះ។	

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 សជងខាបជ�ើងវញិជោយ 

អនា្រសកមបសកមរួល	និងជយលប់កតលប់ពីអនា្រស្មម័កគចិត្។	

ជសច្រដែីថណនំា៖	

១.	 ពន្យល់ថ្៖	 អរគុណទំាងអស់គានា ថៃលរានម្រ 

ចូលរមួ្ិរច្ចពិភា្រសារបស់ជយើងដ្ងៃជនះ។	 កាលជួប

គានា ជលើ្រមុនជយើងរានពិភា្រសាថ្« ជតើជយើងរានរ

្ំរណត់សមា្គ ល់សកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល៖	

 កបសិនជបើគា្ម នអនា្រណាមានា ្់រថច្ររថំល្រអ្ីមួយជទជនាះ	 អនា្រសកមបសកមរួលអាចថច្ររថំល្រ	 ៃំជណើ រជរឿង	

ឬការសជងកាតផ្្ល់ខលែួនណាមួយពីជីវតិផ្្ល់ខលែួន	ជហើយផសារភា្ជ ប់វាជៅនរឹងការ	ពិភា្រសាគានា ជៅជមជរៀនមុន។	

 ជកបើការអបអរ	 ការជសងៃើចសរជសើរ	 និងការស្ទរជៃើម្ីពកងរឹងភាពជរាគជម័យ	 ឬៃំជណើ រផ្លែ ស់បដែូរតាមថបប 
វជិ្ជមាន។	

៣.	 ពន្យល់ថ្៖	្ិរច្ចពិភា្រសាបន្ជទៀតជនះ	ជយើងនរឹងពិភា្រសាថសង្យល់	អំពី«ជសច្រ្ីសង្រឹម	និង្រ្ីសសដមសកមាប់ 

អនាគត	និងឧបសគ្គ	និងអនា្រជួយគំាកទជយើងជៃើម្ីសជកមចរានជរាគជម័យ»។	

�កមមេភាព ៣.១៖ កិច្ចស្វា គមន៍
ណា?	 និងជតើអ្ីមានស្រសំខាន់ចំជោះជយើង»ជហើ

យជយើងរានពិភា្រសាអំពីការផ្លែ ស់ប្ូរជផ្សងៗ។	

២.	 សួរថ្៖ 

្រ.	 ជតើមាននរណាចង់ថច្ររថំល្រពីការអនុវត្នូវ

អ្ីថៃលរានជរៀនសូកតថៃរឬជទ? កបសិនជបើ

មាន	 សូមអនា្រស្មម័កគចិត្	 ២	 ឬ៣	 នា្់រជ�ើង 

ថច្ររថំល្រ។	

ខ.	 ជហើយនរណាមានការកពរួយរារម្ភ	 ឬសំណួរអ្ី 

ចង់ជលើ្រជ�ើងថៃរ	 ឬជទមុនជយើងបន្ជៅ	

កបធានបទ្្មី។	 កបសិនជបើមានសូមអនា្រស្មម័កគ 

ចិត្	២	ឬ៣	នា្់រជ�ើងថច្ររថំល្រ។	
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(ៃ្រសសង់ពី	Skhokho	ការគំាកទភាពជរាគជម័យសកមាប់ 

កគរួស្រ)

រយៈជពលកតរូវការ៖	៣០-៤០	នាទី

ជគាលបំណង៖	 ្ំរណត់	 និងថច្ររថំល្រ្រ្ីសង្រឹម	 និង្រ្ី 

សសដម	 និង្ំរណត់នូវឧបសគ្គ	 និង្រ្ី្រង្ល់សកមាប់	

អនាគត។	

ស្រសំខាន់៖	

 ្រ្ីសង្រឹម	 និង្រ្ីសសដមរបសអនា្រគួរថតរាអ្ីថៃល

ជំរញុទរឹ្រចិត្អនា្រ	 ថៃលជមនាះអនា្រ	 និងជធ្ើឱ្យអនា្រ	

រជំភើបអំពីអនាគត

 ការមានគំនិតអ្ីមួយអំពីអ្ីថៃលជយើងចង់រាន

សកមាប់អនាគតជយើង	 អាចជួយជយើងឱ្យជធ្ើអ្ីៗ	

្រនាុងជពលបច្ចុប្ននាជៃើម្ីសជកមច្រ្ីសសដមទំាងជនាះ

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 ជោយជធ្ើការរាគូ	 អនា្រ 

ចូលរមួថបងថច្រទំពម័រក្រោសផំ្្ងធំ	 ជៅរាបួនថផនា្រ។	

ជៅ្រនាុងបលែុ្រទីមួយ	 ពួ្រជគកតរូវសរជសរអំពី្រដែីសង្រឹម	 និង

្រដែីសសដមរបស់ពួ្រជគសកមាប់អនាគត។	ជៅ្រនាុងបលែុ្រទីពីរ	

កតរូវសរជសរអំពី្រដែីរារម្ភ	 និង្រដែី្រង្ល់របស់ពួ្រជគអំពី 

អនាគតរបស់ពួ្រជគ។	ជៅ្រនាុងបលែុ្រទីបី	ពួ្រជគកតរូវ្ំរណត់
 

អំពីមនុស្ស	ឬជំនាញ	ឬអ្ីៗថៃលនរឹងជួយៃល់ពួ្រជគ្រនាុង 
ការសជកមច្រដែី	សង្រឹម	 និង្រដែីសសដមរបស់ពួ្រជគ	 ជហើយ 

ជៅ្រនាុងបលែុ្រចុងជកកាយ	 ពួ្រជគកតរូវ្ំរណត់អំពីមនុស្ស	 ឬ
 

អ្ីៗជផ្សងៗជទៀតថៃលអាចរាឧបសគ្គចំជោះភាពជរាគ

ជម័យរបស់ពួ្រជគ។	

ជសច្រដែីថណនំា៖	

១.	 ពន្យល់ថ្៖	កាលពីជមជរៀនមុន	ជយើងរានពិភា្រសា 

អំពី	 «ជតើជយើងរានរណា?	 ជតើអ្ីថៃលមានស្រ	

សំខាន់ចំជោះជយើង	 និងថ្ជតើជយើងមានការផ្លែ ស់

បដែូរៃូចជមដែចខលែះ»	 ជពលថៃលជយើងធំលូតោស់	

ចាប់ពី្ុរមារ	 រហូតៃល់កាលែ យរាមនុស្សជពញវ ម័យ។	

ជៅ្រនាុងៃំណា្់រកាលជនះ	 ជយើងមិនកតរឹមថតចាប់ 
ជផដែើមគិតជកចើនអំពីអត្សញ្្ញ ណ	 និងតដមលែរបស់ពួ្រ 

ជយើងប៉ាុជណា្ណ ះជទ	 ថ្មទំាងចាប់ជផដែើមមានការ 

ទទួលខុសកតរូវកាន់ថតជកចើន	 ជហើយគិតអំពីអ្ីថៃល

ជយើងចង់រាន្រនាុងជពលអនាគតរបស់ជយើង។	

២.	 និយយថ្៖	 សូមប្ូនទំាងអស់គានា បិទថភនា្រយឺតៗ	

និងសសដមជពលប្ូនកាលែ យរាមនុស្សជពញវ ម័យ៖	 ជតើ

ជីវតិរបស់ប្ូនមានល្រខាណៈៃូចជមដែចជហើយប្ូនមា

នអារម្មណ៍ថបបណា?	ជតើប្ូន្ំរពុងជធ្ើអ្ី?	ជតើមានម

នុស្សណាខលែះជៅ្រនាុងជីវតិរបស់ប្ូន?	

(សូមអានសំណួរម្ងជទៀត	ពីរ	ឬបីៃង)

៣.	 និយយថ្៖	 សូមជបើ្រថភនា្រយឺតៗ	 និងៃ្រៃជងហាើម 

ថវងៗ។	សូមពិភា្រសាក្ររុមតូចថៃលមានគានា 	៣	ឬ៤ 

នា្់រ	ជហើយពិភា្រសាសំណួរទំាងអស់ជនះរយៈជពល

១០នាទី	 (បងាហា ញសំណួរថៃលរានសរជសរជលើ 

ក្រោសផំ្្ងធំ)៖	

ជតើប្ូនមាន្រដែីសង្រឹម	និង្រដែីសសដមអ្ីខលែះអំពីអនាគត?

.................................................................................

.......................................................................

ជតើប្ូនមាន្រដែី្រង្ល់	ឬ្រដែីរារម្ភអ្ីខលែះ	អំពីអនាគត?

.......................................................................

.......................................................................

�កមមេភាព ៣.២៖ កដែតី�ង្ លម និងក្ររពំលងទតករប�ព់យើង�្មាប់ 
អនាគ�
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ជតើមានធនធានអ្ីខលែះ	(មនុស្ស,	ជំនាញឬចំណុច	

ជផ្សងជទៀត)	សកមាប់ជួយឱ្យសជកមចរាន្រដែី	សង្រឹម	

និង្រដែីសសដមរបស់ប្ូន?

.......................................................................

.......................................................................

ជតើមាន្រក្ាអ្ីខលែះ	(មនុស្ស,	អា្រប្្ិររយិ	ឬ	

ចំណុចជផ្សងជទៀត)	ថៃលអាចរារាងំប្ូនពីការ	

សជកមច្រដែីសង្រឹម	និង្រដែីសសដមរបស់ប្ូន?	

.......................................................................

.......................................................................

៤.	 សួរថ្៖	 ជតើប្ូនទំាងអស់គានា មានសំណួរថៃរ	 ឬជទ	

មុនចូលតាមក្ររុមនីមួយៗ។	 ជបើមិនមានជទ	 សូម 

រាប់ពីជលខ	១	ៃល់	៥	ជៃើម្ីថច្រក្ររុម។	ខ្ុំនរឹងថច្រ 
ក្រោសផំ្្ងធំថៃលមានសំណួរសកមាប់	ពិភា្រសា។ 

សូមថច្ររថំល្រនូវអ្ីថៃលប្ូនមានអារម្មណ៍ងាយ 
សសរួល្រនាុងការថច្ររថំល្រ។	

៥.	 និយយថ្៖	 សូមអនា្រទំាងអស់កត�ប់ចូលក្ររុមធំ

វញិ	ជហើយក្ររុមទី១	អាចជផ្ើមរាយការណ៍	និងក្ររុម 

បន្ាប់ៗជទៀត។	សូមអជញ្ច ើញក្ររុមទី១	(ទះដៃ)។	

៦.	 សួរថ្៖ 

្រ.	 ជតើប្ូនអាចជធ្ើអ្ីរាន	ជៃើម្ីធានាថ្	ប្ូនទទួល

រានជរាគជម័យ្រនាុងការសជកមច្រដែីសសដមរបស់

ប្ូន?	

	 ចជមលែើយអាចមាន៖	 ការកបរឹងថកបងសិ្រសា	 

និងការជរៀនឱ្យចប់,	 សជកមចចិត្ៃ៏លន្ាជពល	 

បច្ចុប្ននា	 ជៃើម្ីរាមូលោឋា នកគរឹះៃ៏លមួ្យ 
សកមាប់អនាគត

ខ.	 ជតើប្ូនអាចជធ្ើអ្ីជៃើម្ីជមនាះឧបសគ្គថៃលអាច

ជ្រើតមានជ�ើង?	

	 ចជមលែើយអាចមាន៖	 សំុៃំបូនា្ម នពីមនុស្សជពញ 

វ ម័យ,	ចំណាយជពលបថន្មរាមួយមិត្ភ្រ្ិ	និង	

កគរួស្រថៃលជលើ្រទរឹ្រចិត្	 និងគំាកទ្រ្ីសសដម,	

ការ្ំរណត់វធីិថៃលបុគ្គលទំាងឡាយអាច 

ជមនាះ	ឧបសគ្គ។	

គ.	 ជតើប្ូនអាចជធ្ើអ្ីខលែះ	 ជៃើម្ីជោះសស្យ្រដែីរារម្ភ	

ឬ្រដែី្រង្ល់របស់ប្ូន?	

	 ចជមលែើយអាចមាន៖	 សំុជំនួយពីមនុស្សជពញ	

វ ម័យ,	 សំុៃំបូនា្ម នពីអនា្រមានអាជីព	 (ឧទា៖	អនា្រ	

កបរឹ្រសា	 ជយបល់កគរូបជកងៀន	 អនា្រៃរឹ្រនំា 

ស្សនា),	 ការជមើលថ្ខលែួនឯង,	 ការគិតអំពី 
ជជកមើសជផ្សងៗ

៦.	 សជងខាបថ្៖	វារាការសំខាន់ថៃលប្ូនគិត	និងោ្់រ 
ជ ្្ម ះ្រដែីសង្រឹម	 និង្រដែីសសដមរបស់ប្ូន	 សកមាប់ 
អនាគត្៏រៃូចរា្រដែី្រង្ល់	 និង្រដែីរារម្ភផងថៃរជៃើម្ី

អាចរ្រវធីិជោះសស្យជៃើម្ីសជកមច្រដែីសសដមរបស់

ប្ូន	 ជហើយមិនទុ្រឱ្យហានិភម័យ	 ឬបញ្ហា កបឈម 
ទំាងឡាយ	 ជធ្ើឱ្យខូចៃល់ភាព	 ជរាគជម័យដន 

អនាគតរបស់ប្ូន។	

	 សូមជមើលពម័ត៌មានសកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល

្រនាុងឧបសម្ម័ន្ធ	៣

�កមមេភាព ៣.៣៖ ក្រណ�វាង រកបងប្ូនពភ្ាះ
រយៈជពលកតរូវការ៖	១០-១៥	នាទី

ជគាលបំណង៖	 បជងកាើនថ្មពលក្ររុម	 និងភាពសនាិទ្ធ	

ស្នា ល។	

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 ថល្ងជនះអាចកតរូវជលង	

រាជំុៗ	 ជហើយសមាជិ្រក្ររុមជំុនីមួយៗកតរូវរ្របងប្ូន	

ជភាលែ ះ	និងសួរសំណួរ១	ឬ២	សំណួរ។	
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ជសច្រដែីថណនំា៖	

១.	 និយយថ្៖	 ជយើងនរឹងជលងថល្ងថ្មពលមួយ	

ជៃើម្ីថសង្រ្រដៃគូ	 ថៃលមានចំណុចៃូចគានា ្រនាុងជំុ	

នីមួយៗ។	ប្ូនៗមានជពល១នាទី្រនាុង១ជំុ៖	

្រ.	 ជំុទី១៖	រ្រអនា្រណាមានា ្់រថៃលមាន្រម្ស់ៃូគានា ។	

ខ.	 ជំុទី២៖	រ្រអនា្រណាមានា ្់រថៃលជ្រើត្រនាុងថខៃូគានា ។	

គ.	 ជំុទី៣៖	 រ្រអនា្រណាមានា ្់រថៃលចូលចិត្ចំជរៀង 

ៃូចគានា ។	

	 ជំុនីមួយៗ	 ជកកាយជពលរ្របងប្ូនជភាលែ ះ	 សួរ 
សំណួរ១	ឬ២	ស្ីពីចំណុចថៃលមានៃូចគានា ។	

�កមមេភាព ៣.៤៖ ព�ើទិ�ពៅមួយណាណែលអ្នកព្ជើ�ពរ ើ�?
(ៃ្រសសង់ពី	PREPARE)

រយៈជពលកតរូវការ៖	៣០-៤០	នាទី

ជគាលបំណង៖	ជួយៃល់អនា្រចូលរមួ្រនាុងការ្ំរណត់	និង 
បញ្្ជ ្់រចបាស់អំពី	 គុណតដមលែ	 និងជសច្រដែីករាថ្នា 	 របស់ 

ពួ្រជគថៃលនរឹងៃរឹ្រនំាជជកមើស	និងការសជកមចចិត្របស់

ពួ្រជគតាមវធីិនានាថៃលជធ្ើឱ្យពួ្រជគ	 ខិតជិតៃល់្រដែី 

សសដមរបស់ពួ្រជគ	ឬឆាងៃ យពី្រដែីសសដមទំាងជនាះ។	

ស្រសំខាន់ៗ៖	

 ការៃរឹងអំពីថ្	ជយើងរាអនា្រណា	និងអ្ីថៃលជយើង 

ចង់រាន្រនាុងជីវតិ	អាចជួយជយើងជធ្ើការ	សជកមច 

ចិត្្រនាុងជពលបច្ចុប្ននា	 ជៃើម្ីជៅជួយឱ្យសជកមច

រាន្រ្ីសសដមទំាងជនាះ	 និងរស់ជៅតាមរជបៀប 

ថៃលមាននម័យ	និងជពញចិត្

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 អនា្រចូលរមួកតរូវោ្់រ 

បញ្ចូ លពម័ត៌មាន	និងការពិភា្រសាអំពីការថសង្យល់	ខលែួន

ឯងជៅ្រនាុងការពន្យល់បងាហា ញអំពីគុណតដមលែ	 ជសច្រដែី 
ករាថ្នា 	 ្រត្ាគំាកទ	 និងបញ្ហា កបឈមថៃលមានសកាដែ  

នុពលរបស់ពួ្រជគ។	

ជសច្រដែីថណនំា៖	

១.	 ពន្យល់ថ្៖	ឥ�ូវជនះ	សូមគិតអំពីជីវតិរបស់ប្ូនៗ	

កបសិនជបើប្ូន្ំរពុងថតជៃើរជលើផលែូវមួយ	ជហើយជគាល

ជៅរបស់ប្ូនគឺជៃើម្ីខិតឱ្យជិតៃល់្រដែីសង្រឹម	 និង 
្រដែីសសដម។	្រនាុងមួយជីវតិ	ជយើងថតងថតជួបនរឹងឱកាស 

និងឧបសគ្គជផ្សងៗរាញរឹ្រញាប់	 ជហើយជួនកាល

អ្ីៗទំាងជនះអាចជួយប្ូនឱ្យជៅ	កាន់ថតជិតៃល់្រដែី	

សង្រឹម	និង្រដែីសសដម	ប៉ាុថន្ជពលខលែះវាអាចជធ្ើឱ្យប្ូន

កតរូវជៃើរជលើផលែូវវាងឬជៅកាន់ផលែូវទម័លកច្រ។	 រានិច្ច	

កាល	 ប្ូនកតរូវជកជើសជរ ើស	 និងសជកមចចិត្អំពីអ្ី	

ថៃលប្ូននរឹងកតរូវជធ្ើ	ឬមិនកតរូវជធ្ើ្រនាុងជីវតិ។	ការៃរឹង	

អំពីអំពីគុណតដមលែ	ឧតដែមគតិ	្រដែីសង្រឹម	និង្រដែីសសដម	

ថ្	«ជតើប្ូនរានរណា	ជហើយចង់កាលែ យរានរណា?» 

និង	«ជតើអ្ីថៃលមានស្រសំខាន់ចំជោះប្ូន	ជហើយ	

ប្ូនចង់រានអ្ី	 សកមាប់ជីវតិរបស់ប្ូននាជពលអនា

គត?» 

២.	 ពន្យល់ថ្៖	ឥ�ូវជនះ	ខ្ុំសូមជលើ្រឧទាហរណ៍មួយ	

ចំនួន៖	

្រ.	ការនិយយរាមួយមិត្ភ្រដែិអំពីបញ្ហា ណាមួយ	

អាចជធ្ើឱ្យប្ូនជឆ្ាះជៅរ្រគុណតដមលែរបស់ប្ូន

្រនាុងនាមរាមិត្ភ្រដែិមានា ្់រថៃលយ្រចិត្ទុ្រោ្់រ

ចំជោះគានា

ខ.	ការជៅជរៀនជួយៃល់ប្ូនជឆ្ាះជៅរ្រជគាល

ជៅរបស់ប្ូន	 គឺការសិ្រសាជំនាញថៃលមាន	

តដមលែ	និងការជរៀនឱ្យចប់ថ្នា ្់រវទិយាលម័យ

គ.	ការជួយជធ្ើ្ិរច្ចការ្ំរបិុ្រ្ំរប៉ាុ្រជៅ្រនាុងផ្ះ	អាច

ជធ្ើឱ្យប្ូនជឆ្ាះជៅរ្រគុណតដមលែ	 ដនការរមួ	

ចំថណ្រ	ៃល់ការជធ្ើឱ្យផ្ះមានសុភមង្គល	និង

បជងកាើនបរយិកាសល្្រនាុងកគរួស្រ
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ែ.	ការសជកមចចិត្មិនកបញាប់កបលូ្រ្រនាុងទំនា្់រ

ទំនងផលែូវជភទជួយជធ្ើឱ្យប្ូនជជៀសវាងបញ្ហា ផលែូវ

ចិត្	 និងបញ្ហា ផលែូវកាយ	 ថៃលអាចជ្រើតជ�ើង	

ជៅជពលប្ូនមិនទាន់រានជកតៀមខលែួនរចួរាល់	

្៏រៃូច	 អាចបណ្ាលឱ្យខូចៃល់អនាគតរបស់	

ប្ូនផងថៃរ

ង.	ការជសនាើសំុជំនួយជៅជពលប្ូន្ំរពុងតស៊ាូការ

លំរា្រ	ឬកបឈមនរឹងបញ្ហា នានា	ជួយប្ូន្រនាុង	

ការជមនាះរាល់ឧបសគ្គទំាងឡាយជៅតាមផលែូវ	

របស់ប្ូន

ច.	ការតំាងចិត្ជៃើម្ីជំជនឿរបស់ប្ូន	 នរឹងជួយប្ូន

ឱ្យជឆ្ាះជៅរ្រការសជកមច្រដែីសសដមរបស់ប្ូន	

ជំនួសឱ្យការជៃើរផលែូវវាងឆាងៃ យពី្រដែីសសដមទំាង

ជនាះ	 ជៅជពលមិត្ភ្រដែិរបស់ប្ូនោ្់រសម្ាធ 
ឱ្យប្ូនជធ្ើអ្ីមួយថៃលកប្ុយកបថ្នខ្ស់	 ឬអ្ី	

មួយថៃលប្ូនគិតថ្	«អាក្រ្់រ»។	

o ទំាងជនះរាថផនទីចង្ុលបងាហា ញទិស	 ឬផលែូវ	

ថៃលជួយប្ូន្ំុរឱ្យវជង្ង	ជហើយសជកមចរាន	

្រ្ីសង្រឹម	 ឬ្រ្ីសសដម្រនាុងជពលជវោណា 
មួយ។	 ប្ូនអាចគិតអំពីទំនា្់រទំនងរាមួយ 
ក្ររុមកគរួស្រជៅ្រនាុងថផនទីគំនិតជនះ។	

៣.	 ករាប់ថ្៖	ឥ�ូវជនះ	សូមប្ូនទំាងអស់គានា គូសថផន

ទីគំនិតជរៀងៗខលែួនៗ	 ជលើក្រោសរា៉ាមថៃលរាន	

ថច្រឱ្យ។	ប្ូនមានជពល	២០-៣០នាទី្រនាុងការគិត។	

ប្ូនអាចជមើលសំណួរជលើក្រោសផំ្្ងធំ	 ថៃល 
អាចជួយប្ូន្រនាុងការគូសថផនទីគំនិត៖	

្រ.	 ជតើប្ូនរានរណា?	 ជតើប្ូនស្្គ ល់ខលែួនឯងថៃរ	

ឬជទ?

ខ.	 ជតើចំណុចអ្ីខលែះថៃលមានស្រសំខាន់ចំជោះ

ប្ូនជៅ្រនាុងជីវតិជនះ?

គ.	 ជតើប្ូនចង់កាលែ យរាមនុស្សថបបណា	 ជៅ្រនាុង 
ទំនា្់រទំនងមិត្ភ្រ្ិ	ទំនា្់រទំនងកគរួស្រ	ទំនា្់រ 

ទំនងដៃគូណាត់ជួបគានា 	 ទំនា្់រទំនងជៅ្រនាុង 
សហគមន៍	និងជៅស្ោជរៀនរបស់ប្ូន?

o ជតើប្ូនចង់កបកពរឹត្ចំជោះអនា្រៃដទយ៉ាងៃូច 
ជមដែច?

o ជតើប្ូនចង់ឱ្យអនា្រៃដទកបកពរឹត្ចំជោះប្ូនយ៉ាង

ៃូចជមដែច?

ែ.	ជតើអ្ីរា្រដែីសង្រឹម	 ្រដែីសសដម	 និងជសច្រដែីករាថ្នា  

របស់ប្ូនសកមាប់អនាគត?	 ជតើប្ូននរឹងជធ្ើ	

ៃំជណើ រជៅកាន់្រថនលែងណា?

ង.	 ជតើមានធនធានអ្ីខលែះ	ឬជំនាញអ្ីខលែះថៃលអាច

ជួយប្ូនឱ្យសជកមចជសច្រ្ីករាថ្នា 	 ឬជៃើរជៅ	

តាមផលែូវរបស់ប្ូន?

ច.	 ជតើមានឧបសគ្គ	ឬបញ្ហា កបឈម	និងហានិភម័យ	

ឬ្រដែី្រង្ល់អ្ីខលែះ	 ថៃលអាចជ្រើតជ�ើងជោយ	

ដចៃន្យ?	ជតើផលែូវទំាងជនាះនំាប្ូនជៅកាន់្រថនលែង

ណា?

៤.	 ករាប់ថ្៖	ឥ�ូវជនះ	សូមបញ្ច ប់ការគូសថផនទីគំនិត

របស់ប្ូន	 ជហើយជតើមាននរណាស្មម័កគចិត្	 ថច្រ 
រថំល្រគំនូសថផនទីគំនិតថៃរ	 ឬជទ?»	 (សូមអនា្រ 

ស្មម័កគចិត្ថច្ររថំល្រកតរឹមថត	២-៣	នា្់រ	ប៉ាុជណា្ណ ះ)។	

អរគុណថៃលរានថច្ររថំល្រ	 ជហើយប្ូនអាចថច្រ 
រថំល្រ	និងពិភា្រសាថផនទីគំនិតជនះរាមួយមិត្ភ្រដែិ	

ឬអនា្រចិញ្ច រឹមបីរាច់	ឬអនា្រជមើលថ្ប្ូនរាន។	

៥.	 សួរថ្៖	ជតើមានប្ូនណាស្មម័កគថច្ររថំល្រការយ

ល់ជែើញ	 ឬចំណុចចាប់អារម្មណ៍អំពីថផនទីគំនិតជនះ

ថៃរឬជទ?	 ជបើមានសូមអនា្រស្មម័កគចិត្២	 -	 ៣នា្់រថច្រ 

រថំល្រការយល់ជែើញ	ឬចំណាប់អារម្មណ៍។	
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រយៈជពលកតរូវការ៖	១០-១៥	នាទី

ជគាលបំណង៖	 បិទ្ិរច្ចពិភា្រសា  ជលើ្រទរឹ្រអនា្រចូលរមួ 

្រនាុងការអនុវត្នូវអ្ីថៃលរានជរៀនសូកត	និងចូល	រមួ្រនាុង

្ិរច្ចពិភា្រសាបន្ាប់ជទៀត។	

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 អនា្រសកមបសកមរួល	 ឬ 

អនា្រចូលរមួ	សជងខាបអំពីស្រសំខាន់ៗថៃលរានម្រពីការ 

ពិភា្រសា	 និងផដែល់ជយបល់អំពីវធីិនានា	 ថៃលអាចយ្រ

ការសិ្រសាជនះជៅអនុវត្រា្់រថសដែងតាមរយៈការចូលរមួ 

ពីស្រម្មជនស្មម័កគចិត្។	

ជសច្រដែីថណនំា៖	

១.	 ពន្យល់ថ្៖	 ជយើងរានម្រៃល់ចុងបញ្ច ប់ដនជមជរៀន

ដ្ងៃជនះ	ប៉ាុថន្ជយើងរានកពមជកពៀងនរឹងជួបគានា ស្រា

្្មីម្ងជទៀត។	 ដ្ងៃជនះជយើងរានពិភា្រសាអំពី្រដែី 

សង្រឹម	 និង្រដែីសសដមរបស់ជយើងសកមាប់	 អនាគត	

្៏រៃូចរា្រដែី្រង្ល់	 និង្រដែីរារម្ភរបស់ជយើងអំពីអនា 

គតផងថៃរ។	ជយើង្៏ររាន្ំរណត់អំពីអ្ីៗ	ឬមនុស្ស 

មួយចំនួនថៃលអាចជួយ	 និងគំាកទៃល់ជយើងឱ្យ 

ជឆ្ាះជៅរ្រភាពជរាគជម័យជៅ្រនាុងជីវតិរបស់ជយើង	

និងអ្ីៗ	 ឬមនុស្សមួយចំនួនថៃលអាចរាឧបសគ្គ	

ឬបញ្ហា កបឈម	 ចំជោះការសជកមច្រដែីសសដមរបស់

ជយើងផងថៃរ។	 ជយើងរានពន្យល់អ្ីៗទំាងជនះជៅ

្រនាុងថផនទីគំនិតរបស់ជយើង	 ជហើយជយើងរាន 
ពិភា្រសាអំពី	 «ជតើវាមានស្រសំខាន់ចំជោះជយើង 

ៃូចជមដែច្រនាុងការសជកមចជជកមើស	 ថៃលនំាឱ្យជយើង

ខិតជៅកាន់ថតជិត្រដែីសសដមរបស់ជយើង	 ជហើយមិន

ជៅឆាងៃ យពី្រដែីសសដមទំាងជនាះ?»។	

២.	 សួរថ្៖ 

ជតើមានអនា្រណាចង់ថច្ររថំល្រការយល់ជែើញ	 ឬ	

ចំណុចគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍	 ឬភ្ា្់រជផ្ើល	 អំពី្ិរច្ច	

ពិភា្រសាជៅដ្ងៃជនះថៃរ	ឬជទ?	សូមគានា ជយើង	២	ឬ៣	

នា្់រថច្ររថំល្រ។	 (ទុ្រជពលឱ្យអនា្រ	 ចូលរមួថច្រ	

រថំល្រ)

៣.	 ករាប់ថ្៖	 ចជនាលែ ះជពលថៃលជយើងថប្រគានា ជនះ	

សូមប្ូនទំាងអស់គានា គិត	 «ជតើអ្ីថៃលប្ូន្ំរពុងជធ្ើ 
បច្ចុប្ននាជនះនរឹងជួយៃល់ប្ូនជឆ្ាះជៅកាន់្រដែីសសដម

 
របស់ប្ូន	ឬជៅឆាងៃ យពី្រដែីសសដមទំាងជនាះ?»។	

៤.	 និយយថ្៖	ចុងជកកាយជនះ	អរគុណប្ូនទំាងអស់ 
គានា 	 ថៃលរានម្រចូលរមួ្រនាុង្ិរច្ចពិភា្រសារបស់	

ជយើងនាដ្ងៃជនះ	ជយើងនរឹងជួបគានា ជលើ្រជកកាយជទៀត	

ជហើយជយើងនរឹងពិភា្រសាអំពី	 «ភាពតានតរឹង	 និង 

រជបៀបជោះសស្យភាពតានតរឹង»។	 សង្រឹមថ្ជួប

ប្ូនទំាងអស់គានា ម្ងជទៀតឆាប់ៗជនះ។	

�កមមេភាព ៣.៥៖ ក្រពរៀន អនតវ�្ជាក់ណ�ដែង
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សមសរៀនទតី៤៖
គំនិតអំពតីភាពជាសេ្តី ឬភាពជាបុរេ



48    |   ប្របទសកម្ពុជា  -  បសៀវបៅណែនាសំបរា្រ់អ្នកសបម្រសបមរួេបកមេងវយ័ជទំង់

ពមពរៀនទតី៤៖ ក្រពោះ្ស្យភាពតាន�លង និងក្រណែទា ំ
�តខភាពឱ្យល្
ទិៃឋាភាពទូជៅ៖ ជមជរៀនជនះជផ្ដែ តការយ្រចិត្ទុ្រោ្់រជលើការ្រស្ងការយល់ៃរឹងរបស់អនា្រចូលរមួ	 អំពីភាព 

តានតរឹង	អារម្មណ៍ពិរា្រ	និងរជបៀប	និងយុទ្ធស្សសជ្ោះសស្យខុសៗគានា ជោយជផ្ដែ ត	ការយ្រចិត្ទុ្រោ្់រជលើ

ការជលើ្រ្រម្ស់ជំនាញជោះសស្យវជិ្ជមាន	ការថសង្រ្រជំនួយ	និង	្រស្ងសមត្ភាពបនសាខំលែួន។	

ជគាលបំណង៖ 

 ពកងរឹងការយល់ៃរឹងអំពីគុណសម្ត្ិ	និងគុណវបិត្ិដនរជបៀបជោះសស្យភាពតានតរឹងជផ្សងៗគានា

 ពកងរឹងជំនាញបន្ធូរភាពតានតរឹង

 ជលើ្រ្រម្ស់ជំនាញពកងរឹងសមត្ភាពបនសាខំលែួន

ស្រម្មភាពជមជរៀនទី៤ សមា្ភ រ ជពលជវោ

ស្រម្មភាព	៤.១៖	្ិរច្ចស្្គមន៍

ជគាលបំណង៖ ស្្គមន៍អនា្រចូលរមួម្រកាន់សិកាខា ស្ោ	និងតាម	

ោនជលើសំណួរ	្រដែី្រង្ល់	ឬលទ្ធផលសជកមចថៃលទា្់រ	ទងនរឹងក្ររុម	

ជហើយជលើ្រទរឹ្រចិត្ពួ្រជគចូលរមួការពិភា្រសាជៅដ្ងៃជនះ

១០-១៥	នាទី

ស្រម្មភាព	៤.២៖	ភាពតានតរឹងជៅ្រនាុងជីវតិរបស់ជយើង

ជគាលបំណង៖ ជួយៃល់អនា្រចូលរមួជៅ្រនាុងការ្ំរណត់អំពីភាពតាន 
តរឹងឥតឈប់ឈររបស់ពួ្រជគ	និងចាប់ជផដែើមគិតអំពីវធីិជោះសស្យ 

ភាពតានតរឹងទំាងជនាះ

ក្រោសផំ្្ងធំ	ហ្ឺត	

ទរឹ្រពពុះ	ឬទរឹ្រសូោ	៣	

ៃប

២០-៣០	នាទី

ស្រម្មភាព	៤.៣៖	ការជោះសស្យភាពតានតរឹង	និងអារម្មណ៍ពិរា្រ

ជគាលបំណង៖ ជួយអនា្រចូលរមួ្រនាុងការ្ំរណត់យុទ្ធស្សសជ្ោះ 
សស្យវជិ្ជមាន	រមួទំាងការថសង្រ្រជំនួយ

ក្រោសផំ្្ងធំ	ហ្ឺត	

សកាុតបិទ	បម័ណ្ណ្រត់កតា	

ឬក្រោសតូចៗ

៣០-៤០	នាទី

ស្រម្មភាព	៤.៤៖	ការបន្ធូរអារម្មណ៍

ជគាលបំណង៖ អនា្រចូលរមួអាចអនុវត្បជច្ច្រជទសហាត់ករាណមួយ

ជៃើម្ីជួយកាត់បន្យភាពតានតរឹង

អនា្រចូលរមួគួរយ្រ	

្រថន្សង	ឬភួយ១	

ម្ររាមួយ

១៥-២០	នាទី

ស្រម្មភាព	៤.៥៖	ការថ្ទំាខលែួនជយើងឱ្យមានសុខភាពល	្រ រឹងមំា	និង	

សបបាយរ្ីររាយ

ជគាលបំណង៖ ្ំរណត់អំពីយុទ្ធស្សសជ្លើ្រ្រម្ស់	និងជោះសស្យ

ថៃលជធ្ើឱ្យមានសុខភាពល	្និងមានកបសិទ្ធភាព

ក្រោសផំ្្ងធំ	ហ្ឺត	

ឬបម័ណ្ណ្រត់	កតា	និង	ប៊ាិ្រ	

សការ	កគាប់	២	្ង់

៣០-៤០	នាទី
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ស្រម្មភាព	៤.៦៖	ការជរៀនអនុវត្រា្់រថសដែង

ជគាលបំណង៖ បិទការកបជំុរាក្ររុម	ជលើ្រ្រម្ស់ការអនុវត្ន៍កទរឹសដែី 

ថៃលទទួលរានពីការជរៀនសូកត	និងជលើ្រទរឹ្រចិត្ឱ្យអនា្រចូលរមួ 

កត�ប់ម្រវញិ។	

១០-១៥	នាទី

រយៈជពលកតរូវការ៖	១០-១៥	នាទី	

ជគាលបំណង៖	ស្្គមន៍អនា្រចូលរមួម្រកាន់្ិរច្ចពិភា្រសា 

និងតាមោនជៅជលើសំណួរ	 ្រដែី្រង្ល់	 ឬលទ្ធផល	

សជកមចនានាថៃលទា្់រទងនរឹងក្ររុម	 ជហើយជរៀបចំ 

្ិរច្ចការទំាងជនាះសកមាប់ការពិភា្រសាជៅដ្ងៃជនះ

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 សជងខាបជ�ើងវញិជោយ	

អនា្រសកមបសកមរួល	និងមតិតបពីអនា្រស្មម័កគចិត្។	

ជសច្រដែីថណនំា៖	

១.	 ពន្យល់ថ្៖	 អរគុណប្ូនៗទំាងអស់គានា 	 ថៃលរាន

ម្រចូលរមួ្ិរច្ចពិភា្រសារបស់ជយើងដ្ងៃជនះ។	 កាល	

ជួបគានា ជលើ្រមុន	ជយើងរានពិភា្រសាអំពី	«្រដែីសង្រឹម	

និង្រដែីសសដមរបស់ជយើង	 ្៏រៃូចរា្រដែី្រង្ល់	 និង្រដែី	

រារម្ភអំពីអនាគត»	ជហើយបន្ាប់ម្រប្ូនៗទំាងអស់	

គានា រានោ្់របញ្ចូ លពម័ត៌មានថៃលរានម្រពីជមជរៀន	

២	 និងជមជរៀន	 ៣	 ្រនាុងការថសង្យល់អំពីខលែួនឯង	

ជហើយរានគិតថ្ជតើ	«ជជកមើស	និងការសជកមចចិត្	

នាជពលបច្ចុប្ននាជនះនរឹងនំាជៅជិត	 ឬឆាងៃ យពីទិស	

ជៅដន្រដែីសសដម	និងគុណ	តដមលែទំាងជនាះ។	

២.	 សួរថ្៖ 

្រ.	 ជតើមាននរណាចង់ថច្ររថំល្រពីការអនុវត្នូវ

អ្ីថៃលរានជរៀនសូកតថៃរឬជទ?	

�កមមេភាព ៤.១៖ កិច្ចស្វា គមន៍
សូមអនា្រស្មម័កគចិត្	 ២	 ឬ៣	 នា្់រជ�ើងថច្រ	

រថំល្រ។	(រយៈជពល	៣-៥	នាទី)

ខ.	 ជហើយនរណាមានការកពរួយរារម្ភ	 ឬសំណួរអ្ី	

ចង់ជលើ្រជ�ើងថៃរឬជទ	 មុនជយើងបន្ជៅ	

កបធានបទ្្មី។	 កបសិនជបើមាន	 សូមអនា្រស្មម័កគ	

ចិត្២	ឬ៣	នា្់រជ�ើងថច្ររថំល្រ។	(រយៈជពល	

៣-៥	នាទី)

្ំរណត់សមា្គ ល់សកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល៖	

 កបសិនជបើគា្ម នអនា្រណាមានា ្់រថច្ររថំល្រអ្ីមួយជទ

ជនាះ	អនា្រសកមបសកមរួលអាចថច្ររថំល្រៃំជណើ រ	

ជរឿង	ឬការសជងកាតផ្្ល់ខលែួនណាមួយពីជីវតិផ្្ល់

ខលែួន	 ជហើយផសារភា្ជ ប់វាជៅនរឹងការពិភា្រសាគានា ជៅ	

ជមជរៀនមុន។	

 ជកបើការអបអរ	 ការជសងៃើចសរជសើរ	 និងការស្ទ 

រជៃើម្ីពកងរឹងភាពជរាគជម័យ	 ឬៃំជណើ រផ្លែ ស់បដែូរ

តាមថបបវជិ្ជមាន។	

៣.	 ពន្យល់ថ្៖	 ្ិរច្ចពិភា្រសាបន្ជទៀតជនះ	 ជយើងនរឹង 

ពិភា្រសាថសង្យល់អំពី	 «ភាពតានតរឹង	 និងការ	

ជោះសស្យបញ្ហា ភាពតានតរឹង»។	
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(ៃ្រសសង់ពី	 Skhokho	 ការគំាកទៃល់ភាពជរាគជម័យ 

សកមាប់កគរួស្រ	និងនិង	SPARCS)

រយៈជពលកតរូវការ៖	២០-៣០	នាទី	

ជគាលបំណង៖	 ្ំរណត់អំពីភាពតានតរឹង	 និងចាប់ជផដែើម 

គិតអំពីវធីិជោះសស្យ

ស្រសំខាន់ៗ៖	

 ភាពតានតរឹងមានឥទ្ធិពលជលើជយើងទំាងអស់គានា

តាមរជបៀបខុសៗគានា

 ជយើងគួរថតកបយតនាម័	 អំពីការទុ្រភាពតានតរឹង្រនាុង 
ខលែួន	 ពីជកោះជយើងអាចនរឹងផ្ុះជ�ើង	 ឬកាលែ យរា	

ត្់រសលែុត	និងស្រឹ្រ

 រាការចំារាច់	 ថៃលកតរូវបន្ជធ្ើស្រម្មភាពបន្ធូរ

ភាពតានតរឹងតាមថបបវជិ្ជមាន

 ការសំុរ្រជំនួយ	 ្៏ររាវធីិសំខាន់្រនាុងការជោះ	 

សស្យ្រត្ាធំៗ	 ដនភាពតានតរឹង្រនាុងជីវតិរបស់	

ជយើងផងថៃរ

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	ជមជរៀនបំផុសគំនិត

្ំរណត់សមា្គ ល់សកមាប់អនា្រសសបសកមរួល៖	

 ជៅមុនជមា៉ាង្ិរច្ចពិភា្រសា	 កតរូវជកតៀមទុ្រៃប្ូរកា

ថៃលជធ្ើពីផ្លែ ស្ិ្រៃូចគានា ជបះបិទ	 ចំនួនបីៃប។	

ោ្់រទរឹ្រ្ូរកាជៅ្រនាុងៃបពីរ	 ជហើយសកមាប់ៃបទី

បីកតរូវចា្់រ្ូរកាជចញ	ជហើយចា្់រទរឹ្រធម្មតា	ចូល។	

ករាប់ឱ្យអនា្រចូលរមួឈរជៅទីតំាងណាមួយជៃើម្ី 

ឱ្យអនា្រកាន់ៃបទរឹ្រធម្មតាស្ិតជៅចំ្រណាដែ ល។	

ជសច្រដែីថណនំា៖	

១.	 ពន្យល់ថ្៖	 ជយើងរានពិភា្រសាអំពីការផ្លែ ស់បដែូរ	

ថៃលជ្រ្មងវ ម័យជំទង់្ំរពុង្លែងកាត់	រមួមាន៖	្ំរជណើ ន 

ការទទួលខុសកតរូវ	 និង្រដែីរារម្ភអំពីអនាគត	 និង 

បញ្ហា កបឈមចំជោះភាពជរាគជម័យ	 ដនអនាគត។	

ចំណុចទំាងអស់ជនះ	 រមួទំាងបញ្ហា ជផ្សងជទៀតជៅ

្រនាុងជីវតិ	 អាចជធ្ើឱ្យប្ូនៗមានភាពតានតរឹងមួយ	

ចំនួន។	

២.	 សួរថ្៖	 ជតើអ្ីរា	 «ភាពតានតរឹង»?	 ជតើមាននរណា

ស្មម័កគចិត្ចូលរមួជយបល់?	 សូមអនា្រស្មម័កគចិត្	

២-៣	នា្់រ។	

្ំរណត់សមា្គ ល់សកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល៖	

 ភាពតានតរឹងគឺរាការថៃលស្ិត្រនាុងសំោធ	

ការរខំាន	ការឈឺចាប់	ការរារម្ភជកចើនអំពីអ្ីមួយ	

ឬនរណាមានា ្់រ

 ភាពតានតរឹងអាចបងកាម្រពីស្្នភាព	

កពរឹត្ិការណ៍	គំនិត	ឬបទពិជស្ធន៍ណាមួយ

 ភាពតានតរឹងមានជ្រើតមានជលើថផនា្ររាងកាយ	

ផលែូវចិត្	និងអារម្មណ៍

 ភាពតានតរឹងអាចជ្រើតជ�ើងជលើមនុស្សរាជកចើន

តាមទកមង់ជផ្សងៗ្រនាុងជពលណាមួយ

៣.	 ករាប់ថ្៖	 ជៃើម្ីយល់កាន់ថតចបាស់អំពីភាពតាន

តរឹង	 ជយើងនរឹងជធ្ើការបងាហា ញរាៃបទរឹ្រក្ររូច។	 សូម 

អនា្រស្មម័កគចិត្	៣នា្់រ	ជ�ើងម្រខាងមុខ។	អនា្រថៃល 

អង្គុយជៅ្រថនលែង	 សូមនិយយឱ្យលឺៗ	 	 អំពីមូល

ជហតុថៃលជធ្ើឱ្យអនា្រទំាងអស់គានា មានភាពតានតរឹង	

ចំថណ្រឯ	 អនា្រស្មម័កគចិត្	 ៣	 នា្់រ	 កតរូវក្រ�ុ្រៃប 
ទរឹ្រក្ររូចឱ្យរានជកចើនៃង	 ថៃលជធ្ើឱ្យៃបមាន 

សម្ាធៃូចគានា នរឹងជយើងមានអារម្មណ៍តានតរឹង។	

(អាច្រត់កតាចជមលែើយពីមូលជហតុ	 ថៃលជធ្ើឱ្យមាន 

ភាពតានតរឹងជលើក្រោសផំ្្ងធំ)។	

៤.	 និយយថ្៖	សូមបញ្ឈប់ការក្រ�ុ្រៃប	និងជលើ្រ 
ជ�ើងអំពីមូលជហតុ។	 ឥ�ូវសូមឱ្យអនា្រទី១	 ជបើ្រ 

�កមមេភាព ៤.២៖ ភាពតាន �លងពៅក្នតងជតីវិ�រប�ព់យើង
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គកមបៃបឱ្យរានជលឿន	 និងរហម័ស	បន្ាប់ម្រអនា្រ 

ទី២	 ជបើ្រគកមបៃបតាមធម្មតា	 ចំថណ្រ	 អនា្រទី៣	

ជបើ្រគកមបៃបយឺតៗ	 ជោយទុ្រសម្ាធជចញម្រ 

ជក្ខលែះ	 រចួបិទវញិ	 ជហើយជបើយឺតៗជទៀត	 ជោយ 

មិនឱ្យមានទរឹ្រក្ររូចជចញម្រខាងជក្។	

៥.	 និយយថ្៖	 អរគុណថៃលស្មម័កគចិត្ទំាង	 ៣នា្់រ	

និងសូមកត�ប់ជៅ្រថនលែងវញិ។	 ជតើប្ូនៗសជងកាត

ជែើញអ្ីខលែះអំពីការបងាហា ញជនះ?	

៦.	 បញ្្ជ ្់រថ្៖	 តាមធម្មតាមនុស្សមានកបតិ្រម្មជៅ 

នរឹងភាពតានតរឹង	 ៃូចជៅនរឹងៃបទរឹ្រក្ររូចណាមួយ 

ដនៃបទំាងបី។	 កបតិ្រម្មទំាងបីកបជភទជនះបងាហា ញ

ឱ្យជែើញថ្	 ភាពតានតរឹងអាចផ្ុះជ�ើង	 ខាលែ ំង	 ឬ 
រាត់បង់មា្ច ស់ការជលើខលែួនឯង	 ឬជយើងជធ្ចើ្ិរច្ចការរា

កបក្រតីជៃើម្ីឱ្យសម្ាធ	 និងភាពតានតរឹង	រាត់បង់ 

បន្ិចម្ងៗ	 ជៃើម្ីឱ្យ្ំុរឱ្យភាពតានតរឹងផ្ុះជ�ើង 
ខាលែ ំង	ឬរាត់បង់មា្ច ស់ការជលើខលែួនឯង។	

៧.	 សួរថ្៖	 ជតើភាពតានតរឹងបងកាឱ្យប៉ាះោល់អ្ីខលែះៃល់

ប្ូនទំាងអស់គានា ?	 សូមគិតជលើ៖	 ផលែូវកាយ	 ផលែូវចិត្	

ការទំនា្់រទំនង	ជៅស្ោជរៀន	និងជៅផ្ះ។	សូម 

គិត	២-៣នាទី	ជហើយសូមអនា្រស្មម័កគចិត្	៤-៥	នា្់រ	

ថច្ររថំល្រផលប៉ាះោល់	ថៃលបណ្ាលម្រពីភាព 

តានតរឹង។	(អាច្រត់កតាចជមលែើយជលើ	ក្រោសផំ្្ងធំ)

៨.	 សជងខាបថ្៖	វាអាចជួយប្ូនៗរានជកចើន	កបសិនជបើ 
ប្ូនអាច្ំរណត់អំពី	 «មូលជហតុ	 ថៃលជធ្ើឱ្យអនា្រ 

មានភាពតានតរឹង?»	និង្រត់សមា្គ ល់អំពី»កបតិ្រម្ម« 

និង	 «ផលប៉ាះោល់»ថៃលបណ្ាលម្រពីភាពតាន

តរឹង»។	សូមជកបើការយល់ៃរឹងជនះ្រនាុងការជកជើសជរ ើស

ឱ្យរានល	្ និងវជិ្ជមាន្រនាុងការជោះសស្យភាព 

តានតរឹង	 ជំនួសការទុ្រឱ្យភាពតានតរឹងផ្ុះខាលែ ំង

ជ�ើង	ឬរាត់បង់មា្ច ស់ការជលើខលែួនឯង។	

៩.	 សួរថ្៖	 ជតើប្ូនៗរានជរៀនសូកតអ្ីខលែះពីស្រម្មភាព

ជនះ?	 ជតើប្ូនៗគួរថតជកជើសជរ ើសវធីិជោះសស្យ 

ភាពតានតរឹងជោយថបបណា?	 គួរថតជោះសស្យ 

ម្ងបន្ិចៗ	ឬទុ្រឱ្យមានសម្ាធខាលែ ំង?

�កមមេភាព៤.៣៖ ក្រពោះ្ស្យភាពតាន�លង និងអារមមេែ៍ពិបាក
(ៃ្រសសង់ពី្រកមងឧប្ររណ៍បណុ្ះបណ្ាល	 សកមាប់ 
មនុស្សវ ម័យជំទង់	 ស្ីពីអំជពើហិងសាទា្់រទងនរឹង	 ជយនឌម័រ	

និង	 Skhokho	 ការគំាកទៃល់ភាពជរាគជម័យសកមាប់ 

កគរួស្រ)

រយៈជពលកតរូវការ៖	៣០-៤០	នាទី	

ជគាលបំណង៖	 ្ំរណត់អំពីភាពតានតរឹង	 និងចាប់ជផដែើម 

គិតអំពីវធីិជោះសស្យភាពតានតរឹងទំាងជនាះ

ស្រសំខាន់ៗ៖	

 ភាពតានតរឹង	និងអារម្មណ៍ពិរា្រ	គឺរាអ្ីៗថៃល

មនុស្សកគប់របូកតរូវជោះសស្យ	 –	 អនា្រមិនឯជកា 

ជទ

 វារាការជួយជៅជពលៃរឹងពីអារម្មណ៍	មូលជហតុ 

ដនអារម្មណ៍	(ជបើមានអ្ីមួយ	–	ជពលខលែះអារម្មណ៍	

ថៃលលំរា្រ	 ជ្រើតជ�ើងជោយគា្ម នមូលជហតុ)	

និង្ំរណត់ជជកមើសសកមាប់ជធ្ើស្រម្មភាពរា	

វរិា្ជ មាន

 ជពលខលែះអាចរាគំនិតល	្ ្រនាុងការថសង្រ្រជំនួយ	

ជៃើម្ីជោះសស្យភាពតានតរឹង	 និងអារម្មណ៍	

ពិរា្រ

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 ជមជរៀន្លែុះបញ្្ច ំង	 ការ 
ថច្ររថំល្រ	និងការបំផុសគំនិត

ជសច្រដែីថណនំា៖	
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១.	 ពន្យល់ថ្៖	ភាពតានតរឹង	គឺរាអ្ីៗថៃលមនុស្សកគ

ប់របូកតរូវជោះសស្យ	ៃូចជចនាះ	ជយើងនរឹងនិយយ	ពី

វធីិជោះសស្យនូវភាពតានតរឹងទំាងជនាះ	 ទំាងអ្ី 

ថៃលជយើងធាលែ ប់ជធ្ើជហើយ	 និងមិនទាន់រានស្្រ 

ល្ង។	

២.	 សួរថ្៖	 ជតើប្ូនៗ	 ឬមិត្របស់ប្ូនធាលែ ប់រានជធ្ើអ្ីខលែះ

ជៃើម្ី្រមា្ច ត់ភាពតានតរឹង?	 ចំណំាថ្	 មិនមាន	

ចជមលែើយកតរូវ	ឬខុសជទ។	វាជួយៃល់ជយើងរានជកចើន	

កបសិនជបើជយើង្លែុះបញ្្ច ំងជោយជស្្ម ះកតង់អំពីអ្ី

ថៃលជួយៃល់ជយើង	 និងអ្ីថៃលមិនជួយៃល់ 

ជយើង។	

៣.	 ពន្យល់ថ្៖	 យុទ្ធស្សសជ្ផ្សងៗគានា មានកបសិទ្ធ

ភាព	 ្រនាុង្រកមិតខុសៗគានា ។	 ជួនកាល	 អ្ីៗថៃល	

ជយើងជធ្ើជៅជពលមានភាពតានតរឹង	 អាចជធ្ើឱ្យ 

ជយើងមានអារម្មណ៍ធូររាងមុន	 ឬជភលែចមួយរយៈខលែី	

ប៉ាុថន្វា្៏រអាចបងកាឱ្យមានបញ្ហា កាន់ថតជកចើនជ�ើង	

ផងថៃរ។	

 ឧទាហរណ៍៖	ការចំណាយករា្់រជកចើនហួសជៅ	

ជពលជៃើរផសារ	 មានអារម្មណ៍ថ្	 ឈឺជកកាយពី	

បរជិភាគជកចើនជព្រ	 សសវ រឹង	 ឬកាលែ យរាមនុស្ស	

កបមរឹ្រ	 ឬជធ្ើការសជកមចចិត្ថៃលមិនលជ្កកាយ

ជពលសសវ រឹង។	

 យុទ្ធស្សសជ្ផ្សងៗជទៀតហា្់រៃូចរាពិរា្រ	 ឬ	

គួរឱ្យធុញកទាន់	 ជហើយមិនផដែល់នូវភាពធូរ	

ជស្ើយភាលែ មៗជទ	 ប៉ាុថន្្រនាុងរយៈជពលថវង	 វាជួយ

ៃល់ប្ូន្រនាុងការជោះសស្យភាពតានតរឹង	 និង	

កាន់ថត	រ រឹងមំាផងថៃរ។	

៤.	 ពន្យល់ថ្៖	 មានជំហានចំនួនបីថៃលមនុស្សរា 

ជកចើនយល់ជែើញថ្អាចជួយ្រនាុងការជោះសស្យ	

អារម្មណ៍ជផ្សងៗ	

ជទាះបីវាលំរា្រយ៉ាងណា្៏រជោយ។	 (សរជសរ	 

ចំណងជជើង	 សកមាប់ជំហាននីមួយៗ	 ជៅជលើ 

ក្រោសផំ្្ងធំមួយ	)។	

្រ.	 ជំហានទី១	 –	 ជតើខ្ុំ្ំរពុងមានអារម្មណ៍ថបប	

ណា?

o ស្្គ ល់	 និងចាត់ថ្នា ្់រពីអារម្មណ៍ណាមួយ	

ឬអារម្មណ៍ទំាងឡាយណាថៃលពិរា្រ។	

o ជពលខលែះ	ជយើងពយាយមមិនខ្ល់	ឬជធ្ើជពើៃូច	

រាគា្ម នអារម្មណ៍ថបបជនាះ	 ពីជកោះវាមិនជធ្ើ	

ឱ្យជយើងមានអារម្មណ៍លជ្ទ។	 ប៉ាុថន្ការជគច 

ជវសថបបជនះ	 រាជរឿយៗអាចជធ្ើឱ្យបញ្ហា  

កាន់ថត	 រ្ីរធំជ�ើង។	 ប្ូនគួរថតមានភាព 
កាលែ ហាន្រនាុងការជោះសស្យចំជោះអារម្មណ៍

ថបបជនះ។	

ខ.	 ជំហានទី	 ២	 –	 ជហតុអ្ីរានរាជយើងមាន 

អារម្មណ៍ថបបជនះ?

o ពយាយមថសង្យល់ថ្ជតើមានអ្ីថៃលជធ្ើឱ្យ

ប្ូនងមានអារម្មណ៍ថបបជនះ។	 វាអាចជួយ	

រានយ៉ាងជកចើន	 កបសិនជបើប្ូនថសង្រ្រ	

្រថនលែងស្ងៃ ត់ជសងៃៀមជៃើម្ីគិត	 ឬសរជសរ	 ឬ	

គូររបូភាពអ្ីមួយពីអារម្មណ៍ជនះ	 ជហើយវា	

រានជ្រើតជ�ើងជោយរជបៀបណា។	 ប្ូនអាច

នរឹងយល់ថ្វាអាចជួយរានជកចើន	 កបសិន

ជបើជយើងពិជកគាះជយបល់រាមួយនរណា	

មានា ្់រ។	

o ជៅជពលប្ូនរានរ្រជែើញជហតុផលមួយឬ

ជហតុផលទំាងឡាយ	 ថៃលនំាឱ្យមាន	

អារម្មណ៍ណាមួយ	 វាអាចផដែល់ឱ្យប្ូននូវ	

សញ្្ញ ករាប់ផលែូវមួយអំពីអ្ីថៃលប្ូនអាចជធ្ើ

រាន។	

គ.	 ជំហានទី	៣	–	 ជកជើសជរ ើស	 និងចាត់វធិានការ	
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o គិតអំពីជជកមើសខុសៗគានា 	 ថៃលប្ូនកតរូវថត

ជោះសស្យរាមួយអារម្មណ៍	 និងស្្នភាព	

ថៃល	បងកាឱ្យមានអារម្មណ៍ថបបជនាះ	

 សូមគិតអំពីជជកមើសខុសៗគានា ឱ្យរានល្ិតលន់្៖	

o ជតើវានរឹងជធ្ើឱ្យជយើងមានការឈឺចាប់ឬជទ?

o ជតើវានរឹងជធ្ើឱ្យអនា្រៃដទមានការឈឺចាប់ឬ

ជទ?	

o ជតើវានរឹងបងកាឱ្យមានបញ្ហា បថន្មជទៀត	 ឬ 

ជួយជោះសស្យបញ្ហា រានមួយចំនួន្រនាុង	

រយៈជពល	ខលែី	ឬរយៈជពលថវងឬជទ?

o សជកមចជជកមើសណាមួយថៃលមិនជធ្ើឱ្យ	

ប្ូន	ឬអនា្រៃដទមានការឈឺចាប់	និងជជកមើស

ណាមួយថៃលមិនបងកាឱ្យមានបញ្ហា 	 ឬភាព	

តានតរឹងកាន់ថតជកចើនៃល់ប្ូន។	

៥.	 សួរថ្៖	 ជតើប្ូនយល់យ៉ាងណាចំជោះជំហានទំាង

ជនះ?	ជតើជយើងកតរូវជធ្ើអ្ី	ជៅជពលមានភាពតានតរឹង	

ឬបញ្ហា របស់ជយើងធំហួសជព្រ្រនាុងការទទួលយ្រ	

ឬជោះសស្យថត	មានា ្់រឯង?

៦.	 ពន្យល់ថ្៖	 ប្ូនមិនជៅឯការថតឯងជនាះជទ	 ៃូច

ជនះប្ូនអាចរថសង្រ្រជំនួយពីនរណាមានា ្់រ	 ឬពី	

្រថនលែងជផ្សងៗ	 (ឧ.	 មិត្ភ្រដែិ/កគរួស្រ	 ដៃគូ	 អនា្រផដែល់ 

កបរឹ្រសា	 អនា្រជធ្ើការថផនា្រសង្គម	 ការគំាកទពីអង្គការ	

មិនថមនរោឋា ភិរាល	 ការបជងកាើតរាក្ររុមគំាកទសហ	

គមន៍មួយ)	 ឬអានសនលែរឹ្រកបភពឯ្រស្រជយង 

ថៃលមានពន្យល់អំពីកបជភទជសវាអ្ីខលែះថៃលរពំរឹង

ថ្ទទួលរានពីមនុស្ស	ឬ្រថនលែងនីមួយៗ។	

៧.	 សួរថ្៖	ជតើប្ូនៗជរៀនរានអ្ីខលែះពីស្រម្មភាពជនះ?

�កមមេភាព ៤.៤៖ ក្របន្ធូរអារមមេែ៍
(ៃ្រសសង់ពី	Skhokho	ការគំាកទភាពជរាគជម័យសកមាប់	

កគរួស្រ)

រយៈជពលកតរូវការ៖	១៥-២០	នាទី

ជគាលបំណង៖	 អនុវត្បជច្ច្រជទសបន្ធូរអារម្មណ៍ជៃើម្ី

ជួយកាត់បន្យភាពតានតរឹង

ស្រសំខាន់ៗ៖	

 លំហាត់បន្ធូរអារម្មណ៍ៃ៏ស្មញ្ញមួយអាចយ្រ

ម្រអនុវត្	 ជៃើម្ីជួយជោះសស្យភាពតានតរឹង

តាមថបបវរិា្ម ន

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	លំហាត់្លែុះបញ្្ច ំង

ជសច្រដែីថណនំា៖ 

១.	 និយយថ្៖	 ជយើងនរឹងអនុវត្លំហាត់បន្ធូរអា-

រម្មណ៍មួយ។	 ប្ូនអាចនរឹងមានអារម្មណ៍ថ្ប្ូន 
មានថ្មពលកាន់ថតខាលែ ំងរាងមុន	 កបសិនជបើប្ូន

ជធ្ើលំហាត់ទំាងជនះឱ្យរានជទៀងទាត់។	

អត្បទសកមាប់ការបន្ធូរអារម្មណ៍	

 រាការចាប់ជផដែើម	 អង្គុយជៅជលើជ្អីឱ្យកតង់ 
ខនាង។	 សូមោ្់រកបអប់ជជើងទំាងពីររបស់ប្ូនឱ្យរាបជស្មើ

ជលើឥៃឋា។	 ោ្់រកបអប់ដៃរបស់ប្ូនចុះឱ្យសសរួលជៅជលើ 
ជៅលែ ទំាងសងខាងរបស់ប្ូន។	

 ៃ្រៃជងហាើមចូលឱ្យថវង។	 ជហើយជៅជពលប្ូនៃ្រ 
ៃជងហាើមជចញម្រជក្វញិយឺតៗ	 សូមបិទថភនា្រទំាងគូ 

របស់ប្ូន្នាមៗ។	 សូមបិទថភនា្ររបស់ប្ូន	 ៃថៃលជៃើម្ី
 

ជួយប្ូនអាចជផ្ដែ តអារម្មណ៍។	 	 សូមជផ្ដែ តការយ្រចិត្

ទុ្រោ្់ររបស់ប្ូនថតជៅជលើការៃ្រៃជងហាើមរានជហើយ។	

្រត់សមា្គ ល់ជៅជពល	ខ្យល់ចូលម្រតាមកចមុះរបស់ប្ូន	
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និងចូលជៅ្រនាុងសួតរបស់ប្ូន។	 ជហើយបន្ាប់ម្រ	 ្រត់

សមា្គ ល់ជៅជពលៃជងហាើមចា្រជចញពីរាងកាយរបស់ប្

អូន	ជហើយវៃដែៃជងហាើមជនះចាប់ជផដែើមមដែងជទៀត។	មិនចំារាច់	 

កតរូវផ្លែ ស់បដែូររជបៀបៃ្រៃជងហាើមរបស់ប្ូនជទ	 កគាន់ថត្រត់

សមា្គ ល់ថ្ប្ូន្ំរពុងថតៃ្រៃជងហាើម	ជហើយ	ជផ្ដែ តអារម្មណ៍

ជៅជលើការយ្រចិត្ទុ្រោ្់រទំាងអស់របស់ប្ូន	 ថ្ជតើវា

មានអារម្មណ៍ៃូចជមដែច្រនាុងការ	ៃ្រៃជងហាើមជៅជពលជនះ។	

 កបសិនជបើប្ូន្រត់សមា្គ ល់ជែើញថ្	 ចិត្របស់	

ប្ូនរជវ ើរវាយ	និងគិតអំពីអ្ីៗជផ្សងជទៀត	សូមកបមូលការ 

យ្រចិត្ទុ្រោ្់ររបស់ប្ូនម្រជលើការៃ្រៃជងហាើមវញិ។	

 ចំណាយជពលមួយសសប្់រជៅជពលជនះ	 ជៃើម្ី	 

្រត់សមា្គ ល់ថ្ជតើរាងកាយរបស់ប្ូនមាន	អារម្មណ៍ថបប	

ណា។	 មិនចំារាច់កតរូវផ្លែ ស់បដែូរឥរយិប្អង្គុយរបស់

ប្ូនជ�ើយ	 កគាន់ថត្រត់សមា្គ ល់ថ្ជតើរាងកាយរបស់ 
ប្ូនមានអារម្មណ៍ថបបណាជៅរានជហើយជៅ្រនាុងជពល

ជនះ។	

 ជផ្ដែ តអារម្មណ៍ជៅជលើជជើងរបស់ប្ូនថៃលស្ិត

ជៅ្រនាុងថស្្រជជើង	និងជៅជលើ្រកមាលឥៃឋា។	

 ជផ្ដែ តអារម្មណ៍ជៅជលើរាងកាយរបស់អនា្រជៅ

ជលើជ្អី	និងដៃរបស់ប្ូនជៅជលើជៅលែ របស់ប្ូន។	

 ផដែល់ការយ្រចិត្ទុ្រោ្់រទំាងអស់របស់ប្ូនជៅ 
ជលើការ្រត់សមា្គ ល់	 ថ្ជតើរាងកាយប្ូនមានអារម្មណ៍ 
ថបបណាជៅជពលជនះ	 ជៅជពលរ្រសាឱ្យថភនា្ររបស់ប្ូន

ជៅថតបិទៃថៃល។	កបសិនជបើប្ូន	្រត់សមា្គ ល់ជែើញថ្	

ឥ�ូវជនះចិត្របស់ប្ូនរជវ ើរវាយ	 និងគិតអំពីអ្ីៗថៃល
 

មិនថមនជៅទីជនះមដែងជទៀតជនាះ	 កគាន់ថតនំាយ្រអា- 

រម្មណ៍ទំាងជនាះកត�ប់ម្រកាន់ការៃ្រៃជងហាើមរបស់ប្ូន 

និងជផ្ដែ ត	 អារម្មណ៍របស់ប្ូនជៅជលើជជើងថៃលស្ិតជៅ

ជលើៃីជៅរានជហើយ។	

 ឥ�ូវជនះ	 អនា្រនរឹងបន្បិទថភនា្ររបស់ប្ូន	 ជហើយ

ជៅថតជផ្ដែ តការយ្រចិត្ទុ្រោ្់ររបស់អនា្រជលើថ្ជតើរាង

កាយរបស់ប្ូនថ្មានអារម្មណ៍ថបបណាជៅជពលជនះ	

ជហើយបន្ជធ្ើលំហាត់បន្ធូរអារម្មណ៍ស្ច់ៃំុ។	

	 បថង្រការយ្រចិត្ទុ្រោ្់ររបស់ប្ូនបន្ិចមដែងៗ 
ជៅជលើកបអប់ដៃរបស់ប្ូនថៃល្ំរពុងោ្់រជលើជៅលែ របស់	 
ប្ូនវញិមដែង។	កាដែ ប់ដៃរបស់ប្ូន។	ជៅជពល្ំរពុងកាដែ ប់ដៃ

 
របស់ប្ូន	ទាញ្ំរភួនដៃរបស់ប្ូនជ�ើងជលើទល់នរឹងជៃើម

 
ដៃរបស់ប្ូនឱ្យរានឆាងៃ យ	 តាមថៃលប្ូនអាចជធ្ើរាន។	

 
ទាញ្ំរភួនដៃរបស់ប្ូនជ�ើងជលើឱ្យតរឹងល្មម។	 ទប់វា 
មួយថភលែត	 រចួបន្ធូរវាម្រវញិជោយកគាន់ថតឱ្យដៃរបស់ 

ប្ូនទមាលែ ្់រចុះម្រជលើជៅលែ 	 របស់ប្ូន	 ជហើយ្រត់សមា្គ ល់

ភាពខុសគានា រវាងភាពតានតរឹង	និងភាពធូរជស្ើយ។	

	 បថង្រការយ្រចិត្ទុ្រោ្់ររបស់ប្ូនបន្ិចមដែងៗ 
ជៅជលើ្របាលរបស់ប្ូន	 ជហើយជលើ្រចិញ្ច រឹមរបស់ប្ូន	

ជ�ើង	 ជៅជពលបន្បិទថភនា្ររបស់ប្ូន។	 សសបជពល 
រាមួយគានា ជនះថៃរ	សសដមថ្ថស្្រ្របាលរបស់	ប្ូនធាលែ ្់រ 
ម្រជកកាមជួបនរឹងចិជញ្ច ើមរបស់ប្ូន។	 បន្ធូរភាពតានតរឹង

 
ជនាះមដែងទំាងអស់ជៅជពលឥ�ូវជនះ។	 	 កគាន់ថតឱ្យ 
ថ្ងៃ សរបស់ប្ូនរាបជស្មើរានជហើយ។	

	 ម្ងជទៀត	 ជលើ្រចិជញ្ច ើមរបស់អនា្រ	 ជហើយ្រត់ 

សមា្គ ល់ស្ច់ៃំុថៃលតរឹង។	 ជពលជនះចូរស្្រល្ង	 

ជកមរុះជចាលភាពតានតរឹងោ្់រ្រណ្ាលជចញពីចិជញ្ច ើម 

របស់ប្ូន	និងរ្រសាទុ្រភាពតានតរឹងជៅសល់	្រនាុង្រកមិត 
ស្្នភាពៃថៃល។	 ជពលជនះ	 យ្រភាពតានតរឹងជនាះ 

ជចញោ្់រ្រណ្ាលជទៀត	 ទុ្រោ្់រ្រណ្ាល្រនាុងស្្ន 
ភាពៃថៃល។	 ជហើយយ្រជចញោ្់រ្រណ្ាលជទៀត	

ៃូជចនាះ	អនា្រជៅសល់ភាពតាន	តរឹងតូចមួយប៉ាុជណា្ណ ះ	និង 

ទីបំផុត	យ្រភាពតានតរឹងជចញពីខលែួនឱ្យអស់។	ឥ�ូវជនះ
 

ជធ្មចថភនា្ររបស់ប្ូនបិទឱ្យតរឹង រចួជហើយបន្ធូរវាវញិ	 និង
 

រ្រសាបិទថភនា្រៃថៃល។	្រត់សមា្គ ល់ជមើលថ្ជតើថ្្គ មរបស់

ប្ូនមានអារម្មណ៍ៃូចជម្ចថៃរ	 និង្រត់សមា្គ ល់ជមើលថ្ 
ប្ូនអាចជកមរុះជចាលភាពតានតរឹងកតង់ជនះថៃរ។	

	 ឥ�ូវ	បន្រឹងស្ច់ៃំុទំាងអស់ជៅ្រនាុងរាងកាយប្ូន  
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ប៉ាុថន្សូមជធ្ើជៅតាមលំោប់លំជោយជនះ។	 ជលើ្រចុង 

កមាមជជើងរបស់ប្ូន	 ហា្់រៃូចរាឱ្យប៉ាះនរឹង្្រឹងចាប់ពី 
កតគា្រៃល់	 ្រ	 ជជើង	 ជហើយទប់វា	 ឱ្យជៅថបបជនាះ	 

ជៅជពលបន្រឹងជៅលែ របស់ប្ូន	 ជហើយបន្ាប់ម្រគូ្របស់ 
ប្ូន។	ៃ្រៃជងហាើមចូលឱ្យថវង	ជហើយទប់វាបន្ិច។	កាដែ ប់ដៃ 
របស់ប្ូន	ជហើយបន្រឹងជៃើមដៃរបស់ប្ូន។	សជងកាៀតជធ្មញ

 
របស់ប្ូន	 ជហើយបិទថភនា្ររបស់ប្ូនឱ្យតរឹងថណន។	 ទប់

 
វាជៃើម្ីឱ្យប្ូនតរឹងជពញរាងកាយប្ូន។	 ឥ�ូវ	 បន្ធូរម្រ

 វញិទំាង	 អស់សសបជពលរាមួយគានា ថតមដែង។	 ្ំុរបន្ធូរ	

ខាលែ ំងជព្រ	កគាន់ថតបន្ធូរតាមធម្មតា	ជហើយជផ្ដែ តអារម្មណ៍	

ជលើភាពតានតរឹងថៃល្ំរពុងចា្រជចញពីរាងកាយរបស់

ប្ូនរានជហើយ។	

	 ៃ្រៃជងហាើមចូលយឺតៗ	និងថវង។	ទប់ឱ្យរាប់រាប់ 

ៃល់៤	 រចួៃ្រៃជងហាើមជចញយឺតៗ។	 ជពលបជញ្ចញខ្យល់	

ៃជងហាើម	 ចូរ្រត់សមា្គ ល់ថ្ជតើរាងកាយរបស់ប្ូនមាន

អារម្មណ៍ៃូចជម្ច។	 រា្្មីម្ងជទៀត	 ៃ្រៃជងហាើមចូល	

ជហើយទប់វា។	 ជពលប្ូនៃ្រៃជងហាើមជចញ	 ចូរកបមូល	

អារម្មណ៍ម្រវញិ	 ្រត់សមា្គ ល់ថ្ជតើរាងកាយរបស់ប្ូន 

មានអារម្មណ៍ៃូចជម្ច។	 ជពលជនះចូរ្រត់សមា្គ ល់ថ្ជតើ 

ជជើងរបស់ប្ូនមានអារម្មណ៍ៃូចជម្ចជៅ្រនាុងថស្្រជជើង	
 

និងថស្្ររាតជជើងថៃលប៉ាះនរឹង្ំររាលឥៃឋា។	្រត់សមា្គ ល់ 

ខលែួនរបស់អនា្រកតង់្រថនលែងណាថៃលប៉ាះនរឹងជ្អី	 និងដៃ 
របស់ប្ូនប៉ាះនរឹងជៅលែ របស់ប្ូន។	 ជៅជពលអនា្រជកតៀម

 
រចួរាល់ជហើយ	ចូរជបើ្រថភនា្រយឺតៗ។

៣.	 និយយថ្៖	 សូមប្ូនថច្ររថំល្រពីបទពិជស្ធន៍	

្រនាុងការជធ្ើលំហាត់ជនះ។	

៤.	 សជងខាបថ្៖	ជនះគឺរាលំហាត់មួយ	ថៃលជគអាចជធ្ើ 

រានកគប់ជពល	 កគប់ទី្រថនលែង	 ជៃើម្ីជួយ្រនាុងបន្យ 
ភាពតានតរឹង។	 វា្៏រអាចជួយរានជកចើនជៅជពល 

ជគងមិនល្់រជៅជពលយប់	ឬជពលមាន	ភាពតាន 

តរឹងខាលែ ំង។	 កគាន់ថតចំណាយជពលមួយឬពីរនាទី	

ជៃើម្ីជផ្្តអារម្មណ៍ជលើការៃ្រៃជងហាើម	 និងផ្ចង់ជលើ 

ជជើងជៅជលើៃី។	

�កមមេភាព ៤.៥៖ ក្រណែទា ំខ្ួនពយើងឱ្យមាន�តខភាព រ លងមា ំនិង 
�បបាយរ តីករាយ
(ៃ្រសសង់ពី	Skhokho	ការគំាកទភាពជរាគជម័យសកមាប់ 

កគរួស្រ)

រយៈជពលកតរូវការ៖	៣០-៤០	នាទី	

ជគាលបំណង៖	 ្ំរណត់អំពីវធីិជលើ្រ្រម្ស់	 និងជោះ 

សស្យថៃលជធ្ើឱ្យមានសុខភាពល	្ និងមានកបសិទ្ធ	

ភាព។	

ស្រសំខាន់ៗ៖	

 ជយើងកតរូវការជធ្ើ្ិរច្ចការតិចតួចខលែះៗរាល់ដ្ងៃជៃើម្ី

ជធ្ើឱ្យខលែួនជយើងមានសុខភាពល	្ ជហតុៃូចជនះ	

ជយើងមិនអាចកតរូវរានអូសទាញឱ្យធាលែ ្់រចុះ 

ជោយភាពតានតរឹង

 មាន្ិរច្ចការតិចតួចមួយចំនួនថៃលជយើងអាច

ជធ្ើសកមាប់ខលែួនជយើងរាល់ដ្ងៃ	 ជៃើម្ីជលើ្រ្រម្ស់	

សុខភាពជយើង

 ជៅជពលជយើងរ្រសាខលែួនជយើងឱ្យមានភាពរ រឹងមំុា

និងសុខភាពល	្ (ទំាងផលែូវកាយ	 ចិត្	 និងស្្ម រតី)	

ជនាះជយើងនរឹងទំនងរាអាចជោះសស្យភាព 

តានតរឹងរានកបជសើរជ�ើង

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	

អនា្រចូលរមួនរឹងបំផុសគំនិត	 និងថច្ររថំល្រគំនិតពួ្រជគ

សកមាប់យុទ្ធស្សស	្ជលើ្រ្រម្ស់	និងជោះសស្យថៃល

ជធ្ើឱ្យមានសុខភាពល	្និងមានកបសិទ្ធភាព។	
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ជសច្រដែីថណនំា៖ 

១.	 ពន្យល់ថ្៖	 ជយើងរានជថជ្រគានា អំពីមូលជហតុ 

ថៃលបណ្ាលឱ្យជយើងមានភាពតានតរឹង	និងថសង្	

រ្រវធីិស្សស្្រនាុងការជោះសស្យ។	វធីិសំខាន់មួយ

្រនាុងការជោះសស្យភាពតានតរឹងមានកបសិទ្ធភាព

្រនាុងរយៈជពលថវង	 គឺការថ្ទំារាងកាយ	 ផលែូវចិត្	

ជបះៃូង	 ស្្ម រតី	 និងទំនា្់រទំនងរបស់ជយើងឱ្យ	

មានផ្សុខភាព	និងភាពរ រឹងមំា។	

្ំរណត់សមា្គ ល់សកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល៖	

 ភាពធននរឹងការប៉ាះទង្គិច	 មាននម័យថ្	លទ្ធភាព 

្រនាុងការពយារាល	 ឬស្្រជ�ើងវញិពីស្្នភាព	

លំរា្ររានឆាប់រហម័ស។	

២.	 និយយថ្៖	 សូមប្ូនបជងកាើតក្ររុមតូចៗថៃលមាន

សមាជិ្រ៥ជៅ៦នា្់រ្រនាុង១ក្ររុម	 រចួម្រយ្រ	

ក្រោសផំ្្ងធំ	និងហ្ឺត។	

៣.	 សួរថ្៖	ជតើជយើងអាចជធ្ើអ្ីខលែះជៃើម្ីថ្ទំាខលែួនប្ូនឱ្យ

មានសុខភាពល	្ ទំាង្រនាុងគំនិត	 ផលែូវចិត្	 ជបះៃូង		

(អារម្មណ៍)	 រាងកាយ	 ស្្ម រតី	 និងការទំនា្់រទំនង

រាមួយអនា្រជំុវញិខលែួន?

 ជយើងនរឹងមានការកប្ួរតកបថជងមួយ	ជោលគឺស្

ថវងរ្រក្ររុមណាមួយថៃលមានគំនិតជកចើនរាង

ជគគឺរាអនា្រឈនាះ។	 ថច្រសការកគាប់១្រញ្ច ប់ 

សកមាប់ក្ររុមថៃលឈនាះ	 និងសការកគាប់សល់១ 

្រញ្ច ប់	ជទៀត	សកមាប់ក្ររុមៃដទជទៀតថច្រគានា ។	

្ំរណត់សមា្គ ល់សកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល៖	

 សរជសើរល្រខាណៈវជិ្ជមាន	 យុទ្ធស្សសជ្លើ្រ 

្រម្ស់សុខភាព	 និងពកងរឹងគំនិតនានាដនការ 

អនុវត្	វធីិស្សសទំ្ាងជនះកបចំាដ្ងៃ។	

 សរជសើរអនា្រថៃលមានគំនិតថសង្រ្រជំនួយ	 និង 

ពន្យល់ថ្	 ការថសង្រ្រជំនួយ	 គឺរាជំហា៊ា នៃ៏ល	្

មួយ	 មិនថមនស្រភាពចុះចាញ់ជទ	 -	 ថតជនះរា

ការពកងី្រជជកមើសទំាងអស់របស់អនា្រ	 ជហើយវា	

មិនថមនរាជរឿងគួរឱ្យខា្ម ស់ជអៀនជនាះជទ។	

 ជមើល្ំរណត់សមា្គ ល់ទី៣	សកមាប់ពម័ត៌មាន	 អំពី 

យុទ្ធស្សស	្ ថៃលជួយជលើ្រ្រម្ស់សុខភាព	 -		

កបសិនជបើអនា្រចូលរមួ	 មានការលំរា្រ្រនាុងការ 
្ំរណត់យុទ្ធស្សសស្កមាប់ក្ររុមនីមួយៗ	 អនា្រ	

សកមបសកមរួលអាចជសនាើរគំនិតជចញពីបញ្ជ ីជនះ

រាន។	

៤.	 សជងខាបថ្៖	ជពលណាជយើងថ្ទំាខលែួនជយើងឱ្យមាន

សុខភាពល	្ ជពលជនាះជយើងនរឹងកាលែ យរាអនា្រ 

ចិញ្ច រឹមបីរាច់ជ្រ្មងវ ម័យជំទង់	 និងដៃគូៃ៏លក្បជសើរ	 

កពមទំាងអាចជោះសស្យស្្នភាព	 ថៃលជោរ 

ជពញជោយភាពតានតរឹង	 ជហើយបជកងៀនអនា្រៃដទ 

អំពីស្រៈសំខាន់ដនការថ្ទំារាងកាយ	ផលែូវចិត្	 និង	

ស្្ម រតីមានសុខភាពល	្ ្៏រៃូចរាវធីិរ្រសាសុខភាព

ឱ្យរានល។្	

៥.	 សួរថ្៖	ជតើប្ូនរានជរៀនអ្ីខលែះពីស្រម្មភាពជនះ?

	 សូមជមើលពម័ត៌មានសកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល

្រនាុងឧបសម្ម័ន្ធ	៤
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រយៈជពលកតរូវការ៖	១០-១៥	នាទី

ជគាលបំណង៖	 បិទការកបជំុរបស់ក្ររុម	 ជលើ្រទរឹ្រអនា្រ 

ចូលរមួ្រនាុងការអនុវត្នូវអ្ីថៃលរានជរៀនសូកត	និងចូល

រមួ្រនាុង្ិរច្ចពិភា្រសាបន្ាប់ជទៀត។	

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 អនា្រសកមបសកមរួល	 ឬ 

អនា្រចូលរមួសជងខាបអំពីស្រគនលែរឹះ	 ថៃលរានម្រពីការ 

ពិភា្រសា	 និងផដែល់ជយបល់អំពីវធីិនានាថៃលអាចយ្រ

ការសិ្រសាជនះជៅអនុវត្រា្់រថសដែងតាមរយៈការចូលរមួ

ពីស្រម្មជនស្មម័កគចិត្។	

ជសច្រដែីថណនំា៖ 

១.	 ពន្យល់ថ្៖	 ជយើងរានម្រៃល់ចុងបញ្ច ប់ដន្ិរច្ច 

ពិភា្រសាជហើយ។	 ដ្ងៃជនះ	 ជយើងរានជថជ្រគានា អំពី	

ភាពតានតរឹង	ការជោះសស្យ	និងរ្រសាខលែួនឱ្យមាន 
សុខភាពល។្	

២.	 សួរថ្៖	 ជតើប្ូនមានអ្ីចង់ថច្ររថំល្រការយល់

ជែើញ	 ឬការចាប់អារម្មណ៍អំពី្ិរច្ចពិភា្រសាដ្ងៃជនះ	

របស់ជយើងថៃរ	ឬជទ?

៣.	 និយយថ្៖	ជៅចជនាលែ ះជពលជនះ	និង្ិរច្ចកបជំុជលើ្រ 

ជកកាយរបស់ជយើង	 សូមជកបើការជោះសស្យបញ្ហា  

មួយចំនួន	 និងយុទ្ធស្សសរ្្រសាឱ្យខលែួនជយើងមាន

សុខភាពល	្ ថៃលជយើងរានពិភា្រសាគានា រចួ។	

អរគុណថៃលរានចូលរមួ	 និងជួបគានា ម្ងជទៀតជៅ

ជពលកបជំុជលើ្រជកកាយថៃលជពលជនាះជយើងនរឹង 

ពិភា្រសាអំពីជកគឿងសសវ រឹង	និងជកគឿងជញៀន។

�កមមេភាព ៤.៦៖ ក្រពរៀនអនតវ�្ជាក់ណ�ដែង 
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សមសរៀនទតី៥៖
ការ ឃ្ឹ ក និងការសេពសសគឿងស�ៀន
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ពមពរៀនទតី៥៖ ក្រផលក និងក្រព�ពព្គឿងពញៀន
ទិៃឋាភាពទូជៅ៖ ជមជរៀនជនះ	នរឹងនិយយអំពីការថសង្យល់ពីមូលជហតុអ្ីមនុស្សជកបើករាស់ជកគឿងសសវ រឹង	និងជកគឿង 

ជញៀន	 និងបជងកាើនចំជណះៃរឹងរបស់	 អំពីផលប៉ាះោល់ដនជកគឿងសសវ រឹង	 និងជកគឿងជញៀនថៃលអាចមាន្រនាុងជីវតិរស់

ជៅ	 កគរួស្រ	 និងសហគមន៍របស់ជយើង	 កពមទំាងអនា្រចូលរមួគំាកទអនា្រចូលរមួ្រនាុងការអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញជៃើម្ីជ្លែើយ 
តបនរឹងការោ្់រសម្ាធពីមិត្ភ្រ្ិឱ្យជកបើករាស់ជកគឿងសសវ រឹង/ជកគឿងជញៀន។	

ជគាលបំណង៖ 

 ជលើ្រ្រម្ស់ការពនយាជពល	និងការបន្យការជកបើករាស់ស្រធាតុទំាងជនះ

 ពកងរឹងជំនាញ្រនាុងការបៃិជសធ

ស្រម្មភាពជមជរៀនទី៥ សមា្ភ រ ជពលជវោ

ស្រម្មភាព	៥.១៖	្ិរច្ចស្្គមន៍

ជគាលបំណង៖ ស្្គមន៍អនា្រចូលរមួម្រកាន់្ិរច្ចពិភា្រសា	និងតាមោនជលើ 

សំណួរ	្រដែី្រង្ល់	ឬលទ្ធផលសជកមចនានាថៃលទា្់រទង	នរឹងក្ររុម	ជហើយជលើ្រ 

ទរឹ្រចិត្ពួ្រជគចូលរមួការពិភា្រសាជៅដ្ងៃជនះ

១០-១៥	នាទី

ស្រម្មភាព	៥.២៖	មូលជហតុអ្ីមនុស្សជកបើករាស់ជកគឿងសសវ រឹង	និង	ជកគឿងជញៀន

ជគាលបំណង៖ ថសង្យល់ពីចំជណះៃរឹង	ទស្សនៈ	ជំជនឿ	និងគំនិត	អំពីការជកបើ 

ករាស់ជកគឿងសសវ រឹង	និងជកគឿងជញៀនជៅ្រនាុងបរបិទ	ខុសៗគានា ។	

ក្រោសផំ្្ង	

ធំ	ហ្ឺត	ប៊ាិច	

សកាុត។	

៣០-៤០	នាទី

ស្រម្មភាព	៥.៣៖	ឥទ្ធិពល	និងផលលប៉ាះោល់ដនជកគឿងសសវ រឹងជលើការរស់ជៅ 

របស់ជយើង

ជគាលបំណង៖ ជួយជ្រ្មងវ ម័យជ្រ្មងយល់ៃរឹងអំពីភាពខុសគានា ដនផលប៉ាះោល់អវជិ្ជ

មានជៅជលើរាងកាយ	ចិត្	គំនិត	អារម្មណ៍	អា្រប្	្ិររយិ	និងទំនា្់រទំនងដន 

ការផរឹ្រជកគឿងសសវ រឹងជកចើនជព្រ។	

ក្រោសផំ្្ង	

ធំ	ហ្ឺត
៣០-៤០	នាទី

ស្រម្មភាព	៥.៤៖	ការជ្លែើយតបនរឹងការោ្់រសម្ាធពីមិត្ភ្រ្ិឱ្យជកបើករាស់ជកគឿង 

សសវ រឹង	និងជកគឿងជញៀន

ជគាលបំណង៖ អនុញ្្ញ តឱ្យអនា្រចូលរមួអនុវត្ការជ្លែើយតបនរឹងការោ្់រសម្ាធ 

ពីមិត្ភ្រ្ិឱ្យជកបើករាស់ជកគឿងសសវ រឹង	និងជកគឿងជញៀន

ក្រោសផំ្្ង	

ធំ	ហ្ឺត
៤០-៤៥	នាទី

ស្រម្មភាព	៥.៥៖	ការជរៀនអនុវត្រា្់រថសដែង

ជគាលបំណង៖ បិទការកបជំុរាក្ររុម	ជលើ្រ្រម្ស់ការអនុវត្កាសិ្រសា	និងជលើ្រ 

ទរឹ្រចិត្ឱ្យអនា្រចូលរមួកត�ប់ម្រវញិ។	
១០-១៥	នាទី
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រយៈជពលកតរូវការ៖	១០-១៥	នាទី	

ជគាលបំណង៖	 ស្្គមន៍អនា្រចូលរមួរា្្មី	 និងពិនិត្យ 

ជ�ើងវញិ	 កបសិនមានសំណួរ	 ្រង្ល់	 ឬលទ្ធផល	

ណាមួយទា្់រទងនរឹងក្ររុម	 និងជលើ្រទរឹ្រចិត្ពួ្រជគចូល 

រមួការពិភា្រសាជៅដ្ងៃជនះ។	

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 សជងខាបជ�ើងវញិជោយ 

អនា្រសកមបសកមរួល	 និងជយបល់កតលប់ពីអនា្រស្មម័កគ 

ចិត្។	

ជសច្រដែីថណនំា៖	

១.	 ពន្យល់ថ្៖	 អរគុណប្ូនៗទំាងអស់គានា 	 ថៃលរាន

ម្រចូលរមួ្ិរច្ចពិភា្រសារបស់ជយើងដ្ងៃជនះ។		កាល

ជួបគានា ជលើ្រមុនជយើងរានពិភា្រសាអំពីភាពតានតរឹង 

និងវធីិថៃលជធ្ើឱ្យមានសុខភាពលមួ្យ	ចំនួនជៃើម្ី 

ជោះសស្យភាពតានតរឹង	 និងអារម្មណ៍ពិរា្រ។	

ជយើងរានឯ្រភាពគានា ថ្	 ជយើងនរឹង	 ពយាយមយ្រ 

គំនិតទំាងជនះជៅអនុវត្រា្់រថសដែង។	

២.	 សួរថ្៖ 

្រ.	 ជតើមានប្ូនណាធាលែ ប់រជបៀបជោះសស្យភាព

តានតរឹងថៃលជយើងរានពិភា្រសា្រនលែងម្រ? 

ជតើវាមានកបសិទ្ធភាពថបបណាខលែះ?

ខ.	 ជតើមានប្ូនណា	 ចង់ថច្ររថំល្រពីការអនុវត្អ្ី

ថៃលរានជរៀនពីមុន	 ជៅ្រនាុងការអនុវត្រា្់រ	

ថសង្ឬជទ?

គ.	 ជតើមាននរណាមានសំណួរ	 ឬ្រដែី្រង្ល់ណា 

មួយ	 ពី្ិរច្ចពិភា្រសាមុនថៃលពួ្រជគចង់យ្រ 

ម្រពិភា្រសាឬជទ?

្ំរណត់សមា្គ ល់សកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល៖	

 កបសិនជបើគា្ម នអនា្រណាមានា ្់រថច្ររថំល្រអ្ីមួយជទ

ជនាះ	អនា្រសកមបសកមរួលអាចថច្ររថំល្រៃំជណើ រ 

ជរឿង	ឬការសជងកាតផ្្ល់ខលែួនណាមួយពីជីវតិផ្្ល់

ខលែួន	 ជហើយផសារភា្ជ ប់វាជៅនរឹងការពិភា្រសាគានា ជៅ 
ជមជរៀនមុន។	

 ជកបើការអបអរ	 ការជសងៃើចសរជសើរ	 និងការស្ទរ 

ជៃើម្ីពកងរឹងភាពជរាគជម័យ	 ឬៃំជណើ រផ្លែ ស់បដែូរ	

តាមថបបវជិ្ជមាន

៤.	 ពន្យល់ថ្៖	 ្ិរច្ចពិភា្រសាបន្ជទៀតជនះ	 ជយើងនរឹង 

ពិភា្រសាថសង្យល់អំពី	 មូលជហតុថៃលមនុស្ស 

ជកបើករាស់ជកគឿងសសវ រឹង	 និងជកគឿងជញៀន	 និងផល

ប៉ាះោល់ថៃលអាចមានជៅជលើការរស់ជៅ	កគរួស្រ	

និងសហគមន៍របស់ជយើង	 កពមទំាងរជបៀបជ្លែើយ 

តបនរឹងការោ្់រសម្ាធពីមិត្ភ្រដែិឱ្យជកបើ	 ករាស់ 

ជកគឿងសសវ រឹង	 និងជកគឿងជញៀនទំាងជនាះ	 កបសិន 

ជបើជយើងមិនចង់។	

�កមមេភាព ៥.១៖ កិច្ចស្វា គមន៍

�កមមេភាព ៥.២៖ មូលពហ�តអវាតីមនត�្សព្បើ្បា�ព់្គឿង្�វលង 
និងព្គឿងពញៀន
( ៃ្រសសង់ពី្រកមងឧប្ររណ៍បណុ្ះបណ្ាលសកមាប់ម

នុស្សវ ម័យជំទង់	ស្ីពីអំជពើហិងសាទា្់រទងនរឹងជយនឌម័រ)

រយៈជពលកតរូវការ៖	៣០	-៤០	នាទី

ជគាលបំណង៖	ថសង្យល់ពីចំជណះៃរឹង	ទស្សនៈ	ជំជនឿ	

និងគំនិតអំពីការជកបើករាស់ជកគឿងសសវ រឹង	និងជកគឿងជញៀន

ជៅ្រនាុងស្្នភាពខុសៗគានា ។	

ស្រសំខាន់ៗ៖	

 ជបើជទាះរាមានមូលជហតុជកចើនថៃលមនុស្ស 
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ជកជើសជរ ើសជកបើជកគឿងសសវ រឹង	និងជកគឿងជញៀន	វា

រាការសំខាន់ថៃលកតរូវចងចំាថ្វាគឺរាជជកមើស

មួយប៉ាុជណា្ណ ះ

 វារាការងាយសសរួលរាង្រនាុងការជជៀសវាងការ

ជកបើជកគឿងសសវ រឹង	ឬជកគឿងជញៀនតំាងពីៃំបូង	រា

រាងការបញ្ឈប់ការជកបើជកកាយជពលអនា្ររានចា

ប់ជផ្ើមជកបើវាជហើយ

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 ក្ររុមតូចៗជធ្ើការរាមួយ 

គានា 	បន្ាប់ម្រជធ្ើការពិភា្រសារាក្ររុមធំ	ជលើមូលជហតុដន 

ការផរឹ្រជកគឿងសសវ រឹង	និងការជកបើករាស់ជកគឿងជញៀន។	

ជសច្រដែីថណនំា៖	

១.	 ពន្យល់ថ្៖	 ដ្ងៃជនះជយើងនរឹងពិភា្រសាគានា អំពីថ្ជតើ

ជៅ្រនាុងឱកាសអ្ី	 និងមូលជហតុអ្ីថៃលជ្រ្មងវ ម័យ	

ជំទង់	 និងមនុស្ស្រនាុងសហគមន៍	 និងកគរួស្ររបស់ 
ពួ្រជគ	–	ទំាងជ្រ្មង	មនុស្សចាស់	បុរស	និងសស្ី	 –	

ផរឹ្រជកគឿងសសវ រឹង	និងជកបើករាស់ជកគឿងជញៀន។	

២.	 និយយថ្៖	សូមថច្ររា៤ក្ររុមតូចៗ។	បន្ាប់ម្រ

សូមឱ្យអនា្រតំណាងក្ររុមម្រយ្រក្រោសផំ្្ងធំ	

និងហ្ឺត។	ក្ររុមទី	១និងទី២	កតរូវពិភា្រសាអំពីសំណួរ 

សដែីពីជកគឿងសសវ រឹង	និងក្ររុមទី៣និងទី៤		កតរូវពិភា្រសា

អំពីសំណួរសដែីពីជកគឿងជញៀន។	 ជយើងមានជពល 

១០នាទីជៃើម្ីពិភា្រសា។	

្រ.	 សំណួរទី១៖	ជតើស្្នភាព	ឱកាស	ឬមូលជហតុ 

ជផ្សងគានា អ្ីខលែះថៃលប្ូនជែើញជ្រ្មងវ ម័យជំទង់	 ឬ 

មនុស្សជពញវ ម័យ	ផរឹ្រជកគឿងសសវ រឹង?

ខ.	 សំណួរទី	 ២៖	 ជតើស្្នភាព	 ឱកាស	 ឬមូល 

ជហតុជផ្សងគានា អ្ីខលែះថៃលប្ូនជែើញជ្រ្មងវ ម័យ 

ជំទង់	 ឬមនុស្សជពញវ ម័យ	 ជកបើករាស់ជកគឿង 

ជញៀន?	

៣.	 និយយថ្៖	សូមតំណាងក្ររុមនីមួយៗថច្ររថំល្រ

គំនិតរបស់ខលែួន។	

្រ.	 បន្ាប់ពីប្ូនកគប់គានា រានថច្ររថំល្រគំនិតគានា រចួ 

យ្រហ្ឺតថៃលមានពណ៌បួនខុសៗគានា 		ជហើយ

សរជសរចំណងជជើងនីមួយៗជោយជកបើពណ៌

ខុសៗគានា ៖	‘កពរឹត្ិការណ៍សង្គម’	‘បញ្ហា កតរូវជោះ 

សស្យ’	‘បញ្ហា ទា្់រទងនរឹងសុខភាព’	និង	‘បញ្ហា  

ជផ្សងៗ’។	

ខ.	 ជៃើរជមើលផំ្្ងរបូភាពរបស់ក្ររុមនីមួយៗជហើយ

គូសរារង្ង់	 ឬគូសបន្ាត់ពីជកកាមមូលជហតុ 

នីមួយៗជោយជកបើពណ៌ថៃលកតរូវគានា នរឹងចំណង

ជជើងដនកបជភទថៃលោ្់រពម័ន្ធ។	

្ំរណត់សមា្គ ល់សកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល៖	

 ដផ្ជរឿង្្មីអាចនរឹងជលចជចញពីគំនិតរបស់អនា្រ 

ចូលរមួថៃលមានភាពបត់ថបនរាមួយនរឹងការ	

ចាត់រាកបជភទ។	

 កតរូវករា្រៃថ្អនា្រទទួលរានមូលជហតុរាជកចើន

អំពីការផរឹ្រ	និងការជកបើករាស់ជកគឿងជញៀន។	

 កបសិនជបើមានមូលជហតុថៃលពិតរារ្រនរឹ្រមិន

ជែើញជនាះ	 អនា្រសកមបសកមរួលអាចផដែល់គំនិត

នានាជៃើម្ីឱ្យអនា្រចូលរមួពិចារណា។	

កពរឹត្ិការណ៍សង្គម បញ្ហា កតរូវជោះសស្យ បញ្ហាទា្រ់ទង	នរឹងសុខភាព បញ្ហា ជផ្សងៗ

- ការជរៀបការ - ផរឹ្រជៃើម្ីបំជភលែចអ្ីមួយ - ផរឹ្រជៃើម្ីសុខភាពល្ - គិតថ្មានរស់	

រាតិឆាងៃ ញ់

- ពិធីបុណ្យស្សនា - ផរឹ្រជៃើម្ីសបបាយ - ផរឹ្របន្ាប់ពីសកមាល	្ូរនរចួ - បជងកាើនទំនា្់រទំនង
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- ជៅជពលជួបជំុមិត្ភ្រដែិ - ផរឹ្រជៃើម្ីភាពកាលែ ហាន - ផរឹ្រជៃើម្ីថ្រជរាគ

- ជៃើម្ីជោះសស្យ	

ភាពតានតរឹង

៤.	 សួរថ្៖	 ជតើមានមូលជហតុអ្ីខលែះថៃលជ្រ្មងវ ម័យជំទង់ចាប់ជផ្ើមផរឹ្រជកគឿងសសវ រឹង	 ឬជកបើជកគឿងជញៀនជៅជពលថៃ

លលូតោស់ជៅរាមនុស្សជពញវ ម័យ?

្ំរណត់សមា្គ ល់សកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល៖	

 ការចូលរមួរាមួយក្ររុមមិត្ភ្រ្ិ	 និងអារម្មណ៍ថ្	

អនា្ររាចំថណ្រដនក្ររុម

 ការៃ្រពិជស្ធន៍គានា 	និងការពកងរឹងភាពកាលែ ហាន

 ការបងាហា ញថ្អនា្ររាមនុស្សជពញវ ម័យ

 មានអារម្មណ៍ថ្�ូយ

 មិនយ្រចិត្ទុ្រោ្់រ	 រ រឹចង់ជគចជវសពីស្្នភាព	

ពិរា្រ	និងអារម្មណ៍ពិរា្រ

៥.	 ពន្យល់ថ្៖	្រនាុងកបជទសមួយចំនួន	វាគឺរាការខុស

ចបាប់សកមាប់អនា្រថៃលមានអាយុជកកាម	 ១៨	 ឆានា ំ	

ផរឹ្រ	 ឬជកបើករាស់ជកគឿងសសវ រឹង	 ពីជកោះរាងកាយ	 

និងចិត្គំនិតរបស់ពួ្រជគជៅមិនទាន់ចាស់ទំុជៅ

ជ�ើយ្រនាុងការជោះសស្យបញ្ហា ជកគឿងសសវ រឹង។	

ចុះកបជទស្រម្ុរាវញិ?	 ជតើប្ូនគិតថ្គួរថត	 មាន
 

ចបាប់ថបបជនាះជៅ្រនាុងកបជទសជយើងជទ?	 សូមចំា

ថ្ការជកបើករាស់ជកគឿងជញៀនគឺរាការខុសចបាប់	

ពីជកោះវាមានហានិភម័យ	និងភាពអន្រាយខ្ស់

៦.	 សួរថ្៖	 ជតើប្ូនរានសិ្រសា	 ឬមានអ្ីភ្ា្់រជផ្ើលអំពី

សម្មភាពជនះ?

	 សូមជមើលពម័ត៌មានសកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល

្រនាុងឧបសម្ម័ន្ធ	៥។

�កមមេភាព ៥.៣៖ ឥទ្ធិពល និងផលលប៉ះោលម់នព្គឿង្�វលងពលើ
ក្ររ�ព់ៅរប�ព់យើង
( ៃ្រសសង់ពី្រកមងឧប្ររណ៍បណុ្ះបណ្ាលសកមាប់ម

នុស្សវ ម័យជំទង់	ស្ីពីអំជពើហិងសាទា្់រទងនរឹងជយនឌម័រ)

រយៈជពលកតរូវការ៖	៣០-៤០	នាទី	

ជគាលបំណង៖	 ជួយមនុស្សវ ម័យជ្រ្មងយល់ៃរឹងអំពីភាព

ខុសគានា ដនផលប៉ាះោល់អវជិ្ជមាន	ជៅជលើរាង	កាយ	ចិត្	

គំនិត	 អារម្មណ៍	 អា្រប្្ិររយិ	 និងទំនា្់រទំនងដនការ	

ផរឹ្រជកគឿងសសវ រឹងជកចើនជព្រ។	

ស្រសំខាន់ៗ៖	

 ការផរឹ្រជកគឿងសសវ រឹងអាចមានផលប៉ាះោល់រា

ភាពរ្ីររាយ	ប៉ាុថន្្៏រមានផលប៉ាះោល់មិនរ្ីររាយ	

និងរាពិជសសគឺមានទំាងផលប៉ាះោល់ថៃល 

មានជកគាះថ្នា ្់រផងថៃរ

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 ស្រម្មភាពបំផុសគំនិត	

និងការពិភា្រសាក្ររុមធំ

ជសច្រដែីថណនំា៖	

១.	 ពន្យល់ថ្៖	 ឥលូវជយើងនរឹងចំណាយជពលគិត	

និងសិ្រសាពីឥទ្ធិពល	 និងផលប៉ាះោល់	 ដនការ	

ផរឹ្រជកគឿងសសវ រឹង។	 ជតើមានអ្ីជ្រើតជ�ើងជៅជពល

មាននរណាមានា ្់រផរឹ្រជកគឿងសសវ រឹង?

្រ.	 អនា្រសកមបសកមរួលជរៀបចំក្រោសផំ្្ងធំ	 
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ថៃលមានរបូភាពថផនទីគំនិតជៅចំ្រណ្ាល

គូរ	រង្ង់	និងសរជសរចំណងជជើងថ្៖	ផលប៉ាះ

ោល់ដនការផរឹ្រជកគឿងសសវ រឹងរចួថច្រកបជឡាះ	

ថៃលជៅសល់ជលើក្រោសជនះរា	 ៥ថផនា្រ	

ថៃលមានបិទស្លែ ្រថ្៖	

o រាងកាយ	(របូកាយ)

o គំនិត	(ការគិត	និងអារម្មណ៍)

o អា្រប្្ិររយិ	(ស្រម្មភាព	ឬការជធ្ើអ្ីមួយ)

o ទំនា្់រទំនង

o សហគមន៍	និងសង្គម

២.	 សួរថ្៖	 ជតើជកគឿងសសវ រឹងប៉ាះោល់ៃល់មនុស្ស	

និងសហគមន៍ថបបណា?	 អ្ីជ្រើតជ�ើងចំជោះ	

ពួ្រជគ	 និងអនា្រថៃលជៅជំុវញិខលែួនពួ្រជគ	 ជៅជពល	

ជគផរឹ្រជកគឿងសសវ រឹង?

្រ.	 អនា្រសកមបសកមរួល្រត់កតាចជមលែើយជៅ្រនាុង 
ថផនា្រថៃលសមសសបជលើក្រោសផំ្្ងធំ

ខ.	 រលំរឹ្រអនា្រចូលរមួ្ំុរឱ្យជកបើជ ្្ម ះមនុស្សពិតប្

រា្រៃ	ជៅជពលគិតអំពីបទពិជស្ធន៍របស់ពួ្រ

ជគ្រនាុងកគរួស្រ	 និងភូមិថៃលផរឹ្រជកគឿងសសវ រឹង	

(ការសមាងៃ ត់)។	

គ.	 កតរូវគិតអំពីផលប៉ាះោល់វជិ្ជមាន	 និងអវជិ្ជមាន	

រមួទំាងផលប៉ាះោល់រយៈជពលខលែី/មធ្យម	 និង	

ថវង។	

្ំរណត់សមា្គ ល់សកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល៖	

 រាងកាយ៖	«មានជំងឺជ្លែើម» «ជធងជធាងឈឺ្របាល» 

«្រ្ួតចជង្ារ» 

 ចិត្/អារម្មណ៍៖	 «មានអារម្មណ៍សបបាយ	 រជំភើប	

និងជជឿរា្់រ» «កចបូ្រកបបល់	 ឬគិតអ្ីមិនចបាស់	

ោស់» 

 អា្រប្្ិររយិ៖	«ជកទតជកទាត	និងៃួល» «វាយៃំ 

ជគ» «មិនជៅជធ្ើការងារ» «រមួជភទជោយគា្ម ន 

សុវត្ិភាព» «មានជកគាះថ្នា ្់រ« «មានភាពរ្ីររាយ» 

«កាលែ ហាន្រនាុងការរា	ំ ឬជកចៀង» «ការជធ្ើអ្ីថៃល 

លងៃង់ជ ល្ែ ចំជោះខលែួនឯង» 

 ទំនា្់រទំនង៖	 ការចូលរមួ្រនាុងកពរឹត្ិការណ៍សង្គម 
នានា	 អារម្មណ៍របស់កបពន្ធ	 និង្ូរនថៃលខូច 

ចិត្	 ពីជកោះបដែី/ឪពុ្ររបស់ពួ្រជគចំណាយករា្់រ

ជលើការផរឹ្រ	ជហើយបជញ្ចញអា្រប្្ិររយិកចជឡាត 

ខរឹងមានហិងសា	 ថប្ររា្់រ្រនាុងទំនា្រទំនង	 ការ 
ជថជ្ររាមួយមនុស្សថៃលជទើបស្្គ ល់	្្មីៗ។	

 សហគមន៍៖	 សមាជិ្រសហគមន៍ជមើលងាយ 

ៃល់អនា្រផរឹ្រជកចើន	ការផរឹ្រសសវ រឹងជពលជបើ្របរនំា	

ឱ្យមានជកគាះថ្នា ្់រ	 មនុស្សខលែះអាចជៅឱ្យឆាងៃ យ 

ពីការងារ	ឬរាត់បង់ការងារ។	

ជៅជពលអនា្រចូលរមួរានថច្ររថំល្ររាល់សំជណើ  

របស់ពួ្រជគទំាងអស់ជហើយ	អនា្រអាចបន្	បថន្មគំនិត	

និងពម័ត៌មាន្្មីថៃលពួ្រជគគិតមិនជែើញជៅជលើផំ្្ង 

ក្រោសធំ។	អនា្រអាចជកបើតារាង	ធនធាន	 (សូមជមើល 

ឧបសម្ម័ន្ធ ៥)	 ជៃើម្ីជួយអនា្រ។	 កតរូវករា្រៃថ្រាល់ 

ចំណុចសំខាន់ទំាងអស់កតរូវរានជធ្ើបទបងាហា ញ។	
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៣.	 សជងខាបថ្៖	ការផរឹ្រមដែងមាកា ល	និងផរឹ្រជកគឿងសសវ រឹង

ល្មមអាចរាវធីិសបបាយមួយថៃរ។	 ប៉ាុថន្ជបើផរឹ្រ	 

ជកចើនអាចមានផលប៉ាះោល់អវជិ្ជមានរាជកចើន	និង 

បងកាជកគាះថ្នា ្់រជផ្សងៗ	 ៃូចរាបំផ្លែ ញទំនា្់រ	 ទំនង	

បំផ្លែ ញខួរ្របាល	 និងជ្លែើម	រាត់បង់ការងារ	 	ធាលែ ្់រ 

ខលែួនរមួជភទថៃលមានហានិភម័យនំាឱ្យ្លែង	 ជំងឺ 
កាមជរាគ/ជមជរាគជអៃស៍	 ឬមានដផ្ជោះជោយមិន 

ចង់	 (ឬបំផ្លែ ញគតិជៅជពលថៃលនរណាមានា ្់រផរឹ្រ

ជពល្ំរពុងមានដផ្ជោះ)	 ឬកាលែ យរាកបកពរឹត្ហិងសា

ជលើដៃគូថៃលអាចនំាឱ្យមានការចាប់ោ្់រគុ្រ។ល។	

៤.	 ពន្យល់ថ្៖	 គិតពីការជកជើសជរ ើសផរឹ្រ	 ឬជកបើករាស់ 

ជកគឿងជញៀន	 នរឹងប៉ាះោល់ៃល់ផលែូវជឆ្ាះជៅរ្រ្រដែី 
សង្រឹម	 និង្រដែីសសដមរបស់ប្ូនថៃលជយើងរាន 
ពិភា្រសា្រនាុងជមជរៀនមុន។	 ជតើប្ូនគិតថ្នរឹងជធ្ើអ្ី	 –	

ថៃលជធ្ើឱ្យប្ូនខិតជិតនរឹង្រដែីសសដមរបស់ប្ូន	 ឬជធ្ើ

ឱ្យអនា្រឃ្លែ តឆាងៃ យពី្រដែីសសដមរបស់ប្ូន?

៥.	 សួរថ្៖	ជតើប្ូនមានអ្ីថៃលគួរឱ្យភ្ា្់រជផ្ើល	ឬចាប់

អារម្មណ៍ពីការពិភា្រសាជនះជទ?

�កមមេភាព ៥.៤៖ រពបៀប និយាយថាពទ
( ៃ្រសសង់ពី្រកមងឧប្ររណ៍បណុ្ះបណ្ាលសកមាប់ 
មនុស្សវ ម័យជំទង់	ស្ីពីអំជពើហិងសាទា្់រទងនរឹងជយនឌម័រ)

រយៈជពលកតរូវការ៖	៤០-៤៥នាទី

ជគាលបំណង៖	បជងកាើត	និងអនុវត្រជបៀប	និយយថ្	ជទ	

ចំជោះជកគឿងសសវ រឹង	ឬជកគឿងជញៀន។	

ស្រសំខាន់ៗ៖	

 អនា្រអាចបជងកាើជជកមើសអំពីថ្អនា្រផរឹ្រ	ឬអត់សកមាប់ 

ខលែួនអនា្រផ្្ល់ជបើជទាះបីមិត្ភ្្រ្ម័	 ឬពួ្រមា៉ា្ររបស់	

អនា្របជងកាើតជជកមើសជផ្សងពីអនា្រ្៏រជោយ

 ការបៃិជសធផរឹ្រ	 ឬជកបើជកគឿងជញៀន	 (ជោយ 

និយយថ្	 ជទ)	 អាចមិនងាយសសរួល	 ប៉ាុថន្អនា្រ 

អាច	ជធ្ើរាន	ជហើយវាអាសសម័យជលើអនា្រជទ

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	ការបំផុសគំនិត	 និងការ 

ជៃើរតួ

ជសច្រដែីថណនំា៖ 

១.	 ពន្យល់ថ្៖	 ជយើងនរឹងអនុវត្វធីិជផ្សងៗ្រនាុងការ 

កបឈមជោះសស្យរាមួយសម្ាធថៃលនំាឱ្យ	

ជយើងផរឹ្រ	ឬជកបើជកគឿងជញៀន។	

២.	 សួរថ្៖	ជតើរាទូជៅជ្រ្មងវ ម័យជំទង់ទទួលរានសម្ាធ 

អ្ីខលែះពីមិត្ភ្រ្ិរបស់ពួ្រជគ?	 (សរជសរចជមលែើយជៅ	

ជលើផំ្្ងក្រោសធំ)

៣.	 និយយថ្៖	ជយើងនរឹងសំថៃងតួមួយ។	សូមប្ូនជធ្ើ	

ការរាដៃគូពីរៗនា្់រ	ឬរាក្ររុមតូច	(៣–	៤	នា្់រ)។	

្រ.	 ដៃគូ	នីមួយៗកតរូវជរៀបចំរាការសំថៃងតួខលែីមួយ

ជៃើម្ីបងាហា ញអំពីជរឿងដនការោ្់រសម្ាធមួយ	

ថៃលមនុស្សវ ម័យជ្រ្មងរងសម្ាធជនាះទទួល

ជរាគជម័យ្រនាុងការនិយយថ្	 «ជទ»។	 ប្ូនៗ	

មាន	រយៈជពល	៥នាទី	ជៃើម្ីជរៀបចំ។	

៤.	 បន្ាប់ពីជៃើរតួនីមួយៗរចួ	សួរថ្៖ 

្រ.	 ជតើអនា្រថៃលរងសម្ាធឱ្យផរឹ្រ	 /	 ជសពជកគឿង

ជញៀនជោះសស្យស្្នភាពថបបណា?	

ខ.	 ជតើទទួលរានការជ្លែើយតបលយ្៉ាងៃូចជមដែច?	

៥.	 សួរថ្៖	 ជតើប្ូនរានជរៀនអ្ីអំពីការជ្លែើយតបជៅ 
ជពលមិត្ភ្្រ្ម័	 /	 ពួ្រមា៉ា្រោ្់រសម្ាធឱ្យអនា្រស្្រ 

ល្ងផរឹ្រជកគឿងសសវ រឹង/ជកបើជកគឿងជញៀន?
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រយៈជពលកតរូវការ៖	១០-១៥	នាទី

ជគាលបំណង៖	 បិទ្ិរច្ចពិភា្រសា  ជលើ្រទរឹ្រអនា្រចូលរមួ 

្រនាុងការអនុវត្នូវអ្ីថៃលរានជរៀនសូកត	 និងចូលរមួ្រនាុង

្ិរច្ចពិភា្រសាបន្ាប់ជទៀត។	

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 អនា្រសកមបសកមរួល	 ឬ 

អនា្រចូលរមួសជងខាបអំពីស្រសំខាន់ៗថៃលរានម្រពីការ

ពិភា្រសា	 និងផដែល់ជយបល់អំពីវធីិនានាថៃលអាចយ្រ

ការសិ្រសាជនះជៅអនុវត្រា្់រថសដែងតាម	 រយៈការចូល 

រមួពីស្រម្មជនស្មម័កគចិត្។	

ជសច្រដែីថណនំា៖	

១.	 ពន្យល់ថ្៖	 ជយើងរានម្រៃល់ចុងបញ្ច ប់ដន្ិរច្ច 

ពិភា្រសា។	 ដ្ងៃជនះ	 ជយើងរាននិយយអំពីមូល 

ជហតុអ្ីមនុស្សជកបើករាស់ជកគឿងសសវ រឹង	 និងជកគឿង 

ជញៀន	និងសិ្រសាអំពីផលប៉ាះោល់ដនជកគឿង	សសវ រឹង	

និងជកគឿងជញៀនជៅជលើបុគ្គល	 កគរួស្រ	 និងសហ 

គមន៍	កពមទំាងរានសិ្រសារជបៀបជ្លែើយ	តបនរឹងការ

ោ្់រសម្ាធពីមិត្ភ្រ្ិឱ្យជកបើករាស់ជកគឿងសសវ រឹង	

និងជកគឿងជញៀន	កបសិនជបើជយើងមិនចង់។	

២.	 សួរថ្៖	 ជតើប្ូនមានអ្ីចង់ថច្ររថំល្រការយល់

ជែើញ	 ឬការចាប់អារម្មណ៍អំពី្ិរច្ចពិភា្រសាដ្ងៃជនះ	

របស់ជយើងថៃរ	ឬជទ?

៣.	 ពន្យល់ថ្៖	ជៅចជនាលែ ះជពលជនះ	និង្ិរច្ចកបជំុជលើ្រ 

ជកកាយរបស់ជយើង	 សូមថច្ររថំល្រពម័ត៌មាន	 មួយ 

ចំនួនថៃលប្ូនរានសិ្រសារាមួយអនា្រៃដទ	ឬអនុវត្

ការជ្លែើយតបនរឹងការោ្់រសម្ាធពីមិត្ភ្រ្ិ	 កបសិន 

ជបើស្្នភាពជ្រើតជ�ើង	 ជហើយប្ូនមិនចង់ជធ្ើ។	

អរគុណអនា្រទំាងអស់គានា ថៃលរាន	 ចូលរមួ	 ជយើង 

និងជួបគានា ម្ងជទៀតជៅជពលកបជំុជលើ្រជកកាយ 

ថៃលជពលជនាះជយើងនរឹងពិភា្រសា	 អំពីរាតិសសវ រឹង 

និងជកគឿងជញៀន។
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ACTIVITY 5.5:  
LEARNING IN ACTION15

Time needed: 10-15 minutes

Aim: To close the group meeting, promote 
implementation of learnings, and encourage participants 
to return.

Description: The facilitator or participants summarise 
the key messages from the discussion and suggest ways 
in which this learning can be put into action through 
volunteer activist engagements.

Directions:

1. Explain: We have come to the end of our time together 

today, but remember we have agreed to meet again. 
Today we have talked about reasons why people use 
alcohol and drugs and learnt about the effects of alcohol 
and drugs on individuals, families and communities as 
well as practiced how to respond to peer pressure to use 
them if we choose not to.

2. Question: Ask whether any participant would like to 
share something they found surprising or interesting 
about the discussion today. 

3. Explain: Between now and our next meeting, you 
can share some of the information that you have learnt 
with others or practice responding to peer pressure if 
a situation arises in your own life.  Thank everyone for 
joining and tell them you look forward to seeing them 
again at the next meeting.

14 Ibid

�កមមេភាព ៥.៥៖ ក្រពរៀនអនតវ�្ជាក់ណ�ដែង
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សមសរៀនទតី៦៖
គំនិតអំពតីភាពជាសេ្តី ឬភាពជាបុរេ



68    |   ប្របទសកម្ពុជា  -  បសៀវបៅណែនាសំបរា្រ់អ្នកសបម្រសបមរួេបកមេងវយ័ជទំង់

ពមពរៀនទតី៦៖ ភាពជាពកមេង្�តី/ពកមេង្បរុ�ភាពជាស�្តី/បតរ�
ទិៃឋាភាពទូជៅ៖ ជៅ្រនាុងជមជរៀនជនះ	 អនា្រចូលរមួនរឹងថច្ររថំល្របទពិជស្ធន៍របស់ពួ្រជគអំពីសង្គម	 របូនីយ្រម្ម 
ជយនឌម័រ	 និង្លែុះបញ្្ច ំងពីភាពកតរឹមកតរូវដនទស្សនៈ	 និងនិយមជយនឌម័រសំខាន់ៗ។	 អនា្រ	 ចូលរមួនរឹងមានការយល់ 

ៃរឹងពីភាពខុសៗគានា រវាងជភទ	និងជយនឌម័រ	និងគិតអំពីបញ្ហា កបឈមដន	វសិមភាពជយនឌម័រ។	

ជគាលបំណង៖ 

 ការមានទស្សនៈតរឹងថតង	និងចជង្ៀតចង្ល់អំពីរជបៀបជធ្ើរាបុរស	និងរជបៀបជធ្ើរាសស្ី	គឺរាការោ្់រសម្ាធ

ៃ៏អយុត្ិធម៌ជៅជលើជ្រ្មងកបរុស	 និងជ្រ្មងសសី	 បុរស	 និងសស្ី	 ្៏រៃូចរាការផ្ល់	 ឱកាសខុសៗគានា យ៉ាងអយុត្ិ 

ធម៌ជៅជលើក្ររុមនីមួយៗផងថៃរ

 ការមានភាពជស្មើគានា 	 និងទស្សនៈថៃលថផ្្រជលើសិទ្ធិមនុស្ស	 និងបុគ្គលទំាងឡាយនំាឱ្យថសង្ជចញនូវភាព

បិុនកបសព្	 និងសក្ានុពលរបស់បុគ្គលមានា ្់រៗ	 ថៃលអាចនំាឱ្យសហគមន៍	 និងសង្គមមានសុវត្ិភាព	

និងភាពរស់រជវ ើ្រកបជសើរជ�ើង។

ស្រម្មភាពជមជរៀនទី៦ សមា្ភ រ ជពលជវោ

ស្រម្មភាព	៦.១៖	្ិរច្ចស្្គមន៍

ជគាលបំណង៖ ស្្គមន៍អនា្រចូលរមួម្រកាន់្ិរច្ចពិភា្រសានិងតាម

ោនជលើសំណួរ	្រដែី្រង្ល់	ឬលទ្ធផលសជកមចនានាថៃលទា្់រទង 

នរឹងក្ររុម	ជហើយជលើ្រទរឹ្រចិត្ពួ្រជគចូលរមួការពិភា្រសាជៅដ្ងៃជនះ

១០	-១៥ 

នាទី

ស្រម្មភាព	៦.២៖	ភាពរាជ្រ្មងសសី/ជ្រ្មងកបរុស	ភាពរាសស្ី/បុរស

ជគាលបំណង៖ អនុញ្្ញ តឱ្យអនា្រចូលរមួ្លែុះបញ្្ច ំង		និងពិភា្រសា	 
អំពីបទពិជស្ធន៍របស់ពួ្រជគ	ពី	និយម	និងវសិមភាពដន	

ជយនឌម័រ។	

ក្រោសផំ្្ងធំ

ហ្ឺត
៥០-៦០	នាទី

ស្រម្មភាព	៦.៣៖	បណំុ្ោ្រ្យជយនឌម័រ

ជគាលបំណង៖ ្លែុះបញ្្ច ំងល្រខាណៈជយនឌម័រទូជៅរបស់សស្ី	និង 
បុរស	និងការរពំរឹងទុ្ររបស់សង្គម	ចំជោះភាពរាបុរស/សស្ី។	

ចំថណ្រតូចៗដនក្រោស	A5	 

 សកមាប់ក្ររុមជ្រ្មងកបរុស	និង	 

ជ្រ្មងសសីសរជសរជលើការ 

បរយិយ	អំពីភាពរាបុរស	

និងសស្ី។	ក្រោសផំ្្ងធំ

ហ្ឺត	ជ ្្ម ដៃ	ហ្ឺតពណ៌	សកាុត។ 

១៥-២០	នាទី

ស្រម្មភាព	៦.៤៖	ជយនឌម័រ	និងជភទ	

ជគាលបំណង៖ ពិភា្រសាអំពីអត្នម័យដនជភទ	និងជយនឌម័រ	និង	

ៃរឹងថ្ជយនឌម័រកតរូវរានបជងកាើត	ជ�ើងជោយសង្គម។	

ក្រោសផំ្្ងធំ

ហ្ឺតចកមរុះពណ៌
២០-៣០ នាទី
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�កមមេភាព ៦.១៖ កិច្ចស្វា គមន៍
រយៈជពលកតរូវការ៖	១០-១៥	នាទី	

ជគាលបំណង៖	 ស្្គមន៍អនា្រចូលរមួរា្្មី	 និងពិនិត្យ 

ជ�ើងវញិ	 កបសិនមានសំណួរ	 ្រង្ល់	 ឬលទ្ធផលណា 

មួយទា្់រទងនរឹងក្ររុម	 និងជលើ្រទរឹ្រចិត្ពួ្រជគចូលរមួ 

ការពិភា្រសាជៅដ្ងៃជនះ។	

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 សជងខាបជ�ើងវញិជោយ 

អនា្រសកមបសកមរួល	 និងជយបល់កតលប់ពីអនា្រស្មម័កគ 

ចិត្។	

ជសច្រដែីថណនំា៖	

១.	 ពន្យល់ថ្៖	 អរគុណប្ូនៗទំាងអស់គានា 	 ថៃលរាន

ម្រចូលរមួ្ិរច្ចពិភា្រសារបស់ជយើងដ្ងៃជនះ។	 កាល 

ពីជមជរៀនមុន	 ជយើងរាននិយយអំពីជកគឿងសសវ រឹង	

និងជកគឿងជញៀន	 និងរជបៀបជកជើសជរ ើសថៃលជធ្ើឱ្យ

មានសុខភាពលអំ្ពីស្រធាតុជញៀន។	

២.	 សួរថ្៖ 

្រ.	 ជតើមាននរណាចង់ថច្ររថំល្រពីការអនុវត្អ្ី

ថៃលរានពិភា្រសាថៃរឬជទ?	 កបសិនជបើមាន 

សំុអនា្រស្មម័កគចិត្	១	ឬ២	នា្់រជ�ើងថច្ររថំល្រ។	

(មានជពលកបថហល	៣-៥	នាទី)

ខ.	 ជហើយនរណាមានការកពរួយរារម្ភ	 ឬសំណួរ 

អ្ីចង់ជលើ្រជ�ើងថៃរ	 ឬជទមុនជយើងបន្ជៅ	

កបធានបទ្្មី។	កបសិនជបើមានសំុអនា្រស្មម័កគចិត្	

២	ឬ៣	នា្់រជ�ើងថច្ររថំល្រ។	

្ំរណត់សមា្គ ល់សកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល៖	

 កបសិនជបើគា្ម នអនា្រណាមានា ្់រថច្ររថំល្រអ្ីមួយជទ

ជនាះ	អនា្រសកមបសកមរួលអាចថច្ររថំល្រៃំជណើ រ 

ជរឿង	 ឬការសជងកាតផ្្ល់ខលែួនណាមួយពីជីវតិ 

ផ្្ល់ខលែួន	 ជហើយផសារភា្ជ ប់វាជៅនរឹងការពិភា្រសា 
គានា ជៅជមជរៀនមុន។	

 ជកបើការអបអរ	 ការជសងៃើចសរជសើរ	 និងការស្ទរ 

ជៃើម្ីពកងរឹងភាពជរាគជម័យ	 ឬៃំជណើ រផ្លែ ស់បដែូរ 
តាមថបបវជិ្ជមាន។	

៣.	 ពន្យល់ថ្៖	 ជមជរៀនដ្ងៃជនះ	 នរឹងជផ្្លជលើការថច្រ 

រថំល្របទពិជស្ធន៍អំពីការជធ្ើរាជ្រ្មងសសី/ ជ្រ្មង 

កបរុស	 និងថសង្យល់ពីទស្សនៈនានា	 អំពីរជបៀប 

ថៃលសង្គមរបស់ជយើងរពំរឹងទុ្រសកមាប់	បុរស	និង 

សស្ី។	

ស្រម្មភាព	៦.៥៖	ការជរៀនអនុវត្រា្់រថសដែង

ជគាលបំណង៖ បិទការកបជំុរបស់ក្ររុម	ជលើ្រ	្រម្ស់ការអនុវត្ 

កាសិ្រសា	និងជលើ្រទរឹ្រចិត្ឱ្យ	អនា្រចូលរមួកត�ប់ម្រវញិ។	

១០-១៥	នាទី

�កមមេភាព ៦.២៖ ភាពជា ពកមេង្�តី/ពកមេង្បរុ� ភាព ជាស�្តី/បតរ�

(ៃ្រសសង់ពី	Skhokho	ការគំាកទភាពជរាគជម័យសកមាប់ 

កគរួស្រ,	 PREPARE	 និង្រកមងឧប្ររណ៍បណុ្ះ	 
បណ្ាលសកមាប់មនុស្សវ ម័យជំទង់ស្ីពីអំជពើហិងសាទា្់រ

ទងនរឹងជយនឌម័រ)

រយៈជពលកតរូវការ៖	៥០-៦០	នាទី

ជគាលបំណង៖	 អនា្រចូលរមួ្លែុះបញ្្ច ំង	 និងពិភា្រសាអំពី

បទពិជស្ធន៍របស់ពួ្រជគជៅជលើវសិមភាពជយនឌម័រ។	
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ស្រសំខាន់ៗ៖	

 ទស្សនៈសង្គមអំពីរជបៀបជធ្ើរាបុរស	 និងរជបៀប 

ជធ្ើរាសស្ី	 ការោ្់រសម្ាធជៅជលើជ្រ្មងកបរុស/

បុរស	និងជ្រ្មងសសី/សស្ី

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 អនា្រចូលរមួនរឹងថច្រ 

រថំល្របទពិជស្ធន៍របស់ពួ្រជគ	 អំពីការបជងកាើតសង្គម

ជយនឌម័ររាមួយក្ររុម។	

ជសច្រដែីថណនំា៖	

១.	 ពន្យល់ថ្៖	ជយើងនរឹងពិភា្រសាអំពីភាពខុសគានា 	និង	

ៃូចគានា ដនជ្រ្មងសសី	ឬជ្រ្មងកបរុស្រនាុងស្្នភាពខុសៗ	

គានា 	ៃូចរាជៅផ្ះ	ស្ោជរៀន	្រនាុងចំជណាមមិត្ភ្រ្ិ	

និងជៅ្រនាុងសហគមន៍។	 រាញរឹ្រញាប់	 ជយើងកតរូវ 
រានជគចាត់ទុ្រខុសៗគានា រវាងជ្រ្មងសសី	 និងជ្រ្មង 

កបរុស។	 ជួនកាលជយើងកតរូវរានជគផ្ល់បុព្សិទ្ធិ	 

និងឱកាសខុសៗគានា ជៅ្រនាុងជីវតិពីជកោះថតជភទ 

របស់ជយើង។	 (ឧទាហរណ៍៖	 អនា្រសកមបសកមរួល

ថច្ររថំល្រឧទាហរណ៍ពីជីវតិខលែួនផ្្ល់	 ជៃើម្ី 

ពន្យល់	បងាហា ញចំណុចជនះ។	)

២.	 និយយថ្៖	 សូមប្ូនៗទំាងអស់គានា បិទថភនា្រ	 រចួ 
គិតអំពីជពលជវោមួយថៃលប្ូនទទួលរានការ 
ចាត់ទុ្ររាពិជសស	 ជោយស្រប្ូនរាជ្រ្មងសសី	 ឬ 
ជ្រ្មងកបរុស៖	

្រ.	 ជពលជគករាប់ប្ូនថ្	

«សស្ីមិនកតរូវជធ្ើថបបជនាះជទ»	ឬ	«កតរូវជធ្ើឱ្យៃូច 

រាមនុស្សកបរុស» 

ខ.	 ជពលប្ូនកពរួយរារម្ភអំពីអ្ីថៃលជគករាប់ថ្ 
ប្ូនមានល្រខាណៈៃូចរាជ្រ្មងកបរុសណាស់	

(កបសិនជបើប្ូនរាជ្រ្មងសសី)	 ឬៃូចរាជ្រ្មងសសី 
ណាស់	(កបសិនជបើប្ូនរាជ្រ្មងកបរុស)។	

គ.	 កបថហលរាជគឱ្យ	ឬមិនឱ្យប្ូនជធ្ើអ្ីមួយជោយ	

ស្រប្ូនរាជ្រ្មងកបរុស	ឬជ្រ្មងសសី?

ែ.	ជតើជៅជពលជនាះប្ូនមានអារម្មណ៍ថបបណា?

ង.	 ជតើឥ�ូវជនះប្ូនមានអារម្មណ៍ថបបណា?

៣.	 និយយថ្៖	 សូមប្ូនជបើ្រថភនា្ររបស់ប្ូន	 ជហើយ
 

ថសង្រ្រដៃគូជៃើម្ីថច្ររថំល្រជរឿងរបស់ខលែួន	 រយៈ	

ជពល១០នាទី	 (ជ្រ្មងកបរុសកតរូវចាប់គូរាមួយជ្រ្មង 

កបរុស	និងជ្រ្មងសសីកតរូវចាប់គូរាមួយជ្រ្មងសសី)៖	

្រ.	 ជតើមានអ្ីជ្រើតជ�ើង?	

ខ.	 ជតើជៅជពលជនាះប្ូនមានអារម្មណ៍ថបបណា?

គ.	 ជតើឥ�ូវជនះប្ូនមានអារម្មណ៍អំពីវាថបប

ណា?

៤.	 ករាប់ថ្៖	 សូមអនា្រស្មម័កគចិត្ជ�ើងថច្ររថំល្រជរឿង 

របស់ខលែួន។	

្រ.	 អនា្រសកមបសកមរួល	 ្រត់កតាសម្ាធជយនឌម័រ	 

និងទស្សនៈថៃលអនា្រចូលរមួរានរាយការណ៍		

ជោយជកបើតារាងជួរបញ្ឈរមួយសកមាប់ជ្រ្មង 

សសី	និងជួរបញ្ឈរមួយជទៀតសកមាប់ជ្រ្មងកបរុស	

ជោយផ្ល់ឱកាសឱ្យអនា្រចូលរមួបថន្មនូវវធីិ

នានា	ថៃលជយើងរពំរឹងពីជ្រ្មងសសី	/	ជ្រ្មងកបរុស។	

រចួករាប់	ពីភាពផ្ុយគានា មួយចំនួន	និងល្រខាណៈ	

មិនពិតករា្រៃដនទស្សនៈ	 និងការរពំរឹងទុ្រ	

រាជកចើន។	

៥.	 សួរថ្៖ 

្រ.	 ជតើប្ូនកតរូវរានជគករាប់អំពីថ្ជតើ	 «សស្ីល»្	 ឬ	

«បុរសពិតករា្រៃ»	 កតរូវមានអា្រប្្ិររយិថប

បណាជៅជពលណា?

ខ.	 ជតើប្ូនមានអារម្មណ៍ថបបណា	 ជៅជពលមាន

ការរពំរឹងទុ្រអំពីរជបៀបជធ្ើរាសស្ី	ឬបុរសល?្

គ.	 ជតើគំនិតទំាងជនះថផ្្រជលើអ្ី?
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្ំរណត់សមា្គ ល់សកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល៖	

 ្រត់សមា្គ ល់ថ្ភាពខុសគានា / ្រ្ីរពំរឹងទុ្រនានា 

ថៃលថផ្្រជលើល្រខាណៈជីវស្សស	្(ឧទាហរណ៍៖	

សមត្ភាពបងកា្ំរជណើ ត)	និងជផ្សងជទៀតល្រខាណៈ 

រាផនាត់គំនិតសង្គម	(ឧទាហរណ៍៖	ជ្រ្មងកបរុសមិន 

យំ	សស្ីកតរូវជៅផ្ះជធ្ើ្ិរច្ចការផ្ះ	និងជមើលថ្្ូរន)

ែ.	ជតើគុណតដមលែអ្ីខលែះកតរូវរានបងាហា ញតាមរយៈ	

ភាពខុសៗគានា ទំាងជនះ

្ំរណត់សមា្គ ល់សកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល៖	

 បុរសមានគុណតដមលែជកចើនរាងសស្ី	

 តួនាទី	 និងចរតិល្រខាណៈរបស់បុរសថតងជែើញ

ៃូចរាគួរឱ្យចង់រាន	 មានអំណាច	 និងសំខាន់	

រាង	ជបើជកបៀបជធៀបនរឹងតួនាទី	និងចរតិល្រខាណៈ 

របស់សស្ី

 សស្ី	 រាញរឹ្រញាប់ជៃើរតួរាអនា្រគំាកទ	 និងជៅពី 

ជកកាយបុរស។ល។	

 នរណាគួររាអនា្រជធ្ើការសជកមចចិត្

 នរណាមានសមត្ភាពជកចើនរាង	 នរណាគួររា	

អនា្រៃរឹ្រនំា	

 នរណាយ្រចិត្ទុ្រោ្់រជកចើនរាង

ង.	 ជតើភាពខុសគានា ទំាងជនះសសបតាមសិទ្ធិមនុស្ស

ថៃលបញ្្ជ ្់រពីភាពជសនាើគានា ឬជទ?

ច.	 ជតើភាពសសជៃៀងគានា អំពីបទពិជស្ធន៍របស់ 

ជ្រ្មងកបរុស	និងជ្រ្មងសសីមានអ្ីខលែះ?

្ំរណត់សមា្គ ល់សកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល៖	

 ទំាងជ្រ្មងសសីរងសម្ាធៃូចគានា ្រនាុងការបំជពញ្រ្ីរ ំ

ពរឹងទុ្រថៃលមិនសមជហតុផល

 បទពិជស្ធន៍របស់ជ្រ្មងសសី	

និងជ្រ្មងកបរុសមិនខុសគានា ខាលែ ំង	

ជហើយពួ្រជគមានសមត្ភាព	សសជៃៀងគានា 	

ជបើឱកាសកតរូវរានផ្ល់ឱ្យៃូចគានា ។	

្.	 ជតើទស្សនៈមួយចំនួនអំពីរជបៀបជធ្ើរាបុរស	

និងរជបៀបជធ្ើរាសស្ីប៉ាះោល់ៃល់អនាគត 

របស់ជយើងជោយរជបៀបណា?	

ជ.	 ជតើប្ូនមានអារម្មណ៍ថបបណាអំពីទស្សនៈ	

ថៃលជយើងទទួលរានអំពីរជបៀបជធ្ើរាបុរស	

និងរជបៀបជធ្ើរាសស្ី?

ឈ.	ជតើមានអ្ីជ្រើតជ�ើង	 កបសិនជបើជយើងទំាង 

អស់គានា ចាត់ទុ្របុរស	 និងសស្ីជសនាើគានា 	 ជហើយ

លុបជចាលសម្ាធោ្់រពម័ន្ធនរឹងការជធ្ើរា 

បុរស	ឬសស្ីថៃលមានការរ រឹតត្ិតបំផុត?

៥.	 និយយថ្៖	 សូមអនា្រស្មម័កគចិត្ថច្ររថំល្រអ្ី

ថៃលប្ូនរានសិ្រសា	

និងគួរឱ្យភ្ា្់រជផ្ើល្រនាុងការ	ពិភា្រសាជនះ។	

្ំរណត់សមា្គ ល់សកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល៖	

 ជយងតាមលំហាត់មុនថៃលបងាហា ញអំពីបញ្ហា

ជយនឌម័រ	 ជួយអនា្រចូលរមួឱ្យទទួលស្្គ ល់ពីភាព	

ងាយរងជកគាះរបស់ពួ្រជគ	 (ឧ.	 ជយើងកបថហល

ថច្ររថំល្រអារម្មណ៍សសជៃៀងគានា 	 ៃូជចនាះជ្រ្មង	

កបរុសអាចមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់	 ឬជក្រៀមក្ំរ	 ឬ 

ភម័យខាលែ យអំពីអ្ីមួយៃូចជ្រ្មងសសីថៃរ	 ទំាងជ្រ្មង	

សសី	 និងជ្រ្មងកបរុសកបថហលមានអាម្មរណ៍ទទួល

សម្ាធជកចើនជៃើម្ីពយាយមរស់ជៅទប់ទល់	នរឹង 

ទស្សនៈជយនឌម័រៃ៏ធងៃន់ធងៃរ	 ជៅជពលពួ្រជគមិន 

អាច្ំរណត់អត្សញ្្ញ ណពិតករា្រៃរាមួយពួ្រ

ជគ	ឬមិនអាចទទួលរានមូលជហតុមួយចំនួន)។	

	 សូមជមើលពម័ត៌មានសកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល

្រនាុងឧបសម្ម័ន្ធ៦
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(ៃ្រសសង់ពី្រកមងឧប្ររណ៍បណុ្ះបណ្ាលសកមាប់ម

នុស្សវ ម័យជំទង់ស្ីពីអំជពើហិងសាទា្់រទងនរឹងជយនឌម័រ)

រយៈជពលកតរូវការ៖	១៥-២០	នាទី

ជគាលបំណង៖	្លែុះបញ្្ច ំងល្រខាណៈជយនឌម័រទូជៅរបស់

សស្ី	និងបុរស	និងការរពំរឹងទុ្ររបស់សង្គម	ចំជោះការជធ្ើ	

រាបុរស/សស្ី។	

ស្រសំខាន់ៗ៖	

 ទស្សនៈសង្គមអំពីជយនឌម័រ	 កតរូវរានបងាហា ញ 

តាមរជបៀបថៃលជយើងកតរូវរានបជកងៀនឱ្យគិត	

និងនិយយអំពីបុរស	និងសស្ី

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 អនា្រចូលរមួនរឹងបំផុស	

គំនិត	(រាពីរក្ររុម)	រ្រោ្រ្យឱ្យរានជកចើនតាមថៃលអាច

ជធ្ើរានថៃលបរយិយអំពីបុរស/ជ្រ្មងកបរុស	 ឬសស្ី/ជ្រ្មង 

សសី។	 លទ្ធផលដនលំហាត់ជនះនរឹងកតរូវរានជកបើ្រនាុង 
ស្រម្មភាព	៦.៤	ខាងជកកាម។	

ជសច្រដែីថណនំា៖ 

១.	 អនា្រសកមបសកមរួលបិទផំ្្ងក្រោសធំពីរសនលែរឹ្រ 

ថៃលមានគំនូរបុរស	និងសស្ី។	

២.	 និយយថ្៖	សូមប្ូនទំាងអស់គានា ថច្ររថំល្រោ្រ្យ

ពីរបី	 ថៃលនិយយអំពីចរតិល្រខាណៈរបស់	 ជ្រ្មង 

សសី	 និងជ្រ្មងកបរុសៃូចរាការងារ	 តួនាទី	 ជំនាញ	

អា្រប្្ិររយិ	អារម្មណ៍	ឥរយិបទ	និងអ្ីៗ	 ថៃល 

ពួ្រជគគិតថ្	 ជធ្ើឱ្យជភទជនាះខុសពីជភទៃដទ។	

(អនា្រសកមបសកមរួលសរជសរោ្រ្យជៅជិត	 គំនូរ 

ថៃលោ្់រពម័ន្ធ)	

៣.	 និយយថ្៖	ឥ�ូវសូមប្ូនៗចូលគានា រាពីរក្ររុមសសី

មួយក្ររុម	កបរុសមួយក្ររុម	រចួក្ររុមនីមួយៗ	ម្រយ្រ 

កាតពណ៌តូចៗ	 និងហ្ឺតជៃើម្ីសរជសរ	 និងបិទ 

ជំុវញិរបូភាពផំ្្ងក្រោសធំរបស់សស្ី	និងបុរស៖	

្រ.	 សំុឱ្យប្ូនសសីៗគិតរ្រោ្រ្យឱ្យរានជកចើនតាម

ថៃលអាចជធ្ើជៅរាន	 ជៃើម្ីនិយយអំពីចរតិ	

ល្រខាណៈខុសគានា របស់បុរស/ជ្រ្មងកបរុស	 (ឧ.

្រនាុងនាមរាជមកគរួស្រ	 ជធ្ើការសជកមចចិត្	

សំខាន់ៗ	មានលិង្គ...)	

ខ.	 សំុឱ្យប្ូនកបរុសៗ	 គិតរ្រោ្រ្យឱ្យរានជកចើន 
តាមថៃលអាចជធ្ើជៅរាន	 ថៃលនិយយអំពី 

ចរតិល្រខាណៈខុសគានា របស់សស្ី/ជ្រ្មងសសី	 (ឧ.	

និយយថផ្មថលហាម	មានដផ្ជោះ...)។	

គ.	 កតរូវគិតទា្់រទងនរឹង	ល្រខាណៈសម្តិ្អារម្មណ៍	

អា្រប្្ិររយិ	 និងតួនាទី្រនាុងកគរួស្រ	 និង	

សង្គម។	

៤.	 និយយថ្៖	 ជតើប្ូនគិតយ៉ាងៃូចជម្ចជៅជពលលឺ

ពីក្ររុមថៃលមានជភទផ្ុយ	 និយយអំពីអ្ីថៃលជគ 
គិតជៅជលើចរ្ិរល្រខាណៈរបស់ជ្រ្មងកបរុស/ជ្រ្មងសសី?

៥.	 សជងខាបថ្៖	 គំនិតអំពីជយនឌម័រ	 (រជបៀបជធ្ើរាបុរស	

និងរជបៀបជធ្ើរាសស្ី)	កតរូវរានបជកងៀនជយើង	ជោយ

មនុស្សមួយចំនួនថៃលោ្់រពន្ធម័ជីវតិរបស់ជយើង	 

ប៉ាុថន្ពួ្រជគកតរូវរានបជកងៀនអំពីគំនិតជនះថៃរជហតុ

ជនះគំនិតនានា	អាចផ្លែ ស់ប្ូររាន។	

�កមមេភាព ៦.៣៖ បែ្តំ  ោក្យពយនឌ័រ

�កមមេភាព ៦.៤៖ ពយនឌ័រ និងពេទ

(ៃ្រសសង់ពី្រកមងឧប្ររណ៍បណុ្ះបណ្ាល	 សកមាប់ 
មនុស្សវ ម័យជំទង់ស្ីពីអំជពើហិងសាទា្់រទងនរឹងជយនឌម័រ)

រយៈជពលកតរូវការ៖	២០-៣០	នាទី

ជគាលបំណង៖	ពិភា្រសាអំពីអត្នម័យដនជភទ	និងជយនឌម័រ 

និងៃរឹងថ្ជយនឌម័រកតរូវរានបជងកាើតជ�ើងជោយសង្គម។	

ស្រសំខាន់ៗ៖	
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 ជភទ	គឺកតរូវរាន្ំរណត់ជោយល្រខាណៈជីវស្សស	្

ជហើយជយនឌម័រ	 គឺរាគំនិតថៃលកតរូវរាន	 បជងកាើត	

ជោយសង្គមតាមរជបៀបជផ្សងៗថៃលជយើងរស់

ជៅ	និងជធ្ើការ

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 អនា្រចូលរមួនរឹងពិភា្រសា

អំពីពម័ត៌មានជៃើម្ីជធ្ើឱ្យការយល់ៃរឹងរបស់ពួ្រជគកា

ន់		ថតសីុជជករៅអំពីជយនឌម័រពីស្រម្មភាពៃំបូង្រនាុងជម

ជរៀនជនះ។	

ជសច្រដែីថណនំា៖ 

១.	 សួរថ្៖	 ជតើប្ូនៃរឹងពីភាពខុសគានា រវាង	 «ជភទ»	 និង	

«ជយនឌម័រ»	ជទ?

២.	 និយយថ្៖	សូមប្ូនកត�ប់ម្រជមើលផំ្្ងក្រោស

ធំថៃលនិយយអំពីទស្សនៈថៃលទា្់រទងនរឹង	ការ 

ជធ្ើរាជ្រ្មងសសី	 និងការជធ្ើរាជ្រ្មងកបរុសពីស្រម្មភា

ពមុន។	 (អនា្រសកមបសកមរួលចង្ុលករាប់ពីបញ្ហា  
ជីវស្សស	្ និងបញ្ហា សង្គម	 ជោយជកបើហ្ឺតពណ៌ 

ខុសៗគានា ជៃើម្ីបញ្្ជ ្់របញ្ហា ទំាងជនះ។	

២.	 ពន្យល់ថ្៖ «ជភទ»	 ថផ្្រជលើជីវស្សសរ្បស់ជយើង	

ថៃលមានពី្ំរជណើ តៃូជចនាះជយើងមិនរាន	 ជកជើស 

ជរ ើសវាជទ។	 «ជយនឌម័រ»	 ថផ្្រជលើទស្សនៈសំខាន់ៗ 

្រនាុងសង្គម/ វប្ធម៌របស់ជយើងអំពីរជបៀបជធ្ើរាសស្ី	

និងបុរស	ៃូជចនាះជយើងមានជជកមើស។	

៣.	 សួរថ្៖ 

្រ.	 ជហតុអ្ីប្ូនកតរូវគិតអំពីបញ្ហា ថៃលអ្ីកតរូវរាន 
បជងកាើតជោយ្រត្ាជីវស្សស	្ឬវប្ធម៌?

្ំរណត់សមា្គ ល់សកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល៖	

 ជយើងអាចៃរឹងពីអ្ីថៃលអាចផ្លែ ស់បដែូរ	 និងអ្ីថៃល

ទំនងរាមិនអាចផ្លែ ស់បដែូររាន។	

 ជយើងអាចគិតអំពីអ្ីថៃលកតរឹមកតរូវ	 និងមិនកតរឹម	

កតរូវ	 និងថ្ជតើជយើងអាចជធ្ើអ្ីជៃើម្ីផ្លែ ស់បដែូរអ្ី	

ថៃលមិនកតរឹមកតរូវ	ឬមិនជសនាើគានា ?

ខ.	 ជហតុអ្ីជយើងចង់ផ្លែ ស់បដែូរអ្ីៗថៃលវប្ធម៌របស់

ជយើង« បជងកាើត» ឱ្យមានទស្សនៈអំពីជយនឌម័រ?	 

ជតើអ្ីថៃលជយើងចង់ផ្លែ ស់បដែូរ?

៤.	 សួរថ្៖	ជតើមានប្ូនណាចង់ថច្ររថំល្រអ្ីថៃលប្ូន

យល់ថ្្្មី	ឬភ្ា្់រជផ្ើលអំពីស្រម្មភាពជនះ?

�កមមេភាព ៦.៥៖ ក្រពរៀនអនតវ�្ជាក់ណ�ដែង
រយៈជពលកតរូវការ៖	១០-១៥	នាទី

ជគាលបំណង៖	 បិទ្ិរច្ចពិភា្រសា  ជលើ្រទរឹ្រអនា្រចូលរមួ 

្រនាុងការអនុវត្នូវអ្ីថៃលរានជរៀនសូកត	និងចូល	រមួ្រនាុង

្ិរច្ចពិភា្រសាបន្ាប់ជទៀត។	

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 អនា្រសកមបសកមរួល	 ឬ 

អនា្រចូលរមួសជងខាបអំពីស្រសំខាន់ៗថៃលរានម្រពីការ

ពិភា្រសា	 និងផដែល់ជយបល់អំពីវធីិនានាថៃលអាចយ្រ

ការសិ្រសាជនះជៅអនុវត្រា្់រថសដែងតាម	 រយៈការចូល 

រមួពីស្រម្មជនស្មម័កគចិត្។	

ជសច្រដែីថណនំា៖	

១.	 ពន្យល់ថ្៖	អរគុណប្ូនទំាងអស់គានា ថៃលរានម្រ

ចូលរមួ្រនាុង្ិរច្ចពិភា្រសាដ្ងៃជនះ។	 ជយើងរាន	 ម្រ	

ៃល់ជពលបញ្ច ប់របស់ជយើងជហើយ	 ប៉ាុថន្ជយើងរាន

ឯ្រភាពគានា ថ្នរឹងជួបគានា មដែងជទៀត។	 ដ្ងៃជនះ	 ជយើង	

រាននិយយអំពីភាពរា	 ជ្រ្មងសសី/សស្ី	 និងជ្រ្មង	

កបរុស/បុរស្រនាុងសង្គមរបស់ជយើង។	

២.	 សួរថ្៖	 ជតើប្ូនមានអ្ីចង់ថច្ររថំល្រការយល់

ជែើញ	 ឬការចាប់អារម្មណ៍អំពី្ិរច្ចពិភា្រសាដ្ងៃជនះ	

របស់ជយើងថៃរ	ឬជទ?	(អនា្រស្មម័កគចិត្	២	ឬ៣នា្់រ)
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៣.	 ពន្យល់៖	 ជៅចជនាលែ ះជពលជនះ	 និង្ិរច្ចកបជំុជលើ្រជកកាយរបស់ជយើង	 ជយើងនរឹង្រត់សមា្គ ល់អំពីស្រថៃលប្ូន 
ទទួលរានអំពីរជបៀបជធ្ើរាសស្ីល	្ ឬ	 បុរសល។្	 សូម្រត់សមា្គ ល់ពី	 អារម្មណ៍ថៃល	 ប្ូនមានអំពីស្រ	 និង 
បទពិជស្ធន៍ថៃលនំាឱ្យប្ូនទទួលយ្រវសិមភាពដនជយនឌម័រ។
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សមសរៀនទតី៧៖
ស�នឌ័រ និងអំណាច
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ពមពរៀនទតី៧៖ ពយនឌ័រ និងអំណាច
ទិៃឋាភាពទូជៅ៖ ជមជរៀនជនះនរឹងជផ្ដែ តការយ្រចិត្ទុ្រោ្់រជលើវសិមភាពដនអំណាច	 និងរជបៀបដនការបជងកាើតសំខាន់ៗ 

ដនជយនឌម័រៃូចរា	វសិមមាកតដនអំណាច។	តាមរយៈការជលងថល្ង	បន្ាប់ម្រ	ការពិភា្រសាអំពីជសណារយី៉ាូ	ជៃើម្ី

បជងកាើនការយល់ៃរឹងអំពីវសិមភាពដនជយនឌម័រ	និងអំណាច	និង	ផលប៉ាះោល់ជៅជលើទំនា្់រទំនងនានា។	

ជគាលបំណង៖ 

 ពកងរឹងការយល់ៃរឹងអំពីរជបៀបថៃលទស្សនៈជយនឌម័រ	និងវសិមភាពអំណាច	មានទំនា្់រ	ទំនងគានា

 ពកងរឹងសតិសម្ជញ្ញៈអំពីរជបៀបថៃលទស្សនៈជយនឌម័រ	 និងវសិមភាពអំណាចបងកាឱ្យសស្ី	 មានភាពងាយ	

រងជកគាះជោយអំជពើហិងសាពីបុរស

ស្រម្មភាពជមជរៀនទី៧ សមា្ភ រ ជពលជវោ

ស្រម្មភាព	៧.១៖	្ិរច្ចស្្គមន៍

ជគាលបំណង៖ ស្្គមន៍អនា្រចូលរមួម្រកាន់្ិរច្ចពិភា្រសា	និងតាមោន 

ជលើសំណួរ	្រដែី្រង្ល់	ឬលទ្ធផលសជកមចនានាថៃល	ទា្់រទងនរឹងក្ររុម	

ជហើយជលើ្រទរឹ្រចិត្ពួ្រជគចូលរមួការពិភា្រសាជៅដ្ងៃជនះ

១០-១៥	នាទី

ស្រម្មភាព	៧.២៖	កបជទសថៃលមានការផ្លែ ស់បដែូរមួយ

ជគាលបំណង៖ បជងកាើតបទពិជស្ធន៍អំពីរជបៀបថៃលជយើងជកបើ	អំណាច 

ជៅជលើអនា្រជផ្សង	និងជតើការជកបើអំណាចប៉ាះោល់ៃល់	ការករាសសម័យទា្់រ 

ទង	និងទំនា្់រទំនងរបស់ជយើងយ៉ាងៃូចជមដែច		និងជៃើម្ី្លែុះបញ្្ច ំងអំពី 
អំណាចៃ៏ខាលែ ំងជលើការបជងកាើតជយនឌម័រ

ក្រោសផំ្្ងធំ	ហ្ឺត	

កាតជលង	ថល្ង	

(សកមាប់អនា្រចូលរមួ	

ទំាងអស់)

៤០-៤៥ នាទី

ស្រម្មភាព	៧.៣៖	ជយនឌម័រ	និងអំណាច្រនាុងទំនា្់រទំនងរបស់ជយើង

ជគាលបំណង៖ បជងកាើនការយល់ៃរឹងអំពីផលប៉ាះោល់ដនវសិមភាពជយនឌម័រ	

និងអំណាចជៅជលើទំនា្់រទំនងនានា។	

ក្រោសផំ្្ងធំ

ហ្ឺត
៤០-៤៥ នាទី

ស្រម្មភាព	៧.៤៖	ការជរៀនអនុវត្រា្់រថសដែង

ជគាលបំណង៖ បិទការកបជំុរបស់ក្ររុម	ជលើ្រ្រម្ស់ការអនុវត្	ការសិ្រសា	

និងជលើ្រទរឹ្រចិត្ឱ្យអនា្រចូលរមួកត�ប់ម្រវញិ។	

១០-១៥ នាទី

�កមមេភាព ៧.១៖ កិច្ចស្វា គមន៍
រយៈជពលកតរូវការ៖	១០-១៥	នាទី	

ជគាលបំណង៖	 ស្្គមន៍អនា្រចូលរមួរា្្មី	 និងពិនិត្យ 

ជ�ើងវញិ	 កបសិនមានសំណួរ	្រង្ល់	ឬលទ្ធផល	ណា 

មួយទា្់រទងនរឹងក្ររុម	 និងជលើ្រទរឹ្រចិត្ពួ្រជគចូលរមួ 

ការពិភា្រសាជៅដ្ងៃជនះ។	

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	

សជងខាបជ�ើងវញិជោយអនា្រសកមបសកមរួល	 និងមតិតប	

ពីអនា្រស្មម័កគចិត្។	
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ជសច្រដែីថណនំា៖ 

១.	 ពន្យល់ថ្៖	 ស្្គមន៍ប្ូនទំាងអស់គានា 	 ថៃលរាន 
ម្រចូលរមួ្ិរច្ចពិភា្រសារបស់ជយើងដ្ងៃជនះ។	 កាល 

ពីជមជរៀនមុន	 ជយើងរាននិយយអំពីជយនឌម័រ	 និង 

ជភទ	 និងសម្ាធជផ្សងៗ្រនាុងសង្គមជៃើម្ី	 បងាហា ញ 
ភាពរាបុរស	 ឬភាពរាសសី។្	 ជយើងមានចមងៃល់ថ្

ជតើទស្សនៈទំាងជនះកតរឹមកតរូវឬជទ?	 ជតើនរឹងមានអ្ី 

ជ្រើតជ�ើង	 កបសិនជបើជយើងជគារពសិទ្ធិបុរស	 និង	

សស្ីកគប់គានា ជសនាើគានា ?	 ជតើមានប្ូនណា	 មានា ្់រមាន 
បទពិជស្ធន៍អ្ីមួយជៃើម្ីថច្ររថំល្ររាមួយក្ររុម

ឬជទ?

២.	 សួរថ្៖ 

្រ.	 ជតើមាននរណាចង់ថច្ររថំល្រពីការអនុវត្អ្ី

ថៃលរានពិភា្រសាថៃរឬជទ?	កបសិនជបើមានសំុ	

អនា្រស្មម័កគចិត្	 ១	 ឬ២	 នា្់រជ�ើងថច្ររថំល្រ។	

(មានជពលកបថហល	៣-៥	នាទី)

ខ.	 ជហើយនរណាមានការកពរួយរារម្ភ	 ឬសំណួរអ្ី 

ចង់ជលើ្រជ�ើងថៃរ	 ឬជទមុនជយើងបន្ជៅ	

កបធានបទ្្មី។	កបសិនជបើមានសំុអនា្រស្មម័កគចិត្	

២	ឬ៣	នា្់រជ�ើងថច្ររថំល្រ។	

្ំរណត់សមា្គ ល់សកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល៖	

 កបសិនជបើគា្ម នអនា្រណាមានា ្់រថច្ររថំល្រអ្ីមួយជទ

ជនាះ	អនា្រសកមបសកមរួលអាចថច្ររថំល្រៃំជណើ រ 

ជរឿង	ឬការសជងកាតផ្្ល់ខលែួនណាមួយពីជីវតិផ្្ល់ 

ខលែួន	ជហើយផសារភា្ជ ប់វាជៅនរឹងការ	ពិភា្រសាគានា ជៅ	

ជមជរៀនមុន។	

 ជកបើការអបអរ	 ការជសងៃើចសរជសើរ	 និងការស្ទរ 

ជៃើម្ីពកងរឹងភាពជរាគជម័យ	 ឬៃំជណើ រផ្លែ ស់បដែូរ	

តាមថបបវជិ្ជមាន។	

៣.	 ពន្យល់ថ្៖ ដ្ងៃជនះជយើងនរឹងថសង្យល់ថ្ជតើជយនឌម័រ	

និងអំណាច ោ្់រពម័ន្ធគានា ជោយរជបៀបណា។	

�កមមេភាព ៧.២៖ ្បពទ�ណែលមានក្រផ្្�ប់ដែូរមួយ
(ៃ្រសសង់ពី	SASA)

រយៈជពលកតរូវការ៖	៤០-៤៥	នាទី	 (ការជលងថល្ងកតរូវ 

ចំណាយជពល	 ១៥-២០នាទី	 និងការពិភា្រសា	 កតរូវ 

ចំណាយជពលកបថហង	២០-២៥	នាទី)

ជគាលបំណង៖	 បជងកាើតបទពិជស្ធន៍អំពីរជបៀបថៃល

ជយើងជកបើអំណាចជៅជលើអនា្រជផ្សង	និងជតើការជកបើអំណា

ចប៉ាះោល់ៃល់ការករាសសម័យទា្់រទង	 និងទំនា្់រទំនង 

របស់ជយើងយ៉ាងៃូចជមដែច	និងជៃើម្ី្លែុះបញ្្ច ំងអំពីអំណាច	

ៃ៏ជលើការបជងកាើតជយនឌម័រ

ស្រសំខាន់ៗ៖	

 មនុស្សខលែះ្រនាុងសង្គម	 មានអំណាចរាងមនុស្ស 
ខលែះជទៀត	 (មិនថមនថផ្្រជលើបុណ្យ្ុរសលជទ	

ថតពិតរាថផ្្រជលើរជបៀបថៃលពួ្រជគជ្រើតម្រ	

និងអ្ីថៃលសង្គមឱ្យតដមលែ)

 ជយើងមានជជកមើសមួយ្រនាុងរជបៀបថៃលជយើងជកបើ

អំណាចរបស់ជយើង	–	 ជតើជយើង្ំរពុងជកបើវាជៃើម្ី 

រជំោភបំោនអនា្រៃដទ	ឬជួយអនា្រៃដទ?

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	

អនា្រចូលរមួនរឹងជលងថល្ងខលែីៗ	បន្ាប់ម្រ្លែុះបញ្្ច ំងអំពី 
បទពិជស្ធន៍ដនការជលងថល្ង	និងរជបៀបថៃលវាទា្់រ

ទងនរឹងបទពិជស្ធន៍រស់ជៅ	 តាមរយៈការពិភា្រសារា 

ក្ររុម។	

ជសច្រដែីថណនំា៖	

១.	 ពន្យល់ថ្៖	 ជយើងនរឹងនំាគានា ជធ្ើលំហាត់មួយ។	 ជៅ 

្រនាុងលំហាត់ជនះ	 ជយើងនរឹងកាលែ យរាកបរាពលរៃឋា 
ដនកបជទស្្មីមួយ។	 ជយើងនរឹងជធ្ើការស្្គមន៍គានា
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ជៅវញិជៅម្រជហើយជយើងស្ដែ ប់	 និងអនុវត្ចបាប់ 

យ៉ាងខា្ជ ប់ខ្ជួន។	 ខ្ុំរាអនា្រកគប់កគងកបជទស្្មីជនះ	

ជហើយរាអនា្របជងកាើតចបាប់។	

២.	 និយយថ្៖	ប្ូនទំាងអស់គានា ជៅ្រនាុងកបជទស្្មីជនះ

កតរូវជៃើរជំុវញិបន្ប់	 និងថណនំាជ ្្ម ះរបស់	 ប្ូន

ជៅមនុស្សជផ្សងជទៀតជពលថៃលប្ូនជៃើរជួប។	

រាល់ជពលប្ូនជួបមនុស្សមានា ្់រ	 ប្ូនគួរថតនិយយ
 

ពីអ្ី្្មីៗ	 (ឧ.	 ្រថនលែងរស់ជៅ	 ចំណង់ចំណូលចិត្	

ជ ្្ម ះជសៀវជៅ្ំរពុងអាន	 និងបទចជកមៀងជពញ 

និយម។ល។)។	 ឥ�ូវសូមប្ូនទំាងអស់គានា ជៃើរ
 

ជំុវញិបន្ប់	និងជួបរាមួយមិត្ជផ្សងជទៀតរយៈជពល 

២-៣	នាទី។	

៣.	 និយយថ្៖	សូមប្ូនទំាងអស់គានា 	យ្រចិត្ទុ្រោ្់រ	

និងជៅឈររង់ចំាការកបកាស។	 កបជទស្្មី	 របស់	

ជយើងជនះគឺរាកបជទសថៃលរ្ីររាយ	 និងមានភាព	

រស់រាយថៃលជយើងទំាងអស់ជគារពតាមចបាប់ទំាង

អស់។	 ចបាប់ទី១៖	 ្រនាុងនាមរាកបរាពលរៃឋាដន	

កបជទសជនះ	ប្ូនកគប់គានា មានសិទ្ធិបួនយ៉ាងៃូចរា៖	

 ទីមួយ៖	 ប្ូនមានសិទ្ធិទទួលរានសុវត្ិភាពរាង

កាយ។	 សិទ្ធិជនះមាននម័យថ្មិនអនុញ្្ញ តឱ្យ	

អនា្រៃដទជធ្ើឱ្យប្ូនឈឺចាប់	 និងមិនអនុញ្្ញ តឱ្យ 
ប្ូនជធ្ើឱ្យអនា្រៃដទឈឺចាប់ជទ។	 ប្ូននរឹងទទួល 
រានកាតជនះមានា ្់រមួយសនលែរឹ្រ	 ថៃលតំណាងឱ្យ 

សិទ្ធិរបស់ប្ូន	 ជៃើម្ីសុវត្ិភាពរាងកាយ។	

(បងាហា ញកាតជៃើម្ី	 «សុវត្ិភាពរាងកាយ»	 ជៅ 

ក្ររុម។	)

 ទីពីរ៖	 ប្ូនមានសិទ្ធិទទួលរានការជគារពពីអនា្រ

ៃដទ។	 សិទ្ធិជនះមាននម័យថ្មិនអនុញ្្ញ តឱ្យអនា្រ

ៃដទកបកពរឹត្មិនលចំ្ជោះប្ូន	 ជោយស្រពួ្រជគ

មិនចូលចិត្អ្ីមួយអំពីប្ូន	 ជហើយប្ូន្៏រមិនអាច	

កបកពរឹត្មិនលចំ្ជោះអនា្រៃដទ	 ជោយស្រប្ូន 
មិនចូលចិត្អ្ីមួយអំពីពួ្រជគថៃរ។	 ប្ូននរឹង	

ទទួលរានកាតជនះមានា ្់រមួយសនលែរឹ្រ	 ថៃល 

តំណាងឱ្យសិទ្ធិរបស់ប្ូន	ចំជោះការជគារពពីអនា្រ	

ៃដទ។	(បងាហា ញកាតជៃើម្ីទទួលរាន	«ការជគារព 

ពីអនា្រៃដទ»	ជៅក្ររុម។	)

 ទីបី៖	 ប្ូនមានសិទ្ធិ្រនាុងការជធ្ើជសច្រ្ីសជកមច
 

ចិត្ជោយខលែួនឯងអំពីរាងកាយរបស់ប្ូន។	 សិទ្ធិ
 

ជនះមាននម័យថ្	 អនា្រៃដទមិនអាចករាប់ប្ូនថ្	 
ប្ូនកតរូវជធ្ើអ្ីចំជោះរាងកាយរបស់ប្ូនជទ	 (លុះ

 
កតាថតវាការោរប្ូនពីជកគាះថ្នា ្់រ) ជហើយប្ូនមិន

អាចបងខាំអនា្រៃដទឱ្យជកជើសជរ ើស	 ជជកមើសថៃល 

ោ្់រពម័ន្ធនរឹងរាងកាយរបស់ពួ្រជគជនាះជទ។	 ប្ូន

នរឹងទទួលរានកាតជនះមានា ្់រមួយសនលែរឹ្រ	 ថៃល 

តំណាងឱ្យសិទ្ធិរបស់ប្ូន	 ្រនាុងការសជកមចចិត្
 

ជោយខលែួនឯង។	 (បងាហា ញកាតជៃើម្ី	 «ជធ្ើការ	

សជកមចចិត្ជោយខលែួនឯង»)	ជៅក្ររុម។	)

 ទីបួន៖	 ប្ូនមានសិទ្ធិកគប់កគងជលើជីវតិផលែូវជភទ 
របស់ប្ូន។	 សិទ្ធិជនះមាននម័យថ្គា្ម ននរណា 
មានា ្់រអាចបងខាំ	គំរាម្ំរថហង	អង្រ	ឬជរា្របជញ្្ត 

ប្ូនឱ្យជធ្ើការរមួជភទ	 ជហើយប្ូនមិនអាចបងខាំ	

បបួល	 អង្រ	 ឬជរា្របជញ្្តនរណាមានា ្់រឱ្យជធ្ើ

ការរមួជភទថៃរ។	 ប្ូននរឹងទទួលរានកាតជនះ 
មានា ្់រមួយសនលែរឹ្រ	 ថៃលតំណាងឱ្យសិទ្ធិរបស់ប្ូន

្រនាុងការកគប់កគងជីវតិផលែូវជភទរបស់ប្ូន។	(បងាហា ញ 

កាត	 ជៃើម្ី«កគប់កគងជលើជីវតិផលែូវជភទរបស់អនា្រ» 

ជៅក្ររុម។	)

	 អនា្រសកមបសកមរួល	 ថច្រកាតទំាងបួនៃល់អនា្រ 

ចូលរមួ។	

៤.	 និយយថ្៖	 សូមប្ូនបន្ការស្្គមន៍គានា ជៅវញិ

ជៅម្ររយៈជពល២-៣	នាទី។	

	 (អនា្រសកមបសកមរួលជរៀបចំកាតពលរៃឋាពីរៃំុ៖	កាត 

រាងបួនកជរុង	និងកាតរាងមូល)។	
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៥.	 និយយថ្៖	 សូមប្ូន	 «ឈប់»	 ជហើយឈរ្រថនលែង 

ៃថៃលជៃើម្ីស្្ប់ការពន្យល់។	 ចបាប់ទី២៖	 ឥ�ូវ	

ជនះ	 កបរាជនទំាងអស់នរឹងថបងថច្ររាពីរថផនា្រ។	

ោ្់រ្រណាដែ លថ្នា ្់រនរឹងកាលែ យរាកបរាពលរៃឋា	 ថៃល 

មានកាត«រាងបួនកជរុង«	និងោ្់រ្រណាដែ ល់ជទៀតរា

កបរាពលរៃឋាថៃលមានកាត	«រាងមូល»។	សូមប្ូន

ជៃើរម្រជកជើសជរ ើសកាតពលរៃឋាមានា ្់រមួយ។	 ប្ូនៗ 
កតរូវមានកាតមួយជៃើម្ីរស់ជៅ្រនាុងកបជទស្្មីជនះ។	

៦.	 និយយថ្៖	 សូមប្ូនបន្ការស្្គមន៍គានា ជៅវញិ

ជៅម្ររយៈជពល២-៣	នាទីជទៀត។	

៧.	 ករាប់ថ្៖	ឥ�ូវសូមប្ូនទំាងអស់គានា 	ឈប់ពិភា្រសា	

ជហើយចំាស្្ប់ខ្ុំម្ងជទៀត។	ឥ�ូវជនះ	ខ្ុំ	 កបកាស
 

រាផលែូវការថ្	 ក្ររុមមានរាងរង្ង់មានអំណាចខាលែ ំង

រាងក្ររុមមានរាងបួនកជរុង។	ជហើយចាប់ពីជពលជនះ 

ជៅ	 ជៅជពលក្ររុមមានរាងរារង្ង់ជួបរាមួយនរឹង 

ក្ររុមមានរាងបួនកជរុង	 ក្ររុមមានរាងរង្ង់អាចយ្រ

កាតមួយសនលែរឹ្ររបស់ក្ររុមមានរាងបួនកជរុងរាន។	

អនា្រថៃលអស់កាតអាចអង្គុយចុះរាន។	

៨.	 និយយថ្៖	 សូមប្ូនបន្ជលងថល្ង។	 ជៅជពល 
កបថហលោ្់រ្រណាដែ លដនក្ររុមមានរាងកជរុង	 រាន 

អង្គុយចុះ	 សូមប្ូនទំាងអស់គានា ឈប់ជលងថល្ង	

ប៉ាុថន្សូមរ្រសាកាតអ្ីថៃលប្ូនមានជៅ	ជពលជនះ។	

៩.	 សួរថ្៖ 

្រ.	 ជតើជៅជពលចាប់ជផដែើមៃំបូង	 ប្ូនមានអារម្មណ៍

ថបបណាអំពីកបជទស្្មីជនះ?

ខ.	 ជតើមានអ្ីជ្រើតជ�ើងចំជោះកបជទស្្មីរបស់

ជយើង	 ជៅជពលអនា្រចូលរមួកតរូវរានថបងថច្រ 

ឱ្យជៅរាកបជភទរង្ង់	 និងកបជភទបួនកជរុង?	

ជតើមានភាពយុត្ិធម៌	 និងមានសុវត្ិភាព្រនាុង 
ការផដែល់អំណាចឱ្យក្ររុមមួយខាលែ ំងរាងក្ររុម 

ជផ្សងឬជទ?

គ.	 ក្ររុមមានរាងបួនកជរុង៖	

o ជតើប្ូនមានអារម្មណ៍ថបបណា	ជៅជពលក្ររុម	

មានរាងរង្ង់ទទួលរានអំណាចខាលែ ំងរាង?

o ជតើប្ូនមានអារម្មណ៍ថបបណាជពលសិទ្ធិ 
របស់អនា្រកតរូវរានៃ្រហូត?

o ជតើវាប៉ាះោល់ៃល់អា្រប្្ិររយិរបស់ប្ូន 
ថបបណា?

ែ.	ក្ររុមមានរាងរង្ង់៖	

o ជតើមានល្រខាណៈៃូចជមដែចជៅជពលមាន 

អំណាចខាលែ ំងបំផុត?

o ជតើវាប៉ាះោល់ៃល់អា្រប្្ិររយិរបស់ប្ូន 
ថបបណា?

o ជតើប្ូនមានអារម្មណ៍ថបបណា	 ជៅជពលៃ្រ 
កាតសិទ្ធិ	ឬកាតពលរៃឋារបស់អនា្រៃដទ?

ង.	 ជតើប្ូនអាចគិតពីស្្នភាពជនះ	 (ក្ររុមមួយ 
ថៃលមានអំណាចខាលែ ំងរាង	 និងមានជកបៀប 

ជកចើនរាងក្ររុមមួយជផ្សងជទៀត)	 ថៃលជ្រើត 

ជ�ើង្រនាុងផ្ះ	ឬសហគមន៍របស់ជយើងឬជទ?	

o មានវធីិខុសៗគានា រាជកចើនថៃលសង្គមរបស់

ជយើងផដែល់អំណាចជៅក្ររុមមួយ	 ជកចើនរាង 

ក្ររុម	មួយជផ្សងជទៀត។	ៃូចបុរស	និងសស្ី	–	

បុរសមានអំណាចខាលែ ំងរាង	 និងមានជកបៀប 

ជកចើន	 រាងសស្ី	 ជហើយជួនកាលជគចាត់ទុ្រ 

បុរសមានស្រសំខាន់រាងសស្ី។	 ជតើវាមាន 

នម័យយ៉ាង	 ៃូចជម្ចចំជោះបុរស	 និងសស្ី	 ឬ 

ជ្រ្មងកបរុស	និងជ្រ្មងសសី?

o ជតើស្រម្មភាពជនះជួយជយើងឱ្យយល់	 ឬ 

ថសង្យល់អំពីជយនឌម័រ	 និងអំណាចយ៉ាង 

ៃូចជម្ច?
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(ៃ្រសសង់ពីPREPARE)

រយៈជពលកតរូវការ៖	៤០-៤៥	នាទី	

ជគាលបំណង៖	បជងកាើនការយល់ៃរឹងអំពីផលប៉ាះោល់ដន

វសិមភាពជយនឌម័រ	និងអំណាចជៅជលើទំនា្់រទំនងនានា។	

ស្រសំខាន់ៗ៖	

 ទស្សនៈជយនឌម័រ	 និងវសិមភាពអំណាច	 អាច 

បងកាបញ្ហា ្រនាុងទំនា្់រទំនងនានា	 រាពិជសស	

កបជភទទំនា្់រទំនងណាត់ជួបរវាងបុរស	និងសស្ី	

ឬជ្រ្មងកបរុស	និងជ្រ្មងសសី

ច.	 ជតើប្ូនរ្ីររាយនរឹងការរស់ជៅថៃលមានអំណាច

មិនជសនាើគានា រវាងបុរស	និងសស្ីឬជទ	កបសិនជបើវា

ជធ្ើឱ្យមានភាពអយុត្ិធម៌	 និងមិនមានសុវត្ិ 

ភាព។	ជតើកតរូវជធ្ើៃូចជមដែចអំពីស្្នភាពជនះ?
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The facilitator provides the four cards to participants.

4. Speak: Continue to welcome each other for another 
2-3 minutes. (The facilitator prepares two piles of cards 
for the participants).

5. Speak: Call out “stop” and ask participants to keep 
standing and be at attention. It is time to explain the 
second law:

Law number 2: Divide the participants into two groups. 
Half the group will carry the square cards, the other 
half will carry the round cards. Invite the participants to 
collect their card, which is mandatory for living in this 
country.

6.  Speak: Continue to welcome each other for 2-3 
minutes more.

7. Tell: Stop the discussion and ask the participants to 
pay attention to your announcement: All participants 
with the round cards now have more power than those 
who hold the square cards. From now on, when the 
round card members meet the square card members, 
they can take one card (of their four ‘rights’) away from 
square card holders. Those who give up all their cards 
should sit down. 

8. Speak: Continue to play the game. When we have 
about half the members from the square card group 
sitting down, we stop the game. Keep your cards with 
you.

9. Question:

a.  How did you feel about ‘New Country’ at the very 
beginning?

b. What happened to ‘New Country’ when people were 
divided into ‘round’ and ‘squares’ and then given 
unequal power? Is it fair and safe to give one group 
more power than the other?

c. Square group: 

i. How did you feel when the ‘round’ group was given 
more power?

ii. How did you feel being at risk of having your rights 
taken away?

iii. How did it affect your behaviour?

d. Round group –

i. What was it like to have the most power?

ii. How did it affect your behaviour?

iii. How did you feel taking away the rights of others?

e. Can you think of ways in which this kind of situation 
(one group having more power and/or privilege than 
another group) happens in our homes or communities? 

i. There are many different ways in which our society 
gives more power to one group than another. One of 
those ways is with men and women: men have more 
power and privileges than women and are sometimes 
considered more important than women. What does 
that mean for men and women, or boys and girls?

ii. What does this activity help us to understand or 
learn about gender and power?

f. Are you happy living with unequal power between 
men and women if it makes the environment unfair 
and unsafe? What could be done about this situation?

�កមមេភាព ៧.៣៖ ពយនឌ័រ និងអំណាចក្នតងទំនាក់ទំនងរប�ព់យើង
 ជយើងគួរគិតអំពីកបជភទទំនា្់រទំនង	 ថៃលមាន 

សមធម៌ជោយជផ្្តជលើថ្	 គា្ម នដៃគូណាមានា ្់រ	

អាចកតរួតកតាជលើអនា្រមួយជទៀតរានជទ

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	អនា្រចូលរមួនរឹងស្ដែ ប់ជរឿង 

មួយ	 បន្ាប់ម្រចូលរមួ្រនាុងការពិភា្រសា្រនាុងក្ររុមទំាង
 

មូលអំពីរជបៀបថៃលអំណាច	 និងជយនឌម័រមានឥទ្ធិពល

ខាលែ ំងជលើទំនា្់រទំនង	 និង្លែុះបញ្្ច ំងថ្ជតើវាជធ្ើឱ្យទំនា្់រ

ទំនងមានភាពរ្ីររាយ	ឬមិនរ្ីររាយ។	

ជសច្រដែីថណនំា៖ 

១.	 ពន្យល់ថ្៖	 ជយើងនរឹងគិតអំពីរជបៀបជោះសស្យ 

បញ្ហា ជយនឌម័រ	 និងបញ្ហា នានាអំពីភាពខុសគានា ដន 

អំណាចថៃលអាចមានផលប៉ាះោល់ជៅជលើទំនា្់រ

ទំនងរវាងបុរស/ជ្រ្មងកបរុស	 និងសស្ី/ជ្រ្មងសសី។	 ជតើ

មានប្ូនណាអាចផ្ល់រាឧទាហរណ៍មួយរានជទ?

២.	 និយយថ្៖	 ឥ�ូវជនះសូមអនា្រទំាងអស់គានា អាន 
ជរឿងមួយ៖	
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 ផ្	រានយល់កពមជធ្ើរាមិត្សសីរបស់	 ចន្ម័	 កបថហលពីរថខមុន។	 ពួ្រជគជួបគានា 	 ជៅជពល	 ចន្ម័	 សជកមច 

ថ្ពួ្រជគគួរជួបគានា ។	ជ្រ្មងសសីរាជកចើនចូលចិត្	ចន្ម័។	

 ទិត្យ	ថៃលរាមិត្ភ្រ្ិរបស់	ចន្ម័	រានករាប់	ចន្ម័	ថ្	គាត់រានជែើញ	ផ្	និយយរាមួយ	បុរសជផ្សងជទៀត	

ជកកាយជចញពីជរៀនកាលពីដ្ងៃមុន។	 ចន្ម័្៏រ	 មានអារម្មណ៍ខរឹងនរឹង	 ផ្	យ៉ាងខាលែ ំង។	 គាត់រង់ចំានាងជចញពីជរៀន	

ជហើយគាត់មិនញញរឹមោ្់រនាងជទជៅជពលគាត់ជែើញនាង។	 ផ្ុយ	 ម្រវញិ	 គាត់កគាន់ថតនិយយថ្៖ «អូន 

កតរូវម្ររាមួយបង	ជហើយប្រសស្យករាប់បង។	»

 ផ្រានពយាយមករាប់	ចន្ម័	ថ្	នាងមិនអាចជៅរាមួយគាត់រានជទ	ជោយស្រនាងរានសនយានរឹងឪពុ្រ

មាដែ យរបស់នាងថ្	 នាងនរឹងជៅផ្ះឱ្យរានឆាប់	 ជពលនាងជចញពីជរៀន	 ជកោះការ	 សិ្រសារបស់នាងចុះជខសាយ

ជៅ្រនាុងជតសចុ្ងជកកាយជនះ។	 ចន្ម័	 មិនទទួលយ្រមូលជហតុជនះជទ	 ជហើយចាប់ដៃរបស់ផ្	 ជៃើរជចញពីហ្ូង 
សិស្សជហើយ	ចា្រជចញពីស្ោជរៀនយ៉ាងជលឿន។	

 បន្ាប់ម្រ	 គាត់និយយជៅកាន់នាងថ្៖	 «ចុះជម៉ាចរានមានជគករាប់បងថ្អូនជចញជក្រាមួយកបរុស 

ជផ្សង?!» 

 ផ្	 ៃូចរាមានអារម្មណ៍កចបូ្រកចបល់យ៉ាងខាលែ ំង	 ៃូចជនះចម័ន្្៏រករាប់នាងថ្៖	 «ទិត្យ	 ករាប់	 បងថ្គាត់ 

ជែើញអូនកាលពីម្សិលមិញ	 ជៅជពលបង្ំរពុងរវល់។	 អូន្ំុរគិតណា	 ថ្អូនអាចចា្រ	 ជចញពីបងជោយ្រ្ត់ 

បងជៅមានមិត្កបរុសជផ្សងជទៀតរាន!» 

 ផ្	រានពយាយមពន្យល់ករាប់ថ្	នាងមិនរានណាត់ជួបនរណាមានា ្់រជទ	ប៉ាុថន្	ចន្ម័	មិន	ជជឿ។	

 ចន្ម័	 ្៏រទទួលរានស្ររាអ្រ្សរមួយពី	 ស្ន	 ថៃលរាជ្រ្មងសសីមានា ្់រជផ្សងជទៀតថៃលគាត់	 រានជួបជៅ 

ស្ោជផ្សង។	ស្នចង់ៃរឹងថ្	 ជតើចម័ន្	អាចជួបនាងរានរអីត់រជសៀលជនះ។	ចម័ន្	 មួរជរៅ៉ាយ៉ាងខាលែ ំង	 ជហើយតប 

ស្រជៅស្នថ្៖	«បងរវល់។	បងនរឹងករាប់អូន	ជៅជពលបងទំជនរ	ជហើយចំាជយើងជៃើរជលងរាមួយគានា ។	»

 ចន្ម័្៏រថបរ	ម្រករាប់	ផ្	ថ្អា្រប្្ិររយិរបស់នាងរានជធ្ើឱ្យគាត់មិនសបបាយចិត្	កបសិនជបើនាងគិតថ្

នាងអាចជធ្ើអ្ីតាមចិត្របស់នាង	ជៅជពលជគកគប់គានា រានៃរឹងជហើយថ្នាងរាមិត្	សសីរបស់គាត់។

៣.	 សួរថ្៖ 

្រ.	 ជតើប្ូនគិតថ្	 ចន្ម័	 មានអា្រប្្ិររយិយ៉ាង 
ៃូចជមដែច?

ខ.	 ជតើអ្ីរាអំណាចៃ៏ខាលែ ំង្រនាុងទំនា្់រទំនងរវាង	

ចន្ម័	និង	ផ្?

គ.	 ជតើ	 ចន្ម័	មានទស្សនៈយ៉ាងៃូចជមដែចអំពីទំនា្់រ

ទំនងរវាងមិត្សសី	និងមិត្កបរុស?

ែ.	ជតើមានភាពផ្ុយគានា អ្ីខលែះ	 រវាងការរពំរឹងទុ្រ 

របស់គាត់ចំជោះ	 ផ្	 និងអា្រប្្ិររយិផ្្ល់ 

របស់	គាត់?

ង.	 ជតើប្ូនគិតថ្	ផ្	សបបាយចិត្	ឬមិនសបបាយ 
រាមួយនរឹងបទពិជស្ធន៍ជនះ?	 ជតើវាយុត្ិធម៌	

ឬជទ?

ច.	 ជតើជជកមើសអ្ីថៃល	 ផ្	 គួរជកជើសជរ ើស	 ជៅ 

ថៃលនាងមានការយល់ជែើញកាន់ថតចបាស់

ជៅជលើទស្សនៈ	 និងការរពំរឹងទុ្ររបស់	 ចន្ម័	

កពមទំាងអា្រប្្ិររយិកគប់កគង	 និងគំរាម 
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ទំនងរបស់ជយើងអ្ីខលែះ?	

ខ.	 ជតើមានភាពយុត្ិធម៌ឬជទ	 ថៃលបុរសរពំរឹងទុ្រ 

ថ្នរឹងជធ្ើអ្ី	 និងជតើសស្ីរពំរឹងទុ្រថ្នរឹងជធ្ើអ្ី	

ជផ្សង?	

គ.	 ជតើទស្សនៈជយនឌម័រ	 និងវសិមភាពដនអំណាច	

ជធ្ើឱ្យទំនា្់រទំនងមានភាពសបបាយរ្ីររាយ	ឬ 

មិនសបបាយរ្ីររាយ?

ែ.	ជតើប្ូនចង់ឱ្យអ្ីៗមានល្រខាណៈខុសគានា ពីជនះ

ជោយរជបៀបណា?

៥.	 សួរថ្៖	 ជតើមានប្ូនណាចង់ថច្ររថំល្រអ្ីមួយ 
ថៃលប្ូនរានសិ្រសា	 ឬគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ខាលែ ំង	

អំពីការពិភា្រសាដ្ងៃជនះឬជទ?

្ំរថហង	របស់គាត់?

៤.	 ពន្យល់ថ្៖	 ជយើងជែើញថ្វធីិមួយថៃលជយនឌម័រ	

និងអំណាចអាចប៉ាះោល់ៃល់ទំនា្់រទំនង	 របស់	

ជយើងគឺ	ជ្រ្មងកបរុស/បុរសគិតថ្ពួ្រជគអាច	និងកតរូវ	

កគប់កគងជ្រ្មងសសី/សស្ី	 ជហើយថ្មទំាង	 ពួ្រជគមិន

ជគារពតាមការរពំរឹងទុ្ររបស់ពួ្រជគជនាះជទ	 (ឧ.	

ការមានដៃគូជកចើន	ឬមិតភម័្រ្ិជកចើន	និង	មានដៃគូថត 

មួយ្រនាុងជពលថតមួយ	ការជធ្ើអ្ីៗថៃលពួ្រជគចង់ជធ្ើ	

និងមានជពលទំជនរកគប់ជពល	 ជៅជពលមិត្កបរុស 

ចង់)។	

៥.	 សួរថ្៖ 

្រ.	 ជតើទស្សនៈអំពីរជបៀបជធ្ើរាបុរស/សស្ី	 និង 

វសិមភាពដនអំណាចអាចប៉ាះោល់ៃល់ទំនា្់រ	

�កមមេភាព ៧.៤៖ ក្រពរៀនអនតវ�្ជាក់ណ�ដែង
រយៈជពលកតរូវការ៖	១០-១៥	នាទី

ជគាលបំណង៖	 ជៃើម្ីបិទការកបជំុរបស់ក្ររុម	 ជលើ្រ 

្រម្ស់ការអនុវត្កាសិ្រសា	 និងជលើ្រទរឹ្រចិត្ឱ្យអនា្រចូល 

រមួកត�ប់ម្រវញិ។	

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 អនា្រសកមបសកមរួល	 ឬ 

អនា្រចូលរមួសជងខាបអំពីស្រសំខាន់ៗថៃលរានម្រពីការ

ពិភា្រសា	 និងផដែល់ជយបល់អំពីវធីិនានាថៃលអាចយ្រ

ការសិ្រសាជនះជៅអនុវត្រា្់រថសដែងតាមរយៈការចូលរមួ

ពីស្រម្មជនស្មម័កគចិត្។	

ជសច្រដែីថណនំា៖	

១.	 ពន្យល់ថ្៖	 ជយើងរានម្រៃល់ជពលបញ្ច ប់របស់

ជយើងរាមួយគានា ជៅដ្ងៃជនះជហើយ	 ប៉ាុថន្សូមចំាថ្

ជយើងនរឹងជួបគានា មដែងជទៀត។	 ដ្ងៃជនះជយើងរាន 

និយយអំពីរជបៀបថៃលអំណាចប៉ាះោល់ជលើការ 

ករាសសម័យទា្់រទងរាមួយអនា្រៃដទ។	 ជយើង្៏ររាន 

ជថជ្រអំពីរជបៀបថៃលជយនឌម័រ	 និងអំណាច	 អាច

មានឥទ្ធិពលជលើទំនា្់រទំនងរវាងបុរស/ ជ្រ្មងកបរុស	

និងសស្ី/ជ្រ្មងសសី។	

២.	 សួរថ្៖	ជតើមានប្ូនណាមានា ្់រចង់ថច្ររថំល្រអ្ីមួយ

ថៃលប្ូនយល់ថ្	 គួរឱ្យភ្ា្់រជផ្ើល	 ឬគួរឱ្យចាប់ 
អារម្មណ៍ខាលែ ំងអំពីការពិភា្រសាដ្ងៃជនះឬជទ?	

៣.	 ពន្យល់៖	 ចជនាលែ ះជពលដនការកបជំុរបស់ជយើងជលើ្រ

ជនះ	 និងជលើ្រជកកាយ	 សូមប្ូន្រត់សមា្គ ល់ពីរ 
ជបៀបថៃលអំណាច	 និងជយនឌម័រអាចមានផល 

ប៉ាះោល់ៃល់ទំនា្់រទំនងរបស់ជយើង។	 អរគុណ	

ប្ូនទំាងអស់	ថៃលរានម្រចូលរមួ្រនាុង្ិរច្ចពិភា្រសា

របស់ជយើងដ្ងៃជនះ។	 ជៅជពលកបជំុជលើ្រ	 ជកកាយ

ជយើងនរឹងជផ្ដែ តការយ្រចិត្ទុ្រោ្់រជៅជលើសិទ្ធិ	

និងការទទួលខុសកតរូវ។	
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សមសរៀនទតី៨៖
េិទ្ិ និងការទទួលខុេសតរូវ
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ពមពរៀនទតី៨៖ �ទិ្ធិ និងក្រទទួលខត�្�រូវ
ទិៃឋាភាពរមួ៖ ជមជរៀនជនះជផ្្តអំពីការយល់ៃរឹងអំពីសិទ្ធិ្ុរមារ្៏រៃូចរាការទទួលខុសកតរូវថៃលម្ររាមួយសិទ្ធិ 

ទំាងជនះ និងជៅជពលកាលែ យរាមនុស្សជពញវ ម័យ។	អនា្រចូលរមួនរឹង្លែុះបញ្្ច ំងអំពីរជបៀប	ថៃលវប្ធម៌កតរូវរានបជងកាើត 

ជ�ើង និងផ្លែ ស់ប្ូរតាមជពល និងបន្ាប់ម្រជទៀតថច្ររថំល្រគំនិតនានារបស់ពួ្រជគ ថៃលមានសកមាប់សហគមន៍

ថៃលកប្របជោយឧត្មភាព។	

ជគាលបំណង៖ 

 ពកងរឹងការយល់ៃរឹងអំពីសិទ្ធិ	 និងការទទួលខុសកតរូវរបស់បុគ្គលមានា ្់រៗ	 ជៅ្រនាុងសង្គម	 និងរជបៀបថៃលជគ 
អនុវត្្រនាុស្រម្មភាពរា្់រថសង្

 ពកងរឹងការអបអរនរឹងវប្ធម៌ថៃលកតរូវរានបជងកាើតជ�ើង	និងកតរូវរានផ្លែ ស់ប្ូរតាមជពលជវោ

 ្ំរណត់ឧត្មភាពនានាទា្់រទង	 នរឹងរជបៀបថៃលអនា្រចូលរមួមានឥទ្ធិពលជៅជលើសហគមន៍	 របស់ពួ្រជគ	 

និងផនាត់គំនិតដនវប្ធម៌ថៃលអាចបងកាជកគាះថ្នា ្់រជផ្សងៗ

ស្រម្មភាពជមជរៀនទី៨ សមា្ភ រ ជពលជវោ

ស្រម្មភាព	៨.១៖	្ិរច្ចស្្គមន៍

ជគាលបំណង៖ ស្្គមន៍អនា្រចូលរមួម្រកាន់្ិរច្ចពិភា្រសាជនះ  និងតាមោន 

បន្ជលើសំណួរ ការកពរួយរារម្ភ ឬលទ្ធផលសជកមច	រានោ្់រពម័ន្ធរាមួយនរឹង 

ក្ររុម ជហើយជលើ្រទរឹ្រចិត្ពួ្រជគចូល	រមួការពិភា្រសា្រនាុងដ្ងៃជនះ។	

១០-១៥ នាទី

ស្រម្មភាព	៨.២៖	សិទ្ធិ	និងការទទួលខុសកតរូវរបស់ជយើង

ជគាលបំណង៖ បជងកាើនការយល់ៃរឹងរបស់អនា្រចូលរមួអំពីសិទ្ធិ និងការទទួល 

ខុសកតរូវរបស់ពួ្រជគ

ក្រោសផំ្្ងធំ

ហ្រឹតពណ៌ សកាុត 

ក្រោសទំហំ	A6	

មាន ៤ ពណ៌

៣០-៤០ នាទី

ស្រម្មភាព	៨.៣៖	វប្ធម៌	និងការផ្លែ ស់ប្ូរ

ជគាលបំណង៖ ផ្ល់ឱកាសឱ្យអនា្រចូលរមួផ្ល់គំនិតអំពីភាពងាយថកបកបរួល

ដនវប្ធម៌ និងជផ្្តការយ្រចិត្ទុ្រោ្់រជលើការ	បជងកាើតសមាសភាគដន 

វប្ធម៌ថៃលមានកបជយជន៍ និងជធ្ើការផ្លែ ស់ប្ូរសមាសភាគដនវប្ធម៌ 
ថៃលបងកាជកគាះថ្នា ្់រ

ក្រោសផំ្្ងធំ

ហ្រឹត
២០-៣០ នាទី

ស្រម្មភាព	៨.៤៖	ជតើខ្ុំចង់រស់ជៅ	និងចូលរមួ្រនាុងសហគមន៍ថបបណា?

ជគាលបំណង៖ ផ្ល់ឱកាសឱ្យអនា្រចូលរមួចាប់ជផ្ើមជរៀបចំច្រខាុ	វសិម័យ 

សកមាប់សហគមន៍របស់ពួ្រជគ ថៃលពួ្រជគអាចជកបើ		ករាស់ រាការជលើ្រ 

ទរឹ្រចិត្សកមាប់គជកមាងអ្ីមួយ្រនាុង	សហគមន៍

ក្រោសផំ្្ងធំ

ហ្រឹត
៣០-៤០ នាទី
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ស្រម្មភាព	៨.៥៖	ការជរៀនអនុវត្រា្់រថសង្

ជគាលបំណង៖ បិទ្ិរច្ចកបជំុក្ររុម ជំរញុឱ្យមានការអនុវត្អ្ីថៃលរានជរៀន 

្រនលែងម្រ និងជលើ្រទរឹ្រចិត្អនា្រចូលរមួឱ្យវលិ	កតលប់ម្រវញិ
១០-១៥ នាទី

�កមមេភាព ៨.១៖ កិច្ចស្វា គមន៍
រយៈជពលកតរូវការ៖	១០-១៥	នាទី	

ជគាលបំណង៖	 ស្្គមន៍អនា្រចូលរមួរា្្មី	 និងពិនិត្យ 

ជ�ើងវញិ	 កបសិនមានសំណួរ	 ្រង្ល់	 ឬលទ្ធផលណា 

មួយទា្់រទងនរឹងក្ររុម	ជហើយជលើ្រទរឹ្រចិត្ពួ្រជគចូលរមួ

ការពិភា្រសាជៅដ្ងៃជនះ។	

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	

ការសជងខាបជោយអនា្រសកមបសកមរួល	 និងជយបល់ 

កតលប់របស់អនា្រស្មម័កគចិត្

ជសច្រដែីថណនំា៖ 

១.	 ពន្យល់ថ្៖	 ស្្គមន៍ប្ូនទំាងអស់គានា ថៃលរាន 
ម្រចូលរមួ្ិរច្ចពិភា្រសារបស់ជយើងដ្ងៃជនះ។	 ចំា 

រានជទកាលជួបគានា ជលើ្រមុន	 ជយើងរានពិភា្រសា 

អំពី	«ជយនឌម័រ	និងអំណាច»។	

២.	 សួរថ្៖ 

្រ.	 ជតើមាននរណាចង់ថច្ររថំល្រពីការអនុវត្អ្ី

ថៃលរានពិភា្រសាថៃរឬជទ?	កបសិនជបើមានសំុ	

អនា្រស្មម័កគចិត្	 ១	 ឬ២	 នា្់រជ�ើងថច្ររថំល្រ។	

(មានជពលកបថហល	៣-៥	នាទី)

ខ.	 ជតើអនា្រណាមានការកពរួយរារម្ភ	ឬសំណួរអ្ីចង់	

ជលើ្រជ�ើងថៃរ	 ឬជទមុនជយើងបន្ជៅកបធាន	

បទ្្មី?។	 កបសិនជបើមានសំុអនា្រស្មម័កគចិត្	 ២	

ឬ៣	នា្់រជ�ើងថច្ររថំល្រ។	

្ំរណត់សមា្គ ល់សកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល៖	

 កបសិនជបើគា្ម នអនា្រណាមានា ្់រថច្ររថំល្រអ្ីមួយជទ

ជនាះ	អនា្រសកមបសកមរួលអាចថច្ររថំល្រៃំជណើ រ 

ជរឿង	 ឬការសជងកាតផ្្ល់ខលែួនណាមួយពីជីវតិ 

ផ្្ល់ខលែួន	 ជហើយផសារភា្ជ ប់វាជៅនរឹងការ	 ពិភា្រសា 
គានា ជៅជមជរៀនមុន។	

 ជកបើការអបអរ	 ការជសងៃើចសរជសើរ	 និងការស្ទរ 

ជៃើម្ីពកងរឹងភាពជរាគជម័យ	 ឬៃំជណើ រផ្លែ ស់បដែូរ 
តាមថបបវជិ្ជមាន។	

៣.	 ពន្យល់ថ្៖	 ្ិរច្ចពិភា្រសាបន្ជទៀតជនះ	 ជយើងនរឹង 

ពិភា្រសាអំពី	«សិទ្ធិ	និងការទទួលខុសកតរូវ»។	

�កមមេភាព ៨.២៖ �ទិ្ធិ និងក្រទទួលខត�្�រូវរប�ព់យើង
(ៃ្រសសង់ពី្រកមងឧប្ររណ៍បណុ្ះបណ្ាល	 សកមាប់ 
មនុស្សវ ម័យជំទង់	ស្ីពីអំជពើហិងសាទា្់រទងនរឹងជយនឌម័រ)

រយៈជពលកតរូវការ៖	៣០-៤០	នាទី	

ជគាលបំណង៖	 បជងកាើនការយល់ៃរឹងរបស់អនា្រចូលរមួ 

អំពីសិទ្ធិ	និងការទទួលខុសកតរូវរបស់ពួ្រជគ។	

ស្រសំខាន់ៗ៖	

 ្ុរមារ	 និងជ្រ្មងវ ម័យជំទង់ទំាងអស់មានសិទ្ធិៃូច

គានា ្រនាុងការធានា	 និងការោរ្រនាុងការរស់រានមាន	
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ជីវតិ	សុវត្ិភាព	ការអភវវិឌ្ឍន៍ថៃលមានផ្សុ្រ	

ភាព	 និងការជលើ្រទរឹ្រចិត្ឱ្យចូលរមួ	 ្រនាុងការ	

ជធ្ើជសច្រ្ីសជកមចចិត្

 ភា្ជ ប់រាមួយសិទ្ធិទំាងជនះ	 ជយើង្៏រមានការ 

ទទួលខុសកតរូវម្ររាមួយថៃរ

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 អនា្រចូលរមួជធ្ើការបំផុស

គំនិតអំពីសិទ្ធិ	និងការទទួលខុសកតរូវ។	

ជសច្រដែីថណនំា៖	

១.	 ពន្យល់ថ្៖	 កាលពីជមជរៀនជលើ្រមុន	 ជយើងរាន 

ជលងថល្ងមួយ	 អំពីកបជទសថៃលមានការផ្លែ ស់ 

ប្ូរ	ជហើយជៅ្រនាុងថល្ងជនាះ	មានថផនា្រមួយ	ថៃល
 

មនុស្សកគប់របូមានសិទ្ធិ។	ដ្ងៃជនះជយើងនរឹងនិយយ 

អំពីសិទ្ធិរបស់្ុរមារ។	 «្ុរមារ»	 ជៅទីជនះ	 សំជៅ

ជលើអនា្រថៃលមិនទាន់រាមនុស្សជពញវ ម័យ	 មាន	

នម័យថ្	 កតរូវរាប់បញ្ចូ លជ្រ្មងវ ម័យជំទង់ផងថៃរ	 ជបើ

ជទាះបីរាប្ូនអាចមិនចាត់ទុ្រខលែួនឯងថ្	 រា្ុរមារ	

្៏រជោយ។	

២.	 បន្ថ្៖	ជយើងអាចគិតពីសិទ្ធិរបស់្ុរមាររា	៤	ក្ររុម	

សំខាន់ៗ៖	

 ការរស់រាន	-	អ្ីថៃល្ុរមារកតរូវការជៃើម្ីរស់រាន

 ការការោរ	 -	 អ្ីថៃល្ុរមារគួរទទួលរានការ	

ការោរ	និងមានសុវត្ិភាព

 ការអភិវឌ្ឍ	 -	 អ្ីថៃល្ុរមារចំារាច់កតរូវមាន 

សកមាប់ការអភិវឌ្ឍ	(ផលែូវកាយ	បញ្្ញ ស្្ម រតីផលែូវចិត្	

សង្គម។ល។	 )	 ជៃើម្ីកាលែ យរាមនុស្សជពញវ ម័យ	

ថៃលមានសុខភាពល	្និងទទួលរានជរាគជម័យ

 ការចូលរមួ	 -	 ការចូលរមួ្រនាុងការជធ្ើជសច្រ្ី 
សជកមចចិត្អំពី្ុរមារ/ជីវតិ	 និងសុខុមាលភាព 

របស់	្ុរមារ

៣.	 និយយថ្៖	សូមប្ូនបំថប្រគានា រាក្ររុមតូចៗ	 (៤-៦	

នា្់រ) ជៃើម្ីបំផុសគំនិតអំពីកបជភទសិទ្ធិថៃលប្ូន

ៃរឹង។	

្រ.	 សូមប្ូនៗម្រយ្រក្រោសទំហំ	A6	ថៃលមាន	

៤	ពណ៌	 -	ពណ៌នីមួយៗ	ោ្់រពម័ន្ធនរឹងកបធាន	

បទមួយ	(ឧ.	ពណ៌ជខៀវ	=	ការរស់រាន,	ដបតង	

=	 ការការោរ,	 ពណ៌ជលឿង	 =	 ការអភិវឌ្ឍ,	

ពណ៌ស្្យ	=	ការចូលរមួ)	និងហ្ឺត។	

ខ.	សរជសរពណ៌	 និងជ ្្ម ះក្ររុមជៅជលើក្រោស

ធំសកមាប់កគប់គានា អាចក្រជ�្រជមើល្ំរ�ុង	

ជពលថៃល	បំផុសគំនិត្រនាុងក្ររុម។	

គ.	 សូមប្ូនគិតអំពីកបជភទសិទ្ធិថៃលប្ូនៃរឹង	តាម
 

ក្ររុមពណ៌	 និងកបធានបទនីមួយៗ	 ជហើយ	

សរជសរគំនិតទំាងជនាះ	 ជលើក្រោសពណ៌ 

តាមក្ររុម។	ប្ូនមានរយៈជពល១០នាទីសកមាប់ 

ពិភា្រសា។	

៤.	 និយយថ្៖	 សូមប្ូនកតលប់ម្រវញិ	 និងថច្រ 

រថំល្រគំនិត	 ជោយបិទបម័ណ្ណ	តាមក្ររុមកបធានបទ	

នីមួយៗ	

្ំរណត់សមា្គ ល់សកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល៖

 អនា្រសកមបសកមរួលជួយបំផុសគំនិតអំពីកបជភទ 

សិទ្ធិ	ជៅតាមក្ររុមនីមួយៗ

៥.	 សួរថ្៖	 ជតើប្ូនគិតយ៉ាងៃូចជម្ចអំពីសិទ្ធិទំាង

ជនះ?	 ជតើប្ូនមានអារម្មណ៍ៃូចជម្ចជៅជពលៃរឹង

ថ្ខលែួនមានសិទ្ធិទំាងជនះ?

ចំណំា៖	កបសិនជបើមានចំណុចខ្ះខាត អនា្រសកមប 

សកមរួលបថន្មពម័ត៌មានជៅតាមការចំារាច់	(ជរៀបចំ 

បម័ណ្ណអំពីសិទ្ធិ រាមុន)។	សូមជមើល្ំរណត់សមា្គ ល់ 

្រនាុងឧបសម្ម័ន្ធទី ៨។	



បោះពុម្ពផ្សាយបេីកទី២ • ២០១៨    |   87

៦.	 ពន្យល់ថ្៖	ជៅជពលថៃលនិយយអំពីការផ្លែ ស់ប្ូ
រជពលជនះ	 គឺសំជៅជពលថៃលជយើងកាលែ យរាជ្រ្មង	

វ ម័យជំទង់	

ចំណុចមួយថៃលជយើងរាន្រត់សមា្គ ល់គឺថ្	ជយើង 

មានការទទួលខុសកតរូវជកចើនរាងមុន។	

្រ.	ការទទួលខុសកតរូវ	 គឺរាស្រម្មភាព	 ថៃល	

ជយើងចំារាច់កតរូវជធ្ើ	ជៃើម្ីអនុវត្សិទ្ធិរបស់ជយើ

ងជៅ្រនាុងស្រម្មភាព	 ្៏រៃូចរាសិទ្ធិរបស់អនា្រ	

ៃដទ	 ជៃើម្ីចូលរមួចំថណ្រ្រនាុងសង្គមមួយ	

ថៃលបំជពញសិទ្ធិមនុស្ស	 ជោយមនុស្សកគប់រូ

បបំជពញការទទួលខុសកតរូវរបស់ខលែួន។	

ខ.	រាទូជៅ	 ការទទួលខុសកតរូវរាការមិនជធ្ើអ្ី	

ថៃលបងកាជកគាះថ្នា ្់រៃល់ខលែួនឯង	 មិនជរាះបង់	

ជចាលសិទ្ធិរបស់ខលែួនឯង	មិនកពជងើយ្រជន្ើយចំ

ជោះសិទ្ធិរបស់អនា្រៃដទ	ជធ្ើៃូជចនាះនំាឱ្យមនុស្ស	

កគប់របូអាចមានជីវតិ	ថៃលពួ្រជគអាចរស់រាន	

និងមានការរ្ីរចជកមើនជៅមុខ។	

៧.	 និយយថ្៖	 សូមប្ូនៗបំថប្រគានា រា៥	 ក្ររុមតូចៗ	

ជហើយក្ររុមនីមួយៗកតរូវបំផុតសគំនិតអំពីការ	

ទទួលខុសកតរូវជផ្សងៗ។	 ប្ូនៗមានជពល១០នាទី

ជៃើម្ីពិភា្រសា៖	

្រ.	ការទទួលខុសកតរូវចំជោះខលែួនឯង

ខ.	ការទទួលខុសកតរូវចំជោះមិត្ភ្រ្ិ	

គ.	ការទទួលខុសកតរូវចំជោះកគរួស្រ

ែ.	ការទទួលខុសកតរូវជៅស្ោជរៀន

ង.	ការទទួលខុសកតរូវ្រនាុងសហគមន៍

្ំរណត់សមា្គ ល់សកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល៖	

 ការទទួលខុសកតរូវចំជោះខលែួនឯង៖	 ខិតខំជរៀន 
សូកត	 ជគារពជពលវោ	 ពកងរឹងសម្ភាពខលែួន 
។ល។ 

 ការទទួលខុសកតរូវចំជោះមិត្ភ្រ្ិ៖	 ថច្ររថំល្រ 

ឱកាស	ជួយគានា ជៅវញិជៅម្រ	ជគារពគានា ។ល។	

 ការទទួលខុសកតរូវចំជោះកគរួស្រ៖	 ជួយជធ្ើ្ិរច្ច	

ការផ្ៈ	 ជគារពម្ាយឳពុ្រ	 មិនកបពរឹកត្អំជពើមិន	

ល។្ល។	

 ការទទួលខុសកតរូវជៅស្ោជរៀន៖	ថច្ររថំល្រ 

ចំជណះៃរឹង	ខិតខំស្្ប់កគរូបជកងៀន	ជធ្ើ្ិរច្ចការ	

ស្ោ។ល។	

 ការទទួលខុសកតរូវ្រនាុងសហគមន៍៖	 ស្មម័កគចិត្	

ជធ្ើការងារសង្គម	 ជគារពចបាប់	 ការោរបរ-ិ	

ស្្ន។ល។	

៨.	 និយយថ្៖	 សូមក្ររុមនីមួយៗជ�ើងថច្ររថំល្រ 

គំនិតរបស់ពួ្រខលែួន។	 (អនា្រសកមបសកមរួល	 អបអរ

ស្ទរចំជោះការថច្ររថំល្រគំនិតជយបល់របស់ 

ក្ររុម	 ជហើយបន្ាប់ម្រ	 សួរថ្ជតើមានអនា្រជផ្សង 

ជទៀតមានអ្ីចង់បថន្ម	មុនជពលបន្ជៅក្ររុមបន្ាប់	

ថៃរឬជទ)។	

�កមមេភាព ៨.៣៖ វប្បធម៌ និងក្រផ្្�ប់្ូរ
(ៃ្រសសង់ពី្រកមងឧប្ររណ៍បណុ្ះបណ្ាល	 សកមាប់	

មនុស្សវ ម័យជំទង់	ស្ីពីអំជពើហិងសាទា្់រទងនរឹងជយនឌម័រ)

រយៈជពលកតរូវការ៖	៣០-៤០	នាទី	

ជគាលបំណង៖	 ចូលរមួគិតអំពីភាពងាយថកបកបរួលដន 

វប្ធម៌	 និងបជងកាើតវប្ធម៌ថៃលមានកបជយជន៍	 ជហើយ	

ផ្លែ ស់ប្ូរវប្ធម៌ថៃលបងកាជកគាះថ្នា ្់រ។	

ស្រសំខាន់ៗ៖	

 វប្ធម៌គឺរាវធីិមួយដនការរស់ជៅ	 និងគំនិត	
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នានាអំពីកបដពណីយ៍	 និងគុណតដមលែ	 (អ្ីថៃល	

សំខាន់)	ថៃលមនុស្សមួយក្ររុមបជងកាើតជ�ើងតាម

ររយៈអា្រប្្ិររយិ	 និងរជបៀបថៃលជយើង	

ទំនា្់រទំនងគានា

 វប្ធម៌ថតងផ្លែ ស់ប្ូរជៅតាមជពលជវោ្៏រៃូច

រាគំនិត	និងអា្រប្្ិររយិរបស់មនុស្ស

 ជយើងអាចផ្លែ ស់ប្ូរថផនា្រនានាដនវប្ធម៌ណា 
ថៃលអាចបងកាជកគាះថ្នា ្់រ

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 អនា្រចូលរមួជធ្ើការបំផុស

គំនិតរាក្ររុម	និងជធ្ើការពិភា្រសា។	

ជសច្រ្ីថណនំា៖	

១.	 និយយថ្៖	ជយើងនរឹងនិយយអំពីវប្ធម៌។	ឥ�ូវ 
ជនះ	ជយើងនរឹងជធ្ើការកបមូលគំនិតបន្ិច	ថ្ជតើអ្ីជៅ 

រា	«វប្ធម៌»។	សូមអនា្រចូលរមួបជញ្ចញគំនិតខលែីៗ។	

២.	 ពន្យល់៖	 វប្ធម៌គឺរាវធីិមួយដនការរស់ជៅ	 និង 

គំនិតនានាអំពីកបដពណី	 និងគុណតដមលែ	 ថៃល 

មនុស្សមួយក្ររុមបជងកាើតជ�ើងតាមររយៈអា្រប្ 

្ិររយិ	និងរជបៀបថៃលជយើងទំនា្់រទំនងគានា ។	

្រ.	 វាអាចមានឥទ្ធិពលជលើភាស្	(ថខ្មរ	ភាស្ជន 

រាតិ)	 សជមលែៀ្របំោ្់រ	 (ស្រងុ	 ្រ្ិន)	 អាហារ	

(កបហុ្រ	 កតីជងៀត)	ការងារ	 (រាងជឈើ)	 ជំជនឿ	

ពិធីបុណ្យ(ភ្ជុំបិណ្ឌ )	 ផ្ះ	 (ផ្ៈ្្ម	 ជឈើ)	 អ្ីថៃល	

ជយើងរពំរឹងចង់រានពីអនា្រជផ្សងជទៀត	អ្ីថៃលចា

ត់ទុ្រថ្រាអា្រប្្ិររយិល	្ (សុភាពរាបស្	

ការជអានលំជទាន	ជគារពគានា ជៅវញិជៅម្រ)	

ខ. វប្ធម៌្៏រ្ំរណត់ពីគំនិតរបស់ជយើងអំពីរជបៀប

ជធ្ើរាបុរសមានា ្់រ	និងរជបៀបជធ្ើរាសស្ីមានា ្់រ(បុរស	

កាលែ ហាន	សស្ីចំណាប់)

គ.	 ជយើងទទួលរានស្រអំពីវប្ធម៌	 និងជគារព	

តាមវប្ធម៌	 តាមរយៈសុភាសិតនានា	 ឬជៅ

ជពលថៃលជគករាប់ប្ូនអំពីអ្ីមួយ។	ជយើងទំាង	

អស់គានា 	និងអនា្រជៅជំុវញិខលែួនជយើង	(រាពិជសស	

មនុស្សជពញវ ម័យ)	រាអនា្របជងកាើតវប្ធម៌

៣.	 សួរថ្៖ 

្រ.	 ជតើវប្ធម៌ធាលែ ប់ផ្លែ ស់ប្ូរថៃរឬជទ?

ខ.	 ជតើប្ូនណាខលែះ	ថៃលអាចថច្ររថំល្រឧទាហរណ៍ 

អំពីអ្ីថៃលជៅៃថៃលនាជពលបច្ចុប្ននាជនះ	 ៃូច 

កាលពីជពលថៃលជីៃូនជីតារបស់អនា្រជៅជ្រ្មង?

គ.	 ជតើប្ូនណាខលែះ	ថៃលអាចថច្ររថំល្រឧទាហរណ៍ 

អំពីអ្ីថៃលខុសថបលែ្រនាជពលបច្ចុប្ននាជនះ	

ជបើជធៀបរាមួយនរឹងកាលពីជពលថៃល 

ជីៃូនជីតារបស់អនា្រជៅជ្រ្មង?

៤.	 សជងខាបថ្៖	 ចំណុចសំខាន់ថៃលកតរូវចងចំាគឺថ្	

វប្ធម៌	 និងកបដពណី	 គឺរាថផនា្រមួយៃ៏សំខាន់ដន 

ជីវតិរបស់ជយើង	

និង្ំរណត់ពីសហគមន៍ថៃលជយើងរស់ជៅ។	 ប៉ាុថន្	

វប្ធម៌	 គឺរាអ្ីថៃលថតង	 ផ្លែ ស់ប្ូរ	 តាមថបបថផន 
ជផ្សងៗពីគានា 	អាសសម័យជៅតាមជជកមើស	 និងស្រម្ម 

ភាពរមួរបស់ជយើង។	 	 អាចមានចំណុចខលែះ្រនាុង 
វប្ធម៌របស់ជយើង	 ថៃលជួយឱ្យជយើងរស់ជៅ 

កប្របជោយសុវត្ិភាព	និងសបបាយរ្ីររាយ	ៃូជចនាះ

ជនាះគឺរាអ្ីថៃលជយើងចង់ឱ្យមានបន្ជទៀត។	 ្៏រ 

មានជរឿងជផ្សងជទៀត	 ថៃលអាចមិនយុត្ិធម៌	 ឬជធ្ើ 

ឱ្យប៉ាះោល់ៃល់សុវត្ិភាព	ឬភាពសបបាយរ្ីររាយ 

របស់មនុស្ស	 	 ជហើយជនាះគឺរាអ្ីថៃលជយើងចង់ 

ផ្លែ ស់ប្ូរ។	



បោះពុម្ពផ្សាយបេីកទី២ • ២០១៨    |   89

រយៈជពលកតរូវការ៖	៣០-៤០	នាទី	

ជគាលបំណង៖	 ផ្ល់ឱកាសឱ្យអនា្រចូលរមួចាប់ជផ្ើម 

ជរៀបចំច្រខាុវសិម័យ	សកមាប់សហគមន៍របស់ពួ្រជគ	ថៃល 

ពួ្រជគអាចជកបើករាស់	 រាការជលើ្រទរឹ្រចិត្	 សកមាប់ 

គជកមាងអ្ីមួយ្រនាុងសហគមន៍។

ស្រសំខាន់ៗ៖	

 ជៅជពលថៃលជយើង្ំរណត់រាននូវវកបជភទស

ហគមន៍ថៃលជយើងចង់រស់ជៅ	 ជនាះជយើងអាច 

ចាប់ជផ្ើមជធ្ើអ្ីៗ	 ជៃើម្ីបជងកាើតសហគមន៍មួយ 

ថៃលជយើងចង់រានជនាះ

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 ការកបមូលគំនិត	 និង 

ស្រម្មភាពបជញ្ចញគំនិតកប្របជោយភាពដចនាកបឌិត	

សកមាប់ក្ររុមតូចៗ។	

ជសច្រ្ីថណនំា៖	

១.	 ពន្យល់ថ្៖	 មុនជនះជយើងរាននិយយអំពីវប្ធម៌	

ថៃលមានការថកបកបរួល	 ជហើយជយើងចង់	 បណុ្ះ 
វប្ធម៌	 ថៃលមានកបជយជន៍	ប៉ាុថន្ជធ្ើការផ្លែ ស់ប្ូរ

អ្ីថៃលអាចបងកាជកគាះថ្នា ្់រ។	 ជយើងនរឹងអនុវត្	 

គជកមាងសហគមន៍មួយជៅតាមជជកមើសរបស់ប្ូន	

ថៃលប្ូនគិតថ្នរឹងជធ្ើអ្ីមួយ	ថៃលវជិ្ជមានសកមាប់	

សហគមន៍របស់ប្ូន។	

 ប្ូនអាចចាប់ដៃគូរាមួយនរឹងអនា្រថ្ទំា	ឬមនុស្ស 
ជពញវ ម័យជផ្សងជទៀតជៃើម្ីជធ្ើគជកមាងរមួគានា 	 ប៉ាុថន្	 មុន 

នរឹងជយើងនិយយពីគជកមាងទំាងជនះ	 ៃំបូងជយើងនរឹងជធ្ើ 

ការសសជមើ	 សសដម៉ាខលែះពីកបជភទសហគមន៍	 ថៃលជយើង 

រស់ជៅ។	

២.	 និយយថ្៖	 សូមប្ូនៗថច្រគានា រាក្ររុមតូច	 ថៃល 

មានសមាជិ្រពី	៣	ជៅ	៤	នា្់រ។	ក្ររុមនីមួយៗ	នរឹង 

ទទួលរានហ្ឺតពណ៌	 ប៊ាិ្រ	 ជ ្្ម ដៃមួយចំនួន	 និង 

ក្រោសផំ្្ងធំមួយសនលែរឹ្រ។	ប្ូនអាចបជញ្ចញគំនិត 
របស់ប្ូនកប្របជោយភាពដចនាកបឌិត	 តាមថបបអ្ី	

្៏ររានថៃលប្ូនចង់រាន	 ជោយគូររបូ	 ឬជកបើោ្រ្យ	

គនលែរឹះនានា។	ប្ូនមានជពល១៥នាទីសកមាប់ពិភា្រសា។ 

សូមគិត៖	

្រ.	 ជតើសហគមន៍ថៃលលបំ្ផុតកបជភទណា	ថៃល 

ប្ូនចង់រស់ជៅ	និងចូលរមួ?

ខ.	 ជតើសហគមន៍ជនះមានរបូរាង	អារម្មណ៍	សជមលែង 

យ៉ាងៃូចជម្ច?

គ.	 ជតើមានអ្ីខលែះអំពីទី្រថនលែង	 និងស្រម្មភាព	 ្រនាុង 
សហគមន៍	ថៃលប្ូនចង់្ំរណត់ថៃរឬជទ?	

ែ.	ជតើមានវធីិស្សសអ្្ីខលែះ	 ថៃលមនុស្សទំនា្់រ 

ទំនងរាមួយគានា 	ថៃលប្ូនចង់ជផ្្តថៃរឬជទ?

ង.	 សូមគិតផងថៃរអំពីចំណុចល	្ថៃលមានសស្ប់ 

អំពីសហគមន៍របស់ប្ូន	 ថៃលប្ូនចង់	បណុ្ះ	

ឬ្រស្ងបថន្ម	រានកាន់ថតធំ។	

ច.	 ជតើសហគមន៍ថៃលលបំ្ផុតជនះ	 គឺរា្រថនលែងៃ៏

អស្្ច រ្យសកមាប់មនុស្សវ ម័យជ្រ្មង	(ជ្រ្មងសសី	និង	

កបរុស)	យ៉ាងៃូចជម្ចខលែះ?	 ជតើវាមានអ្ី	 ឬជធ្ើអ្ី	

ថៃលជធ្ើឱ្យសហគមន៍ជនះ	 គឺរា្រថនលែងថៃល	

មានសុវត្ិភាព	និងមានភាពរស់រជវ ើ្រ?

៣.	 និយយថ្៖	 សូមប្ូនៗចូលរមួថច្ររថំល្រជោយ

សជងខាបនូវគំនិតរបស់ក្ររុម។	សូមប្ូនៗគិតពីចំណុច 

ទំាងជនះ	និងរជបៀបថៃលប្ូនៗអាចយ្រគំនិតមួយ	

ចំនួនជៅអនុវត្រា្់រថសង្។	

�កមមេភាព ៨.៤៖ ព�ើខ្តំចង់រ�ព់ៅ និងចូលរមួក្នតង�ហគមន៍  
ណបបណា?
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រយៈជពលកតរូវការ៖	១០-១៥	នាទី	

ជគាលបំណង៖	 បិទ្ិរច្ចកបជំុក្ររុម	 ជំរញុឱ្យមានការអនុ 

វត្អ្ីថៃលរានជរៀន្រនលែងម្រ	 និងជលើ្រទរឹ្រចិត្អនា្រចូល 

រមួឱ្យវលិកតលប់ម្រវញិ។	

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 អនា្រសកមបសកមរួល	 ឬ 

អនា្រចូលរមួសជងខាបស្រអប់រសំំខាន់ៗ	 ថៃលទទួលរាន 

ពីការពិភា្រសា	និងជលើ្រជ�ើងពីរជបៀបថៃលជគអាចយ្រ

ជមជរៀនជនះជៅអនុវត្រា្់រថសង្	តាម	 រយៈការជំរញុឱ្យ

មានការចូលរមួពីស្រម្មជនស្មម័កគចិត្។	

ជសច្រ្ីថណនំា៖	

១.	 ពន្យល់ថ្៖	 ជយើងរានម្រៃល់ចុងបញ្ច ប់ដនជមជរៀន

ដ្ងៃជនះ	ប៉ាុថន្ជយើងរានកពមជកពៀងនរឹងជួបគានា ស្រា

្្មីម្ងជទៀត។	 ដ្ងៃជនះជយើងរាននិយយអំពីសិទ្ធិ	

និងការទទួលខុសកតរូវរបស់ជយើង	 ្៏រៃូច	 រាពីវប្ 

ធម៌	 ជហើយជយើង្៏ររានចាប់ជផ្ើមជធ្ើការសសជមើល 

សសដមពីកបជភទសហគមន៍លបំ្ផុត	 ថៃលជយើង 

ចង់រស់ជៅ។	

២.	 សួរថ្៖	 ជតើមានអនា្រណាចង់ថច្ររថំល្រការយល់	

ជែើញ	ឬចំណុចគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍	ឬភ្ា្់រជផ្ើរអំពី

្ិរច្ចពិភា្រសាជៅដ្ងៃជនះថៃរឬជទ?	 (ទុ្រជពលឱ្យអនា្រ	

ចូលរមួថច្ររថំល្រ)។	

៣.	 ពន្យល់ថ្៖	 ចជនាលែ ះជពលថៃលជយើងថប្រគានា ជនះ	 

សូមជធ្ើការ្រត់សមា្គ ល់ថ្	 ប្ូនរានបំជពញការ 
ទទួលខុសកតរូវរបស់ប្ូន។	 សូមជធ្ើការ្រត់សមា្គ ល់

ពីវប្ធម៌របស់ជយើង	 អ្ីខលែៈថៃលប្ូនគិតថ្មាន	

កបជយជន៍	 និងអ្ីថៃលនំាឱ្យមានជកគាះថ្នា ្់រ	 និង 

បន្សសដម៉ាពីសហគមន៍លបំ្ផុត	 និងរជបៀបថៃល	

ប្ូនចង់យ្រជៅអនុវត្។	 អរគុណប្ូនទំាងអស់គានា

ថៃលរានម្រចូលរមួ្រនាុង្ិរច្ចពិភា្រសារបស់	 ជយើង 
នាដ្ងៃជនះ	ជយើងនរឹងជួបគានា ជលើ្រជកកាយជទៀតជហើយ 

ជយើងនរឹងពិភា្រសាអំពីទំនា្់រទំនង្រនាុងកគរួស្រ។	
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flip charts. You can express your ideas creatively, by 
whatever means you want. (e.g., as a drawing, using key 
words). You have 15 minutes for discussion. Think about:

a. What kind of community do you want to live in?

b. What would this community look like?

c. What activities of the community do you want to 
define?

d. What kind of interpersonal interaction do you want 
to focus on?

e. Think about the existing good points of your 
community that you want to enhance?

f. How is this ideal community an especially great 
place for young people (girls and boys)? What are 
the points that make this community a place of 
safety?

3. Speak: Present a summary of your ideas of the group. 
Think about all these points and how to put these into 
practice.

ACTIVITY 8.5: LEARNING IN ACTION
Time needed: 10-15 minutes

Aim: To close the group meeting, promote 
implementation of learnings, and encourage participants 
to return.

Description:  The facilitator or participants summarise 
the key messages from the discussion and suggest ways 
in which this learning can be put into action through 
volunteer activist engagements.

Directions:

1. Explain: We have come to the end of our time 
together today, but remember we have agreed to 
meet again. Today we have talked about our rights and 
responsibilities, culture, and we’ve started imagining the 
ideal kind of community we’d like to live in. 

2. Question: Ask whether any participant would like to 
share something they found surprising or interesting 
about the discussion today. 

3. Explain: Between now and our next meeting, notice 
whether you are fulfilling your responsibilities; notice 
aspects of our culture that you think are helpful and 
those that are harmful; and keep imagining the ideal 
community and how you might put that into action. 
Thank everyone for joining and tell them you look 
forward to seeing them again at the next meeting when 
we will focus on family relationships.

�កមមេភាព ៨.៥៖ ក្រពរៀនអនតវ�្ជាក់ណ�ង្
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សមសរៀនទតី៩៖
ទំនាក់ទំនងក្ុងសគរួស្រ
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ពមពរៀនទតី៩ ៖ ទំនាក់ទំនងក្នតង្គរួស្រ
ទិៃឋាភាពរមួ៖ ្រនាុង្ំរ�ុងជពលសិ្រសាជមជរៀនជនះ	អនា្រចូលរមួនរឹងពិចារណាអំពីទិៃឋាភាពខុសគានា នានា		ដនជីវតិកគរួស្រ	

រមួមានការសហការ	 និងការជធ្ើការរមួគានា 	 អា្រប្្ិររយិថៃលរមួចំថណ្រជធ្ើឱ្យមាន	 សុភមង្គល្រនាុងកគរួស្រ	 និង 
ឥទ្ធិពលដនគំនិតជយនឌម័រទា្់រទងនរឹងតួនាទី	និងការទំនា្់រទំនង្រនាុងកគរួស្រ។	

ជគាលបំណង៖ 

 យល់ៃរឹងអំពីអា្រប្្ិររយិ	 និងឥរយិប្របស់បុគ្គលមានា ្់រៗ្រនាុងទំនា្់រទំនង	 និងអន្រស្រម្មភាពជៅ 

្រនាុងកគរួស្រ	ថៃលអាចជធ្ើឱ្យមានឥទ្ធិពលសំខាន់	ចំជោះសុភមង្គលរារមួរបស់	កគរួស្រ

 សិ្រសាអំពីការសហការ្រនាុងកគរួស្រ	ថៃលអាចជួយសមាជិ្រកគរួស្រឱ្យជមនាះនរឹងបញ្ហា នានារមួគានា

 ជៃើម្ីជលើ្រ្រម្ស់សមភាពជយនឌម័រដនតួនាទីនានា្រនាុងកគរួស្រ

ស្រម្មភាពជមជរៀនទី៩ សមា្ភ រ ជពលជវោ

ស្រម្មភាព	៩.១៖	្ិរច្ចស្្គមន៍

ជគាលបំណង៖ ស្្គមន៍អនា្រចូលរមួម្រកាន់្ិរច្ចពិភា្រសាជនះ  និងតាមោន 

បន្ជលើសំណួរ ការកពរួយរារម្ភ ឬលទ្ធផលសជកមច	រាន ោ្់រពម័ន្ធរាមួយ 

នរឹងក្ររុម ជហើយជលើ្រទរឹ្រចិត្ពួ្រជគចូលរមួការពិភា្រសា្រនាុងដ្ងៃជនះ។	

១០-១៥ នាទី

ស្រម្មភាព	៩.២៖	ការជធ្ើការងាររមួគានា

ជគាលបំណង៖ ថសង្យល់ពីរជបៀបថៃលមានកបជយជន៍ និងពំុមាន 

កបជយជន៍ សកមាប់ការសហការរាក្ររុមជៃើម្ីជមនាះការលំរា្រ

ថខ្សរារង្ង់ ២០-៣០ នាទី

ស្រម្មភាព	៩.៣៖	សុភមង្គល	និងអពមង្គល	្រនាុងកគរួស្រ

ជគាលបំណង៖ ្លែុះបញ្្ច ំងពីអា្រប្្ិររយិ និងឥរយិប្ ថៃលរមួចំថណ្រ

នំាឱ្យមានសុភមង្គល្រនាុងកគរួស្រ មិនថ្កគរួស្រមានសមាជិ្រយ៉ាងៃូចជម្ច

ជនាះជទ

ក្រោសផំ្្ងធំ

ហ្រឹត/ប៊ាិចពណ៌ 

ក្រោសសកមាប់	

អនា្រចូលរមួ

៣០-៤០ នាទី

ស្រម្មភាព	៩.៤៖	តួនាទី្រនាុងកគរួស្រ

ជគាលបំណង៖ ្លែុះបញ្្ច ំងថ្ជតើជយនឌម័រមានឥទ្ធិពលជលើទំនា្់រទំនង្រនាុង 
កគរួស្រយ៉ាងៃូចជម្ច

សញ្្ញ យល់កពម 

មិនយល់កពម 

មិនៃរឹង

៣០-៤០ នាទី

ស្រម្មភាព	៩.៥៖	ការជរៀនអនុវត្រា្់រថសង្

ជគាលបំណង៖ បិទ្ិរច្ចកបជំុក្ររុម ជំរញុឱ្យមានការអនុវត្អ្ី	ថៃលរានជរៀន 

្រនលែងម្រ និងជលើ្រទរឹ្រចិត្អនា្រចូលរមួឱ្យវលិ	កតលប់ម្រវញិ

១០-១៥ នាទី
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�កមមេភាព ៩.១៖ កិច្ចស្វា គមន៍
រយៈជពលកតរូវការ៖	១០-១៥	នាទី	

ជគាលបំណង៖	 ស្្គមន៍អនា្រចូលរមួរា្្មី	 និងពិនិត្យ 

ជ�ើងវញិ	 កបសិនមានសំណួរ	 ្រង្ល់	 ឬលទ្ធផលណា 

មួយទា្់រទងនរឹងក្ររុម	ជហើយជលើ្រទរឹ្រចិត្ពួ្រជគចូលរមួ

ពិភា្រសាជៅដ្ងៃជនះ។	

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	

ការសជងខាបជោយអនា្រសកមបសកមរួល	 និងពម័ត៌មាន 

កត�ប់របស់អនា្រស្មម័កគចិត្

ជសច្រ្ីថណនំា៖	

១.	 ពន្យល់ថ្៖	 ស្្គមន៍ប្ូនៗទំាងអស់គានា ថៃលរាន

ម្រចូលរមួ្ិរច្ចពិភា្រសារបស់ជយើងដ្ងៃជនះ។	 កាល	

ជួបគានា ជលើ្រមុន	ជយើងរានពិភា្រសាអំពី	«សិទ្ធិ	 និង	

ការទទួលខុសកតរូវ»	 ថៃលជយើងរានពិភា្រសាគានា 	

ពីសិទ្ធិជផ្សងៗ	 និងការទទួលខុសកតរូវរបស់ជយើង

ជៅ្រនាុងសង្គម។	

២.	 សួរថ្៖ 

្រ.	 ជតើមាននរណាចង់ថច្ររថំល្រពីការអនុវត្អ្ី

ថៃលរានពិភា្រសាថៃរឬជទ?	កបសិនជបើមានសំុ	

អនា្រស្មម័កគចិត្	 ១	 ឬ២	 នា្់រជ�ើងថច្ររថំល្រ។	

(មានជពលកបថហល	៣-៥	នាទី)

ខ.	 ជហើយនរណាមានការកពរួយរារម្ភ	 ឬសំណួរ	

អ្ីចង់ជលើ្រជ�ើងថៃរ	 ឬជទមុនជយើងបន្ជៅ	

កបធានបទ្្មី។	កបសិនជបើមានសំុអនា្រស្មម័កគចិត្	

២	ឬ៣	នា្់រជ�ើងថច្ររថំល្រ។	

្ំរណត់សមា្គ ល់សកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល៖	

 កបសិនជបើគា្ម នអនា្រណាមានា ្់រថច្ររថំល្រអ្ីមួយជទ

ជនាះ	អនា្រសកមបសកមរួលអាចថច្ររថំល្រៃំជណើ រ 

ជរឿង	 ឬការសជងកាតផ្្ល់ខលែួនណាមួយពីជីវតិ 

ផ្្ល់ខលែួន	 ជហើយផសារភា្ជ ប់វាជៅនរឹងការពិភា្រសា 
គានា ជៅជមជរៀនមុន។	

 ជកបើការអបអរ	 ការជសងៃើចសរជសើរ	 និងការស្ទរ	

ជៃើម្ីពកងរឹងភាពជរាគជម័យ	 ឬៃំជណើ រផ្លែ ស់បដែូរ 
តាមថបបវជិ្ជមាន។	

៣.	 ពន្យល់ថ្៖	 បន្ជទៀតជនះ	 ជយើងនរឹងថសង្យល់ពី	

«ទិៃឋាភាពជផ្សងៗដនជីវតិកគរួស្រ	ឧទាហរណ៍ៃូចរា	

ការជធ្ើការរមួគានា 	 ការជួយរថំល្រ្ិរច្ចការផ្ះ	 និង 

អា្រប្្ិររយិជផ្សងជទៀតថៃលនំាឱ្យមាន 

សុភមង្គល្រនាុងកគរួស្រ«។	

�កមមេភាព ៩.២៖ ក្រពធវាើក្រង្ររមួគា្ន
(ៃ្រសសង់ពី្រកមងឧប្ររណ៍បណុ្ះបណ្ាល	 សកមាប់	

មនុស្សវ ម័យជំទង់	ស្ីពីអំជពើហិងសាទា្់រទងនរឹងជយនឌម័រ)

រយៈជពលកតរូវការ៖	២០-៣០	នាទី

ជគាលបំណង៖	 ថសង្យល់ពីរជបៀបសហការគានា រាក្ររុម	

ជៃើម្ីជមនាះឧបសគ្គ។	

ស្រសំខាន់ៗ៖	

 មានរជបៀបករាសសម័យទា្់រទងគានា ជកចើន	 ជហើយ	

រជបៀបមួយ្រនាុងចំជណាមរជបៀប	 ថៃលសំខាន់ 
បំផុតជនាះគឺការត្់រសមា្គ ល់	 និងការស្្ប់គានា 	

ជៅវញិជៅម្រ

 ការជធ្ើការរាក្ររុមជៅ្រនាុងស្្នភាពថៃលមាន	

បញ្ហា កបឈមនានា	អាចជួយឱ្យជមនាះស្្នភាព	

ជនាះរាន	និង្៏រអាចបងកាភាពរ្ីររាយផងថៃរ

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 ថល្ង	 និងការពិភា្រសា	

ជៃើម្ីជួយអនា្រចូលរមួឱ្យជចះបថមលែងបទពិជស្ធន៍ជធ្ើការ
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ងារ្រនាុងក្ររុមរបស់ខលែួន	 ជៅរាជគាលការណ៍ស្ីពីទំនា្់រ	

ទំនង	និងការងារក្ររុម	ជៃើម្ីជមនាះការលំរា្រនានា។	

ជសច្រ្ីថណនំា៖	

១.	 និយយថ្៖	 ជយើងនរឹងជលងថល្ងមួយ	 ជៃើម្ី 

ថសង្យល់ពីតដមលែរបស់ការងាររាក្ររុម។	សូមប្ូនៗ 
ថច្រគានា រាក្ររុមតូចៗថៃលមានគានា កបថហលរា	 ៥	

នា្់រ។	 ក្ររុមនីមួយៗកតរូវជកជើសជរ ើសសត្មួយ	

សកមាប់សមា្គ ល់ក្ររុម	ឧទាហរណ៍	ស្្	ឆា្ម 	 ជគា	ឬ	

កជរួ្រ។	 ោ្់រថខ្សជធ្ើរារង្ង់ទំហំតូចៗ	 ជៅជិតគានា 	

សកមាប់ក្ររុមនីមួយៗ។	 (តូចល្មមជំុវញិសមាជិ្រ 

ក្ររុមទំាងអស់ឈរ	 ថតកតរូវជធ្ើឱ្យកបជកជៀតគានា ជពល	

ឈរ្រនាុងរង្ង់	)

២.	 និយយថ្៖	 ចាប់ពីជពលជនះជៅ	 ប្ូនអាចករា 
សសម័យទា្់រទងរាមួយគានា 	ជោយជកបើថតសជមលែងសត្	

ថតប៉ាុជណា្ណ ះ។	

 អនា្រទំាងអស់គានា 	 កតរូវនំាសមាជិ្រទំាងអស់ចូល 

្រនាុងរង្ង់	របស់ក្ររុមខលែួន។	

 ជហើយចំារាច់កតរូវថសង្រ្រវធីិ	 ជៃើម្ីឱ្យសមាជិ្រ 

ក្ររុមអាចចូល្រនាុងរង្ង់ទំាងអស់គានា រាន	 ជោយ 
មិនកតរូវនិយយអ្ីជ�ើយ	ថតអាចជធ្ើសជមលែងរបស់

សត្ថៃលតំណាងក្ររុមរបស់ខលែួន។	

 អនា្រទំាងអស់គានា ចំារាច់កតរូវថតថសង្រ្រផ្ះ្្មី	 (សំុ	

ផ្ៈជគជៅជោយជកបើសំជលងសត្)	 ប៉ាុថន្កតរូវ	

ឯ្រភាពគានា មុនថ្គួរផ្លែ ស់ទីជៅណា	 ជហើយការ

ផ្លែ ស់ទីកតរូវថតជធ្ើកពមគានា រាក្ររុម	

 ពិនិត្យជមើលថ្ជតើក្ររុមជផ្សងជទៀតផ្លែ ស់ទីយ៉ាង

ៃូចជម្ច	?

	 ស្រម្មភាពអនា្រសកមបសកមរួល៖	ជៅជពលថៃល 

ក្ររុមផ្លែ ស់ទី	 អនា្រសកមបសកមរួលគួរជៃើរជំុវញិ	 និងៃ្រ	

ថខ្សរង្ង់មួយជចញពីក្ររុមនីមួយៗ	 ជៃើម្ីឱ្យដផ្ថខ្សថៃល 

ជៅសល់	 រ រឹតថតតូចជៅៗ។	សជងកាត	 	 ជមើលរជបៀបថៃល 

ក្ររុមជធ្ើការករាសសម័យទា្់រទងរាមួយគានា 	 និងរជបៀប 

ថៃលពួ្រជគជួយគានា ជៅវញិជៅម្រ។	

៣.	 សួរថ្៖	 ជតើប្ូនយល់យ៉ាងជម៉ាចថៃរចំជោះថល្ងអ

មបាញ់មិុញ?	ជតើមានភាពលំរា្រអ្ីខលែៈ?	ជតើប្ូនរាន

ជរៀនសូកតអ្ីខលែះអំពីការងារក្ររុម?	 (ឧទាហរណ៍	

ការករាសសម័យទា្់រទង	និងការឯ្រភាពគានា )
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3. Explain: In the following discussions, we will 
investigate various aspects of family life. For 
example working together, helping with house 
work and other behaviours that make families 
happy.

ACTIVITY 9.2:  
WORKING TOGETHER 21 
Time needed: 20-30 minutes

Aim: To understand ways to cooperate to overcome 
challenges. 

Key messages:

• There are many ways of communicating and the most 
important one is to listen to each other.

• Working as a team when facing challenges can be a 
successful way to overcome  challenges and make us 
happy.

Description: We will play a game and discuss ways to 
help participants translate their experiences of working 
together as a team into principles for overcoming 
challenges.

Directions:

1. Explain: We are going to play a game to understand 
the value of working as a team. Divide participants into 
small groups of about 5 persons. Ask each group to 
choose an animal as their group identity; for example, 
a monkey, cat, cow or pig. Make small circles from string 
put them close to each other for each group. (The size of 
circle is enough for members of the group to stand in; 
but placed so that participants are close together).

2. Speak: Tell participants that from now on they can 
only communicate with one another using the sounds 
that their animal makes.

Facilitator note:
• If no participants share anything, then the 

facilitator can share a personal story or 
observation from her/his own life and link it to 
the previous session’s discussion.

• Use applause, praise and cheering to positively 
reinforce success or transformation stories.

Facilitator note:
• What we can note from this game is the 

importance of communication, agreement and 
of understanding each other. (For example, not 
pushing anyone out of the circle or giving up 
any member). Sometimes, communication can 
be confusing or difficult to understand so it is 
important to listen to each other.

• Thus, group work is very important to solve 
problems as is communication, cooperation, 
listening and helping each other.

a. Everybody needs to bring members of their group 
into their circle.

b. Make all members stay in the circle without 
speaking. Group members must communicate 
using the sound of the animal which represents 
their group.

c. Everybody needs to look for a new house, asking 
to stay in the house of others by using only their 
animal sounds.

d. Look at how the other groups are moving.

Activities of facilitator: When the group starts moving, 
the facilitator should walk around and remove one circle 
from each group to make the surface of the circle smaller. 
Take notice of the way a group communicates and the 
ways they help each other.

3. Question: What do you understand from this game? 
What was difficult? What have you learnt from working 
as a team? (e.g. communication and agreement)

21 Ibid

គនលែរឹៈសកមាប់សកមបសកមរួល	

(សកមាប់អានបថន្ម)៖	

 អ្ីថៃលជយើងអាច្រត់សមា្គ ល់ចំជោះស្រម្មភាព

ថៃលជយើងជលងអមបាញ់មិុញ	 គឺការទំនា្់រទំនង 

គានា 	 ការយល់សសបគានា 	 និងការអត់ជអានឱ្យគានា ..

ឧទាហរណ៍៖	មិនគួរកចានគានា ជចញពីរង្ង់	ឬជរាះ 

បង់ជចាលសមាជិ្រណាមានា ្់រ។	 ជពលខលែះការ 

ទំនា្់រទំនងមួយ	 អាចមានភាពកចបូ្រ	 កចបល	

នរឹងពិរា្រយល់	 ថតអ្ីថៃលសំខាន់គឺការជចះ 

ស្្ប់គានា ជៅវញិជៅម្រ។	

 ៃូចជនះការជធ្ើការងាររាក្ររុមមានតដមលែណាស់	

សកមាប់ការជោះសស្យបញ្ហា លំរា្រ	 អ្ីថៃល	

សំខាន់រាងជគគឺ	 ការទំនា្់រទំនង	 ការសហការ 

គានា 	 ស្្ប់គានា 	 មូលមតិគានា 	 ជហើយជួយគានា ជៅវញិ	

ជៅម្រ។
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(ៃ្រសសង់ពី្រកមងឧប្ររណ៍បណុ្ះបណ្ាល	 សកមាប់	

មនុស្សវ ម័យជំទង់	ស្ីពីអំជពើហិងសាទា្់រទងនរឹងជយនឌម័រ)

រយៈជពលកតរូវការ៖	៣០-៤០	នាទី

ជគាលបំណង៖	 ្លែុះបញ្្ច ំងពីអា្រប្្ិររយិ	 និង	

ឥរយិប្	 ថៃលរមួចំថណ្រនំាឱ្យមានសុភមង្គល្រនាុង	

កគរួស្រ	

ស្រសំខាន់ៗ៖	

 កគរួស្រភាគជកចើនកតរូវ្លែងកាត់ជពលជវោថៃល	

រ្ីររាយ	និងមិនរ្ីររាយនានា

 ជយើងកតរូវថតចងចំាថ្ស្រម្មភាព	 និងឥរយិប្	

របស់ជយើងអាចជធ្ើឱ្យកគរួស្រកាន់ថតរ្ីររាយ	

ឬមិនរ្ីររាយរាន

 ជបើមានកគរួស្រមួយមិនរ្ីររាយ	ជនាះវាគួរថតអាច	

ជួយរានជោយការផ្ល់ជំនួយជលើអ្ីៗថៃមាន	

បញ្ហា ្រនាុងកគរួស្រជនាះ

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 ការកបមូលគំនិតតាម	

ថបបដចនាកបឌិត	និងលំហាត់បជញ្ចញគំនិត	្រនាុងក្ររុមតូច។	

ជសច្រ្ីថណនំា៖	

១.	 ពន្យល់ថ្៖	 ដ្ងៃជនះជយើងនរឹងនិយយពីកគរួស្រ។	

មនុស្សមានា ្់រអាចមានកគរួស្រជកចើនកបជភទ	 ខុសៗ	

គានា ។	 ជពលខលែះ	 កគរួស្រមួយមានមនុស្សជកចើនគានា 	

ជហើយជពលខលែះជទៀត	មានថតពីរ	ឬបីនា្់រ។	

២.	 សួរថ្៖	ជតើជៅ្រនាុងកគរួស្រប្ូនមានសមាជិ្រប៉ាុនា្ម ន

នា្់រ?	 អនា្រណាខលែៈ?	 អនា្រណាថៃលប្ូន	 សសោញ់	

រាងជគ?	ជហតុអ្ី?	(កតរូវការអនា្រស្មម័កគចិត្	កបថហល	

២នា្់រថច្ររថំល្រ)

៣.	 និយយថ្៖	 ជយើងនរឹងជមើលបន្ជទៀតពី្រត្ាថៃល 

រមួចំថណ្រនំាឲកគរួស្រមួយមាន	 សុភមង្គល	 និង	

អពមង្គល។	 ជយើងនរឹងជធ្ើការងាររាក្ររុមតូចៗរយៈ

ជពល១០នាទី៖	

 សូមបំថប្រគានា រាក្ររុមតូច	 ថៃលមានគានា 	 ៥នា្់រ	

(ថច្រក្រោស	និងហ្ឺតៃល់ក្ររុមនីមួយៗ)

 សូមអនា្រទំាងអស់គានា គូសរបូ	 ឬ	 គូសបន្ាត់ 

សកមាប់ខម័ណ្ឌ ក្រោស់ជនាះរាពីរ៖	

 ជៅជលើរបូភាពទី	 ១	 គូសរបូ	 ឬសរជសរចំណុច 

មួយចំនួន	ថៃលជធ្ើឱ្យកគរួស្រមិនសបបាយចិត្

 ជៅជលើរបូភាពទី	 ២	 គូសរបូ	 ឬសរជសរចំណុច 

មួយចំនួន	ថៃលជធ្ើឱ្យកគរួស្រសបបាយចិត្

៤.	 សួរថ្៖	 សូមប្ូនទំាងអស់គានា កត�ប់ម្រវញិ	 និង

ថច្ររថំល្រគំនិតរាមួយនរឹងមិត្រមួថ្នា ្់រ។	 កបសិន	

ជបើមានគំនិតអ្ីសំខាន់	 (សូមជមើលឧបសម្ម័ន្ធ	 ៩)	

ថៃលអនា្រចូលរមួពំុរានជលើ្រជ�ើង	 សូមជលើ្រពីគំ

និតទំាងជនាះឱ្យពួ្រជគជធ្ើការពិចារណា។	
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ACTIVITY 9.3: HAPPINESS AND 
UNHAPPINESS IN FAMILIES 22

Time needed: 30-40 minutes

Aim: To reflect on behaviour and attitudes that contribute 
to happiness in families.

Key message:

• Most families go through happy and unhappy times

• We must remember that our actions and attitudes can 
make our family happier or unhappy

• If a family is very unhappy then it might be helpful to 
get assistance with the things that are troubling the 
family

Description: A creative brainstorming and expression 
exercise in small groups

Directions:

1. Explain: Today we talk about family. There are many 
very different kinds of families. Sometimes, a family 
contains many members, and sometimes very few.

2. Question: How many members are in your family? 
Who are they? Who do you love the most? Why? Ask 
about two volunteers to share their thoughts.

3. Speak: We will discuss factors that make a family 
happy or unhappy. We will work in small groups for 10 
minutes.

• Break into small groups of about 5 persons per group 
(give flip charts and markers to the group)

• Draw a picture or draw a line to divide the flip chart 
into two

•  In the first block, draw pictures or write some points 
which make families unhappy

• In the second block, draw pictures or write some points 
which make families happy

4. Question: Ask participants to report back and share 
ideas with the group. (Read appendix 9 for key ideas, if 
participants do not raise any.)

5. Summary: There are things that we or others do to 
help make families happy or unhappy:

a. Think about all your activities every day. Do these 
make your family happier than before?

b. If your family is not happy, do you think that you 
should ask for help to solve the problem or can you 
solve it by yourself, using the methods you have 
learnt?

c. If there are activities which do not make your family 
happier than before, try seeking help from others.

Facilitator note 
(additional reading)

1. What makes a family happy? Respect, love, 
safety, equal value, listening, sharing work and 
responsibility

2. Having enough money: Discuss about this 
important point and ask questions whether 
only having enough money will make a family 
happy.

3. What makes a family unhappy? Frequent 
conflicts, parents do not listen to each other, 
do not listen to children, children do not listen 
to parents, violence, putting each other at risk, 
blaming, dislike, jealousy. 

Facilitator Note:
• Do not forget to take the referral information on 

support services with you

22 Ibid

�កមមេភាព ៩.៣៖ �តេមង្គល និងអពមង្គល ក្នតង្គរួស្រ
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គនលែឺៈសកមាប់សកមបសកមរួល	

(សកមាប់អានបថន្ម)៖	

 កបការថៃលជធ្ើឱ្យកគរួស្រមួយមានសុខភមង្គល៖	

ការជគារពគានា 	 ្រ្ីសសោញ់	 ភាពមានសុវត្ិភាព	

ការផ្ល់តដមលែជស្មើៗគានា 	 ការស្្ប់គានា 	 ការថច្រ 

រថំល្រការងារ	និងការទទួលខុសកតរូវជៅ្រនាុងផ្ះ។	

 ការមានលុយកា្់រកគប់កគាន់៖	 ចូរពិភា្រសាអំពី 

ចំណុចសំខាន់មួយជនះ	 ជហើយសួរបញ្្ជ ្់រថ្ 

ជតើការមានលុយកា្់រថតមយា៉ាងអាចជធ្ើឱ្យកគរួស្រ 

មានសុភមង្គលរានថៃរឬជទ?	

 កបការថៃលជធ្ើឱ្យកគរួស្រមួយគា្ម នសុភមង្គល៖	

ការជ ល្ែ ះកបថ្រ្រគានា រាជរឿយៗ	 ម្ាយឪពុ្រមិន	

ស្្ប់ជយបល់គានា 	 មិនស្្ប់ជយបល់្ូរនៗ	 ឬ	

្ូរនៗមិនស្្ប់ឪពុ្រម្ាយ	 ការជកបើអំជពើហិងសា	

ឬបងកាជកគាះថ្នា ្់រៃល់គានា 	 ស្ីបជន្ាសគានា 	 មិន 

សសោញ់គានា 	កចថណនគានា 	ជៅវញិជៅម្រ។

៥.	 សជងខាបថ្៖	 មានចំណុចជផ្សងៗរាជកចើន	 ថៃល 

ជយើង	 ឬអនា្រៃដទបងកាឱ្យកគរួស្រមួយសបបាយរ្ីរ

រាយ	ឬមិនសបបាយរ្ីររាយ៖	

្រ.	 សូមគិតថ្ជតើស្រម្មភាពថៃលប្ូនជធ្ើរាល់ដ្ងៃ

រានជធ្ើឱ្យកគរួស្ររបស់ប្ូនកាន់ថតសបបាយ 
រ្ីររាយរាងមុនថៃរឬជទ?

ខ.	 ជហើយកបសិនជបើកគរួស្ររបស់ប្ូនមិនសបបាយ

ចិត្	 ប្ូនកតរូវគិតថ្ជតើកតរូវជសនាើសំុជំនួយ	 ជៃើម្ី	

ជោះសស្យបញ្ហា ជនះថៃរឬជទ?	

ឬគួរជោះសស្យជោយខលែួនឯង	 ជោយជកបើ 
រជបៀបជោះ	សស្យ	ថៃលរានជរៀនរចួជហើយ?

គ.	 ជបើមានស្រម្មភាពថៃលមិនជួយឱ្យប្ូន	 និង 
កគរួស្រប្ូនរ្ីររាយរាងមុនជទ	 សូមថសង្រ្រ	

ជំនួយពីអនា្រៃដទ	 ៃូចរាប្ូនថៃលមាន្រនាុង 
ឯ្រស្រពម័ត៌មានបថន្ម។	

្ំរណត់សមា្គ ល់សកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល៖	

 សូម្ំុរជភលែចយ្រក្រោសបញ្ជូ នជៅរាមួយអនា្រ។	

 �កមមេភាព ៩.៤៖ �ួនាទតីក្នតង្គរួស្រ
(ៃ្រសសង់ពី្រកមងឧប្ររណ៍បណុ្ះបណ្ាល	 សកមាប់	

មនុស្សវ ម័យជំទង់	ស្ីពីអំជពើហិងសាទា្់រទងនរឹងជយនឌម័រ)

រយៈជពលកតរូវការ៖	៣០-៤០	នាទី

ជគាលបំណង៖	 ្លែុះបញ្្ច ំងថ្ជយនឌម័រមានឥទ្ធិពលជលើ

ទំនា្់រទំនង្រនាុងកគរួស្រថបបណាខលែះ

ស្រសំខាន់ៗ៖	

 ជយើងជរៀនអំពីរជបៀបជធ្ើរាបុរស	និងរជបៀបជធ្ើរា

សស្ីជៅ្រនាុងកគរួស្ររបស់ជយើងផងថៃរ

 វាអាចជៅរចួថៃលបុរស	និងសស្ី្រនាុងកគរួស្រជួយ

បំជពញតួនាទី	និង្ិរច្ចការជផ្សងៗថៃលមាន្រនាុងផ្ះ

 ជយើងអាចចាប់ជផ្ើម្រស្ងសមភាពជយនឌម័រ	 

និងភាពយុត្ិធម៌ជៅ្រនាុងកគរួស្ររបស់ជយើងរាន

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 ថល្ង	 ជៃើម្ីបងាហា ញ 

គំនិតជលើបញ្ហា ជផ្សងៗោ្់រពម័ន្ធនរឹងតួនាទីជយនឌម័រ	 ្រនាុង 
កគរួស្រមួយ។	

ជសច្រ្ីថណនំា៖	

១.	 និយយថ្៖	 ឥ�ូវជនះជយើងនរឹងជរៀនអំពីតួនាទី 
របស់បុរស	 និងសស្ីជៅ្រនាុងកគរួស្ររបស់ជយើង។	

បុរស	 និងសស្ីអាចជួយបំជពញតួនាទី្រនាុងកគរួស្រ	 
និងអាចជធ្ើ្ិរច្ចការជផ្សងៗថៃលមាន្រនាុងផ្ះ	 រាន 
ៃូចគានា 	 មិនថ្វារាការងារសកមាប់ថតសស្ី	 ឬបុរស 
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ជទ។	 ជយើងមានា ្់រៗ	 អាចចាប់ជផ្ើមចូលរមួ	 ្រស្ង 

ភាពជស្មើភាព	 និងភាពយុត្ិធម៌ជៅ្រនាុងកគរួស្រ 
របស់ជយើងរាន។	

២.	 ពន្យល់ថ្៖	 ឥ�ូវជយើងនំាគានា ជធ្ើស្រម្មភាពមួយ	

ជៃើម្ីបងាហា ញគំនិតជលើបញ្ហា ជផ្សងៗថៃលោ្់រ	

ពម័ន្ធនរឹងតួនាទីជយនឌម័រ	្រនាុងកគរួស្រមួយ។	

 បិទសញ្្ញ ចំនួន	៣	 ជៅជំុវញិបន្ប់៖	 (១)	យល់	

សសប	(២)	កចលំ/មិនៃរឹង	(៣)	មិនយល់សសប

៣.	 ពន្យល់ថ្៖	 ជយើងទំាងអស់គានា នរឹងចូលរមួបងាហា ញ 

គំនិតផ្្ល់ខលែួន	 ពីអ្ីថៃលោ្់រពម័ន្ធនរឹងតួនាទី	 ជយន 
ឌម័រ្រនាុងកគរួស្រ។	 ខ្ុំនរឹងអានកបជយគខលែះៗ	 ជហើយ

 
ប្ូនកតរូវគិត	 និងជធ្ើការសជកមចចិត្ជោយខលែួនឯង

ថ្	 យល់សសប	 មិនយល់សសប	 ឬមិនៃរឹង។	 សូម 

ប្ូនៗទំាងអស់គានា ជកកា្រឈរជហើយជៃើរជៅ្រថនលែង

ថៃលមានោ្់រសញ្្ញ 	 ជៃើម្ីបងាហា ញពីការសជកមច

ចិត្របស់ខលែួន។	

៤.	 អានកបជយគទំាងជនះម្ងមួយៗ៖	

្រ.	មានថតជ្រ្មងសសីប៉ាុជណា្ណ ះ	ថៃលចំារាច់កតរូវជរៀន 

ោំសលែ

ខ.	 វាគឺរាការងាររបស់ឪពុ្រ	 ថៃលកតរូវបជកងៀន 

្ូរនកបរុសឱ្យជចះវាយគានា

គ.	 បុរស	ជៅ្រនាុងកគរួស្រ	គួរៃរឹងពីរជបៀបជួសជុល

របស់របរជកបើករាស់្រនាុងផ្ះ

ែ.	បុរស	 និងសស្ី	 មិនអាចជស្មើភាពគានា 	 ្រនាុងផ្ះ	 ឬ 
្រនាុងកគរួស្ររានជ�ើយ

ង.	 សស្ីគួរមានសជមលែងជស្មើគានា 	 ្រនាុងរជបៀបកគប់កគង

លុយកា្់ររបស់កគរួស្រ

ច.	មានថតសស្ីប៉ាុជណា្ណ ះថៃលៃរឹងពីរជបៀបជមើលថ្

ទារ្រ	បុរសៗមិនៃរឹងជ�ើយ

្.	 ជ្រ្មងកបរុសអាចជធ្ើការងារផ្ះខលែះ	 ប៉ាុថន្ជ្រ្មងសសី

គួរជធ្ើការងារផ្ះឱ្យរានជកចើនរាង

៥.	 សួរថ្៖ 

្រ.	 ជតើប្ូនយល់សសប	 ឬមិនយល់សសបរាមួយ 
នរឹងកបជយគជនះ?	សូមពន្យល់។	

ខ.	 ជតើ្រត្ាអ្ីខលែះ	 ថៃលនំាឱ្យអនា្រមានការកចលំអំពី

កបជយគជនះ?

៦.	 សរបុថ្៖	ជតើមានអនា្រណាស្មម័កគចិត្ថច្ររថំល្រការ

យល់ជែើញ	ឬចំណុចចាប់អារម្មណ៍អំពីស្រម្មភាព 

ជនះជទ?

�កមមេភាព ៩.៥៖ ក្រពរៀនអនតវ�្ជាក់ណ�ង្
រយៈជពលកតរូវការ៖	១០-១៥	នាទី	

ជគាលបំណង៖	 បិទ្ិរច្ចពិភា្រសា  ជលើ្រទរឹ្រអនា្រចូលរមួ 

្រនាុងការអនុវត្នូវអ្ីថៃលរានជរៀនសូកត	និងចូល	រមួ្រនាុង

្ិរច្ចពិភា្រសាបន្ាប់ជទៀត។	

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 អនា្រសកមបសកមរួល	 ឬ 

អនា្រចូលរមួសជងខាបស្រអប់រសំំខាន់ៗ	 ថៃលទទួលរាន	

ពីការពិភា្រសា	និងជលើ្រជ�ើងពីរជបៀបថៃលជគអាចយ្រ

ជមជរៀនជនះជៅអនុវត្រា្់រថសង្	

តាមរយៈការជំរញុឱ្យមានការចូលរមួពីស្រម្មជនស្មម័កគ

ចិត្។	

ជសច្រ្ីថណនំា៖	

១.	 ពន្យល់ថ្៖	 ជយើងរានម្រៃល់ចុងបញ្ច ប់ដន 

ជមជរៀនដ្ងៃជនះជហើយ	 ប៉ាុថន្ជយើង្៏ររានជរៀនពី 

ចំណុច	 សំខាន់ៗរាជកចើន។	 ជយើងយល់កាន់ថត 

ចបាស់អំពីការជធ្ើការងាររាក្ររុម	 ជៃើម្ីជោៈសស្យ 

បញ្ហា 	 កបឈមរបស់ជយើង	 និង្រត្ាខលែៈៗថៃលអាច 
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ចូលរមួបជងកាើន	 ឬបន្យភាពរ្ីររាយ	 ្រនាុងកគរួស្រ	

រាពិជសសជយើងរានជែើញថ្	 មនុស្សបុកសនិង 

សសី	 អាចបំជពញតួនាទីជស្មើៗគានា 	 ជៃើម្ីឱ្យមាន 

ជសច្រ្ីសុខ្រនាុងកគរួស្រ។	

២.	 សួរថ្៖ 

ជតើមានអនា្រណាចង់ថច្ររថំល្រការយល់ជែើញ	 ឬ 

ចំណុចគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍	 ឬភ្ា្់រ	 ជផ្ើលអំពី្ិរច្ច 

ពិភា្រសាជៅដ្ងៃជនះថៃរ	ឬជទ?	សូមគានា ជយើង	២	ឬ៣	

នា្់រថច្ររថំល្រ។	 (ទុ្រជពលឱ្យ	 អនា្រចូលរមួថច្រ 

រថំល្រ)

៣.	 ករាប់ថ្៖	 ចជនាលែ ះជពលថៃលជយើងថប្រគានា ជនះ	

សូមប្ូនទំាងអស់គានា គិត	 និងជធ្ើការ្រត់សមា្គ ល់ជតើ

មានអ្ីខលែះ	 ថៃលអនា្រអាចជធ្ើរាន	 ជៃើម្ីរមួចំថណ្រ

នំាឱ្យកគរួស្ររបស់ប្ូនមានសុភមង្គល។	 ចុង	

ជកកាយជនះ	អរគុណប្ូនទំាងអស់គានា ថៃលរានម្រ

ចូលរមួ្រនាុង្ិរច្ចពិភា្រសារបស់ជយើងដ្ងៃជនះ	 ជយើង 
នរឹងជួបគានា ជលើ្រជកកាយជទៀត	 ជហើយជយើងនរឹង 

ពិភា្រសាអំពី	 «មិត្ភាព»។	 សង្រឹមថ្ជួបប្ូនទំាង 
អស់គានា ម្ងជទៀតឆាប់ៗជនះ។	



បោះពុម្ពផ្សាយបេីកទី២ • ២០១៨    |   99

សមសរៀនទតី១០៖
មិត្ភាព និងទំនាក់ទំនងថែល្្ល់នដូវ 

ភាពរ តីករា� និង�កចិត្ទុកដាក់ចំសោះគ្្
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ពមពរៀនទតី១០៖ មិ�្ភាព និងទំនាក់ទំនងណែលផ្លន់ូវ 
ភាពរ តីករាយ និងយកចិ�្ទតកោក់ចំពោះគា្ន
ទិៃឋាភាពរមួ៖ ជមជរៀនជនះជផ្្តជលើការ្ំរណត់ពីចរ្ិរល្រខាណៈ និងអា្រប្្ិររយិដនការទំនា្់រទំនង ថៃលផ្ល់នូវ 

ភាពរ្ីររាយ និងយ្រចិត្ទុ្រោ្់រចំជោះគានា ជៅវញិជៅម្រ ជហើយបន្ាប់ម្រ អភិវឌ្ឍ	ជំនាញ្រស្ងមិត្ភាព។	

ជគាលបំណង៖ 

 ថសង្យល់ថ្មានចំណុចអ្ីខលែះថៃលជធ្ើឱ្យទំនា្់រទំនងមានភាពរ្ីររាយ	និងយ្រចិត្ទុ្រោ្់រចំជោះគានា 	និង 

ចំណុចថៃលបងការាបញ្ហា

 បជងកាើតបទោឋា នសសជៃៀងគានា មួយពីការយ្រចិត្ទុ្រោ្់រ	 និងអា្រប្្ិររយិថៃល្្រនាុងទំនា្់រទំនងដនការ 
ណាត់ជួប	និងទំនា្់រទំនងជផ្សងជទៀតថៃលជយើងមាន

 ជលើ្រ្រម្ស់ជំនាញ្រនាុងការពកងរឹងទំនា្់រទំនង

ស្រម្មភាពជមជរៀនទី១០ សមា្ភ រ ជពលជវោ

ស្រម្មភាព	១០.១៖	្ិរច្ចស្្គមន៍

ជគាលបំណង៖ ស្្គមន៍អនា្រចូលរមួម្រកាន់្ិរច្ចពិភា្រសាជនះ  និងតាមោន 

បន្ជលើសំណួរ ការកពរួយរារម្ភ ឬលទ្ធផលសជកមច	រាន ោ្់រពម័ន្ធរាមួយនរឹង 

ក្ររុម ជហើយជលើ្រទរឹ្រចិត្ពួ្រជគចូលរមួការពិភា្រសា្រនាុងដ្ងៃជនះ។	

១០-១៥ នាទី

ស្រម្មភាព	១០.២៖	ទំនា្់រទំនងរ្ីររាយ	និងមិនរ្ីររាយ

ជគាលបំណង៖ ្ំរណត់ទិៃឋាភាពនានាដនការទំនា្់រទំនង ថៃល	ជធ្ើឱ្យវាកាលែ យ 

រាទំនា្់រទំនងថបបយ្រចិត្ទុ្រោ្់រចំជោះគានា ជៅវញិជៅម្រ វជិ្ជមាន សបបាយ

រ្ីររាយ ឬល ្និងថផនា្រនានាថៃល	ជធ្ើឱ្យវាកាលែ យរាទំនា្់រទំនងថៃលមិនរ្ីរ

រាយ អវជិ្ជមាន ឬមាន	បញ្ហា ។	

ក្រោសផំ្្ងធំ	

ហ្រឹត ឯ្រស្រ	

ជសណារយី៉ាូប៊ាិច

៤០-៤៥ នាទី

ស្រម្មភាព	១០.៣៖	ការចាប់ជផ្ើមស្្គ ល់អនា្រ

ជគាលបំណង៖ ហ្រឹ្រហាត់វធីិស្សសជ្ៃើម្ីស្្គ ល់មនុស្សកគប់គានា

ក្រោសផំ្្ងធំ

ហ្រឹត ប៊ាិច 

បម័ណ្ណសន្នា 
២០-៣០ នាទី

ស្រម្មភាព	១០.៤៖	ការរាប់អានមិត្្្មី

ជគាលបំណង៖ ជ្រ្មងវ ម័យជំទង់នរឹងជរៀនជំនាញ្រនាុង្រស្ងទំនា្់រទំនង
ក្រោសផំ្្ងធំ

ហ្រឹត
៣០-៤០ នាទី

ស្រម្មភាព	១០.៥៖	ការជរៀនអនុវត្រា្់រថសង្

ជគាលបំណង៖ បិទ្ិរច្ចកបជំុក្ររុម ជំរញុឱ្យមានការអនុវត្អ្ីថៃល	រានជរៀន	

្រនលែងម្រ និងជលើ្រទរឹ្រចិត្អនា្រចូលរមួឱ្យវលិ	កត�ប់	ម្រវញិ។	

១០-១៥ នាទី
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�កមមេភាព ១០.១៖ កិច្ចស្វា គមន៍
រយៈជពលកតរូវការ៖	១០-១៥	នាទី	

ជគាលបំណង៖	 ស្្គមន៍អនា្រចូលរមួរា្្មី	 និងពិនិត្យ 

ជ�ើងវញិ	 កបសិនមានសំណួរ	 ្រង្ល់	 ឬលទ្ធផលណា 

មួយទា្់រទងនរឹងក្ររុម	ជហើយជលើ្រទរឹ្រចិត្ពួ្រជគចូលរមួ

ការពិភា្រសាជៅដ្ងៃជនះ។	

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	

ការសជងខាបជោយអនា្រសកមបសកមរួល	និងពម័ត៌មានកត�ប់ 

របស់អនា្រស្មម័កគចិត្

ជសច្រ្ីថណនំា៖	

១.	 ពន្យល់ថ្៖	 សូមស្្គមន៍ប្ូនៗទំាងអស់គានា ថៃល

រានម្រចូលរមួ្ិរច្ចពិភា្រសារបស់ជយើងដ្ងៃជនះ។	

កាលជួបគានា ជលើ្រមុន	 ជយើងរានពិភា្រសាអំពី	

«ទំនា្់រទំនង្រនាុងកគរួស្រ»	 ជហើយជយើងរានពិភា្រសា

អំពីការជធ្ើការងាររមួគានា 	 និង្រត្ាថៃលចូលរមួឱ្យ

មានសុភមង្គល្រនាុងកគរួស្រ។	

២.	 សួរថ្៖ 

្រ.	 ជតើមាននរណាចង់ថច្ររថំល្រពីការអនុវត្អ្ី

ថៃលរានពិភា្រសាថៃរឬជទ?	កបសិនជបើមានសំុ	

អនា្រស្មម័កគចិត្	 ១	 ឬ២	 នា្់រជ�ើងថច្ររថំល្រ។	

(មានជពលកបថហល	៣-៥	នាទី)

ខ.	 ជហើយនរណាមានការកពរួយរារម្ភ	 ឬសំណួរអ្ី	

ចង់ជលើ្រជ�ើងថៃរ	 ឬជទមុនជយើងបន្ជៅ	

កបធានបទ្្មី។	កបសិនជបើមានសំុអនា្រស្មម័កគចិត្	

២	ឬ៣	នា្់រជ�ើងថច្ររថំល្រ។	

្ំរណត់សមា្គ ល់សកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល៖	

 កបសិនជបើគា្ម នអនា្រណាមានា ្់រថច្ររថំល្រអ្ីមួយជទ

ជនាះ	អនា្រសកមបសកមរួលអាចថច្ររថំល្រៃំជណើ រ 

ជរឿង	ឬការសជងកាតផ្្ល់ខលែួនណាមួយពីជីវតិផ្្ល់ 

ខលែួន	 ជហើយផសារភា្ជ ប់វាជៅនរឹងការពិភា្រសាគានា ជៅ	

ជមជរៀនមុន។

 ជកបើការអបអរ	 ការជសងៃើចសរជសើរ	 និងការស្ទរ	

ជៃើម្ីពកងរឹងភាពជរាគជម័យ	 ឬៃំជណើ រផ្លែ ស់បដែូរ	

តាមថបបវជិ្ជមាន។	

៣.	 ពន្យល់ថ្៖	 បន្ិចជទៀតជនះ	 ជយើងនរឹងពិភា្រសា 

ថសង្យល់អំពីមិត្ភាព	ការ្ំរណត់ពីរជបៀបទំនា្់រ	

ទំនង	 ថៃលផ្ល់នូវភាពរ្ីររាយ	 និងយ្រចិត្ទុ្រ 

ោ្់រចំជោះគានា ជៅវញិជៅម្រ	 ជហើយជយើង្៏រនរឹង	

ជរៀនពីជំនាញ្រស្ងមិត្។	

�កមមេភាព ១០.២៖ ទំនាក់ ទំនងរ តីករាយ និងមិនរ តីករាយ
(ៃ្រសសង់ពី	Skhokho	ការគំាកទភាពជរាគជម័យសកមាប់	

កគរួស្រ)

រយៈជពលកតរូវការ៖	៤០-៤៥	នាទី	

ជគាលបំណង៖	 យល់ៃរឹងពីថផនា្រជផ្សងៗដនទំនា្់រទំនង	

ថៃលនំាឱ្យមានភាពវជិ្ជមាន	ឬអវជិ្ជមាន។	

ស្រសំខាន់ៗ៖	

 វារាការសំខាន់	 ថៃលកតរូវគិតអំពីអ្ីថៃលជធ្ើឱ្យ

មានទំនា្់រទំនងថបបមិត្ភាព	 ឬការណាត់ជួប	

(ឬការទំនា្់រទំនងណាមួយ	 រាមួយអនា្រៃដទ)	

ជោយរ្ីររាយ	ឬមិនរ្ីររាយ	ៃូជចនាះជយើងអាចៃរឹង	

ថ្វារាអ្ី	 និងគួររ្រសាទុ្រអ្ីជៃើម្ីបជងកាើតទំនា្់រ 

ទំនងរ្ីររាយ	ឬជោះសស្យនរឹងភាពអពមង្គល។	

 ជយើងគួរគិតអំពីថ្ជតើជយើងមានបទោឋា នជផ្សង

គានា សកមាប់ទំនា្់រទំនងជផ្សងគានា ថៃរឬជទ?	 ជបើ	

មានមិត្មានា ្់រអត់យ្រចិត្ទុ្រោ្់រ	 ឬជធ្ើឱ្យជយើង 
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ឈឺចាប់	ឬជធ្ើឱ្យជយើងមិនសុខសសរួលជនាះ	ជយើង	

នរឹងមិនចង់ជធ្ើរាមិត្រាមួយពួ្រគជ�ើយ។	 ជតើ

ជយើងមានអារម្មណ៍ៃូចគានា សកមាប់ការ	 ទំនា្់រ 

ទំនងថបបណាត់ជួបជទ?

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	អនា្រចូលរមួនរឹងជធ្ើការ្លែុះ

បញ្្ច ំងពីទំនា្់រទំនង	ថៃលពួ្រជគមាន	និងជមើល	ជែើញ	

និង្ំរណត់ពីអា្រប្្ិររយិ្រនាុងទំនា្់រទំនងទំាងជនាះ	

ថៃលជធ្ើឱ្យទំនា្់រទំនងជនះ	 កាលែ យរាទំនា្់រទំនងថៃល 

រ្ីររាយ	ឬមិនរ្ីររាយ។	

ជសច្រ្ីថណនំា៖	

១.	 ពន្យល់ថ្៖	មនុស្សភាគជកចើនចង់រានទំនា្់រទំនង

រ្ីររាយ	 ថៃលកប្របជោយការយ្រចិត្ទុ្រោ្់រ 

ចំជោះគានា 	និងជគារពគានា ជៅវញិជៅម្រ	មិនថ្វារា

ទំនា្់រទំនងរាមួយមិត្ភ្រ្ិ	ដៃគូ	ឬសមាជិ្រកគរួស្រ 

ជនាះជទ។	 ដ្ងៃជនះជយើងនរឹងគិត	 និងពិភា្រសាថ្ជតើ 

ទំនា្់រទំនងទំាងជនះមានរបូរាង	 ឬអារម្មណ៍ថបប 

ណា។	

២.	 និយយថ្៖	 សំុឱ្យប្ូនទំាងអស់គានា អង្គុយចុះ	

ជហើយបិទថភនា្រ	 ជហើយជផ្្តអារម្មណ៍ជលើលំហាត់	

្លែុះបញ្្ច ំង។	សូមប្ូនបិទថភនា្រ	ជហើយគិតពីមនុស្ស

ណាមានា ្់រ្រនាុងជីវតិ	 ថៃលមានទំនា្់រទំនងរ្ីររាយ 

រាមួយប្ូន	 ជគអាចរាមនុស្សថៃល	 ជួយជយើងឱ្យ

មានអារម្មណ៍លអំ្ពីខលែួនឯង	 និងថៃលរានខ្ល់ 
ខ្ាយពីជយើង។	 ពួ្រជគអាចរាថផនា្រមួយដនជីវតិ 

របស់ជយើងជពលជនះ	 ឬធាលែ ប់រាថផនា្រមួយដនជីវតិ 

របស់ជយើងកាលពីមុន។	

ជគអាចរាអនា្រណា្៏ររានថៃរ	 ឱ្យថតអនា្រជនាះយ្រ 

ចិត្ទុ្រោ្់រ	 និងជគារពអនាប្ូន។	 សូមគិត្រនាុងចិត្ 
ជហើយប្ូនមិនចំារាច់ករាប់ជគថ្ជតើគាត់រាអនា្រ

ណាជនាះជទ៖	

្រ.	 ជតើមនុស្សមានា ្់រជនះ/ទំាងជនះ	 ជធ្ើឱ្យប្ូនមាន 
អារម្មណ៍ៃូចជម្ច?

ខ.	 ជតើមនុស្សមានា ្់រជនះ/ទំាងជនះ	 មានបងាហា ញថ្	

ពួ្រជគខ្ល់ខ្ាយចំជោះប្ូនរជបៀបណា?

គ.	 ជតើ្រត្ាអ្ីខលែះ	ថៃលជធ្ើឱ្យទំនា្់រទំនងជនះកាលែ យ

រាទំនា្់រទំនងរ្ីររាយ?

៣.	 និយយថ្៖	ចូរប្ូនជបើ្រថភនា្ររបស់ប្ូន	ជហើយថច្រ
 

រថំល្រពីអារម្មណ៍។	ជតើអ្ីខលែះថៃលជធ្ើឱ្យទំនា្់រទំនង	

ជនះកាលែ យរាទំនា្់រទំនង	 ថៃលយ្រចិត្ទុ្រោ្់រ	

ចំជោះគានា 	 និងរាទំនា្់រទំនងសបបាយរ្ីររាយ?	

(អនា្រសកមបសកមរួល្រត់	 គំនិតរបស់អនា្រចូលរមួ	

ជៅជលើក្រោសផំ្្ងធំ)។	

៤.	 សួរថ្៖ 

្រ.	 ជតើវាអាសសម័យជលើថតមនុស្សមានា ្់រ	 ឬជកចើននា្់រ

្រនាុងការជធ្ើឱ្យទំនា្់រទំនងមួយមានភាពរ្ីររាយ	

និងជោរជពញជោយការយ្រចិត្ទុ្រោ្់រ?

ខ.	 ជតើទំនា្់រទំនងកបជភទណាថៃលគំនិតទំាងជនះ

អាចអនុវត្រាន	(ជសនាហា	មិត្ភាព	កគរួស្រ)?

៥.	 ពន្យល់ថ្៖	 ការជគារពគានា 	 ជជឿទុ្រចិត្គានា 	 និង 

សុវត្ិភាព	 គឺរា្រត្ាសំខាន់សកមាប់ទំនា្់រទំនង

មួយ។	 ទំនា្់រទំនងទំាងជនះរមួមាន	 ទំនា្់រទំនង 

រាមួយនរឹងក្ររុមកគរួស្រ	ដៃគូ	 មិត្ភ្រ្ិ	 កគរូ	ឬទំនា្់រ	

ទំនងរាមួយមនុស្សថៃលជយើងស្្គ ល់តិចតួច	 ៃូច 

រា	 អនា្រជិតខាង	 អនា្រៃរឹ្រនំាសហគមន៍	 ឬមនុស្ស 

ថបលែ្រមុខរាជៃើម។	 ប៉ាុថន្ជពលខលែះ	 ទំនា្់រទំនង	

ថៃលជយើងមានរាមួយនរឹងមនុស្សជផ្សងជទៀត	អាច 

កាលែ យរាទំនា្់រទំនងថៃលមិនរ្ីររាយ	 ឬពំុមាន 

សុវត្ិភាព។	

៦.	 សួរថ្	 ចូរប្ូននំាគានា គិត	 និងពិភា្រសាគានា បន្ិចជមើល 
ថ្៖	

្រ.	 ជតើទំនា្់រទំនងមួយអាចកាលែ យរាទំនា្់រទំនង	

ថៃលមិនសបបាយចិត្	ឬពំុមានសុវត្ិភាពជោយ 

រជបៀបណា?	(្រត់កតាចជមលែើយជលើក្រោសផំ្្ងធំ)
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ខ.	 ជតើទំនា្់រទំនងមួយអាចកាលែ យរាទំនា្់រទំនង	

ថៃលជធ្ើឱ្យមានការឈឺចាប់	 បំោរបំោន	 ឬ	

ហិងសា	ជោយរជបៀបណា?	(្រត់កតាចជមលែើយជលើ	

ក្រោសផំ្្ងធំ)

គ.	 ជតើជយើងគិតថ្វាអាចទទួលយ្ររានថៃរឬជទ	

ថៃលមានការមិនសបបាយចិត្ថបបជនះ	 ្រនាុង	

ទំនា្់រទំនងដៃគូ?	

ែ.	ជហតុអ្ីរានរាជយើងមានការរពំរឹងទុ្រជផ្សងគានា 	

(ឬសសជៃៀងគានា )	 សកមាប់ទំនា្់រទំនងដៃគូ	

(សងសា)	និងថបបមិត្ភាព	(ពួ្រមា៉ា្រ)?

៧.	 ករាប់ថ្៖	ចូរបំថប្រគានា រា៦	ក្ររុមតូចៗ	ជហើយអាន	

ជរឿងខាងជកកាមបន្ាប់ម្រ	 សរជសរចំណុច	 ខាង	

ជកកាម៖	

្រ.	 ជតើមានអ្ីខលែះ	 ថៃលរាការយ្រចិត្ទុ្រោ្់រ 

ចំជោះគានា 	 សបបាយរ្ីររាយ	 ឬល	្ អំពីទំនា្់រ 

ទំនងជនះ?

ខ.	 ជតើមានអ្ីខលែះថៃលមិនសបបាយរ្ីររាយ	ឬមាន 

បញ្ហា 	អំពីទំនា្់រទំនងជនះ?

	 ជរឿងទី១៖	 បូរា៉ា  និងច្ន្ា ឧសសាហ៍ជៃើរជលង 

រាមួយគានា 	-	ពួ្រជគជធ្ើ្ិរច្ចការស្ោរាមួយគានា 	រាជរៀង 

រាល់ដ្ងៃ។	 ពួ្រជគចូលចិត្ជមើល្រម្មវធីិទូរទស្សន៍ថៃល 

ពួ្រជគចូលចិត ្ និងជៅជប់ជលៀង	រាមួយគានា ។	 ពួ្រជគ 

មានចំណុចថៃលពួ្រជគចូលចិត្ជធ្ើៃូចគានា  និងសសជៃៀង 

គានា ជកចើន។	ពួ្រជគអាច	និយយគានា ពីជសច្រ្ីសង្រឹម និង 

សុបិន្សកមាប់គានា ជៅវញិជៅម្រ និងជោះសស្យចំណុច

ថៃលពួ្រជគមិនយល់សសបគានា ជោយជសងៃៀមស្ងៃ ត់។

	 ជរឿងទី២៖	 វាសនា និងល្រខាិណា ថតងណាត់ 

ជួបគានា ជៅ្រថនលែងជប់ជលៀង ចុងសរ្ាហ៍។ពួ្រជគ	

សបបាយនរឹងការសីុផរឹ្រ ជហើយថតងថតជគងរាមួយគានា  

ជៅ្រថនលែងជប់ជលៀងជនាះ។	 ពួ្រជគមិនចុះ	 សកមរុងជៅ 

ផ្ះ ឬនិយយគានា តាមទូរសម័ព្ជ�ើយ។	 វាសនាមាន 

មិត្សសីជផ្សងជទៀតរាជកចើន ជហើយគាត់្៏រជគងរាមួយ 

ពួ្រជគមួយចំនួន ជហើយជធ្ើអ្ីៗរាជកចើនជទៀតរាមួយពួ្រ

ជគជនាះ។

	 ជរឿងទី៣៖	 ធីតា	 ជរៀនថ្នា ្់រទី ១១ ប៉ាុថន្មិន 

ចូលចិត្ជៅជៃើរជលងរាមួយនរឹងជ្រ្មងកបរុ	 ថៃលជរៀនជៅ	

វទិយាលម័យជ�ើយ ជោយស្រថតនាងចូលចិត្កបរុសៗ 

អាយុជកចើនរាងនាង ថៃលអាចជធ្ើឱ្យនាងសបបាយ 

ចិត្។	 មិត្កបរុសបច្ចុប្ននារបស់នាងមានអាយុ ២២ឆានា ំ  
និងមានការងារល។្	គាត់មានម៉ាូតូខលែួនឯង ជហើយថតងថត 
ទិញកាៃូឱ្យនាង ៃូចរា ទូរសម័ព្ដៃ និងថ្មទំាងរាន 

សនយាថ្នរឹងបង់	ដ្លែស្ោឱ្យនាងជទៀតផង ជោយស្រ 

ថតឥ�ូវជនះ ឪពុ្ររបស់នាងពំុមានការងារជធ្ើ។	គាត់រា	 
មនុស្សថៃលជធ្ើឱ្យជគសបបាយចិត ្ ប៉ាុថន្ជពលខលែះគាត់ 

ធុញនរឹងនាង ជោយស្រថតនាងពំុមានចំណាប់អារម្មណ៍

ៃូចគាត់ ថៃលជធ្ើឱ្យនាងពិរា្រនិយយរាមួយគាត់។

	 ជរឿងទី៤៖	 មុននាី និងវមិាន កាលែ យរាមិត្ភ្រ្ិនរឹង 

គានា 	 ជៅជពលថៃលពួ្រជគចាប់ជផ្ើមជរៀនជៅវទិយាលម័យ។ 

ពួ្រជគគឺរាអនា្រចំណូល្្មីចំជោះតំបន់ និងស្ោជរៀន 

ជនះ។	 ជគថតងជែើញពួ្រជគជៅរាមួយគានា  ្រនាុងស្ោ 
ជរៀន និងជៅម្ុំស្ោជរៀន។	មុននាី មានការលំរា្រចំជោះ 
មុខវរិា្ជ គណិតវទិយា និងវទិយាស្សស ្ ៃូជចនាះវមិានជួយ 

គាត់ជធ្ើការងារថៃលកគរូោ្់រឱ្យ។	 វមិានមានការជអៀន 

ជកបៀនជកចើន ៃូជចនាះមុននាីរានជរៀបចំស្រម្មភាពជៃើរជលង

សកមាប់ពួ្រជគ។	វមិានថតងថតពយាយមយល់សសបតាម	

មុននាីនិងសកមបតាមអ្ីថៃលគាត់ជធ្ើ សូម្ីថតជៅជពល

ថៃលនាងមានអារម្មណ៍មិនងាយសសរួល្៏រជោយ។	 ជៅ 

ជពលថៃលវមិានមិនយល់សសបរាមួយនរឹងមុននាី មុននាីមិន 

សបបាយចិត្។

	 ជរឿងទី៥៖	រា៉ា នី និងវបុិល រស់ជៅ្រថនលែងជផ្សងគានា ។	

ពួ្រជគនិយយគានា តាមទូរសម័ព្្រនាុងមួយសរ្ាហ៍ម្ង ប៉ាុថន្ 
អាចជែើញមុខគានា ថតម្ង ឬពីរៃង ្រនាុងមួយថខប៉ាុជណា្ណ ះ 

ជៅជពលថៃលម្ាយរបស់	 រា៉ា នី ជៅជលងមីងរបស់នាង  

ថៃលរស់ជៅថ្រ្រខាងវបុិល។	 ជៅជពលថៃលពួ្រជគ 

ជួបគានា  ពួ្រជគថតងថតសនាិទ	ស្នា លរាមួយគានា 	 (ជ ើ្ប និង 
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អថង្លគានា រាជៃើម)។

ជរឿងទី	 ៦៖	 មា៉ាណា និងជខមរា ស្្គ ល់គានា  តំាងពីជពល 

ថៃលពួ្រជគជៅជរៀនអនុវទិយាលម័យរាមួយគានា 	 ម្រជម៉ាលែះ។	 

ជោយឥ�ូវជនះពួ្រជគជរៀនជៅវទិយាលម័យ ពួ្រជគជធ្ើ 

ស្រម្មភាពជកកាយជចញពីជរៀនៃូចគានា   ជហើយថតងជធ្ើ 

ការងារស្ោរាមួយគានា ។	 ពួ្រជគចំណាយជពលចុង 

សរ្ាហ៍ភាគជកចើនរាមួយគានា   ជធ្ើអ្ីថៃលពួ្រជគចូលចិត ្

ជធ្ើ ជហើយពួ្រជគមិនថៃលអស់ជរឿងនិយយជ�ើយ។	

ជៅជពលថៃលពួ្រជគកបថ្រ្រគានា  ពួ្រជគជៅឆាងៃ យពីគានា  

មួយរយៈ មុនជពលនិយយពីបញ្ហា ជនះរាមួយគានា ម្ង

ជទៀត។

៨.	 ករាប់ថ្៖	 សូមសមាជិ្រក្ររុមនីមួយៗ	 ថច្ររថំល្រ 

ជរឿងរបស់ពួ្រជគ	 ជហើយករាប់ពីភាពវជិ្ជមាន	 និង 

អវជិ្ជមាន	្រនាុងទំនា្់រទំនងជនាះ។	

៩.	 សជងខាបថ្៖	ជពលខលែះអនា្រថៃលស្ិត្រនាុងទំនា្់រទំនង

ថៃលពំុមានសុវត្ិភាព	 ឬបំោរបំោន	 អាចមាន 

អារម្មណ៍កចបូ្រកចបល់	 អំពីអ្ីថៃលមនុស្សមានា ្់រ

ជទៀត្ំរពុងជធ្ើជៅជលើខលែួន	រាពិជសស	ជពលមនុស្ស

មានា ្់រជនាះគឺរាមនុស្សជិតសនាិទនរឹងពួ្រជគ	 និងរា 

មនុស្សថៃលពួ្រជគយ្រចិត្ទុ្រោ្់រ។	

១០.	សជងខាបថ្៖	 ជយើងកតរូវគិតថ្	 ជតើទជង្ើថៃលជធ្ើឱ្យ 

មានការឈឺចាប់របស់ពួ្រជគ	 រានបងាហា ញនូវ្រ្ី	

សសោញ់	 និងការខ្ល់ខ្ាយពីគានា ជោយ្រកមិត

ណា?	

្រ.	 មិនថ្ជគរាអនា្រណាជនាះជទជយើងមិនគួរឱ្យជគ

បំោនជយើងជ�ើយ	 ៃូជចនាះកបសិនជយើងគិតថ្

មិនមានសុវត្ិភាព	 ឬ្ំរពុងទទួលរងការបំោរ 

បំោន	 ជយើងគួរករាប់មនុស្សជពញវ ម័យមានា ្់រ

ជទៀត	 ថៃលអាចជជឿទុ្រចិត្គានា រាន	 និងសំុ 

ជំនួយ	ឬការគំាកទពីពួ្រជគ។	

ខ.	 សូមចំាថ្	 អា្រប្្ិររយិ	 ហិងសា	 ឬបំោន 

របស់អនា្រៃដទ	មិនថមនរា្ំរហុស	ឬការទទួល 

ខុស	 កតរូវរបស់ជយើងជ�ើយ	 ប៉ាុថន្ការថសង្រ្រ 

ជំនួយសកមាប់ខលែួនឯង	គឺរាការទទួលខុសកតរូវ 
របស់ជយើង។	

១១.	សួរថ្៖	ជតើប្ួនជរៀនរានអ្ីពីស្រម្មភាពជនះ?	សូម

អនា្រសម័្មកគជ�ើងចិត្ថច្ររថំល្រខលែីៗៗ	

្ំរណត់សមា្គ ល់សកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល៖	

 អនា្រចូលរមួថៃលធាលែ ប់ទទួលរងទំនា្់រទំនងហិងសា	

រជំោភបំោន	 ឬមិនមានការយ្រចិត្ទុ្រោ្់រ 

ចំជោះគានា ជៅវញិជៅម្រ	 អាចមានអារម្មណ៍មិន 

សបបាយចិត្	ជៅ្រនាុងជពលជធ្ើលំហាត់ជនះជហើយ	

កតរូវការការគំាកទបថន្ម។	

 កតរូវកបរឹងសជងកាតជមើលការមិនសបបាយចិត្នានា	

ថៃលជ្រើតមានជ�ើង	 និងជធ្ើការជ្លែើយតប	ជោយ 

ផ្ល់ការគំាកទ។	

 កតរូវមានជពលជៅខាងចុងការពិភា្រសាក្ររុមជៃើម្ី 

ពិភា្រសាពីបញ្ហា 	 រាមួយអនា្រណាមានា ្់រ	 ថៃលចង់ 

ពិភា្រសាពីបញ្ហា ទំាងជនះ	 និងផ្ល់ឱ្យអនា្រចូលរមួ

ទំាងអស់នូវបញ្ជ ីធនធានគំាកទ	 ជៃើម្ីឱ្យពួ្រជគ 

អាចថសង្រ្រជំនួយ	 សកមាប់បញ្ហា នាន	 ជោយ 

ខលែួនឯង។	

 សូមជមើលពម័ត៌មានសកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល 

្រនាុងឧបសម្ម័ន្ធទី១០
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(ៃ្រសសង់ពី្រកមងឧប្ររណ៍បណុ្ះបណ្ាល	 សកមាប់ 
មនុស្សវ ម័យជំទង់	ស្ីពីអំជពើហិងសាទា្់រទងនរឹងជយនឌម័រ)

រយៈជពលកតរូវការ៖	២០-៣០	នាទី	

ជគាលបំណង៖	ហ្រឹ្រហាត់វធីិ្រនាុងការស្្គ ល់មនុស្សកគប់គានា

ស្រសំខាន់ៗ៖	

 ការចាប់ជផ្ើមមិត្ភាព្្មី	 ឬកបជភទទំនា្់រទំនង 

ៃដទជទៀតហា្់រៃូចរាអាចពិរា្រ	 ប៉ាុថន្ការថច្រ	

រថំល្រ	និងការថសង្យល់បថន្មអំពីនរណាមានា ្់រ

គឺរាវធីិសំខាន់ជៃើម្ីពកងរឹងទំនា្់រទំនងល។្	

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 អនា្រចូលរមួនរឹងជលង 

ថល្ងមួយ	 ថៃលមានការោ្រ្យបជងហាើបពីការសន្នា	 

ជៃើម្ីឱ្យកាន់ថតស្្គ ល់សមាជិ្រ្រនាុងក្ររុមបថន្មជទៀត។	

ជសច្រ្ីថណនំា៖	

១.	 ពន្យល់ថ្៖	 ជទាះបីរាជយើងជួបគានា រាជកចើនៃង 

យ៉ាងណា្៏រជោយជយើងជៅថតមិនស្្គ ល់គានា អស់។	

ៃូជចនាះ	ជយើងនរឹងជលងថល្ងមួយជៃើម្ីជធ្ើការសន្នា	

រាមួយអនា្រជៅ្រនាុងក្ររុម។	

២.	 ករាប់ថ្៖	 សូមអនា្រទំាងអស់គានា ចាប់ជផ្ើមការសន្

នាគានា រាគូ	 ជោយថសង្រ្រអនា្រណាមានា ្់រ្រនាុងក្ររុម	

ថៃលជយើងមិនសូវស្្គ ល់។	 គូនីមួយៗគួរម្រយ្រ

កាតកបធានបទពីខ្ុំ។	 ទំាងអស់គានា មានជពល	

កបថហលរា	៣នាទី	ជៃើម្ីជ្លែើយនរឹងសំណួរជៅជលើ 

កាតជនះ	ជហើយបន្ាប់ម្រ	អនា្រកតរូវថ្លែងអំណរគុណ 

ៃល់គានា 	 និងបន្ការសន្នារាមួយមនុស្សមានា ្់រ

ជទៀត។	

 កាតកបធានបទ៖	

o អនា្រថៃលខ្ុំសរជសើរ...

o របស់ថៃលខ្ុំចូលចិត្...

o អ្ីថៃលខ្ុំចូលចិត្ញាំមានៃូចរា...

o អ្ីថៃលខ្ុំចង់រានយូរម្រជហើយមាន...

o សុបិន្្កាួតៗ	ថៃលខ្ុំមាន...

o ជរឿងថៃលគួរឱ្យអស់សំជណើ ចបំផុត	

ថៃលធាលែ ប់ជ្រើតមានចំជោះខ្ុំគឺ...

o អ្ីថៃលខ្ុំចូលចិត្ជធ្ើ	 ជៅជពលថៃលខ្ុំជៅ

រាមួយកគរួស្ររបស់ខ្ុំ...

o ខ្ុំមានអារម្មណ៍សបបាយចិត្បំផុត	ជៅជពល 
ថៃល...

o ្រថនលែងថៃលខ្ុំចូលចិត្...

o អ្ីថៃលខ្ុំចូលចិត្ជធ្ើរាមួយមិត្ភ្រ្ិរបស់ 
ខ្ុំ...

o ជពលថៃលខ្ុំធំជ�ើង	ខ្ុំចង់កាលែ យរា...

o ជរឿងមួយ	 ថៃលខ្ុំចបាស់ថ្ខ្ុំអាចជធ្ើរាន

ល.្..

o អ្ីថៃលខ្ុំខាលែ ច...

៣.	 ករាប់ថ្៖	សំុប្ូរគូ	និងយ្រកាតសន្នា្្មី។	កតរូវប្ូរ 
ដៃគូឱ្យរានពីរ	កបសិនរាមានជពល។	

៤.	 សួរថ្៖	 ជតើប្ូនទទួលរានបទពិជស្ធន៍អ្ីខលែះ	 និង 
រានជរៀនអ្ីខលែះ	្រនាុងស្រម្មភាពជនះ?

៥.	 សជងខាបថ្៖	 ទំនា្់រទំនងជិតសនាិទ	 គឺសំជៅជលើការ

ស្្គ ល់មនុស្សមានា ្់រឱ្យសីុជជករៅ។	 វារាការសំខាន់ 

ណាស់	 ថៃលជយើងកតរូវថច្ររថំល្រអារម្មណ៍	 និង 

បទពិជស្ធន៍របស់ជយើង	 រាមួយនរឹងមិត្ភ្រ្ិជិត 

សនាិទ	 សមាជិ្រកគរួស្រអនា្រផ្ល់ការថ្ទំា	 ឬដៃគូ 

របស់ជយើង	 ប៉ាុថន្ជយើងចំារាច់កតរូវមានអារម្មណ៍ថ្

មានសុវត្ិភាព	 និងរ្ីររាយ	 ្រនាុងទំនា្់រទំនងជនះ 
ផងថៃរ	 ជៃើម្ីអាចថច្ររថំល្រជោយ	 ជបើ្រចំហ	

និងជោយភាពជស្្ម ះកតង់។	វារាការសំខាន់ណាស់	

ថៃលជយើងកតរូវស្្ប់ជោយយ្រ	 ចិត្ទុ្រោ្់រ	 ជៅ 

ជពលថៃលជគថច្ររថំល្រគំនិត	 អារម្មណ៍	 និងបទ 

ពិជស្ធន៍រាមួយជយើង។

�កមមេភាព ១០.៣៖ ក្រចាប់ពផ្ើមស្្គ លអ់្នក
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(ៃ្រសសង់ពី	Skhokho	ការគំាកទភាពជរាគជម័យសកមាប់ 

កគរួស្រ)

រយៈជពលកតរូវការ៖	៣០-៤០	នាទី	

ជគាលបំណង៖	 ជ្រ្មងវ ម័យជំទង់នរឹងជរៀនពីជំនាញ្រស្ង

ទំនា្់រទំនង។	

ស្រសំខាន់ៗ៖	

 មិត្ភាពថៃលរ្ីររាយមានស្រសំខាន់សកមាប់

មនុស្សៃូជចនាះរាគំនិតលស្កមាប់ជយើងសិ្រសា	

និងអនុវត្ជំនាញពកងរឹងមិត្ភាព	

និងទំនា្់រទំនងល្

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 តាមរយៈការសថម្ងតួ	 

ជ្រ្មងវ ម័យជំទង់នរឹងថសង្យល់ពីរជបៀបជផ្សងៗគានា 	 ជៃើម្ី

ចាប់ជផ្ើមបជងកាើតមិត្ភាព្្មីៗ។	

ជសច្រ្ីថណនំា៖	

១.	 ពន្យល់ថ្៖	ជយើងជទើបថតរានថច្ររថំល្ររជបៀបជធ្ើ

ការសន្នារាមួយនរឹងមិត្ភ្រ្ិ	 ជហើយជនះគឺរា	 វធីិ	

មួយ	 ជៃើម្ីចាប់ជផ្ើមស្្គ ល់មនុស្សមានា ្់រ	 និងចាប់	

ជផ្ើមបជងកាើតមិត្	 ឬទំនា្់រទំនងមួយ។	 ជយើងនរឹងគិត	

និងស្្រល្ងវធីិស្សសជ្ផ្សងៗគានា ។	

២.	 និយយថ្៖	សំុអនា្រចូលរមួពីរបីនា្់រចូលរមួជរៀបរា

ប់ពីរជបៀបបជងកាើតមិត្្្មីជៅស្ោជរៀន៖	

្រ.	 សូមពយាយមរ្រឧទាហរណ៍ថៃលបងាហា ញពី 

ទំនា្់រទំនងថៃលជទើបនរឹងចាប់ជផ្ើម្្មីៗជនះ	

ខ.	 ជពលថៃលថច្ររថំល្រជរឿងរបស់ខលែួន	សូមជរៀប

រាប់ពីរជបៀបបជងកាើតទំនា្់រទំនងជផ្សងៗ	 ជោយ	

សរជសរជលើក្ារជខៀន។	

	 កបសិនជបើមិនទាន់រានជលើ្រជ�ើងជទ	អនា្រសកមប 

សកមរួលអាចសួរថ្៖	

o «ជតើប្ូនថៃលរានបបួលមិត្្រនាុងថ្នា ្់រ	 ជៅជធ្ើ

លំហាត់ជកកាយជចញពីជរៀនថៃរឬជទ?»

o «ជតើប្ូន	 ថៃលបបួលមិត្្្មីមានា ្់រជៅជលង 
រាល់ទាត់	រាមួយគានា 	ថៃរឬជទ?	»

o « ជតើប្ូនថៃលបបួលអនា្រណាមានា ្់រជៃើរជៅផ្ះ

រាមួយគានា ថៃរឬជទ?	»

o «ជតើប្ូន	 ថៃលបបួលអនា្រណាមានា ្់រជៅទិញ 
នំរាមួយគានា ថៃរឬជទ?	»

៣.	 និយយថ្៖	 ជយើងនរឹងស្្រល្ងសំថៃងតួទំាង 

អស់គានា ។	 សូមថច្រគានា រាក្ររុមតូចៗ	មានសមាជិ្រ	

៣	ជៅ	៤នា្់រ។	

្រ.	 ក្ររុមនីមួយៗកតរូវជរៀបចំការសថម្ងតួខលែីៗអំពី

ការចាប់ជផ្ើមបជងកាើតទំនា្់រទំនង	 និងចាប់ជផ្ើម	

ស្្គ ល់គានា ជៅវញិជៅម្រ។	

ខ.	 ្រត់កតាគំនិត្្មីៗ	 ថៃលមានអំពីការចាប់ជផ្ើម 

ទំនា្់រទំនង	និងការការចាប់ជផ្ើមស្្គ ល់គានា ជៅ	

វញិជៅម្រ	ជៅជលើក្រោសផំ្្ងធំ។	

៤.	 ពន្យល់ថ្៖	 ជពលខលែះ	 មនុស្សចង់ចាប់ជផ្ើមបជងកាើត 

ទំនា្់រទំនងរាមួយជយើង	 ជៅជពលថៃលជយើងមិន 

ចង់។	 ជតើជយើងជធ្ើការជ្លែើយតបចំជោះ្ររណីថបប

ជនះ	 ជោយការជគារព	 និងទំនុ្រចិត្ឬ?	 (អនា្រ 

សកមបសកមរួល្រត់កតាជំនាញជ្លែើយតបថៃលមាន

ទំនុ្រចិត្	 រមួនរឹងអំណះអំណាង	 និងជោយការ 

ជគារព	ជៅជលើក្រោសផំ្្ងធំ។	)

៥.	 សួរថ្៖	 ចំណុចអ្ីខលែះ	 ថៃលអនា្រគិតថ្មាន 

កបជយជន៍អំពីស្រម្មភាពជនះ	និងថ្ជតើពួ្រជគអាច	

យ្រជំនាញទំាងជនះជៅជកបើករាស់្រនាុងជីវភាពរស់

ជៅកបចំាដ្ងៃរបស់ពួ្រជគថៃរឬជទ។	

�កមមេភាព ១០.៤៖ ក្ររាប់អានមិ�្ែមេតី
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រយៈជពលកតរូវការ៖	១០-១៥	នាទី	

ជគាលបំណង៖	 បិទ្ិរច្ចពិភា្រសា  ជលើ្រទរឹ្រអនា្រចូលរមួ 

្រនាុងការអនុវត្នូវអ្ីថៃលរានជរៀនសូកត	និងចូល	រមួ្រនាុង

្ិរច្ចពិភា្រសាបន្ាប់ជទៀត។	

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 អនា្រសកមបសកមរួល	 ឬ 

អនា្រចូលរមួសជងខាបស្រអប់រសំំខាន់ៗ	 ថៃលទទួលរាន 

ពីការពិភា្រសា	និងជលើ្រជ�ើងពីរជបៀបថៃលជគអាចយ្រ

ជមជរៀនជនះជៅអនុវត្រា្់រថសង្	តាម	 រយៈការជំរញុឱ្យ

មានការចូលរមួពីស្រម្មជនស្មម័កគចិត្។	

ជសច្រ្ីថណនំា៖	

១.	 ពន្យល់ថ្៖	 ដ្ងៃជនះ	 ជយើងរាននិយយអំពីទំនា្់រ 

ទំនងថៃលមានការយ្រចិត្ទុ្រោ្់រចំជោះគានា ជៅ 

វញិជៅម្រ	 និងកប្របជោយភាពរ្ីររាយ	 ជហើយ្៏រ 

រានហ្រឹ្រហាត់គំនិត្្មីៗ	 អំពីរជបៀបបជងកាើតមិត្ភ្រ្ិ

្្មីៗផងថៃរ។	

២.	 និយយថ្៖	 សំុអនា្រស្មម័កគចិត្	 ២	 ឬ៣នា្់រ	 ថច្រ 

រថំល្រការយល់ជែើញអំពី្ិរច្ចពិភា្រសារបស់ជយើង។ 

សូមឱ្យប្ូនៗទំាងអស់គានា ចងចំានូវបទពិជស្ធន៍ 
ពិភា្រសា្រនាុងដ្ងៃជនះ	 និង្រត់សមា្គ ល់វធីិទំាងឡាយ

ថៃលជួយអនា្រទំាងអស់គានា ្រនាុងការបជងកាើតចំនងមិត្

ភាព្្មី។	

្រ.	 សូមជធ្ើការ្រត់សមា្គ ល់ថ្ជតើទំនា្់រទំនងរបស់

ប្ូនរាមួយនរឹងមនុស្សជផ្សងជទៀត	 រាទំនា្់រ	

ទំនងថៃលរ្ីររាយ	 និងជផ្្តការយ្រចិត្ទុ្រ

ោ្់រចំជោះគានា ជៅវញិជៅម្រថៃរឬជទ។	

ខ.	 សូមគិតថ្ជតើប្ូន្ំរពុងរមួចំថណ្របជងកាើតភាព

សបបាយរ្ីររាយ	្រនាុងទំនា្់រទំនងរបស់ប្ូនថៃរ	

ឬជទ	 ឬថ្ជតើប្ូនកតរូវការជំនួយ	 ជៃើម្ីជោះ 
សស្យទំនា្់រទំនង	 ថៃលមិននំាឱ្យមានភាព	

សបបាយរ្ីររាយថៃរឬជទ។	

៣.	 និយយថ្៖	ចុងជកកាយជនះ	សូមអរគុណប្ូនទំាង

អស់គានា ថៃលរានម្រចូលរមួ្រនាុង្ិរច្ចពិភា្រសានាដ្ងៃ

ជនះ	 ជយើងនរឹងរាជួបគានា ជៅជលើ្រជកកាយជទៀត 

ថៃលនរឹងពិភា្រសាអំពី«ទំនា្់រទំនង	 ដនការណាត់ 

ជួប»។	

�កមមេភាព ១០.៥៖ ក្រពរៀន អនតវ�្ជាក់ណ�ង្
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សមសរៀនទតី១១៖
ទំនាក់ទំនងមនការណាត់ជួបថែល 
សបកបសដា�រ តីករា� និងេុវត្ិភាព
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ពមពរៀនទតី១១៖ ទំនាក់ទំនងមនក្រណា�់ជួបណែល្បកប
ពោយរ តីករាយ និង�តវ�ថាិភាព
ទិៃឋាភាពទូជៅ៖ ជមជរៀនជនះ	ជផ្្តការយ្រចិត្ទុ្រោ្់រជលើការ្ំរណត់ដៃគូ	ថៃលមានល្រខាណៈល	្វជិសស	និងចរ្ិរ 

ល្រខាណៈទំនា្់រទំនង	ថៃលផ្ល់នូវភាពសបបាយរ្ីររាយជសច្រ្ីសសោញ់ និងជស្មើ	ភាពគានា 	 ថៃលអាចអនុវត្រាន 

្រនាុងទំនា្់រទំនងនានារមួទំនា្់រទំនងថបបណាត់ជួប។	 ជលើសពីជនះ្៏រ	 នរឹងមានការអភិវឌ្ឍជំនាញបៃិជសធកប្រប

ជោយទំនុ្រចិត្ផងថៃរ។	

ជគាលបំណង៖ 

 បជងកាើតការរពំរឹងទុ្រមួយថ្	 ទំនា្់រទំនងដនការណាត់ជួប	 និងទំនា្់រទំនងជផ្សងៗជទៀតមាន	 ភាពសមបាយ 

រ្ីររាយ	និងសុវត្ិភាព	កពមទំាងគា្ម នហិងសា	ឬមហន្រាយ

 បជងកាើនជំនាញ្រនាុងការរា៉ា ន់កបមាណពីគំនិតនានាសកមាប់ទំនា្់រទំនងនាជពលអនាគត	រមួមានជជកមើសដៃគូ	

ភាពជស្មើគានា រវាងដៃគូ	និងការជធ្ើសជកមចចិត្្រនាុងទំនា្់រទំនង។

ស្រម្មភាពជមជរៀនទី១១ សមា្ភ រ ជពលជវោ

ស្រម្មភាព	១១.១៖	្ិរច្ចស្្គមន៍

ជគាលបំណង៖ ស្្គមន៍អនា្រចូលរមួម្រកាន់្ិរច្ចពិភា្រសាជនះ និងជ្លែើយ	តបចំជោះ 

សំណួរការកពរួយរារម្ភ ឬលទ្ធផលថៃលសជកមចរានោ្់រ	ពម័ន្ធនរឹងក្ររុមជនះ	ជហើយ

ជលើ្រទរឹ្រចិត្ពួ្រជគចូលរមួការពិភា្រសាដ្ងៃជនះ

១០-១៥នាទី

ស្រម្មភាព	១១.២៖	ការជកជើសជរ ើសដៃគូសកមាប់ណាត់ជួប

ជគាលបំណង៖ ជួយ្ិរច្ចពិភា្រសា្លែុះបញ្្ច ំងនិង្ំរណត់ពីល្រខាណៈ	សម្ត្ិ	និង 
អត្ចរតិសំខាន់ៗរបស់ដៃគូណាត់ជួប។	

ក្រោសផំ្្ង	

ធំ	ហ្ឺត
២០-៣០នាទី

ស្រម្មភាព	១១.៣៖	ទំនា្់រទំនងជសនាហាជស្មើភាពគានា

ជគាលបំណង៖ ជួយឱ្យអនា្រចូលរមួយល់ថ្	ជតើកតរូវជធ្ើយ៉ាងណា		ជៃើម្ីបជងកាើត 

ទំនា្់រទំនងជសនាហាតាមការណាត់ជួបកប្របជោយភាព	ជស្មើគានា 	និងថ្ជតើទំនា្់រ 

ទំនងថបបជនះផ្ល់នូវអត្កបជយជន៍អ្ីខលែះ?

ក្រោសផំ្្ង	

ធំ	

ហ្ឺតជរឿងប៊ាិច

៣០-៤០នាទី

ស្រម្មភាព១១.៤៖	ការសជកមចចិត្កប្របជោយទំនុ្រចិត្្រនាុងទំនា្់រ	ទំនងដនការ 
ណាត់ជួប

ជគាលបំណង៖	ជួយឱ្យអនា្រចូលរមួអភិវឌ្ឍជំនាញបៃិជសធកប្រប	ជោយទំនុ្រចិត្

ក្រោសផំ្្ង	

ធំ ហ្ឺត
២០-៣០នាទី

ស្រម្មភាព	១១.៥៖	ការជរៀនអនុវត្រា្់រថសង្

ជគាលបំណង៖ បិទ្ិរច្ចកបជំុក្ររុម	ជំរញុឱ្យអនា្រចូលរមួយ្រអ្ីថៃលរានជរៀនជៅ 

អនុវត្ និងជលើ្រទរឹ្រចិត្ឱ្យអនា្រចូលរមួកត�ប់ម្រវញិ

១០-១៥នាទី
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�កមមេភាព ១១.១៖ កិច្ចស្វា គមន៍
រយៈជពលកតរូវការ៖	១០-១៥	នាទី

ជគាលបំណង៖	 ស្្គមន៍អនា្រចូលរមួរា្្មី	 និងពិនិត្យ 

ជ�ើងវញិ	 កបសិនមានសំណួរ	 ្រង្ល់	 ឬលទ្ធផល	

ណាមួយទា្់រទងនរឹងក្ររុម	 និងជលើ្រទរឹ្រចិត្ពួ្រជគចូល 

រមួការពិភា្រសាជៅដ្ងៃជនះ។	

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	

ការសជងខាបជោយអនា្រសកមបសកមរួល	 និងការផ្ល់ 

ពម័ត៌មានកត�ប់របស់អនា្រស្មម័កគចិត្។	

ជសច្រ្ីថណនំា៖	

១.	 និយយថ្៖	 ស្្គមន៍អនា្រទំាងអស់គានា ្រនាុងការ 
កតលប់ម្រ្ិរច្ចពិភា្រសារបស់ជយើងដ្ងៃជនះ។	 កាល	

ជួបគានា ជលើ្រមុន	 ជយើងរានពិភា្រសាអំពីការរាប់ 

អានមិត្្្មី	 និងការបជងកាើតទំនា្់រទំនងថៃលកប្រប

ជោយភាពសបបាយរ្ីររាយ។	

២.	 សួរថ្៖ 

្រ.	 ជតើមាននរណាចង់ថច្ររថំល្រពីការអនុវត្អ្ី

ថៃលរានពិភា្រសាថៃរឬជទ?	 កបសិនជបើមាន	

សំុ	អនា្រស្មម័កគចិត្	១	ឬ២	នា្់រជ�ើងថច្ររថំល្រ។	

(មានជពលកបថហល	៣-៥	នាទី)

ខ.	 ជហើយនរណាមានការកពរួយរារម្ភ	 ឬសំណួរអ្ី 

ចង់ជលើ្រជ�ើងថៃរ	 ឬជទមុនជយើងបន្ជៅ	

កបធានបទ្្មី។	កបសិនជបើមានសំុអនា្រស្មម័កគចិត្	

២	ឬ៣	នា្់រជ�ើងថច្ររថំល្រ។	

្ំរណត់សមា្គ ល់សកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល៖	

 កបសិនជបើគា្ម នអនា្រណាមានា ្់រថច្ររថំល្រអ្ីមួយជទ

ជនាះ	អនា្រសកមបសកមរួលអាចថច្ររថំល្រ	ៃំជណើ រ 

ជរឿង	ឬការសជងកាតផ្្ល់ខលែួនណាមួយពីជីវតិផ្្ល់

ខលែួន	 ជហើយផសារភា្ជ ប់វាជៅនរឹងការពិភា្រសាគានា ជៅ 

ជមជរៀនមុន។	

 ជកបើការអបអរ	 ការជសងៃើចសរជសើរ	 និងការស្ទរ 

ជៃើម្ីពកងរឹងភាពជរាគជម័យ	 ឬៃំជណើ រផ្លែ ស់បដែូរ 
តាមថបបវជិ្ជមាន។	

៣.	 ពន្យល់ថ្៖	 បន្ជទៀតជនះជយើងនរឹងពិភា្រសាអំពី	

«ការ្ំរណត់ល្រខាណៈរបស់ដៃគូ	និងចរ្ិរល្រខាណៈ 

ទំនា្់រទំនង	ថៃលជោរជពញជៅជោយភាពសបបាយ 

រ្ីររាយ	ជសច្រ្ីសសោញ់	និងភាព	ជស្មើ	ភាពគានា »។	

�កមមេភាព ១១.២៖ ក្រព្ជើ�ពរ ើ�មែគូ �្មាប់ណា�់ជួប
(ៃ្រសសង់ពី	 PREPARE	 និង	 Skhokho	ការគំាកទភាព 

ជរាគជម័យសកមាប់កគរួស្រ)

រយៈជពលកតរូវការ៖	២០-៣០	នាទី

ជគាលបំណង៖	 ្លែុះបញ្្ច ំង	 និង្ំរណត់ពីល្រខាណៈ 
សម្ត្ិ	និងអត្ចរតិសំខាន់ៗរបស់ដៃគូណាត់ជួប។	

ស្រសំខាន់ៗ៖	

 ជយើងកតរូវចងចំាថ្	ជតើបុគ្គលថៃលរាមិត្	ឬដៃគូ 

ណាត់ជួប	 (មិត្កបរុស	 ឬមិត្សសី)	 មានចំណុច 

សំខាន់ៗបំផុតអ្ីខលែះសកមាប់ជយើងថៃលអាចឱ្យ

ជយើង្រស្ងទំនា្់រទំនងលរ្ាមួយគានា រាន?

 ការយល់ៃរឹងពីចំណុចសំខាន់ៗបំផុត	ឬ«ចំណុច 

លថ្ៃលកតរូវមាន»	និងចំណុចថៃលបំផ្លែ ញទំនា្់រ 

ទំនងរបស់ជយើង	 ជួយឱ្យជយើង្រស្ងទំនា្់រ	

ទំនងៃ៏លមួ្យ	 និងបញ្ច ប់ទំនា្់រទំនងជនាះវញិ

ជោយស្រថតអា្រប្្ិររយិ	និងឥរយិប្ថៃល	

មិនអាចទទួលយ្ររាន

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 ការជកបើនម័យជធៀបជកបៀប 

កបៃូចនរឹងការៃុតនំ	 អនា្រចូលរមួនរឹងកតរូវបំផុសគំនិត 
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អំពីថ្	 ជតើល្រខាណៈសម្ត្ិមានសស្ប់អ្ីខលែះថៃលមាន

ស្រៈសំខាន់?	ឬ«រាចំណុចបថន្មជធ្ើឱ្យកាន់ថតកបជសើរ

ថ្មជទៀត»	 និង្រត្ាអ្ីខលែះថៃលបំផ្លែ ញទំនា្់រទំនងៃ៏ល្

រាមួយមិត្ភ្រ្ិ	ឬដៃគូរបស់	ជយើង។	

ជសច្រ្ីថណនំា៖	

១.	 ពន្យល់ថ្៖	 កាលពីជមជរៀនមុនជយើងរានពិភា្រសា

គានា ពីទំនា្់រទំនងរ្ីររាយ	 និងមិនរ្ីររាយ	 និងអ្ី	

ថៃលកតរូវជធ្ើ	 ចំជោះទំនា្់រទំនងថៃលមិនផ្ល់ម្រវ ិ

ញនូវភាពសបបាយរ្ីររាយនិងរាទំនា្់រទំនងថៃ

លមានការបំោរបំោន។	 ជៃើម្ីជកជើសជរ ើសមិត្ភ្រ្ិ	

ឬដៃគូណាមានា ្់រឱ្យល	្ ជយើងកតរូវគិតពីល្រខាណៈ 

សម្ត្ិ	ឬចរ្ិរ	របស់ជគមានា ្់រជនាះ។	

២.	 សួរថ្៖	 ជតើប្ូនចង់រានដៃគូថៃលមានល្រខាណៈ	

ឬឥរយិប្ថបបណាថៃរ?	 (អនា្រសកមបសកមរួល 

្រត់ចជមលែើយជលើក្រោសផំ្្ងធំ)។	

្ំរណត់សមា្គ ល់សកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល៖	

 សូមជកតៀមជរៀបចំឱ្យរានរចួរាល់លមុ្នជពលជធ្ើ

ស្រម្មភាពជនះ	ជៃើម្ីអនា្រអាចជថជ្រពីស្ច់ជរឿង 

ជនះងាយសសរួល	 និងតាមវធីិគួរឱ្យទា្់រទាញរា	

មួយអនា្រចូលរមួ

៣.	 ពន្យល់ថ្៖	 ជយើងសុទ្ធថតចង់មានដៃគូ	 ឬទំនា្់រ	

ទំនងថៃលល	្ ថតប្ូនៃរឹងជទថ្	 វាមាន្រត្ាគួបផ្សំ	

ជកចើនណាស់្រនាុងទំនា្់រទំនងមួយ។	

ជៃើម្ីឱ្យសសរួលយល់	 ជយើងនរឹងជកបៀបជធៀបការ 

ជកជើសជរ ើស	ដៃគូជៅនរឹងការៃុតនំខួប្ំរជណើ ត៖	

 ជតើប្ូនស្្គ ល់នំខួប្ំរជណើ តជទ?	 បងាហា ញ	 ឬគូរ 
របូនំ

 ឥ�ូវជយើងអាចនំាគានា សសដមពីការៃុតនំ……….

 នំខួប្ំរជណើ តមួយមានជកចើនសសទាប់	 ជហើយ 

សសទាប់មួយៗកតរូវការជកគឿងផ្សំជផ្សងៗគានា ។	

 ជៃើម្ីៃុតនំមួយ	 ជយើងកតរូវការជកគឿងផ្សំសំខាន់	

(ថៃលអត់មិនរាន)	 ៃូចរា	 ពងមាន់	 ជម៉ាសៅ	 ជប៊ាើរ	

និងសការ។	 ជបើសិនគា្ម នជកគឿងផ្សំណាមួយ្រនាុង 
ចំជណាមជកគឿងផ្សំទំាងជនាះ	 ជយើងមិនអាចៃុត	

ជចញនំរានជទ។	 ជបើសិនៃុតរាន	 ្៏រមិនឆាងៃ ញ់ 

ថៃរ!	គឺគា្ម នរាតិជរៅថតម្ង!	

 ថតជកកាយពីៃុតនំ្្ិនជហើយ	 ជយើងអាចោប 

សការបថន្មពីជលើ។	ប៉ាុថន្	សការសកមាប់ោបបថន្ម	

ជនះ	 កគាន់ថតជធ្ើឱ្យនំកាន់ថតថផ្ម	 និងជធ្ើឱ្យល ្

ជមើល	 ថតវាមិនចំារាច់ខាលែ ំងជទ។	 ជបើគា្ម នសការ	

សកមាប់ោបថ្ម	្៏រជយើងជៅថតមាននំថៃរ។	

 រចួជហើយជៅពីជលើសការោប	 ជយើងអាចោ្់រថផលែ 

ជឈើ	 និងជរាយជកគឿង	 ថ្មពីជលើជទៀត។	 ថតថផលែ 

ជឈើ	 និងជកគឿងជរាយ	 គឺកគាន់ថតជួយតុបថតង 

នំថតប៉ាុជណា្ណ ះ!!!	 និយយរមួជៅជបើមានវា	 គឺរ រឹត 

ថតល	្ថតវាមិនសំខាន់ខាលែ ំងបំផុតជទ។	

 ឧបសម្ម័នទី១១៖	របូនំខួប្ំរជណើ ត

៤.	 និយយថ្៖	 ឥ�ូវជនះ	 ខ្ុំចង់ឱ្យប្ូនៗគិតថ្	 ការ
 

ជកជើសជរ ើសដៃគូ	គឺៃូចនរឹងការៃុតនំថៃរ។	

 ឥ�ូវសូមប្ូនៗគិតពីកបជភទមនុស្សថៃលប្ូន
 

ចង់មានទំនា្់រទំនងជសនាហារាមួយ។	 ជតើគាត់	

មានល្រខាណៈសំខាន់អ្ីខលែះ?

 ៃំបូងកតរូវចាប់ជផ្ើមគិត	 ពីជកគឿងផ្សំសំខាន់ថៃល	

«កតរូវថតមាន»	 ៃូចរា	 ពងមាន់	 ជម៉ាសៅ	 និងសការ។	 

សូមគិតពីអ្ីថៃលសំខាន់រាងជគចំជោះប្ូន	 ្រនាុង 
ទំនា្់រទំនងមួយ?	 ជតើដៃគូរបស់ប្ូនគួរមាន	

ចរ្ិរល្រខាណៈអ្ីខលែះ?	 (សរជសរចជមលែើយរបស់អនា្រ 

ចូលរមួ	 ជៅ្រនាុងតួនំ	 កតង់ចំណុច	 «ល្រខាណៈ	

សម្តិ្សំខាន់ថៃលកតរូវថតមាន»)

o ចជមលែើយរាទូជៅ	 (ចជមលែើយអាចមានជកចើន 

ខុសៗគានា )៖	 ឧទាហរណ៍	 គាត់សសោញ់ខ្ុំ	
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ជចះយ្រ	 ចិត្ខ្ុំ	 ចិត្ល	្ឆាលែ ត	ឧសសាហ៍	 ជចះ 
ជគារពគានា 	និងមានចំណង់ចំណូលចិត្ៃូចគានា 	

 បន្ាប់ម្រកតរូវគិតពីសការោបថ្ម	 ថៃលរា 

ល្រខាណៈរបស់ដៃគូរបស់ជយើងថៃលជយើងគិតថ្ 

«មានថ្មរាការល»្	ប៉ាុថន្មិនចំារាច់។	ជតើអ្ីខលែះ

ថៃលប្ូនចាត់ទុ្រថ្រាចរ្ិរល្រខាណៈ	«មានថ្ម	

រាការល»្?	(សរជសរគំនិតរបស់អនា្រចូលរមួកតង់	

សសទាប់នំទី2	 «ល្រខាណៈសម្តិ្លថ្ៃលគួរថត	

មាន»)

o ចជមលែើយរាទូជៅ	(ចជមលែើយអាចមានជកចើនខុសៗ	

គានា )៖	 ឧទាហរណ៍	 គាត់រាមនុស្សរសួរាយ	

្ំរថបលែង	និងមានជទពជកាសល្យ។	

 បន្ាប់ម្រកតរូវគិតពី	 ជកគឿងជរាយបថន្មថៃល 

កគាន់ថតរាចរ្ិរល្រខាណៈ	 «មានថ្មរ រឹតថតល»្ 

របស់ដៃគូ។	 ប្ូនកបថហលរាអាចរ្រ	 «ជកគឿង 

ជរាយបថន្ម»	 ជៅជពលថៃលប្ូនស្្គ ល់ដៃគូ 
កាន់ថតចបាស់	 និងបជងកាើតទំនា្់រទំនងរាមួយ 

គានា ។	 ជតើអ្ីខលែះរាកបជភទចរ្ិរល្រខាណៈ	 «មាន 

ថ្មរ រឹតថតល»្ ? ( សរជសរគំនិតអនា្រចូលរមួជលើ 

គំនូសរបូកតង់	 «ល្រខាណៈសម្តិ្លថ្ៃលកតរូវ 

ការបថន្ម»)

o ចជមលែើយរាទូជៅ	 (ចជមលែើយអាចមានជកចើន 

ខុសៗគានា )៖	ឧទាហរណ៍	អាចោ្់រពម័ន្ធជៅនរឹង	

សកមស់	កទព្យសម្តិ្។	

៥.	 សជងខាបថ្៖	 អ្ីថៃលប្ូនជលើ្រជ�ើងរចួជហើយ	 គឺរា

ចំណុចខលែះៗរបស់ទំនា្់រទំនងដៃគូពិត	 ថៃល	

ជយើងចង់រាន	ប៉ាុថន្មានល្រខាណៈខលែះថៃលកគាន់ថត

រា្រត្ាបន្ាប់បន្សំ	 ជហើយកបថហលរាមិនចំារាច់ 

ជ�ើយ	 ៃូចសការោបចរឹង។	 បន្ាប់ម្រ	 មាន្រត្ា 

មួយចំនួន	 ជបើមានរ រឹតថតល	្ ៃូចរា	 ថផលែជឈើ	 និង 

ជកគឿងសកមាប់ជរាយពីជលើរាជៃើម	 ប៉ាុថន្វាកគាន់ថត

រាអ្ីថៃលបថន្មនូវភាពរជំភើបរ្ីររាយ	 ថតមិនចំា 

រាច់ខាលែ ំង	ជៃើម្ីបជងកាើតទំនា្់រទំនងមួយជ�ើយ។	

៦.	 សួរថ្៖	ជតើល្រខាណៈសម្តិ្	និងទំនា្់រទំនងថៃល

ជយើងមិនចង់រានអាចមានអ្ីខលែៈ?	 (សរជសរ	 គំនិត

អនា្រចូលរមួោ្់រក្រោសជផ្សង)។	 ចជមលែើយរាទូជៅ	

(ចជមលែើយអាចមានជកចើនខុសៗគានា )៖	 ឧទាហរណ៍	

ចរ្ិរល្រខាណៈថៃលចូលចិត្កតរួតកតា	ការហួងថហង	

កាច	 ចិត្អាក្រ្់រ	 ហិងសា	 រជំោភបំោន	 ឬស្វា៉ា 

រាជៃើម។	

�កមមេភាព ១១.៣៖ ទំនាក់ទំនងព�្នហាព�មេើភាពគា្ន
(ៃ្រសសង់ពី្រកមងឧប្ររណ៍បណុ្ះបណ្ាល	 សកមាប់ 
មនុស្សវ ម័យជំទង់ស្ីពីអំជពើហិងសាទា្់រទងនរឹងជយនឌម័រ)

រយៈជពលកតរូវការ៖	៣០-	៤០	នាទី

ជគាលបំណង៖	 បជងកាើនការយល់ៃរឹងរបស់អនា្រចូលរមួពីរ

ជបៀបបជងកាើតទំនា្់រទំនងថៃលជោរជពញ	 ជោយ្រ្ី 

សសឡាញ់	 និងជស្មើភាពគានា 	 និងអត្កបជយជន៍ទំនា្់រ 

ទំនងថបបជនះ។

ស្រសំខាន់ៗ៖	

 ជៅជពលថៃលមានសមភាព្រនាុងទំនា្់រទំនង	

ជនាះភាគីទំាងសងខាងមានអារម្មណ៍ថ្	ជគស្្ប់ 

ខលែួន	និងពួ្រជគអាចបជញ្ចញសជមលែង្រនាុងការសជកមច 

ចិត្នានា

 ទំនា្់រទំនងជស្មើភាពគឺរាទំនងរាមានសុត្ិភាព	

ពីជកោះមនុស្សមានា ្់រមិនមានអារម្មណ៍ថ្មាន 

អំណាច	ឬសំខាន់រាងមានា ្់រជទៀត

 ទំនា្់រទំនងជស្មើភាពមាននម័យថ្	 ដៃគូកបកពរឹត្ 

ម្រជលើគានា ជោយការជគារព	 ស្្ប់គានា 	 ករាសសម័យ	
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ទា្់រទងជោយជបើ្រទូោយ	 និងសជកមចចិត្រមួ	

គានា 	 ជោលគឺវាមានកបជយជន៍សកមាប់អនា្រទំាង

សងខាង្រនាុងការទំនា្់រទំនង

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 អនា្រចូលរមួបំផុសគំនិត

្រនាុងក្ររុមធំ	និងជ្លែើយតបនរឹងជរឿងជផ្សងៗជោយជកបើករាស់	

គំនិតផ្្ល់ខលែួនពីលំហាត់បំផុសគំនិត។	

ជសច្រ្ីថណនំា៖	

១.	 និយយថ្៖	ជយើងនរឹងពិភា្រសាពី្រត្ាថៃលអាចជធ្ើ

ឱ្យទំនា្់រទំនងសងសា	 មិត្ភ្រ្ិ	 ឬអាោហ៍ពិោហ៍	

មួយជោរជពញជោយ្រ្ីសសឡាញ់	 និងជស្មើភាពគានា 	

ជោយជធ្ើការបំផុសគំនិតខលែះៗរាមួយគានា ។	

២.	 សួរថ្៖	 ជតើអ្ីជៅរា	 ទំនា្់រទំនងថៃលជោរជពញ

ជោយ្រ្ីសសោញ់?	 អ្ីជៅរាទំនា្់រទំនងថៃលជោរ	

ជពញជោយភាពជស្មើភាពគានា ?

្រ.	 អនា្រសកមបសកមរួលគូសថច្រក្រោសផំ្្ងធំ

រាពីរ	 ជហើយសរជសរចំណងជជើង្រនាុងជួរឈរ	

នីមួយៗ៖	«ជសនាហា»	និង	«ជស្មើភាព»។	

ខ.	 សំុឱ្យអនា្រចូលរមួថច្ររថំល្រគំនិតរបស់ជគ	 

ជហើយ្រត់កតាចជមលែើយជៅ្រនាុងជួរសមសសប។	

្ំរណត់សមា្គ ល់សកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល៖	

 ឧទាហរណ៍មួយចំនួនដនល្រខាណៈ	«ជសនាហា»	រមួ 

មានការយ្រចិត្ទុ្រោ្់រ	 ការទុ្រចិត្	 និងការ	

ជជឿរា្់រ	 ការជយគយល់	 ការទា្់រទាញ	 និង 

ផលែូវជភទ។ល។	

 ឧទាហរណ៍មួយចំនួនដនល្រខាណៈជស្មើភាព	 រមួ 

មាន	 ការជគារពគានា ជៅវញិជៅម្រ	 ការសជកមច	

ចិត្រមួគានា 	 ទស្សនៈ	 និងអារម្មណ៍របស់ដៃគូ 

នីមួយៗសុទ្ធថតមានតដមលែ	និងស្រៈសំខាន់ៃូចគានា 	

ថតងស្្ប់	 និងថច្ររថំល្រគំនិត	 និងអារម្មណ៍	

និងទស្សនៈ	ជស្្ម ះកតង់	និងជធ្ើទំនា្់រទំនងជោយ	

ជបើ្រចំហររមួគានា ថសង្រ្រៃំជណាះសស្យសកមាប់

ការថខ្ងគំនិត	 មាន្រ្ីរពំរឹង	 និងការទទួលខុស 

កតរូវៃូចគានា ។ល។	

៣.	 និយយថ្៖	ជយើងនរឹងថច្ររា	៤ក្ររុមតូចៗ។	(ថច្រ

ក្រោសកបធានបទពីរៃល់ក្ររុមនីមួយៗ	 រមួទំាង 

ក្រោសផំ្្ងធំ	 និងហ្ឺត)។	 ចូរប្ូនពិភា្រសាពី 
កបធានបទនីមួយៗ	និងគិតពីរជបៀបថៃលគូ	ជសនាហ៍ 

ថៃលមានទំនា្់រទំនង	 ថៃលជោរជពញជោយ្រ្ី 

សសឡាញ់	និងជស្មើភាពគានា 	ជោះសស្យ	បញ្ហា ទំាង 

ជនះ។	 សូមឱ្យអនា្រណាមានា ្់រ្រនាុងក្ររុម	 ្រត់គំនិត 
ពិភា្រសា	 ជៃើម្ីថច្ររថំល្រគំនិតទំាងជនាះ	 រាមួយ 

ក្ររុមជផ្សង។	 ប្ូនៗមានជពល	 ១៥នាទី	 ជៃើម្ី 
ពិភា្រសា។	
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ជលខ ក្រោសកបធានបទ	

១

ការមានដៃគូរមួជភទជផ្សងជទៀត៖	 កបសិនជបើបុរសចង់មានដៃគូរមួជភទជផ្សងជទៀតជក្ពីកបពន្ធ	 ឬ 

មិត្សសីរបស់គាត់	ជតើកបពន្ធ	ឬមិត្សសីរបស់គាត់អាចមានដៃគូជផ្សងរានថៃរឬជទ?	ជតើពួ្រជគនរឹងជោះ 

សស្យបញ្ហា ជនះជោយជស្មើភាពតាមវធីិណា?	 ជតើការមានដៃគូរមួជភទជផ្សងជទៀតរា្រ្ីសសឡាញ់	

ឬជទ?	ជហតុអ្ី?

ការជធ្ើ្ិរច្ចការផ្ះ៖	ជតើនរណាគួរជធ្ើ្ិរច្ចការផ្ះ?	ជតើគួរមានការថបងថច្រ្ិរច្ចការផ្ះ	ឬមានមនុស្សថតម្

នា្់រសកមាប់ជធ្ើ្ិរច្ចការផ្ះទំាងអស់?	 ជតើការសជកមចចិត្កតរូវជធ្ើជ�ើងៃូចជម្ច	 ជៅ្រនាុងទំនា្់រទំនង 
ជសនាហា	និងជស្មើភាពគានា ?

២

ការជធ្ើការងារជក្ផ្ះ៖	 ជតើនរណាគួររាអនា្រកទកទង់កគរួស្រ?	 ជតើគួរមានការពិភា្រសា	 និងការកពម 

ជកពៀងគានា រវាងប្ីនិងកបពន្ធ	 ឬកគាន់ថតមានអនា្រសជកមចចិត្ថតមួយ?	 កបសិនជបើបុរសកតរូវជធ្ើការងារ 

ជក្ផ្ះ	ជតើសស្ីគួរអាចជធ្ើៃូចគានា រានថៃរឬជទ?	ជហតុអ្ី?

ការសជកមចចិត្ពីបញ្ហា ករា្់រ៖	 ជតើគូជសនាហ៍ទំាងពីរគួរថតពិភា្រសាគានា ពីរជបៀបចាយករា្់រ	 ឬ	 ្៏រពួ្រជគ 

ពិភា្រសាគានា ថតជលើករា្់រថៃលជគរ្ររាន?	ចុះជបើមានថតដៃគូថតមានា ្់ររាអនា្ររ្រករា្់រ	វញិ?	ជតើបញ្ហា ជនះនរឹ

ងជោះសស្យៃូចជម្ច្រនាុងទំនា្់រទំនងជសនាហា	និងជស្មើភាពគានា ?

៣

ការសជកមចចិត្មាន	 ឬគា្ម ន្ូរន៖	 ជតើនរណាមានឥទ្ធិពល្រនាុងការសជកមចចិត្យ្រ្ូរន	 ជពលថៃលកតរូវ 

មាន្ូរន	និងចំនួន្ូរន?	ជតើគំនិតរបស់នរណាថៃលមានស្រៈសំខាន់រាងប្ី	ឬ	កបពន្ធ?	ជតើបញ្ហា ជនះនរឹ

ងជោះសស្យជោយរជបៀបណា្រនាុងទំនា្់រទំនងជសនាហាជស្មើភាព?

ការសជកមចចិត្ពីជបៀបចំណាយជពលរបស់គូជសនាហ៍៖	 កបសិនជបើដៃគូមានចំណាប់អារម្មណ៍ខុសគានា 	

ជតើពួ្រជគគួរចំណាយជពលរាមួយគានា 	ឬជផ្សងគានា ជោយរជបៀបណា?

៤

 ផលែូវជភទ៖	ចុះជបើដៃគូមានា ្់រមិនចង់រមួជភទ	ឬមិនទាន់ជកតៀមខលែួនសកមាប់ការរមួជភទ	ប៉ាុថន្	ដៃគូមានា ្់រជទៀត
 

ចង់រមួជភទ?	 ឬការជកបើរបស់ការោរ?	 ជតើកតរូវពិភា្រសាគានា យ៉ាងណាថៃរ	 ្រនាុងទំនា្់រទំនងជសនាហា	 និង 
ជស្មើភាពគានា ?

 ជសរភីាព្រនាុងការជៅជលងមិត្ភ្រ្ិ៖	 ជតើដៃគូទំាងពីរអាចមានមិត្ភ្រ្ិ	 និងចំណាយជពលរាមួយពួ្រជគ 
ឬជទ?	ជហតុអ្ី?	ជតើបញ្ហា ជនះនរឹងកតរូវជោះសស្យៃូចជម្ច្រនាុងទំនា្់រទំនង	ជសនាហា	និងជស្មើភាពគានា ?

៤.	 និយយថ្៖	សូមប្ូនទំាងអស់គានា ថច្ររថំល្រគំនិត

របស់ខលែួន៖	

្រ.	តាមគំនិតប្ូន	 ជតើទំនា្់រទំនងថៃលជោរជពញ

ជោយ្រ្ីសសឡាញ់និងជស្មើភាពគានា មានល្រខាណៈ	

ៃូចជម្ច?	

ខ.	 ជតើអ្ីខលែះរាចំណុចលដ្នការមានភាពជស្មើគានា  

្រនាុងទំនា្់រទំនង?

គ.	តាមគំនិតប្ូន	 ជតើអាោហ៍ពិោហ៍	 ឬទំនា្់រ 
ទំនងណាត់ជួបសុទ្ធថតរាទំនា្់រទំនង	 ថៃល 

ជោរជពញជោយ្រ្ីសសឡាញ់	 និងជស្មើភាពគានា 	

ឬជទ?	ជហតុអ្ី?

៥.	 សជងខាប៖	 រាញរឹ្រញាប់សង្គម	 ឬកបដពណីអាច 

ជំរញុឱ្យមានទំនា្់រទំនងមិនជស្មើភាពរាន	 ៃូចរា	

ជពលថៃលជយើងថតងគិតថ្	 បុរសមានអំណាច	



116    |   ប្របទសកម្ពុជា  -  បសៀវបៅណែនាសំបរា្រ់អ្នកសបម្រសបមរួេបកមេងវយ័ជទំង់

និងមានសជមលែងជកចើនរាងសស្ី	 ជពលមានអ្ីជ្រើត

ជ�ើង្រនាុងទំនា្់រទំនងរបស់ខលែួន	 ឬ្រនាុងការសជកមច

ចិត្រាល់ការងារ្រនាុង	 និងជៅជក្ផ្ះ។	 ប៉ាុថន្ជយើង	

អាចជកជើសជរ ើសថ្	 ជយើងគួរយ្រទំនា្់រទំនងជស្មើ 

ភាព	 ឬមិនជស្មើភាពគានា ្រនាុងជីវតិដៃគូរបស់ជយើង។	 

វាអាចនរឹងលំរា្រ្រនាុងការគិតពិចារណាថៃរ	 ថត 
ជយើងកតរូវគិតឱ្យចបាស់ថ្	 ជតើជយើងចង់ឱ្យទំនា្់រ	

ទំនងមួយកប្របជោយភាពរ្ីររាយ	 និងជពញចិត្	

ឬ្៏រចង់ជរាះវាជចាល	 កបសិនជបើទំនា្់រទំនងជនាះ 

មិនជស្មើភាព។

�កមមេភាព ១១.៤៖ ក្រ�ព្មចចិ�្្បកបពោយទំនតកចិ� ្
ក្នតងទំនាក់ទំនងមនក្រណា�់ជួប
(ៃ្រសសង់ពី្រកមងឧប្ររណ៍បណុ្ះបណ្ាល	 សកមាប់ 
មនុស្សវ ម័យជំទង់	 ស្ីពីអំជពើហិងសាទា្់រទងនរឹង	 ជយនឌម័រ	

និង	Skhokho	ការគំាកទភាពជរាគជម័យសកមាប់កគរួស្រ)

រយៈជពលកតរូវការ៖	២០-៣០	នាទី

ជគាលបំណង៖	 យល់ៃរឹងពីររជបៀបបៃិជសធកប្រប 

ជោយទំនុ្រចិត្។	

ស្រសំខាន់ៗ៖	

 អនា្របៃិជសធមិនជធ្ើអ្ីមួយថៃលដៃគូរបស់អនា្រ	

ចង់ជធ្ើ្រនាុងជហតុផលណា្៏រជោយ

 ដៃគូមួយថៃលចូលចិត្	 ឬសសឡាញ់	 និងជគារព 

អនា្រ	នរឹងមិនពយាយមបងខាំ	ោ្់រសម្ាធ	បជញ្្ត	

ឬបញ្ចុ ះបញ្ចូ លអនា្រឱ្យជធ្ើអ្ីថៃលមិនចង់ជនាះជទ

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	ការសថម្ងតួជៃើម្ីអនុវត ្

ការបៃិជសធ	ឬនិយយថ្	«ជទ»	កប្របជោយទំនុ្រចិត្។	

ជសច្រ្ីថណនំា៖	

១.	 និយយថ្៖	 ជពលខលែះទំនា្់រទំនងទំាងអស់មិន 

សុទ្ធថតរ្ីររាយជនាះជទ	 វាអាចថកបរាមិនរ្ីររាយ	

ឬគា្ម នសុវត្ិភាព	 ៃូចរាទំនា្់រទំនងថៃលមាន 

ល្រខាណៈបំោន	ឬហិងសា។	ជៅជពលប្ូនសមា្គ ល់ថ្	

ទំនា្់រទំនងថកបរាមានបញ្ហា 	 វារាការសំខាន់ 

ណាស់	 ថៃលប្ូនកតរូវហា៊ា ននិយយពីអ្ីថៃលសម	

សសប	និងអ្ីថៃលមិនសមសសប។	

២.	 សួរថ្៖ 

្រ.	 ជតើវាមានភាពងាយសសរួលថៃរ	 ឬជទ	 ្រនាុងការ 
កបកាន់គំនិតខលែួនឯង	 និងនិយយថ្	 «ខំុ្មិន 
ចង់ជធ្ើអ្ីថៃលអនា្រ	 (អនា្រជផ្សង	 ឬដៃគូជសនាហា)

ចង់ឱ្យខ្ុំជធ្ើ?»	 ជតើអ្ីរាបញ្ហា លំរា្រ្រនាុងការ 
និយយជនះ?	

	 ចជមលែើយ៖	បញ្ហា លំរា្រអាចមាន	អារម្មណ៍អន់ 

រាងអារម្មណ៍កជរួលកចបល់	 ឬមិនចង់ជធ្ើឱ្យ	

អនា្រជផ្សងជក្រៀមក្ំរ

ខ.	 ជតើនរឹងមានអ្ីជ្រើតជ�ើង	 កបសិនជបើជយើងមិន 

បៃិជសធអ្ីថៃលជយើងមិនជពញចិត្	 ឬជធ្ើឱ្យ 

ជយើង	ឈឺចាប់?

	 ចជមលែើយ៖	ការឈឺចាប់	ការោ្់រពម័ន្ធ្រនាុងអា្រប្

្ិររយិជកគាះថ្នា ្់រ	 ការជធ្ើឱ្យជយើងរាត់បង់្រ្ី	

សសដម	 មានអារម្មណ៍ជក្រៀមក្ំរ	 អស់សង្រឹម	

ខរឹង	ឬរមួជភទមុនជពលជកតៀមខលែួន	

៣.	 ពន្យល់ថ្៖	 វារាការចំារាច់ថៃលជយើងជរៀនអំពី 

រជបៀបបៃិជសធជោយនិយយថ្	«ជទ	សូមបញ្ឈប់» 

ជោយមានទំនុ្រចិត្	 និងភាពជជឿរា្់រ	 រាល់ជពល

មានអ្ីជ្រើតជ�ើង្រនាុងទំនា្់រទំនងថៃល	 ជធ្ើឱ្យជយើង 
មិនសបបាយចិត្	ឬគា្ម នសុវត្ិភាព។	
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៤.	 និយយថ្៖	 សូមប្ូនទំាងអស់គានា ជកកា្រឈររា 
រង្ង់	 និងសកមរួលឥរយិប្។	 ឥ�ូវ	 សូមសសដម 
ថ្	 មានជរឿងលមួ្យរានជ្រើតជ�ើង	 ចំជោះប្ូន	

ថៃលវាជធ្ើឱ្យប្ូន	 មានអារម្មណ៍ថ្ខលែួនរាអនា្រពូថ្រ	

ជហើយមានអនា្រៃដទចូលចិត្ជកចើន។	 បន្ាប់ពីមាន 

អារម្មណ៍ជនាះជហើយ	 ឥ�ូវជយើងនំាគានា សមា្គ ល់ 
ជមើលអារម្មណ៍្រនាុងខលែួនរបស់ជយើង។	

៥.	 សួរថ្៖	 ជតើប្ូនឈររានកតង់	 មានអារម្មណ៍រ រឹងមំា	

ជហើយសសរួលខលែួនជទ? មានរានៃ្រៃជងហាើមថវងៗល្

អត់?	ជតើមានា ្់រៗមានទរឹ្រមុខយ៉ាងជម៉ាចថៃរ?	សូមថច

្ររថំល្រពីការសជងកាតរបស់ប្ូនអនា្រសកមបសកមរួល

បងាហា ញ៖	 អនា្រសកមបសកមរួលកតរូវសំថៃងពីភាស្

កាយវកិារកប្របជោយទំនុ្រចិត្	 និង	បងាហា ញភាព

ផ្ុយគានា នរឹងភាស្កាយវកិារថៃលកចជឡាត	 និង 

ថបបអស្រម្ម។	

គនលែរឹះសកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល	(អានបថន្ម)៖	

 កាយវកិារកប្របជោយទំនុ្រចិត្៖	 ឧទាហរណ៍	

ជពលកតរូវរានកគរូសជសើរ	 ជពលសជកមចការងារ	

រានល	្ នំាឱ្យជយើងមានអារម្មណ៍ល	្ និយយ 

រានចបាស់ៗ	 លឺៗ	 ៃ្រៃជងហាើមរានថវងៗ	 និង 

សសរួល្រនាុងខលែួន

 ភាស្កាយវកិារថៃលកចជោត៖	 ឧទាហរណ៍	

ជពលជគជចាទកបកាន់ជយើង	 ជយើងចាប់ជផ្ើមមាន	

អារម្មណ៍មួរជរៅ	 កជរួញចិជញ្ច ើម	 ជហើយចាប់ជផ្ើម 

និយយ	តទល់វញិ

 ភាស្កាយវកិារថបបអស្រម្ម៖	ឧទាហរណ៍	មិន 

និយយអ្ីទំាងអស់	សមលែ្់រ	ជអានស្្ម ចុះ	ជ ង្ៃ ្រមុខ

៦.	 សួរថ្៖ 

្រ.	 ជតើប្ូនជមើលជែើញភាពខុសគានា អ្ីខលែះ	 រវាង	

ភាស្កាយវកិារ	 ថបបមានទំនុ្រចិត្	 ថបប 

កចជឡាត	និងថបបអស្រម្ម?

ខ.	 ជតើអនា្រៃដទនរឹងជ្លែើយតបជៅប្ូនៃូចជម្ចជៅ 
្រនាុងទកមង់ខុសៗគានា ថបបជនាះ?

៧.	 និយយថ្៖	អ្ីថៃលជយើងបងាហា ញអមបាញ់មិញជនះ

ចង់បងាហា ញថ្	 កាយវកិាររបស់ជយើងគឺសំខាន់	

ណាស់សកមាប់ការជធ្ើទំនា្់រទំនង	 និងការបងាហា ញ

ពីគំនិតរបស់ជយើងឱ្យជគៃរឹង	ៃូចជនះការ	បៃិជសធ 

ជៅជលើការបងខាិតបងខាំ	 ឬអ្ីថៃលខុសពីបំណងរបស់ 

ជយើង	 គួរថតជធ្ើជ�ើងជោយការមានទំនុ្រចិត្	 ជទើប 

វាមានកបសិទ្ធភាព។	 ការថៃលនិយយបៃិជសធ 

កតរូវជធ្ើជោយកបកាន់ជំហររ រឹងមំា	និយយឱ្យរានលឺ	

និងកប្របជោយអំណៈអំណាងសមសសប។	

៨.	 និយយថ្៖	 សូមប្ូនទំាងអស់ជធ្ើការរាគូ	 ឬ្រនាុង 
ក្ររុមថៃលមានសមាជិ្រ	 ៣	 នា្់រជៃើម្ីសថម្ងតួ 

ជរឿងពិតមួយ	 ជហើយបងាហា ញពីការនិយយបៃិ 

ជសធនកប្របជោយទំនុ្រចិត្	រយៈជពល៥នាទី។	

 ជរឿង (មនុស្សមានា ្់រគួរសថម្ងតួរា	 អនា្របញ្ចុ ះ 
បញ្ចូ ល	 ចំថណ្រមានា ្់រជទៀតរាអនា្របៃិជសធ	 កប្រប 
ជោយទំនុ្រចិត្	និងមានអំណះអំណាង)៖	

 ជៃើរជលងរាមួយមនុស្សមានា ្់រថៃលចូលចិត្អនា្រ

 មិត្កបរុសមានា ្់រពយាយមបញ្ចុ ះបញ្ចូ លមិត្សសី
 

គាត់ឱ្យជផ្ើរបូភាពសិុចសីុជៅគាត់

 រមួជភទជោយមិនជកបើករាស់ជសស្មអនាមម័យ

 ជៅពិធីជប់ជលៀងរាមួយមិត្ភ្រ្ិ	 ជហើយពួ្រជគ 

ចង់ឱ្យអនា្រផរឹ្រសស្	និងស្្រជកបើថ្នា ំជញៀន

 មិត្កបរុសមានា ្់រលួងជោមមិត្សសីគាត់ជៅជគងរា

មួយគានា ជៃើម្ីៃូរនរឹងអំជណាយ។	

៩.	 និយយថ្៖	 សំុអនា្រស្មម័កគចិត្ជ�ើងម្របងាហា ញការ

សថម្ងតួរបស់ខលែួន។	

១០.	សជងខាប៖	ខ្ុំសង្រឹមថ្	ប្ូននរឹងបជងកាើនទំនុ្រចិត្របស់ 
ប្ូនតាមរយៈការអនុវត្ស្រម្មភាពថៃលជោរជពញ

ជោយទំនុ្រចិត្	 ជៅជពលកតរូវការនិយយថ្	ជទ។	
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សូមចំាថ្	 ដៃគូមានា ្់រ្រនាុងទំនា្់រទំនង	 ថៃលកប្រប 
ជោយ្រ្ីសសឡាញ់	និងភាពជស្មើគានា 	មិនចង់ឱ្យជយើង 

មិនសបបាយចិត្	 ឬគា្ម នសុវត្ិភាពជ�ើយ។	 ៃូជចនាះ	 

កតរូវគិតថ្ជតើទំនា្់រទំនងថៃលជយើងមានពិតរាជធ្ើ

ឱ្យជយើងរ្ីររាយ	ឬជយើងគួរបន្	វាជៅជទៀត	ឬយ៉ាង 

ណា។

�កមមេភាព ១១.៥៖ ក្រពរៀនអនតវ�្ជាក់ណ�ង្
រយៈជពលកតរូវការ៖	១០-១៥	នាទី	

ជគាលបំណង៖	 បិទ្ិរច្ចពិភា្រសា  ជលើ្រទរឹ្រអនា្រចូលរមួ 

្រនាុងការអនុវត្នូវអ្ីថៃលរានជរៀនសូកត	និងចូល	រមួ្រនាុង

្ិរច្ចពិភា្រសាបន្ាប់ជទៀត។	

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	អនា្រសកមបសកមរួល	ឬអនា

្រចូលរមួសជងខាបខលែរឹមស្រសំខាន់ពី្ិរច្ចពិភា្រសា	និងជលើ្រ 

ជ�ើង	នូវវធីិថៃលការជរៀនសូកតជនះអាចអនុវត្រា្់រថសង្ 

តាមរយៈការចូលរមួជោយស្មម័កគ	ចិត្។	

ជសច្រ្ីថណនំា៖	

១.	 ពន្យល់ថ្៖	ដ្ងៃជនះ	ជយើងរានពិភា្រសាពីកបជភទដៃ

គូថៃលជយើងចង់ជួប	 ្រត្ាថៃលជធ្ើទំនា្់រទំនង	

មួយកប្របជោយ្រ្ីសសឡាញ់	 និងភាពជស្មើគានា 	 និង	

ការបៃិជសធអ្ីមួយជោយមានទំនុ្រ	ចិត្។	

២.	 សួរថ្៖ 

ជតើមានអនា្រណាចង់ថច្ររថំល្រការយល់ជែើញ	

ឬចំណុចគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍	ឬភ្ា្់រ	 ជផ្ើលអំពី្ិរច្ច

ពិភា្រសាជៅដ្ងៃជនះថៃរ	 ឬជទ?	 សូមគានា ជយើង	 ២	

ឬ៣នា្់រថច្ររថំល្រ។	 (ទុ្រជពល	 ឱ្យអនា្រចូលរមួ	

ថច្ររថំល្រ)

៣.	 ពន្យល់ថ្៖	 ចជនាលែ ះជពលថៃលជយើងថប្រគានា ជនះ	 

សូម្រត់សមា្គ ល់ថ្ជតើរាល់ដ្ងៃជនះជយើងមានទំនា្់រ	

ទំនងកប្របជោយ្រ្ីសសឡាញ់	និងភាពជស្មើគានា ជទ។	

ចុងជកកាយជនះ	អរគុណអនា្រទំាងអស់គានា ថៃលរាន

ម្រចូលរមួ្រនាុង្ិរច្ចពិភា្រសារបស់ជយើងនាដ្ងៃជនះ។	
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សមសរៀនទតី១២៖
្លែដូវសេទ និងការទំនាក់ទំនង
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ពមពរៀនទតី១២៖ ផ្ូវពេទ និងក្រទំនាក់ទំនង
ទិៃឋាភាពទូជៅ៖ ជមជរៀនជនះ	ជផ្្តជលើបរបិទសង្គមដនស្រម្មភាពផលែូវជភទ	ជោយពិចារណាពីសម្ាធ	បងខាំឱ្យរមួជភទ 
្រនាុងទំនា្់រទំនងនានា	ល្រខាណៈធម្មរាតិដនជយនឌម័រទា្់រទងនរឹងការសថម្ងជចញ	និងការរពំរឹងទុ្រថផនា្រផលែូវជភទ	កពម 
ទំាងការរពំរឹងទុ្រ	្រ្ីសង្រឹម	និងការភម័យខាលែ ចអំពីផលែូវជភទរបស់បុគ្គល	មានា ្់រៗ។	

ជគាលបំណង៖ 

 វភិាគជលើគំនិតថៃលមនុស្សមិនចំារាច់កតរូវថតរមួជភទ	្រនាុងទំនា្់រទំនងដនការណាត់ជួបណាមួយជទ។	ជោល	

គឺថ្	វារាជជកមើស	និងគួរថតស្្រល្ង	ជពលដៃគូទំាងសងខាងជកតៀមខលែួន	រចួរាល់

 ពកងរឹងការយល់ៃរឹងអំពីអ្ីថៃលវសិមភាពជយនឌម័រមានឥទ្ធិពលអវជិ្ជមានជលើការទំនា្់រទំនងផលែូវជភទ	ជៅ 

ជពលថៃលសមភាពអាចទំនងរាមានឥទ្ធិពលវជិ្ជមាន

 ជលើ្រ្រម្ស់ការពិភា្រសាជបើ្រទូោយអំពីបញ្ហា ជភទ	និងទិៃឋាភាពខុសៗគានា 	ជលើសពីរាងកាយ

្ំរណត់សមា្គ ល់៖	ជមជរៀនជនះគួរថតសកមបសកមរួលជផ្សងគានា សកមាប់ជ្រ្មងសសី	និងជ្រ្មងកបរុស	(សូម	ជមើលឧបសម្ម័ន្ធ 

ទី១២)

ស្រម្មភាពជមជរៀនទី១២ សមា្ភ រ ជពលជវោ

ស្រម្មភាព	១២.១៖	្ិរច្ចស្្គមន៍

ជគាលបំណង៖ ស្្គមន៍អនា្រចូលរមួម្រកាន់្ិរច្ចពិភា្រសាជនះ	និង	ជ្លែើយតប 

ចំជោះសំណួរការកពរួយរារម្ភ ឬលទ្ធផលថៃលសជកមចរាន	ោ្់រពម័ន្ធនរឹងក្ររុមជនះ	

និងជលើ្រទរឹ្រចិត្ពួ្រជគចូលរមួការពិភា្រសា	ដ្ងៃជនះ

១០-១៥នាទី

ស្រម្មភាព	១២.២៖	ជភទ	និងទំនា្់រទំនងដនការណាត់ជួប

ជគាលបំណង៖ ជួយឱ្យអនា្រចូលរមួពិចារណាលម្ិតពីផលែូវជភទ	និងយល់ថ្	 
ទំនា្់រទំនងដនការណាត់ជួបមិនចំារាច់មានការរមួជភទជនាះជទ។ 

ក្រោសផំ្្ង	

ធំ ហ្ឺត
២០-៣០នាទី

ស្រម្មភាព១២.៣៖	ជយនឌម័រ	និងជភទ	ជៅ្រនាុងការទំនា្់រទំនងនានា

ជគាលបំណង៖ យល់ពីរជបៀបថៃលជយនឌម័រជះឥទ្ធិពលជលើជភទ	ជៅ្រនាុងការ 
ទំនា្់រទំនងនានា។	

ក្រោសផំ្្ង	

ធំ ហ្ឺត
២០-៣០នាទី

ស្រម្មភាព	១២.៤៖	្រ្ីរពំរឹងទុ្រ	្រ្ីសង្រឹម	និងការភម័យខាលែ ចចំជោះ	បញ្ហា ផលែូវជភទ

ជគាលបំណង៖ ជួយឱ្យអនា្រចូលរមួបងាហា ញពី្រ្ីរពំរឹងទុ្រ	្រ្ីសង្រឹម	និងការភម័យ 

ខាលែ ចអំពីផលែូវជភទ

ក្រោសផំ្្ង	

ធំ ហ្ឺត	

ក្រោសពណ៌
៣០-៤០នាទី

ស្រម្មភាព	១១.៥៖	ការជរៀនអនុវត្រា្់រថសង្

ជគាលបំណង៖ បិទ្ិរច្ចកបជំុក្ររុម	ជំរញុឱ្យអនា្រចូលរមួយ្រអ្ីថៃល	រានជរៀនជៅ 

អនុវត្	និងជលើ្រទរឹ្រចិត្ឱ្យអនា្រចូលរមួកត�ប់ម្រវញិ។	
១០-១៥នាទី
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រយៈជពលកតរូវការ៖	១០-១៥	នាទី

ជគាលបំណង៖	 ស្្គមន៍អនា្រចូលរមួរា្្មី	 និងពិនិត្យ 

ជ�ើងវញិ	 កបសិនមានសំណួរ	 ្រង្ល់	 ឬលទ្ធផលណា 

មួយទា្់រទងនរឹងក្ររុម	 និងជលើ្រទរឹ្រចិត្ពួ្រជគចូលរមួ 

ការពិភា្រសាជៅដ្ងៃជនះ។	

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 ការសជងខាបជោយអនា្រ 

សកមបសកមរួល	 និងការផ្ល់ពម័ត៌មានកត�ប់របស់	 អនា្រ 

ស្មម័កគចិត្។	

ជសច្រ្ីថណនំា៖	

១.	 ពន្យល់ថ្៖	 អរគុណទំាងអស់គានា ថៃលចូលរមួការ

ពិភា្រសារបស់ជយើងនាដ្ងៃជនះ។	កាលជួបគានា 	ជលើ្រ

មុនជយើងរានជថជ្រពីទំនា្់រទំនងថៃលគិតគូរពីគានា  

ជៅវញិជៅម្រ	កប្របជោយភាពសបបាយ	រ្ីររាយ	

និងជស្មើភាពគានា 	និងការបៃិជសធកប្របជោយទំនុ្រ 

ចិត្	 ជៅជពលជយើងមិនចង់រានអ្ីមួយ	 ្រនាុងទំនា្់រ 
ទំនង។	

២.	 សួរថ្៖ 

្រ.	 ជតើមាននរណាចង់ថច្ររថំល្រពីការអនុវត្អ្ី

ថៃលរានពិភា្រសាថៃរឬជទ?	កបសិនជបើមានសំុ	

អនា្រស្មម័កគចិត្	 ១	 ឬ២	 នា្់រជ�ើងថច្ររថំល្រ។	

(មានជពលកបថហល	៣-៥	នាទី)

ខ.	 ជហើយនរណាមានការកពរួយរារម្ភ	 ឬសំណួរអ្ី	

ចង់ជលើ្រជ�ើងថៃរ	 ឬជទមុនជយើងបន្ជៅ	

កបធានបទ្្មី។	កបសិនជបើមានសំុអនា្រស្មម័កគចិត្	

២	ឬ៣	នា្់រជ�ើងថច្ររថំល្រ។	

្ំរណត់សមា្គ ល់សកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល៖	

 កបសិនជបើគា្ម នអនា្រណាមានា ្់រថច្ររថំល្រអ្ីមួយ

ជទជនាះ	 អនា្រសកមបសកមរួលអាចថច្ររថំល្រ 

ៃំជណើ រជរឿង	ឬការសជងកាតផ្្ល់ខលែួនណាមួយពី 
ជីវតិផ្្ល់ខលែួន	 ជហើយផសារភា្ជ ប់វាជៅនរឹងការ 

ពិភា្រសា	គានា ជៅជមជរៀនមុន។	

 ជកបើការអបអរ	 ការជសងៃើចសរជសើរ	 និងការស្ទរ 

ជៃើម្ីពកងរឹងភាពជរាគជម័យ	 ឬៃំជណើ រផ្លែ ស់បដែូរ 
តាមថបបវជិ្ជមាន។	

៣.	 ពន្យល់ថ្៖	បន្ជទៀតជនះ	ជយើងនរឹងថសង្យល់អំពី	

«ផលែូវជភទ	និងការទំនា្់រទំនង»។	

�កមមេភាព ១២.១៖ កិច្ចស្វា គមន៍

�កមមេភាព ១២.២៖ ផ្ូវពេទ និងទំនាក់ទំនងណា�់ជួប
(ៃ្រសសង់ពី	PREPARE)

រយៈជពលកតរូវការ៖	២០-៣០	នាទី

ជគាលបំណង៖	 ពិចារណាលម្ិតពីផលែូវជភទ	 និងយល់ 
ថ្	 ទំនា្់រទំនងដនការណាត់ជួបមិនចំារាច់មាន	 ការ 

រមួជភទជនាះជទ។	

ស្រសំខាន់ៗ៖	

 ជភទ	គឺរាអ្ីថៃលជលើសពីការរមួជភទ

 អនា្រមិនចំារាច់កតរូវថតមានការរមួជភទ្រនាុង 
ចំណងទំនា្់រទំនងណាត់ជួប

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	្ិរច្ចពិភា្រសាក្ររុម។	

ជសច្រ្ីថណនំា៖ 

១.	 ពន្យល់ថ្៖	 កាលពីជមជរៀនមុន	 ជយើងរានជថជ្រ 

ពីទំនា្់រទំនងជសនាហា	 និងចំណុចរាជកចើនថៃលជធ្ើ

ឱ្យជយើងរ្ីររាយ	 ឬមិនរ្ីររាយ។	 ដ្ងៃជនះ	 ជយើងនរឹង 

ជផ្្តរាពិជសសជលើជភទ	 ជកោះពួ្រជយើង្ន 
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ចូលៃល់វ ម័យជំទង់ជហើយ។	 ថៃលការពិភា្រសាដ្ងៃ

ជនះមិនជំរញុឱ្យប្ូនឆាប់រមួជភទជទ	ថតជយើងកតរូវថត	

ៃរឹងពី	 ផលវរិា្រ	 និងបញ្ហា ថៃលោ្់រពម័ន្ធនរឹងជភទ	

ជៃើម្ីឱ្យប្ូនជចះការោរខលែួន	និងជៃើម្ីជជៀសវាងនូវ

ជកគាះថ្នា ្់រជផ្សងៗ។	

២.	 សួរថ្៖ 

្រ.	 ជហតុអ្ីជយើងកតរូវពិភា្រសាអំពីផលែូវជភទ	 ជៅ្រនាុង	

ក្ររុមជនះ?	ជតើវាមានស្រៈសំខាន់ថៃរឬជទ?

	 ចជមលែើយ៖	វាមានស្រៈសំខាន់ជៃើម្ីថសង្យល់

ពីបញ្ហា ថៃលោ្់រពម័ន្ធនរឹងជភទ	 និងជចះការោរ	

ខលែួន។	

ខ.	 ជតើប្ូនៗមានអារម្មណ៍ៃូចជម្ច	 ជលើការជថជ្រ

គានា អំពីជរឿងរា៉ា វផលែូវជភទជោយជបើ្រចំហ?	 ជតើ	

ជយើងគួរជធ្ើយ៉ាងជម៉ាច	 ជៃើម្ីមានភាពងាយ 

សសរួល្រនាុងជថជ្រពីកបធានបទជនះ?	

	 ចជមលែើយ៖	 កតរូវថតហា៊ា ននិយយជោយជបើ្រចំហ	

ជោយគា្ម នការវនិិច្ម័យ	 ជសើចចម្្រ	ឬរះិគន់គានា 	

ជកោះវារាចំជណះៃរឹង	 ៃ៏សំខាន់ថៃលជយើង 

កគប់គានា កតរូវៃរឹង។	

គ.	 ជតើស្រម្មភាពោ្់រពម័ន្ធនរឹងផលែូវជភទអាចមានអ្ី

ខលែះ?	

	 ចជមលែើយ៖	 ការជ ើ្ប	 ស្្ប	 អថង្ល	 លូ្រោន់	

ការរមួជភទ។	

ែ.	ជហតុអ្ី	រានរាជ្រ្មងវ ម័យជំទង់ខលែះរមួជភទជហើយ	

ជ្រ្មងវ ម័យជំទង់ខលែះជផ្សងជទៀតមិនរមួជភទ្រនាុង 

ទំនា្់រទំនងជសនាហារបស់ពួ្រជគ?

	 ចជមលែើយ៖	 វាមាន្រត្ាជកចើនៃូចរា	 ការចង់ជចះ	

ចង់ៃរឹង	 ការយល់ខុសថ្	 ការរមួជភទអាច	

បញ្្ច ្់រពីភាពជស្្ម ះសម័្មកគ	 ការទទួលរងការ	

ជគៀបសងកាត់ពីដៃគូ	 ការមិនយល់ចបាស់ពីផល	

វរិា្រនានា	និងការមានចំណង់ផលែូវជភទ។	

ង.	 ជតើជ្រ្មងកបរុសយល់យ៉ាងណាចំជោះការរមួជភទ

្រនាុងទំនា្់រទំនងជសនាហារបស់ពួ្រជគ?	 ជតើជ្រ្មង 
សសីយល់យ៉ាងណាថៃរចំជោះការរមួជភទ្រនាុង

ទំនា្់រទំនងជសនាហារបស់ពួ្រជគ? សូមថច្រ	

រថំល្រមតិ

	 ចជមលែើយ៖	 ជ្រ្មងកបរុសអាចចង់ជចះចង់ៃរឹង	 និង	

ស្្រល្ងបទពិជស្ធន្្មី	 រឯីជ្រ្មងសសីអាច	

យល់ថ្	 ការរមួជភទរាការបញ្្ច ្់រពីទំនា្់រ 

ទំនងជសនាហាពិត។	

ច.	 ជតើជ្រ្មងវ ម័យជំទង់	 គួរពិភា្រសាពីការរមួជភទរា	

មួយដៃគូរបស់ខលែួន	ឬជទ?	ជហតុអ្ី?

	 ចជមលែើយ៖	កតរូវថតពិភា្រសាគានា 	ជៃើម្ីជជៀសវាងការ	

សជកមចចិត្ខុស	ថៃលនំាឱ្យមានវបិ្ៃិដែស្រ ី

្ំរណត់សមា្គ ល់សកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល៖	

 កបការសំខាន់កតរូវជធ្ើឱ្យមានការផ្ល់ជយបល់ពី 

កគប់គានា 	 និងផ្ល់ការជំរញុថបបវជិ្ជមានសកមាប់ 

គំនិតថៃលកតរូវរានថច្ររថំល្រ	 ជៃើម្ីជំរញុឱ្យ

មានការថច្ររថំល្របថន្មជទៀត។	

៣.	 សជងខាបថ្៖	 ការរមួជភទ	 អាចសំជៅជលើអ្រប្្ិររ ិ

យផលែូវជភទរាជកចើន	 ៃូចរាការប៉ាះោល់	 ស្្ប	

អថង្ល	 ឬការជ ើ្បរាជៃើម	 វាមិនថមនមានថតការ	

រមួជភទថតមួយមុខជទ។	 ជៅជពលប្ូនៗមានទំនា្់រ	

ទំនងជសនាហាប្ូនមិនចំារាច់ឆាប់រមួជភទជទ។	 ជរឿង	

រា៉ា វផលែូវជភទ	 មិនថមនរាការ្ំរណត់ពីទំនា្់រទំនង	

ជសនាហាជ�ើយ	រាពិជសស្រនាុងវ ម័យជំទង់។	
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(ៃ្រសសង់ពី្រកមងឧប្ររណ៍បណុ្ះបណ្ាល	 សកមាប់

មនុស្សវ ម័យជំទង់ស្ីពីអំជពើហិងសាទា្់រទងនរឹងជយនឌម័រ)

រយៈជពលកតរូវការ៖	២០-៣០	នាទី

ជគាលបំណង៖	យល់ៃរឹងពីរជបៀបថៃលជយនឌម័រ	ជះឥទ្ធិ

ពលជលើជរឿងរា៉ា វផលែូវជភទជៅ្រនាុងការទំនា្់រទំនងនានា។	

ស្រសំខាន់ៗ៖	

 វសិមភាពជយនឌម័រអាចមានឥទ្ធិពលអវជិ្ជមាន

តាមរជបៀបជផ្សងៗ	ជៅ្រនាុងបទពិជស្ធន៍រាជកចើន 

របស់មនុស្សទា្់រទងនរឹងជរឿងរា៉ា វផលែូវជភទ

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 អនា្រចូលរមួជលងថល្ង

ជៃើម្ីពិចារណាថ្ជតើពួ្រជគយល់សសប	 ឬមិនយល់ 

សសបនរឹងអំណះអំណាងនានាោ្់រពម័ន្ធនរឹងជយនឌម័រ	 និង 

ជភទ	 រចួពិភា្រសាពីឥទ្ធិពលបថន្មដនផនាត់គំនិតសង្គម 

ថៃលកគប់ៃណ្ប់ជលើជយនឌម័រ	និងជភទ។	

ជសច្រ្ីថណនំា៖	

១.	 ពន្យល់ថ្៖	 ការជថជ្រគានា ដ្ងៃជនះថផ្្រជលើ្ិរច្ច 

ពិភា្រសា្រនលែងម្រ	 ថៃលជផ្្តជលើឥទ្ធិពលរបស់	

ជយនឌម័រជៅជលើទំនា្់រទំនងនានា។	

២.	 និយយថ្៖	 សូមទំាងអស់គានា ជកកា្រឈរ	 ជៃើម្ី 

ជលងថល្ងថៃលកតរូវបងាហា ញមតិ	 យល់សសប	 មិន	

យល់សសប	 ឬ	 មិនៃរឹង	 ជៅជលើកបជយគជផ្សងៗ	

ថៃលជយើងធាលែ ប់ជលងពីមុន។	

៣.	 សួរថ្៖	 សូមចូលរមួជ្លែើយអំពីមូលជហតុថៃលប្ូន

យល់សសប	 មិនយល់សសប	 ឬមិនៃរឹង	 ជៅជលើ	 

កបជយគទំាងជនាះជោយរត់ជៅរ្រទីតំាងដនោ្រ្យ។ 

កបជយគ៖	

្រ.	 បុរស	និងសស្ីគួរថតជៅបរសុិទ្ធរហូតៃល់ជពល

ជរៀបការ។	

ខ.	មានថតបុរសប៉ាុជណា្ណ ះថៃលគួរជកបើជសស្ម 

អនាមម័យ។	

គ.	 បុរសគួរថតរាអនា្រជផ្ើមគំនិត	 /	 ចាប់ជផ្ើមការ 

រមួជភទ។	

ែ.	បុរសអាចជៅជគងរាមួយអនា្រជផ្សងជក្ពី 

ដៃគូរបស់ខលែួនរាន។	

ង.	 សស្ីថៃលមិនជស្្ម ះកតង់	 (ជៅជគងរាមួយអនា្រ 

ជផ្សងជទៀត)	គឺអាក្រ្់ររាងបុរស។	

ច.	 សស្ីគួររមួជភទជៅជពលថៃលដៃគូកតរូវការ។	

្.	 បុរសចូលចិត្រមួជភទរាងសស្ី។	

ជ.	មានថតបុរសប៉ាុជណា្ណ ះថៃលអាចនិយយពីផលែូវ

ជភទរាន។	សស្ីមិនគួរនិយយពីជរឿងជនះជ�ើយ។	

៤.	 ករាប់ថ្៖	 សូមថបងថច្រគានា រា	 ២	 ក្ររុម។	 (ផ្ល់ 

ក្រោសផំ្្ងធំ	និងហ្ឺត	ជូនក្ររុមនីមួយៗ)

 ក្ររុមមួយកតរូវបំផុសគំនិតស្ីពី	បុរស	និង	ផលែូវជភទ	

–	តាមកបដពណីជតើបុរសកតរូវរានជគរពំរឹងទុ្រ	ឱ្យ 

ជធ្ើ	និងនិយយអ្ីខលែះថៃលោ្់រពម័ន្ធនរឹងជភទ?

 ក្ររុមទីពីរនរឹងជធ្ើៃូចគានា 	ថតជផ្្តជលើសស្ី។	

 ប្ូនៗមានជពល១៥នាទីសកមាប់ពិភា្រសា

្ំរណត់សមា្គ ល់សកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល៖	

អនា្រសកមបសកមរួល	 កតរូវសជងខាបចជមលែើយរបស់អនា្រចូល	

រមួជោយសមា្គ ល់ពីភាពជស្មើគានា 	 និងជផ្្តជលើភាព 

លជម្ៀងោ្់រពម័ន្ធនរឹងជរឿងរា៉ា វផលែូវជភទ	និងចំណង	ទំនា្់រ 
ទំនងផលែូវជភទសកមាប់បុរសនិងសស្ី	 (អា្រប្្ិររយិ

ៃូចគានា មួយអាចទទួលយ្ររានសកមាប់	 បុរសប៉ាុថន្

មិនអាចទទួលយ្ររានសកមាប់សស្ី)។	 កបសិនជបើ 

ជយើងចង់មានទំនា្់រទំនងថៃលកប្របជោយភាពជស្មើ 

គានា 	 និង្រ្ីសសឡាញ់ពិតករា្រៃ	 ជយើងកតរូវថតផ្លែ ស់ប្ូរ 
ការគិតថផ្្រតាមជយនឌម័រស្ីពី	 ជរឿងរា៉ា វផលែូវជភទ	 និង 
ទំនា្់រទំនងផលែូវជភទ	 ពីជកោះគំនិតទំាងជនះអាចបងកា 
ជកគាះថ្នា ្់ររាន។	

�កមមេភាព ១២.៣៖ ពយនឌ័រ និង ពេទ ពៅក្នតងក្រទំនាក់ទំនងនានា 
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៥.	 សួរថ្៖	 ជតើប្ូន	 មានចំណុចថៃលគួរឱ្យចាប់ 
អារម្មណ៍	ឬគួរឱ្យភ្ា្់រជផ្ើលខាលែ ំងសកមាប់ស្រម្មភាព 

ជនះជទ?	ជបើមានសូមថច្ររថំល្រ។	

�កមមេភាព ១២.៤៖ ក្តីរពំលងទតក ក្តី�ង្ លម និងក្រេ័យខ្ាចចំពោះពេទ
(ៃ្រសសង់ពី្រកមងឧប្ររណ៍បណុ្ះបណ្ាល	 សកមាប់	

មនុស្សវ ម័យជំទង់	ស្ីពីអំជពើហិងសាទា្់រទងនរឹងជយនឌម័រ)

រយៈជពលកតរូវការ៖	៣០-៤០	នាទី

ជគាលបំណង៖	 ជួយឱ្យអនា្រចូលរមួបងាហា ញពី្រ្ីរពំរឹង	 ្រ្ី	

សង្រឹម	និងការភម័យខាលែ ចអំពីជរឿងរា៉ា វផលែូវជភទ។	

ស្រសំខាន់ៗ៖	

 ជភទ	អាចមានភាពស្មុគស្្ម ញ	ជហើយវាមិនថមន

ថតរាអ្ីទា្់រទងនរឹងស្រម្មភាពថផនា្ររាងកាយជទ	

ជោលគឺវាោ្់រពម័ន្ធនរឹងផលែូវអារម្មណ៍រាជកចើន

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 លំហាត់ផ្្ល់ខលែួនជៃើម្ី

បងាហា ញពីចមងៃល់	និងទស្សនៈស្ីពីជរឿងរា៉ា វផលែូវជភទ។	

ជសច្រ្ីថណនំា៖	

១.	 ពន្យល់ថ្៖	 ឥ�ូវ	 ជយើងនរឹងមានឱកាសថសង្	

យល់ពី្រ្ីរពំរឹងទុ្រ	្រ្ីសង្រឹម	និងការភម័យខាលែ ចរបស់

ជយើងផ្្ល់ខលែួនទា្់រទងនរឹងជរឿងរា៉ា វផលែូវជភទ។	

២.	 សួរថ្៖	 ជតើប្ូនយល់យ៉ាងណាចំជោះការសន្នា	

របស់ជយើង	 ស្ីពីជរឿងរា៉ា វផលែូវជភទ	 ថៃលមាន	

ល្រខាណៈផ្្ល់ខលែួនថបបជនះ?	 (ទុ្រជពលឱ្យអនា្រ	

ចូលរមួថច្ររថំល្រ	 បញ្្ជ ្់រពីអារម្មណ៍របស់ជគ	 

និងសមា្គ ល់ស្រៈសំខាន់	 ដនការមាន្ិរច្ចពិភា្រសា 

ជនះ)។	

៣.	 និយយថ្៖	 ថច្រក្រោសបួនពណ៌	 រមួទំាងប៊ាិ្រ	

និងហ្ឺត	ៃល់អនា្រចូលរមួ

 ប្ូនកតរូវសរជសរអំពីចំងល់	 ឬគំនិតអំពីជរឿងរា៉ា វ	

ផលែូវជភទ	 ជៅជលើក្រោសនីមួយៗ។	 ប្ូនៗមាន	

រយៈជពល១០នាទីជៃើម្ីពិភា្រសា

 ជលឿង៖	 សរជសរពី្រ្ីរពំរឹងទុ្រជៅជពលោ្់រពម័ន្ធ

នរឹងជរឿងរា៉ា វផលែូវជភទ

 ដបតង៖	សរជសរពីចំណុចថៃលយល់ថ្រាផល

កបជយជន៍ដនការរមួជភទ្រនាុងវ ម័យជំទង់

 ផ្កា ឈូ្រ៖	 សរជសរពីផលកបជយជន៍ដនការមិន	

រមួជភទ្រនាុងវ ម័យជំទង់

 ជខៀវ៖	 សរជសរពី្រ្ីររារម្ភ	 បញ្ហា ្រង្ល់	 ឬការ 

ភម័យខាលែ ចោ្់រពម័ន្ធនរឹងជរឿងរា៉ា វផលែូវជភទ។	

៤.	 និយយថ្៖	 ជពលខលែះវាគា្ម នចជមលែើយថៃលអាច 

ជ្លែើយរានភាលែ មៗ	ឬជ្លែើយជោយងាយសសរួលជៅជលើ	

ចមងៃល់	 ឬ្រ្ីសង្រឹមឬការភម័យខាលែ ចរបស់ជយើងទា្់រ

ទងនរឹងជរឿងរា៉ា វផលែូវជភទជទ	 ប៉ាុថន្វាអាចជួយឱ្យជយើង

ចាប់ជផ្ើមគិតពីចំណុចទំាងជនះ	 និងជោះសស្យ 

តាមគំនិត	 និងអារម្មណ៍របស់ជយើងរាមុន	 មុននរឹង

សជកមចចិត្ថ្កតរូវថសង្រ្រការរមួជភទរាមួយអនា្រ

ណាមានា ្់រ។	 ៃូចថៃលនិយយពីជៃើមរចួ	ម្រជហើយ	

ការពិភា្រសាដ្ងៃជនះមិនជំរញុឱ្យប្ូនឆាប់រមួជភទជទ	

ថតជយើងកតរូវចាប់ជផ្ើមយល់ៃរឹងពីជភទ	 និងផល 

វរិា្រថៃលោ្់រពម័ន្ធនរឹងជភទ	 ជៃើម្ីឱ្យប្ូនជចះការ 

ោរខលែួន	និងជៃើម្ីជជៀសវាងនូវ	ជកគាះថ្នា ្់រជផ្សងៗ។	
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រយៈជពលកតរូវការ៖	១០-១៥	នាទី

ជគាលបំណង៖	បិទ្ិរច្ចកបជំុក្ររុម	ជំរញុឱ្យអនា្រចូលរមួយ

្រអ្ីថៃលរានជរៀនជៅអនុវត្	 និងជលើ្រទរឹ្រ	 ចិត្ឱ្យអនា្រ 

ចូលរមួកត�ប់ម្រវញិ។	

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 អនា្រសកមបសកមរួល	 ឬ 

អនា្រចូលរមួសជងខាបខលែរឹមស្រសំខាន់ពី្ិរច្ចពិភា្រសា	 	 និង

ជលើ្រជ�ើងពីវធីិថៃលការជរៀនសូកតជនះ	 អាចអនុវត្ 

រា្់រថសង្តាមរយៈការចូលរមួជោយស្មម័កគចិត្។	

ជសច្រ្ីថណនំា៖	

១.	 ពន្យល់ថ្៖	 ជយើងរានម្រៃល់ចុងបញ្ច ប់ដនជមជរៀន

ដ្ងៃជនះ	ប៉ាុថន្ជយើងរានកពមជកពៀងនរឹងជួបគានា ស្រា

្្មីម្ងជទៀត។	 ដ្ងៃជនះជយើងរានពិភា្រសាពីជយនឌម័រ	

និងជភទ	ជៅ្រនាុងការទំនា្់រទំនងកពមទំាង្រ្ីសង្រឹម 

ការភម័យខាលែ ច	 និង្រ្ីរពំរឹងរបស់ជយើងទា្់រទងនរឹង

ជភទ។	

២.	 សួរថ្៖	 ជតើមានអនា្រណាចង់ថច្ររថំល្រការយល់	

ជែើញ	 ឬចំណុចគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍	 ឬភ្ា្់រជផ្ើល 

អំពី្ិរច្ចពិភា្រសាជៅដ្ងៃជនះថៃរឬជទ?	 សូមគានា ជយើង	

២	ឬ៣	នា្់រថច្ររថំល្រ។	

៣.	 ពន្យល់ថ្៖	 ចជនាលែ ះជពលថៃលជយើងថប្រគានា ជនះ	

ប្ូនទំាងអស់គានា គិត	និង្រត់សមា្គ ល់ឥទ្ធិពល	របស់

ជយនឌម័រជលើមនុស្សោ្់រពម័ន្ធនរឹងអ្ីថៃលពួ្រជគកតរូវ

កបឈម្រនាុងផលែូវជភទ។	ចុងជកកាយជនះ		អរគុណអនា្រ
 

ទំាងអស់គានា 	 ថៃលរានម្រចូលរមួ្រនាុង្ិរច្ចពិភា្រសា

របស់ជយើងដ្ងៃជនះជយើងនរឹងជួបគានា ជលើ្រជកកាយ

ជទៀត។	

�កមមេភាព ១២.៥៖ ក្រពរៀន អនតវ�្ជាក់ណ�ង្
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សមសរៀនទតី១៣៖
េុខភាព្លែដូវសេទ និងេុខភាពបន្ពដូជ
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ពមពរៀនទតី១៣៖ �តខភាពផ្ូវពេទ និង�តខភាពបន្ពូជ
ទិៃឋាភាពរមួ៖	 ជមជរៀនជនះជផ្្តជលើសុខភាពផលែូវជភទ	 និងសុខភាពបន្ពូជ	 និងការសជកមចចិត្ពីទា្់រទងនរឹងជភទ	

ជៅ្រនាុងការទំនា្់រទំនងណាមួយ	ជោយជផ្្តសំខាន់ជលើការសជកមចចិត្អំពីថ្	ជពលណាថៃលកតរូវមានការរមួជភទ។ 

ជគាលបំណង៖ 

 ពកងរឹងចំជណះៃរឹង	និងសម្ជញ្ញៈអំពីផលប៉ាះោល់ថផនា្ររាងកាយមួយចំនួនទា្់រទងនរឹងការរមួជភទ	រមួមាន 

ការមានដផ្ជោះ	ជំងឺកាមជរាគ	ជមជរាគជអៃស៍

 ចាប់ជផ្ើមថសង្រ្រការសជកមចចិត្ទា្់រទងនរឹងចំណង់ផលែូវជភទ

 ្ំរណត់សមា្គ ល់៖	ជមជរៀនជនះ	គួរសកមបសកមរួលរាមួយជ្រ្មងសសីនិងជ្រ្មងកបរុសជោយថ�្រពីគានា ។

ស្រម្មភាពជមជរៀនទី១៣ សមា្ភ រ ជពលជវោ

ស្រម្មភាព	១៣.១៖	្ិរច្ចស្្គមន៍

ជគាលបំណង៖ ស្្គមន៍អនា្រចូលរមួម្រកាន់្ិរច្ចពិភា្រ្សជនះ		និងជ្លែើយតប	 

ចំជោះសំណួរការកពរួយរារម្ភ ឬលទ្ធផលថៃល	សជកមចរានោ្់រពម័ន្ធនរឹងក្ររុម 

ជនះ	និងជកតៀមជរៀបចំពួ្រជគសកមាប់	ការពិភា្រសាដ្ងៃជនះ

១០-១៥នាទី

ស្រម្មភាព	១៣.២៖	ការបជងកាើនចំជណះៃរឹងស្ីពីជមជរាគជអៃស៍	ជំងឺកាមជរាគ	

និងការមានដផ្ជោះ

ជគាលបំណង៖ ថសង្យល់ពីចំជណះៃរឹងរបស់អនា្រចូលរមួស្ីពី	ជមជរាគជអៃស៍  

ជំងឺកាមជរាគ	និងការមានដផ្ជោះ	និងបជងកាើន	ចំជណះៃរឹងរបស់ពួ្រជគស្ីពី 

កបធានបទទំាងជនះ។	

ក្រោសផំ្្ងធំ

ហ្ឺត
២០-៣០នាទី

ស្រម្មភាព	១៣.៣៖	ថល្ងកប្ុយកបថ្នោ្់រពម័ន្ធនរឹងជមជរាគ	ជអៃស៍	

ជំងឺកាមជរាគ	និងការមានដផ្ជោះ

ជគាលបំណង៖ បជងកាើនចំជណះៃរឹងរបស់អនា្រចូលរមួស្ីពីអា្រប្	្ិររយិកប្ុយ

កបថ្ន	រជបៀប្លែងជមជរាគជអៃស៍	និងជំងឺកាមជរាគ	និងរជបៀបការោរខលែួន្ំុរ

ឱ្យ្លែងជំងឺកាមជរាគ	និង/ឬការមានដផ្	ជោះឥតជកគាងទុ្រ។	

ផំ្្ងរបូភាព	២	

និងអត្បទ

បម័ណ្ណបងាហា ញពី	

អា្រប្្ិររយិ	

កប្ុយកបថ្ន 

៤០	នាទី

ស្រម្មភាព	១៣.៤៖	ជតើអនា្រជកតៀមខលែួនរចួជៅជពលណា?

ជគាលបំណង៖ ជំរញុ្ិរច្ចពិភា្រសា	និងបជងកាើនការយល់ៃរឹង្រនាុង	ចំជណាមអនា្រ 
ចូលរមួពីចំណុចជផ្សងៗថៃលកតរូវពិចារណាមុន	ជពលសជកមចចិត្រមួជភទ។	

ឯ្រសារ ៣០	នាទី

ស្រម្មភាព	១១.៥៖	ការជរៀនអនុវត្រា្់រថសង្

ជគាលបំណង៖ បិទ្ិរច្ចកបជំុក្ររុម	ជំរញុឱ្យអនា្រចូលរមួយ្រអ្ី	ថៃលរានជរៀន 

ជៅអនុវត្	និងជលើ្រទរឹ្រចិត្ឱ្យអនា្រចូលរមួកត�ប់ម្រវញិ
១០-១៥នាទី
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រយៈជពលកតរូវការ៖	១០-១៥	នាទី

ជគាលបំណង៖	

ស្្គមន៍អនា្រចូលរមួម្រកាន់្ិរច្ចពិភា្រសាជនះ	 និងជ្លែើយ

តបចំជោះសំណួរការកពរួយរារម្ភ	 ឬលទ្ធផលថៃល 

សជកមចរានោ្់រពម័ន្ធនរឹងក្ររុមជនះ	 និងជលើ្រទរឹ្រចិត្ពួ្រ

ជគចូលរមួការពិភា្រសាដ្ងៃជនះ។	

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 ការសជងខាបជោយអនា្រ	

សកមបសកមរួល	 និងការផ្ល់ពម័ត៌មានកត�ប់របស់អនា្រ	

ស្មម័កគចិត្។	

ជសច្រ្ីថណនំា៖	

១.	 ពន្យល់ថ្៖	កាលពីជមជរៀនមុនជយើងរានជផ្្តជលើ	

ជភទ	 និងការទំនា្់រទំនងនានា	និងសម្ាធ	បងខាំឱ្យ 

រមួជភទជៅ្រនាុងទំនា្់រទំនងមួយចំនួន	 និងរជបៀប 
ថៃលជយនឌម័រជះឥទ្ធិពលជលើជភទ	 ជៅ្រនាុងទំនា្់រ 
ទំនងទំាងជនាះ។	

២.	 សួរថ្៖ 

្រ.	 ជតើមាននរណាចង់ថច្ររថំល្រពីការអនុវត្អ្ី

ថៃលរានពិភា្រសាថៃរឬជទ?	 កបសិនជបើមាន 

សំុអនា្រស្មម័កគចិត្	១	ឬ២	នា្់រជ�ើងថច្ររថំល្រ។	

(មានជពលកបថហល	៣-៥	នាទី)

ខ.	 ជហើយនរណាមានការកពរួយរារម្ភ	 ឬសំណួរអ្ី 

ចង់ជលើ្រជ�ើងថៃរ	 ឬជទមុនជយើងបន្ជៅ	

កបធានបទ្្មី។	កបសិនជបើមានសំុអនា្រស្មម័កគចិត្	

២	ឬ៣	នា្់រជ�ើងថច្ររថំល្រ។	

្ំរណត់សមា្គ ល់សកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល៖	

 កបសិនជបើគា្ម នអនា្រណាមានា ្់រថច្ររថំល្រអ្ីមួយ

ជទជនាះ	 អនា្រសកមបសកមរួលអាចថច្ររថំល្រ	

ៃំជណើ រជរឿង	 ឬការសជងកាតផ្្ល់ខលែួនណាមួយពី 
ជីវតិផ្្ល់ខលែួន	 ជហើយផសារភា្ជ ប់វាជៅនរឹងការ	

ពិភា្រសាគានា ជៅជមជរៀនមុន។	

 ជកបើការអបអរ	 ការជសងៃើចសរជសើរ	 និងការស្ទរ 

ជៃើម្ីពកងរឹងភាពជរាគជម័យ	 ឬៃំជណើ រផ្លែ ស់បដែូរ 
តាមថបបវជិ្ជមាន។	

៣.	 ពន្យល់ថ្៖	 ជមជរៀនជនះជផ្្តសំខាន់ជលើសុខភាព

ផលែូវជភទ	 និងសុខភាពបន្ពូជ	 និងការថសង្យល់ពី

ការសជកមចចិត្ស្ីពីថ្	 ជពលណាថៃលកតរូវមាន 

ការរមួជភទ។

�កមមេភាព ១៣.១៖ កិច្ចស្វា គមន៍

�កមមេភាព ១៣.២៖ ក្របពងកើនចំពែះែលង�្តីពតី ពមពរាគពអែ� ៍
ជំងឺក្មពរាគ និងក្រមានមផទៃពោះ
(ៃ្រសសង់ពី	PREPARE)

រយៈជពលកតរូវការ៖	២០-៣០	នាទី

ជគាលបំណង៖	 ថសង្យល់ពីចំជណះៃរឹងរបស់ជ្រ្មងស្ីពី

ជមជរាគជអៃស៍	ជំងឺកាមជរាគ	និងការមានដផ្ជោះ	

ស្រសំខាន់ៗ៖	

 ជបើជយើងយល់អំពីរជបៀបថៃលជមជរាគជអៃស៍	

ជំងឺកាមជរាគ	និងការមានដផ្ជោះអាចជ្រើតជ�ើង	

រានតាមរជបៀបណាជនាះ	 ជយើងនរឹងអាចជធ្ើការ

សជកមចចិត្ការោរបញ្ហា ទំាងជនះជៅ្រនាុងជិវតិ

ជយើងរាន។

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 ក្ររុមនរឹងថច្ររថំល្រ 

ចំជណះៃរឹងរបស់ខលែួនស្ីពីកបធានបទទំាងជនះ	 ជហើយ	

អនា្រសកមបសកមរួលនរឹងបងាហា ញ	 និងរលំរឹ្រពីពម័ត៌មាន 
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ថៃលអនា្រចូលរមួរានៃរឹងរចួជហើយ។	

ជសច្រ្ីថណនំា៖	

១.	 ពន្យល់ថ្៖	កាលជលើ្រមុន	ជយើងរាននិយយគានា ពី 

ទំនា្់រទំនងជភទ	 ដ្ងៃជនះជយើងនរឹងនិយយគានា ពី 

សុខភាពផលែូវជភទ	 និងសុខភាពបន្ពូជ	 ជោយ 

ពិភា្រសាពីជមជរាគជអៃស៍	 ជំងឺកាមជរាគ	 និងការ 

មានដផ្ជោះឥតជកគាងទុ្រ។	 ជមជរៀនដ្ងៃជនះមាន 

ភាពសីុជជករៅបន្ិច	 ថតសូមអនា្រទំាងអស់គានា ជបើ្រ 

ចិត្ឱ្យទូោយ	 និងកាត់បន្យការជអៀនខា្ម ស់	 

ជកោះថ្ការយល់ៃរឹងទំាងជនះ	 សំខាន់ណាស់ 

សកមាប់ជីវតិរបស់ជយើង។	ខ្ុំចង់រលំរឹ្រថ្	ការជរៀន 

អំពីសុខភាពផលែូវជភទ	និងសុខភាពបន្ពូជ	មិនថមន

មាននម័យថ្រាការជំរញុឱ្យជយើងជ្រ្មងៗ	 ឆាប់ 

កប�ូ្រ្រនាុងស្រម្មភាពផលែូវជភទជទ	 ថតវ ម័យជនះ	 រា
 

វ ម័យថៃលជយើងគួរយល់ៃរឹង	ជហើយចំជណះៃរឹងទំាង

ជនះអាចជួយខលែួនជយើង	និងអនា្រថៃលជៅ	ជំុវញិខលែួន 
ជយើង	ជចះការោរខលែួន	និងសជកមចចិត្កតរឹមកតរូវ។	

២.	 និយយថ្៖	 ឥ�ូវជយើងនរឹងថសង្យល់ពីចំជណះ 
ៃរឹងរបស់ជយើងពីសុខភាពផលែូវជភទ	 និងសុខភាព	

បន្ពូជជហើយជយើងនរឹងជផ្្តសំខាន់ជលើ៖	 ជមជរាគ 

ជអៃស៍	 ជំងឺកាមជរាគ	 និងការមានដផ្ជោះឥត	

ជកគាងទុ្រ។	

៣.	 សួរថ្៖	 (អនា្រសកមបសកមរួលអាចសរជសរចជមលែើយ

ជលើក្រោសផំ្្ងធំ)៖	

្រ.	 ជតើមានអ្ីខលែះរាផលប៉ាះោល់ជចញពីការរមួ

ជភទ។	

o ការរមួជភទអាចនំាឱ្យមានផលប៉ាះោល់ៃល់

ថផនា្ររាងកាយ	ផលែូវចិត្	និងផលែូវសង្គម

ខ.	 ជតើសស្ីមានដផ្ជោះជោយរជបៀបណា?

គ.	 ជតើប្ូនៃរឹងអ្ីខលែះអំពីជមជរាគជអៃស៍?

ែ.	ជតើជំងឺកាមជរាគកបជភទណាថៃលប្ូនស្្គ ល់?

ង.	 ជតើប្ូនមានចមងៃល់អ្ីទា្់រទងនរឹងជមជរាគជអៃស៍ 

ជំងឺកាមជរាគ	និងការមានដផ្ជោះ។	

្ំរណត់សមា្គ ល់សកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល៖	

 អនា្រសកមបសកមរួលគួរថ្រតកមរូវពម័ត៌មានណា 

ថៃលខុស	និងបំជពញចជនាលែ ះខ្ះខាតដនចំជណះ	

ៃរឹងថៃសំខាន់ៗ។	

 ផ្ល់ពម័ត៌មានថៃលកតរឹមកតរូវជបើអាចជធ្ើរាន

 ជបើអនា្រមិនៃរឹងចជមលែើយ	 ្រត់ចំណំាទុ្រនូវសំណួរ	

និងករាប់ពួ្រជគថ្អនា្រនរឹងថសង្រ្រចជមលែើយបថន្ម	

និងរាយការណ៍កត�ប់ជពលជួបគានា ជៅជមជរៀន

ជលើ្រជកកាយ

	 សូមជមើលពម័ត៌មានសកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល

្រនាុងឧបសម្ម័ន្ធ១៣	ស្ីពីសុខភាពផលែូវជភទ	 និង	សុខភាព	

បន្ពូជ។	

�កមមេភាព ១៣.៣៖ ណល្បង្បែតយ្បថានោក់ព័ន្ធនលងពមពរាគ 
ពអែ� ៍ជំងឺក្មពរាគ និងក្រមានមផទៃពោះ
(ៃ្រសសង់ពី	PREPARE)

រយៈជពលកតរូវការ៖	៤០-៤៥	នាទី

ជគាលបំណង៖	បជងកាើនចំជណះៃរឹងរបស់អនា្រចូលរមួស្ីពី

អា្រប្្ិររយិកបឈមជកគាះថ្នា ្់រ	 ថៃលអាចនំា	 ឱ្យ្លែង	

ជមជរាគជអៃស៍	 និងជំងឺកាមជរាគ	 និងរជបៀបការោរខលែួន

្ំុរឱ្យ្លែងជំងឺកាមជរាគ	ឬការមានដផ្ជោះ	ឥតជកគាងទុ្រ។	

ស្រសំខាន់ៗ៖	

 ស្រម្មភាពទំនា្់រទំនងផលែូវជភទជផ្សងៗគានា 	 មាន	
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ហានិភម័យខុសៗគានា សកមាប់លទ្ធផល	 ឬផល	

ប៉ាះោល់ៃូចរាការមានដផ្ជោះ	 ជមជរាគជអៃស៍	

និងជំងឺកាមជរាគ

 ស្រម្មភាពទំនា្់រទំនងផលែូវជភទភាគជកចើនមាន

ហានិភម័យមួយចំនួន	 ជហើយថល្ងជនះមិនអាច

ជោះសស្យហានិភម័យទា្់រទងនរឹងផលប៉ាះោល់ 

ថផនា្រផលែូវអារម្មណ៍	និងផលែូវសង្គមជទ

 រាការចំារាច់ថៃលកតរូវៃរឹងអំពីរជបៀបបន្យ 

ហានិភម័យដនស្រម្មភាពទំនា្់រទំនងផលែូវជភទ

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 គំនូរ	 និងលំហាត់	

ពិភា្រសា។	

ជសច្រ្ីថណនំា៖	

១.	 ពន្យល់ថ្៖	 វារាការសំខាន់ថៃលជយើងកតរូវយល់ 

ៃរឹងពីរជបៀប	 ថៃលមនុស្សមានា ្់រអាច្លែងជមជរាគ 

ជអៃស៍	ជំងឺកាមជរាគ	ឬមានដផ្ជោះឥតជកគាងទុ្រ។	

ៃូចជនះជយើងនរឹងជលងថល្ងមួយជៃើម្ីឱ្យៃរឹងកាន់

ថតចបាស់ពីជំងឺជផ្សងៗ	 និងកបការជកគាះថ្នា ្់រថៃល

អាច្លែងតាមរយៈការរមួជភទ។	

២.	 ពន្យល់ថ្៖	ជមជរៀនជនះោ្់រពម័ន្ធនរឹង	«ថល្ងកប្ុយ	

កបថ្ន»។	

្រ.	 ប្ូននរឹងទទួលរានបម័ណ្ណមួយចំនួនថៃលមាន

សរជសរអា្រប្្ិររយិ	 ឬស្រម្មភាពផលែូវជភទ	

ជលើជនាះ។	

ខ.	 ប្ូននរឹងសជកមចថ្ជតើវាមានការកប្ុយកបថ្ន

ខ្ស់	ការកប្ុយកបថ្នទាប	ឬគា្ម នការកប្ុយ	

កបថ្នពីការ្លែងជមជរាគជអៃស៍	 ឬជំងឺកាម 

ជរាគ	 ឬការមានដផ្ជោះ	 ជហើយសូមតជកមៀប	 

បម័ណ្ណជលើផំ្្ងរបូភាព	 ថៃលរានជរៀបចំទុ្រ 

ជោយមាន្រកមិតកប្ុយកបថ្នខុសៗគានា ។	

គ.	 ជកកាយបញ្ច ប់ស្រម្មភាពជនះ	 ក្ររុមនរឹងជធ្ើការ	

ពិភា្រសា។	

៣.	 ស្រម្មភាព៖	 អនា្រសកមបសកមរួលបិទក្រោសពីរ 

ផំ្្ងជលើជញ្្ជ ំង	 (ជរៀបចំទុ្រជោយមានជួរឈរបី

ថៃលបងាហា ញពី្រកមិតការកប្ុយកបថ្ន	 រចួថច្រ

កាតពីរថៃលមានអា្រប្្ិររយិផលែូវជភទជលើជនាះ	

(អា្រប្្ិររយិៃូចគានា ជលើបម័ណ្ណនីមួយៗ)

្រ.	 ផំ្្ងទី	១៖	ការកប្ុយកបថ្នដនការ្លែងជមជរាគ 

ជអៃស៍	ឬជំងឺកាមជរាគ	

ខ.	 ផំ្្ងទី២៖	ការកប្ុយកបថ្នដនការមានដផ្ជោះ 

ផំ្្ងទី១ ផំ្្ងទី២

ការ្លែងជមជរាគជអៃស៍	ឬជំងឺកាមជរាគ ការមានដផ្ជោះ

ហានិភម័យខ្ស់ ហានិភម័យទាប គា្ម នហានិភម័យ ហានិភម័យខ្ស់ ហានិភម័យទាប គា្ម នហានិភម័យ

គ.	 ថច្រអនា្រចូលរមួនូវបម័ណ្ណពីរថៃលមានសរជសរ

ពីអា្រប្្ិររយិផលែូវជភទជលើជនាះ	 (អា្រប្្ិររ	ិ

យ	ៃូចគានា ជលើបណ្ណម័ នីមួយៗ)។	

៤.	 និយយថ្៖	 បន្ាប់ពីទទួលរានបម័ណ្ណមួយចំនួន

ថៃលសរជសរអា្រប្្ិររយិ	 ឬស្រម្មភាពផលែូវជភទ 

ទំាងជនះ	 ប្ូនទំាងអស់គានា កតរូវសជកមចចិត្ថ្	 ជតើ 
ស្រម្មភាពជនាះមានហានិភម័យខ្ស់	ហានិភម័យទាប 

ឬគា្ម នហានិភម័យ	 ពីការ្លែងជមជរាគជអៃស៍	 ឬជំងឺ 

កាមជរាគ	 ឬការមានដផ្ជោះ។	 (ទុ្រជពល	 ឱ្យក្ររុម 

ពិភា្រសា	 ពីចំណុចថៃលកតរូវតជកមៀបកាតជផ្សងៗ	

ជបើមានការមិនយល់កពម	ឬកចលំ)
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្ំរណត់សមា្គ ល់សកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល៖	

 ជកបើករាស់ពម័ត៌មាន្រនាុងជសៀវជៅថណនំា	 ជៃើម្ី 
ថ្រតកមរូវរាល់្ំរហុស្្គងនានា។	 សូមជមើល	 ឧប 

សម្ម័ន្ធ១៣។	

៥.	 សួរថ្៖	ជតើមានប្ូនណាស្មម័កគចិត្ថច្ររថំល្រអំពីអ្ី

មានកបជយជន៍	 ឬគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ពីស្រម្ម 

ភាពជនះ។	

៦.	 សជងខាបថ្៖	ស្រម្មភាពទំនា្់រទំនងផលែូវជភទជផ្សងៗ

គានា 	 មានអាចនំាឱ្យមានផលប៉ាះោល់ខុសៗគានា ៃូច 

រាការមានដផ្ជោះ	ជំងឺកាមជរាគ	ឬជមជរាគជអៃស៍	

ៃូចប្ូនរានជែើញតាមរយៈស្រម្មភាព	 អមបាញ់ 
មិញជនះ។	

្ំរណត់សមា្គ ល់របស់អនា្រសកមបសកមរួល៖	

 ផំ្្ងរបូភាព	 និងបម័ណ្ណកតរូវជរៀបចំទុ្រ	 មុនចាប់ 

ជផ្ើមជមជរៀន។	

 វាមិនសំខាន់ថ្អនា្ររានរណាជនាះជទ	 សំខាន់គឺ

ស្រម្មភាពរបស់អនា្រថៃលជធ្ើឱ្យអនា្រកបឈម	នរឹង	

ការកប្ុយកបថ្ន។	 ជយើងនរឹងជផ្្តជលើស្រម្ម

ភាពមួយចំនួនរបស់មនុស្សោ្់រពម័ន្ធនរឹង	 ទំនា្់រ	

ទំនងផលែូវជភទ	 និងថសង្យល់ថ្ជតើស្រម្មភាព 
ទំាងជនាះកប្ុយកបថ្ន	ឬជទ។	

�កមមេភាព ១៣.៤៖ ព�ើអ្នកព្�ៀមខ្ួនរចួពៅពពលណា?
(ៃ្រសសង់ពី	PREPARE)

រយៈជពលកតរូវការ៖	៣០	នាទី

ជគាលបំណង៖	 បជងកាើនការយល់ៃរឹងពីចំណុចជផ្សងៗ	 

ថៃលកតរូវពិចារណាជៅជពលសជកមចចិត្ថ្មានការរមួ

ជភទឬអត់។	

ស្រសំខាន់ៗ៖	

 អនា្រគួរមានការរមួជភទថតជៅជពលណា	 ថៃល 

អនា្រទំាងពីរ	និងដៃគូអនា្រមានអារម្មណ៍ថ្រចួរាល់	

និងគា្ម នសម្ាធ

 អនា្រអាចនរឹងរចួរាល់	 ជៃើម្ីមានការរមួជភទលុះ

ណាជបើអនា្រអាចពិភា្រសាអំពីជភទ	និងការសជកមច 

ចិត្ទា្់រទងនរឹងការរមួជភទ	 រាមួយដៃគូរបស់	

អនា្រ

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	ឯ្រស្រ	និង្ិរច្ចពិភា្រសា

ក្ររុមស្ីពីការសជកមចចិត្ោ្់រពម័ន្ធនរឹងផលែូវជភទ។	

ជសច្រ្ីថណនំា៖	

១.	 ពន្យល់ថ្៖	បន្ាប់ពីថសង្យល់ពីស្រម្មភាពជផ្សង

ៗរបស់ទំនា្់រទំនងផលែូវជភទ	 និង្រកមិតដនផលប៉ាះ	

ោល់របស់វា	 ឥ�ូវជនះជយើងនរឹងជធ្ើលំហាត់មួយ

ថៃលោ្់រពម័ន្ធនរឹងការផ្ល់ការថណនំា	 ៃល់មិត្ភ្រ្ិ	

ឱ្យយល់ៃរឹងថ្	 ជពលណាថៃលពួ្រជគជកតៀមខលែួន 
រចួរាល់ជៃើម្ីរមួជភទ	 និងជពលណាថៃលពួ្រជគ	

មិនទាន់រចួរាល់។	 ពិភា្រសាពីចំណុចថៃលកតរូវពិចា

រណាមុនជពលសជកមចចិត្រមួជភទ។	 ជយើងមាន	

ជពល	 ១០នាទីសកមាប់ជធ្ើលំហាត់ជនះ។	 សូមជធ្ើ

ការរាមួយមនុស្សមានា ្់រជទៀតជៃើម្ី	 ពិភា្រសា	 និង	

ពិចារណាជលើកបជយគទំាងជនះ។	 (ថច្រឯ្រស្រ 

«ជតើអនា្រជកតៀមខលែួនរចួជៅជពលណា?»	ៃល់អនា្រចូល	

រមួ។	ជមើលឧបសម្ម័ន្ធទី១៣។	

២.	 និយយថ្៖	 សូមអនា្រទំាងអស់គានា ថច្ររថំល្រ 

ចជមលែើយ។	 (អនា្រសកមបសកមរួលសរជសរចជមលែើយជលើ

ក្ារជខៀន)

៣.	 សួរថ្៖	 ជតើមាន្រត្ាអ្ីជផ្សងជទៀតថៃល	 ជយើងគួរ 

ពិចារណាជៅជពលសជកមចចិត្រមួជភទ	 ឬមិនរមួ 
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៤.	 សជងខាបថ្៖	 រាញរឹ្រញាប់	 ជយើងអាចមានជជកមើស 

ជផ្សងៗសកមាប់ស្រម្មភាពថៃលោ្់រពម័ន្ធនរឹងជភទ	

ៃូចរា	អ្ីថៃលជយើងជធ្ើ	ជពលជវោណា	រជបៀបណា	

និងបុគ្គលណា។	 ឬជជកមើសថ្នរឹងមិនកប�ូ្រ្រនាុង

សម្មភាពផលែូវជភទ

្រ.	ការសំខាន់កតរូវចំាថ្ជជកមើសមិនថមនរារបស់

ជយើងថតមានា ្់រជនាះជទ	ថតកតរូវមានការយល់កពម	

ពីដៃគូ	 (ជោយគា្ម នការបងខាិតបងខាំ)។	 ជពលខលែះ	

មនុស្សអាចោ្់រសម្ាធមនុស្សមានា ្់រជទៀត	

ជៃើម្ីរមួជភទ	ថតជយើងអាចជោះសស្យសម្ាធ	

ជនាះជោយការជកបើអំណះអំណាង។	

ខ.	 ជហើយកបសិនជបើមាន្ររណីជនះជ្រើតជ�ើង	

ជយើងកតរូវថសង្រ្រមនុស្សចាស់ថៃលជយើងទុ្រ	

ចិត្ជៃើម្ីពិភា្រសា	និងជួយ។	កតរូវចំាថ្	ជទាះបី

រាជយើងធាលែ ប់រមួជភទពីមុន្៏រជោយ	 វាមិនមាន

នម័យថ្ជយើងកតរូវរមួជភទរា្្មីជនាះជទ	 កបសិន	

ជបើមិនចង់។	

៥.	 សួរថ្៖	 ជតើមានប្ូនណាស្មម័កគចិត្ថច្ររថំល្រអំពី	

អ្ីមានកបជយជន៍	 ឬគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ពីស្រម្ម	

ភាពជនះ។	

�កមមេភាព ១៣.៥៖ ក្រពរៀនអនតវ�្ជាក់ណ�ង្
រយៈជពលកតរូវការ៖	១០-១៥	នាទី	

ជគាលបំណង៖	 បិទ្ិរច្ចពិភា្រសា  ជលើ្រទរឹ្រអនា្រចូលរមួ 

្រនាុងការអនុវត្នូវអ្ីថៃលរានជរៀនសូកត	និងចូល	រមួ្រនាុង

្ិរច្ចពិភា្រសាបន្ាប់ជទៀត។	

ពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 អនា្រសកមបសកមរួល	 ឬអនា្រ 

ចូលរមួសជងខាបខលែរឹមស្រសំខាន់ពី្ិរច្ចពិភា្រសា		និងជលើ្រ

ជ�ើងពីវធីិថៃលការជរៀនសូកតជនះ	អាចអនុវត្រា្់រថសង្ 

តាមរយៈការចូលរមួជោយស្មម័កគចិត្។	

ជសច្រ្ីថណនំា៖ 

១.	 ពន្យល់ថ្៖	 ដ្ងៃជនះជយើងរានជថជ្រគានា ពីរាងកាយ	

និងផលប៉ាះោល់អវជិ្ជមានជចញពីការរមួជភទ	 ៃូច	

រា	 ជមជរាគជអៃស៍	 ជំងឺកាមជរាគ	 និងការមាន	

ដផ្ជោះឥតជកគាងទុ្រ។	 ជក្ពីជនះ	 ជយើងរាន	

ជថជ្រពីរជបៀបការោរខលែួន	 និងការសជកមចចិត្ជលើ

ជពលថៃលកតរូវរមួជភទ។	

២.	 សួរថ្៖ 

ជតើមានអនា្រណាចង់ថច្ររថំល្រការយល់ជែើញ	 ឬ	

ចំណុចគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍	 ឬភ្ា្់រ	 ជផ្ើលពី្ិរច្ច 

ពិភា្រសាជៅដ្ងៃជនះថៃរ	ឬជទ?	សូមគានា ជយើង	២	ឬ៣	

នា្់រថច្ររថំល្រ។	 (ទុ្រជពលឱ្យ	 អនា្រចូលរមួថច្រ 

រថំល្រ)

៣.	 ពន្យល់ថ្៖	 ជៅចជនាលែ ះជពលឥ�ូវជនះ	 និង្ិរច្ច 
កបជំុបន្ាប់	 សូមពិចារណាពីអ្ីថៃលជយើងរាន	

ពិភា្រសា្រនលែងម្រ្រនាុងជមជរៀនជនះ	 ជហើយកបសិន 
ជបើមានចមងៃល់	 មតិជយបល់	 ឬទស្សនៈណាមួយ	

ប្ូនអាចជលើ្រម្រសួរ	 ជពលជយើងជួបគានា ជលើ្រ 
ជកកាយ។	
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សមសរៀនទតី១៤៖
ការថចករថំលក និងការសរៀនេដូសតពតីចក្ុ 

វិេ័�របេ់សកមេងសបុេ និងសកមេងសេតី
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ពមពរៀនទតី១៤៖ ក្រណចករណំលក និងក្រពរៀន�ូ្ �ពតីចកខាត 
វិ�យ័រប�ព់កមេង្បរុ� និងពកមេង្�តី
ទិៃឋាភាពរមួ៖	 ថផនា្រជនះផ្ល់ឱកាសឱ្យមាន្ិរច្ចសន្នាជយនឌម័រថៃលជ្រ្មងសសី	 និងជ្រ្មងកបរុសថច្ររថំល្រ	 ច្រខាុវសិម័យ

ជៅវញិជៅម្រពីរាល់បញ្ហា ថៃលោ្់រពម័ន្ធនរឹង្រម្មវធីិ។	ជមជរៀនជនះបញ្ច ប់ជោយការសជងខាប	គំនិតរា្់រោ្់រសកមាប់ 

គជកមាងសហគមន៍	ថៃលជ្រ្មងវ ម័យជំទង់នរឹងថច្ររថំល្រខលែរឹមស្រ	និងជំនាញ	ពី្រម្មវធីិ	ឬជំរញុស្រម្មភាពមួយជផ្សង

ជទៀតជៃើម្ីជធ្ើឱ្យសហគមន៍រា្រថនលែងមានសុវត្ិភាព	និងមាន	ភាពរស់រជវ ើ្រ	សកមាប់ជ្រ្មងវ ម័យជំទង់។	

ជគាលបំណងសំខាន់ៗ៖	

 ជ្រ្មងសសី	និងជ្រ្មងកបរុសអភិវឌ្ឍន៍ការយល់ចិត្	និងការជយគយល់ចំជោះគានា ជៅវញិជៅម្រ

 អនា្រចូលរមួមានបទពិជស្ធនម័ទា្់រទងនរឹងគុណតដមលែដនភាពជស្មើគានា

ស្រម្មភាពជមជរៀនទី១៤ សមា្ភ រ ជពលជវោ

ស្រម្មភាព	១៤.១៖	្ិរច្ចស្្គមន៍

ជគាលបំណង៖ ស្្គមន៍អនា្រចូលរមួម្រកាន់្ិរច្ចពិភា្រសាជនះ	និងជ្លែើយតប 

ចំជោះសំណួរការកពរួយរារម្ភ ឬលទ្ធផលថៃលសជកមច	រានោ្់រពម័ន្ធនរឹង 

ក្ររុមជនះ	និងជលើ្រទរឹ្រចិត្ពួ្រជគចូលរមួការ	ពិភា្រសាដ្ងៃជនះ

១០-១៥នាទី

ស្រម្មភាព	១៤.២៖	ការជរៀបចំសកមាប់្ិរច្ចសន្នា

ជគាលបំណង៖ ផ្ល់ឱកាសឱ្យជ្រ្មងសសី	និងជ្រ្មងកបរុសជរៀបចំអ្ីថៃលពួ្រជគ 

ចង់ឱ្យក្ររុមជផ្សង	(ក្ររុមជ្រ្មងកបរុស	និងក្ររុមជ្រ្មងសសី)	យល់	ឬពិចារណា។	
ក្រោសផំ្្ងធំ	ហ្ឺត ២០-៣០នាទី

ស្រម្មភាព	១៤.៣៖	្ិរច្ចសន្នា

ជគាលបំណង៖ អនុញ្្ញ តឱ្យជ្រ្មងសសី	និងជ្រ្មងកបរុសមានឱកាស	បងាហា ញ 

បញ្ហា ថៃលសំខាន់សកមាប់ពួ្រជគរាក្ររុមជោយថផ្្រជលើអ្ីថៃលពួ្រជគ 

រានជរៀនសូកត្រនាុង្ិរច្ចពិភា្រសា។ 

៤០-៤៥នាទី

ស្រម្មភាព	១៤.៤៖	គំនិតនានាសកមាប់គជកមាងសហគមន៍

ជគាលបំណង៖ ទុ្រជពលឱ្យអនា្រចូលរមួបំផុសគំនិត	និងពកងរឹង	បថន្មជលើ

គំនិតរបស់ខលែួនសកមាប់គជកមាងសហគមន៍	(សូមអាន	ជមជរៀនទី	៨	និង	

១៧)

ក្រោសផំ្្ងធំ	ហ្ឺត	

បម័ណ្ណ	ជរាះជឆានា ត

ការសជងខាបពីជមជរៀន 

ទី	៨	និង	១៧

២០-៣០នាទី

ស្រម្មភាព	១៤.៥៖	ការអនុវត្រា្់រថសង្

ជគាលបំណង៖ ជៃើម្ីបញ្ច ប់្ិរច្ចកបជំុក្ររុម	ជំរញុឱ្យអនា្រចូលរមួយ្រអ្ីថៃល

រានជរៀនជៅអនុវត្	និងជលើ្រទរឹ្រចិត្ឱ្យអនា្រចូលរមួ	កត�ប់ម្រវញិ។	
១០-១៥នាទី
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�កមមេភាព ១៤.១៖ កិច្ចស្វា គមន៍
រយៈជពលកតរូវការ៖	១០-១៥	នាទី

ជគាលបំណង៖	 ស្្គមន៍អនា្រចូលរមួរា្្មី	 និងពិនិត្យ	

ជ�ើងវញិ	 កបសិនមានសំណួរ	 ្រង្ល់	 ឬលទ្ធផលណា	

មួយទា្់រទងនរឹងក្ររុម	 និងជលើ្រទរឹ្រចិត្ពួ្រជគចូលរមួ 

ការពិភា្រសាជៅដ្ងៃជនះ។	

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 ការសជងខាបជោយអនា្រ	

សកមបសកមរួល	 និងការផ្ល់ពម័ត៌មានកត�ប់របស់អនា្រ	

ស្មម័កគចិត្។	

ជសច្រ្ីថណនំា៖	

១.	 ពន្យល់ថ្៖	 ស្្គមន៍ទំាងអស់គានា ម្រ្រនាុងការ	

ពិភា្រសារបស់ជយើងនាដ្ងៃជនះ។	 កាលជួបគានា ជលើ្រ	

មុនជយើងរានជផ្្តជលើសុខភាពផលែូវជភទ	 សុខភាព	

បន្ពូជ	និងបញ្ហា ផលែូវជភទជផ្សងៗថៃលជ្រើតពីទំនា្់រ 

ទំនងជភទ។	

២.	 សួរថ្៖ 

្រ.	 ជតើមាននរណាចង់ថច្ររថំល្រពីការអនុវត្អ្ី

ថៃលរានពិភា្រសាថៃរឬជទ?	កបសិនជបើមានសំុ	

អនា្រស្មម័កគចិត្	 ១	 ឬ២	 នា្់រជ�ើងថច្ររថំល្រ។	

(មានជពលកបថហល	៣-៥	នាទី)

ខ.	 ជហើយនរណាមានការកពរួយរារម្ភ	 ឬសំណួរអ្ី	

ចង់ជលើ្រជ�ើងថៃរ	 ឬជទមុនជយើងបន្ជៅ	

កបធានបទ្្មី។	កបសិនជបើមានសំុអនា្រស្មម័កគចិត្	

២	ឬ៣	នា្់រជ�ើងថច្ររថំល្រ។	

្ំរណត់សមា្គ ល់សកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល៖	

 កបសិនជបើគា្ម នអនា្រណាមានា ្់រថច្ររថំល្រអ្ីមួយជទ

ជនាះ	អនា្រសកមបសកមរួលអាចថច្ររថំល្រៃំជណើ រ	

ជរឿង	 ឬការសជងកាតផ្្ល់ខលែួនណាមួយពីជីវតិ 

ផ្្ល់ខលែួន	 ជហើយផសារភា្ជ ប់វាជៅនរឹងការពិភា្រសា 
គានា ជៅជមជរៀនមុន។	

 ជកបើការអបអរ	 ការជសងៃើចសរជសើរ	 និងការស្ទរ 

ជៃើម្ីពកងរឹងភាពជរាគជម័យ	 ឬៃំជណើ រផ្លែ ស់បដែូរ 
តាមថបបវជិ្ជមាន។	

៣.	 ពន្យល់ថ្៖	 បន្ជទៀតជនះជមជរៀនដ្ងៃជនះជផ្្ត 

សំខាន់ជលើ្ិរច្ចសន្នារវាងជ្រ្មងសសី	 និងជ្រ្មងកបរុស	

និងការពិចារណាលម្ិតពីគជកមាងសហគមន៍។ 

�កមមេភាព ១៤.២៖ ក្រពរៀបចំ�្មាប់កិច្ច�នទៃនា
រយៈជពលកតរូវការ៖	៤០-៦០	នាទី

ជគាលបំណង៖	 ផ្ល់ឱកាសឱ្យជ្រ្មងសសី	 និងជ្រ្មងកបរុស

ជរៀបចំអ្ីថៃលពួ្រជគចង់ឱ្យក្ររុមជផ្សង	 (ក្ររុមជ្រ្មង	 កបរុស	

និងក្ររុមជ្រ្មងសសី)	យល់	ឬគិត។	

ស្រសំខាន់ៗ៖	

 វាអាចមានកបជយជន៍្រនាុងការគិតទុ្រ	និងជកតៀម

នូវអ្ីថៃលអនា្រចង់និយយជពលពយាយមថច្រ 

រថំល្រទស្សនវសិម័យរបស់អនា្ររាមួយមនុស្ស	

ឬក្ររុមៃដទ

 គិតអំពីអ្ីថៃលអនា្រចង់ឱ្យក្ររុមយល់ពិតករា្រៃ

នូវទស្សនៈ	និងបទពិជស្ធន៍របស់់អនា្រ

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 ជ្រ្មងសសី	 និងជ្រ្មងកបរុស

ជធ្ើការោច់ជោយថ�្រពីគានា ជៃើម្ីជរៀបចំ្ិរច្ចសន្នា។	

ជសច្រ្ីថណនំា៖	

១.	 ពន្យល់ថ្៖	 ដ្ងៃជនះ	 កបធានបទ្រនាុងការជថជ្រគានា  
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ដ្ងៃជនះគឺជយនឌម័រ	 និងកបជភទដនការទំនា្់រទំនង	

ជផ្សងៗរវាងជ្រ្មងកបរុស	និងជ្រ្មងសសី	កពមទំាងបុរស	

និងសស្ី។	 ៃូចជចនាះ	 ដ្ងៃជនះប្ូនសសីៗមាន	 ឱកាស 
ជៃើម្ីថច្ររថំល្រគំនិត	 និងអារម្មណ៍ពិតថៃល 

ជយើងរានពិភា្រសាគានា រចួជហើយ	 ជៅកាន់ប្ូន	

កបរុសៗ។	 កបរុសៗ្៏រអញ្ច រឹងថៃរ	 ជយើងអាចនិយយ

ថច្ររថំល្រគំនិតជៅកាន់ប្ូនសសីៗរានៃូចគានា ។	

២.	 សួរថ្៖	 ឥ�ូវសូមគានា ជយើងថច្រគានា រា២ក្ររុម	

កបរុស១ក្ររុម	 សសី១ក្ររុម	 សូមអនា្រតំណាងក្ររុមម្រ	

យ្រក្រោសផំ្្ងធំ	 និងហ្ឺត។	 ជយើងនរឹងជធ្ើការ 

ពិភា្រសាជលើចំណុចខាងជកកាម៖	

្រ.	 ជតើមានសម្ាធ	ណាមួយពីភាពរាសស្ី/រាបុរស 

ថៃលប្ូនចង់ករាប់ឱ្យក្ររុមជផ្សងយល់ជទ?

ខ.	 ជតើមានការផ្លែ ស់ប្ូរអា្រប្្ិររយិណាមួយ 
ថៃលប្ូនចង់ករាប់ជៅក្ររុមជផ្សងជៃើម្ីនំាឱ្យ

មានការជគារពគានា ជៅវញិជៅម្រជទ?	

គ.	 ជតើប្ូនមានសំណួរចង់សួរក្ររុមជផ្សង	 ជៃើម្ី 
បជងកាើតការយល់ចិត្ជទ?

ែ.	ជតើមានគំនិតអ្ីជៃើម្ីការជធ្ើរមួគានា រាមួយក្ររុម

ជផ្សង	 ជៃើម្ីជធ្ើឱ្យសហគមន៍កាន់ថតមាន 

សុវត្ិភាពជទ?

៣.	 និយយថ្៖	ចំណុចសំខាន់ដន្ិរច្ចសន្នាទំាងជនះ	

មិនថមនបងកាភាពអាមា៉ាស់ឱ្យគានា ជ�ើយ	 ជហើយជយើង

សុខចិត្បន្ជគារពតាមការកពមជកពៀងរបស់ជយើង	

្រនាុងការថ្រសំរលួឥរយិបទ	 ជកបើករាស់ជំនាញ 
ទំនា្់រទំនង	 និងការបជងកាើតការយល់ៃរឹងពីអ្ីថៃល

ជយើងរានជរៀនរាមួយគានា ។	

្រ.	រា៉ា វយីងស៊ាុម	ជៃើម្ី្ំរណត់ថ្ជតើក្ររុមមួយណា

កតរូវជ�ើងបងាហា ញមុនជគ។	

ខ.	 ឱ្យក្ររុមទី	១	បន្ាប់ម្រក្ររុមទី	២	ជ�ើងបងាហា ញ	

រយៈជពល	៣-៥	នាទី	្រនាុង១ក្ររុម។	ជសនាើឱ្យ្រត់	

ទុ្រនូវមតិជយបល់	 ឬសួរសំណួរ	 កបសិនជបើ 

មាន។	

៤.	 ករាប់ថ្៖	បន្ាប់ពីជយើងពិភា្រសាគានា រចួជហើយជយើង

និងកបមូលមតិរមួ	ជៃើម្ីសន្នាគានា ។	

៥.	 សួរថ្៖	 ជតើមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាពីអ្ីថៃលពួ្រ

ជគរាននិយយ?	ជហតុអ្ីមានអារម្មណ៍ៃូជចនាះ?

្រ.	 សូមសមាជិ្រក្ររុម	១-២	នា្់រ្រនាុងក្ររុមនីមួយៗ

ថច្ររថំល្រមុនជពលបន្ជៅក្ររុមជផ្សង។	

៦.	 ករាប់ថ្៖	 ជតើក្ររុមមានអនា្រណាមានអ្ីចង់បថន្ម

ជទ?	ឬមានអារម្មណ៏យ៉ាងជម៉ាចថៃរ?	

្ំរណត់សមា្គ ល់សកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល៖ 

អនា្រសកមបសកមរួ	 លកតរូវថច្ររថំល្រការអជងកាត 

របស់ខលែួនពីការសន្នារបស់ជ្រ្មងទំាងពីក្ររុម 
ជៃើម្ីបញ្ច ប់្ិរច្ចសន្នា។

�កមមេភាព ១៤.៣៖ គំនិ�នានា�្មាប់គព្មាង�ហគមន៍
រយៈជពលកតរូវការ៖	៤០-៤៥	នាទី

ជគាលបំណង៖	ទុ្រជពលឱ្យអនា្រចូលរមួបំផុសគំនិត	និង

យ្រគំនិតជនាះម្រជធ្ើរាគជកមាងសហគមន៍។	 (សូម	

អានជមជរៀនទី៨)។	

ស្រសំខាន់ៗ៖	

 វាអាចជៅរចួ្រនាុងការជធ្ើអ្ីជៃើម្ីបជងកាើតសហគមន៍

រា្រថនលែងមានសុវត្ិភាព	 និងរ្ីររាយកបជសើរ 

ជ�ើងតាមវធីិមួយចំនួន។	
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ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 អនា្រចូលរមួជកជើសជរ ើស

ការជផ្្តជលើគជកមាងសហគមន៍មួយ។	

ជសច្រ្ីថណនំា៖	

១.	 ពន្យល់ថ្៖	កាលពីជមជរៀនទី៨	ជយើងរានពិភា្រសា

ពីកបជភទសហគមន៍ថៃលជយើងចង់រស់ជៅ	 	 និង 

រជបៀបថៃលជយើងអាចថកបកាលែ យគំនិតទំាងជនះ	ជៅ 

រាការពិតតាមរយៈគជកមាងសហគមន៍។	 ៃូចជនះ	

ជយើងនរឹងចំណាយជពលខលែះ្រនាុងដ្ងៃជនះជៃើម្ីឱ្យប្ូន

ជថជ្រគានា ពីគជកមាងសហគមន៍មួយ	ឬជកចើន	 ថៃល

ប្ូនអាចជធ្ើរមួគានា រាមួយជ្រ្មងវ ម័យជំទង់ជផ្សងជទៀត	

ឬរាមួយមនុស្សជពញវ ម័យជៃើម្ីឱ្យសហគមន៍ 

ជយើងកាលែ យរា្រថនលែងថៃលល	្ និងមានសុវត្ិភាព។	

ជហើយប្ូននរឹងអនុវត្រា្់រថសង្ជៅជក្ការកបជំុ 
របស់ជយើងជនះ។	

២.	 ពន្យល់ថ្៖	គជកមាងសហគមន៍រាវធីិមួយសកមាប់ 

ឱ្យជយើងបន្ការសហការគានា 	គំាកទគានា 	និងជះឥទ្ធិពល 

វជិ្ជមានជលើគានា ជៅវញិជៅម្ររមួទំាងមនុស្សជផ្សង

ជទៀត	និងសហគមន៍។	គជកមាងជនះអាចជផ្្តជលើ

អ្ីថៃលប្ូនរានជរៀនជៅទីជនះ	 ឬអ្ីជផ្សងជទៀត 
ថៃលយល់ថ្អាចផ្ល់កបជយជន៍	 ៃល់ជ្រ្មងវ ម័យ 

ជំទង់ជផ្សងជទៀត្រនាុងភូមិជយើង	 ឬៃល់សហគមន៍ 
ទូជៅ។	 គជកមាងទំាងជនាះអាច	 បងាហា ញពីខលែរឹមស្រ

ឬជំនាញពី្រម្មវធីិជនះ	 ឬអាចជចញពីស្រម្មភាព 

ជផ្សងជទៀត	 ថៃលនរឹងជធ្ើឱ្យមាន្រថនលែងសុវត្ិភាព	

និងគា្ម នអំជពើហរឹងសា។	 ដ្ងៃជនះ	 ជយើងនរឹងបំផុស 

គំនិតរាជកចើនរាមួយគានា 	បន្ាប់ម្រជយើងនរឹងជកជើស 

ជរ ើសយ្រគំនិត	3	តាមរយៈការជរាះជឆានា ត។	

៣.	 សួរថ្៖	 ជតើប្ូនចង់ជធ្ើស្រម្មភាពអ្ីខលែះរមួគានា ជៃើម្ ី

ឱ្យសហគមន៍ជយើងលក្បជសើរ?	 (អនា្រសកមប	 

សកមរួល្រត់កតាគំនិតទំាងអស់របស់អនា្រចូលរមួ

ជលើក្រោសផំ្្ងធំ	 ជោយមិនកតរូវលុបជចាល	ឬប្ូរ 
អ្ីមួយជៅចំណុចជនះជ�ើយ។	)	ប្ូនៗមានជពល១

០នាទីជៃើម្ីពិភា្រសា។	

៤.	 និយយថ្៖	 ឥ�ូវជនះជយើងនរឹងជរាះជឆានា ត	 ជៃើម្ី 
ជកជើសជរ ើសគំនិតបីសំខាន់បំផុតសកមាប់ឱ្យ	 ជយើង 

ជរៀបចំថផនការ	 ជៅអាទិត្យជកកាយជៃើម្ីឱ្យជយើង

អាចយ្រជៅអនុវត្ផ្្ល់។	 មនុស្សមានា ្់រ	 អាច	

ជរាះជឆានា តរាន	 ២	 គជកមាងថៃលជគជពញចិត្។	

ឥ�ូវជយើងអាចម្រយ្រ	កាត២	ជៃើម្ីជរាះ	ជឆានា ត។	

ខ្ុំនរឹងអានគំនិតនីមួយៗជៅជលើក្រោសផំ្្ងធំ	 រចួ 
ប្ូនអាចសរជសរជលើក្រោសតូចៗ	 របស់ខលែួនថ្ 
សសោញ់	 ឬចង់រានគជកមាងសហគមន៍មួយ 

ណា។	

 អនា្រសកមបសកមរួលកបមូលសនលែរឹ្រជឆានា តសកមាប់

គំនិតនីមួយៗ	 រចួរាប់	 និងសរជសរលទ្ធផល	

សរបុ។	 បន្ាប់ម្រសជកមចយ្រគជកមាងបីថៃល

ជគជរាះឱ្យជកចើនរាងជគយ្រម្រអនុវត្ន៍។	

៥.	 សជងខាបថ្៖	គំនិតថៃលមិនរានរាប់សំជលងជកចើន	 

មិនថមនមាននម័យថ្វារាគំនិតមិនលជ្ទ	ប៉ាុថន្ជយើង 

គួរជផ្្តជលើស្រម្មភាព៣	 ថៃលជយើងអាចជធ្ើរាន 

ទំាងអស់គានា ។	បន្ាប់ម្រជនះមនុស្ស	មានា ្់រៗកតរូវជៃើរ 

រ្រសមាជិ្រក្ររុមរបស់ខលែួន	 ជៃើម្ីជរៀបចំថផនការ	

និងអនុវត្ន៍គជកមាង។	 ប្ូនអាច	 ចាប់ជផ្ើមជរៀបចំ 
ក្ររុម	 និងថផនការសកមាប់គជកមាងទំាងជនះ	 ជក្ 

ពីជមា៉ាងថៃលជយើងជួបគានា ។	 	 ជយើងនរឹងពិភា្រសាជលើ

គជកមាងទំាងជនះម្ងជទៀត	 ជៅជពលជួបគានា ជលើ្រ 

ជកកាយ។
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រយៈជពលកតរូវការ៖	១០-១៥	នាទី	

ជគាលបំណង៖	បិទ្ិរច្ចកបជំុក្ររុម	ជំរញុឱ្យអនា្រចូលរមួយ

្រអ្ីថៃលរានជរៀនជៅអនុវត្	 និងជលើ្រទរឹ្រ	 ចិត្ឱ្យអនា្រ 

ចូលរមួកត�ប់ម្រវញិ។	

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 អនា្រសកមបសកមរួល	 ឬ 

អនា្រចូលរមួសជងខាបខលែរឹមស្រសំខាន់ពី្ិរច្ចពិភា្រសា	 	 និង

ជលើ្រជ�ើងពីវធីិថៃលការជរៀនសូកតជនះអាចអនុវត្រា្់រ

ថសង្	តាមរយៈការចូលរមួជោយស្មម័កគ	ចិត្។	

ជសច្រ្ីថណនំា៖	

១.	 ពន្យល់ថ្៖	 ជយើងរានបញ្ច ប់ជមជរៀនសកមាប់ដ្ងៃ

ជនះជហើយ	ប៉ាុថន្សូមចំាថ្	ជយើងរានយល់កពមថ្

កតរូវជួបគានា ម្ងជទៀត។	ដ្ងៃជនះ	ជយើងរានថច្ររថំល្រ 

ទស្សនៈរវាងជ្រ្មងសសី	 និងជ្រ្មងកបរុស	 កពមទំាង 

ពិភា្រសាពីគំនិតសកមាប់គជកមាងសហគមន៍។	

២.	 សួរថ្៖	 ជតើប្ូនមានអ្ីចង់ថច្ររថំល្រការយល់

ជែើញ	 ឬការចាប់អារម្មណ៍អំពី្ិរច្ចពិភា្រសាដ្ងៃជនះ	

របស់ជយើងថៃរ	ឬជទ?

៣.	 ពន្យល់៖	 ជៅចជនាលែ ះជពលឥ�ូវជនះ	 និង្ិរច្ចកបជំុ 
បន្ាប់	សូមពិចារណាពីគំនិតគជកមាងបីថៃលជយើង 

រានជរាះជឆានា តជកជើសជរ ើស	 និងរជបៀបថៃលអនា្រ 

អាចអនុវត្គជកមាងជនាះ។	 ជយើងនរឹងជួបគានា ម្ង 

ជទៀតជៅអាទិត្យជកកាយ។	

�កមមេភាព ១៤.៤៖ ក្រពរៀនអនតវ�្ជាក់ណ�ង្
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សមសរៀនទតី១៥៖
ទំនាក់ទំនងរការំកដូេ
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ពមពរៀនទតី១៥៖ ទំនាក់ទំនងរក្រំក�ូ
ទិៃឋាភាពរមួ៖ ជមជរៀនជនះជផ្្តជលើថផនា្រជផ្សងៗដនទំនា្់រទំនងណាត់ជួប	 ថៃលអាចជធ្ើឱ្យមានការ	 កប្ុយកបថ្ន	

មានបញ្ហា 	 ឬបងការាភាពរកំារ្ូរស	 ៃូចរា	 ស្្នភាពជជមាលែ ះជៅ្រនាុង	 និងោ្់រពម័ន្ធនរឹង	 វ ម័យជំទង់្រនាុងទំនា្់រទំនង
 

ណាត់ជួប។	

ជគាលបំណង៖ 

 សិ្រសាអំពីបញ្ហា ជផ្សងៗជៅ្រនាុងការទំនា្់រទំនង

 ថសង្យល់ពីជជមាលែ ះ	និងការជោះសស្យជជមាលែ ះ្រនាុងការទំនា្់រទំនង។

ស្រម្មភាពជមជរៀនទី១៥ សមា្ភ រ ជពលជវោ

ស្រម្មភាព	១៥.១៖	្ិរច្ចស្្គមន៍

ជគាលបំណង៖ ស្្គមន៍អនា្រចូលរមួម្រកាន់្ិរច្ចពិភា្រសាជនះ	និងជ្លែើយតប 

ចំជោះសំណួរការកពរួយរារម្ភ ឬលទ្ធផលថៃល	សជកមចរានោ្់រពម័ន្ធនរឹង 

ក្ររុមជនះ	និងជលើ្រទរឹ្រចិត្ពួ្រជគចូលរមួការពិភា្រសាដ្ងៃជនះ

១០-១៥នាទី

ស្រម្មភាព១៥.២៖	ជតើជយើងអាចជរៀនសូកតអ្ីខលែះពីទំនា្់រទំនងរបស់ណារ	ី

និងសុផល?

ជគាលបំណង៖ ្ំរណត់កបជភទបញ្ហា ជផ្សងៗថៃលជ្រ្មងវ ម័យ		ជំទង់អាច 

កបឈម្រនាុងទំនា្់រទំនងណាត់ជួប

ក្រោសផំ្្ងធំ

ហ្ឺតជរឿងរបស់	

ណារ	ីនិង	សុផល

៤០-៤៥នាទី

ស្រម្មភាព	១៥.៤៖	ជជមាលែ ះ	និងទំនា្់រទំនងដនការណាត់ជួប

ជគាលបំណង៖ ថសង្យល់ពីកបជភទជជមាលែ ះជផ្សងៗថៃលជ្រើតមាន	និងោ្់រ

ពម័ន្ធនរឹងទំនា្់រទំនងដនការណាត់ជួបរបស់ជ្រ្មងវ ម័យជំទង់	និង្លែុះបញ្្ច ំងពី 

មូលជហតុដនការជ្រើតមានជជមាលែ ះ	ទំាងជនះ	និងៃំជណាះសស្យ។	

ក្រោសផំ្្ងធំ

ហ្ឺត
៣០-៤០នាទី

ស្រម្មភាព	១៥.៥៖	ការជរៀនអនុវត្រា្់រថសង្

ជគាលបំណង៖ បិទ្ិរច្ចកបជំុក្ររុមជំរញុឱ្យអនា្រចូលរមួយ្រអ្ី	

ថៃលរានជរៀនជៅអនុវត្	និងជលើ្រទរឹ្រចិត្ឱ្យអនា្រចូលរមួកត�ប់ម្រវញិ

៥-១០នាទី

�កមមេភាព ១៥.១៖ កិច្ចស្វា គមន៍
រយៈជពលកតរូវការ៖	១០-១៥	នាទី

ជគាលបំណង៖	 ស្្គមន៍អនា្រចូលរមួរា្្មី	 និងពិនិត្យ	

ជ�ើងវញិ	 កបសិនមានសំណួរ	 ្រង្ល់	 ឬលទ្ធផលណា	

មួយទា្់រទងនរឹងក្ររុម	 និងជលើ្រទរឹ្រចិត្ពួ្រជគចូលរមួ	

ការពិភា្រសាជៅដ្ងៃជនះ។	

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 ការសជងខាបជោយអនា្រ	

សកមបសកមរួល	 និងការផ្ល់ពម័ត៌មានកត�ប់របស់អនា្រ 

ស្មម័កគចិត្។	
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ជសច្រ្ីថណនំា៖	

១.	 ពន្យល់ថ្៖	 ស្្គមន៍អនា្រទំាងអស់គានា ្រនាុងការ 
កត�ប់ម្រកាន់្ិរច្ចពិភា្រសារបស់ជយើងដ្ងៃជនះ។	

កាលពីជមជរៀនមុន	 អនា្រចូលរមួរានថច្ររថំល្រ 

ទស្សនៈ	 និងគំនិតទា្់រទងនរឹង	 ទំនា្់រទំនង	 និង	

ជភទ	 និងបន្ាប់ម្រចាប់ជផ្ើមគិតអំពីគជកមាងសហ

គមន៍ថៃលរាគំនិតមួយថៃលជយើងនរឹងកតរូវគិតម្ង

ជទៀតជៅជិតចុងបញ្ច ប់ដន្រម្មវធីិជនះ។	

២.	 សួរថ្៖ 

្រ.	 ជតើមាននរណាចង់ថច្ររថំល្រពីការអនុវត្អ្ី

ថៃលរានពិភា្រសាថៃរឬជទ?	កបសិនជបើមានសំុ	

អនា្រស្មម័កគចិត្	 ១	 ឬ២	 នា្់រជ�ើងថច្ររថំល្រ។	

(មានជពលកបថហល	៣-៥	នាទី)

ខ.	 ជហើយនរណាមានការកពរួយរារម្ភ	 ឬសំណួរអ្ី 

ចង់ជលើ្រជ�ើងថៃរ	 ឬជទមុនជយើងបន្ជៅ	

កបធានបទ្្មី។	កបសិនជបើមានសំុអនា្រស្មម័កគចិត្	

២	ឬ៣	នា្់រជ�ើងថច្ររថំល្រ។	

្ំរណត់សមា្គ ល់សកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល៖	

 កបសិនជបើគា្ម នអនា្រណាមានា ្់រថច្ររថំល្រអ្ីមួយ

ជទជនាះ	 អនា្រសកមបសកមរួលអាចថច្ររថំល្រ	

ៃំជណើ រជរឿង	 ឬការសជងកាតផ្្ល់ខលែួនណាមួយ

ពីជីវតិផ្្ល់ខលែួន	 ជហើយផសារភា្ជ ប់វាជៅនរឹងការ	

ពិភា្រសាគានា ជៅជមជរៀនមុន។	

 ជកបើការអបអរ	ការជសងៃើចសរជសើរ	និងការស្ទរ	

ជៃើម្ីពកងរឹងភាពជរាគជម័យ	 ឬៃំជណើ រផ្លែ ស់	

ឲបដែូរ	តាមថបបវជិ្ជមាន។	

៣.	 ពន្យល់ថ្៖	ជមជរៀនជនះ	នរឹងជផ្្តសំខាន់ជលើការស្

ថវងយល់ពីបញ្ហា នានា	 ថៃលអាចជលចជ�ើង	 ្រនាុង 
ទំនា្់រទំនងណាត់ជួប។	

�កមមេភាព ១៥.២៖ ព�ើពយើងអាចពរៀន�ូ្ �អវាតីខ្ះពតីទំនាក់ទំនង 
រប�ណ់ារ តី និង�តផល?
(ៃ្រសសង់ពី	 PREPARE	 និង	 Skhokho	ការគំាកទៃល់ 

ភាពជរាគជម័យសកមាប់កគរួស្រ)

រយៈជពលកតរូវការ៖	៤០-៤៥	នាទី

ជគាលបំណង៖	 ្ំរណត់កបជភទបញ្ហា ជផ្សងៗ	 ថៃលជ្រ្មង 

វ ម័យជំទង់	 អាចកបឈម្រនាុងទំនា្់រទំនងដនការណាត់	

ជួប។	

ស្រសំខាន់ៗ៖	

 កបជភទដនទំនា្់រទំនងដនណាត់ជួប	–	ជទាះបី្រនាុង	

ចំជណាមជ្រ្មងវ ម័យជំទង់	 –	 អាចពិរា្រ	 ឬមាន	

បញ្ហា តាមកបជភទនីមួយៗ

 រាការចំារាច់	 ្រនាុងការទទួលស្្គ ល់បញ្ហា មួយ 

ចំនួន	 ជហតុជនះជយើងអាចយល់នូវអ្ីថៃលមិន	

អាចទទួលយ្ររាន	 ឬបញ្ហា ថៃលមានសក្ានុ	

ពល	 និងគិតអំពីចំណុចណាខលែះថៃលជយើងអាច

ជធ្ើ	 កបសិនជបើជយើងជៅ្រនាុងស្្នភាពណាមួយ

ជនាះ

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 អនា្រចូលរមួនរឹងអានជរឿង	

រា៉ា វរបស់ណារ	ី និងសុផល។	 បន្ាប់ម្រ	 ពួ្រជគ	 នរឹង	

ពិភា្រសា្រនាុងក្ររុម	 ជៃើម្ី្ំរណត់បញ្ហា ជផ្សងៗ្រនាុងទំនា្់រ	

ទំនងជនាះ។	 ចុងជកកាយ	 អនា្រចូលរមួនរឹង	 ពិភា្រសាពី	

ៃំបូនា្ម នរបស់ខលែួនសកមាប់	សុផល	និងណារ។ី	

ជសច្រ្ីថណនំា៖	

១.	 ពន្យល់ថ្៖	កាលពីជមជរៀនមុនជយើងរានជថជ្រគានា 	
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និងថច្ររថំល្រគំនិតពីការបជងកាើតគជកមាង	 សហ	

គមន៍្រនាុងែំុរបស់ជយើង។	 ជមជរៀនដ្ងៃជនះជយើងនរឹង

សិ្រសាពីទំនា្់រទំនងរវាងជ្រ្មងវ ម័យជំទង់	ពីរនា្់រ	រចួ

ថសង្យល់ពីបញ្ហា នានាថៃលអាចជលចជ�ើង្រនាុង

ទំនា្់រទំនងណាត់ជួប។	 រាញរឹ្រ	 ញាប់	 មិត្ភាព	 

និងទំនា្់រទំនងរបស់ជយើងអាចផ្ល់ភាពសបបាយ

រ្ីររាយ	និងការគំាកទៃូចរា	ការយ្រចិត្ទុ្រោ្់រគានា 	

្រ្ីសសឡាញ់	 និងជស្មើភាពគានា ។	 ប៉ាុថន្ជពលខលែះជយើង

ជួបបញ្ហា មួយចំនួន្រនាុងទំនា្់រទំនង	 ថៃលជធ្ើឱ្យ 
មានភាពកំារ្ូរស	ឬ	គា្ម នសុវត្ិភាព។	

២.	 និយយថ្៖	ជយើងនរឹងនំាគានា ពិភា្រសាតាមរយៈជរឿង

»ណារ	ី និងសុផល»។	 (អនា្រសកមបសកមរួល	 ថច្រ	

ក្រោសជរឿង	ណារ	ី និងសុផល	ជៅ្រនាុងឧបសម្ម័ន្ធ	

ទី២០)។	

វធីិអាន៖	

្រ.	 សូមឱ្យអនា្រចូលរមួអង្គុយរាគូ	 ជៃើម្ីអានជរឿង	

រាមួយគានា

ខ.	 ឬ្ំរណត់រាតួអង្គជផ្សងៗជៃើម្ីអានរាក្ររុម

គ.	 ឬអនា្រសកមបសកមរួលអានជរឿង

៣.	 សួរថ្៖	 (អនា្រសកមបសកមរួល្រត់ចជមលែើយយទំាង	

អស់ជលើក្រោសផំ្្ងធំ)

្រ.	 ជតើប្ូនយល់ថ្ណារ	ី

និងសុផលមានទំនា្់រទំនងលន្រឹងគានា 	 ឬជទ?	

ជហតុអ្ី?	

	 ចជមលែើយ៖	 ទំនា្់រទំនងរបស់ជគមិនលជ្ទជោយ

ស្រថតសុផលមានអា្រប្្ិររយិបំោនរា	

ជកចើនម្រជលើណារ។ី	

ខ.	 ជតើពួ្រជគមានបញ្ហា អ្ីខលែះ?

	 ចជមលែើយ៖	 អា្រប្្ិររយិបំោនរបស់សុផល	

មានៃូចរា	 ការកតរួតកតា	 ការកបចម័ណ្ឌ 	 ការ	

មា្់រងាយណារជីៅចំជោះមុខមិត្ភ្រ្ិ	 ការ	

ថសស្រោ្់រណារ	ីការចាប់ទាញណារ	ីការបងខាំ	

ឱ្យនាង	 ជចញពីបន្ប់	 និងការពយាយមបងខាំឱ្យ

នាងរមួជភទ។	

គ.	 ជតើអ្ីខលែះរាឧទាហរណ៍ដនទំនា្់រទំនងកប្រប

ជោយទំនុ្រចិត្	 ជោយមានអំណះអំណាង	

ថៃល	ជគជកបើ្រនាុងជរឿងរា៉ា វជនះ?

	 ចជមលែើយ៖	ណារ	ី ជកបើអំណះអំណាងថៃលមាន	

ោ្រ្យ	 «ខ្ុំ»។	 ៃំបូងជៅជពលនាង	 និងសុផល	

និយយគានា ជកកាយជពលមានជជមាលែ ះ	 និងទីពីរ

្រនាុង្ិរច្ចសន្នាតាមស្រទូរសម័ព្។	

o សមា្គ ល់ពីរជបៀបថៃល	ណារ	ី បញ្្ជ ្់រកប្រប

ជោយទំនុ្រចិត្ជោយមានអំណះអំណាងពី	

អារម្មណ៍	និងតកមរូវការរបស់នាង។	

ឧទាហរណ៍៖	

i.	 «ខ្ុំមានអារម្មណ៍ថ្	 ខ្ុំមិនទទួលរានការ	

ជគារព....»

ii.	 «ឈប់សិនសុផល។	 ខ្ុំមិនទាន់ជកតៀមចិត្រាន

ជទ....»

iii.	 «ជទ	គឺខ្ុំមិនទាន់រានជកតៀមខលែួនរចួជនាះជទ» 

iv.	 «ខ្ុំមានអារម្មណ៍មិនសសរួល្រនាុងខលែួន	 និងគា្ម ន	

សុវត្ិភាពជស្ះកាលពីោងៃ ចមិញ	 ជពលអនា្រ	

ពយាយមោ្់រសម្ាធឲខ្ុំរមួជភទ។	»

o មិត្ភម័្្រ្ថខ្ងគំនិតគានា ពីកបជយគ	 ស្ីពីការ 

ផ្ល់អំជណាយ	 ការញុាំសស្	 ការរមួជភទ	

ជមជរាគជអៃស៍	 ការជកបើករាស់ជសស្មអនា	

មម័យ	និងអា្រប្្ិររយិហិងសារបស់សុផល។	

ឧទាហរណ៍៖	

v.	 «អត់ជទ	 អរគុណជហើយ។	 ប៉ាុថន្ខ្ុំមិនទាន់ចង់
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ញុាំជកគឿងសសវ រឹងអ្ីជនាះជទ»

vi.	 « ខ្ុំមិនចង់សបបាយជោយការញុាំជកគឿងសសវ រឹង

ជនាះជទ...»

vii.	 «ខ្ុំគិតថ្	 កបសិនជបើអនា្ររារម្ភពីដៃគូររបស់អនា្រ	

អនា្រកតរូវជធ្ើអ្ីកប្របជោយសុវត្ិភាព	 និងជោយ	

មានការកពមជកពៀងគានា ...»

៤.	 និយយថ្៖	ជៅជពលបញ្ច ប់ជរឿងជនះ	ជយើងជែើញ

ថ្ណារកីតរូវសជកមចចិត្ពីទំនា្់រទំនងជនាះ។	

ឥ�ូវជយើងនរឹងថច្រគានា រា	 ២ក្ររុម	 ជៃើម្ីពិភា្រសាពី	

ការថណនំាសកមាប់	ណារ	ី និងសុផល។	 ប្ូនមាន	

ជពល	១០នាទីជៃើម្ីពិភា្រសា។	

្រ.	 ក្ររុមទី	 ១	 នំាគានា ពិភា្រសាពីការថណនំាសកមាប់	

ណារ។ី	

ខ.	 ក្ររុមទី	 ២	 នំាគានា ពិភា្រសាពីការថណនំាសកមាប់	

សុផល។	

៥.	 និយយថ្៖	 សូមនំាគានា កត�ប់ម្រក្ររុមធំវញិ	 

ជៃើម្ីថច្ររថំល្រពីៃំបូនា្ម នសកមាប់	 ណារ/ីសុផល	

ថៃលជយើងរានពិភា្រសាគានា អមបាញ់មិញ។	

្រ.	 ជតើប្ូនយល់យ៉ាងណាចំជោះៃំបូនា្ម នទំាង

ជនះ?

ខ.	 ជតើប្ូនគិតថ្ប្ូនអាចនិយយោ្រ្យទំាងជនះ

ជៅកាន់មិត្របស់ប្ូនថៃរជទ	កបសិនជបើជគមាន

ស្្នភាពសសជៃៀងគានា ?

គ.	 បញ្ហា ្រនាុងទំនា្់រទំនងរបស់	សុផល	និង	ណារ	ី

អាចមានឥទ្ធិពលជលើអនា្រៃដទ	 ជតើអនា្រណាខលែះ

ថៃលអាចរងឥទ្ធិពលដនបញ្ហា ទំាងជនះ?

ែ.	ជតើប្ូនគិតថ្	 ឪពុ្រម្ាយអាចមានអារម្មណ៍	 
ថបបណាចំជោះជ្រ្មងវ ម័យជំទង់ថៃលមានដៃគូ?

ង.	 ជហតុអ្ីរានរាពួ្រជគកតរូវរារម្ភ	ឬខ្ល់?

៦.សួរថ្៖	 ជតើប្ូនរានជរៀនសូកតអ្ីខលែះពីទំនា្់រទំនង 
របស់សុផល	និងណារ	ី?

�កមមេភាព ១៥.៣៖ ព�ើខ្តំ ែលងរពបៀបណាថា ខ្តំមានទំនាក់ទំនង 
រក្រំក�ូ?
(ៃ្រសសង់ពី	PREPARE)

រយៈជពលកតរូវការ៖	២០-៣០	នាទី

ជគាលបំណង៖	 បជងកាើនការយល់ៃរឹងពីទិៃឋាភាពនានាដន

ទំនា្់រទំនងថៃលជធ្ើឱ្យពួ្រជគមានបទពិជស្ធន៍វជិ្ជមាន 

និងទិៃឋាភាពនានាថៃលបជងកាើតរានរាសុភមង្គល	 និង	

សុវត្ិភាព។	

ស្រសំខាន់ៗ៖	

 រាការចំារាច់្រនាុងការគិតថ្	 ជតើជយើងមានអា 
រម្មណ៍ៃូចជម្ចជៅ្រនាុងទំនា្់រទំនង

 ជបើជយើងមិនសបយាយចិត្្រនាុងទំនា្់រទំនង	 ជនាះ

ជយើងកតរូវគិតថ្ជតើកតរូវផ្លែ ស់ប្ូ	ឬចា្រជចញពីវា

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 អនា្រចូលរមួមាន្ិរច្ច 

ពិភា្រសាក្ររុមសជងខាប	 និងគូររបូភាពជៃើម្ីបងាហា ញគំនិត 

របស់ពួ្រជគស្ីពីទំនា្រទំនងរកំារ្ូរស	 និងទំនា្់រទំនង 

លក្បជសើរ។	

ជសច្រ្ីថណនំា៖	

១.	 ពន្យល់ថ្៖	 កាលពីប៉ាុនា្ម នអាទិត្យមុន	 ជយើងរាន 

ពិភា្រសាពីវធីិរាជកចើនថៃលជធ្ើឱ្យទំនា្់រទំនងវជិ្ជមាន 

និងរកំារ្ូរស។	 ជក្ពីជនះ	 ជយើង្៏ររានពិភា្រសាពី

ការចង់រានភាពៃូចគានា 	 រវាងទំនា្់រទំនង	 សងសា	

និង	 ទំនា្់រទំនងមិត្ជិតសនាិទ្ធ។	 ជរឿងរា៉ា វមិនលអ្ាច
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ជ្រើតជ�ើងកគប់ជពល្រនាុងទំនា្់រទំនង	 	 ប៉ាុថន្ជយើង 
ថតងចង់រានទំនា្់រទំនង	 ថៃលវជិ្ជមានជកចើនរាង 

ទំនា្់រទំនងអវជិ្ជមាន។	

២.	 សួរថ្៖ 

្រ.	 ជហតុអ្ីរានរាជយើងកតរូវៃរឹងថ្	 ជយើង្ំរពុង 

មានទំនា្់រទំនងល	្ឬទំនា្់រទំនងរកំារ្ូរស?

ខ.	 ជតើជយើងគួរពិចារណា	 ថ្ជតើដៃគូជផ្សងមាន	

ទំនា្់រទំនងល	្ឬរកំារ្ូរសជទ?	ជហតុអ្ី?

គ.	 ជតើទំនា្់រទំនងមួយអាចលជ្ទ	

កបសិនជបើដៃគូមានា ្់រ	ឬទំាងពីរមានអារម្មណ៍ថ្

គា្ម នសុវត្ិភាព?

្ំរណត់សមា្គ ល់របស់អនា្រសកមបសកមរួល៖	

 ការថសង្យល់ថ្អនា្រ	 និងដៃគូរបស់អនា្រ្ំរពុង	

សបបាយចិត្	 ឬមិនសបបាយចិត្រាមួយគានា អាច	

ជួយឱ្យទំនា្់រទំនងមួយល	្ ជោយការជធ្ើអ្ីថៃល

អនា្រទំាងពីរជពញចិត្	 ឬការសជកមចចិត្ផ្លែ ស់	

ប្ូរអ្ីមួយអនា្រ	ឬដៃគូអនា្រ	មិនជពញចិត្។	

៣.	 ករាប់ថ្៖	ជយើងនរឹងជធ្ើការបំផុសគំនិត	និងពិភា្រសា	

រាក្ររុមតូចៗ។	សូមថច្រគានា រា	៤ក្ររុម	ជហើយឱ្យអនា្រ 

តំណាងក្ររុមម្រយ្រក្រោសផំ្្ងធំ	 និងហ្ឺត។	

ជៅជលើោ្់រ្រណ្ាលដនក្រោសជនះ	គូរ	ឬសរជសរ 

ចំណុចថៃលជធ្ើឱ្យប្ូនមិនជពញចិត្	 ឬគា្ម នសុវត្ិ 
ភាព្រនាុងទំនា្់រទំនង	 ចំថណ្រោ្់រ	្រណ្ាលជទៀត	

គូរ	 ឬសរជសរពីចំណុចថៃលជធ្ើឱ្យប្ូនជពញចិត្ 
្រនាុងទំនា្់រទំនង	ជៃើម្ីឱ្យជយើង	អាចជមើលជែើញថ្ 
ចំណុចល	្ និងចំណុចមិនល	្ មានល្រខាណៈៃូច 

ជម្ច។	

 ការជធ្ើលំហាត់ជនះ	 ជួយឱ្យប្ូនជចះគិតពីជពល

ថៃលប្ូនមានទំនា្់រទំនងល	្ និងមិនលជ្ោយ

ជមើលថ្ជតើវាមានល្រខាណៈៃូចជម្ច?	 ជតើមានអ្ី

ខលែះជ្រើតជ�ើងថៃលជធ្ើឱ្យប្ូនជពញចិត្?	 និងមិន	

ជពញចិត្?	(ពិភា្រសារយៈជពល១០នាទី)

ចំណុចមិនជពញចិត្្រនាុងទំនា្រទំនង ចំណុចថៃលជពញចិត្្រនាុងទំនា្រទំនង

 វាអាចរាការជួយ	ជបើប្ូនគួរគិតពីជពលថៃលអនា្រ

មានទំនា្់រទំនងមិនល	្(ទំនា្់រទំនងណាត់	ជួប	

ឬមិត្ភាព)	 ជតើវាមានល្រខាណៈៃូចជម្ច?	 ជតើមា

នអ្ីជ្រើតជ�ើងថៃលជធ្ើឱ្យប្ូនមិនជពញចិត្?

 បន្ាប់ម្រ	គិតពីជពលថៃលប្ូនមានទំនា្់រទំនង

ៃ៏លក្បជសើរ។	 ជតើវាមានល្រខាណៈៃូចជម្ច?	 ជតើ

មានអ្ីជ្រើតជ�ើងថៃលជធ្ើឱ្យប្ូនជពញចិត្?

៤.	 និយយថ្៖	 សូមក្ររុមនីមួយៗបងាហា ញផំ្្ងគំនិតរ

បស់ខលែួន។	

៥.	 សួរថ្៖	 ជតើប្ូនចង់ថច្ររថំល្រអ្ីថៃលជែើញថ្គួរ

ឱ្យចាប់អារម្មណ៍	 ឬអ្ីថៃលគួរឱ្យភ្ា្់រជផ្ើលពីការពិ

ភា្រសាជនះជទ?	សូមអនា្រស្មម័កគចិត្ថច្ររថំល្រ។	

៦.	 សជងខាបថ្៖	ជៅជមជរៀនជកកាយជយើងនរឹងពិភា្រសាពី

ការជោះសស្យជជមាលែ ះ្រនាុងទំនា្់រទំនងជំនាញ	

ទំនា្់រទំនង	 និងការបញ្ច ប់ទំនា្់រទំនង្រនាុង្ររណី

ចំារាច់។	 ប៉ាុថន្ៃំបូងសូមគិតពីជជមាលែ ះជៅ្រនាុង	

ទំនា្់រទំនងថបបណាត់ជួប។
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(ៃ្រសសង់ពី្រកមងឧប្ររណ៍បណុ្ះបណ្ាល	 សកមាប់	

មនុស្សវ ម័យជំទង់	ស្ីពីអំជពើហិងសាទា្់រទងនរឹងជយនឌម័រ)

ជពលជវោកតរូវការ៖	៣០-	៤០	នាទី

ជគាលបំណង៖	 ថសង្យល់ពីកបជភទជជមាលែ ះជផ្សងៗ	

ថៃលជ្រើតមាន្រនាុង	 និងោ្់រពម័ន្ធនរឹងទំនា្់រទំនងដនការ

ណាត់ជួបរបស់ជ្រ្មងវ ម័យជំទង់	និង្លែុះបញ្្ច ំងពីមូលជហតុ

ដនការជ្រើតមានជជមាលែ ះទំាងជនះ	និង	ៃំជណាះសស្យ។	

ស្រសំខាន់ៗ៖	

 រាញរឹ្រញាប់ថតងមានជជមាលែ ះរវាងជ្រ្មងវ ម័យជំទង់	

និងអនា្រចិញ្ច រឹមបីរាច់អំពីទំនា្់រទំនងដនការ	

ណាត់ជួប

 ជួនកាលជជមាលែ ះរវាងមិត្ភ្រ្ិ	 ឬ្រនាុងទំនា្់រទំនង

ដនការណាត់ជួបរបស់ជ្រ្មងវ ម័យជំទង់	្៍រអាចជ្រើត	

ជ�ើងថៃរ

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 អនា្រចូលរមួនរឹងបំផុស	

គំនិតរបស់ខលែួន	 និងបទពិជស្ធន៍្រនាុងក្ររុមតូច	 រចួថច្រ 
រថំល្រ្រនាុងក្ររុមធំសកមាប់រាការ្លែុះបញ្្ច ំងរមួ។	

ជសច្រ្ីថណនំា៖	

១.	 និយយថ្៖	 ជយើងនរឹងគិតអំពីជជមាលែ ះ	 ថៃលោ្់រ 

ពម័ន្ធនរឹងទំនា្់រទំនងណាត់ជួបរបស់ជ្រ្មងវ ម័យ	 ជំទង់	

រមួមាន	 ជជមាលែ ះទូជៅថៃលជ្រើតមានរវាងដៃគូ 

ណាត់ជួប	និងជជមាលែ ះថៃលអាចជលចជ�ើងរាមួយ

អនា្រៃដទ	(ៃូចរា	ឪពុ្រ	ម្ាយ	ឬមិត្ភ្រ្ិ)។	

២.	 ករាប់ថ្៖	សូមថច្រគានា រាក្ររុមតូចៗចំនួន៥	រចួសូម 

អនា្រតំណាងក្ររុមម្រយ្រ	 ក្រោសផំ្្ងធំ	 និង	

ហ្ឺត។	

្រ.	 សូមគូររបូរង្ង់ធំមួយជៅជលើក្រោសផំ្្ងធំ

ខ.	 បំផុសគំនិតពីកបជភទជជមាលែ ះជផ្សងៗថៃលអាច

ជលចជ�ើង្រនាុងទំនា្់រទំនងដៃគូរចួសរជសរ

ជៅ្រនាុងរង្ង់	(ជកបើហ្ឺតពណ៌ទរឹ្រប៊ាិច)

គ.	 បំផុសគំនិតពីកបជភទជជមាលែ ះជផ្សងៗថៃលអាច

ជលចជ�ើង្រនាុងទំនា្់រទំនងរាមួយមិត្ភ្រ្ិ	

កគរួស្រ/អនា្រចិញ្ច រឹមបីរាច់	 រចួសរជសរជៅជក្	

រង្ង់	(ជកបើហ្ឺតពណ៌ក្រហម)

ែ.	សូមអនា្រទំាងអស់គានា 	 សរជសរពីមូលជហតុ	

នានាដនការជ្រើតមានជជមាលែ ះ	 (ជកបើហ្ឺតពណ៌	

ជ ្្ម )។	

ង.	 ប្ូនមានជពល១០នាទីជៃើម្ីពិភា្រសា

៣.	 និយយថ្៖	 សូមថច្ររថំល្រការយល់ជែើញទំាង

អស់គានា ។	

៤.	 សួរថ្៖	 ជតើប្ូនថតងជធ្ើអ្ីខលែះជៅជពលមានជជមាលែ ះ 
្រនាុងទំនា្់រទំនង?	សូមថច្ររថំល្រ។	

៥.	 សជងខាប៖	 ជជមាលែ ះអាចជ្រើតមានជ�ើង្រនាុងទំនា្់រ 
ទំនងជកចើនកបជភទខុសៗគានា 	 ថតរជបៀបថៃលជយើង

ជោះសស្យជជមាលែ ះអាចបងកាផលប៉ាះោល់វជិ្ជមាន	

និងអវជិ្ជមានជលើទំនា្់រទំនងរបស់ជយើង។	ៃូចជនះ	

ជយើងកតរូវគិតរ្រវធីិជោះសស្យ	ថៃលកប្របជោយ	

ការយ្រចិត្ទុ្រោ្់រ	 ជសច្រ្ីសសឡាញ់	 និងភាព	

ជស្មើគានា ។	វធីិៃ៏កបជសើរបំផុតគឺការនិយយពីអារម្មណ៍

ពិត	ជោយភាពជស្្ម ះកតង់	ជបើ្រទូោយ	និងជោយ	

ការជគារព។	ជយើងនរឹងពិភា្រសា	និងអនុវត្ៃំជណាះ

សស្យជជមាលែ ះជៅជមជរៀនជកកាយៗ។	

�កមមេភាព ១៥.៤៖ ជពម្ាះ និងទំនាក់ទំនងមនក្រ ណា�់ជួប
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រយៈជពលកតរូវការ៖	១០-១៥	នាទី	

ជគាលបំណង៖	 បិទ្ិរច្ចពិភា្រសា  ជលើ្រទរឹ្រអនា្រចូលរមួ 

្រនាុងការអនុវត្នូវអ្ីថៃលរានជរៀនសូកត	និងចូល	រមួ្រនាុង

្ិរច្ចពិភា្រសាបន្ាប់ជទៀត។	

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 អនា្រសកមបសកមរួល	 ឬ 

អនា្រចូលរមួសជងខាបខលែរឹមស្រសំខាន់ពី្ិរច្ចពិភា្រសា	 	 និង

ជលើ្រជ�ើងពីវធីិថៃលការជរៀនសូកតជនះ	អាចអនុវត្រា្់រ 

ថសង្តាមរយៈការចូលរមួជធ្ើរាស្រម្មជនស្មម័កគចិត្។	

ជសច្រ្ីថណនំា៖	

១.	 ពន្យល់ថ្៖	 ជយើងរានបញ្ច ប់ជមជរៀនសកមាប់ដ្ងៃ

ជនះជហើយ	ប៉ាុថន្សូមចំាថ្	ជយើងរានយល់កពមថ្

កតរូវជួបគានា ម្ងជទៀត។	ដ្ងៃជនះជយើងរានជថជ្រគានា ពី

វធីិរាជកចើនថៃលទំនា្់រទំនងណាត់ជួប	 អាចរា	

បញ្ហា 	ឬរារកំារ្ូរស។	

២.	 សួរថ្៖ 

ជតើមានអនា្រណាចង់ថច្ររថំល្រការយល់ជែើញ	 ឬ	

ចំណុចគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍	 ឬភ្ា្់រជផ្ើលពី្ិរច្ច 

ពិភា្រសាជៅដ្ងៃជនះថៃរឬជទ?	សូមគានា ជយើង	២	ឬ៣	

នា្់រថច្ររថំល្រ។	 (ទុ្រជពលឱ្យអនា្រ	 ចូលរមួថច្រ 

រថំល្រ)

៣.	 ពន្យល់ថ្៖	ជៅចជនាលែ ះជពលឥ�ូវជនះ	និង្ិរច្ចកបជំុ

បន្ាប់សូម្រត់សមា្គ ល់អ្ីថៃលជធ្ើឱ្យមានទំនា្់រទំនង	

ខុសថបលែ្រសកមាប់ប្ូន	 ឬប្ូនសជងកាតជែើញថ្វាល	្

កបជសើរ	ឬរកំារ្ូរស។	អរគុណថៃលរានចូលរមួ។	

�កមមេភាព ១៥.៥៖ ក្រពរៀន អនតវ�្ជាក់ណ�ង្
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សមសរៀនទតី១៦៖
អំសពើហិងសាក្ុងការទំនាក់ទំនង
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ពមពរៀនទតី១៦៖ អំពពើហងិសាក្នតងក្រទំនាក់ទំនង 
ទិៃឋាភាពរមួ៖ ្រនាុងជមជរៀនជនះ	 អនា្រចូលរមួនរឹងសិ្រសាពីការ្ំរណត់និយមនម័យ	 និងទកមង់ជផ្សងៗដនអំជពើហិងសាថៃល

ថតងជ្រើតមាន្រនាុងការទំនា្់រទំនងថបបហិងសា។	 ពួ្រជគនរឹងយល់ពី្រត្ាថៃលអាចបងការាហិងសា	 ប៉ាុថន្ជៅថតយល់ថ្	

អា្រប្្ិររយិហិងសាគឺរាជជកមើស	 និងរាការទទួលខុសកតរូវរបស់ជនបងកា	 និងចុងបញ្ច ប់	 ពួ្រជគនរឹងកបឆំាងរាមួយ

ផនាត់គំនិតដនការរជំោភបំោនរបស់ជនកបកពរឹត្	និងការស្ី	បជន្ាសៃល់ជនរងជកគាះ។	

ជគាលបំណង៖ 

 យល់ៃរឹងអំពីទកមង់ជផ្សងៗគានា ដនអំជពើហិងសា្រនាុងទំនា្់រទំនងដៃគូសនាិទស្នា ល	ឬណាត់ជួប

 យល់ៃរឹងអំពីថ្អំជពើហិងសារាជជកមើស	និងរាការទទួលខុសកតរូវរបស់ជនកបកពរឹត្មិនថមនរបស់ជនរងជកគាះជទ

 យល់ៃរឹងអំពីថ្រាញរឹ្រញយជនកបកពរឹត្ជកចើនរាអនា្រថៃលជនរងជកគាះស្្គ ល់

ស្រម្មភាពជមជរៀនទី១៦ សមា្ភ រ ជពលជវោ

ស្រម្មភាព	១៦.១៖	្ិរច្ចស្្គមន៍

ជគាលបំណង៖ ស្្គមន៍អនា្រចូលរមួម្រកាន់្ិរច្ចពិភា្រសាជនះ	និងជ្លែើយតប

ចំជោះសំណួរការកពរួយរារម្ភ ឬលទ្ធផលថៃលសជកមចរានោ្់រពម័ន្ធនរឹង 

ក្ររុមជនះ	និងជលើ្រទរឹ្រចិត្ពួ្រជគ	ចូលរមួការពិភា្រសាដ្ងៃជនះ

១០-១៥នាទី

ស្រម្មភាព	១៦.២៖	ទកមង់ជផ្សងៗដនអំជពើហិងសា

ជគាលបំណង៖ ពកងរឹងការយល់ៃរឹងអំពីទកមង់ជផ្សងៗដនអំជពើហិងសាពីដៃគូ

សនាិទស្នា ល

ក្រោសផំ្្ងធំ	

ហ្ឺត	សនលែរឹ្រ្ិរច្ចការ	

សនលែរឹ្របញ្ជូ ន
៣០-៤០នាទី

ស្រម្មភាព	១៦.៣៖	ជហតុអ្ីមនុស្សខលែះកបកពរឹត្ិអំជពើហិងសា?

ជគាលបំណង៖ ពកងរឹងការយល់ៃរឹងពីនិនានា ការ្នជៅរ្រ	និងការជំរញុឱ្យ

មានអា្រប្្ិររយិហិងសា	និងការយល់ថ្	មានជជកមើសថៃលោ្់រពម័ន្ធ

ក្រោសផំ្្ងធំ	

ហ្ឺត	សនលែរឹ្រ្ិរច្ចការ
៣០-៤០នាទី

ស្រម្មភាព	១៦.៤៖	ថល្ង	ៃំ�ូងជ្្

ជគាលបំណង៖ បជងកាើនថ្មពលក្ររុម	និងបជងកាើតបរយិកាសលស្កមាប់ 

ការជរៀន	និងការចូលរមួ។	

រាល់ទន់	ឬរាល់	

ជ្រ្មងជលង	មួយ	

ជភលែង	និង្រថញ្ច រ

១០-១៥នាទី

ស្រម្មភាព១៦.៥៖	នរណាទទួលខុសកតរូវចំជោះអំជពើហិងសា/រជំោភបំោន?

ជគាលបំណង៖ ពកងរឹងការយល់ៃរឹងថ្	ជនកបកពរឹត្អំជពើហិងសា	ផលែូវជភទមិន 
ថមនសុទ្ធថតរាជនថបលែ្រមុខជនាះជទ	និងជៃើម្ីជមនាះការស្ីបជន្ាសៃល់ជន 

រងជកគាះ

ក្រោសផំ្្ងធំ	

ហ្ឺត	ក្រោស	A5	

ប៊ាិច	សនលែរឹ្របញ្ជូ ន

១៥-២០នាទី

ស្រម្មភាព	១៦.៦៖	ការជរៀនអនុវត្រា្់រថសង្

ជគាលបំណង៖ បិទ្ិរច្ចកបជំុក្ររុម	ជំរញុឱ្យអនា្រចូលរមួយ្រអ្ីថៃលរានជរៀន

ជៅអនុវត្	និងជលើ្រទរឹ្រចិត្ឱ្យអនា្រចូលរមួ	កត�ប់ម្រវញិ

១០-១៥នាទី
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�កមមេភាព ១៦.១៖ កិច្ចស្វា គមន៍
រយៈជពលកតរូវការ៖	១០-១៥	នាទី

ជគាលបំណង៖	 ស្្គមន៍អនា្រចូលរមួរា្្មី	 និងពិនិត្យ	

ជ�ើងវញិ	 កបសិនមានសំណួរ	 ្រង្ល់	 ឬលទ្ធផលណា	

មួយទា្់រទងនរឹងក្ររុម	 និងជលើ្រទរឹ្រចិត្ពួ្រជគចូលរមួ 

ការពិភា្រសាជៅដ្ងៃជនះ។	

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 ការសជងខាបជោយអនា្រ	

សកមបសកមរួល	 និងការផ្ល់ពម័ត៌មានកត�ប់របស់អនា្រ	

ស្មម័កគចិត្។	

ជសច្រ្ីថណនំា៖	

១.	 ពន្យល់ថ្៖	ស្្គមន៍ប្ូនៗទំាងអស់គានា ្រនាុងការវលិ

កតលប់ម្រ្ិរច្ចពិភា្រសារបស់ជយើងដ្ងៃជនះ។	 កាល

ជួបគានា ជលើ្រមុនជយើងរានជផ្្តជលើបញ្ហា នានា្រនាុង

ទំនា្់រទំនងណាត់ជួប។	

២.	 សួរថ្៖ 

្រ.	 ជតើមាននរណាចង់ថច្ររថំល្រពីការអនុវត្អ្ី

ថៃលរានពិភា្រសាថៃរឬជទ?	កបសិនជបើមានសំុ	

អនា្រស្មម័កគចិត្	 ១	 ឬ២	 នា្់រជ�ើងថច្ររថំល្រ។	 

(មានជពលកបថហល ៣-៥	នាទី)

ខ.	 ជហើយនរណាមានការកពរួយរារម្ភ	 ឬសំណួរអ្ី	

ចង់ជលើ្រជ�ើងថៃរ	 ឬជទមុនជយើងបន្ជៅ	

កបធានបទ្្មី។	កបសិនជបើមានសំុអនា្រស្មម័កគចិត្	

២	ឬ៣	នា្់រជ�ើងថច្ររថំល្រ។	

្ំរណត់សមា្គ ល់សកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល៖	

 កបសិនជបើគា្ម នអនា្រណាមានា ្់រថច្ររថំល្រអ្ីមួយជទជនាះ	 អនា្រសកមបសកមរួលអាចថច្ររថំល្រៃំជណើ រជរឿង	 ឬ 

ការសជងកាតផ្្ល់ខលែួនណាមួយពីជីវតិផ្្ល់ខលែួន	ជហើយផសារភា្ជ ប់វាជៅនរឹងការ	ពិភា្រសាគានា ជៅជមជរៀនមុន។	

 ជកបើការអបអរ	 ការជសងៃើចសរជសើរ	 និងការស្ទរជៃើម្ីពកងរឹងភាពជរាគជម័យ	 ឬៃំជណើ រផ្លែ ស់បដែូរតាមថបប 
វជិ្ជមាន។	

៣.	 ពន្យល់ថ្៖	បន្ជទៀតជនះជយើងនរឹងនិយយគានា ពីអំជពើហិងសា្រនាុងទំនា្់រទំនងណាត់ជួប។	

�កមមេភាព ១៦.២៖ ទ្មង់ ពផ្សងៗមនអំពពើហងិសាក្នតង 
ទំនាក់ទំនងនានា
(ៃ្រសសង់ពី	PREPARE)

រយៈជពលកតរូវការ៖	៣០-	៤០	នាទី

ជគាលបំណង៖	 ពកងរឹងការយល់ៃរឹងពីទកមង់ជផ្សងៗដន

អំជពើហិងសាពីដៃគូជិតសនាិទ។	

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	ការសជងខាបគំនិត	និងការ	

ចាត់កបជភទឧទាហរណ៍។	

ជសច្រ្ីថណនំា៖	

១.	 ពន្យល់ថ្៖	 អំជពើហិងសារាទជង្ើថៃលមនុស្សមានា ្់រ

ជធ្ើ	 ចំជោះមនុស្សមានា ្់រជទៀតថៃលអាចបងការាការ	

ឈឺចាប់។	វារាការបំោរបំោន	 មិនជគារពជសច្រ្ី	

ដ្លែ្នាូរ	 និងសិទ្ធិរបស់អនា្រៃដទ។	 ដ្ងៃជនះជយើងនរឹង	

ជថជ្រគានា ពីកបជភទខុសៗគានា ដនអំជពើហិងសា	 ថៃល

ជ្រើតជ�ើង្រនាុងទំនា្់រទំនងដៃគូសនាិទ្ធស្នា ល	 និង	



152    |   ប្របទសកម្ពុជា  -  បសៀវបៅណែនាសំបរា្រ់អ្នកសបម្រសបមរួេបកមេងវយ័ជទំង់

អំជពើហិងសាផលែូវចិត្ អំជពើហិងសាផលែូវកាយ អំជពើហិងសាផលែូវជភទ

្ំរណត់សមា្គ ល់សកមាប់អនា្រសកមបមសសរួល៖	

 អំជពើហិងសាផលែូវចិត្៖	ស្រម្មភាពថៃលជធ្ើឱ្យប៉ាះោល់អារម្មណ៍របស់នរណាមានា ្់រ	 ជោយការមា្់រងាយ	បន្ាប 
បជន្ា្រ	 ឬជធ្ើឱ្យមានការភម័យខាលែ ច	 ៃូចរា	ការគំរាម្ំរថហង	ការជបៀតជបៀន	 ការជៅជ ្្ម ះអាក្រ្់រៗ	 ការ 

និយយោ្រ្យចចាមអារា៉ាម	 ការ្ុរហ្រ	 ការជរា្រករាស់	 សហាយស្មន់	 បងកាភាពអាមា៉ាស់	 ការបង្ាប់	 ការ 

ថសស្រោ្់រ	ការសនយាជចាល	ការបងខាំឱ្យ្ុរហ្រ	ការបំផ្លែ ញរបស់របរ	ការបនាលែ ច។	

 អំជពើហិងសាផលែូវកាយ៖	 ស្រម្មភាពថៃលបងកាការឈឺចាប់ជលើរាងកាយ	 ៃូចរា	 វាយៃំ	 ក្រជៅ	 កចាន	 អកងរួន	

ជធ្ើឱ្យឈលែ្់រ	ជស្្ះទរឹ្រមាត់	ខំា	ទាត់	ោល់	វាយ	ជរាចស្់រ	គប់	កគថវងវត្ុ	ការជកបើ	អាវធុ។	

 អំជពើហិងសាផលែូវជភទ៖	ស្រម្មភាពថៃលបងកាការឈឺចាប់តាមរយៈស្រម្មភាពផលែូវជភទ	 ៃូចរា	ការរមួជភទ	ការ
 

បងខាំ	ឬបជញ្្តឱ្យរមួស្រម្មភាពផលែូវជភទ	ការជបៀតជបៀន	ស្្បអថង្ល	ការរជំោភ	ជសពសន្វៈ	ជធ្ើស្រម្មភាព 

ផលែូវជភទជពលសសវ រឹង	 ឬរាត់បង់ស្្ម រតីថៃលមិនអាចកបថ្រ្ររានស្រម្មភាពផលែូវជភទថៃលគា្ម នការយល់ 
កពម។	

៣.	 និយយថ្៖	 បន្ាប់ពីរានជែើញឧទាហរណ៍ខលែះៗដនអំជពើហិងសា	 ឥ�ូវជយើងងា្រម្រពិចារណាជលើ្ររណី 
សិ្រសាវញិម្ង។	សូមជធ្ើការរាគូជៃើម្ីអាន	និងបំជពញចជមលែើយ។	ប្ូនៗមានរយៈជពល	១២នាទីជៃើម្ីជធ្ើ។	

ថបបណាត់ជួប។	

២.	 សួរថ្៖	ជតើអំជពើហិងសា	ឬការបំោន្រនាុងទំនា្់រទំនង	

នានាអាចមានអ្ីខលែះ?	 សូមប្ូនឱ្យរាឧទាហរណ៍។	

ប្ូនអាចបងាហា ញអ្ីថៃលប្ូនយល់ថ្	 អាចបងកាការ	

ឈឺចាប់	ជទាះបីមិនករា្រៃថ្រា	អំជពើហិងសា	ឬការ	

ជបៀតជបៀន្៏រជោយ។	

្រ.	 ្រត់ចជមលែើយោ្់រ្រនាុងជួរឈរ	៣៖	អំជពើហិងសាផលែូវ	

ចិត្	អំជពើហិងសាផលែូវកាយ	អំជពើហិងសាផលែូវជភទ។	
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ជរឿង

ជតើកបជភទអំជពើ	

ហិងសាអ្ីថៃល	

្ំរពុងជ្រើតជ�ើង	

្រនាុងជរឿងជនះ?

ជតើអ្ីរាបញ្ហា 	

ចំបងជៅ្រនាុង	

ជរឿងជនះ?

បូរា៉ា  និងច្ន្ា រានជចញជក្រាមួយគានា ជកចើនៃង។	ជៅជពលពួ្រជគ	ជៅយឺត្រនាុង 
ពិធីជប់ជលៀងមួយ	 ច្ន្ា ករាប់បូរា៉ា 	 ថ្ «វារា្ំរហុសរបស់អនា្រថៃលថតងថត 

ជធ្ើឱ្យជយើងយឺត។	ខ្ុំខរឹងនរឹងអនា្រណាស់!»

ផលែូវចិត្,	ផលែូវកាយ

ផលែូវជភទ,	គា្ម ន

វាសនា	 ជចាទ	 ល្រខាិណា	ថ្្រ្ត់ចិត្	 បន្ាប់ពីគាត់រានជែើញនាង	 	 និយយ 

រាមួយជ្រ្មងកបរុសមានា ្់រ្រនាុងថ្នា ្់រ។	្រនាុងជជមាលែ ះជនាះ	គាត់រាន	កចាននាងៃួល	រចួ
 

ជៃើរជចញជៅ។	

ផលែូវចិត្,	ផលែូវកាយ

ផលែូវជភទ,	គា្ម ន

មុននាី	ករាប់	ធីតាថ្ កបសិនជបើនាងចង់ជសលែៀ្រសំពត់	នាងកតរូវជសលែៀ្រ	ឱ្យគាត់ជមើល 

សិន	ជកោះគាត់មិនចង់ឱ្យមានបុរសជផ្សងតាមជមើល	នាងជ�ើយ។	

ផលែូវចិត្,	ផលែូវកាយ

ផលែូវជភទ,	គា្ម ន

វបុិល	និង	វមិាន ្ំរពុងជៅជលងជៅផ្ះរបស់ វបុិល។	វមិាន	ចង់ជមើលទូរទស្សន៍	

ប៉ាុថន្ វបុិល ចង់និយយគានា ។	វមិាន ថសស្រោ្់រ វបុិល	ថ្	«បិទមាត់!	ខ្ុំចង់ជមើល	

្រម្មវធីិជនះ»។	

ផលែូវចិត្,	ផលែូវកាយ

ផលែូវជភទ,	គា្ម ន

រា៉ា នី	ករាប់	ជខមរា ថ្មិត្ភ្រ្ិៗរបស់នាងបបួលនាងជៅជៃើរជលងបន្ាប់ពីជចញ 

ពីជរៀន	ប៉ាុថន្គាត់មិនចូលចិត្មិត្របស់នាងជ�ើយ។		គាត់រានរញុនាងផ្ប់ជញ្្ជ ំង  

និងនិយយថ្	 «អនា្រមិនអាចជៅរានជទ។	 មិត្សសីរបស់ខ្ុំមិនកតរូវជៃើរជលង 
រាមួយក្ររុមជនាះជទ។	

ផលែូវចិត្,	ផលែូវកាយ

ផលែូវជភទ,	គា្ម ន

មា៉ាណា	ករាប់	តុោ	ថ្គាត់មិនអាចនិយយរាមួយសសីជផ្សង	ជទជៅជពលនាង 

មិនជៅថ្រ្រគាត់។	

ផលែូវចិត្,	ផលែូវកាយ

ផលែូវជភទ,	គា្ម ន

ម្ររា	បងខាំ	មលែិះ	ឱ្យរមួជភទរាមួយគាត់ជោយគំរាមថ្	គាត់នរឹងជធ្ើឱ្យ	នាងឈឺចាប់	

និងមានវបិ្ៃិស្រថីៃលមិនរមួជភទរាមួយគាត់។	

ផលែូវចិត្,	ផលែូវកាយ

ផលែូវជភទ,	គា្ម ន

ជៅជពលទិវាជៃើរជៅផ្ះ	 កបរុសៗរាននិយយជលបខាយអំពីរាង	 កាយនាង	

ជហើយនិយយថ្	 ពួ្រជគសសឡាញ់	 និងចង់ជរៀបការរា	 មួយនាង	 –	នាងមាន	

អារម្មណ៍មិនលទ្ាល់ថតជស្ះ។	

ផលែូវចិត្,	ផលែូវកាយ

ផលែូវជភទ,	គា្ម ន

វចិ្ិកា	 និង	 នារ	ី មានភាពសនាិទ្ធស្នា លថផនា្ររាងកាយរាមួយគានា 	 (ឧទាហរណ៍៖	

កាន់ដៃគានា 	 ឱប	 ឬជ ើ្ប)	 ជៅថតជពលណាពួ្រជគទំាង	 ពីរនា្់រមានអារម្មណ៍ថ្ 

ជកតៀមខលែួនរចួរាល់	និង	រាននិយយគានា មុន។	

ផលែូវចិត្,	ផលែូវកាយ

ផលែូវជភទ,	គា្ម ន
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ហិងសាអ្ី	 ឬអនា្រណារាជនបងកា	 វាសុទ្ធថត	 មិនអាច 

ទទួលយ្ររាន	 ជហើយអំជពើហិងសាគឺរាការកបឆំាង

នរឹងសិទ្ធិ្ុរមារ	 និងសិទ្ធិមនុស្ស។	 ជបើប្ូនមានអា 
រម្មណ៍ថ្ភម័យខាលែ ចជោយរងការជបៀតជបៀនផលែូវជភទ	

សូមករាប់មនុស្សជពញវ ម័យថៃលប្ូនអាចទុ្រចិត្

រាន	ឬពិភា្រសារាមួយខ្ុំ	ឬបុគ្គលិ្រ	 របស់អង្គការ

្រនាុងបញ្ជ ីបញ្ជូ នថៃលជយើងនរឹងថច្រឱ្យ។	

៤.	 ករាប់ថ្៖	សូមប្ូនៗអានចជមលែើយ។	

៥.	 សួរថ្៖	 ជតើមានប្ូនៗណាមានចជមលែើយខុសគានា ជទ?	

ជបើមានសូមនំាគានា ពិភា្រសា។	 ជតើមានអ្ីថៃល	 គួរឱ្យ

្រត់សមា្គ ល់្រនាុងជមជរៀនជនះថៃរជទ?

៦.	 សជងខាបថ្៖	 អំជពើហិងសារាស្រម្មភាពថៃលបងកា 

ជកគាះថ្នា ្់រជលើអនា្រៃដទ	 ៃូចរាការជបៀតជបៀន	 ឬ 

អំជពើហិងសាផលែូវចិត្	រាងកាយ	ឬផលែូវជភទ។	មិនថ្អំជពើ
 

(ៃ្រសសង់ពី	PREPARE)

រយៈជពលកតរូវការ៖	៣០-៤០	នាទី

ជគាលបំណង៖	 ពកងរឹងការយល់ៃរឹងពីនិនានា ការ្ន

ជៅរ្រ	 និងការជំរញុឱ្យមានអា្រប្្ិររយិហិងសា	 និង	

ការយល់ថ្មានជជកមើសជផ្សងជទៀត។	

ស្រសំខាន់ៗ៖	

 អំជពើហិងសា	 គឺរាអា្រប្្ិររយិមួយថៃលរា 

ជជកមើស	 និងជោយស្រថតជជកមើសជនាះកតរូវ 

រានជធ្ើជ�ើងជោយជនកបកពរឹត្	ជនាះមាននម័យថ្	

គឺជនកបកពរឹត្រាអនា្រទទួលខុសកតរូវចំជោះទជង្ើ

ហិងសា

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 ្ិរច្ចពិភា្រសាពីការវភិាគ

និនានា ការ	 និងការជកបើករាស់ក្របខម័ណ្ឌ ជនះស្ីពីការយល់

ៃរឹងពីជរឿងគំរមួូយ។	

ជសច្រ្ីថណនំា៖	

១.	 ថច្រសនលែរឹ្រ្ិរច្ចការ	«និនានា ការជឆ្ាះជៅរ្រអំជពើហិងសា» 

រចួពន្យល់ថ្៖	 ដ្ងៃជនះ	 ជយើងនរឹងថសង្យល់ពីមូល 

ជហតុថៃលមនុស្សមួយចំនួនកបកពរឹត្អំជពើហិងសា	 

និងៃរឹងថ្ការជកបើករាស់អំជពើហិងសាគឺរាជជកមើស។	

២.	 ករាប់ថ្៖	 ជៅជលើសនលែរឹ្រ្ិរច្ចការរបស់ប្ូន	 ប្ូននរឹង

ជែើញរបូភាពមួយបងាហា ញពីទំជនារចិត្	និង្រត្ា	រា

ជកចើនថៃលអាចជះឥទ្ធិពលជលើការសជកមចចិត្ជកបើ

អំជពើហិងសា។	ជយើងនរឹងពិភា្រសាពីចំណុចទំាងជនាះ

មុនជពលចូលៃល់ឧទាហរណ៍។	

៣.	 ពន្យល់ថ្៖	្រនាុងជពលជ្រើតមានអំជពើហិងសា	ថតងថត

មាន្រត្ាចូលរមួរាជកចើនៃូចរា៖	

្រ.	 ្រត្ាបុព្ជហតុថៃលជ្រើតជ�ើងមុនជពលជហតុ

ការណ៍ថៃលជធ្ើឱ្យនរណាមានា ្់រជក្រៀមក្ំរ	ឬខរឹង	

i.	្រត្ាទំាងជនាះអាចមានល្រខាណៈអវជិ្ជមាន	

ខ.	 ្រត្ាជំរញុរាស្្នភាពភាលែ មៗ	 ថៃលជធ្ើឱ្យ 

នរណាមានា ្់រខរឹង	 ឬជក្រៀមក្ំរ។	 វាអាចរា្រត្ា 

ខាង្រនាុងចិត្	ឬខាងជក្ជោយមានអំជពើហិងសា	

របូរាងកាយថៃលរាជហតុនំាឱ្យនរណាមានា ្់រ

ខរឹង	ឬឈឺចាប់។	

គ.	 ជក្ពីជនះ	 អាចមាន្រត្ាឱកាសថៃលនំាឱ្យ

មានការជកបើករាស់អំជពើហិងសា។	

ែ.	ឧទាហរណ៍៖	ជមស្	ជៅពិធីជប់ជលៀងរាមួយ	

មាោ	 ជហើយគាត់សសវ រឹងសស្។	 ជពលគាត់	

�កមមេភាព ១៦.៣៖ ពហ�តអវាតី មនត�្សខ្ះ្ប្ពល�្អំពពើហងិសា?
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ជែើញនាងរា	ំគាត់្៏រកបចម័ណ្ឌ ។	គាត់ចាប់ទាញ 

នាង	 រញុនាងជៅ្រនាុងបន្ប់ទំជនរមួយ	 រចួវាយ	

នាង។	

ង.	ការវភិាគ៖	្រត្ាជំរញុ	 គឺសស្	ជហើយកបថហល 

រាជមស្	 ធាលែ ប់ជែើញអនា្រជផ្សងជធ្ើចំជោះមិត្	

សសីរបស់	 ជគតាមវធីិជនះ។	 ្រត្ាបុព្ជហតុគឺ 

មាោរា	ំ និងអារម្មណ៍កបចម័ណ្ឌ របស់	 ជមស្។	

្រត្ាឱកាសគឺបន្ប់ទំជនរ។	 ជតើជមស្អាចរ្រ 

វធីិជោះសស្យអារម្មណ៍កបចម័ណ្ឌ របស់គាត់ 

តាមវធីិជផ្សងថៃលមានការជគារពជទ?

សីហា	 ឈប់ជរៀនកាលពីបីថខមុនជោយស្រថតគាត់កប�ងធាលែ ្់រ។	 គាត់មិនមានអារម្មណ៍ជរៀនជទជោយ 

ស្រគាត់មិនរានជគងជពលយប់។	 ជពលខលែះជោយស្រឪពុ្រម្ាយរបស់គាត់ជ ល្ែ ះគានា មិនឈប់ឈរ	 គាត់ 

្៏រខ្ល់ខ្ាយៃល់ថ្នា ្់រជគងមិនល្់រ។	 គាត់្៏រចាប់ជផ្ើមជ្់រថ្នា ំរាមួយមិត្	 របស់គាត់ជ ្្ម ះ	 មិនា។	 ជពលជកបើ 

ថ្នា ំ	គាត់អាចបញ្ឈរថភនា្រៃល់យប់ជករៅ	និងមានអារម្មណ៍ល។្	

«ជតើឯងចង់ជៅណាជលឿនជម៉ាលែះ?	 ជៅបន្បន្ិចជទៀតជៅ។	 ជតាះ!	 ជ្់រមួយជទៀត»	 មិនា	 និយយ	 ជៅសីហា។	

សីហា	 និយយថ្	 «ជទ!	 ្ូរឡាបនរឹងមិនសបបាយចិត្ជទជបើគានា ជៅយឺត។	 ចំាជួបគានា ជៅជពល	 ជកកាយជវ ើយ»។	

សីហា	 ពិតរាចូលចិត្	 ្ូរឡាប	 ខាលែ ំងណាស់។	 នាងស្្តនិងជធ្ើឱ្យគាត់មានអារម្មណ៍ពិជសស។	 	 ពួ្រជគ 

រានជផ្ើរស្ររ្រគានា តាមទូរសព្ម័	 ជហើយសីហា	 ជកតៀមខលែួនរចួរាល់ជៃើម្ីរមួជភទរាមួយនាង។	 បន្ាប់ពីជ្់រថ្នា ំ 
រាមួយមិនារចួ	 គាត់មានអារម្មណ៍ល	្ និងសជកមចចិត្ថ្គាត់ចង់រមួជភទ	 រាមួយ	 ្ូរឡាប	 ជៅដ្ងៃជនាះថត 

ម្ង។	គាត់ជៅជួបនាងជៅស្ោ	ជហើយជៃើរជៅផ្ះរាមួយ	នាង។	ជពល្ូរឡាប	រង់ចំាគាត់ជៅរបងស្ោ	

សីហា	កាន់ដៃនាង	 ជហើយសរជសើរពីសកមស់	 របស់នាង	 ជហើយករាប់ថ្ពួ្រជគនរឹងជធ្ើអ្ីសបបាយរាមួយគានា 	

មុនជពលនាងជៅផ្ះ។	គាត់	សជកមចចិត្នំានាងជៅផ្ះសំណា្់រមួយ។	

ជៅជពលពួ្រជគជៅៃល់ទីជនាះ	សីហា	ចាប់ជផ្ើមជ ើ្ប	និងប៉ាះោល់្ូរឡាប។	នាងពយាយម	បញ្ឈប់គាត់	និង 

និយយថ្	នាងចង់ជៅផ្ះ។	សីហា	ថសស្រថ្	«អូនកបថហលរាចង់ជៅជួបមិត្កបរុសមានា ្់រជទៀតជហើយ»។	គាត់ 

មិនជជឿនាងជ�ើយ	 ជៅជពលនាងករាប់គាត់ថ្	 នាងមិនមានមិត្កបរុសជផ្សងជទៀត	 ជោយស្រថតនាង	

សសឡាញ់គាត់។	 គាត់និយយថ្	 «កបសិនជបើនាងសសឡាញ់ខ្ុំ	 នាងកតរូវរមួជភទរាមួយខ្ុំ»។	 ជៅជពលនាង 

និយយថ្	នាងមិនទាន់ជកតៀមខលែួនរចួ	 សីហា	និយយថ្	 «ប៉ាុថន្ខ្ុំជកតៀមខលែួនរចួជហើយ។	នាងនរឹងជធ្ើឱ្យខ្ុំឈឺ
 

ចាប់	 កបសិនជបើមិនកពមរមួជភទឥ�ូវជនះជទ»។	 ្ូរឡាប	 ពយាយមជកកា្រជ�ើង	 និងចា្រជចញ	 ប៉ាុថន្	 សីហា	 

រានចាប់នាងរាប់ឱ្យអង្គុយចុះ	និងបងខាំឱ្យនាងរមួជភទ។

្ំរណត់សមា្គ ល់សកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល៖ 

 ការរាមិំនថមនរាបញ្ហា ជទ ប៉ាុថន្ជោយស្រថត

ចរតិកតរួតកតារបស់គាត់	 វាជធ្ើឱ្យជមស្មាន 

អារម្មណ៍កបចណ្ឌម័  និងខរឹង។	 ជហើយសស្មិន

ថមនរាមូលជហតុពិតជទថតវារា្រត្ាបថន្មឱ្យ	

ស្្នភាពជនាះ។	

៤.	 និយយថ្៖	 ឥ�ូវ	 សូមជធ្ើការរាក្ររុមតូចថៃល 
មានសមាជិ្រ	៣-៤	នា្់រ	 ជៃើម្ីអានជរឿងរា៉ា វរបស់	

«សីហា	និង្ូរឡាប»។	
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៥.	 និយយថ្៖	បន្ាប់ពីអានជរឿងជនះសូមប្ូនៗនំាគានា ៖ 

្រ.	 គូសបន្ាត់ពីជកកាម្រត្ាបុព្ជហតុ

ii.	ចជមលែើយ៖	ឈប់ជរៀន	 ជកបើករាស់ជកគឿងជញៀន

ជែើញឪពុ្រម្ាយជកបើអំជពើហិងសា

ខ.	 គូសរង្ង់ជំុវញិ	្រត្ាជំរញុ	

iii.	ចជមលែើយ៖	 ការបៃិជសធ	 និងការប៉ាុនប៉ាងចា្រ 

ជចញរបស់្ូរឡាប	(ថៃលជធ្ើឱ្យគាត់ខរឹង	និង	

សជកមចចិត្រជំោភនាង)។	

គ.	 គូសកពរួញបងាហា ញពី	្រត្ាឱកាស	

iv.	ចជមលែើយ៖	ជៅថតពីរនា្់រ្រនាុងបន្ប់ផ្ះសំណា្់រ។	

៦.	 សួរថ្៖	 ជតើសីហា	 និង្ូរឡាបទទួលរានផល 

កបជយជន៍	 និងការខាតបង់អ្ីខលែះ	 ជោយស្រថត	

ជជកមើសហិងសារបស់សីហា	?

្រ.	 ផលកបជយជន៍៖	

ការបំជពញចំណង់របស់សីហា	 និងបញ្្ជ ្់រពី

ការកតរួតកតារបស់គាត់	ជហើយគាត់ជធ្ើរាបនាង

ជពលមិនបំជពញតាមបំណងរបស់គាត់។	

ខ.	ការខាតបង់៖	 ការប៉ាះទង្គិចផលែូវចិត្ធងៃន់ធងៃររបស់

្ូរឡាប	ការបំផ្លែ ញទំនុ្រចិត្	ការជគារព	 ជសរ ី

ភាព	 និង្រ្ីសសឡាញ់	 ការជធ្ើឱ្យឈឺចាប់្រនាុង 
ទំនា្់រទំនង	 ថៃលអាច្នៃល់ការបញ្ច ប់	

ទំនា្់រទំនងជនាះ	 ឬការកបកពរឹត្បទឧក្ិរៃឋា	

(រាប់គុ្រ)	ប៉ាះោល់សុខភាព	អាចស្លែ ប់

៧.	 សជងខាបថ្៖	 មិនថ្មាន្រត្ាបុព្ជហតុ	 ្រត្ាជំរញុ	

ឬ្រត្ាឱកាសអ្ីជ�ើយ	 អំជពើហិងសាគឺ	 រាជជកមើស	

មួយ	 ថៃលមនុស្សអាចសជកមចចិត្ជកជើសជរ ើស	

ឬមិនជកជើសជរ ើស។	

រយៈជពលកតរូវការ៖	១០-១៥នាទី

ជគាលបំណង៖	 បជងកាើនថ្មពលក្ររុម	 និងបជងកាើតបរយិ	

កាសល	្សកមាប់ការជរៀន	និងការចូលរមួ។	

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 អនា្រចូលរមួជរាះរាល់/

របស់ជលងទន់ធំមួយ	 ឱ្យគានា ជៅវញិជៅម្រ។	 ជៅជពល

ថៃលសជមលែងជភលែងកតរូវរានបញ្ឈប់	

(ឬជពលលឺសជមលែង្រថញ្ច រផលែុំ)	 បុគ្គលថៃលកាន់រាល់/

កបោប់	ជលងជនាះ	កតរូវចា្រជចញពីថល្ង។	

ជសច្រ្ីថណនំា៖	

១.	 និយយថ្៖ 

ជយើងនរឹងនំាគានា ជលងថល្ងថ្មពលមួយ។	

២.	 ករាប់ថ្៖	សូមទំាងអស់គានា 	ឈរពកងាយគានា រារង្ង់ 

ជៅ្រនាុងបន្ប់។	 ជយើងនរឹងជរាះរាល់ឱ្យគានា ជៅវញិ 

ជៅម្រ	 ជៅជពលថៃលខ្ុំចា្់របទចជកមៀង។	 អនា្រ 
ថៃលកាន់រាល់	 ជពលថៃលបទចំជរៀងឈប់អនា្រ 

ជនាះកតរូវជចញពីថល្ងរចួអង្គុយជៅមាខា ង។	ចំាជមើល

ជតើអនា្រណាជៅ	ថៃលរាជជើងខាលែ ំងចុងជកកាយ។	

្ំរណត់សមា្គ ល់សកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល៖  

ជបើថល្ងជនះចំណាយជពលយូរជព្រ	 សូមបញ្ឈប់ 

សជមលែងជភលែង	 ឬផលែុំ្រថញ្ច រឱ្យញាប់រាងមុន	 និងករាប់់អនា្រ 

ចូលរមួថ្អនា្រពីរនា្់រចុងជកកាយថៃលចាប់រាល់	 ឬ 

របស់ជលងជនាះ	 កតរូវថតចា្រជចញពីថល្ង	 (ឧទា 

ហរណ៍៖	អនា្រជរាះ	និងអនា្រចាប់)។	

�កមមេភាព ១៦.៤៖ ណល្បងែំឡងូព្្
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�កមមេភាព ១៦.៥៖ នរណាទទួលខត�្�រូវពលើអំពពើហងិសា/ក្រ 
រពំលាេបំោន?

(ៃ្រសសង់ពី្រកមងឧប្ររណ៍បណុ្ះបណ្ាល	សកមាប់	

មនុស្សវ ម័យជំទង់ស្ីពីអំជពើហិងសាទា្់រទងនរឹងជយនឌម័រ)

រយៈជពលកតរូវការ៖	១៥-២០	នាទី

ជគាលបំណង៖	ពកងរឹងការយល់ៃរឹងថ្	ជនកបកពរឹត្អំជពើ 

ហិងសាផលែូវជភទ	 មិនថមនសុទ្ធថតរាជនថបលែ្រមុខជនាះជទ	 
និងជៃើម្ីជមនាះនរឹងការស្ីបជន្ាសៃល់ជនរងជកគាះ។	

ស្រសំខាន់ៗ៖	

 ជពលខលែះមនុស្សថៃលគួរថតយ្រចិត្ទុ្រោ្់រ 

ថបរាកាលែ យរាអនា្រជកបើហិងសា

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	ការបំផុសគំនិត	 និងការ	

ពិនិត្យការពិតនានា	ថៃលផ្ល់ជោយអនា្រសកមបសកមរួល។	

ជសច្រ្ីថណនំា៖	

១.	 ពន្យល់ថ្៖	 ការជបៀតជបៀនផលែូវជភទអាចជ្រើតជ�ើង

ទំាងជ្រ្មងសសី	 និងជ្រ្មងកបរុស។	 ឥ�ូវជយើងនរឹង	 
ថសង្យល់ថ្	 ជតើអនា្រណាខលែះរាអនា្រកបកពរឹត្អំជពើ 

ហិងសាផលែូវជភទ។	 សូមយ្រក្រោសជនះ	 ជហើយ	

សរជសរោ្រ្យមួយចំនួន	 ឬគូររបូពីកបជភទមនុស្ស

ថៃលកបកពរឹត្	 ឬបងកាអំជពើហិងសា។	 សូមពិភា្រសាគានា 	

រាមួយដៃគូ	រយៈជពល៥នាទី។	

២.	 និយយថ្៖	ជយើងនរឹងនំាគានា អាន	ឬជមើលទំាងអស់	

គានា ។	

៣.	 ពន្យល់៖	 រាញរឹ្រញាប់ជយើងយល់ថ្	 ជនជបៀត	

ជបៀនផលែូវជភទរាអនា្រថបលែ្រមុខ	 រាមនុស្សគា្ម នការ	

អប់រ	ំ រាជនបរជទស	 តាមពិតជនបងកាអាចរាអនា្រ	

ជយើងស្្គ ល់ៃូចរា	មិត្ភ្រ្ិ	សងសា	កគរួស្រ	អនា្រជិត	

ខាង	អនា្រជធ្ើការ	ឬអនា្រមានអំណាចៃូចរា	នគរាល	

(ប៉ាូលីស)	កគរូបជកងៀន	អនា្រផ្ល់សុខភាព	ឬកគរូ	ជពទ្យ។	

្រ.	ការជបៀតជបៀនផលែូវជភទអាចបងកាជ�ើងជោយបុ

គ្គលម្រពីកគប់កបជទស	វប្ធម៌	និងវណ្ណៈ។	

ខ.	 ជយើងមិនអាចជមើលៃរឹងថ្នរណារាជនបងកា

ជោយជមើលពីសំប្រជក្រានជ�ើយ។	

គ.	ការជបៀតជបៀន	 និងអំជពើហិងសាផលែូវជភទអាច 
ជ្រើតជ�ើងកគប់្រថនលែង	 ប៉ាុថន្រាញរឹ្រញាប់	 វា	

ជ្រើតជៅ	 ្រថនលែងស្ងៃ ត់	 ឬ្រថនលែងជនបងកាស្្គ ល់	

ចបាស់ៃូចរា	្រថនលែងគាត់ជៅ	ឬជធ្ើការ។	

ែ.	ជនបងកានរឹងជកបើករាស់វធីិរាជកចើនជៃើម្ីកបកពរឹត្

អំជពើហិងសាផលែូវជភទ	 (ជពលខលែះ	 ពួ្រជគជធ្ើខលែួនរា	

មនុស្សល	្និងរសួរាយ!)	ៃូចរា៖	

o ជធ្ើរាមិត្	 និងបជងកាើតទំនុ្រចិត្	 ជៃើម្ីរាការ	

បជញ្្ត

o ផ្ល់អំជណាយករា្់រ	 ឬអាហារៃល់ជនរង	

ជកគាះ	ឬកគរួស្រជនរងជកគាះ

o សនយាចំជោះជនរងជកគាះ

o ោ្់រសម្ាធជលើជនរងជកគាះ	 («ប៉ាុថន្កបសិន

ជបើអនា្រសសឡាញ់ខ្ុំ	អនា្រកតរូវជធ្ើវា»	ឬ	«កបសិន	

ជបើ	អនា្រមិនជធ្ើវា	ខ្ុំនរឹងរ្រសងសា្្មី»)

o ជបៀតជបៀន	ជរា្រករាស់ជនរងជកគាះ

o ជកបើ្រមាលែ ំងបងខាំ	 គំរាមជនរងជកគាះ	 ឬអនា្រជិត	

សនាិទ្ធនរឹងជនរងជកគាះ

o បងខាំជនរងជកគាះញុាំសស្	 ឬជកបើករាស់ថ្នា ំ	

ជញៀន

៤.	 បញ្្ជ ្់រថ្៖	មិនថ្ជនបងការានរណា	ឬស្រម្មភាព	

អ្ីជនាះជទ	ការជបៀតជបៀនផលែូវជភទមិនថមនរា្ំរហុស	
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ឬការទទួលខុសកតរូវ	 របស់ជនរងជកគាះជ�ើយ។	 

ការជកបើករាស់អំជពើហិងសាផលែូវជភទគឺ	 មិនកតរឹមកតរូវ	

ជ�ើយ។	

៥.	 សួរថ្៖	 ជតើប្ូនមានអ្ីចង់ថច្ររថំល្រការយល់

ជែើញ	 ឬការចាប់អារម្មណ៍អំពី្ិរច្ចពិភា្រសាដ្ងៃជនះ	

របស់ជយើងថៃរ	ឬជទ?

៦.	 ករាប់ថ្៖	 ជនរងជកគាះដនអំជពើហិងសាផលែូវជភទគួរថត 
ថសង្រ្រជំនួយពីអង្គការ្រនាុងសនលែរឹ្របញ្ចូ ន	 ជោយ	

 
ពិភា្រសារាមួយអនា្រថៃលជគអាចទុ្រចិត្រាន។	

�កមមេភាព ១៦.៥៖ ក្រពរៀនអនតវ�្ជាក់ណ�ង្

រយៈជពលកតរូវការ៖	១០-១៥	នាទី	

ជគាលបំណង៖	 បិទ្ិរច្ចពិភា្រសា  ជលើ្រទរឹ្រអនា្រចូលរមួ 

្រនាុងការអនុវត្នូវអ្ីថៃលរានជរៀនសូកត	និងចូល	រមួ្រនាុង

្ិរច្ចពិភា្រសាបន្ាប់ជទៀត។	

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 អនា្រសកមបសកមរួល	 ឬ 

អនា្រចូលរមួសជងខាបខលែរឹមស្រសំខាន់ពី្ិរច្ចពិភា្រសា	 	 និង

ជលើ្រជ�ើងពីវធីិថៃលការជរៀនសូកតជនះ	អាចអនុវត្រា្់រ 

ថសង្តាមរយៈការចូលរមួរាស្រម្មជនស្មម័កគចិត្។	

ជសច្រ្ីថណនំា៖	

១.	 ពន្យល់ថ្៖	 ដ្ងៃជនះជយើងរានជថជ្រគានា ពីរបូភាព 

ជផ្សងៗដនអំជពើហិងសា្រនាុងទំនា្់រទំនង	 និងយល់ 
ៃរឹងថ្ជនបងកាអំជពើហិងសាអាចរាជនថបលែ្រមុខផង	

និងមនុស្សថៃលជៅជិតជយើងផងរមួមានមិត្	 ភម័្្រ្	

សងសា	កគរួស្រ	អនា្រជិតខាង	ឬមនុស្សមានអំណាច។	

២.	 សួរថ្៖ 

ជតើមានអនា្រណាចង់ថច្ររថំល្រការយល់ជែើញ	 ឬ	

ចំណុចគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍	 ឬភ្ា្់រជផ្ើលពី្ិរច្ច 

ពិភា្រសាជៅដ្ងៃជនះថៃរ	ឬជទ?	សូមគានា ជយើង	២	ឬ៣	

នា្់រថច្ររថំល្រ។	 (ទុ្រជពលឱ្យ	 អនា្រចូលរមួថច្រ 

រថំល្រ)

៣.	 ពន្យល់ថ្៖	ជៅចជនាលែ ះជពលឥ�ូវជនះ	និង្ិរច្ចកបជំុ

បន្ាប់សូមជមើលសនលែរឹ្របញ្ជូ ន	 ជៃើម្ីយល់ៃរឹងពី 
្រថនលែងថៃលជយើងអាចជៅរ្រចំនួយ្រនាុងការណី 
ចំារាច់។	អរគុណថៃលរានចូលរមួ។	
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សមសរៀនទតី១៧៖
្លប៉ះោល់មនទំនាក់ទំនងហិងសា
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ពមពរៀនទតី១៧៖  ផលប៉ះោលម់នទំនាក់ទំនងហងិសា
ទិៃឋាភាពរមួ៖	ជមជរៀនជនះជផ្្តជលើការបជងកាើនការយល់ចិត្សកមាប់ជនរងជកគាះថៃលរងផលប៉ាះោល់	ពីអំជពើហិងសា	

និងពិចារណាពីផលប៉ាះោល់ទូលំទូោយជលើកគរួស្ររបស់ជនរងជកគាះ	មិត្ភ្រ្ិ	សហគមន៍	និងសង្គម។	ជមជរៀនជនះ 

នរឹងជផ្្តផងថៃរជលើការ្ំរណត់ធនធានជំនួយ	 និងវធីិស្សសល្ក្បជសើរជៃើម្ីជធ្ើទំនា្់រទំនងរាមួយជនរងជកគាះ 

អំជពើហិងសា។	

ជគាលបំណង៖ 

 អំជពើហិងសាគឺរាបទពិជស្ធន៍ដនវបិ្ត្ិផលែូវចិត្ធងៃន់ធងៃរមួយ	និងអាចនំាឱ្យមានផលប៉ាះោល់	ជកចើនជលើថផនា្ររាង 

កាយ	ផលែូវចិត្	និងថផនា្រសង្គម	សកមាប់ជនរងជកគាះ្រនាុងរយៈជពលខលែី	និងថវង។ 

 រាការចំារាច់ថៃលជយើងកតរូវជជឿជលើជនរងជកគាះ	 និងជួយពួ្រជគឱ្យថសង្រ្រជំនួយ	 ជៃើម្ីស្្រស្្នភាព 

វបិ្ត្ិជនាះ។

ស្រម្មភាពជមជរៀនទី១៧ សមា្ភ រ ជពលជវោ

ស្រម្មភាព	១៧.១៖	្ិរច្ចស្្គមន៍

ជគាលបំណង៖ ស្្គមន៍អនា្រចូលរមួម្រកាន់្ិរច្ចពិភា្រសាជនះ	និងជ្លែើយតប 

ចំជោះសំណួរការកពរួយរារម្ភ ឬលទ្ធផលថៃលសជកមចរានោ្់រពម័ន្ធនរឹងក្ររុម

ជនះ	និងជលើ្រទរឹ្រចិត្ពួ្រជគចូលរមួការ	ពិភា្រសាដ្ងៃជនះ

១០-១៥នាទី

ស្រម្មភាព	១៧.២៖	ផលប៉ាះោល់ដនអំជពើហិងសា

ជគាលបំណង៖ ថសង្យល់ពីផលប៉ាះោល់ចកមរុះរយៈជពលថវង	និងរយៈជពលខលែី 

ដនអំជពើហិងសា	និងការរជំោភជសពសន្វៈ្រនាុង	ទំនា្់រទំនង។	

ក្រោសផំ្្ង	ធំ	

ហ្ឺត
៤០-៤៥នាទី

ស្រម្មភាព	១៧.៣៖	ជទវតាថ្

ជគាលបំណង៖ បជងកាើនថ្មពលក្ររុម និងបជងកាើត បរយិកាសល	្សកមាប់ការ 

ជរៀន និងការចូលរមួ

១០-១៥នាទី

ស្រម្មភាព	១៧.៤៖	ជនរងជកគាះថៃលទទួលរានជំនួយ

ជគាលបំណង៖ ថសង្យល់ពីជសវា	និងកបភពផ្ល់ជំនួយជផ្សងៗ	សកមាប់បញ្ហា  

ជវជ្ជស្សស	្ផលែូវចិត្	និងផលែូវចបាប់	និងជមនាះការស្ី	បជន្ាសៃល់ជនរងជកគាះ	និង

បជងកាើនការថច្ររថំល្រការយល់ចិត្។	

ក្រោសផំ្្ង	

ធំ	ហ្ឺត	បម័ណ្ណ	

ចជមលែើយ សកាុត 

សនលែរឹ្របញ្ជូ ន	

សនលែរឹ្រធនធាន

៣០-៤០នាទី

ស្រម្មភាព	១៧.៥៖	ការជរៀនអនុវត្រា្់រថសង្

ជគាលបំណង៖ បិទ្ិរច្ចកបជំុក្ររុម	ជំរញុឱ្យអនា្រចូលរមួយ្រអ្ី	ថៃលរានជរៀន 

ជៅអនុវត្	និងជលើ្រទរឹ្រចិត្ឱ្យអនា្រចូលរមួកត�ប់	ម្រវញិ។	
១០-១៥នាទី
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រយៈជពលកតរូវការ៖	១០-១៥	នាទី

ជគាលបំណង៖	 ស្្គមន៍អនា្រចូលរមួរា្្មី	 និងពិនិត្យ	

ជ�ើងវញិ	 កបសិនមានសំណួរ	 ្រង្ល់	 ឬលទ្ធផលណា	

មួយទា្់រទងនរឹងក្ររុម	 និងជលើ្រទរឹ្រចិត្ពួ្រជគចូលរមួ 

ការពិភា្រសាជៅដ្ងៃជនះ។	

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 ការសជងខាបជោយអនា្រ 

សកមបសកមរួល	 និងការផ្ល់ពម័ត៌មានកត�ប់របស់	 អនា្រ 

ស្មម័កគចិត្។	

ជសច្រ្ីថណនំា៖	

១.	 ពន្យល់ថ្៖	 ស្្គមន៍ប្ូនៗទំាងអស់គានា ថៃលម្រ 
ចូលរមួ្រនាុង្ិរច្ចពិភា្រសារបស់ជយើងដ្ងៃជនះ។	 កាល 
ពីជមជរៀនមុន	 ជយើងរានពិភា្រសាពីទិៃឋាភាពខុសៗ

គានា ដនអំជពើហិងសា្រនាុងទំនា្់រទំនងនានា។	

២.	 សួរថ្៖ 

្រ.	 ជតើមាននរណាចង់ថច្ររថំល្រពីការអនុវត្អ្ី

ថៃលរានពិភា្រសាថៃរឬជទ?	កបសិនជបើមានសំុ	

អនា្រស្មម័កគចិត្	 ១	 ឬ២	 នា្់រជ�ើងថច្ររថំល្រ។	

(មានជពលកបថហល	៣-៥	នាទី)

ខ.	 ជហើយនរណាមានការកពរួយរារម្ភ	 ឬសំណួរអ្ី 

ចង់ជលើ្រជ�ើងថៃរ	 ឬជទមុនជយើងបន្ជៅ	

កបធានបទ្្មី។	កបសិនជបើមានសំុអនា្រស្មម័កគចិត្	

២	ឬ៣	នា្់រជ�ើងថច្ររថំល្រ។	

្ំរណត់សមា្គ ល់សកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល៖ 

 កបសិនជបើគា្ម នអនា្រណាមានា ្់រថច្ររថំល្រអ្ីមួយជទ

ជនាះ	អនា្រសកមបសកមរួលអាចថច្ររថំល្រៃំជណើ រ 

ជរឿង	ឬការសជងកាតផ្្ល់ខលែួនណាមួយពីជីវតិផ្្ល់ 

ខលែួន	 ជហើយផសារភា្ជ ប់វាជៅនរឹងការពិភា្រសាគានា ជៅ	

ជមជរៀនមុន។	

 ជកបើការអបអរ	 ការជសងៃើចសរជសើរ	 និងការស្ទរ	

ជៃើម្ីពកងរឹងភាពជរាគជម័យ	 ឬៃំជណើ រផ្លែ ស់បដែូរ 
តាមថបបវជិ្ជមាន។	

៣. ពន្យល់ថ្៖	 ្រនាុងជមជរៀនជនះជយើងនរឹងជរៀនពីផល

ប៉ាះោល់ដនអំជពើហិងសា្រនាុងទំនា្់រទំនង	 និងការ	

ថសង្រ្រជំនួយ។	

�កមមេភាព ១៧.១៖ កិច្ចស្វា គមន៍

�កមមេភាព ១៧.២៖ ផលប៉ះោលម់នអំពពើហងិសា
(ៃ្រសសង់ពី	 PREPARE	 និង្រកមងឧប្ររណ៍បណុ្ះ 
បណ្ាលសកមាប់មនុស្សវ ម័យជំទង់ស្ីពីអំជពើហិងសា	ទា្់រ 

ទងនរឹងជយនឌម័រ)

រយៈជពលកតរូវការ៖	៤០-៤៥	នាទី

ជគាលបំណង៖	ថសង្យល់ពីផលប៉ាះោល់ដនអំជពើហិងសា	

ចកមរុះរយៈជពលថវង	 និងរយៈជពលខលែី	 និងការរជំោភ	

ជសពសន្វៈ្រនាុងទំនា្់រទំនង។	

ស្រសំខាន់ៗ៖	

 បទពិជស្ធន៍អំជពើហិងសាអាចប៉ាះោល់ធងៃន់ធងៃរ 

ៃល់សុខភាព	 និងសុខមាលភាពរបស់ជនរង	

ជកគាះ	 –	 ទំាងផលែូវកាយ	 អារម្មណ៍	 និងសង្គម	 –	

ទំាងរយៈជពលខលែី	និងថវង។	

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 តាមរយៈលំហាត់ការ	

យល់ចិត្សសជមើសសដមមួយ	និងការបំផុសគំនិត្រនាុងក្ររុម	

អនា្រចូលរមួ្ំរណត់ពី្រកមិតជផ្សងៗដនផលប៉ាះោល់របស់

អំជពើហិងសាជលើបុគ្គល	 និងមនុស្សជផ្សងជទៀត្រនាុងជីវតិ	

របស់ពួ្រជគ។	
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ជសច្រ្ីថណនំា៖	

១.	 និយយថ្៖	 សូមប្ូនៗទំាងអស់គានា អង្គុយចុះតាម	

សកមរួលជហើយបិទថភនា្រ	 ជៃើម្ីជធ្ើលំហាត់្លែុះ	

បញ្្ច ំង។	 សូមសសដមពីបទពិជស្ធន៍អំជពើហិងសា 

្រនាុងទំនា្់រទំនងថៃលប្ូន	 ឬអនា្រថៃលប្ូនស្្គ ល់
 

ធាលែ ប់្លែងកាត់។	 ឧទាហរណ៍៖	 កបថហលរាប្ូន	 ឬ 
អនា្រថៃលជិតៃិតនរឹងប្ូន	 ធាលែ ប់រងការវាយៃំ	 ឬការ	

រជំោភបំោនណាមួយ។	

្រ.	 ជតើប្ូន	 ឬអនា្រថៃលជិតសនាិទ្ធនរឹងប្ូនមានរបួស
 

រាងកាយអ្ីខលែះ?

ខ.	 ជតើប្ូនមានអារម្មណ៍ៃូចជម្ចជៅជពលជនាះ?

គ.	 ជតើប្ូនយល់យ៉ាងណាចំជោះបទពិជស្ធន៍

ជនាះ?

២.	 និយយថ្៖	សូមជបើ្រថភនា្រវញិសន្សរឹមៗ	ជោយៃ្រ	

ៃជងហាើមថវងៗ	 និងយឺតៗ។	សូមជធ្ើការរាក្ររុមតូចៗ	

ថៃលមានគានា ៣ ៤ នា្់រជៃើម្ីថច្ររថំល្រជយបល់	

របស់ប្ូន។	

៣.	 និយយថ្៖	 សូមបជញ្ចញជយបល់បថន្មជោយ

មានការគូររបូ	ឬសរជសរជលើក្រោសផំ្្ងធំ	ជោយ	

ជ្លែើយសំណួរខាងជកកាម៖	

 ជតើបទពិជស្ធន៍ជនាះអាចប៉ាះោល់អនាគត 

របស់ប្ូនជោយរជបៀបណា?

 ជតើមនុស្សថៃលជិតសនាិទ្ធនរឹងប្ូនមានអារម្មណ៍

ថបបណាជពលៃរឹងថ្ប្ូនរាជនរងជកគាះអំជពើ	

ហិងសាពីដៃគូជិតសនាិទ្ធ?

 ជតើមនុស្សថៃលមិនជិតសនាិទ្ធនរឹងប្ូនមានអារម្មណ៍

ថបបណាជពលៃរឹងថ្ប្ូនរាជនរងជកគាះ	 អំជពើ	

ហិងសាពីដៃគូជិតសនាិទ្ធ?

៤.	 និយយថ្៖	 សូមចូលរមួថច្ររថំល្រគំនិតទំាង 

អស់គានា ។	 (អនា្រសកមបសកមរួលអរគុណអនា្រចូលរមួ	

រចួនិយយសជងខាបអ្ីថៃលសំខាន់ៗ	 រចួពន្យល់អ្ី 

ថៃលខ្ះចជនាលែ ះ	(អានឧបសម្ម័ន្ធទី១៧)។	

៥.	 សួរថ្៖	 ជតើប្ូនមានអ្ីចង់ថច្ររថំល្រការយល់

ជែើញ	 ឬការចាប់អារម្មណ៍អំពី្ិរច្ចពិភា្រសាដ្ងៃជនះ	

របស់ជយើងថៃរ	ឬជទ?

៦.	 សជងខាបថ្៖	 ជយើងជែើញថ្	 អំជពើហិងសា្រនាុងទំនា្់រ

ទំនងអាចមានផលប៉ាះោលជលើជនរងជកគាះ	 និង	

អនា្រជិតៃិតទំាងរយៈជពលខលែី	 និងថវង	 (រាងកាយ	

អារម្មណ៍	 គំនិត	 ទំនា្់រទំនង	 និងអនាគត	 របស់	

ពួ្រជគ)។	 កបសិនជបើអំជពើហិងសាជ្រើតជ�ើងនំាឱ្យ	

ប៉ាះោល់ជលើមនុស្សរាជកចើនថបបជនាះ	 ជតើវានរឹង	

អាចមានផលប៉ាះោល់អ្ីខលែះជលើសហគមន៍	 ឬ	

សង្គមរាតិរបស់ជយើងទំាងមូល?
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្ំរណត់សមា្គ ល់ស្ីពីផលវរិា្រ	/	ផលប៉ាះោល់ដនអំជពើហិងសា	(ឧបសម្ម័ន្ធ១៧)	សកមាប់ពន្យល់បថន្ម៖	

 ផលវរិា្រជលើរាងកាយ៖	របួស	ៃំជៅ	រា្់រ្្រឹង	រំា	មុត	មានដផ្ជោះ	ឬរលូត្ូរន	បញ្ហា សុខភាព	រយៈជពលថវង

 ផលវរិា្រជលើផលែូវចិត្៖	មានអារម្មណ៍ភម័យខាលែ ច	ខរឹងសមបារ	ខ្ះទំនុ្រចិត្ជលើខលែួនឯង	ខា្ម សជអៀន	រា្់រសបាត	

ទន់ជខសាយ	ស្ីបជន្ាសខលែួនឯង	 ខ្ល់ខ្ាយ	 ជជឿថ្អំជពើហិងសា«រាជរឿងធម្មតា» អារម្មណ៍ជ្វឆាវមានការប៉ាះ 

ទង្គិចផលែូវចិត្ជផ្សង	ជទៀតថៃលអាចនំាឱ្យមានបញ្ហា សុខភាពផលែូវចិត្រយៈជពលថវង។	

•	 ផលវរិា្រចំជោះសមាជិ្រកគរួស្រជផ្សងជទៀត៖	 អំជពើហិងសានំាឱ្យមានមានផលប៉ាះោល់ៃល់្ុរមារទំាងផលែូវ 

ចិត្	និងផលែូវកាយ	តំាងពីតូចរហូតៃល់ធំ។	

្ំរណត់សមា្គ ល់អំពីការទទួលរានជំនួយ៖ 

•	 ជនរងជកគាះកតរូវការជំនួយថផនា្រជវជ្ជស្សស	្ចិត្ស្សស	្និងផលែូវចបាប់	និងការយ្រចិត្ទុ្រោ្់រពីមនុស្សជំុវញិ

ខលែួន	ជៃើម្ីឱ្យពួ្រជគអាចកបឈមនរឹងផលវរិា្រដនអំជពើហិងសា។	

•	 សំខាន់បំផុតកតរូវជជឿរា្់រជនរងជកគាះ	មិនស្ីបជន្ាស	និងផ្ល់ការគំាកទ	ជោយស្្ប់ពួ្រជគ។	

ជតើកតរូវជធ្ើអ្ីខលែះជៅជពលអនា្រទទួលរងការជបៀតជបៀនផលែូវជភទ?

•	 កតរូវចំាថ្	 វារាអំជពើខុសចបាប់្រនាុងការបងខាំ	 ឬប៉ាុនប៉ាងបងខាំឱ្យរមួជភទ	 (ជទាះបីរាពួ្រជគជរៀបការជហើយ	 ឬរា 
ដៃគូ)។	

•	 ករាប់នរណាមានា ្់រថៃលអនា្រជជឿពីអ្ីថៃលរានជ្រើតជ�ើងចំជោះអនា្រ។	

•	 ទទួលយ្រជំនួយថផនា្រជពទ្យ	និងការគំាកទ	ជៃើម្ីជោះសស្យផលវរិា្រជលើរាយកាយ	និងផលែូវ	ិត្។	

•	 ទទួលការថ្ទំាថផនា្រជពទ្យ្រនាុងរយៈជពល៣ដ្ងៃ	 (៧២	 ជមា៉ាង)ដន្ររណីរជំោភ	 ជកោះមានថ្នា ំកបឆំាងជមជរាគ 
ជអៃស៍

•	 កតរូវករាប់ប៉ាូលីស/នគរាល	 ពី្ររណីរជំោភឱ្យរានជលឿនបំផុតតាមថៃលអាចជធ្ើរាន។	 ជសនាើឱ្យប៉ាូលីស/

នគរាល	ជួយរ្រសាសុវត្ិភាពរបស់អនា្រ។	

•	 មិនកតរូវោងជកមះឬផ្លែ ស់ប្ូរសជមលែៀ្របំោ្់រថៃលអនា្រជសលែៀ្រ	ជកោះវាអាចមានភស្ុតាង	សំខាន់។	

•	 ប៉ាូលីស/នគរាល	កតរូវជបើ្រសំណំុជរឿងកបសិនជបើមានោ្រ្យបណ្រឹ ង។	ប៉ាូលីស/នគរាល	មិនអាច	សជកមចថ្	

វាមិនថមនរា្ររណីរជំោភជសពសន្វៈជ�ើយ។	

•	 តាមចបាប់	 អនា្រថៃលៃរឹង	 ឬសង្សម័យពី្ររណីរជំោភបំោន្ុរមារ	 កតរូវ	 រាយការណ៍្ររណីជនះ	 ជៅប៉ាូលីស/ 

នគរាលជៃើម្ីឱ្យ្ុរមារជនាះទទួលរានការការោរពីជនបងកា។



164    |   ប្របទសកម្ពុជា  -  បសៀវបៅណែនាសំបរា្រ់អ្នកសបម្រសបមរួេបកមេងវយ័ជទំង់

រយៈជពលកតរូវការ៖	១០-១៥	នាទី

ជគាលបំណង៖	 បជងកាើនថ្មពលក្ររុម	 និងបជងកាើតបរយិ

កាសលស្កមាប់ការជរៀន	និងការចូលរមួ។	

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	ថល្ងថ្មពល

ជសច្រ្ីថណនំា៖	

១.	 ពន្យល់ថ្៖	 សូមប្ូនៗទំាងអស់គានា ឈររារង្ង់ 
ជហើយចំាជធ្ើតាមអ្ីថៃលខ្ុំនិយយ។	 ជពលថៃលខ្ុំ	

និយយ	«ជទវតា	ថ្.....»	អនា្រទំាងអស់គានា ជធ្ើកាយ 

វកិារតាមខ្ុំករាប់។	 ថតជបើខ្ុំមិននិយយោ្រ្យ	

«ជទវតា	ថ្	»ជទជនាះអនា្រទំាងអស់គានា មិនគួរជធ្ើជទ។	

 ឧបមា៖	ជបើខ្ុំនិយយថ្	«ជទវតាថ្	ទះដៃ»	ប្ូន 
កតរូវទះដៃតាម។	 ប៉ាុថន្	 ជបើខ្ុំនិយយថ្	 «សូម 

ជោត»	 ជោយមិននិយយ	 «ជទវតា	ថ្»	 ជនាះ 

ប្ូនមិនកតរូវជោតតាមជទ។	អនា្រថៃលជោតតាម

កតរូវចា្រជចញពីថល្ងជនះ។	 ចំាជមើល	 ជមើលជតើ 

អនា្រណាជៅរាជជើងខាលែ ំងចុងជកកាយ។	

២.	 ថល្ងជនះ	 អាចបន្ជលងៃរាបណាវាជៅថតផ្ល់ 

ភាពរ្ីររាយៃល់ក្ររុម។	

�កមមេភាព ១៧.៤៖ ជនរងព្គាះណែលទទួលបានជំនួយ

�កមមេភាព ១៧.៣៖ ពទវតាថា

(ៃ្រសសង់ពី	 PREPARE	 និង្រកមងឧប្ររណ៍បណុ្ះ 
បណ្ាលសកមាប់មនុស្សវ ម័យជំទង់ស្ីពីអំជពើហិងសា	ទា្់រ 

ទងនរឹងជយនឌម័រ)

រយៈជពលកតរូវការ៖	៣០-៤០	នាទី

ជគាលបំណង៖	 ថសង្យល់ពីជសវា	 និងកបភពផ្ល់ 

ជំនួយជផ្សងៗសកមាប់បញ្ហា ជវជ្ជស្សស	្ ផលែូវចិត្	 និងផលែូវ 
ចបាប់	 និង្៏រៃូចរាការជមនាះការស្ីបជន្ាសជនរងជកគាះ	

និងបជងកាើនការថច្ររថំល្រការយល់ចិត្។	

ស្រសំខាន់ៗ៖	

 រាការចំារាច់ថៃលជនរងជកគាះដនអំជពើហិងសា 

ៃរឹងថ្ពួ្រជគមិនកតរូវជោះសស្យបញ្ហា វបិ្តិ្ផលែូវ

ចិត្មានា ្់រឯង

 មានកបជភទជំនួយ	និងការគំាកទជផ្សងៗរាជកចើន

សកមាប់ផ្ល់ឱ្យជនរងជកគាះដនអំជពើហិងសា

 រាការចំារាច់ថៃលជយើងកតរូវជជឿ	និងគំាកទជនង

រងជកគាះជោយអំជពើហិងសា

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 អនា្រចូលរមួសជងខាបគំនិត 

ពីកបជភទ	 និងកបភពជំនួយថៃលជនរងជកគាះ	 អាច 

ទទួលរាន	 និងពិភា្រសាពីការជ្លែើយតបលក្បជសើរ	 និង 

មិនលក្បជសើរសកមាប់ជនរងជកគាះ។	

ជសច្រ្ីថណនំា៖	

១.	 ពន្យល់ថ្៖	 ជយើងរានជថជ្រគានា ពីផលវរិា្រដន 

អំជពើហិងសាជលើជនរងជកគាះរចួជហើយ។	ឥ�ូវជយើង	

នរឹង្ំរណត់កបជភទជំនួយ	 ថៃលជនរងជកគាះអាច 

កតរូវការជោយការជកបើពម័ត៌មាន	និងមតិជផ្សងជទៀត។	

ជកកាយជ្រើតមានអំជពើហិងសា	ជនរងជកគាះអាចរាន

្លែងកាត់ផលវរិា្ររាជកចើនៃូចរា៖	

 របួសរាងកាយ	ឬជំងឺ្លែង

 ប៉ាះោល់ផលែូវអារម្មណ៍	(ភម័យខាលែ ច	ខ្ល់ខ្ាយ	

កពរួយរារម្ភ	ខរឹងសមបារ	កច�ំ។ល។	)

 ប៉ាះោល់ផលែូវចិត្	(មានអារម្មណ៍ថ្	ខលែួនឯងខុស	

អាមា៉ាស់	គា្ម នតដមលែ	ឯជការ។ល។	)

 បញ្ហា សុវត្ិភាព	និងផលែូវចបាប់។	

២.	 និយយថ្៖	 សូមជធ្ើការរាក្ររុមតូចថៃលមានគានា 	

៥នា្់រ	 ជហើយឲអនា្រតំណាងក្ររុមមានា ្់រម្រយ្រ	

ក្រោសផំ្្ងធំ	និងហ្ឺត។	សូមនំាគានា បំផុសគំនិតពី

កបជភទជំនួយថៃលជនរងជកគាះអាចទទួលរានស
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កមាប់បញ្ហា ទំាង៤	 (ក្ររុមអាចគូសរារបូ	 ឬកបជភទ 

ជំនួយថៃលជគស្្គ ល់)រយៈជពល១០នាទី

៣.	 ករាប់ថ្៖	 សូមថច្ររថំល្រពីកបជភទជំនួយថៃល 

ប្ូនៗស្្គ ល់។	(អនា្រសកមបសកមរួល	អរគុណ	 និង

សរជសើរក្ររុមសកមាប់ការចូលរមួចំថណ្រ	 និង 

បំជពញពម័ត៌មានខ្ះខាតពីមុន	 ជោយថផ្្រជលើពម័ត៌

មាន្រនាុងឧបសម្ម័ន្ធ១៧	និងជលើឯ្រស្រពម័ត៌មានស្ី

ពីជសវាបញ្ជូ ន)

៤.	 ពន្យល់ថ្៖	 ជនរងជកគាះកតរូវការជំនួយថផនា្រជពទ្យ	

ចិត្ស្សស	្ ផលែូវចបាប់	 និងការថ្ទំាពីមនុស្សជំុវញិ	

ខលែួន	 ជៃើម្ីជោះសស្យផលវរិា្រដនអំជពើហិងសា	

ស្្រសុខភាព	 និងភាពរ រឹងមំារបស់ខលែួនជ�ើងវញិ។	

ៃូចជនះសូមប្ូនៗចំណាយជពលគិតពីរជបៀប	 ថៃ

លជយើងអាចជួយជនរងជកគាះអំជពើហិងសារាន។	

(អនា្រសកមបសកមរួល	 គូរជួរឈរពីរជលើក្រោសផំ្្ងធំ	

និងសរជសរថ្	«ពិតរាជួយ»	និង	«មិនជួយ»)។	

	 ខ្ុំនរឹងអានឱ្យស្្ប់	 ជហើយប្ូនៗចំាករាប់ខ្ុំថ្ជតើ

ជយើងគួរោ្់រវាជៅជួរឈរណា។	

ពិតរាជួយ៖ 

 ជជឿជនរងជកគាះ

 ស្្ប់ជោយយ្រចិត្ទុ្រោ្់រ

 បងាហា ញការយល់ចិត្

 សនាិទ្ធស្នា ល

 រ្រសាការសមាងៃ ត់

 ជលើ្រទរឹ្រចិត្ឱ្យជនរងជកគាះទទួលរានជំនួយ	

និងការគំាកទបថន្ម

 ជួយពួ្រជគជរៀបចំថផនការទទួលជំនួយទំាងជនាះ

 សកមាប់្ររណីរជំោភ	កតរូវថសង្រ្រកគរូជពទ្យ	

្រនាុងរយៈជពល	៧២	ជមា៉ាងជកកាយជ្រើតជហតុ	

និងមិនកតរូវោងជកមះខលែួន	មុនជពលមានការ	

ពិនិត្យរាងកាយជ�ើយ។	

មិនជួយ៖ 

 ស្ីបជន្ាស

 វនិិច្ម័យ

 រះិគន់

 មា្់រងាយ

 សំ�្់រ

 បញ្ឈឺ

 ករាប់ជនរងជកគាះថ្	វាមិនសូវធងៃន់ធងៃរជទ ឬ្៏រថ្ពួ្រ

ជគសំណាងជហើយថៃលវាមិនសូវធងៃន់ធងៃររាជនះ។	

 បងខាំ

 ពួ្រជគចាត់វធិានការណាមួយ	 (អនា្រកតរូវ...	 ឬអនា្រ 

មិនកតរូវ...)

 ករាប់អនា្រជផ្សងជទៀតពីជរឿងរា៉ា វរបស់ជន	រងជកគាះ។ 

៥.	 និយយថ្៖	 ្រនាុងសង្គមរបស់ជយើង	 ជយើងថតងថតស្ីបជន្ាសអនា្រថៃលកតរូវរានចាប់រជំោភ	 ្រនាុង្ររណីអំជពើ
 

ហិងសានានា។	ឬ្៏រជយើងយល់ថ្	ពួ្រជគកតរូវទទួលខុសកតរូវជលើអ្ីថៃលរានជ្រើតជ�ើងថៃរ។	សួរថ្៖	

្រ.	 ជតើវាយុត្ិធម៌	ឬជទ	្រនាុងការស្ីបជន្ាសនរណាមានា ្់រសកមាប់អ្ីថៃលពួ្រជគមិនរានជធ្ើ	ឬមិន	អាចកគប់កគង 
រាន?	 ឧទាហរណ៍៖	 ជៅជពលនរណាមានា ្់រកតរូវរានជគបលែន់	 ឬកតរូវរានជចារគាស់ផ្ះ	 ជតើវារា្ំរហុសរបស់ 

នរណា?	

ខ.	 ជហតុអ្ីរានរាមានការស្ីបជន្ាសជនរងជកគាះ	 (រាពិជសស្រនាុង្ររណីរជំោភជសពសន្វៈ)?	 ចជមលែើយ៖	 
ជយើងស្ីបជន្ាសជនរងជកគាះជោយស្រថតសស្ីមានអំណាចតិច	 និងមិនសូវមាន	 តដមលែ្រនាុងសង្គមរបស់ 
ជយើង។	 វារាជរឿងអយុត្ិធម៌ជកោះវា	 នរឹងបងកាការឈឺចាប់កាន់ថតខាលែ ំង	 បន្ាប់ពីពួ្រជគទទួលការប៉ាះទង្គិច 

ផលែូវចិត្ពីអំជពើហិងសា។	
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�កមមេភាព ១៧.៥៖ ក្រពរៀន 
អនតវ�្ជាក់ណ�ង្
រយៈជពលកតរូវការ៖	១០-១៥	នាទី	

ជគាលបំណង៖	 បិទ្ិរច្ចកបជំុក្ររុម	 ជំរញុឱ្យអនា្រចូលរមួ 

យ្រអ្ីថៃលរានជរៀនជៅអនុវត្	 និងជលើ្រទរឹ្រចិត្ឱ្យ 

អនា្រចូលរមួកត�ប់ម្រវញិ។	

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 អនា្រសកមបសកមរួល	 ឬ 

អនា្រចូលរមួសជងខាបខលែរឹមស្រសំខាន់ពី្ិរច្ចពិភា្រសា	 	 និង

ជលើ្រជ�ើងពីវធីិថៃលការជរៀនសូកតជនះអាចអនុវត្រា្់រ

ថសង្តាមរយៈការចូលរមួរាស្រម្មជន	ស្មម័កគចិត្។	

ជសច្រ្ីថណនំា៖	

១.	 និយយថ្៖	 ដ្ងៃជនះ	 ជយើងរានជថជ្រគានា ពីផលប៉ាះ

ោល់ដនអំជពើហិងសាជលើបុគ្គល	 កគរួស្រ	 និង	សង្គម	

និងកបជភទជសវាជំនួយថៃលជនរងជកគាះអាច 

ទទួលរានកបជយជន៍។	

២.	 សួរថ្៖	 ជតើប្ូនមានអ្ីចង់ថច្ររថំល្រការយល់

ជែើញ	 ឬការចាប់អារម្មណ៍អំពី្ិរច្ចពិភា្រសាដ្ងៃជនះ	

របស់ជយើងថៃរ	ឬជទ?

៣.	 ពន្យល់ថ្៖	ជៅចជនាលែ ះជពលឥ�ូវជនះ	និង្ិរច្ចកបជំុ 
បន្ាប់	 សូមគិតពីការករាប់មិត្ភ្រ្ិ	 ឬសមាជិ្រ	 

កគរួស្រ	 ពីអ្ីថៃលអនា្ររានជរៀនសូកតជៅដ្ងៃជនះ។	

អរគុណកគប់គានា ថៃលរានចូលរមួ	 ខ្ុំសង្រឹមថ្នរឹង

រានជួបប្ូនរា្្មី្រនាុង្ិរច្ចកបជំុបន្ាប់	 ថៃលជយើង
 

នរឹងជផ្្តជលើការចាត់វធិានការកបឆំាងអំជពើហិងសា។ 

្ំរណត់សមា្គ ល់សកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល៖ 

 រាញរឹ្រញាប់	 ជនរងជកគាះអំជពើរជំោភជសព 

សន្វៈគឺរាសស្ី	 ជហើយសង្គមរបស់ជយើងចាត់ទុ្រ	

ពួ្រគាត់ថ្មានតដមលែតិចតួច។	ៃូជចនាះ	សស្ីថតងថត 

រងការស្ីបជន្ាស។	

 ជនរងជកគាះអំជពើរជំោភជសពសន្វៈ	មិនអាចកគប់

កគង	 ឬគា្ម នជជកមើសោ្់រពម័ន្ធនរឹង្ររណី	 រជំោភ 

ជសពសន្វៈជ�ើយ។	ជនបងការាអនា្រសជកមច។	

 កបសិនជបើជយើងស្ីបជន្ាសជនរងជកគាះអំជពើ 

រជំោភជសពសន្វៈ	 វានរឹងបងកាជកគាះថ្នា ្់រ	 ជកោះ 

នរឹងជធ្ើឱ្យជនរងជកគាះកាន់ថតឈឺចាប់	 និងអាច 

មាននម័យថ្	 ពួ្រជគមិនថសង្រ្រជំនួយ	 និងការ 

ការោរ	 ជហើយពួ្រជគនរឹងកបឈមនរឹងការកប្ុយ

កបថ្នខាលែ ំងដនការកាលែ យរាជនរងជកគាះរា្្មី។	

 កបសិនជបើជយើងស្ីបជន្ាសជនរងជកគាះ	 ជយើង 

នរឹងមិនអាចរ្រសាឱ្យជនបងកា	 ទទួលខុសកតរូវ	

សកមាប់អ្ីថៃលរាជជកមើសរបស់ពួ្រជគ	 ្រនាុងការ 
កបកពរឹត្ហិងសា	 និងបងកាទុ្រខាជទាសៃល់នរណា	

មានា ្់រជ�ើយ។	

 រាល់ផលវរិា្រផលែូវចបាប់	ថៃលជនបងកាកបឈម

 សកមាប់ស្រម្មភាពរបស់ខលែួនមិនថមនរាការ	

ទទួលខុសកតរូវ	ឬបងកាជ�ើងជោយជនរងជកគាះ

 ជ�ើយ។	

៦.	 ពន្យល់ថ្៖	ជយើងកតរូវចំាថ្	ជយើងមិនគួរបងខាំឱ្យជន

រងជកគាះស្្ប់	ឬជធ្ើអ្ីថៃលជយើងយល់ថ្ល	្ជោយ	

ជនរងជកគាះមិនចង់រានជទ។	 ជយើងគួរសួរជនរង	

ជកគាះថ្	«ជតើអនា្រចង់ឱ្យខ្ុំជួយអ្ីខលែះ?		(	ថច្រសនលែរឹ

្របញ្ជូ នជសវាៃល់ជនរងជកគាះឱ្យអនា្រចូលរមួ។	)

៧.	 សួរថ្៖	 សូមអនា្រស្មម័កគចិត្ថច្ររថំល្រអ្ីថៃលគិត

ថ្សំខាន់ជចញពីជមជរៀនជនះ។	
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សមសរៀនទតី១៨៖
ការចាត់វិធានការសបឆាងំនឃឹងអំសពើហិងសា
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ពមពរៀនទតី១៨៖ ក្រចា�់វិធានក្រ្បឆាងំនលងអំពពើហងិសា
ទិៃឋាភាពរមួ៖ ជមជរៀនជនះគឺជផ្្តជលើការទប់ស្កា ត់	 និងការចាត់វធិានការកបឆំាងនរឹងអំជពើហិងសា។	 អនា្រចូលរមួនរឹង

ជរៀនអំពីសញ្្ញ កពមានថ្មានជកគាះថ្នា ្់រ្រនាុងទំនា្់រទំនងហិងសា	 និងជំហា៊ា នថៃលកតរូវជធ្ើសកមាប់ទទួលរានសុវត្ិ

ភាព។	 ពួ្រជគនរឹងពិភា្រសា	 និងអនុវត្តកមរូវការបញ្ច ប់ទំនា្់រទំនងនានា។	 មុននរឹងបញ្ច ប់ជមរជរៀនជនះអនា្រចូលរមួ 

នរឹងជផ្្តជលើគជកមាងសហគមន៍។	

ជគាលបំណងសំខាន់ៗ៖ 

 ថសង្យល់អំពីសញ្្ញ កពមានទា្់រទងនរឹងអំជពើហិងសា្រនាុងទំនា្់រទំនងនានា

 ពកងរឹងជំនាញបញ្ច ប់ទំនា្់រទំនងនានា

 ជលើ្រ្រម្ស់គំនិតជធ្ើរាស្រម្មជន	តាមរយៈគជកមាងសហគមន៍	ជៃើម្ីទប់ស្កា ត់អំជពើហិងសា		និងរមួចំថណ្រ

ជធ្ើឱ្យសហគមន៍មានសុវត្ិភាព	និងភាពរ្ីររាយកាន់ថតកបជសើរជ�ើង។

ស្រម្មភាពជមជរៀនទី១៨ សមា្ភ រ ជពលជវោ

ស្រម្មភាព	១៨.១៖	្ិរច្ចស្្គមន៍

ជគាលបំណង៖ ស្្គមន៍អនា្រចូលរមួម្រកាន់្ិរច្ចពិភា្រសាជនះ	និងជ្លែើយ 

តបចំជោះសំណួរការកពរួយរារម្ភ ឬលទ្ធផលថៃលសជកមចរានោ្់រពម័ន្ធ 

នរឹងក្ររុមជនះ	និងជលើ្រទរឹ្រចិត្ពួ្រជគចូលរមួការ	ពិភា្រសាដ្ងៃជនះ

១០-១៥នាទី

ស្រម្មភាព	១៨.២៖	សញ្្ញ ោស់ជតឿន	និងការជរៀបចំថផនការ	សុវត្ិភាព

ជគាលបំណង៖ បជងកាើនការយល់ៃរឹងពីសញ្្ញ ោស់ជតឿន	និងអនុវត្	វធិាន	

ការជរៀបចំថផនការសុវត្ិភាព

ក្រោសផំ្្ងធំ	ហ្ឺត	

សនលែរឹ្រធនធាន ៤០-៤៥នាទី

ស្រម្មភាព	១៨.៣៖	ការបញ្ច ប់ទំនា្់រទំនង

ជគាលបំណង៖ ជៃើម្ីអភិវឌ្ឍការយល់ៃរឹងជៅជពលកតរូវបញ្ច ប់ទំនា្់រទំនង

ក្រោសផំ្្ងធំ	ហ្ឺត	

សនលែរឹ្រធនធាន ២០-៣០នាទី

ស្រម្មភាព	១៨.៤៖	ការចាត់វធិានការកបឆំាងនរឹងអំជពើហិងសា

ជគាលបំណង៖ បំផុសគំនិតចាត់វធិានការផ្្ល់ខលែួន	និងវធិានការ	ក្ររុម	

ឬគជកមាងនានាជៃើម្ីចូលរមួទប់ស្កា ត់អំជពើហិងសា
ក្រោសផំ្្ងធំ	ហ្ឺត ៣០-៤០នាទី

ស្រម្មភាព ១៨.៥៖ ការជរៀនអនុវត្រា្់រថសង្

ជគាលបំណង៖ បិទ្ិរច្ចកបជំុក្ររុម	ជំរញុឱ្យអនា្រចូលរមួយ្រអ្ីថៃលរាន 

ជរៀនជៅអនុវត្	និងជលើ្រទរឹ្រចិត្ឱ្យអនា្រចូលរមួកត�ប់ម្រវញិ។	
១០-១៥នាទី
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រយៈជពលកតរូវការ៖	១០-១៥	នាទី

ជគាលបំណង៖	

ស្្គមន៍អនា្រចូលរមួម្រកាន់្ិរច្ចពិភា្រសាជនះ	 និងជ្លែើយ 

តបចំជោះសំណួរការកពរួយ	 រារម្ភ	 ឬលទ្ធផលថៃល 

សជកមចរានោ្់រពម័ន្ធនរឹងក្ររុមជនះ	 និងជលើ្រទរឹ្រចិត្ពួ្រ

ជគចូលរមួការពិភា្រសាដ្ងៃជនះ។	

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 ការសជងខាបជោយអនា្រ 

សកមបសកមរួល	 និងការផ្ល់ពម័ត៌មានកត�ប់របស់អនា្រ 

ស្មម័កគចិត្។	

ជសច្រ្ីថណនំា៖	

១.	 ពន្យល់ថ្៖	ស្្គមន៍ប្ូនៗទំាងអស់គានា រា្្មី!	កាល

ជួបគានា ជលើ្រមុនជយើងរានពិភា្រសាពីផល	ប៉ាះោល់ 

ដនអំជពើហិងសាជលើជនរងជកគាះ	 កគរួស្រ	 និងសង្គម	

បន្ាប់ម្រ	 ជយើងរានគិតពីវធីិថៃល	 ជនរងជកគាះ 

អាចទទួលរានជំនួយ	និងការគំាកទ។	

២.	 សួរថ្៖ 

្រ.	 ជតើមាននរណាចង់ថច្ររថំល្រពីការអនុវត្អ្ី

ថៃលរានពិភា្រសាថៃរឬជទ?	កបសិនជបើមានសំុ	

អនា្រស្មម័កគចិត្	 ១	 ឬ២	 នា្់រជ�ើងថច្ររថំល្រ។	

(មានជពលកបថហល	៣-៥	នាទី)

ខ.	 ជហើយនរណាមានការកពរួយរារម្ភ	 ឬសំណួរអ្ី 

ចង់ជលើ្រជ�ើងថៃរ	ឬជទមុនជយើងបន្ជៅកបធាន 

បទ្្មី។	កបសិនជបើមានសំុអនា្រស្មម័កគចិត្	២	ឬ៣	

នា្់រជ�ើងថច្ររថំល្រ។	

្ំរណត់សមា្គ ល់សកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល៖ 

 កបសិនជបើគា្ម នអនា្រណាមានា ្់រថច្ររថំល្រអ្ីមួយជទ

ជនាះ	អនា្រសកមបសកមរួលអាចថច្ររថំល្រៃំជណើ រ 

ជរឿង	 ឬការសជងកាតផ្្ល់ខលែួនណាមួយពីជីវតិ 

ផ្្ល់ខលែួន	 ជហើយផសារភា្ជ ប់វាជៅនរឹងការពិភា្រសា 
គានា ជៅជមជរៀនមុន។	

 ជកបើការអបអរ	 ការជសងៃើចសរជសើរ	 និងការស្ទរ 

ជៃើម្ីពកងរឹងភាពជរាគជម័យ	 ឬៃំជណើ រផ្លែ ស់បដែូរ 
តាមថបបវជិ្ជមាន។	

៣. ពន្យល់ថ្៖	បន្ជទៀតជនះជយើងនរឹងជផ្្តសំខាន់ជលើ	

ការទប់ស្កា ត់	 កបឆំាងអំជពើហិងសា្រនាុងទំនា្់រទំនង	

ដៃគូសនាិទស្នា ល	និងអំជពើហិងសាជលើសស្ី	និង្ុរមារ។	

�កមមេភាព ១៨.១៖ កិច្ចស្វា គមន៍

�កមមេភាព ១៨.២៖ �ញ្ញា ោ�ព់�ឿន និងក្រពរៀបចំណផនក្រ 
�តវ�ថាិភាព
(ៃ្រសសង់ពី	PREPARE)

រយៈជពលកតរូវការ៖	៤០-៤៥	នាទី

ជគាលបំណង៖	 បជងកាើនការយល់ៃរឹងពីសញ្្ញ ោស់ជតឿន	

និងអនុវត្វធិានការជរៀបចំថផនការសុវត្ិភាព។	

ស្រសំខាន់ៗ៖	

 រាការសំខាន់ថៃលជយើងៃរឹង	និងឃ្លែ ំជមើលស្្ន 

ភាព	 ថៃលអាចកបឈមនរឹងហានិភម័យ	 ឬគា្ម ន 

សុវត្ិភាព	ជៃើម្ីឱ្យជយើងអាចជកជើសជរ ើសជំហា៊ា ន

នំាម្រនូវសុវត្ិភាពសកមាប់ខលែួនជយើង	 និងមិត្ 
របស់ជយើង។	

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 ការ្លែុះបញ្្ច ំងពីជរឿង	 
និងសនលែរឹ្រធនធាន	 ថៃលមាន្រត្ាកប្ុយកបថ្ន	

រាជកចើន	និងការសជងខាបថផនការសុវត្ិភាព។	

ជសច្រ្ីថណនំា៖	

១.	 ពន្យល់ថ្៖	 ជយើងនរឹងជរៀនពីសញ្្ញ ជកគាះថ្នា ្់រដន 

ទំនា្់រទំនងហិងសា។	 ខ្ុំនរឹងអានជរឿងមួយឲប្ូន	
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ស្្ប់	 ជហើយជៅជពលប្ូនមានអារម្មណ៍មិនសសរួល	

ឬៃរឹងថ្ស្្នភាព្រនាុងជរឿងនរឹងបងកាជកគាះថ្នា ្់រ	សូម	

ជលើ្រដៃឱ្យខ្ុំឈប់។	 ជយើងនរឹងពិភា្រសាពីបញ្ហា 	

ទំាងជនាះ។	

២.	 និយយថ្៖	 ជយើងនរឹងពិភា្រសាសំណួរម្ងមួយៗ	

ជកកាយជពលខ្ុំអានជរឿងនីមួយៗ។	 (អនា្រសកមប 
សកមរួលអានជរឿងម្ងមួយៗរចួសួរសំណួរ	 ប៉ាុថន្្ំុរ

អាន្ំរណត់សមា្គ ល់របស់អនា្រសកមបសកមរួល)៖	

១.	 ភិរណុ	 រានទា្់រទង	 ចំបីុ	 ជៅស្ោរាជកចើន 

សរ្ាហ៍ម្រជហើយ។	 គាត់ចូលចិត្នាងខាលែ ំង	

ណាស់	 ប៉ាុថន្គាត់មានអារម្មណ៍ជអៀនជៅជពល

ជៅរាមួយនាង។	គាត់ៃរឹងថ្នាងនរឹងជៅ្រថនលែង	

ជប់ជលៀង	 ៃូចគាត់ថៃរជៅចុងសរ្ាហ៍ជនះ។	 

គាត់រជំភើប	 ថៃលនរឹងរានជួបនាងជៅទីជនាះ។	

ជៅពិធីជប់ជលៀង	ភិរណុ	រានញុាំសស្រាមួយមិត ្

ភ្រ្ិ។	 ជកកាយម្រ	គាត់មានអារម្មណ៍ល	្ ជហើយ

គាត់មានភាពកាលែ ហានជៃើម្ីសំុនាងជ�ើងរា។ំ 

សំណួរ៖	

)	1 ជតើមាន្រត្ាជកគាះថ្នា ្់រអ្ីខលែះជៅ្រនាុងជរឿងជនះ?

)	2 ជតើតួអង្គ្រនាុងជរឿង	អាចជធ្ើអ្ីខលែះជៅចំណុចជនះ

ជៃើម្ីកាត់បន្យជកគាះថ្នា ្់រ?

្ំរណត់សមា្គ ល់សកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល៖ 

 ការកប្ុយកបថ្ន៖	 ជកគឿងសសវ រឹងប៉ាះោល់ៃល់	

ការគិត	 និងការសជកមចចិត្ចបាស់ោស់។		 

មនុស្សងាយនរឹងជធ្ើអ្ីថៃលជកគាះថ្នា ្់រជៅជពល

ពួ្រជគញំុាជកគឿងសសវ រឹង។	

 ជំហានសុវត្ិភាព៖	 ភិរណុ	 អាចសជកមចមិនញំុា	

សស្	 ឬមិនជៅពិធីជប់ជលៀងថៃលមានការញុាំ	

សស្ជកចើន។	 ថតជបើគាត់ចង់ញំុាសស្	 គាត់អាច	

សជកមចចិត្មិនជៅជិតសសីៗ	ឬញុាំមាន្ំរណត់។	

២.	ភិរណុ	និងចំបីុ	រានរារំាមួយគានា យ៉ាងជិតសនាិទ្ធ	

្រនាុងពិធីជប់ជលៀងជនាះយ៉ាងយូរ។	 ភិរណុ	 រាន	

ញុាំសស្បថន្មជទៀត។	បន្ាប់ពីមនុស្សភាគជកចើន

កតលប់ជៅផ្ះវញិ	 ចំបីុរានករាប់ភិរណុឱ្យជៅ	

ថៃរ	ជហើយពួ្រជគបន្ជៅផ្ះសំណា្់រមួយ។	

សំណួរ៖	

)	1 ជតើមាន្រត្ាជកគាះថ្នា ្់រអ្ីខលែះជៅចំណុចជនះ?

)	1 ជតើតួអង្គ្រនាុងជរឿង	អាចជធ្ើអ្ីខលែះជៅចំណុចជនះ

ជៃើម្ីកាត់បន្យជកគាះថ្នា ្់រ?

្ំរណត់សមា្គ ល់សកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល៖ 

 ការកប្ុយកបថ្ន៖	 មនុស្សតិចនា្់រគឺរាការ 

កប្ុយកបថ្ន	 (្រត្ាឱកាស៖	 គា្ម ននរណា

បញ្ឈប់	 ឬរាយការណ៍ពីអ្ីថៃល្ំរពុងជ្រើតជ�ើង)	

ជហើយការចា្រជចញពីពិធីថតពីរនា្់របងកាការកប

្ុយ	 កបថ្នកាន់ថតខាលែ ំង	 (្រត្ាឱកាស៖	 គា្ម ន 

នរណាជែើញ	 និងអាចជួយរាន)។	 ភិរណុ	

សសវ រឹង	(ការសជកមចចិត្មិនរានល)្។	

 ជំហានសុវត្ិភាព៖	 ភិរណុ	 អាចឈប់ញុាំសស្ 

ជបៀរ	 ជហើយកបសិនជបើគាត់យល់ថ្សសវ រឹង	 គាត់	

អាចជៅផ្ះ	 ជៃើម្ី្ំុរឱ្យខលែួនឯង	 ឬអនា្រៃដទមាន 
ជកគាះថ្នា ្់រ។	មិត្របស់គាត់អាចជូនគាត់ជៅផ្ះ។	

ចំបីុ	 អាចចា្រជចញពីពិធីរាមួយមិត្ភ្រ្ិ។	 ចំបីុ	

អាចសជកមចមិនជៅផ្ះសំណា្់រ	 ជហើយនាង	

អាចមិនយល់សសប្រនាុងការជៅ	ទីជនាះ។	
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៣.	 ជៅផ្ះសំណា្់រ	 ភិរណុ	 និងចំបីុ	 រានជៅបន្ប់ 

មួយជហើយចាប់ជផ្ើមជ ើ្បគានា ។	 ភាលែ មៗជនាះ	

ភិរណុ	 រានប៉ាះោល់	 ចំបីុ។	 ជពលថៃល	 ចំបីុ	

ពយាយមកចាន	 ភិរណុ	 ជចញ	 ជហើយនិយយថ្	

«ខ្ុំកតរូវជៅជហើយ»	ភិរណុ្៏រជ្លែើយតបវញិថ្	«អនា្រ

មិនអាចចាប់ជផ្ើមអ្ីមួយជោយមិនបញ្ច ប់វាជនាះ

ជទ»។	

សំណួរ៖	

)	1 ជតើមាន្រត្ាជកគាះថ្នា ្់រអ្ីខលែះជៅចំណុចជនះ?

)	1 ជតើតួអង្គ្រនាុងជរឿង	អាចជធ្ើអ្ីខលែះជៅចំណុចជនះ

ជៃើម្ីកាត់បន្យជកគាះថ្នា ្់រ?

្ំរណត់សមា្គ ល់សកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល៖ 

 ការកប្ុយកបថ្ន៖	 ពួ្រជគជៅថតពីរនា្់រ។	

ភិរណុ	គិតថ្	ចំបីុ	យល់កពមរមួជភទរាមួយគាត់	

ជហើយគាត់ចាប់ជផ្ើមបងខាំឱ្យនាងឲជធ្ើអ្ីថៃលគាត់

ចង់រាន។	

 ជំហានសុវត្ិភាព៖	 ចំបីុ	 កចាន	 ភិរណុ	 ជចញ	

និងពយាយមចា្រជចញ។	 នាងអាចសជកមចចិត្	

ជកបើជំនាញកបថ្រ្រកប្របជោយទំនុ្រចិត្	 និង 

មានអំណះអំណាង។	ភិរណុ	អាចជកជើសជរ ើសការ	

ជគារពសិទ្ធិ	 ជោយមិនជធ្ើអ្ីថៃលនាងមិនចង់។	

ភិរណុ	 និងចំបីុ	 អាចពិភា្រសាពីថៃន្ំរណត់ដន	

ទំនា្់រទំនងផលែូវជភទរបស់ខលែួន។	 ភិរណុ	អាចកគប់	

កគងខលែួនឯង	និងបញ្ឈប់ស្រម្មភាពរបស់ខលែួន។	

៤.	 ចំបីុ	 ករាប់	 ភិរណុ	ថ្	 «ខ្ុំមិនចង់ជធ្ើៃូជចនាះជទ»។	

ភិរណុ	 មិនស្្ប់	 ជហើយបន្ជ ើ្បនាង	 ជោយ	

កបឆំាងនរឹងបំណងរបស់នាង។	នាងរាននិយយ	

ថ្	«ជទ»។	 ភិរណុ	 និយយថ្	«ខ្ុំមិនអាចឈប់	

រានជទ។	 ជយើងរាន្នម្រៃល់ជពលជនះ	

ជហើយ»។	

សំណួរ៖	

)	1 ជតើមាន្រត្ាជកគាះថ្នា ្់រអ្ីខលែះជៅចំណុចជនះ?

)	1 ជតើតួអង្គ្រនាុងជរឿង	អាចជធ្ើអ្ីខលែះជៅចំណុចជនះ

ជៃើម្ីកាត់បន្យជកគាះថ្នា ្់រ?

្ំរណត់សមា្គ ល់សកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល៖ 

 ការកប្ុយកបថ្ន៖	 ភិរណុ	 មិនឈប់តាម	

សំណូមពររបស់	 ចំបីុជ�ើយ	ជហើយគាត់រានបងខាំ	

នាងបន្។	

 ជំហានសុវត្ិភាព៖	 ភិរណុ	 គួរមានការទទួលខុ

សកតរូវជលើទជង្ើរបស់ខលែួន	 និងមិនគួរជធ្ើរាបចំបីុ	

ជទ។	 គាត់គួរកគប់កគងខលែួនឯង។	 ចំបីុ	 រានករាប់	

ភិរណុ	 យ៉ាងចបាស់ថ្	 នាងមិនចង់រមួជភទ	

ជ�ើយ។	 នាងអាចថសស្ររ្រជំនួយ	 ឬការោរ	

ខលែួន។	

៥.	 ភិរណុ	ចាប់ផ្ប់	ចំបីុជពលគាត់រជំោភនាង។	

សំណួរ៖	

)	1 ជតើមាន្រត្ាជកគាះថ្នា ្់រអ្ីខលែះជៅចំណុចជនះ?

)	1 ជតើតួអង្គ្រនាុងជរឿង	អាចជធ្ើអ្ីខលែះជៅចំណុចជនះ

ជៃើម្ីកាត់បន្យជកគាះថ្នា ្់រ?
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្ំរណត់សមា្គ ល់សកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល៖ 

 ការកប្ុយកបថ្ន៖	 ជតើពួ្រជគរានជកបើករាស់ 

ជសស្មអនាមម័យជទ?	 ការរមួជភទជោយមិនមាន	

ការយល់កពម	រាអំជពើរជំោភជសពសន្វៈ។	

 ជំហានសុវត្ិភាព៖	

ការជកបើករាស់ជសស្មអនាមម័យរាល់ជពលរមួជភទ

រាកបការសំខាន់	 ជៃើម្ីរ្រសាសុវត្ិភាពអនា្រ	 និង	

ដៃគូ។	 ជគគួររមួជភទថតជៅជពលថៃលដៃគូទំាង

ពីរមានចំណង់	 និងជោយគា្ម នការបងខាំ	 ឬ	

បជញ្្ត។	

៦. ជកកាយម្រ	ភិរណុ	ជូន	ចំបីុ	ម្រផ្ះ	និងជថជ្រពី

មនុស្សមួយចំនួនជៅ្រថនលែងជប់ជលៀង។	 នាង	

មិនជចញស្ីជ�ើយ។	

ជៅជពលជគជៅជិតៃល់ផ្ះរបស់ចំបីុ	 ភិរណុ	

ពយាយមជ ើ្បនាង	 ថតនាង	 រានងា្រជចញ។	

គាត់្៏រជចញជៅជោយរានករាប់នាងថ្	 «ខ្ុំនរឹង	

ទូរសម័ព្ជៅអនា្រ។	 កបថហលរាជយើងអាចជចញ

ជៅជក្រាមួយគានា ជៅសរ្ាហ៍ជកកាយ»។	

សំណួរ៖	

)	1 ជតើមាន្រត្ាជកគាះថ្នា ្់រអ្ីខលែះជៅចំណុចជនះ?

)	1 ជតើតួអង្គ្រនាុងជរឿង	អាចជធ្ើអ្ីខលែះជៅចំណុចជនះ

ជៃើម្ីកាត់បន្យជកគាះថ្នា ្់រ?

្ំរណត់សមា្គ ល់សកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល៖ 

 ការកប្ុយកបថ្ន៖	 ការជចញជៅជក្រាមួយ	

ភិរណុ	អាចរាជជកមើសជកគាះថ្នា ្់រ។	

 ជំហានសុវត្ិភាព៖	 ចំបីុ	 អាចថសង្រ្រជំនួយ	

ថផនា្រជវជ្ជស្សស	្ ផលែូវចបាប់	 និងផលែូវចិត្សកមាប់	

អំជពើហិងសាជនះ។	 ភិរណុ	 កតរូវថសង្រ្រជំនួយ	 

ជៃើម្ី	 ទទួលខុសកតរូវជលើស្រម្មភាពរបស់ខលែួន	

និង	ជរៀនជគារពអនា្រៃដទ។	

៧.	 ដ្ងៃបន្ាប់	 ប៉ាូលីសរានចាប់ភិរណុ	 ពីបទរជំោភ	

ជសពសន្វៈ។	

៣.	 ករាប់ថ្៖	 ឥ�ូវសូមប្ូនយ្រក្រោសផំ្្ងធំ	 និង	

ហ្ឺតជៃើម្ី	 បំផុសគំនិតថៃលប្ូនៗ	 និងមិត្របស់ 
ប្ូនអាចជធ្ើជ�ើងរាទូជៅជៃើម្ីបជងកាើនសុវត្ិភាព។	

សូមថច្រគានា រា	៤ក្ររុម។	

៤.	 ករាប់ថ្៖	សូមប្ូននំាគានា ថច្ររថំល្រគំនិត។	

្ំរណត់សមា្គ ល់សកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល៖ 

 ជធ្ើអ្ីរាមួយអនា្រស្្គ ល់	រារាងជៅថតមានា ្់រឯង

 ជៅទីណាថតរាមួយមិត្ភ្រ្ិថៃលទុ្រចិត្	 ជហើយ 

្ំុរទុ្រគានា ជចាល

 ្ំុរញុាំសស្	ឬជសពជកគឿងជញៀន

 ករាប់ឪពុ្រម្ាយ/ មិត្ភ្រ្ិពី្រថនលែងថៃលអនា្រជៅ	

រាមួយនរណា	និងជពលជវោ

 មានជលខទូរសម័ព្សជ្ងា្គ ះបន្ាន់ជៅរាប់រាមួយ

 សំុជំនួយជបើយល់ថ្	 ្ំរពុងកបឈមស្្នភាព	

កប្ុយកបថ្ន

 ចា្រជចញពីស្្នភាពកប្ុយកបថ្ន

 កតរូវចំាថ្	 «ជទ»	 មិនមាននម័យថ្	 «យល់កពម» 

ជនាះជទ

 សួរខលែួនឯងថ្ជតើខ្ុំមានសុវត្ិភាព	 ឬជទ?	 ជតើខ្ុំ
 

អាចជធ្ើអ្ីខលែះជៃើម្ីរ្រសាសុវត្ិភាព?

៥.	 សជងខាបថ្៖	រាធម្មតាជយើងអាចសមា្គ ល់រានថ្ដៃ

គូជយើងអាច	 ឬមិនអាចបងកាហិងសាជោយជធ្ើការ 

ចំណំាជលើតកមរុយជផ្សងៗ។	 សូមប្ូរជវនគានា អានអ្ី

ថៃលមាន្រនាុងសនលែរឹ្រធនធានមានា ្់រ១ចំណុច	 (ជមើល 
ឧបសម្ម័ន្ធទី១៨)
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រយៈជពលកតរូវការ៖	២០-៣០នាទី

ជគាលបំណង៖	 បជងកាើនការយល់ៃរឹងជៅជពលថៃលកតរូវ

បញ្ច ប់ទំនា្់រទំនង។	

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 ស្រម្មភាពក្ររុមបំផុស	

គំនិត	និងសថម្ងតួ។	

ជសច្រ្ីថណនំា៖	

១.	 ពន្យល់ថ្៖	 ជទាះបីរាជយើងពយាយមយ៉ាងណា្៏រ

ជោយ្រនាុងការថ្ររសកមរួលទំនា្់រទំនងថៃលមិនរ្ីរ

រាយ	 ជពលខលែះជយើងកតរូវទទួលស្្គ ល់ថ្	 ទំនា្់រ	

ទំនងមិនអាចស្្ររានជ�ើយ	 ឬវាមិនថមនរា	

ទំនា្់រទំនង	 ថៃលអនា្រចង់រាន	 ៃូចជនះជយើងកតរូវ	

បញ្ច ប់ទំនា្់រទំនងជនាះ។	

២.	 សួរថ្៖	 ជតើអ្ីខលែះជៅរាមូលជហតុ្រនាុងការបញ្ច ប់	

ទំនា្់រទំនង?	

	 ចជមលែើយ៖	មូលជហតុ	អាចមានជកចើនកបជភទៃូចរា៖	

 អំជពើហិងសា	ឬការជបៀតជបៀន	

 ការជកបើករាស់ជកគឿងសសវ រឹង	និងជកគឿងជញៀន

 ការជរា្រករាស់	្រ្ត់ចិត្	ឬ្ុរហ្រ

 ការធុញកទាន់	 ការចាប់អារម្មណ៍ជលើនរណា	

មានា ្់រជផ្សង	ឬមានដៃគូជផ្សង

 ការមានជជមាលែ ះជកចើនរាមួយដៃគូ	

 ការស្្ប់ោ្រ្យចចាមអារាម	 មិត្ភ្រ្ិ	 ឬកគរួស្រ	

យល់ថ្	អនា្រគួរថច្រផលែូវ

 ដៃគូផ្លែ ស់ជៅ្រថនលែងជផ្សង

 ដៃគូ	មិនមានគុណសម្ត្ិថៃលសំខាន់សកមាប

អនា្រ	

 ការយល់ថ្	 គា្ម នសុវត្ិភាព	 ឬភម័យខាលែ ចដៃគូ	

របស់អនា្រ។	

៣.	 ពន្យល់ថ្៖	 ជទាះបីរាជយើងសជកមចចិត្បញ្ច ប់ 

ទំនា្់រទំនង	ជយើងកតរូវជធ្ើវាជោយការជគារព។	

៤.	 ការជកតៀមជរៀបចំ

៥.	 ករាប់ថ្៖	 ជយើងនរឹងជធ្ើការរាគូជៃើម្ីសថម្ងតួខលែី	

ពីរជបៀបថប្ររា្់រគានា ។	 ជយើងមានជពល	 ៨នាទី	

ជៃើម្ីជរៀបចំ។	

៦.	 សជងខាបថ្៖	 ជពលខលែះការបញ្ច ប់ទំនា្់រទំនងមាន 

ការលំរា្រ។	 ៃូចជនះជយើងអាចថសង្រ្រ្រថនលែង 

ស្ងៃ ត់ជៃើម្ីនិយយរាមួយឪពុ្រម្ាយ	 និងថច្រ 

រថំល្រអារម្មណ៍ជោយជបើ្រចំហរ។	 ប៉ាុថន្កបសិនជបើ

ប្ូនមានទំនា្់រទំនងថៃលបំោន	 ប្ូនមិនគួរនិយ

យផ្្ល់នរឹងបុគ្គលជនាះជ�ើយ។	 គួរជៅ	 រាមួយ 

មិត្ភ្រ្ិ	 ឬជផ្ើស្រ។	 កតរូវចំាថ្មិនកតរូវជមើលងាយ	

ឬបងកាជកគាះថ្នា ្់រៃល់មនុស្សថៃលប្ូន	 ចង់ថច្រផលែូវ 
ជ�ើយ។	

�កមមេភាព ១៨.៣៖ ក្របញ្ចប់ទំនាក់ទំនង

�កមមេភាព ១៨.៤៖ ក្រចា�់វិធានក្រ្បឆាងំនលងអំពពើហងិសា
( ៃ្រសសង់ពី្រកមងឧប្ររណ៍បណុ្ះបណ្ាលសកមាប់ម

នុស្សវ ម័យជំទង់	ស្ីពីអំជពើហិងសាទា្់រទងនរឹងជយនឌម័រ)

រយៈជពលកតរូវការ៖	៣០-៤០	នាទី

ជគាលបំណង៖	 បំផុសគំនិតចាត់វធិានការផ្្ល់ខលែួន	

និងវធិានការក្ររុម	ឬគជកមាងជៃើម្ីចូលរមួទប់ស្កា ត់អំជពើ 

ហិងសា។	

ស្រសំខាន់ៗ៖	

 អំជពើហិងសាមិនថមនរាបទពិជស្ធន៍ថៃលមាន
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រាទូជៅ	 និងធម្មតាជៅ្រនាុងទំនា្់រទំនងនានាជទ	

ៃូជចនាះជយើងកតរូវការផ្លែ ស់ប្ូរគំនិត	

និងអា្រប្្ិររយិថៃលមានហិងសា

 ជយើងអាចជធ្ើ្ិរច្ចការមួយចំនួនជៃើម្ីចាត់វធិាន

ការកបឆំាងនរឹងហិងសា	 និងជធ្ើឱ្យសហគមន៍	

ជយើងមានសុវត្ិភាព	និងរសរជវ ើ្រកាន់ថតកបជសើរ	

ជ�ើង។	

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	ការសជងខាបជោយអនា្រសកមបសកមរួល	ឬការបំផុសគំនិត្រនាុងក្ររុម។	

ជសច្រ្ីថណនំា៖	

១.	 សួរថ្៖	ជតើប្ូនចង់រស់ជៅ្រនាុងសហគមន៍ថៃលមានអំជពើហិងសាថៃរ	ឬជទ?	ជតើប្ូនយល់កពមជទ	ជពលថៃលជគ	

ចាត់ទុ្រជ្រ្មងសសី	និងសស្ី	ថ្មានតដមលែទាប	រាងជ្រ្មងកបរុស	ឬបុរស?

២.	 ពន្យល់ថ្៖	 ជយើងទំាងអស់គានា 	 រាពិជសសជ្រ្មងកបរុស	 និងបុរស	 អាចចូលរមួកាត់បន្យ	 និងបញ្ច ប់	 អំជពើ	

ហិងសារវាងបុរស/ជ្រ្មងកបរុស	និងសស្ី/ជ្រ្មងសសីរាន។	ឥ�ូវសូមស្្ប់ពីចំណុចខាងជកកាម	ថៃលខ្ុំនរឹងអាន៖	

 ជគារពសិទ្ធិរបស់សស្ី	និងជ្រ្មងសសី	និងផ្ល់សិទ្ធិជស្មើគានា ៃល់ពួ្រគាត់។	

 ថសង្យល់ពីបញ្ហា អំជពើហិងសា	 និងអំជពើហិងសាផលែូវជភទ	 រចួថច្ររថំល្រចំជណះៃរឹងជនាះរាមួយជ្រ្មងកបរុស	

និងបុរសជផ្សងជទៀត។	

 ស្្ប់សស្ី	និងជ្រ្មងសសី...ថសង្យល់ពីអ្ីជគនិយយពីអំជពើហិងសាផលែូវជភទ។	

 សសដមពីអារម្មណ៍របស់ខលែួន	កបសិនជបើមនុស្សថៃលរងការបំោនផលែូវជភទគឺរាបងប្ូនរបស់ជយើង។	

 រ្រមិត្ភ្រ្ិថៃលមានចរតិសសជៃៀងនរឹងជយើង	ជៃើម្ីថសង្រ្រជំនួយពីគានា ជៅវញិជៅម្រ។	

 តវា៉ានរឹងសំៃីថៃលបំោនជលើសស្ី	និងជ្រ្មងសសី	(ករាប់ជគឱ្យឈប់និយយអញ្ច រឹងជទៀត)។	

 បៃិជសធមិនចូលរមួ្រនាុងស្រម្មភាពថៃលបំោនជលើសស្ី

 ជរៀនសូកត	និងអនុវត្រជបៀបបញ្ឈប់ការជបៀតជបៀនផលែូវជភទ្រនាុង្រថនលែងការងារ	ស្ោ	ឬ	សហគមន៍

 ពិចារណាពីអា្រប្្ិររយិរបស់ខលែួនឯងថៃលអាចជធ្ើឱ្យមានបញ្ហា ធងៃន់ធងៃរ។	

 ៃរឹងពីគុណតដមលែភាពរាបុរសល	្ –	 កតរូវជចះកគប់កគងស្រម្មភាព	 និងជជកមើសរបស់ខលែួន	 –	 មិនគួរមាន 
ហិងសាចំជោះអនា្រៃដទជ�ើយ។	

 ថសង្យល់ពីចបាប់ោ្់រពម័ន្ធ	 ឧទាហរណ៍៖	 ៃូចរា	 ចបាប់ស្ីពីការប្ងាកា បអំជពើជួញៃូរ	 មនុស្ស	 និងអំជពើ 

ជធ្ើអាជីវ្រម្មផលែូវជភទ	ចបាប់ស្ីពីការទប់ស្កា ត់អំជពើហិងសា្រនាុងកគរួស្រក្រម	កពហ្មទណ្ឌ ។ល។

៣.	 និយយថ្៖	សូមប្ូនៗទំាងអស់គានា ជធ្ើការរាក្ររុមថៃលមានគានា 	៥នា្់រ។	 ជយើងនរឹងគិតម្ងជទៀតពីគជកមាង

សហគមន៍របស់ជយើងជៃើម្ីជលើ្រ្រម្ស់ការមិនកបកពរឹត្អំជពើហិងសាជលើសស្ី	និង្ុរមារ។	
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្រ.	 ជតើជយើងគួរមានស្រម្មភាពអ្ីខលែ?	(ថច្រក្ររុមនីមួយៗនូវក្រោសផំ្្ងធំ	និងហ្ឺត/ជ ្្ម ដៃ)

៤.	 សជងខាបថ្៖	 ជំហានៃ៏ធំជឆ្ាះជៅការកាត់បន្យអំជពើហិងសាគឺការមិនទទួលស្្គ ល់ថ្	 អំជពើហិងសា	 រវាងបុរស	

និងសស្ីរាជរឿងធម្មតា	ជហើយការមិនទទួលស្្គ ល់ថ្	បុរសមានសិទ្ធិបងកាការឈឺចាប់ជលើសស្ី។	ជំហានបន្ាប់គឺ	

ជយើងអាចសជកមចចិត្មិនកបកពរឹត្អំជពើហិងសាថតម្ង។	

�កមមេភាព ១៨.៥៖ ក្រពរៀនអនតវ�្ជាក់ណ�ង្

រយៈជពលកតរូវការ៖	១០-១៥	នាទី	

ជគាលបំណង៖	 បិទ្ិរច្ចកបជំុក្ររុម	 ជំរញុឱ្យអនា្រចូលរមួ 

យ្រអ្ីថៃលរានជរៀនជៅអនុវត្	 និងជលើ្រទរឹ្រ	 ចិត្ឱ្យ 

អនា្រចូលរមួកត�ប់ម្រវញិ។	

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 អនា្រសកមបសកមរួល	 ឬ 

អនា្រចូលរមួសជងខាបខលែរឹមស្រសំខាន់ពី្ិរច្ចពិភា្រសា	 	 និង

ជលើ្រជ�ើងពីវធីិថៃលការជរៀនសូកតជនះ	អាចអនុវត្រា្់រ 

ថសង្តាមរយៈការចូលរមួជោយស្មម័កគ	ចិត្។	

ជសច្រ្ីថណនំា៖	

១.	 ពន្យល់ថ្៖	 ជយើងរានបញ្ច ប់ជមជរៀនសកមាប់ដ្ងៃ

ជនះជហើយ	 ប៉ាុថន្សូមចំាថ្ជយើងរានយល់កពមថ្ 

កតរូវជួបគានា ម្ងជទៀត។	ដ្ងៃជនះជយើងរានជថជ្រគានា ពី

ជយើងរានពិភា្រសាពីសញ្្ញ បញ្ហា 	 និងគិតពីស្រម្ម

ភាពថៃលជយើងអាចជធ្ើរាន	 ជៃើម្ីចូលរមួបញ្ឈប់ 

អំជពើហិងសា។	

២.	 សួរថ្៖ 

ជតើមានអនា្រណាចង់ថច្ររថំល្រការយល់ជែើញ	 ឬ	

ចំណុចគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍	 ឬភ្ា្់រ	 ជផ្ើលពី្ិរច្ច 

ពិភា្រសាជៅដ្ងៃជនះថៃរ	ឬជទ?	សូមគានា ជយើង	២	ឬ៣	

នា្់រថច្ររថំល្រ។	 (ទុ្រជពលឱ្យ	 អនា្រចូលរមួថច្រ 

រថំល្រ)

៣.	 ពន្យល់ថ្៖	ជៅចជនាលែ ះជពលឥ�ូវជនះ	សូមបន្គិត

ពីអ្ីថៃលប្ូនអាចជធ្ើរានរាល្រខាណៈបុគ្គល	 ឬអ្ី 
ថៃលប្ូនអាចជធ្ើរានរាក្ររុម	 ជៃើម្ីចាត់វធិានការ 

កបឆំាង	 និងទប់ស្កា ត់អំជពើហិងសា្រនាុងសហគមន៍។	

អរគុណកគប់គានា ថៃលរានចូលរមួ។	
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សមសរៀនទតី១៩៖
រសបៀបស�ើងសរាសេ័�ទាក់ទងគ្្
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ពមពរៀនទតី១៩៖ រពបៀបពយើង្បា្�យ័ទាក់ទងគា្ន
ទិៃឋាភាពរមួ៖ ជមជរៀនជនះគឺជផ្្តជលើការករាសសម័យទា្់រទងគានា 	 -	 វធីីថៃលជយើងករាសសម័យទា្់រទង	 និងវធីិខុសៗគានា

ដនការករាសសម័យទា្់រទងថៃលមានឥទ្ធិពលជលើទំនា្់រទំនង	និងអន្រស្រម្មភាពនានា។	ការកបសសម័យទា្់រទងថបប

មានទំនុ្រចិត្ថៃលមានអំណះអំណាង	 និងបជច្ច្រជទសស្្ប់	 នរឹងកតរូវ	 អនុវត្ជៃើម្ីជលើ្រ្រម្ស់ជំនាញករាសសម័យ

ទា្់រទងល។្	

ជគាលបំណងសំខាន់ៗ៖	

 ជៃើម្ីថសង្យល់អំពីវធីិករាសសម័យទា្់រទងថបបកចជឡាត	 បជញ្្ត	 អស្រម្ម	 និងមានទំនុ្រចិត្	 និងរជបៀប 

ថៃលវធីិស្សសទំ្ាងជនះមានឥទ្ធិពលជលើអន្រស្រម្មភាពនានា

 ជៃើម្ីថសង្យល់	និងអនុវត្ជំនាញស្្ប់ល្

 ជៃើម្ីពកងរឹងជំនាញករាសសម័យទា្់រទងថៃលមានទំនុ្រចិត្	និងជោះសស្យជជមាលែ ះ

ស្រម្មភាពជមជរៀនទី១៩ សមា្ភ រ ជពលជវោ

ស្រម្មភាព	១៩.១៖	្ិរច្ចស្្គមន៍

ជគាលបំណង៖ ស្្គមន៍អនា្រចូលរមួម្រកាន់្ិរច្ចពិភា្រសាជនះ	និងជ្លែើយតប 

ចំជោះសំណួរការកពរួយរារម្ភ ឬលទ្ធផលថៃលសជកមច	រានោ្់រពម័ន្ធនរឹងក្ររុមជនះ 

និងជលើ្រទរឹ្រចិត្ពួ្រជគចូលរមួការពិភា្រសាដ្ងៃជនះ។	

១០-១៥នាទី

ស្រម្មភាព	១៩.២៖	វធីិជផ្សងៗ្រនាុងការករាសសម័យទា្់រទង

ជគាលបំណង៖ ្ំរណត់អា្រប្្ិររយិករាសសម័យទា្់រទងថៃលវាយ	កបហារ	ជគច 

ជវស	និងបជញ្្ត និងរជបៀបថៃលយុទ្ធស្សសទំ្ាងជនះ	អាចជះឥទ្ធិពលជលើ 

ទំនា្់រទំនង	ឬអន្រស្រម្មភាពនានា។	

ក្រោសផំ្្ង	

ធំ	ហ្ឺត
៦០	នាទី

ស្រម្មភាព	១៩.៣៖	ការស្្ប់រាដៃគូ

ជគាលបំណង៖ ជួយឱ្យមនុស្សទទួលស្្គ ល់ស្រៈសំខាន់ដនជំនាញស្្ប់	ជៃើម្ី 

ករាសសម័យទា្់រទងលក្បជសើរ្រនាុងកគប់ស្្នភាពដនជីវតិ	រមួទំាងការទំនា្់រទំនង 

នានា។	

២០	នាទី

ស្រម្មភាព	១៩.៤៖	កបជយគ	«ខ្ុំ»

ជគាលបំណង៖ ជរៀនសូកត	និងអនុវត្ការជកបើករាស់កបជយគថៃលមានោ្រ្យ	«ខ្ុំ» 

ថៃលរាជំនាញករាសសម័យទា្់រកប្របជោយទំនុ្រចិត្។	

ក្រោសផំ្្ង	

ធំ	ហ្ឺត
៣០	នាទី

ស្រម្មភាព	១៩.៥៖	ការជរៀនអនុវត្រា្់រថសង្

ជគាលបំណង៖ បិទ្ិរច្ចកបជំុក្ររុម	ជំរញុឱ្យអនា្រចូលរមួយ្រអ្ីថៃល	រានជរៀនជៅ 

អនុវត្	និងជលើ្រទរឹ្រចិត្ឱ្យអនា្រចូលរមួកត�ប់ម្រវញិ។	

១០-១៥នាទី
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�កមមេភាព ១៩.១៖ កិច្ចស្វា គមន៍
រយៈជពលកតរូវការ៖ ១០-១៥	នាទី

ជគាលបំណង៖	 ស្្គមន៍អនា្រចូលរមួរា្្មី	 និងពិនិត្យ	

ជ�ើងវញិ	 កបសិនមានសំណួរ	 ្រង្ល់	 ឬលទ្ធផលណា	

មួយទា្់រទងនរឹងក្ររុម	 និងជលើ្រទរឹ្រចិត្ពួ្រជគចូលរមួ 

ការពិភា្រសាជៅដ្ងៃជនះ។	

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 ការសជងខាបជោយអនា្រ	

សកមបសកមរួល	 និងការផ្ល់ពម័ត៌មានកត�ប់របស់អនា្រ	

ស្មម័កគចិត្។	

ជសច្រ្ីថណនំា៖ 

១	 ពន្យល់ថ្៖	 ស្្គមន៍ប្ូនៗទំាងអស់គានា ្រនាុងការ
 

កតលប់ម្រចូលរមួ្រនាុង្ិរច្ចពិភា្រសារបស់ជយើងដ្ងៃ

ជនះ។	 កាលជួបគានា ជលើ្រមុនជយើងរាននិយយគានា  

ពីការចាត់វធិានការកបឆំាងអំជពើហិងសា។	

២.	 សួរថ្៖ 

្រ.	 ជតើមាននរណាចង់ថច្ររថំល្រពីការអនុវត្អ្ី

ថៃលរានពិភា្រសាថៃរឬជទ?	កបសិនជបើមានសំុ	

អនា្រស្មម័កគចិត្	 ១	 ឬ២	 នា្់រជ�ើងថច្ររថំល្រ។	

(មានជពលកបថហល	៣-៥	នាទី)

ខ.	 ជហើយនរណាមានការកពរួយរារម្ភ	 ឬសំណួរអ្ី	

ចង់ជលើ្រជ�ើងថៃរ	 ឬជទមុនជយើងបន្ជៅ	

កបធានបទ្្មី។	កបសិនជបើមានសំុអនា្រស្មម័កគចិត្	

២	ឬ៣	នា្់រជ�ើងថច្ររថំល្រ។	

្ំរណត់សមា្គ ល់សកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល៖ 

 កបសិនជបើគា្ម នអនា្រណាមានា ្់រថច្ររថំល្រអ្ីមួយ

ជទជនាះ	 អនា្រសកមបសកមរួលអាចថច្ររថំល្រ	

ៃំជណើ រជរឿង	 ឬការសជងកាតផ្្ល់ខលែួនណាមួយ

ពីជីវតិផ្្ល់ខលែួន	 ជហើយផសារភា្ជ ប់វាជៅនរឹងការ	

ពិភា្រសាគានា ជៅជមជរៀនមុន។	

 ជកបើការអបអរ	ការជសងៃើចសរជសើរ	និងការស្ទរ	

ជៃើម្ីពកងរឹងភាពជរាគជម័យ	 ឬៃំជណើ រផ្លែ ស់បដែូរ	

តាមថបបវជិ្ជមាន។	

៣.	 ពន្យល់៖	ជយើងនរឹងពិភា្រសាគានា ពីរជបៀបទំនា្់រទំនង

ជៅជមជរៀនជនះ។	

�កមមេភាព ១៩.២៖ វិធតីពផ្សងៗក្នតងក្រ្បា្�យ័ទាក់ទង
(ៃ្រសសង់ពី	 Skhokho	 ការគំាកទៃល់ភាពជរាគជម័យ	

សកមាប់កគរួស្រ)

រយៈជពលកតរូវការ៖	៥០-៦០	នាទី

ជគាលបំណង៖	 ្ំរណត់អា្រប្្ិររយិករាសសម័យទា្់រ 

ទងថៃលវាយកបហារ	 ជគចជវស	 បជញ្្ត	 និងរជបៀប 

ថៃលយុទ្ធស្សសទំ្ាងជនះអាចជះឥទ្ធិពលជលើទំនា្់រ 

ទំនង	ឬអន្រស្រម្មភាពនានា។	

ស្រសំខាន់ៗ៖	

 ជយើងទំាងអស់គានា ករាសសម័យទា្់រទង	តាមរជបៀប 

ជផ្សងៗពីគានា 	រាពិជសសជៅជពលជយើងពយាយម 

ោ្់រឥទ្ធិពលជៅជលើអនា្រៃដទ	 ប៉ាុថន្ជពលខលែះវធីិ 

ករាសសម័យទា្់រទងរបស់ជយើងអាចរាមូលជហតុ

ដនបញ្ហា នានា	 ពិជសសជបើវាមានល្រខាណៈ 

កចជឡាត	អស្រម្ម	ឬបជញ្្ត

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 អនា្រចូលរមួសជងខាបពីវធីិ 

ជផ្សងៗថៃលពួ្រជគ	 និងអនា្រៃដទករាសសម័យ	 ទា្់រទង 

ថបបជួយ	និងមិនជួយ។	បន្ាប់ម្រ	អនា្រសកមបសកមរួល

ថបងថច្រឧទាហរណ៍ថៃលផ្ល់ឱ្យ	 ជោយអនា្រចូលរមួ 

ជៅតាមកបជភទ	 និងផ្ល់ឧទាហរណ៍បថន្ម	 ពីវធីិ 

ស្សសថ្ៃលមានល្រខាណៈ	 កចជឡាត	 អស្រម្ម	 និង 

បជញ្្ត។	
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ជសច្រ្ីថណនំា៖ 

១.	 ពន្យល់ថ្៖	 ជពលជយើងពយាយមជះឥទ្ធិពលជលើ	

ការគិត	 ឬទជង្ើរបស់អនា្រៃដទជយើង	 ថតងនិយយ 

រជបៀបជផ្សង។	 ថតជពលថៃលអនា្រជផ្សងជទៀត 

ពយាយមោ្់រសម្ាធជលើជយើង	 ជយើងជ្លែើយតប 

រជបៀបជផ្សង។	 ជហើយជួនកាលជយើងមិនរានជ្លែើយ

តបឲរានល្្រនាុងស្្នភាពទំាងជនះជ�ើយ។	

២.	 និយយថ្៖	សំុប្ូនៗថច្រគានា រា៤ក្ររុម	ជៃើម្ីសំថៃង

តួខលែីៗ	 ជៃើម្ីបងាហា ញពីវធីិខុសៗគានា ដនរជបៀបថៃល

ជយើងទា្់រទងគានា ។	 ប្ូនៗមានជពល	 ៥នាទី	 ជៃើម្ី	

ជរៀបចំ៖	

្រ.	 ជតើប្ូននិយយអ្ីខលែះជៅកាន់ជោ្រកគរូអនា្រកគរូ	

ជៃើម្ី្ំុរឱ្យមានបញ្ហា ជពលថៃលប្ូនមិនរាន

ជធ្ើ្ិរច្ចការស្ោ?	

ខ.	 ជតើប្ូននរឹងនិយយអ្ីខលែះជៅកាន់ឪពុ្រមាដែ យ 
ជពលគាត់មិនឱ្យជៅជប់ជលៀងរាមួយមិត្ភ្រដែិ?

គ.	 ជតើប្ូននរឹងនិយយអ្ីខលែះជៅកាន់មិត្ភ្រ្ិ	 ជពល

ថៃលជគនរឹងករាប់កគរូពីការជគចស្ោរបស់	

ប្ូន?

ែ.	ជតើប្ូននរឹងនិយយបញ្ចុ ះបញ្ចូ លមិត្ភ្រដែិមិន
 

ចង់ជៅជៃើរជលងរាមួយយ៉ាងៃូចជមដែច?

៣.	 ពន្យល់៖	ការទំនា្់រទំនងមានជកចើនថបបជផ្សងៗគានា 	

ជួនកាលជយើងនិយយជោយកចជោត	 មិន	

និយយស្ី	 និយយបញ្ចុ ះបញ្ចូ ល	 ឬជោយការ
 

ជគារព។	 (អនា្រសកមបសកមរួលជរៀបចំតារាងៃូច	

ខាងជកកាម)	

កចជឡាត &	វាយកបហារ អស្រម្ម	&	ជគចជវះ បជញ្្ត ទំនុ្រចិត្	&	ការជគារព

ការបជញ្ចញអារម្មណ៍	

និងបំណងករាថ្នា 	

ជោយគំរាម	្ំរថហង	

ឬោ្់រជទាសអនា្រៃដទ	

ឧទាហរណ៍៖	

•	ថសស្រ,	ជជរ

•	សដែីបជន្ាស

•	និយយកាត់

•	ជថជ្រខុសកតរូវ

•	កពមាន	

•	ចំអ្របញ្ឈឺចិត្

•	សងសរឹ្រ	

•	និយយៃថៃលៗ

•	សមលែ្់រ	

 ឆាកា រដៃជជើង

ឱ្យជគជធ្ើអ្ីជសសចចិត្មិន 

និយយការពិត	ជចញម្រ

ទុ្រឱ្យអនា្រជផ្សងទាយ	ឬ	

សជកមចចិត្ជំនួសខលែួន

ឧទាហរណ៍៖	

•	ៃ្រខលែួន	

•	ជៅជសងៃៀម	មិននិយយ	សដែី

•	និយយគួរសមថតជ្្	

្រនាុងចិត្

•	ជគចជវសពីជជមាលែ ះ

•	និយយជៃើមជគ

•	ពយាយមបំជភលែចបញ្ហា

•	មិននិយយអ្ីថៃលរាន	

គិត

 ការជធ្ើពុតរាយល់សសប

ការជកបើករាស់ល្ិច	ឬ	

ជរា្របជញ្្តជៃើម្ីសជកមច	

ជគាលជៅ។	ជធ្ើពុតរា	

អស្រម្ម	ជៅកគាៃំបូង	

បន្ាប់ម្របំដភលែ	សមដែីរបស់ជគ

ឧទាហរណ៍៖	

•	ត្ូញថត្រ

•	ឱ្យអនា្រជផ្សងគិតថ្	

ជគជធ្ើខុស

•	អង្រ

•	ជធ្ើពុតរាយំ

•	ការគំរាម្ំរថហង	ផលែូវចិត្

 ការផដែល់អ្ីមួយ	

ជោយមាន	លម័្រខាខម័ណ្ឌ

ការករាប់នរណាមានា ្់រ	

ពីអារម្មណ៍ពិត	និង	

អ្ីថៃលចង់រាន	ជោយ	

គា្ម នការ	គំរាម្ំរថហង

ឧទាហរណ៍៖	

•	បងាហា ញអារម្មណ៍	ពិត	

ឬគំនិត	យ៉ាងចបាស់	

និងជស្្ម ះកតង់

•	ស្ដែ ប់អនា្រជផ្សង	

និងសួរសំណួរបំភលែឺ

•	ជសនាើរាៃំជណាះ	

សស្យជផ្សងៗ

•	 មានជគាលជំហរ	

មិនលជម្ៀង

៤.	 សួរថ្៖ 

្រ.	 ជតើប្ូនៗមានអារម្មណ៍យ៉ាងណា	

ជៅជពលអនា្រជផ្សង៖	

o និយយកចជឡាត/វាយកបហារជលើជយើង?	
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o ជគច	មិនជោះសស្យបញ្ហា ?	

o ជរា្របជញ្្តជយើង?	

o និយយជោយការជគារព	

និងមានទំនុ្រចិត្ម្រជលើជយើង?

ខ.	 ជតើតាមធម្មតាប្ូនៗជ្លែើយរាមួយជគយ៉ាងៃូច 
ជមដែច?	សូមផ្ល់រាឧទាហរណ៍។	

o ជៅផ្ះ៖	ជៅជពលមនុស្សធំកបកពរឹត្ចំជោះអនា្រ

រជបៀបជនះ	ជតើអនា្រមានអារម្មណ៍ៃូចជម្ច?

o ជៅស្ោ៖	 ជៅជពលកគរូ	 និងមនុស្សធំ 

កបកពរឹត្ចំជោះអនា្ររជបៀបជនះ	 ជតើអនា្រមាន 

អារម្មណ៍ៃូចជម្ច?

o ្រនាុងចំជណាមមិត្ភ្រ្ិ៖	 ជៅជពលមិត្ភ្រ្ិ 
កបកពរឹត្ចំជោះអនា្ររជបៀបជនះ	 ជតើអនា្រមាន 

អារម្មណ៍ៃូចជម្ច?

៥.	 សជងខាបថ្៖	 ជយើងទំាងអស់គានា ជកបើករាស់រជបៀប 

ទំនា្់រទំនងខុសៗគានា ជៅ្រនាុងស្្នភាពជផ្សងៗ	

គានា ។	ប៉ាុថន្ការទំនា្់រទំនងជោយកចជឡាត	អស្រម្ម	

និងបជញ្្តអាចបងការាបញ្ហា រាជកចើន។	តាមធម្មតា	

ជយើងចង់ឱ្យមនុស្សជចះជគារពគានា 	 ៃូជចនាះជយើងកតរូវ	

ជចះជគារពគានា 	 និង្រស្ងទំនុ្រចិត្រាមួយគានា ជៅ 

វញិជៅម្រ។	

�កមមេភាព ១៩.៣៖ ក្រស្្ប់ជាមែគូ
(ៃ្រសសង់ពី	 Skhokho	 ការគំាកទៃល់ភាពជរាគជម័យ	

សកមាប់កគរួស្រ)

រយៈជពលកតរូវការ៖	១៥-២០	នាទី

ជគាលបំណង៖	 ជួយឱ្យមនុស្សទទួលស្្គ ល់ស្រៈសំខាន់ 

ដនជំនាញស្្ប់	ជៃើម្ីករាសសម័យទា្់រទងល	្កបជសើរ្រនាុង	

ស្្នភាពទំាងអស់ដនជីវតិ	 រមួទំាងការទំនា្់រទំនង	

នានា។

ស្រសំខាន់ៗ៖	

 ការស្្ប់រាថផនា្រសំខាន់ដនការករាសសម័យទា្់រ 

ទងល្

 ការស្្ប់មិនលអ្ាចជះឥទ្ធពលអវជិ្ជមានជលើ 

អន្រស្រម្មភាព	និងទំនា្់រទំនងនានា

 វាជធ្ើឱ្យអារម្មណ៍អត់លជ្ៅជពលនរណាមានា ្់រ 

ថៃលជយើង្ំរពុងនិយយរាមួយអត់ស្្ប់ល្

 ជំនាញស្្ប់លសំ្ខាន់សកមាប់ការអនុវត្	

និងជកបើ្រនាុងស្រម្មភាពកបចំាដ្ងៃ

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 អនា្រចូលរមួជធ្ើការរាគូ	

ជោយប្ូរជវនគានា និយយ។	 ជៅជពលសមាជិ្រមានា ្់រ	

និយយ	 សមាជិ្រមានា ្់រជទៀតស្្ប់ជោយយ្រចិត្ទុ្រ 

ោ្់រ។	បន្ាប់ម្រ	គឺ្ិរច្ចពិភា្រសាក្ររុម	និងការសជងខាប។	

ជសច្រ្ីថណនំា៖	

១.	 ពន្យល់ថ្៖	ជៅ្រនាុងស្រម្មភាពជនះ	ជយើងនរឹងជផ្្ត 
ជលើជំនាញស្ដែ ប់។	

២.	 ករាប់ថ្៖	 ជយើងនរឹងនំាគានា សំថៃងតួខលែីៗ។	 សូម 

ប្ូនៗរ្រដៃគូមានា ្់រជៃើម្ីសំថៃង។	

 សូមមានា ្់រជធ្ើរាអនា្រនិយយ	

មានា ្់រជទៀតរាអនា្រស្្ប់

 សំុឱ្យអនា្រជៃើរតួរា	 អនា្រស្្ប់ម្រជួបខ្ុំជៅខាង្្រ

ជៅបន្ប់	

o ករាប់អនា្រជៃើរតួរាអនា្រនិយយ៖	 សូមប្ូនៗ 
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និយយករាប់អនា្រស្្ប់ពីជរឿងរា៉ា វ	 ឬបទ 

ពិជស្ធន៍	 មួយៃ៏សំខាន់ជៅ្រនាុងជីវតិជៅ 

អនា្រស្្ប់។	 ឬអាចនិយយពីអ្ី្៏ររាន។	

ប្ូនៗកតរូវបន្និយយ	 រហូតជទាះបីរាអនា្រ

ស្ដែ ប់្ំរពុងជធ្ើ្៏រជោយ។	

o ករាប់អនា្រជៃើរតួរាអនា្រស្ដែ ប់	 ជៅខាងជក្ 

បន្ប់៖	 ៃំបូងប្ូនៗមិនគួរនិយយអ្ីជទ។	 
ប្ូនៗ	 គួរយ្រចិត្ទុ្រោ្់រស្ដែ ប់អ្ីថៃលជគ 
្ំរពុងនិយយ។	 ថតជពលថៃលខ្ុំទះដៃ	

ប្ូនៗគួរថតឈប់	 ស្ដែ ប់	 រចួជធ្ើពុតរាស្ងៃ ប	

ងា្រជមើលជំុវញិ	 ជលងទូរសម័ព្	 ឬជធ្ើអ្ី្៏ររាន	

ជទាះបីរាអនា្រនិយយ្ំរពុងនិយយជរឿងជគ

្៏រជោយ។	

 ជពលថៃលខ្ុំទះដៃជលើ្រទី២	 សូមទំាងអស់គានា 	

ឈប់និយយ។	សូមចាប់ជផដែើមសំថៃងពីរបីនាទី។ 

៣.	 សួរថ្៖ 

្រ. ជតើប្ូនៗមានអារម្មណ៍យ៉ាងជម៉ាចថៃរជពលអនា្រ

ស្្ប់យ្រចិត្ទុ្រោ្់រ? ចុះជពលអនា្រស្្ប់មិន

យ្រចិត្ទុ្រោ្់រ?	

ខ.	 ជតើអនា្រស្្ប់ថៃលលគឺ្គាត់ជធ្ើអ្ីខលែះ?	 ចុះអនា្រ

ស្្ប់មិនលគ្ាត់ជធ្ើអ្ីខលែះ?

o ្រត់កតាគំនិតទំាងអស់ជលើក្រោសផំ្្ងធំ	

ថៃលមាន២ជួរបញ្ឈរ។	

៤.	 សួរថ្៖ 

្រ.	 ជតើប្ូនៗរាអនា្រស្ដែ ប់កបជភទណាថៃរជៅ្រនាុង 
កគរួស្រ៖	ល	្ឬមិនល?្

ខ.	 ជតើប្ូនៗគិតថ្ឪពុ្រម្ាយមានអារម្មណ៍ថបប

ណា	ជបើប្ូនៗមិនយ្រចិត្ទុ្រោ្់រ	ជពលថៃល

ជគ្ំរពុងថច្ររថំល្រអ្ីមួយៃល់ជយើង?	 ជតើវា 

អាចមានផលប៉ាះោល់អ្ីខលែះៃល់ទំនា្់រទំនង	

កគរួស្រ?

៥.	 សជងខាបថ្៖	 ជយើងជធ្ើទំនា្់រទំនងជោយផ្្ល់មាត់	

និងជោយកាយវកិារ។	កាយវកិាររបស់ជយើង	អាច

បងាហា ញជចញពីអារម្មណ៍ជផ្សងៗគានា ។	 ជបើជយើងយ្រ

ចិត្ទុ្រោ្់រអនា្រៃដទជនាះអនា្រជផ្សង្៏រយ្រចិត្ទុ្រ

ោ្់រស្្ប់ជយើងថៃរ។	

៦.	 សួរថ្៖	ជតើប្ូនជរៀនរានអ្ីពីស្រម្មភាពជនះ?

្ំរណត់សមា្គ ល់របស់អនា្រសកមបសកមរួល៖ 

ជំរញុឱ្យអនា្រចូលរមួៃរឹងថ្	 ជយើងជធ្ើទំនា្់រទំនង	 និង 

ស្្ប់ជកចើនជោយជកបើរាងកាយរបស់ជយើងជកចើន	 ៃូច 

ោ្រ្យសំៃីថៃរ។	 ពន្យល់ពីរជបៀបថៃលភាស្កាយ 

វកិារខលែះហា្់រមានអំណាច	 និងជក្រវ	 ជកកាធ	 ចំថណ្រ 

ភាស្កាយវកិារខលែះហា្់រសនាិទ្ធស្នា ល	 និង្រ្់រជ្្	

ចំថណ្រភាស្កាយវកិារជផ្សង	 ជទៀតហា្់រទន់ករាយ	

និងអស្រម្ម។	 ជយើងអាចជធ្ើទំនា្់រទំនងរានជកចើន 

ជោយជកបើករាស់កាយវកិាររបស់ជយើង!

អនា្រស្្ប់ល្ អនា្រស្្ប់មិនល្
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	 (សូមជមើលពម័ត៌មានសកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល

្រនាុងឧបសម្ម័ន្ធទី១០)

រជបៀបជកបើកបជយគ	«ខ្ុំ»

 « ខ្ុំមានអារម្មណ៍. . . . [ និយយពីអារម្មណ៍ 
ពិតរបស់អនា្រ]»

o ឧទាហរណ៍៖	 «ខ្ុំមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់/

កពរួយ/សបបាយ/ខ្រចិត្/ មិនខ្ល់/ . . . »។	

«ខ្ុំមាន	អារម្មណ៍	អនា្រមិនគួរឱ្យជគារព។	»

 «ជៅជពលថៃលអនា្រ...	 [ជរៀបរាប់ពីឥរយិប្

ថៃលជធ្ើឱ្យអនា្រមានអារម្មណ៍	 ថបបជនាះ]» 

និយយជោយគា្ម នការវនិិ្្ម័យ

o ឧទាហរណ៍៖	

«ជៅជពលថៃលអនា្រនិយយរអ៊ាូៗ	បន្ាប់ពី

ខ្ុំរានសំុឱ្យអនា្រសម្ាតបន្ប់	របស់អនា្រ...»

 «ជោយស្រថត...[ពន្យល់ថ្ជហតុអ្ីរានរាឥរ ិ

យប្ជនាះ	 ជធ្ើឱ្យអនា្រមានអារម្មណ៍ថបប 

ជនាះ]»	ពន្យល់ថត	មិនកតរូវសដែីបជន្ាសអនា្រៃដទ។	

o  «...	 ជោយស្រថតខ្ុំចង់ចំណាយជពល 
ជវោរាមួយអនា្រ។	»

 « អ្ីថៃលខ្ុំចង់រានគឺ. . . [ ជលើ្រជ�ើងនូវ 
ៃំជណាះសស្យមួយ	 និង/ឬ	 សំុមតិជយបល់ 

របស់	 ពួ្រជគ]»	 និយយពីការផ្លែ ស់បដែូរមួយ 
ថៃលអនា្រចង់រាន។	

ឧទាហរណ៍៖	 «អ្ីថៃលខ្ុំ	 ចង់រានគឺឱ្យពួ្រជយើង 
ពិភា្រសាអំពីបញ្ហា ជនះ»	ឬ	‘‘អ្ីថៃលខ្ុំចង់រានគឺកតរូវជធ្ើ

្ិរច្ចកពមជកពៀងថៃលជយើងទំាងអស់អាចរ្រសាទុ្រ» 

ថផនា្រ	«ខ»៖	ការអនុវត្	

២.	 និយយថ្៖	 សំុប្ូនៗរ្រដៃគូមានា ្់រជធ្ើការរាមួយ 
ជៃើម្ីជរៀបចំកបជយគ	«ខ្ុំ»	មួយទា្់រទងនរឹងការលំ

(ៃ្រសសង់ពី	 Skhokho	 ការគំាកទៃល់ភាពជរាគជម័យ	

សកមាប់កគរួស្រ)

រយៈជពលកតរូវការ៖	៣០	-	៤០	នាទី

ជគាលបំណង៖	 ជរៀនសូកត	 និងអនុវត្ការជកបើករាស់	

កបជយគថៃលមានោ្រ្យ	 «ខ្ុំ»	 ថៃលរាជំនាញ	 

ករាសសម័យទា្់រកប្របជោយទំនុ្រចិត្។

ស្រសំខាន់ៗ៖	

 កបជយគ	 «ខ្ុំ»	 រាវធីិស្សសក្រាសសម័យទា្់រទង	

លមួ្យ	មានភាពចបាស់ោស់	ជោរជពញជោយ	

ការជគារព	 និងទំនុ្រចិត្រមួទំាងអំណះអំណាង	

ពិជសស្រនាុងស្្នភាពមិនកពមជកពៀងគានា

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 អនា្រចូលរមួថសង្យល់ពី

របូមន្ដនកបជយគថៃលមានោ្រ្យ	 «ខ្ុំ»	 បន្ាប់	 ម្រ	

អនុវត្ជកបើករាស់របូមន្ទំាងជនាះ	 តាមរយៈការសថម្ង	

តួ្រនាុងជរឿងរាជកចើន។	

ជសច្រ្ីថណនំា៖	

១.	 ពន្យល់ថ្៖	 ជយើងនរឹងជរៀនវធីិមួយជៃើម្ីជធ្ើការ 

ទំនា្់រទំនងចបាស់ោស់	 និងជោយទំនុ្រចិត្។	

ជយើងនរឹងថសង្យល់ពីការជកបើកបជយគ« ខ្ុំ» ជៃើម្ី

ជលើ្រទរឹ្រចិត្ឲអនា្រ	 ថៃលមានជជមាលែ ះយល់ៃរឹងពី 

បញ្ហា 	 និងរមួគានា រ្រៃំជណាះសស្យ។	 ទំនា្់រទំនង	 

កបជភទជនះបងាហា ញនូវការជគារពចំជោះខលែួនអនា្រ	នរឹង 
អនា្រោ្់រពម័ន្ធ។	

ថផនា្រ	«្រ»	ការពន្យល់៖	

 អនា្រសកមបសកមរួលសរជសរ	 «រជបៀបជកបើ»	 ជៅ	

ជលើក្រោសផំ្្ងធំ	 និងពន្យល់ៃំណា្់រកាល	

នីមួយៗ	 ជៅជពលឱ្យឧទាហរណ៍។	 ពន្យល់អំពី 

កបជយគ	«ខ្ុំ» 

�កមមេភាព ១៩.៤៖ ្បពយាគ «ខ្ត»ំ



184    |   ប្របទសកម្ពុជា  -  បសៀវបៅណែនាសំបរា្រ់អ្នកសបម្រសបមរួេបកមេងវយ័ជទំង់

រា្រថៃលប្ូនៗ្ំរពុងកបឈមមុខជៅ្រនាុងជីវតិ។	

ដៃគូទំាងឡាយអាចជួយគានា ជៃើម្ីជធ្ើឱ្យ	 កបជយគ 

របស់ខលែួនចបាស់ោស់	និងកតរឹមកតរូវ។	(៥-៨នាទី	)

 ោ្់រ្រណ្ាលថ្នា ្់រអនុវត្កបជយគ	«ខ្ុំ»	រាមួយ 

ពួ្រមា៉ា្រ	

 ោ្់រ្រណ្ាលថ្នា ្់រអនុវត្កបជយគ	 «ខ្ុំ»រាមួយ 

ឪពុ្រម្ាយ

៣. និយយថ្៖	សូមអនា្រអនា្រស្មម័កគចិត្ពីរបីនា្់រសំថៃង 

បងាហា ញ	កបជយគ«ខ្ុំ» 

៤.	 សួរថ្៖	 ជតើប្ូនៗគិតយ៉ាងៃូចជមដែចអំពីកបជយគ	

«ខ្ុំ»?	ជតើវាមានកបជយជន៍ជទ?

៥.	 សជងខាបថ្៖	 សំុប្ូនៗពយាយមជកបើករាស់កបជយគ	

«ខ្ុំ»	 ជៅកាន់នរណាមានា ្់រជៅជពលមានបញ្ហា អ្ី

មួយ។	

	 ពយាយមជកបើករាស់កបជយគជនះរាមុនជៅ្រនាុង

បរបិទងាយសសរួល	 រាមួយមិត្ភ្រដែិអំពីបញ្ហា 	 ៃ៏តូច	

មួយ។	 អនា្រអាចចាប់ជផដែើមជោយកគាន់ថតនិយយថ្	 «ខ្ុំ	

មានអារម្មណ៍សបបាយចិត្	 ជៅជពល....»	 និងជមើលថ្រ

ជបៀបជនាះៃំជណើ រការៃូចជម្ច។	 បន្ាប់ម្រជៅជពលថៃ

លអនា្រទទួលរានការអនុវត្	ជោយជកបើករាស់	កបជយគ 

ជនះ	 អនា្រអាចស្្រល្ងជកបើវារាមួយមិត្ភ្រដែិជៅ្រនាុង

ស្្នភាពលំរា្ររាងជនះ។	 អនា្រអាចចាប់ជផដែើមស្្រ 

ល្ងនិយយ	 «ខ្ុំមានអារម្មណ៍មិនសបបាយចិត្	 ជៅ 
ជពលថៃល...»	 ជៅជពលថៃលអនា្រមានអារម្មណ៍សបបា

យរាមួយជរឿងជនាះ	 អុនា្រអាចស្្រល្ងនិយយ	 «ខ្ុំ 
មានអារម្មណ៍	 មិនសបបាយចិត្/កពរួយ/អា្់រអន់ចិត្	 ជៅ 

ជពលថៃល...»	រាមួយដៃគូរបស់អនា្រ។	

	 សូមជមើលពម័ត៌មានសកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល

្រនាុងឧបសម្ម័ន្ធ១៩

�កមមេភាព ១៩.៥៖ ក្រពរៀនអនតវ�្ជាក់ណ�ង្
រយៈជពលកតរូវការ៖	១០-១៥	នាទី	

ជគាលបំណង៖	 បិទ្ិរច្ចពិភា្រសា  ជលើ្រទរឹ្រអនា្រចូលរមួ 

្រនាុងការអនុវត្នូវអ្ីថៃលរានជរៀនសូកត	និងចូល	រមួ្រនាុង

្ិរច្ចពិភា្រសាបន្ាប់ជទៀត។	

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 អនា្រសកមបសកមរួល	 ឬ 

អនា្រចូលរមួសជងខាបខលែរឹមស្រសំខាន់ពី្ិរច្ចពិភា្រសា	 	 និង

ជលើ្រជ�ើងពីវធីិថៃលការជរៀនសូកតជនះអាចអនុវត្រា្់រ

ថសង្	តាមរយៈការចូលរមួជោយស្មម័កគចិត្។	

ជសច្រ្ីថណនំា៖	

១.	 ពន្យល់ថ្៖	 ជយើងរានបញ្ច ប់ជមជរៀនសកមាប់ដ្ងៃ

ជនះជហើយ	ប៉ាុថន្សូមចំាថ្	ជយើងរានយល់កពមថ្

កតរូវជួបគានា ម្ងជទៀត។	ដ្ងៃជនះ	ជយើងរាន្នចូល	

ទីបញ្ច ប់ទំាងអស់គានា 	 ប៉ាុថន្ចូរចងចំាថ្	 ជយើងនរឹង	

ជួបគានា រា្្មីមដែងជទៀត។	 ដ្ងៃជនះ	 ជយើងរានពិភា្រសា

អំពីការករាសសម័យទា្់រទង	 និងៃំជណាះសស្យ	

ជជមាលែ ះ។	

២.	 សួរថ្៖	 ជតើប្ូនមានអ្ីចង់ថច្ររថំល្រការយល់

ជែើញ	 ឬការចាប់អារម្មណ៍អំពី្ិរច្ចពិភា្រសាដ្ងៃជនះ	

របស់ជយើងថៃរ	ឬជទ?

៣.	 ពន្យល់ថ្៖	ជៅចជនាលែ ះជពលជនះ	និង្ិរច្ចកបជំុជលើ្រ

ជកកាយរបស់ជយើងសូមប្ូនៗយ្ររជបៀបជោះ 
សស្យជជមាលែ ះថៃលជយើងជរៀនដ្ងៃជនះម្រអនុវត្។	

អរគុណកគប់គានា ថៃលរានចូលរមួ	 ខ្ុំសង្រឹមថ្នរឹង

រានជួបពួ្រជគរា្្មី្រនាុង្ិរច្ចកបជំុបន្ាប់	 ថៃលជយើង 
នរឹងជផ្្តជលើការចរចា	និងការជោះ	សស្យបញ្ហា ។	
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សមសរៀនទតី២០៖
ការចរចា និងការសដាះសស្�បញ្ហា



186    |   ប្របទសកម្ពុជា  -  បសៀវបៅណែនាសំបរា្រ់អ្នកសបម្រសបមរួេបកមេងវយ័ជទំង់

ពមពរៀនទតី២០៖ ក្រចរចា និងក្រពោះ្ស្យបញ្ហា
ទិៃឋាភាពរមួ៖ ជមជរៀនជនះជផ្្តជលើការថសង្រ្រការជោះសស្យបញ្ហា 	និងការចរចារាមួយអនា្រចិញ្ច រឹម	បីរាច់	មិត្ភ្រ្ិ	្៏រ

ៃូចរាជលើ្រទរឹ្រចិត្ការ្លែុះបញ្្ច ំងអំពីទំនា្់រទំនងរាមួយអនា្របីរាច់ថ្ទំា	ការ	ទទួលខុសកតរូវរបស់អនា្របីរាច់ថ្ទំា	

និងអ្ីថៃលមនុស្សវ ម័យជ្រ្មងកតរូវការពីអនា្របីរាច់ថ្ទំា។	

ជគាលបំណង៖ 

 ជលើ្រ្រម្ស់ការជោះសស្យជជមាលែ ះថបបវជិ្ជមាន	និងជំនាញចរចា

 ពកងរឹងការយល់ៃរឹងអំពីតំរវូការរបស់អនា្របីរាច់ថ្ទំា	និងជ្រ្មងវ ម័យជំទង់

 ជលើ្រ្រម្ស់ការថសង្រ្រជំនួយ	និងការជបើ្រចិត្ទូោយរវាងអនា្របីរាច់ថ្ទំា	និងជ្រ្មងវ ម័យជំទង់

 ជមជរៀនជនះគួរកតរូវរានសកមបសកមរួល	ជោយឱ្យអនា្រថ្ទំាអាចជមើលជែើញផំ្្ងរបូភាព	ថៃលជ្រ្មងវ ម័យជំទង់	

រានជរៀបចំជ�ើង	និងជធ្ើការ្លែុះបញ្្ច ំង។

ស្រម្មភាពជមជរៀនទី២០ សមា្ភ រ ជពលជវោ

ស្រម្មភាព	២០.១៖	្ិរច្ចស្្គមន៍

ជគាលបំណង៖ ស្្គមន៍អនា្រចូលរមួម្រកាន់្ិរច្ចពិភា្រសាជនះ		និងជ្លែើយ 

តបចំជោះសំណួរការកពរួយរារម្ភ ឬលទ្ធផលថៃល	សជកមចរានោ្់រ 

ពម័ន្ធនរឹងក្ររុមជនះ	និងជលើ្រទរឹ្រចិត្ពួ្រជគចូល	រមួការពិភា្រសាដ្ងៃជនះ

១០-១៥នាទី

ស្រម្មភាព	២០.២៖	ជជមាលែ ះ	និងការចរចារាមួយអនា្រៃដទ

ជគាលបំណង៖ ជរៀនសូកត	និងអនុវត្ជំនាញករាសសម័យទា្់រទង	កប្រប 

ជោយទំនុ្រចិត្	និងការជគារពថៃលអាចជកបើករាស់		សកមាប់ជោះសស្យ

ការថខ្ងគំនិតគានា រាមួយអនា្រចិញ្ច រឹមបីរាច់	ជ្រ្មងវ ម័យជំទង់	សហការ	ីនិង	

មិត្ភ្រ្ិ។	

ក្រោសផំ្្ងធំ	ហ្ឺត ៤០-៥០នាទី

ស្រម្មភាព	២០.៣៖	ការបំផុសគំនិតអំពីអ្ីថៃលជ្រ្មងវ ម័យជំទង់	កតរូវការ	

ពីអនា្រចិញ្ច រឹមបីរាច់	និងការទទួលខុសកតរូវរបស់ជ្រ្មងវ ម័យ	ជំទង់

ជគាលបំណង៖ ្លែុះបញ្្ច ំងពីអ្ីថៃលជ្រ្មងវ ម័យជំទង់កតរូវការពីអនា្រ	ចិញ្ច រឹមបី 

រាច់	និងការទទួលខុសកតរូវរបស់ជ្រ្មងវ ម័យជំទង់។	្ិរច្ចការជនះនរឹងកតរូវ 

ជកបើករាស់្រនាុងស្រម្មភាពបន្ាប់។	

ក្រោសផំ្្ងធំ	ហ្ឺត ១៥-២០នាទី

ស្រម្មភាព	២០.៤៖	ការផ្សព្ផសាយជៅៃល់អនា្រចិញ្ច រឹមបីរាច់

ជគាលបំណង៖ ្លែុះបញ្្ច ំងពីទំនា្់រទំនងរបស់ខលែួនរាមួយអនា្រ	ចិញ្ច រឹម	

បីរាច់	និងបងាហា ញ	និងថច្ររថំល្រមតិរបស់ខលែួនស្ីពីអ្ី	ថៃលជ្រ្មងវ ម័យ 

ជំទង់កតរូវការពីអនា្រអនា្រចិញ្ច រឹមបីរាច់។	

ក្រោស	ប៊ាិចពណ៌	និង	

គូលម័រផ្ត់	ថ្នា ំោប	

របូភាពពីទស្សនាវៃ្ី	

ឬកាថសត	្រដ្ន្	កាវ	

ក្រោសផំ្្ងធំ	ហ្ឺត	

និងស្ុត

៥០-៦០នាទី



បោះពុម្ពផ្សាយបេីកទី២ • ២០១៨    |   187

ស្រម្មភាព	២០.៥៖	ការជរៀនអនុវត្រា្់រថសង្

ជគាលបំណង៖ បិទ្ិរច្ចកបជំុក្ររុម	ជំរញុឱ្យអនា្រចូលរមួយ្រអ្ី	ថៃលរាន 

ជរៀនជៅអនុវត្	និងជលើ្រទរឹ្រចិត្ឱ្យអនា្រចូលរមួកត�ប់ម្រវញិ។	
១០-១៥នាទី

(មានជពលកបថហល	៣-៥	នាទី)

ខ.	 ជហើយនរណាមានការកពរួយរារម្ភ	 ឬសំណួរ 

អ្ីចង់ជលើ្រជ�ើងថៃរ	 ឬជទមុនជយើងបន្ជៅ	

កបធានបទ្្មី។	កបសិនជបើមានសំុអនា្រស្មម័កគចិត្	

២	ឬ៣	នា្់រជ�ើងថច្ររថំល្រ។	

្ំរណត់សមា្គ ល់សកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល៖ 

 កបសិនជបើគា្ម នអនា្រណាមានា ្់រថច្ររថំល្រអ្ីមួយជទ

ជនាះ	អនា្រសកមបសកមរួលអាចថច្ររថំល្រៃំជណើ រ 

ជរឿង	ឬការសជងកាតផ្្ល់ខលែួនណាមួយពីជីវតិផ្្ល់ 

ខលែួន	 ជហើយផសារភា្ជ ប់វាជៅនរឹងការពិភា្រសាគានា ជៅ	

ជមជរៀនមុន។	

 ជកបើការអបអរ	 ការជសងៃើចសរជសើរ	 និងការស្ទរ 

ជៃើម្ីពកងរឹងភាពជរាគជម័យ	 ឬៃំជណើ រផ្លែ ស់បដែូរ 
តាមថបបវជិ្ជមាន។	

៣.	 ពន្យល់ថ្៖	 ដ្ងៃជនះជយើងនរឹងជរៀនពីការជោះសស្

យបញ្ហា 	 និងការចរចារាមួយអនា្រៃដទ	 ៃូចរា	

ឪពុ្រម្ាយ	និងមិត្ភ្រ្ិ។	ជយើងនរឹងពិនិត្យពីការទទួ

លខុសកតរូវរបស់ឪពុ្រម្ាយ	 និងអ្ីថៃលយុវជន 

កតរូវការ។	

�កមមេភាព ២០.១៖ កិច្ចស្វា គមន៍
រយៈជពលកតរូវការ៖	១០-១៥	នាទី

ជគាលបំណង៖	ស្្គមន៍អនា្រចូលរមួម្រកាន់្ិរច្ចពិភា្រសា

ជនះ	និងជ្លែើយតបចំជោះសំណួរការកពរួយ	រារម្ភ	ឬលទ្ធ

ផលថៃលសជកមចរានោ្់រពម័ន្ធនរឹងក្ររុមជនះ	 និងជលើ្រ

ទរឹ្រចិត្ពួ្រជគចូលរមួការពិភា្រសា	ដ្ងៃជនះ។	

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 ការសជងខាបជោយអនា្រ	

សកមបសកមរួល	 និងការផ្ល់ពម័ត៌មានកត�ប់របស់អនា្រ	

ស្មម័កគចិត្។	

ជសច្រ្ីថណនំា៖	

១.	 ពន្យល់ថ្៖	 ស្្គមន៍ប្ូនៗទំាងអស់គានា ថៃលម្រ 
ចូលរមួ្រនាុង្ិរច្ចពិភា្រសារបស់ជយើងដ្ងៃជនះ។	 កាល 
ពីជមជរៀនមុន	 ជយើងជថជ្រគានា ពីវធីិជផ្សងៗដនការ 

ទំនា្់រទំនងគានា 	 និងរជបៀបថៃលវាជះឥទ្ធិពល	 ជលើ 

ជយើង។	 ជយើង្៏ររានអនុវត្	 ការជកបើករាស់អំណះ 

អំណាងថៃលមានោ្រ្យ	«ខ្ុំ»។	

២.	 សួរថ្៖ 

្រ.	 ជតើមាននរណាចង់ថច្ររថំល្រពីការអនុវត្អ្ី

ថៃលរានពិភា្រសាថៃរឬជទ?	កបសិនជបើមានសំុ	

អនា្រស្មម័កគចិត្	 ១	 ឬ២	 នា្់រជ�ើងថច្ររថំល្រ។	

�កមមេភាព ២០.២៖ ជពម្ាះ និងក្រចរចាជាមួយអ្នកែមទ
(ៃ្រសសង់ពី	 Skhokho	 ការគំាកទៃល់ភាពជរាគជម័យ	

សកមាប់កគរួស្រ)

រយៈជពលកតរូវការ៖	៤០-៤៥	នាទី

ជគាលបំណង៖	 ជរៀនសូកត	 និងអនុវត្ជំនាញករាសសម័យ

ទា្់រទងកប្របជោយទំនុ្រចិត្	 និងការជគារព	 ថៃល	

អាចជកបើករាស់	 សកមាប់ជោះសស្យជជមាលែ ះរាមួយអនា្រ

ចិញ្ច រឹមបីរាច់	ដៃគូ	និងមិត្ភ្រ្ិ។	
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ស្រសំខាន់ៗ៖	

 ជជមាលែ ះមិនថមនកតរូវថតរាបទពិជស្ធន៍អវជិ្ជមាន

ជទ	 ជបើអនា្រមានយុទ្ធវធីិជោះសស្យជោយការ

ជគារព	និងទំនុ្រចិត្។	

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 អនា្រចូលរមួនរឹងជរៀបចំ 

ការសថម្ងតួជៃើម្ីអនុវត្	 និងបងាហា ញពីការជកបើករាស់ 

ជំនាញករាសសម័យទា្់រទង	 ថៃលរានសិ្រសាពីៃំបូង្រនាុង

្ិរច្ចពិភា្រសាជៃើម្ីចរចាការថខ្ងគំនិតគានា 	 ឬស្្នភាព 

ជជមាលែ ះរាមួយអនា្រចិញ្ច រឹមបីរាច់	មិត្ភ្រ្ិ	ឬដៃគូណាត់ជួប។	

ជសច្រ្ីថណនំា៖	

១.	 ពន្យល់ថ្៖	 ការករាសសម័យទា្់រទងថបបវជិ្ជមាន	 គឺ

រាវធីិមួយដនការបជងកាើតទំនា្់រទំនងអហិងសា។	 	 ដ្ងៃ

ជនះជយើងនរឹងអនុវត្ការជកបើករាស់ជំនាញទំាងជនះ

ជៃើម្ីចរចាជពលមានជជមាលែ ះរាមួយមនុស្សជពញ

វ ម័យ	មិត្ភ្រ្ិ	ឬសងសា។	

២	.	 សួរថ្៖	 ជតើជយើងគួរជកបើជំនាញណាខលែះជៃើម្ីជោះ 

សស្យជជមាលែ ះ?	(ជរៀបរាប់ចំណុចទំាងជនះជលើក្រោស	

ផំ្្ងធំ)

្ំរណត់សមា្គ ល់សកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល៖ 

 កតរូវរលំរឹ្រជ្រ្មងៗពីជំនាញទំនា្់រទំនងថៃលមាន

ការជគារព	 និងទំនុ្រចិត្	 រាពិជសសអំណះ	

អំណាងថៃលមានោ្រ្យ	«ខ្ុំ»។	

៣.	 ករាប់ថ្៖	 សំុឱ្យប្ូនៗជធ្ើការរាគូ	 ឬរាក្ររុម	 ជៃើម្ី 
ជរៀបចំការសថម្ងតួខលែីៗ	 ពីរជបៀបថៃលជ្រ្មងវ ម័យ	 

ជំទង់ចរចារាមួយឪពុ្រម្ាយរបស់គាត់ជពលថខ្ង

គំនិតគានា ។	

៤.	 សួរសំណួរពិភា្រសាថ្៖ 

្រ.	 ជតើប្ូនរានជែើញអា្រប្្ិររយិវជិ្ជមានអ្ីខលែះ 

្រនាុងការសថម្ងជនះ?

ខ.	 ជតើប្ូនយល់ថ្	 ស្រម្មភាពជផ្សងៗជនាះអាច

ជ្រើតជ�ើង្រនាុងកគរួស្រ	ឬជទ?	ជហតុអ្ី?

៥.	 និយយថ្៖	 សំុឱ្យអនា្រស្មម័កគចិត្ពីរ	 បីនា្់រថច្រ 

រថំល្រអ្ីថៃលរានជរៀនពីស្រម្មភាពជនះ។	

៦.	 សជងខាបថ្៖	 ជយើងកគប់គានា សុទ្ធថតមានជជកមើស្រនាុង

ការជោះសស្យជជមាលែ ះ។	 ជយើងអាចជកជើសយ្រ	

ជជកមើសហិងសា	ឬជោយអហិងសា	 ថតកតរូវចំាថ្ផល

ប៉ាះោល់អាសសម័យជលើអ្ីថៃលជយើងជកជើសជរ ើស។	

្ំរណត់សមា្គ ល់របស់អនា្រសកមបសកមរួល៖ 

 សកមាប់ជំហា៊ា នទី៥	 វាយតដមលែ្រកមិតយល់ៃរឹង 

របស់អនា្រចូលរមួស្ីពីកបធានបទ	 និងជតើកតរូវ	

មានការចូលរមួបថន្ម្រនាុងលំហាត់	ឬជទ។	

 កតរូវសរជសើរអនា្រចូលរមួសកមាប់ការជកបើករាស់

ជំនាញថៃលរានជរៀនសូកត	 និងបំផុស្រនាុង 
្រម្មវធីិ។	

 អនា្រកបថហលរាកតរូវជួយថណនំាអនា្រចូលរមួ	

្រនាុងជរឿងលំរា្រមួយចំនួន	 ជោយជូយឱ្យពូ្រ 
ជគ	 រ្រសាទំនា្់រទំនងកប្របជោយការជគារព	

ទំនុ្រចិត្	និងជបើ្រទូោយ។	

 គូសបញ្្ជ ្់រពីរជបៀប	 ថៃលជយើងអាចជកបើ 

ករាស់ជំនាញទំនា្់រទំនងថៃលមានទំនុ្រចិត្	

និង	ការជគារព	រាមួយអនា្រចិញ្ច រឹមបីរាច់	 ដៃគូ 

ណាត់ជួប	និងមិត្ភ្រ្ិ។	

 ជំរញុឱ្យអនា្រចូលរមួមានល្រខាណៈរា្់រថសង្	

្រនាុងការជកបើករាស់ជំនាញទំាងជនាះ្រនាុងជរឿង។	

 សូមឱ្យអនា្រចូលរមួគិតពីរជបៀបថៃលពួ្រជគ 

អាចកបឈមនរឹងអ្ី	ថៃលមិត្របស់ខលែួននិយយ	

ឬជធ្ើ	 ថៃលពួ្រជគមិនអាចទទួលយ្ររាន។	

សួរពួ្រជគពីរជបៀបថៃលពួ្រជគជោះសស្យ 

នរឹងកបតិ្រម្មរបស់មិត្ភ្រ្ិចំជោះអា្រប្្ិររយិ

ជនះ	 (ឧ.	ការកតរូវជគជៅថ្រា	មនុស្ស្ំរស្្រ	

និង	ទន់ករាយ)?
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(ៃ្រសសង់ពី្រកមងឧប្ររណ៍បណុ្ះបណ្ាល	 សកមាប់	

មនុស្សវ ម័យជំទង់ស្ីពីអំជពើហិងសាទា្់រទងនរឹងជយនឌម័រ)

រយៈជពលកតរូវការ៖	១៥-២០	នាទី

ជគាលបំណង៖	 ្លែុះបញ្្ច ំងពីអ្ីថៃលជ្រ្មងវ ម័យជំទង់កតរូវ

ការពីអនា្រចិញ្ច រឹមបីរាច់	និងការទទួលខុសកតរូវរបស់ជ្រ្មង	

វ ម័យជំទង់។	្ិរច្ចការជនះ	នរឹងកតរូវជកបើករាស់្រនាុងស្រម្មភាព	

បន្ាប់។	

ស្រសំខាន់ៗ៖	

 ជបើជទាះរាជយើងកាលែ យរាមានឯ្ររាជ្យភាព	 និង

មានការទទួលខុសកតរូវជកចើនរាងមុន	 ជយើងជៅ

ថតកតរូវការអនា្របីរាច់ថ្ទំាជយើង

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 អនា្រចូលរមួនរឹងបំផុស 

គំនិតអំពីអ្ីថៃលយុវជនកតរូវការពីអនា្រថ្ទំា	 និងការ 

ទទួលខុសកតរូវរបស់មនុស្សជពញវ ម័យ។	 ពម័ត៌មានជនះ 

នរឹងជកបើ្រនាុងស្រម្មភាជកកាយជទៀត។	

ជសច្រ្ីថណនំា៖	

១.	 ពន្យល់ថ្៖	 ជយើងនរឹងនំាគានា ជធ្ើការបំផុសគំនិត 

ជៃើម្ីថសង្យល់សីុជជករៅពីអ្ីថៃលជ្រ្មងៗចង់រាន

ពីឪពុ្រម្ាយ	 ឬអាណាពយារាល	 និងអ្ីថៃលជ្រ្មង 

វ ម័យជំទង់កតរូវជធ្ើ។	

២.	 សួរ	និង្រត់ចជមលែើយជលើក្រោសផំ្្ងធំ៖ 

្រ.	 ជតើ	 ្ុរមារ	 និងជ្រ្មងវ ម័យជំទង់កតរូវការអ្ីខលែះពីឪពុ

្រម្ាយរបស់ពួ្រជគ?

ខ.	 ជតើតួនាទី	 និងការទទួលខុសកតរូវរបស់ឪពុ្រម្

តាយមានអ្ីខលែះ?

គ.	 ជតើតួនាតី	និងទំនួលខុសកតរូវរបស់ប្ូនៗមានអ្

វខីលែះ?

្ំរណត់សមា្គ ល់សកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល៖ 

 ឧទាហរណ៍អាចមាន៖	សសឡាញ់្ូរន	ថច្ររថំល្រ	

ការអត់ជអាន	សរជសើរ	បជកងៀន្ូរនពីអ្ី	ថៃលកតរូវ	

ឬខុស	 ផ្ល់ការថណនំាសកមាប់អា្រប្្ិររយិ	 

និងពិភា្រសាគានា ជៅជពលជ្រើតមានបញ្ហា ។ល។	

�កមមេភាព ២០.៣៖ ក្របំផត�គំនិ�អំពតីអវាតីណែលពកមេងវ័យជំទង់្�រូវក្រពតី  

អ្នកចិញ្ច លមបតីបាច់ និងក្រទទួលខត�្�រូវរប�ព់កមេងវ័យជំទង់

�កមមេភាព ២០.៤៖ ក្រផ្សពវាផសាយពៅែលអ់្នកណែទា ំ
(ៃ្រសសង់ពី្រកមងឧប្ររណ៍បណុ្ះបណ្ាល	 សកមាប់	

មនុស្សវ ម័យជំទង់	ស្ីពីអំជពើហិងសាទា្់រទងនរឹងជយនឌម័រ)

រយៈជពលកតរូវការ៖	៥០-៦០	នាទី

ជគាលបំណង៖	 ្លែុះបញ្្ច ំងពីទំនា្់រទំនងរបស់ខលែួន	

រាមួយអនា្រចិញ្ច រឹមបីរាច់	និងបងាហា ញ	និងថច្ររថំល្រមតិ

របស់ខលែួនស្ីពីអ្ីថៃលជ្រ្មងវ ម័យជំទង់កតរូវការពីអនា្រចិញ្ច រឹម

បីរាច់។	

ស្រសំខាន់ៗ៖	

 មានអនា្រថ្ទំាខុសៗគានា ្រនាុងជីវតិរបស់ជ្រ្មងវ ម័យ	

ជំទង់	 ជហើយពួ្រជគគឺរាកបភពធនធានសំខាន់

សកមាប់គំាកទ	និងថណនំាជ្រ្មងវ ម័យជំទង់

 រាការចំារាច់សកមាប់ជ្រ្មងវ ម័យជំទង់្រនាុងការ	

ថសង្រ្រជំនួយ	និងការគំាកទពីអនា្រចិញ្ច រឹមបីរាច់

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 អនា្រចូលរមួនរឹងបជងកាើត 

ផំ្្ងថៃលមានរបូភាព	 និងខលែរឹមស្រសកមាប់អនា្រ	 ចិញ្ច រឹម

បីរាច់ស្ីពីអ្ីថៃល្ុរមារកតរូវការ។	

ជសច្រ្ីថណនំា៖	

១.	 ពន្យល់ថ្៖	 ជយើងនរឹងជរៀបចំក្រោសថៃលមាន 
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របូភាព	 និងខលែរឹមស្រថៃលអាច»ផ្សព្ផសាយៃល់	

អាណាពយារាល	 ជៃើម្ីករាប់ពួ្រគាត់ពីអ្ីថៃល 

ជយើងកតរូវការ»។	ប្ូនៗអាចជធ្ើការថតឯង	រាគូ	ឬរា

ក្ររុមជៃើម្ីជួយជរៀបចំគំនិតទំាងជនះ។	 ជយើងមាន	

ជពលកបថហល	 ៣០-៤០នាទីសកមាប់ស្រម្មភាព	

ជនះ។	

២.	 និយយថ្៖	សូមប្ូនបិទសនលែរឹ្ររបូភាពជលើជញ្្ជ ំង	

រចួពន្យល់ពីគំនិតសំខាន់ៗទំាងជនាះ។	 ប្ូនៗអាច	

យ្រ	របូទំាងជនះជៅផ្ះជហើយបិទវាជៅ្រថនលែងណា

ថៃលមនុស្សជពញវ ម័យអាចជមើលជែើញ។	

៣.	 ពន្យល់ថ្៖	 ស្រម្មភាពជនះចង់ជំរញុគំនិតវជិ្ជមាន	

និងសំជ�ងរបស់យុវជនស្ីពីតួនាទីនិងការទទួល	

ខុសកតរូវរបស់អនា្រថ្ទំា។	

៤.	 និយយថ្៖	 សូមអនា្រស្មម័កគចិត្ពីរ	 បីនា្់រថច្រ 

រថំល្រពីអ្ីថៃលជមើលជែើញថ្	 មានកបជយជន៍	 

និងគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ពីស្រម្មភាជនះ។	

្ំរណត់សមា្គ ល់របស់អនា្រសកមបសកមរួល៖ ស្រម្ម 

ភាពជនះសំជៅជំរញុគំនិតវជិ្ជមាន	 និងសំជ�ងរបស់ 

យុវជនស្ីពីតួនាទី	 និងការទទួលខុសកតរូវរបស់អនា្រ 

ថ្ទំា។	 មយា៉ាងជទៀត	 ស្រម្មភាពជនះ	 សំជៅជលើការ 

ចំណាយជពល្ំរស្ន្	 រាមួយគានា 	 ជៃើម្ីបជងកាើតអ្ីថៃល 

គួរឱ្យទា្់រទាញ។	 ៃូជចនាះ	 អនា្រសកមបសកមរួលកតរូវ 

បងាហា ញចំណាប់អារម្មណ៍ជលើស្នា ដៃរបស់ពួ្រជគ	 និង 

ផ្ល់តកមរុយ	 កបសិនជបើពួ្រជគគិតមិនជែើញជំរញុឱ្យ 

មានការជកបើករាស់សមា្ភ ររាជកចើន	 ជហើយកបសិនជបើ

ពួ្រជគខា្ម ស់ជអៀនមិនអាចជកបើករាស់សមា្ភ រទំាងជនាះ	 

សូម្ំុររះិគន់។	 កបការសំខាន់កតរូវមានសមា្ភ រគួរឱ្យទា្់រ 

ទាញរាជកចើន	ៃូចរា	ក្រោស	ប៊ាិចពណ៌	និងគូលម័រផ្ត់	 

ថ្នា ំោប	របូភាពពីទស្សនាវៃ្ី	ឬកាថសត	្រដ្ន្	និងកាវ	 

សកមាប់ឱ្យអនា្រចូលរមួជកបើករាស់បជងកាើតផំ្្ងរបូភាព។	 

ជក្ពីជនះ	ពួ្រជគអាចជកបើករាស់សមា្ភ រធម្មរាតិ	កបសិន 

ជបើមាន	 ៃូចរា	 សលែរឹ្រជឈើ	 និងផ្កា សកមាប់បិទជលើផំ្្ង 

ជៃើម្ីបថន្មជស្ភម័ណ្ឌ ភាព។

�កមមេភាព ២០.៥៖ ក្រពរៀនអនតវ�្ជាក់ណ�ង្
រយៈជពលកតរូវការ៖	១០-១៥	នាទី	

ជគាលបំណង៖	 បិទ្ិរច្ចកបជំុក្ររុម	 ជំរញុឱ្យអនា្រចូលរមួ 

យ្រអ្ីថៃលរានជរៀនជៅអនុវត្	 និងជលើ្រទរឹ្រចិត្ឱ្យ 

អនា្រចូលរមួកត�ប់ម្រវញិ។	

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 អនា្រសកមបសកមរួល	 ឬ 

អនា្រចូលរមួសជងខាបខលែរឹមស្រសំខាន់ពី្ិរច្ចពិភា្រសា		និង

ជលើ្រជ�ើងពីវធីិថៃលការជរៀនសូកតជនះ	 អាចអនុវត្ 

រា្់រថសង្តាមរយៈការចូលរមួជោយស្មម័កគចិត្។	

ជសច្រ្ីថណនំា៖	

១.	 ពន្យល់ថ្៖	 ជយើងរានបញ្ច ប់ជមជរៀនសកមាប់ដ្ងៃ

ជនះជហើយ	ប៉ាុថន្សូមចំាថ្	ជយើងរានយល់កពមថ្

កតរូវជួបគានា ម្ងជទៀត។	ដ្ងៃជនះជយើងរានជថជ្រគានា ពី

ជបៀបជោះសស្យជជមាលែ ះរាមួយមនុស្ស	 ជពញវ ម័យ	

សងសា	 មិត្ភ្រ្ិ	 ជោយអនុវត្ជំនាញទំនា្់រទំនង 

ថៃលមានទំនុ្រចិត្និងជោយការជគារព។	 ជក្ពី

ជនះជយើងរាន្លែុះបញ្្ច ំងពីអ្ីថៃលយុវជនកតរូវការ

ពីឪពុ្រម្ាយនិងការទទួលខុសកតរូវរបស់គាត់។	

២.	 សួរថ្៖	 ជតើប្ូនមានអ្ីចង់ថច្ររថំល្រការយល់

ជែើញ	 ឬការចាប់អារម្មណ៍អំពី្ិរច្ចពិភា្រសាដ្ងៃជនះ	

របស់ជយើងថៃរ	ឬជទ?

៣.	 ពន្យល់ថ្៖	 ជៅចជនាលែ ះជពលឥ�ូវជនះ	 និង្ិរច្ច	

កបជំុបន្ាប់	 សូមពយាយមពិចារណាពីរជបៀបថៃល

អនា្រករាសសម័យទា្់រទងរាមួយអនា្រចិញ្ច រឹមបីរាច់	និង 

អនា្រជផ្សងជទៀត	 រាពិជសសរជបៀបថៃលអនា្រ	 ជោះ 

សស្យជជមាលែ ះនានា។	 ពិនិត្យជមើលថ្ជតើអនា្រអាច 

ជកបើករាស់អំណះអំណាងថៃលមានោ្រ្យ	«ខ្ុំ»	ឬជទ	

និង្លែុះបញ្្ច ំងពីឥទ្ធិពលរបស់វាជៅជពលអនា្រជធ្ើ 
ទំនា្់រទំនងតាមវធីិជនះ។	 អរគុណកគប់	 គានា ថៃល 

រានចូលរមួ	 សង្រឹមថ្នរឹងរានជួបប្ូនៗរា្្មី្រនាុង

្ិរច្ចកបជំុបន្ាប់	 ថៃលជយើងនរឹងជផ្្ត	 ជលើគជកមាង 

សហគមន៍	និងរជបៀបជំរញុអនា្រៃដទ។	
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សមសរៀនទតី២១៖
គសសមាងេហគមន៍ និងការជំរុ�ឱ្យអ្ក 

ស្សេងសទៀតផ្លែ េ់ប្ដូរ
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ពមពរៀនទតី២១៖  គព្មាង�ហគមន៍ និងក្រជំរ តញឱ្យ 
អ្នកពផ្សងពទៀ�ផ្្�ប់្ូរ
ទិៃឋាភាពរមួ៖ ជមជរៀនជនះផ្ល់ជពលជវោ	និងការថណនំាៃល់អនា្រចូលរមួជៃើម្ីជរៀបចំថផនការសកមាប់	គំនិតគជកមាង 

សហគមន៍	និងថច្ររថំល្រ	និងផ្ល់ពម័ត៌មានកត�ប់ជៃើម្ីពកងរឹងថផនការទំាងជនះ។	

ជគាលបំណង៖ 

 បជងកាើតថផនការលំអិត	និងរា្់រោ្់រសកមាប់គជកមាងសហគមន៍

 ពកងរឹងភាពទា្់រទាញសកមាប់គជកមាងសហគមន៍

ស្រម្មភាពជមជរៀនទី២១ សមា្ភ រ ជពលជវោ

ស្រម្មភាព	២១.១៖	្ិរច្ចស្្គមន៍

ជគាលបំណង៖ ស្្គមន៍អនា្រចូលរមួម្រកាន់្ិរច្ចពិភា្រសាជនះ	និងជ្លែើយតប 

ចំជោះសំណួរការកពរួយរារម្ភ ឬលទ្ធផលថៃលសជកមច	រានោ្់រពម័ន្ធនរឹងក្ររុម 

ជនះ	និងជលើ្រទរឹ្រចិត្ពួ្រជគចូលរមួការ	ពិភា្រសាដ្ងៃជនះ

១០-១៥នាទី

ស្រម្មភាព	២១.២៖	ការជរៀបចំថផនការគជកមាង

ជគាលបំណង៖ ជួយឱ្យអនា្រចូលរមួជរៀបចំថផនការស្រម្មភាពរា្់រោ្់រ	សកមាប់

គំនិតគជកមាងសហគមន៍នីមួយៗ។	

ក្រោសផំ្្ងធំ	

ហ្ឺត

៤០-៤៥	

នាទី

ស្រម្មភាព	២១.៣៖	ថល្ងការតកមង់ជួរ

ជគាលបំណង៖ ជៃើម្ីបជងកាើនថ្មពលក្ររុម	និងជលើ្រទរឹ្រចិត្ការសហការរវាង 

អនា្រចូលរមួ

១០-១៥នាទី

ស្រម្មភាព	២១.៤៖	ការថច្ររថំល្រថផនការរបស់ជយើង

ជគាលបំណង៖ ពិនិត្យជ�ើងវញិជលើថផនការគជកមាងសកមាប់	លទ្ធភាព	និងការ	

ពកងរឹង

៣០-

៤០នាទី

ស្រម្មភាព	២១.៥៖	ការជរៀនអុវត្រា្់រថសង្

ជគាលបំណង៖ បិទ្ិរច្ចកបជំុក្ររុម	ជំរញុឱ្យអនា្រចូលរមួយ្រអ្ី	ថៃលរានជរៀនជៅ	

អនុវត្	និងជលើ្រទរឹ្រចិត្ឱ្យអនា្រចូលរមួកត�ប់	ម្រវញិ។	
១០-១៥នាទី
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រយៈជពលកតរូវការ៖	១០-១៥	នាទី

ជគាលបំណង៖	ស្្គមន៍អនា្រចូលរមួម្រកាន់្ិរច្ចពិភា្រសា 

ជនះ	និងជ្លែើយតបចំជោះសំណួរការកពរួយ	រារម្ភ	ឬលទ្ធ

ផលថៃលសជកមចរានោ្់រពម័ន្ធនរឹងក្ររុមជនះ	 និងជលើ្រ

ទរឹ្រចិត្ពួ្រជគចូលរមួការពិភា្រសាដ្ងៃជនះ។	

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 ការសជងខាបជោយអនា្រ	

សកមបសកមរួល	 និងការផ្ល់ពម័ត៌មានកត�ប់របស់អនា្រ	

ស្មម័កគចិត្។	

ជសច្រ្ីថណនំា៖	

១.	 ពន្យល់ថ្៖	ស្្គមន៍ប្ូនៗទំាងអស់គានា រា្្មី!	កាល	

ជួបគានា ជលើ្រមុន	 ជយើងរានពិភា្រសាគានា ពីការជោះ	

សស្យបញ្ហា 	 និងការចរចារាមួយអាណាពយារាល។	

កាលពីជមជរៀនមុនជយើងជោះសស្យបញ្ហា 	និងការ	

ចរចា	ពិជសសរាមួយអនា្រថ្ទំា្រនាុងជីវតិរបស់ជយើង។	

២.	 សួរថ្៖ 

្រ.	 ជតើមាននរណាចង់ថច្ររថំល្រពីការអនុវត្អ្ី

ថៃលរានពិភា្រសាថៃរឬជទ?	កបសិនជបើមានសំុ	

អនា្រស្មម័កគចិត្	 ១	 ឬ២	 នា្់រជ�ើងថច្ររថំល្រ។	

(មានជពលកបថហល	៣-៥	នាទី)

ខ.	 ជហើយនរណាមានការកពរួយរារម្ភ	 ឬសំណួរអ្ី	

ចង់ជលើ្រជ�ើងថៃរ	 ឬជទមុនជយើងបន្ជៅ	

កបធានបទ្្មី។	កបសិនជបើមានសំុអនា្រស្មម័កគចិត្	

២	ឬ៣	នា្់រជ�ើងថច្ររថំល្រ។	

្ំរណត់សមា្គ ល់សកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល៖ 

 កបសិនជបើគា្ម នអនា្រណាមានា ្់រថច្ររថំល្រអ្ីមួយ

ជទជនាះ	 អនា្រសកមបសកមរួលអាចថច្ររថំល្រ	

ៃំជណើ រជរឿង	 ឬការសជងកាតផ្្ល់ខលែួនណាមួយពី 
ជីវតិផ្្ល់ខលែួន	 ជហើយផសារភា្ជ ប់វាជៅនរឹងការ 

ពិភា្រសាគានា ជៅជមជរៀនមុន។	

 ជកបើការអបអរ	 ការជសងៃើចសរជសើរ	 និងការស្ទរ 

ជៃើម្ីពកងរឹងភាពជរាគជម័យ	 ឬៃំជណើ រផ្លែ ស់បដែូរ 
តាមថបបវជិ្ជមាន។

៣.	 ពន្យល់ថ្៖	 បន្ជទៀតជនះជយើងនរឹងជផ្្តសំខាន់

ជលើការជរៀបចំថផនការគជកមាងសហគមន៍។	

�កមមេភាព ២១.១៖ កិច្ចស្វា គមន៍

�កមមេភាព ២១.២៖ ក្រ ពរៀបចំណផនក្រគព្មាង
រយៈជពលកតរូវការ៖	៤០-៤៥	នាទី

ជគាលបំណង៖	 ជួយជ្រ្មងវ ម័យជំទង់ជរៀបចំថផនការ 

ស្រម្មភាពរា្់រោ្់រ	សកមាប់គំនិតគជកមាង	សហគមន៍ 

នីមួយៗ។	

ស្រសំខាន់ៗ៖	

 ការមានថផនការស្រម្មភាពលម្ិតជួយជយើង 

សជកមចការអនុវត្គជកមាងមួយជំហា៊ា នម្ងៗ 

្រនាុងនាមរាក្ររុមមួយ

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	លំហាត់ក្ររុមតូច។	

ជសច្រ្ីថណនំា៖	

១.	 ពន្យល់ថ្៖	 សូមចងចំាគំនិតសំខាន់រាងជគទំាង

៣ ថៃលរានបជងកាើតសកមាប់គជកមាងសហគមន៍។	 

ដ្ងៃជនះជយើងនរឹងជធ្ើការជលើថផនការដនគជកមាងទំាង

ជនះ។	

 សរជសរចំណងជជើងដនគំនិតគជកមាងសហគមន៍

ទំាងបី	ថៃលរានជរាះជឆានា តជលើ្រមុនជលើក្រោស	

ផំ្្ងធំជោយថ�្រពីគានា ។	
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២.	 សួរថ្៖ 

្រ.	 ជតើប្ូនជៅថតយល់សសបជៅជលើគជកមាងទំាង

ជនះជទ	ឬចង់មានគំនិតអ្ីជផ្សងពីជនះ?

ខ.	 ជតើមានអនា្រណាអនា្រស្មម័កគចិត្សកមាប់គជកមាង

នីមួយៗជទ?	 មនុស្សមានា ្់រៗគួរមានគជកមាង	

មួយ។	

( អនា្រសកមបសកមរួលពិនិត្យថ្មានចំនួនអនា្រចូលរមួជស្មើ

គានា ្រនាុងក្ររុមនីមួយៗ	 ឬជទ។	 ជបើមិនជស្មើគានា 	 សួរ	 រ្រអនា្រ 
ស្មម័កគចិត្ប្ូរក្ររុមជៃើម្ីឱ្យជស្មើគានា ។	 ថច្រក្រោសផំ្្ងធំ	

និងហ្ឺតៃល់ក្ររុម។	)

៣.	 ករាប់ថ្៖	 សូមប្ូនបងាហា ញថផនការគជកមាងរបស់ 
ប្ូនតាមវធីិជនះ៖	

 ជ ្្ម ះគជកមាង

 ជសច្រ្ីពិពណ៌នាពីគជកមាង	(អ្ីថៃលអនា្រកតរូវ	

ជធ្ើ?)

 ក្ររុមជគាលជៅ	

 លទ្ធផល	

 ទីតំាង	

 រយៈជពល្ំរណត់	

 សមា្ភ រ	ចំារាច់	

 ដៃគូគជកមាង	(ក្ររុមមនុស្ស	ឬអង្គការថៃលនរឹងជួ

យឱ្យគជកមាងជរាគជម័យ	កបសិនជបើពួ្រជគ	ោ្់រ	

ពម័ន្ធ?)

 វធីិស្សសជំ្រញុការចូលរមួពីដៃគូ	(ជតើអនា្រនរឹង 

ជំរញុឱ្យមានដៃគូចូលរមួ្រនាុងគជកមាងជនះ	

ជោយរជបៀបណា?)

 ថផនការស្រម្មភាព	 (ជតើអ្ីខលែះរា្ិរច្ចការ	 ឬ 

ជំហាន	 (និងតាមលំោប់អ្ី?)	 ថៃលអនា្រកតរូវជធ្ើ 

ជៃើម្ីអនុវត្គជកមាងជនះ?)

 ហានិភម័យ	 (ជតើអាចមានបញ្ហា កបឈមអ្ីជ្រើត 

ជ�ើងជពលអនុវត្គជកមាងជនះ?	 ជតើអាចមាន	

ៃំជណាះសស្យអ្ីខលែះ?

�កមមេភាព ២១.៣៖ ក្រ�្មង់ជួរ

រយៈជពលកតរូវការ៖	១០-១៥	នាទី

ជគាលបំណង៖	 បជងកាើនថ្មពលក្ររុម	 និងជលើ្រទរឹ្រចិត្ 

ឱ្យមានការសហការរវាងអនា្រចូលរមួទំាងអស់

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	ថល្ងថ្មពលរាក្ររុម

ជសច្រ្ីថណនំា៖	

១.	 ពន្យល់ថ្៖	 សូមប្ូនថច្រគានា រា៤	 ក្ររុមជៃើម្ី 
តជកមៀបគានា ឱ្យរានថវងបំផុត។	 ប្ូនអាចជកបើករាស់

អ្ីជៅថ្រ្រខលែួន	ជៃើម្ីបន្គានា ឱ្យថវង។	ប្ូនៗមានជពល	

១នាទីជៃើម្ីជរៀបចំ។	ក្ររុមថៃលមានកបថវងថវងរាង	

ជគរាអនា្រឈនាះ។	 អនា្រសកមបសកមរួលកតរូវ្ំរណត់ 

ថខ្សបន្ាត់ណាមួយជៃើម្ីចំណំាទុ្ររាការវាស់ 

កបថវងក្ររុមមនុស្ស។	

២.	 និយយថ្៖	សូមក្ររុមនីមួយៗចាប់ជផ្ើមតកមង់ជួរ។
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រយៈជពលកតរូវការ៖	៣០-៤០	នាទី

ជគាលបំណង៖	 ពិនិត្យជ�ើងវញិជលើថផនការគជកមាង	

សកមាប់លទ្ធភាព	និងការពកងរឹង។	

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	បទបងាហា ញ	 និងពម័ត៌មាន	

កត�ប់ម្រក្ររុម។	

ជសច្រ្ីថណនំា៖	

១.	 និយយថ្៖	 សូមក្ររុមនីមួយៗបងាហា ញថផនការ	

របស់ខលែួន។	 (អនា្រសកមបសកមរួលអរគុណសកមាប់

គំនិតរបស់ពួ្រជគ	 និងមានការសរជសើរចំណុច

ណាមួយដនថផនការរបស់ពួ្រជគ)

២.	 សួរថ្៖	 ជតើសមាជិ្រក្ររុមមានពម័ត៌មានសំណួរប

ញ្្ជ ្់រ	ឬគំនិតសកមាប់ពកងរឹងគជកមាង	ឬជទ?	សូម	្្រ

រមុនីមួយៗបងាហា ញថផនការរបស់ខលែួន។	

៣.	 សរបុថ្៖	 សូមអរគុណចំជោះការថច្ររថំល្រ	

គជកមាងរបស់ប្ូន។	 សូមប្ូនៗទំាងអស់គានា ចូលរមួ	

អនុវត្រា្់រថសង្ជលើគជកមាងទំាងជនះ	 ជោយអាច	

រ្រការសហការពីអារ្ាធរ	ភូមិ	ែំុ	ឬអនា្រណា	ថៃល	

ប្ូនអាចទា្់រទងរាន។	

�កមមេភាព ២១.៤៖ ក្រណចករណំលកណផនក្ររប�ព់យើង

�កមមេភាព ២១.៥៖ ក្រពរៀនអនតវ�្ជាក់ណ�ង្
រយៈជពលកតរូវការ៖	១០-១៥	នាទី	

ជគាលបំណង៖	 បិទ្ិរច្ចពិភា្រសា  ជលើ្រទរឹ្រអនា្រចូលរមួ 

្រនាុងការអនុវត្នូវអ្ីថៃលរានជរៀនសូកត	និងចូល	រមួ្រនាុង

្ិរច្ចពិភា្រសាបន្ាប់ជទៀត។	

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 អនា្រសកមបសកមរួល	 ឬ 

អនា្រចូលរមួសជងខាបខលែរឹមស្រសំខាន់ពី្ិរច្ចពិភា្រសា	 	 និង

ជលើ្រជ�ើងពីវធីិថៃលការជរៀនសូកតជនះ	អាចអនុវត្រា្់រ 

ថសង្តាមរយៈការចូលរមួជោយស្មម័កគ	ចិត្។	

ជសច្រ្ីថណនំា៖	

១.	 ពន្យល់ថ្៖	 ជយើងរានម្រៃល់ចុងបញ្ច ប់ដន្ិរច្ច 

ពិភា្រសា។	 ដ្ងៃជនះ	 ជយើងរានជរៀបចំគំនិតគជកមាង	

បី។	

២.	 សួរថ្៖	 ជតើប្ូនមានអ្ីចង់ថច្ររថំល្រការយល់

ជែើញ	 ឬការចាប់អារម្មណ៍អំពី្ិរច្ចពិភា្រសាដ្ងៃជនះ	

របស់ជយើងថៃរ	ឬជទ?

៣.	 ពន្យល់ថ្៖	 ជៅចជនាលែ ះជពលឥ�ូវជនះ	 និង្ិរច្ច 
កបជំុបន្ាប់	 សូមចាប់ជផ្ើមអនុវត្ថផនការគជកមាង	

របស់ប្ូន។	 អរគុណកគប់គានា ថៃលរានចូលរមួ	 ខ្ុំ 
សង្រឹមថ្នរឹងរានជួបប្ូនរា្្មី្រនាុង្ិរច្ចកបជំុ	 បន្ាប់	

ថៃលជយើងនរឹង្លែុះបញ្្ច ំងជលើអ្ីថៃលជយើងរាន 
ជរៀនសូកត	និងនិយយោគានា ។	
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សមសរៀនទតី២២៖
រសប្ជាញា ចិត្េសមាប់ម្ងៃខាងមុខ
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ពមពរៀនទតី២២៖ ក្រពប្ជ្ាចិ�្�្មាប់មែងៃខាងមតខ
ទិៃឋាភាពរមួ៖	 ជមជរៀនចុងជកកាយជនះនរឹងជផ្្តជលើការពិនិត្យជ�ើងវញិ	 និង្លែុះបញ្្ច ំងជលើចំជណះៃរឹង	 និងការផ្លែ ស់ 

ប្ូរផ្្ល់ខលែួន	 និងក្ររុម្រនាុងជមជរៀនដន្រម្មវធីិជនះ។	 អនា្រចូលរមួនរឹងសរជសរលិខិតផ្្ល់	 ខលែួនបងាហា ញពីការជប្រ្ាចិត្	
 ចំជោះរជបៀបថៃលពួ្រជគនរឹងបន្រ្រសាការផ្លែ ស់ប្ូររាវជិ្ជមានថៃលពួ្រជគមាន។	 ជៅទីបញ្ច ប់	 អនា្រចូលរមួនរឹងផ្លែ ស់

ប្ូរមតិស្ីពីរជបៀបបន្គំាកទគានា ជៅវញិជៅម្រ	និងអនុវត្	គជកមាងសហគមន៍	 មុនជពលនិយយោគានា 	 និងបងាហា ញ 

អំណរគុណចំជោះក្ររុម។	

ជគាលបំណង៖	

 ្លែុះបញ្្ច ំង	ពិចារណា	និងប្ញ្្ជ បអ្ីថៃលថៃលជរៀនរានពីបទពិជស្ធន៍ដន្រម្មវធីិទំាងមូល

 ពកងរឹងភាពទា្់រទាញជោយរ្ីររាយ្រនាុងការបន្កបជំុ	និងអនុវត្គជកមាងសហគមន៍នានា

ស្រម្មភាពជមជរៀនទី២២ សមា្ភ រ ជពលជវោ

ស្រម្មភាព	២២.១៖	្ិរច្ចស្្គមន៍

ជគាលបំណង៖ ស្្គមន៍អនា្រចូលរមួម្រកាន់្ិរច្ចពិភា្រសាជនះ	និងជ្លែើយត

បចំជោះសំណួរការកពរួយរារម្ភ ឬលទ្ធផលថៃលសជកមចរានោ្់រពម័ន្ធនរឹង

ក្ររុមជនះ	និងជលើ្រទរឹ្រចិត្ពួ្រជគចូលរមួការ	ពិភា្រសាដ្ងៃជនះ

១០-១៥នាទី

ស្រម្មភាព	២២.២៖	អ្ីថៃលខ្ុំទទួលរាន

ជគាលបំណង៖ ជៃើម្ីពិនិត្យជ�ើងវញិពីអ្ីថៃលអនា្រចូលរមួយល់ថ្	ពួ្រជគ	

ទទួលរានពី្រម្មវធីិទំាងមូល។	

ក្រោសផំ្្ងធំ	

ហ្ឺត	

សនលែរឹ្រ្ិរច្ចការ?

៣០-៤០	នាទី

ស្រម្មភាព	២២.៣៖	ការជប្រ្ាចិត្សកមាប់ដ្ងៃខាងមុខ

ជគាលបំណង៖ ទុ្រជពលឱ្យអនា្រចូលរមួ្លែុះបញ្្ច ំងពីចំជណះៃរឹង		និងការ

ផ្លែ ស់ប្ូរផ្្ល់ខលែួនពី្រម្មវធីិ	និងជប្រ្ាបន្រ្រសាការផ្លែ ស់ប្ូរ	វជិ្ជមាន	សំជៅ
 

ជឆ្ាះជៅសជកមចរាន្រ្ីសសដមរបស់ខលែួន។	

ក្រោសផំ្្ងធំ	

ហ្ឺត ក្រោសA4	

(ឬ	សនលែរឹ្រ្ិរច្ចការ?)	

ប៊ាិចពណ៌

៣០-៤០	នាទី

ស្រម្មភាព	២២.៤៖	ការនិយយោគានា

ជគាលបំណង៖ បិទ្ិរច្ចកបជំុក្ររុមផលែូវការ	ជំរញុឱ្យអនា្រចូលរមួបន្	អនុវត្អ្ី	 
ថៃលរានជរៀនសូកតផ្្ល់ខលែួន	និង្រនាុងគជកមាងសហគមន៍	និងនិយយ

 
ោគានា ។	

៣០-៤០	នាទី
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រយៈជពលកតរូវការ៖	១០-១៥	នាទី

ជគាលបំណង៖	 ស្្គមន៍អនា្រចូលរមួរា្្មី	 និងពិនិត្យ	

ជ�ើងវញិ	 កបសិនមានសំណួរ	 ្រង្ល់	 ឬលទ្ធផលណា	

មួយទា្់រទងនរឹងក្ររុម	 និងជលើ្រទរឹ្រចិត្ពួ្រជគចូលរមួ 

ការពិភា្រសាជៅដ្ងៃជនះ។	

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 ការសជងខាបជោយអនា្រ 

សកមបសកមរួល	 និងការផ្ល់ពម័ត៌មានកត�ប់របស់អនា្រ 

ស្មម័កគចិត្។	

ជសច្រ្ីថណនំា៖	

១.	 ពន្យល់ថ្៖	អរគុណប្ូនៗថៃលកតលប់ម្រចូលរមួ

ដ្ងៃជនះ។	 កាលជួបគានា ជលើ្រមុនជយើងជថជ្រគានា ពី	

ជមជរៀនមុន	 ជយើងរានជរៀបចំថផនការស្រម្មភាព

សកមាប់គំនិតគជកមាងសហគមន៍របស់	 ជយើងទំាង 

អស់គានា ។	

២.	 សួរថ្៖ 

្រ.	 ជតើមាននរណាចង់ថច្ររថំល្រពីការអនុវត្អ្ី

ថៃលរានពិភា្រសាថៃរឬជទ?	កបសិនជបើមានសំុ	

អនា្រស្មម័កគចិត្	 ១	 ឬ២	 នា្់រជ�ើងថច្ររថំល្រ។	

(មានជពលកបថហល	៣-៥	នាទី)

ខ.	 ជហើយនរណាមានការកពរួយរារម្ភ	 ឬសំណួរអ្ី	

ចង់ជលើ្រជ�ើងថៃរ	 ឬជទមុនជយើងបន្ជៅ	

កបធានបទ្្មី។	កបសិនជបើមានសំុអនា្រស្មម័កគចិត្	

២	ឬ៣	នា្់រជ�ើងថច្ររថំល្រ។	

្ំរណត់សមា្គ ល់សកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល៖ 

 កបសិនជបើគា្ម នអនា្រណាមានា ្់រថច្ររថំល្រអ្ីមួយជទ

ជនាះ	អនា្រសកមបសកមរួលអាចថច្ររថំល្រៃំជណើ រ 

ជរឿង	ឬការសជងកាតផ្្ល់ខលែួនណាមួយពីជីវតិផ្្ល់ 

ខលែួន	 ជហើយផសារភា្ជ ប់វាជៅនរឹងការពិភា្រសាគានា ជៅ	

ជមជរៀនមុន។	

 ជកបើការអបអរ	 ការជសងៃើចសរជសើរ	 និងការស្ទរ 

ជៃើម្ីពកងរឹងភាពជរាគជម័យ	 ឬៃំជណើ រផ្លែ ស់បដែូរ 
តាមថបបវជិ្ជមាន។	

៣.	 ពន្យល់ថ្៖	 ដ្ងៃជនះរាដ្ងៃបញ្ច ប់ដន្ិរច្ចពិភា្រសា 

របស់ជយើងជហើយ។	 ដ្ងៃជនះជយើងនរឹងជធ្ើការោគានា 	

និងជប្រ្ាចិត្ជធ្ើស្រម្មភាពបន្ជទៀត។	

�កមមេភាព ២២.១៖ កិច្ចស្វា គមន៍

�កមមេភាព ២២.២៖ អវាតីណែលខ្តំទទួលបាន
(ៃ្រសសង់ពី	 PREPARE	 និង	 Skhokho	ការគំាកទភាព	

ជរាគជម័យសកមាប់កគរួស្រ)

រយៈជពលកតរូវការ៖	៣០-	៤០	នាទី

ជគាលបំណង៖	 ពិនិត្យជ�ើងវញិពីអ្ីថៃលអនា្រចូលរមួ	

យល់ថ្	ពួ្រជគទទួលរានពី្រម្មវធីិទំាងមូល។	

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	 ការបំផុសគំនិត	 ការ	

បងាហា ញកប្របជោយភាពដចនាកបឌិត	 និងការថច្ររថំល្រ	

ជោយសិកាខា 	កាម។	

ជសច្រ្ីថណនំា៖	

១.	 ពន្យល់ថ្៖	ដ្ងៃជនះជយើងរានម្រៃល់ចុងបញ្ច ប់ដន

្ិរច្ចពិភា្រសារបស់ជយើងជហើយ។	ជយើងកតរូវ្លែុះបញ្្ច ំង 

ពីអ្ីថៃលជយើងជរៀន។	

២.	 និយយថ្៖	សូមប្ូនៗថច្រគានា រា	៤ក្ររុម	រចួឲអនា្រ

តំណាងជ�ើងម្រយ្រនូវក្រោសផំ្្ងធំ	និងហ្ឺត។	

៣.	 សួរថ្៖	 ជតើប្ូនៗរានយល់ៃរឹងអ្ីខលែះពី្ិរច្ចពិភា្រសា

សហគមន៍របស់ជយើងតំាងពីជៃើមម្រ?	 សូម្រត់	
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ចជមលែើយជលើក្រោសផំ្្ងធំ	 ជោយការដ្នាកបឌិត	

របស់ខលែួន	ជោយការគូររបូ	សរជសរ	ថតង	្ំរណាព្យ	

ឬចជកមៀងរាជៃើម។	 ប្ូនមានរយៈជពល១៥នាទី	

ជៃើម្ីពិភា្រសា។	

៤.	 និយយថ្៖	សំុប្ូនៗថច្ររថំល្រគំនិតរាមួយក្ររុម

ធំ។	

៥.	 សួរបថន្មថ្៖	 ជតើប្ូនកគប់គានា អាចជធ្ើអ្ីរានខលែះ 

ជៃើម្ីចូលរមួលុបបំរាត់អំជពើហិងសា្រនាុងកគរួស្រ	

និង្រនាុងសហគមន៍របស់ប្ូន?	សូមប្ូនទំាងអស់គានា

ចូលរមួសរជសរពីការជប្រ្ាចិត្ទំាងជនះ	្រនាុងក្រោស 

ផំ្្ងធំ។	 ជយើងនិងបិទវាជៅទីស្ធារណៈជៃើម្ីថច

្ររថំល្រចំជណះៃរឹងៃល់អនា្រៃដទ	្រនាុងែំុរបស់ជយើង។	

	 ចំណំា៖	 អនា្រសកមបសកមរួលបិទក្រោសផំ្្ងធំ

ជៅទីស្ធារណៈបន្ាប់ពីបញ្ច ប់្ិរច្ចពិភា្រសា
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ជគាលបំណង៖	 ទុ្រជពលឱ្យអនា្រចូលរមួ្លែុះបញ្្ច ំងពី 
ចំជណះៃរឹង	និងការផ្លែ ស់ប្ូរផ្្ល់ខលែួន	និងជប្រ្ា	បន្ការ

 
ផ្លែ ស់ប្ូរវជិ្ជមាន	ជៃើម្ីសជកមចរាន្រ្ីសសដមរបស់ខលែួន។	

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	

អនា្រចូលរមួសរជសរលិខិតពីខលែួនឯង	 និងថច្ររថំល្រអ្ី 
ថៃលពួ្រជគយល់ថ្ងាយសសរួលបងាហា ញ្រនាុងក្ររុម។	

ជសច្រ្ីថណនំា៖	

១.	 និយយថ្៖	 សូមប្ូនៗទំាងអស់គានា បិទថភនា្រ 
សកមាប់លំហាត់្លែុះបញ្្ច ំងពីខលែួនឯង។	

្រ.	 គិតពីជពលថៃលជយើងជួបគានា ជលើ្រៃំបូង។	

ជតើមានអារម្មណ៏យ៉ាងណាថៃរ?

ខ.	 ចុះ្រកមិតការយល់ៃរឹងវញិ?	ជតើប្ូនៗមានរាន

ផ្លែ ស់ប្ូរអ្ីខលែះជទ	ទំាងការគិត	ឬជធ្ើ?	

២.	 និយយថ្៖	 ឥ�ូវជយើងនិងសរជសរសំបុកតជៃើម្ី

ជផ្ើរឲខលែួនឯង	 ជៃើម្ីរលំរឹ្រពី្រកមិតយល់ៃរឹង	 របស់ 
ខលែួន។	 សំបុកតជនះគឺសកមាប់ថតខលែួនឯងថតប៉ាុជណា្ណ ះ	

ប្ូនមិនចំារាច់ថច្ររថំល្រលិខិតជនះ	 រាមួយអនា្រ 
ជផ្សងជ�ើយជបើប្ូនមិនចង់។	ប្ូនគួរសរជសរពី៖	

្រ.	 ជំនាញ	 និងចំជណះៃរឹង	 និងគំនិតសំខាន់ៗ 

ថៃលរានពិភា្រសា	 (អ្ីខលែះថៃលប្ូនថតងថត 
ចងចំា?)

ខ.	 ្ំរណត់សមា្គ ល់ស្ីពីការផ្លែ ស់ប្ូរ	 និងចំជណះ

ៃរឹងផ្្ល់ខលែួនពី្រម្មវធីិជនះ?	

គ.	 ចំណុច	 ១-២	 ថៃលប្ូនចង់ជធ្ើបន្ជៃើម្ីទទួល

រានចំជណះៃរឹងពី្ិរច្ចពិភា្រសាជនះ៖	

o សកមាប់ខលែួនឯង	?

o ្រនាុងមិត្ភាព	និងទំនា្់រទំនង	?

o ្រនាុងកគរួស្រ	?

o ្រនាុងសហគមន៍	?

ែ.	អ្ីថៃលប្ូននរឹងជធ្ើ	 កបសិនជបើប្ូនយល់ថ្	 ខលែួន

ឯង្ំរពុងកបឈមនរឹងបញ្ហា ្រនាុងជីវតិរបស់ខលែួន

៣.	 សួរថ្៖	ជតើមានអនា្រណាស្មម័កគចិត្ចង់ថច្ររថំល្រផ្

ថន្រមួយដនសំបុកតរបស់ខលែួនជទ?



បោះពុម្ពផ្សាយបេីកទី២ • ២០១៨    |   201

រយៈជពលកតរូវការ៖	៣០-៤០	នាទី

ជគាលបំណង៖	 បិទ្ិរច្ចកបជំុក្ររុមផលែូវការ	 ជំរញុឱ្យអនា្រ 
ចូលរមួបន្អនុវត្អ្ីថៃលរានជរៀនសូកតផ្្ល់ខលែួន	 និង 
្រនាុងគជកមាងសហគមន៍	និងនិយយោគានា ។	

ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្មភាព៖	អនា្រសកមបសកមរួល	 និង	

អនា្រចូលរមួនិយយោគានា ។	

ជសច្រ្ីថណនំា៖	

១. ពន្យល់ថ្៖	 ជយើងរានបញ្ច ប់្រម្មវធីិផលែូវការជនះ

ជហើយ។	 ការបញ្ច ប់ជនះមិនមាននម័យថ្	 អនា្រកតរូវ	

បញ្ឈប់ការជួបគានា 	ឬជករាមថកជងគានា ជ�ើយ។	

២.	 សួរថ្៖	 ជតើអ្ីខលែះរាវធីិសកមាប់ជួយឱ្យអនា្របន្ជធ្ើ 

សម្មភាពជនះ?

o ឧ.	 កបសិនជបើសមាជិ្រក្ររុមសុទ្ធថតមាន 

ទូរសម័ព្ចលម័ត	 ពួ្រជគអាចពិចារណាជកបើ

ករាស់្រម្មវធីិសកមាប់ទំនា្់រទំនងៃូចរា	

ឡាញ	 (Line),	 ជហស្បុ្រ	 (Facebook)	 បន ្

្ិរច្ចកបជំុជរៀងរាល់មួយថខម្ង។	អនុវត្គជកមាង 

សហគមន៍។ល។	

៣.	 ពន្យល់ថ្៖	 ឥ�ូវ	 ៃល់ជពលថៃលជយើងកតរូវ 
និយយអរគុណ	និងោគានា ជហើយ។	សូមជៃើរជំុវញិ	

ក្ររុម	ជោយសមាជិ្រមានា ្់រៗ	និយយពីចំណុចមួយ

ថៃលពួ្រជគចង់ថ្លែងអំណរគុណៃល់ក្ររុម	 និង 

និយយោគានា ។	

៤.	 និយយថ្៖	 អរគុណកគប់គានា ថៃលរានចូលរមួ	 ខ្ុំ

ចង់ជែើញប្ូនយ្រអ្ីថៃលរានជរៀនសូកត	 និងអភិ 
វឌ្ឍ្រនាុង្រម្មវធីិជនះជៅអនុវត្្រនាុងអនាគត	្រនាុងចំណង 

មិត្ភាព	្រនាុងផ្ះ	និង្រនាុងសហគមន៍	របស់ប្ូន។	

�កមមេភាព ២២.៤៖ ក្រនិយាយលាគា្ន





បោះពុម្ពផ្សាយបេីកទី២ • ២០១៨    |   203

ឧបេម្័ន្



204    |   ប្របទសកម្ពុជា  -  បសៀវបៅណែនាសំបរា្រ់អ្នកសបម្រសបមរួេបកមេងវយ័ជទំង់

ឧប�ម្័ន្ធទតី១ 
្ំរណត់សមា្គ ល់ដនបរបិទ	(ស្្នភាព)៖	

 រាការចំារាច់ថៃលកតរូវចំាថ្	 ជមជរៀនទីមួយជនះ

រមួចំថណ្រជកចើនៃល់បរយិកាសក្ររុមទំាងមូល	

និងរជបៀបថៃលពួ្រជគៃំជណើ រការ្រនាុង្រម្មវធីិ។	

 ្រម្មវធីិទប់ស្កា ត់ជោយជរាគជម័យជផ្សងជទៀត	 

រានជផ្្តសំខាន់ជលើគុណតដមលែដនការផសារភា្ជ ប់	

មនុស្សជៅនរឹងអត្កបជយជន៍បុគ្គល	ឬផ្្ល់ខលែួន

ដនការចូលរមួ្រនាុង្រម្មវធីិ។	

♦ អនា្រអាចពិចារណានូវការជះឥទ្ធិពលជលើការពិ

ភា្រសាពីលទ្ធផលរពំរឹងទុ្រ	ជៃើម្ីផសារភា្ជ ប់	នរឹង

អ្ីថៃលអនា្រចូលរមួយល់ថ្ផ្ល់ផលកបជយជ

ន៍ៃល់ពួ្រជគ	 និងមូលជហតុថៃល	 ពួ្រជគ	

ចូលរមួ្រនាុង្រម្មវធីិ។	

♦ អនា្រសកមបសកមរួលគួរ្រត់សមា្គ ល់ពីពម័ត៌មាន

ជនះ	 ជកោះវាផ្ល់ចំជណះៃរឹងពី្រត្ាជំរញុជលើ្រ 

ទរឹ្រចិត្អនា្រចូលរមួ។	

 អនា្រអាចនរឹងបជងកាើតការរលំរឹ្រ	 ឬកបពម័ន្ធមិត្ភ្រ្ិ 

ជៃើម្ីបជងកាើនវត្មានពួ្រជគ៖	

♦♦ អនា្រអាចជផ្ើការរលំរឹ្រតាមស្រ	ឬបណ្ាញសង្គម 

កបសិនជបើកគប់គានា ្រនាុងក្ររុមជកបើទូរសម័ព្

♦♦ កបពម័ន្ធមិត្ភ្រ្ិមាននម័យថ្	សមាជិ្រក្ររុមមានា ្់រៗ 

ជធ្ើរាដៃគូរាមួយអនា្រចូលរមួជផ្សង	 ជហើយពួ្រ	

ជគថតងថតជៅជលង	 ឬសួរសុខទុ្រខាគានា ជៅវញិ	

ជៅម្រ	(ឧ.	ម្ង/សរ្ាហ៍)	ជៃើម្ីផ្ល់ការគំាកទ	

និងរលំរឹ្រគានា ពីការចូលរមួ្រនាុង្ិរច្ចកបជំុរបស់ក្ររុម។	

♦ អនា្រសកមបសកមរួលអាចទូរសម័ព្	ឬជៅសួរសុខ	

ទុ្រខាអនា្រចូលរមួថៃលខ្រខានវគ្គខលែះ	 ឬជៅសួរ

សុខទុ្រខាអនា្រចូលរមួទំាងអស់ជក្ផលែូវការ	ជៃើម្ ី

ផ្ល់ការគំាកទ្រនាុងអំ�ុងជពលមួយថខ	 ចជនាលែ ះ	

្ិរច្ចកបជំុ	 ជកោះវានរឹងជួយជលើ្រទរឹ្រចិត្ឱ្យមាន

វត្មានរបស់ពួ្រជគ

♦ អនា្រសកមបសកមរួល	 និងអនា្រចូលរមួអាចពិភា

្រសាពីវធីិជផ្សងៗដនការរលំរឹ្រ	 ឬការជំរញុការ	

ចូលរមួជពញជលញរបស់អនា្រចូលរមួ។	

ឧប�ម្័ន្ធទតី២ 
្ំរណត់សមា្គ ល់ពីបរបិទ៖ 

 ជយើងកតរូវចងចំាថ្ជ្រ្មងវ ម័យជំទង់ទំាងអស់	 ្លែង

កាត់ការផ្លែ ស់ប្ូរដនការអភិវឌ្ឍន៍្រនាុង្រកមិតជផ្សង 

គានា ។	 មិនថមនកគប់គានា សុទ្ធថត្លែងកាត់ការផ្លែ ស់ 

ប្ូរៃូចគានា តាមវធីិថតមួយ្រនាុងជពលថតមួយជទ។	

 ជ្រ្មងវ ម័យជំទង់្លែងកាត់ការផ្លែ ស់ប្ូររាជកចើន	 និង	

កតរូវជរៀនសូកតពីអ្ី្្មីៗរាជកចើន្រនាុងចំណុចទំាង

ជនះ	ជៅជពលពួ្រជគចជកមើនវ ម័យរាមនុស្សជពញ

វ ម័យ។	

 ជ្រ្មងវ ម័យជំទង់	្ំរពុងកបឈមនរឹងតកមរូវការវប្ធម៌

សង្គមកាន់ថតជកចើន	ថៃលតកមរូវឱ្យពួ្រជគបំជពញ

តួនាទី្្មីៗ្រនាុងមជ្ឈោឋា ននានា	្៏រៃូចរាការបជងកាើត

ជគាលគំនិតសកមាប់ខលែួនឯងថៃលមានល្រខាណៈ

ចាស់ទំុ	និងការយល់ៃរឹងពីខលែួនឯង។	

 ជជកមើស	 និងបទពិជស្ធន៍របស់ពួ្រជគ្រនាុងវ ម័យ 

ជំទង់មានផលប៉ាះោល់រយៈជពលថវងជៅជពល

ថៃលពួ្រ	ជគ្ំរពុងចជកមើនវ ម័យជៅរាមនុស្សជពញ	

វ ម័យ។	

 ៃំណា្់រកាលរមួដនការអភិវឌ្ឍជផ្្តជលើការ 

បជងកាើនឯ្ររាជ្យភាព	 និងស្ម័យភាព	 ជោយចាប់ 

ជផ្ើម	ពីការ	ពរឹងថផ្្រទំាងសសរុងជៅវ ម័យទារ្រភាព	

រហូតៃល់ការបជងកាើតឯ្ររាជ្យភាព	និងស្ម័យភាព	

មួយចំនួន្រនាុងមជ្ឈោឋា នថៃលមានរចនាសម្ម័ន្ធ 

និងបទប្ញ្ញត្ិ	 និងការរតិត្ិត្រនាុងកគរួស្រ	 ឬ	

ស្ោជរៀន។	បន្ាប់ម្រ	្រនាុងវ ម័យជំទង់	ៃំណា្់រ
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កាលជនះជផ្្តជលើការបជងកាើនឯ្ររាជ្យភាព	 និង 

ស្ម័យភាព	 និងការថសង្រ្រឱកាសសកមាប់ខលែួន 
ឯង្រនាុងសហគមន៍	 និងសង្គមរាតិ្រនាុងនាមរា

 
មនុស្សជពញវ ម័យ។	

 ្រនាុងអំ�ុង្ិរច្ចពិភា្រសានានា	រាការចំារាច់គួរ៖	

♦ ថសង្យល់ពីរជបៀបថៃលការផ្លែ ស់ប្ូរទំាងជនះ	

ជះឥទ្ធិពលជលើទំនា្់រទំនងផ្្ល់ខលែួន	និងទំនា្់រ 

ទំនង្រនាុងកគរួស្ររបស់ពួ្រជគ	រាពិជសសជផ្្ត	

ជលើការថ្រលម្	 ជជមាលែ ះ	 និងការផ្លែ ស់ប្ូរជផ្សង	

ជទៀត។	

♦ ថសង្យល់ពីបញ្ហា ជំុវញិការបជងកាើនឯ្ររាជ្យភាព 

និងជជមាលែ ះជំុវញិជគាលការណ៍	 និងកពំថៃន	

្ំរហិត	និងបំណងចង់រានជសរភីាពនានា។	

♦ ថសង្យល់ពីឥរយិប្	 ឬស្ររបស់សហ 

គមន៍ស្ីពីជ្រ្មងវ ម័យជំទង់។	

♦ ្រ្ីរារម្ភនានាគួរកតរូវរានជោះសស្យរា 

ល្រខាណៈបុគ្គលបន្ាប់ពីជមជរៀនជនះ	 (ឧ.	 ការ 

ផសារភា្ជ ប់នរណាមានា ្់រជៅនរឹងជសវាសមសសប	

ឬការពិភា្រសាពី្រ្ីរារម្ភជនាះ)។	

្ំរណត់សមា្គ ល់អំពីការលូតោស់របូរាងកាយ 

របស់ជ្រ្មងវ ម័យជំទង់៖ 

( ៃ្រសសង់ពី្រកមងឧប្ររណ៍បណុ្ះបណ្ាលសកមាប់ម

នុស្សវ ម័យជំទង់	 ស្ីពីអំជពើហិងសាទា្់រទងនរឹងជយនឌម័រ)	

និង	Skhokho	ការគំាកទភាពជរាគជម័យសកមាប់កគរួស្រ)	

 ថៃលរាងកាយរបស់ជយើងថកបកបរួល

ជ្រ្មងសសី ជ្រ្មងកបរុស

មានការលូត្រម្ស់	និងជ�ើងទមងៃន់ មានការលូត្រម្ស់	និងជ�ើងទមងៃន់

សុៃន់ជ�ើងធំ។	ជ្រ្មងសសីមានលទ្ធភាពផលិតទរឹ្រ

ជោះសកមាប់ទារ្រ	ជៅជពលថៃលមាន	ដផ្ជោះ

សជមលែងកគលរជកោះមានកគាប់ជោនជៅនរឹង្រ	របស់ 

ជ្រ្មងកបរុសថៃល្ំរពុងលូតោស់	និងថកបកបរួល។	

មានៃុះជរាមជៅជ្រលែៀ្រ	និងជៅជលើកបោប់បន្	ពូជ	

ថផនា្រខាងជក្។

មានៃុះជរាមជៅជំុវញិកបោប់បន្ពូជ	ជ្រលែៀ្រ	ដៃ	ជជើង	

ពុ្រមាត់	និងពុ្រចងាកា 	(មនុស្សកបរុសខលែះមាន	ៃុះជរាមកទរូង)

កតជគៀ្រជ�ើងធំ	(ចំណុចជនះ	និងការជ�ើងទមងៃន់	

គឺរាជរឿងធម្មតា)។	

ស្្ម រ្ីរធំ	រាងកាយចាប់មានស្ច់ៃំុ	ជហើយកាន់	ថតខាលែ ំង។	

កបោប់បន្ពូជ៖	ស្ូន	និងទ្ារមាសមានការវវិត្	

ជៅរ្រភាពជពញល្រខាណៈ

កបោប់បន្ពូជ៖	លិង្គ	និងពងស្្សលូតោស់	ធំរាង	មុន

ថស្្រ៖	មានមុនជៅជលើមុខ	ខនាង	ជញើសជកចើន	

រាងធម្មតា	អាចមាន្រលែិនខលែួន	(រាពិជសសជ្រលែៀ្រ)

ថស្្រ៖	មានមុនជៅជលើមុខ	ខនាង	ជញើសជកចើន	រាង	ធម្មតា	

អាចមាន្រលែិនខលែួន	(រាពិជសសជ្រលែៀ្រ)

ចាប់ជផ្ើមមាន្មរៃូវ៖	ជមជីវតិញីថៃលជៅ	្រនាុង	

្រជនសាមពងចាប់ជផ្ើមទំុ	និងមានការធាលែ ្់រ្ម	

រៃូវពីស្ូនម្ង្រនាុងមួយថខ។	

ការជចញទរឹ្រកាម៖	លិង្គរបស់ជ្រ្មងកបរុសឧសសាហ៍	ជ�ើង	រ រឹង	

ជ្រ្មងកបរុសចាប់ជផ្ើមជចញទរឹ្រកាម	ជៅជពលថៃលជគ 

សុខសសរួលៃល់ចំណុច្ំរពូល	ឧ.	ជៅជពលសុបិន្ជែើញ 

ការរមួជភទ	(សុបិន្ជសើម)
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ចាប់ផ្ល់បជញ្ចញជមជីវតិញី	មាននម័យថ្អាច	មាន	

ដផ្ជោះរាន	ជៅជពលបុរសបជញ្ចញ	ជមជីវតិ	

ជ ្្ម លចូលជៅ្រនាុងរន្ធជយនី	(ទ្ារមាស)

ចាប់ជផ្ើមផលិតជមជិវតិជ ្្ម ល	(ថសម្)	ថៃល	បជញ្ចញ 

តាមរយៈលិង្គម្ររាមួយនរឹងទរឹ្រកាម។	មាននម័យថ្	អាច

ជធ្ើឱ្យមនុស្សសសីមានដផ្ជោះរានជៅជពលបជញ្ចញចូល 

ជៅ្រនាុងទ្ារមាស	របស់មនុស្សសសី។

រជបៀបថៃលចិតដែរបស់ជយើងលូតោស់

 ខណៈជពលថៃលអនា្រមានការថកបកបរួលពី្ុរមារ

ជៅរាមនុស្សធំ	ខួរ្របាលរបស់អនា្រ្៏រថកបកបរួល	ថរ។

 អនា្រចាប់ជផដែើមជចះវភិាគស្្នភាពរានកាន់ថត 

កបជសើរ	ជហើយជចះគិតគូររានកាន់ថតសីុជជករៅ។

 អនា្រចាប់ជផដែើមកាន់ថតអាចយល់ៃរឹងអំពីអ្ីថៃល

កតរូវ	 និងអ្ីថៃលខុស្្គង	 ជហើយអនា្រអាចទទួល	

ខុសកតរូវ្រនាុងការសកមចចិតដែជលើជរឿងធំៃំុរាន។

រជបៀបថៃលអារម្មណ៍	អា្រប្្ិររយិ	និងចំណង	

ទំនា្់រទំនងរបស់ជយើងលូតោស់

 ខណៈជពលថៃលអនា្រមានការថកបកបរួលពី្ុរមារ

ជៅរាមនុសុ្សធំ	អនា្រចាប់ជផ្ើមមានអារម្មណ៍	និងអា្រប្	

្ិររយិ	ថកបកបរួលថៃលរាអាទិ៍រមួមាន៖	

 ជ្រ្មងវ ម័យជំទង់ចាប់ជផដែើមចាប់អារម្មណ៍ជៅជលើ 

ជរឿងជសនាហា	 និងជរឿងមជនាសជញ្ច តនា។	 ពួ្រជគ	

ចាប់ជផដែើមជកាតសរជសើរមនុស្សថៃលមានជភទ 

ផ្ុយពីខលែួនរា្់រោ្់រណាមួយ	 និងជ្រើតមាន	

អារម្មណ៍សសោញ់	 ចំជោះមនុស្សទំាងជនាះ។	

ពួ្រជគជពលខលែះ	 មានអារម្មណ៍ថកបកបរួលបន្ិច	

បន្ួច	មួរជរៅ៉ា	កពមទំាងកចបូ្រកចបល់។

 ពួ្រជគ	ចាប់ជផដែើមជចះអភិវឌ្ឍទំនា្់រទំនងថខ្សជីវតិ	

របស់ខលែួនរាមួយអនា្រថៃលជៅខាងជក្ក្ររុម	

កគរួស្រ	 ៃូចរាចង់មានក្ររុមមិតដែភម័្រដែិផ្្ល់ខលែួន	

ចង់រានមិតដែភាព	 ថៃលកាន់ថតជិតសនាិទរាងមុន	

រឯីគំនិត	ការយល់ជែើញ	និងចំណាប់អារម្មណ៍រ

បស់ពួ្រជគ្៏រមានការលូតោស់ផងថៃរ		ជហើយ

កាន់ថតមានល្រខាណៈឯ្ររាជ្យរាងមុនជទៀតផង។

 ពួ្រជគកតរូវការការទទួលស្្គ ល់ពីក្ររុមមិត្ភម័្រកាិ	

របស់ខលែួន	 រាងការទទួលស្្គ ល់ពីមនុស្សជំុវញិ	

ខលែួន	 ថត្៏រចង់ឱ្យមានការគំាកទពីឪពុ្រមាដែ យផង

ថៃរ។	 ពួ្រជគកតរូវការឱ្យឪពុ្រមាដែ យរបស់ខលែួនបនដែ

ផ្ល់្រដែីសសឡាញ់	 យ្រចិតដែទុ្រោ្់រ	 និងគំាកទ	

រាលុយកា្់រៃល់ពួ្រជគ	 (តាមថៃលម្ាយឪពុ្រ	

អាចជធ្ើរាន)។

 ♦ពួ្រជគចង់ស្្រល្ង	 និងជរៀនអ្ីថៃល្្មី។	 ជួន

កាលទជង្ើទំាងជនះនំាជៅរ្រអ្ីថៃល្្មីជហើយ	

អស្្ច រ្យ	ថតជួនកាល្៏រអាចនំាជៅរ្រអា្រប្្ិររយិ 

ជផ្សងៗ	 ថៃលនំាបងកាឱ្យមានជកគាះថ្នា ្់រជផ្សងៗ	

ផងថៃរ។

 ការលូតោស់ថផនា្ររាងកាយ	 (ការថកបកបរួលរាង	

កាយ)៖	

♦ ការលូតោស់	 និងធំធាត់ថផនា្ររាងកាយ	 រមួ 

ទំាងការអភិវឌ្ឍកបោប់ជភទៃំណា្់រកាលទី

ពីរ	និងកបោប់បន្ពូជជពញវ ម័យ។	

♦ ផ្លែ ស់ប្ូរអម័រម៉ាូន

♦ ការលូតោស់សដសកបស្ទ	(រាពិជសសការ 

អភិវឌ្ឍ	 និងរ្ីរចជកមើនដនថផនា្រសំខាន់ៗ	 ដនខួរ 

្របាល)	 និងការលូតោស់ថៃលមានផលប៉ាះ

ោល់ជលើបញ្្ញ 	ឬៃំជណើ រការ	និងសមត្ភាពគិត

♦ ការលូតោស់ផលែូវជភទ

♦ មនុស្សភាគជកចើនរានកាលែ យរាស្រម្ម្រនាុងការ	

រមួជភទ្រនាុង្ំរ�ុងជពលជទើបជពញវ ម័យ/ យុវវ ម័យ	

(រាទូជៅជៅចុងដនភាពវ ម័យជ្រ្មង)

♦ រានថកបកបរួលកគប់ថផនា្រទំាងអស់
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♦ កតរូវការការអប់រទូំលំទូោយអំពីផលែូវជភទ	 រមួ	

ទំាងសុខភាពផលែូវជភទ	និងបន្ពូជ	សំខាន់រាង	

ជគ	គឺការសជកមចចិត្្រនាុងការរមួជភទ	និងជំនាញ	

្រនាុងការចរចារ។	

 ការលូតោស់ថផនា្របញ្្ញ 	(ការថកបកបរួលពីរជបៀប	

គិត	និងការយល់ជែើញ)

♦ រជបៀបជរៀបចំពម័ត៌មាន	 គិតអំពីជរឿងរាវជផ្សងៗ	

យល់ពីពិភពជោ្រ	 និងជចះជធ្ើការសជកមច	

ចិត្។

♦ យល់	 និងជោះសស្យៃំជណើ រការវឌិ្ឍន៍	 និង	

ការធំធាត់	និងការថកបកបរួលទំាងជនះ។	

♦ ជៅ្រនាុងបណ្ាឆានា ំៃំបូងដនភាពជពញវ ម័យជំទង់	

មានការផ្លែ ស់ប្ូរមួយពីការគិត្រនាុងល្រខាខណ្ឌ 	

ស្មញ្ញៗ	 ៃូចរាការយល់ថ្វត្ុជនះល	្ ឬ	

អាក្រ្់រ	កតរូវ	ឬខុស	ជៅការគិតស្មុ្រស្្ម ញ	ការ	

សសជមើសសដមពីអនាគត	 យល់	 និងទទួល	

ស្្គ ល់លទ្ធផលដនទជង្ើរបស់ខលែួន	 និងរពំរឹងទុ្រ

អំពីការគិតរបស់អនា្រជផ្សង។	

♦ ចូលៃល់ភាពជពញវ ម័យភាលែ ម	 សមត្ភាពគិត	

ស្មុ្រស្្ម ញ	និងគំនិតអរបិូយ	គឺជៅមាន្រកមិត	

ជៅជ�ើយ។	

♦ ជ្រ្មងវ ម័យជំទង់កតរូវការជរៀនគិតតាមរយៈបញ្ហា

ខុសៗគានា 	 រមួមានជរៀនពីរជបៀប្លែរឹងថ្លែងផល	

វរិា្រ	ខុសៗគានា 	ជៃើម្ីជធ្ើការសជកមចចិត្។

♦ យុវវ ម័យចាប់ជផ្ើមជំទាស់នរឹងកគរួស្រ	 និងវនិម័យ	

ស្ោជរៀន	 និងកបថ្រ្ររាមួយឪពុ្រម្ាយ	 ពី 

ជកោះពួ្រជគធំជហើយមានឯ្ររាជ្យជកចើនរាង

មុន	 និងមានការសជកមចចិត្	 និងជជកមើស	

សកមាប់ពួ្រជគផ្្ល់	 ថលងរង់ចំាការបងា្គ ប់ពី

អនា្រៃដទជទៀតជហើយ។	

♦ សំខាន់កតរូវជលើ្រទរឹ្រចិត្ជ្រ្មងឱ្យសួរ	 និងគិត	

ជោយវភិាគអំពីបញ្ហា នានា	 ប៉ាុថន្្៏រកតរូវឱ្យជគ	

ជចះ	 ្លែរឹងថ្លែងពីឥរយិប្ផ្ុយនរឹង្រ្ួនចបាប់	

របស់ជគ	ចំជោះសុវត្ិភាព	ការទទួលខុសកតរូវ	

និងការជគារព។

♦ មជ្ឈមណ្ឌ លៃំជណើ រការមជនាគតិជៅ្រនាុងខួរ	

្របាលមានភាពស្រម្ម។	 ៃូជចនាះពួ្រជគថតងថត	

គិត	 អំពីជរឿងរា៉ា វជផ្សងៗ	 និងបជងកាើតជជកមើស	

ថផ្្រជលើអារម្មណ៍របស់ពួ្រជគ។

♦ រាជរឿយៗ	 បណ្ាលឱ្យមានកបតិ្រម្មៃូចរា	

ជជមាលែ ះ	រត់ជគច	ឈប់	ត្់រសលែុត

♦ អាចសកមបជៅតាមជំនាញផ្ល់ជហតុផលរា

យុទ្ធស្សស	្និងការកគប់កគងចំណង់។

♦ ការកាត់យល់ខុសពីសញ្្ញ សង្គមជផ្សងៗ	 ៃូច	

រាទរឹ្រមុខ	 (ជហើយជយើងរានៃរឹងថ្	 ចំជណះ	

ៃរឹង	 ថផនា្រសង្គមគឺកាន់ថតមានស្រសំខាន់្រនាុង

វ ម័យជំទង់ជនះ	 ជហើយថ្កបតិ្រម្មដនឥរយិប្	

ជពលជនាះ	 គឺថផ្្រជលើការប្រសស្យពីមជនាគ

តិខ្ស់ដនខួរ្របាល)

♦ ោ្រ្យ	«ជចះពីជធ្ើ»	គឺជៅថតមានស្រសំខាន់

♦ ការជរៀនពីរជបៀបនិយយជោយខលែួនឯង

្ំរណត់សមា្គ ល់ពីបរបិទ៖ 

 ការលូតោស់ថផនា្រផលែូវចិត្	 (ការថកបកបរួលនូវ	

កបជភទ	និងទំហំដនអារម្មណ៍	និងចិត្)៖	

♦ ជ្រ្មងវ ម័យជំទង់អាចឆាប់	 «ជ្វឆាវ» ពីជកោះ 

ពួ្រជគ្ំរពុងជួបកបទះការថកបកបរួលរាជកចើន 

ជហើយជីវតិរបស់ជគកចបូ្រកចបល់	 ពីជកោះជគ	

មានអារម្មណ៍	 និងគំនិត្្មី	 និង្ំរពុងជោះ	

សស្យរាមួយ	 នរឹងការថកបកបរួល	 និងជសច្រ្ី	

រពំរឹងរបស់មនុស្ស។

♦ ការខ្ាយខ្ល់មានការជ្រើនជ�ើង	ជទាះរាជពល 

ខលែះជមើលជៅៃូចរាមិនជចះខ្ាយខ្ល់្រជោយ។

♦ ការជោះសស្យរាមួយការថកបកបរួលជោយ 

មិនមានការជរៀបចំ/ការថណនំា/ចំជណះៃរឹង។

♦ ការជ្រើនជ�ើងថផនា្រចំជណះៃរឹងសង្គម	 និងការ

វាយតដមលែសង្គម្៍ររា្រត្ារមួចំថណ្រជធ្ើឱ្យ  

មានការជ្រើនជ�ើងដនការខ្ាយខ្ល់ផងថៃរ។
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♦ ភាពជ្រ្មងខ្ចីជំុវញិការយល់ៃរឹង	 និងការជោះ 

សស្យអារម្មណ៍។

♦ ការសថម្ង	 និងការវាយតដមលែអារម្មណ៍តាម 

រយៈស្រម្មភាព។

♦ កតរូវការជរៀនសថម្ងអារម្មណ៍កប្របជោយ

ភាពបត់ថបន	និងកតរឹមកតរូវ។

♦ ជ្រ្មងវ ម័យជំទង់អាចចូលរមួ្រនាុងអា្រប្្ិររយិ

អាក្រ្់រៗ	 ឧទាហរណ៍ៃូចរា	 ការវាយតប់គានា 	

ការជសពសុរា	ឬ	ជកគឿងជញៀន	ជគចស្ោជរៀន	

បងាហា ញពីការឈឺចិត្។

♦ ជ្រ្មងតូច	 និងជ្រ្មងវ ម័យជំទង់ៗ	 មានអារម្មណ៍	

កចបូ្រកចបល់អំពី	 «ការថប្រ»	 ពីឪពុ្រម្ាយ។	

ជៅដ្ងៃណាមួយ	 ្ូរននរឹងបំជភលែចអនា្រ។	 បន្ាប់	

ម្រ	ជគនរឹងជៅថ្រ្រអនា្ររារាងរហូត។

♦ ភាពងាយរងជកគាះជ្រើនជ�ើងទា្់រទងនរឹងសុខ

ភាពផលែូវចិត្	 រាពិជសសអារម្មណ៍កចបូ្រ	

កចបល់។	ប៉ាុថន្សំខាន់កតរូវចំាថ្	«ភាពសសជងះ	

សសជងាច»	ការកពរួយរារម្ភ	ការខ្ាយខ្ល់	 និង	

្ំរហរឹង	ឬការមួរជរៅ៉ា	មួយចំនួនគឺរាជរឿងធម្មតា

សកមាប់ជ្រ្មងវ ម័យជំទង់។	 ប៉ាុថន្ជៅជពល	

អារម្មណ៍ទំាងជនះទំនងរា	 «កគប់កគង»	 ជីវតិ	

របស់ពួ្រជគ	 និងបង្ា្់រស្រម្មភាពកបចំាដ្ងៃ	

របស់ពួ្រជគ	 (ឧ-ជធ្ើឱ្យពួ្រជគជរៀនជខសាយ	

ថលងជួបមិត្ភ្រ្ិតជៅជទៀត។ល។)	 ជពល	

ជនាះ	កតរូវផ្ល់ការថ្ទំាខាងផលែូវចិត្។	

 ការលូតោស់ថផនា្រចិត្ស្សស	្ (ការថកបកបរួល	

ការគិត	និងការយល់អំពីពួ្រជគផ្្ល់)៖	

♦ អត្សញ្្ញ ណផ្្ល់ខលែួន-ជតើខ្ុំរានរណា?	 ជតើខ្ុំ

រាមនុស្សសំខាន់ជទ្រនាុងជោ្រជនះ?

♦ អាចថសង្រ្រអត្សញ្្ញ ណតាមរយៈការថសង្

រ្រសជមលែៀ្របំោ្់រខុសៗគានា 	 ម៉ាូៃស្់រ	 មិត្ភ្រ្ិ	

ត្ន្ី	 និងការ្ំរស្ន្។	 ពួ្រជគ្ំរពុងពយាយម 

ថសង្រ្រអត្សញ្្ញ ណណាមួយថៃល	 «ស្រ្ិ	

សម»	 នរឹងពួ្រជគបំផុត	 និងថៃលផ្ល់ផ្សុ្រ 

ភាពចំជោះជគ។

♦ យ្រចិត្ទុ្រោ្់រថតជលើខលែួនពួ្រជគផ្្ល់

♦ ជ្រ្មងតូច	 និងជ្រ្មងវ ម័យជំទង់ៗ	 មានជំជនឿថ្	

ពួ្រជគគឺរាមនុស្សសំខាន់	ពីជកោះពួ្រជគ្ំរពុង	

ជរៀន	 និងពិជស្ធភាពឯ្ររាជ្យរបស់ពួ្រជគ	 

និងសមត្ភាពជៃើម្ីមានឥទ្ធិពលជលើពិភជៅ 

ជំុវញិខលែួនជគ។	ជនះរានពន្យល់ថ្កបសិនឪពុ្រ	

ម្ាយថលងលះគានា 	 ជគគិតថ្បណ្ាល	 ម្រពី	

្ំរហុសរបស់ពួ្រជគ។	 ពួ្រជគ្៍រអាចមានការ

ឈឺចាប់ខលែួនឯងផងថៃរ	 និងមានអារម្មណ	ថ្	

មានា ្់រៗនរឹង្រត់	 សមា្គ ល់	 និងយ្រចិត្ទុ្រោ្់រ	

កបសិនពួ្រជគមានជ្រើតមុន	ឬមិនមានសជមលែៀ្រ	

បំោ្់រលោ្្់រ។	 បញ្ហា ទំាងជនះនរឹងជធ្ើឱ្យពួ្រ

ជគទុ្រខាកពរួយ។

♦ សុបិន្	និង្រ្ីសង្រឹមចំជោះអនាគត	ថៃលផ្ុយ	

នរឹងជីវតិបច្ចុប្ននា	 ជធ្ើឱ្យជភលែចពីបច្ចម័យអាក្រ្់រ	 

និងមានជពលខលែះពិរា្រ្រនាុងការកគប់កគងចំណង់

♦ ការបជងកាើតគុណតដមលែ	 និងជគាលបំណង្រនាុង	

ជីវតិ--ជតើទី្រថនលែងរបស់ខ្ុំជៅទីណា?

♦ ការផសារភា្ជ ប់ទំនា្់រទំនង

♦ គុណតដមលែ	 (ជតើអ្ីខលែះថៃលសំខាន់	 និងមិន	

សំខាន់)	សកមាប់ខ្ុំ

♦ កពំថៃន	និងឯ្ររាជ្យ	និង្ំរហិត

♦ ជ្រ្មងវ ម័យជំទង់ចង់បញ្្ជ ្់រពីឯ្ររាជ្យរបស់ពួ្រ

ជគ	 តាមរយៈការស្្រល្ងកពំថៃនរាមួយ	

មនុស្សជពញវ ម័យ។	

♦ គំនិតទំាងជនះរារបស់ខ្ុំ	មិនរានម្រពីមនុស្ស	

ជពញវ ម័យជទ។	

♦ ការឱ្យតដមលែខលែួនឯង	 និងការទុ្រចិត្ខលែួនឯង 
របស់ជ្រ្មងវ ម័យជំទង់អាចនរឹងរាត់បង់ជៅវញិ	

យ៉ាងងាយ។

♦ ការជរៀនបជញ្ចញគំនិតឬជយបល់ផ្្ល់ខលែួន

♦ ជ្រ្មងតូច	 និងជ្រ្មងវ ម័យជំទង់ៗ	 ទំនងរាជជឿថ្	

ជរឿងអាក្រ្់រនរឹងមិនជ្រើតចំជោះជគជទ។	 ៃូជចនាះ	
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ជហើយ	 ជទើបពួ្រជគកបឈមនរឹងជកគាះថ្នា ្់រ។	

ឧទាហរណ៍	 ជ្រ្មងវ ម័យជំទង់មានជំជនឿថ្	 ពួ្រ

អាចរមួជភទថៃលមិនជកបើវធីិការោរហនារឹង	 មិន 

អាចជធ្ើឱ្យពួ្រជគមានដផ្ជោះ	 ឬ្លែងជមជរាគ	

ជអៃស៍ជទ។

 ការលូតោស់ថផនា្រសង្គម	 (ផ្លែ ស់ជៅរ្រៃំជណើ រ 

ការ	និងតកមរូវការសង្គម)៖	

♦ ្រនាុង្ំរ�ុងជពលជពញវ ម័យ	 មនុស្សជរៀនរស់ជៅ	

ជោយឯ្ររាជ្យ	 និងបជងកាើតបណ្ាញសង្គម	

មួយធំ	រាងកគរួស្រជៅជទៀត

♦ ជ្រ្មងវ ម័យជំទង់	 ចាប់ជផ្ើមចំណាយជពលជកចើន

ជៅរាមួយមិត្ភ្រ្ិ	 និងចំណាយជពលតិច	

រាមួយសមាជិ្រកគរួស្រ។	រាការពិត	 មិត្ភ្រ្ិ	

និងជយបល់	 និងគំនិតរបស់មិត្ភ្រ្ិកាលែ យរា

មានស្រសំខាន់ចំជោះពួ្រជគ	 ជៅជពលថៃល

ពួ្រជគរានពយាយមថសង្យល់ថ្ជតើពួ្រជគ

រានរណាជនាះ។

♦ ជ្រ្មងវ ម័យជំទង់យល់ជែើញថ្	 ជៅរាមួយមិត្	

ភ្រ្ិមានផ្សុ្រភាព	 ពីជកោះពួ្រជគមាន	

អារម្មណ៍ថ្	 ពួ្រជគយល់	 និងទទួលស្្គ ល់ពី

គានា ជៅវញិជៅម្រថៃលពួ្រជគ្ំរពុងមានការ	

ថកបកបរួលៃូចគានា ។	

♦ ជ្រ្មងវ ម័យជំទង់ចាប់ជផ្ើមចូលចិត្ណាត់គានា ជៃើរ

ជលង	 និងជកកាយម្រមានការឈឺចិត្។	 

ឧទា	ហរណ៍	 កបសិនពួ្រជគកតរូវរានបៃិជសធ 

ជោយមនុស្សថៃលខលែួនចូលចិត្	 ពួ្រជគអាច

មានអារម្មណ៍ថ្ពិភពជោ្រជនះរានថប្រ

រា្់រ។	 ឬមានជពលខលែះ	 ទំនា្់រទំនងទំាងជនះ	

អាចកាលែ យជៅរាការរជំោភថផនា្រផលែូវចិត្	 រាង 
កាយ	 និងផលែូវជភទ។	 ពួ្រជគកតរូវការការគំាកទ	

ជកចើនជៃើម្ីជួយពួ្រជគ	 ជោះសស្យបញ្ហា ទំាង 

ជនះ	 ជបើជទាះរាជគចង់ជគចជវះពីឪពុ្រម្ាយ	

ជោយស្រការខា្ម ស់ជអៀន	 ថក្រងឪពុ្រម្ាយ	

នរឹងមិនយល់ស្ច់ជរឿង	ឬរារម្ភខាលែ ចមានបញ្ហា 	

ឬកតរូវរានហាមឃ្ត់មិនឱ្យពួ្រជគជួបមុខគានា

្៍រជោយ។	 ការណាត់គានា ជៃើរជលងអាចរាការ	

យល់កច�ំៃ៏ធំមួយចំជោះជ្រ្មងវ ម័យជំទង់	 និង	

ថតងថតរាការជឆាតលងៃង់មួយ	 ឬរាកបធានបទ	

គួរឱ្យខា្ម ស់ជអៀនសកមាប់ពួ្រជគ។

♦ ការណាត់គានា ជៃើរជលង	គឺសំខាន់ណាស់សកមាប់ 

ជ្រ្មងវ ម័យជំទង់	 ៃូជចនាះពួ្រជគមានអារម្មណ៍ថ្	

កតរូវថតមានសងសារ	ឬកតរូវថតជធ្ើជរឿងអ្ីៗរាមួយ	

សងសារ។	 ជពលខលែះ	 ជ្រ្មងតូចនរឹងយ្រសងសារ	

ជោយកគាន់ថតចង់ករាប់មិត្ភ្រ្ិរបស់ជគថ្ 

ជគ	 មានសងសារមានា ្់រហនារឹងជគថៃរថតប៉ាុជណា្ណ ះ	

ជហើយមិនរានចំណាយជពលជកចើនជៅរាមួយ

សងសារជនាះជទ។

ឧប�ម្័ន្ធទតី៣ 
្ំរណត់សមា្គ ល់ស្ីពី្រ្ីសង្រឹម	និង្រ្ីរពំរឹងទុ្រ៖	

(ៃ្រសសង់ពី	 Skhokho	 «ការគំាកទភាពជរាគជម័យ	

សកមាប់កគរួស្រ»	កតង់ទំពម័រទី១៤៧)

 បញ្្ជ ្់រស្រម្មភាពនានាថៃលជ្រ្មងវ ម័យជំទង់ 

អាចជធ្ើរានជោយខលែួនឯង	 ទា្់រទិនជៅនរឹងការសជកមច 
ចិត្្រនាុងជីវតិកបចំាដ្ងៃ។	 ពិភា្រសាអំពីរជបៀបសជកមចចិត្ 

ជលើជរឿងរា៉ា វកបចំាដ្្ថៃលអាចនំាជៅរ្រការសជកមច	 ្រ្ី 

សុបិន្ធំៗរបស់ខលែួនរាន។

 ឧទាហរណ៍៖	

♦ ការទមាលែ ប់ជធ្ើ្ិរច្ចការថៃលកគរូោ្់រឱ្យកបចំាដ្ងៃ	

មិនកតរឹមថតអាចជួយឱ្យអនា្រយល់ពីជមជរៀន	

រានលប្៉ាុជណា្ណ ះជទ	 ថតវាអាចជួយឱ្យការ 

សិ្រសាទំាងសសរុងរបស់អនា្រជៅស្ោមាន	

ល្រខាណៈ	 កាន់ថតលក្បជសើរជ�ើង។	 រាងជនះ 

ជៅជទៀត	 ការកបកាន់ខា្ជ ប់នូវទមាលែ ប់លជ្នះ	 ្៏រ 

អាចជួយៃល់ការ	 សិ្រសារបស់អនា្រជៅមហា 
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វទិយាលម័យផងថៃរ	ជហើយជពលថៃលអនា្របញ្ច ប់	

ការសិ្រសាអនា្រនរឹងអាចទទួលរានការងារៃ៏ល្

មួយ។	

♦ ការចាយវាយរ រឹតត្ិតបន្ិចបន្ួចជរៀងរាល់ 
សរ្ាហ៍	 អាចជធ្ើឱ្យអនា្រមានករា្់រសន្សំជកចើន	

ជហើយ	អនា្រអាចជកបើករាស់វាទិញរបស់ពិជសស	

ណាថៃលអនា្រ្ំរពុងចង់រាន។	

♦ ការហាត់ករាណជលង្ីរឡាកបចំាដ្ងៃអាចជួយ

ឱ្យអនា្រកាន់ថតមានភាពស្្ត់ជំនាញជ�ើង។	

ៃូជចនាះអនា្រអាចចូលរមួជលងរាមួយក្ររុមជៅ

្រនាុងស្ោជរៀន	 ឬសហគមន៍របស់អនា្ររាន	

ជហើយវានរឹងជួយឱ្យរាងកាយរបស់អនា្រមាន

ភាពរ រឹងមំាល	្និងមានសុខភាពល។្	

♦ ពិភា្រសារ្រៃំជណាះសស្យថៃលមានជៃើម្ី

ជោះសស្យបញ្ហា 	និងឧបសគ្គនានាថៃលជ្រើត	

មានជ�ើង។	 ចូរ្រត់សមា្គ ល់ថ្	 ជយើង្ំរពុង	

ជធ្ើការពិភា្រសា	 និងសិ្រសាជលើជំនាញជផ្សងៗ	

ថៃល	 អាចជួយឱ្យជយើងសជកមចរានជរាគ 

ជម័យៃូចការរពំរឹងទុ្រ	 ៃូចរាការរ្រសាទំនា្់រ	

ទំនងល	្រាមួយក្ររុមកគរួស្រ	ការមានជំនាញ 

ល្្រនាុងការករាសសម័យទា្់រទងរាជៃើម។	 ជយើង	

្៏រពិភា្រសាផងថៃរអំពីបញ្ហា ជផ្សងៗជទៀតថៃល

អាចជ្រើតមានជ�ើង	 ៃូចរាវសិមភាពជយនឌម័រ	

និងអំជពើហិងសារាជៃើម។	

 ឧទាហរណ៍៖	

♦ ជ្រ្មងវ ម័យជំទង់អាចនរឹងយល់ជែើញថ្	រាជរឿង

ថៃលពិរា្រនរឹងជធ្ើឱ្យមានតុល្យភាពរវាង 

ស្រម្មភាពជលង្ំរស្ន្រាមួយមិត្ភម័្រកាិ	 រា 

មួយនរឹងស្រម្មភាពជធ្ើ្ិរច្ចការស្ោ	 និង 

្ិរច្ចការផ្ះឱ្យរចួរាល់	 មុនជពលជចញជៅជលង

រាមួយមិត្ភម័្រកាិ។	

♦ ជ្រ្មងវ ម័យជំទង់	 អាចជៅជសពគប់រាមួយក្ររុម

មិត្ភម័្រកាិថៃលជធ្ើជរឿងកប្របជោយជកគាះថ្នា ្់រ	

ជផ្សងៗ	 (ៃូចរាជៃើរជលងរហូតៃល់យប់ជករៅ	

ជហើយចាប់ជផ្ើមជសពជកគឿងសសវ រឹង	 និងវាយ 

បំផ្លែ ញកទព្យសម្ត្ិអនា្រៃដទរាជៃើម។	 រា 

ទូជៅ	ពួ្រជគថតងរារម្ភខាលែ ចជួបនរឹងបញ្ហា 	ឬរង	

របួសជោយស្រកបការជផ្សងៗ	 ប៉ាុថន្ទន្រឹមនរឹង 

ជនាះ	 ពួ្រជគ្៏ររារម្ភខាលែ ចមិនមានមិត្ភម័្រកាិ	 ឬ 

ខាលែ ចរាត់បង់ក្ររុមមិត្ភម័្រកាិរបស់ខលែួនផងថៃរ។	

ៃូជចនាះ	 ៃំជណាះសស្យមួយចំជោះបញ្ហា ជនះ	

គឺកតរូវថសង្រ្រមនុស្សជពញវ ម័យណាមានា ្់រថៃល

ទុ្រចិត្	 ជៃើម្ីជួយផ្ល់កបរឹ្រសាជលើបញ្ហា ជនះ	

ៃល់ពួ្រជគជោលគឺជួយឱ្យពួ្រជគអាចជសព 

គប់រាមួយក្ររុមមិត្ភម័្រកាិថៃលល	្ ជហើយជធ្ើ	

ស្រម្មភាព្ំរស្ន្ទំាងឡាយណាថៃលខលែួន 
ចូលចិត្	និងមានសុវត្ិភាព។

ឧប�ម្័ន្ធទតី៤
យុទ្ធស្សស្្រនាុងការជោះសស្យ	និងបជងកាើតភាពធន់៖

 រាងកាយ

♦ លំហាត់ករាណ	 (ជបះៃូង	 និងការសន្ធរឹង)	 ឱ្យ	

រាន	៣-៧	ៃង/សរ្ាហ៍	(កបថហល	៣០	នាទី)

♦ ញុាំអាហារថៃលមានសុខភាពល	្និងតុល្យភាព

♦ ញុាំទរឹ្រ

 ផលែូវចិត្

♦ ជធ្ើលំហាត់/ថល្ងល្ងករារ្ា	 ៃូចរា	 ថល្ង	

ោ្រ្យថខ្ង

♦ អានជសៀវជៅថៃលចូលចិត្

♦ ជរៀនសូកតពីអ្ីថៃល្្មី

♦ មានទមាលែ ប់ជធ្ើអ្ីថៃលដចនាកបឌិតជៅជពលទំជនរ

 ជបះៃូង

♦ ជផ្្តជលើអ្ីថៃលជធ្ើឱ្យរ្ីររាយ

♦ ញញរឹមោ្់រអនា្រៃដទ

♦ ជធ្ើអំជពើល្
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♦ ករាប់មិត្ភ្រ្ិ	 ឬសមាជិ្រកគរួស្រពីអ្ីថៃលល	្

ឬវជិ្ជមានថៃលជ្រើតមានចំជោះអនា្រ	ឬសរជសរ	

្រនាុង្ំរណត់ជហតុ	កបចំាដ្ងៃ

♦ ជកាតសរជសើរអនា្រៃដទ។

 ស្្ម រតី

♦ ចូលរមួ្រនាុងស្រម្មភាពោ្់រពម័ន្ធនរឹងស្្ម រតី

♦ អាន្ំរណាព្យោ្់រពម័ន្ធនរឹងស្្ម រតី

♦ ចុះជៅ្រថនលែងជគារពបូរា

 ទំនា្់រទំនង

♦ ចំណាយជពលរាមួយមនុស្សថៃលអនា្រយ្រ	

ចិត្ទុ្រោ្់រ

♦ ស្្ប់ពួ្រជគជោយយ្រចិត្ទុ្រោ្់រ

♦ ថសង្យល់ពីអ្ីថៃលពួ្រជគយ្រចិត្ទុ្រោ្់រ	

បំផុត	 និងគិតពីជពលថៃលអនា្រយល់ថ្មាន	

មានការយ្រចិត្ទុ្រោ្់រ៖	 ពយាយមជួយជធ្ើ	

្ិរច្ចការអនា្រៃដទ

♦ ជធ្ើស្រម្មភាពសបបាយៗរមួគានា ។

ឧប�ម្័ន្ធទតី៥
្ំរណត់សមា្គ ល់ពីបរបិទ៖ 

(ៃ្រសសង់ពី្រកមងឧប្ររណ៍បណុ្ះបណ្ាល	សកមាប់	

មនុស្សវ ម័យជំទង់ស្ីពីអំជពើហិងសាទា្់រទងនរឹងជយនឌម័រ)

 សកមាប់បញ្ជ ីជរៀបរាប់ជហតុផលថៃលនំាឱ្យ 

មនុស្សជសពជកគឿងសសវ រឹង	 គួរមានោ្់របញ្ចូ ល	

នូវ	 ជហតុផល	ទំាងអស់ជនះថៃលរមួមានៃូចរា	

« ចូលរមួ្រនាុងកពរឹត្ិការណ៍សង្គមជផ្សងៗ្រនាុងសហ

គមន៍	 របស់អនា្រ» «ជៃើម្ីមានភាពរ្ីររាយជោយ

មិនខ្ល់ពីអារម្មណ៍ខា្ម ស់ជអៀនថៃលថតងមាន» 

«សម្ាធបងខាំ	 ពីមិត្ភម័្រកាិ» «ជៃើម្ីជោះសស្យ	

បញ្ហា ជីវតិ» «ជោយស្រពិរា្រចិត»្ «ជោយស្រ	

ជ្រើតជំងឺធុញ្ប់	អារម្មណ៍» «ជោយស្រខលែួនមា

នទមាលែ ប់កបកពរឹត្អំជពើជកគាះថ្នា ្់រ»	ឬ	«ជោយស្រ	

ថតខលែួនជញៀនជកគឿងសសវ រឹង»	 រាជៃើម។	 អនា្រកតរូវ	

បញ្្ជ ្់រឱ្យរានចបាស់	 ថ្ជតើមនុស្សមានា ្់រជសព	

ជកគឿងសសវ រឹងជោយស្រជហតុផលអ្ី	 រាមនុស្ស	

សសី	ឬមនុស្សកបរុស	ជ្រ្មងសសី	ឬជ្រ្មងកបរុស	ចាស់	

ឬជ្រ្មងរាជៃើម?

 សកមាប់បញ្ជ ីជរៀបរាប់ជហតុផលថៃលនំាឱ្យ 

មនុស្សជសពជកគឿងជញៀន	 គួរមានោ្់របញ្ចូ ល	

ជហតុផល	ទំាងអស់ជនះ៖	្៏រៃូចរាជកគឿងសសវ រឹង	

អនា្រកតរូវទទួលស្្គ ល់អំពីជហតុផលណាមួយ 

ថៃលជធ្ើឱ្យមនុស្ស	 ចូលចិត្ជសពជកគឿងជញៀន	

ៃូចរាល្រខាណៈជផ្សងៗថៃលជកគឿងជញៀនជធ្ើ	

ឱ្យមនុស្សមានអារម្មណ៍	 និងជធ្ើស្រម្មភាពណា

មួយ្រនាុងរយៈជពលខលែី	 ប៉ាុថន្អនា្រ្៏រកតរូវបញ្្ជ ្់រឱ្យ

រានចបាស់ោស់អំពីផលប៉ាះោល់	អាក្រ្់រថៃល	

ជកគឿងជញៀនផ្ល់ៃល់របូកាយមនុស្ស្រនាុងរយៈ 

ជពលថវង។	

 រលំរឹ្រសិកាខា កាមអំពីវនិម័យវគ្គ	 និងការរ្រសាការ	

សមាងៃ ត់្រនាុង្ិរច្ចពិភា្រសាទំាងឡាយណាថៃល 
ទា្់រទិនជៅ	នរឹងបទពិជស្ធន៍ផ្្ល់ខលែួន។

	 កបការថៃលសំខាន់	 គឺជយើងកតរូវទទួលស្្គ ល់	 

និងយល់សសបថ្មនុស្សជសពជកគឿងសសវ រឹង	ជោយស្រ	

ថតជកគឿង	 សសវ រឹងជនាះផ្ល់នូវផលមួយចំនួនថៃលជធ្ើ 

ឱ្យពួ្រជគសបបាយជពញចិត្។	 ជ្រ្មងវ ម័យជ្រ្មងកបថហល

រារានៃរឹងរចួជហើយអំពីកបការជនះ	 ឬពួ្រជគអាចសិ្រសា 

ថសង្យល់អំពីកបការជនះ	 រានជោយងាយសសរួល	 ជបើ 

សិនរាពួ្រជគ	 មិនទាន់រានៃរឹងជៅជ�ើយ។	 កបសិនរា 

ជយើងកគាន់ថត	 បជកងៀនជ្រ្មងវ ម័យជំទង់ឱ្យៃរឹងថតអំពីផល 

អាក្រ្់រ	 ជោយមិនទទួលស្្គ ល់ផលលជ្នាះពួ្រជគនរឹង	 

មិនយ្រចិត្ទុ្រោ្់រស្្ប់អ្ីថៃលជយើងខិតខំពន្យល់	ជ�ើយ។ 

ជកគឿងជញៀន	 និងជកគឿងសសវ រឹងមានយ៉ាងជកចើនសកមាប់	 

ជ្រ្មងវ ម័យជំទង់អាចជៅរ្ររាន។	 ជ្រ្មងវ ម័យជំទង់សព្ដ្ងៃ	

កាន់ថតមានជីវតិឯ្រជនរាមួយនរឹងក្ររុមមិត្ភម័្រកាិ	 ជហើយ	 
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ពួ្រជគជៅោច់ឆាងៃ យពីក្ររុមកគរួស្ររបស់ខលែួន។	 ៃូជចនាះ	 
ជហើយ	 កបការថៃលល	្ បំផុតជនាះ	 គឺជយើងកតរូវជធ្ើយ៉ាង	 

ណាជួយពន្យល់ៃល់ពួ្រជគឱ្យយល់ៃរឹងអំពីការពិតនានា  

ដនការជសពជកគឿងសសវ រឹង	 ជហើយឱ្យពួ្រជគជធ្ើការ្លែុះ 

បញ្្ច ំងជោយខលែួនឯង។	 ជធ្ើយ៉ាងជនះគឺឱ្យពួ្រជគអាច	

ជធ្ើការសជកមចចិត្រានសមជហតុសមផលជោយខលែួន

ឯង	 ជោលគឺសជកមចចិត្ថ្មិនកតរូវជសពជកគឿងសសវ រឹង	 

ឬជសពជកគឿងសសវ រឹងជនាះ្រនាុង្រកមិតតិចតួចល្មម	 និង	

ជោយគិតពីសុវត្ិភាព។

	 ពួ្រជគ្៏រកតរូវការផងថៃរនូវការជួយពន្យល់ថណ

នំាជផ្សងៗជទៀត	 ជៃើម្ីខលែួនអាចជធ្ើការ្លែរឹងថ្លែងរានអំពី

ជហតុផលថៃលនំាឱ្យចង់ជសពជកគឿងជញៀន។	 កបការ

ជនះជហើយថៃលអាចជួយឱ្យពួ្រជគគិតជែើញអំពីជជកមើ

សជផ្សងៗ	 ថៃលអាចយ្រម្រជំនួសការចង់ជកបើករាស់ 

ជកគឿងជញៀនរាន	 តួយ៉ាងពួ្រជគអាចជៅជលងរាមួយ 

នរឹងក្ររុមមិត្	 ភម័្រកាិៃដទជទៀត	 ឬអនុវត្វធីិស្សសជ្ផ្សងៗ 

ថៃលអាចនំាម្រនូវ្រ្ីសបបាយរ្ីររាយៃល់ពួ្រជគរាន។

	 ភាពខុសគានា ៃ៏សំខាន់មួយរវាងជកគឿងសសវ រឹង	 

និងជកគឿងជញៀន	 ថៃលជយើងកតរូវថត្ំរណត់ឱ្យរាន	

ចបាស់ជនាះ	 គឺថ្ការជកបើករាស់ជកគឿងជញៀនគឺរាអំជពើ 

ខុសចបាប់	 រឯីការជកបើជកគឿងសសវ រឹងមិនថមនរាអំជពើខុស 

ចបាប់ជ�ើយ។

	 ជ្រ្មងវ ម័យជំទង់មួយចំនួនជួបកបទះផលប៉ាះោល់ 

មួយចំនួន	 ជោយស្រពួ្រជគមានឪពុ្រម្ាយ	 រាអនា្រ 

ជសពជកគឿងសសវ រឹង	 ឬជកបើករាស់ជកគឿងជញៀន	 ថៃលរា 

ជហតុនំាឱ្យបញ្ហា ជផ្សងៗជ្រើតមានជ�ើង	 ៃូចរា	ការជកបើ 

អំជពើហិងសា	 ការចំណាយករា្់រខ្ជះខា្ជ យជលើការជសព 

ជកគឿងសសវ រឹង	 ឬជកគឿងជញៀន	 រារាងចំណាយជៅផល

កបជយជន៍ក្ររុមកគរួស្រ	 មិនជអើជពើអំពីតកមរូវការរបស់ប្ី	

ឬកបពន្ធ	 ្ូរនរបស់	 ខលែួនរាជៃើម។	 កបសិនរាមានអនា្រ 
ចូលរមួណាមានា ្់រជលើ្រយ្របញ្ហា ជនះម្រពិភា្រសា	 អនា្រ	

កតរូវយ្រចិត្	 ទុ្រោ្់រស្្ប់គាត់ឱ្យរានចប់ចុងចប់ជៃើម	

កពមទំាងជ្លែើយតបជៅនរឹងអារម្មណ៍្៏រៃូចរាគំនិតរបស់

គាត់ផងថៃរ។	 ជហើយកបសិនរាមាននរណាមានា ្់រចាប់ 

ជផ្ើមជ្រើតមានអាការៈទុ្រខាកពរួយ	 អនា្រកតរូវអនុវត្តាម 

ជគាលការណ៍ថណនំាស្ីពីសុវត្ិភាព	 ៃូចមានជរៀបរាប់ 

ជៅ្រនាុងជសច្រ្ីជផ្ើមរបស់្រកមងឯ្រស្រ	បណុ្ះបណ្ាល

ជនះ។	 អនា្រអាចជធ្ើការរលំរឹ្រៃល់សិកាខា កាមអំពីវនិម័យ 

សកមាប់វគ្គ	 និងការរ្រសាការសមាងៃ ត់	 កបសិនជបើអនា្រគិត 

ថ្ចំារាច់។

	 អនា្រសកមបសកមរួលគប្ីកតរូវ្រត់សមា្គ ល់ថ្	អាច 

មានសិកាខា កាមមួយចំនួន	 គឺរាអនា្រថៃលជកបើករាស់	 ឬ 

ធាលែ ប់	 ជសពជកគឿងសសវ រឹងឬជកគឿងជញៀន។	 ៃូជចនាះជហើយ	 

អនា្រសកមបសកមរួលមិនកតរូវសួរពម័ត៌មាន	 ផ្្ល់ខលែួនរបស់ 
ពួ្រជគជ�ើយ។	 រាងជនះជៅជទៀត	 អនា្រសកមបសកមរួល 

កតរូវមានការកបរុងកបយម័តនាផងថៃរ	 ជោយមិនកតរូវជធ្ើការ 

រះិគន់ វនិិច្ម័យជលើសិកាខា កាមណាមានា ្់រជ�ើយ	 ប៉ាុថន្កតរូវ 

បរយិយឱ្យរានចបាស់	 ោស់អំពីផលប៉ាះោល់ដនការ 

ជសព ជកគឿងសសវ រឹង	និងជកគឿងជញៀន។

	 ៃូចគានា ជៅនរឹងជមជរៀនស្ីអំពីការជសពជកគឿង 

សសវ រឹងថៃរ	 គឺកតរូវទទួលស្្គ ល់ថ្មានជហតុផល	 មួយ 

ថៃលមនុស្សជសពជកគឿងជញៀន	 គឺជោយស្រមនុស្ស 

ជពញចិត្នរឹងរជបៀបថៃលជកគឿងជញៀនជនាះ	 ជធ្ើឱ្យពួ្រ 

ជគអាចមានអារម្មណ៍សបបាយ្រនាុងជពលៃ៏ខលែី	និងកបកពរឹត 
អំជពើជផ្សងៗ។	 ជ្រ្មងវ ម័យជំទង់កតរូវការការជួយពន្យល់ 

ថណនំាអំពីផលវរិា្រនានាជោយស្រការជសព 

ជកគឿងជញៀន	ជោលគឺមិនកតរូវថណនំា	ករាប់ថតអំពីផល 

លំរា្រភាលែ មៗថៃលជ្រើតជចញពីការជសពជកគឿងជញៀន

ជនាះជ�ើយ។	 ពួ្រជគ្៏រកតរូវ	 ការការជួយពន្យល់ថណនំា 

ជផ្សងៗជទៀតផងថៃរ	ជៃើម្ីជធ្ើការ្លែរឹងថ្លែងអំពីជហតុផល

ថៃលនំាឱ្យពួ្រជគចង់ជសពជកគឿងជញៀន។	 កបការជនះ 

ជហើយថៃលជួយឱ្យពួ្រជគអាចគិតជែើញជជកមើស

ជផ្សងៗថៃល	 អាចយ្រម្រជំនួសតកមរូវការជកបើករាស់ 

ជកគឿងជញៀនរាន	 តួយ៉ាងពួ្រជគអាចជៅជលងរាមួយ 

ក្ររុម	មិត្ភម័្រកាិៃដទជទៀត	ឬអនុវត្វធីិស្សសជ្ផ្សងៗថៃល

អាចនំាម្រនូវ្រ្ីសបបាយរ្ីររាយៃល់ពួ្រជគរាន។
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សនលែរឹ្រឯ្រស្រជំនួយ៖	ឥទ្ធិពល	និងផលប៉ាះោល់ជោយស្រជកគឿងសសវ រឹងម្រជលើជីវតិរស់ជៅរបស់ជយើង

ឥទ្ធិពលអវជិ្ជមានបណ្ាលម្រពីការផរឹ្រថៃលកបឈមនរឹងជកគាះថ្នា ្់រខ្ស់៖	ការផរឹ្រជកចើនកជរុលញរឹ្រ	ញាប់ជព្រ
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សនលែរឹ្រឯ្រស្រជំនួយ៖	បម័ណ្ណរបូ្តជកគឿងជញៀន
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ឧប�ម្័ន្ធទតី៦ 
្ំរណត់សមា្គ ល់អំពីជយនឌម័រ៖ 

 គំនិតសំខាន់ដនការ្រស្ងសង្គមទា្់រទងថផនា្រ

ជយនឌម័រ	 អាចកតរូវរានជគយល់ថ្	 មានភាព	

ខុសៗគានា រាជកចើនអំពីភាពរាបុរស	ឬភាពរាសស្ី	

(្ុរមារ	ី ឬ្ុរមារា)។	 ជយើងជរៀនពីរជបៀបជធ្ើរា	

្ុរមារ	ី ឬ្ុរមារាកាលពីជៅ្ុរមារភាព	 និងជរៀនពី	

គំនិតដនរជបៀបជធ្ើរា្ុរមារ	ី ឬ្ុរមារា	 និងជកកាយ	

ម្រ	 ជរៀនពីរជបៀបថៃលសស្ី	 ឬបុរសផ្លែ ស់ប្ូរ	

ជពលថៃលជយើងកាន់ថតចាស់។	 គំនិតទំាងជនះ

គឺស្ិតជកកាមឥទ្ធិពលដនបរយិកាសសង្គម	 និង	

មិត្ភ្រ្ិរបស់ជយើង	្៏រៃូចរាជជកមើស	ថៃលជយើង	

បជងកាើត	 និងគុណតដមលែថៃលជយើងកបកាន់យ្រ។	

ស្រសំខាន់ដនកាយល់ថ្	 ជយនឌម័រកតរូវរាន	

បជងកាើតជ�ើងជោយសង្គម	គឺអាសសម័យជលើលទ្ធភា

ព្រនាុងការបជងកាើតជជកមើស	 និងលទ្ធភាព្រនាុងការ	

ផ្លែ ស់ប្ូរ។	 ជយនឌម័រមិនថមនរាអ្ីថៃលកតរូវរាន 
្ំរណត់ោច់ខាតៃូចជភទជទ	 ថតជយនឌម័រគឺរាអ្ី

ថៃលអាចកតរូវបជងកាើតជ�ើងរាន។

 ជទាះបីជៅ្រនាុងវប្ធម៌ជផ្សងៗគានា 	 ថៃលអាចមាន	

គំនិត	និងជសច្រ្ីរពំរឹងទុ្រខុសៗគានា អំពី	ជយនឌម័រ	

និងតួនាទីជយនឌម័រ្៏រជោយ	 សំខាន់កតរូវចំាថ្	

វប្ធម៌	 និងកបដពណី	 មិនថមនរាជហតុផល 

សកមាប់ជកបើជោះស្រជៃើម្ីបជងកាើតវសិមភាព 

សង្គម	 និងការកាន់អំណាចអតុល្យភាពរវាង 

បុរស	និងសស្ីជទ។	ការបជងកាើត	និងការរ្រសាវសិម 

ភាព	 គឺរាការរជំោភ	 សិទ្ធិមនុស្សរាមូលោឋា ន	

្រនាុងការទទួលរានសមភាព	និងការរចួផុតពីការ	

ជរ ើសជអើង	 ៃូចថៃលរានកបកាស្រនាុងជំពូ្រទី៣

ដនរៃឋាធម្មនុញ្ញដនកពះរារាណាចក្រ្រម្ុរា	 និង

ការកបកាសរាស្រលដនសិទ្ធិមនុស្ស។

 ជោយស្រគំនិតអំពីជយនឌម័រមានស្រសំខាន់ 

ចំជោះ្រម្មវធីិជនះ	 ៃូជចនាះជទើបមាន្ំរណត់ 

សមា្គ ល់រាជកចើនសកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល

ជៅ្រនាុង្ិរច្ចថតងការបជកងៀន។	 ជយើងជលើ្រទរឹ្រ 
ចិត្អនា្រ	 សកមបសកមរួលឱ្យអាន្ំរណត់សមា្គ ល់

ទំាងជនះមុននរឹងការចាប់ជផ្ើមបជកងៀន	 និងបន្

ការអានពីជៃើមរហូតៃល់ចប់្រម្ម្រម្មវធីិ។	 បញ្ហា

ជយឌម័រជនះអាចកតរូវជលើ្រពិភា្រសាជៃញជោល	 

និងកតរូវថតមានការជលើ្រ្រម្ស់ការជគារព	 និង 

សមធម៌ជយនឌម័រ	្រនាុងកគប់ជមជរៀន។

 គំនិតអំពីភាពរាបុរស	និងភាពរាសស្ី	គឺខុសគានា 	

ឆាងៃ យណាស់។	 បុរស	 និងសស្ី	 ថតងថតកតរូវរាន

ជគវនិិច្ម័យជផ្សងៗគានា 	 និង្ំរណត់បទោឋា នខុសៗ

គានា សកមាប់បុរស	 និងសស្ី	 (ឧ-ការទំនា្់រទំនង	

ផលែូវជភទ)។	បុរសរាទូជៅមានជសរភីាព	និងលទ្ធ

ភាពជកបើអំណាចរានជកចើនរាងសស្ី។	 សស្ី	 ថតង

ថតកតរូវរានជគោ្់រឱ្យជធ្ើស្រម្មភាព	 និងមានតួ

នាទី្ំរបិុ្រ្ំរប៉ាុ្រថផនា្រឯ្រជន	 (ឧ-ជៅផ្ះ)	 	 និង 

តួនាទីរបស់បុរសគឺ្រនាុងថផនា្រស្ធារណៈ	 (ឧ- 
ការងារ	 ឬស្ោជរៀន)។	 កបសិនមានសស្ី	 ពយា

យមទទួលតួនាទី្រនាុងវសិម័យស្ធារណៈ	 ពួ្រ

ជគជៅថតទទួលខុសកតរូវចម្ងចំជោះស្រម្មភា

ព្រនាុងវសិម័យឯ្រជនៃថៃល។	 គំនិតទំាងជនះ 

ោ្់រ្រកមិតជលើមនុស្សកគប់របួ	 និងរាពិជសស 

ជធ្ើឱ្យសស្ីកបឈមនរឹងការរជំោភបំោន។	

 វប្ធម៌ជផ្សងៗគានា 	 អាចមានគំនិតទា្់រទងនរឹង	

ជយនឌម័រខុសគានា ថៃរ។	 ជទាះបីរាជយើងជគារព 

ជំជនឿ	 និងការអនុវត្វប្ធម៌ជផ្សងៗគានា ្៏រជោយ	

ជយើងមិនអាចទទួលយ្ររានជទចំជោះការបងកា

ការឈឺចាប់	 និងជរ ើសជអើងកបឆំាងនរឹងនរណា 

មានា ្់រជោយមូលជហតុណា្៏រជោយ។

 ជបើជទាះរាជពលខលែះ	គំនិតអំពីជយនឌម័រ	និងគំនិត 

អំពីទំជនារផលែូវជភទ	 មានភាពភា្ជ ប់គានា ្៏រជោយ		 
ប៉ាុថន្គំនិតទំាងពីរជនះមិនថតងថតមានទំនា្់រ 



220    |   ប្របទសកម្ពុជា  -  បសៀវបៅណែនាសំបរា្រ់អ្នកសបម្រសបមរួេបកមេងវយ័ជទំង់

ទំនងនរឹងគានា ជ�ើយ។	ៃូជចនាះ	ជយើងមិនអាចសន្មត

ថ្បុរសមានា ្់រមានចរតិៃូចសសី	 ថៃល្ំរណត់ 

ជោយផនាត់គំនិតសង្គម	ថ្រាជខ្ើយជនាះជទ។	ៃូច

គានា ចំជោះសស្ីមានា ្់រអញ្ច រឹងថៃរ	 ថៃលមានចរតិៃូច

កបរុសថៃល្ំរណត់ជោយផនាត់គំនិតសង្គម	 មិន 

អាចស្្ម នថ្គាត់រាសសីសសឡាញ់សសីៃូចគានា

ជនាះជទ។	មានគំនិតបុរាណរាជកចើនទា្់រទងនរឹង	

ជយនឌម័រ	រមួបញ្ចូ លទំាងគំនិតអំពីទំជនារផលែូវជភទ។ 

ឧទាហរណ៍	 គំនិតជលើសលុបជៅរ្រភាពរា	 

បុរសរាញរឹ្រញយរមួមានគំនិតថៃលថ្	 បុរស 

មានលទ្ធភាព	 និងអំណាចកគបៃណ្ប់ជលើសស្ី

ទា្់រទងនរឹងទំនា្់រទំនងផលែូវជភទ។	 គំនិតជនះ 
សន្មតថ្ទំាងបុរស	និងសស្ីមាន	ការកបតិពម័ទ្ធថត	

រាមួយអនា្រថៃលមានជភទផ្ុយពីខលែួន។

 ភាពខុសគានា ដនជភទ	 ៃូចរាសមត្ភាពបន្ពូជ	

និងអម័រមូន	 គឺកតរូវរាន្ំរណត់តាមល្រខាណជីវស្សស ្

និងៃូចគានា ជៅជំុវញិពិភពជោ្រ។	 ជយើងអាច	

គិតអំពីជភទ	គឺកបរុស	ឬសសី។

 ប៉ាុថន្ជយនឌម័រ	 គឺកតរូវរានបជងកាើតជ�ើងជោយ	

សង្គម។	 ជនាះមាននម័យថ្	 ក្ររុមមនុស្ស្រនាុង 

សង្គមរាអនា្របជងកាើតគំនិតនានាអំពីរជបៀបជធ្ើរា

្ុរមារា	 ឬបុរស	 និងរជបៀបជធ្ើរា្ុរមារ	ី ឬសស្ី។	

ជយនឌម័រកតរូវរានបជងកាើតជ�ើងតាមវធីិខុសៗគានា

ជៅជំុវញិពិភពជោ្រ	 និងរាន្ំរណត់ចរតិ 

ល្រខាណៈ	 និងតួនាទីសំខាន់ៗជោយគា្ម នមូល

ោឋា ន។	តាមពិត	 សស្ីមិនចំារាច់កតរូវថតមានភាព

រាសស្ី	 ជហើយសស្ីមានសមត្ភាពជធ្ើការងារ 

ទំាងឡាយណា	 ថៃលគិតថ្រាការងាររបស់	

បុរសរាន	 ចំថណ្រ	 បុរស្៏រៃូជចានា ះថៃរគឺអាចជធ្ើ

អ្ីៗរានៃូចគានា ។	 ជបើជទាះបីរាបទោឋា នជយនឌម័រ	

និងវសិមភាព	ជយនឌម័រ	មាន្រនាុងកបវត្ៃ៏យូរលង់	

ដនវប្ធម៌ជផ្សងៗគានា ្៏រជោយ	សង្គម	និងវប្ធម៌	

ទំាងជនាះ	មានភាពស្រម្ម	និងរានផ្លែ ស់ប្ូរតាម

វធីិជផ្សងៗរាបន្បន្ាប់្រនាុងកបវតិ្ិស្សស។្	

ៃូជចនាះ	 មាននម័យថ្	 ជយើងពិតរាអាចផ្លែ ស់ប្ូរ	

សង្គម	 និងវប្ធម៌រាន។	 ជពលជនះជយើង្ំរពុង	

ជួបកបទះ	វសិមភាពជយនឌម័រ។	

 វប្ធម៌	 និងការអនុវត្របស់កគរួស្រ	 អាចមាន 

ឥទ្ធិពលជលើការគិតរបស់ជយើងអំពីជយនឌម័រ	 និង	

អំណាច។	 ប៉ាុថន្ជទាះរាយ៉ាងណា្៏រជោយ	 ជគ 

រពំរឹងថ្មនុស្សមានា ្់រៗកបកពរឹត្ចំជោះគានា ជៅវញិ

ជៅម្រជោយជស្មើភាព	និងជោយការជគារព។	

្ំរណត់សមា្គ ល់អំពី«អំណាច»៖	

 អំណាច	 គឺរាលទ្ធភាពកបកពរឹត្	 ឬបណ្ាលឱ្យ	

មានផលពិជសសអ្ីមួយ	 រមួមានសិទ្ធិអំណាច	

អនុភាព	 ការកគប់កគងផលកបជយជន៍ជផ្សងៗ	

(ធនធានជសៃឋា្ិរច្ច	ការជកាតសរជសើរ/ការជគារព/	

ការរាប់អាន្រនាុង	 សង្គម	 ការជធ្ើការសជកមចចិត្	

រមួទំាងការបជងកាើតជគាលនជយរាយ	 និងចបាប់	

ការយ្រចិត្ទុ្រោ្់ររា	 ពិជសសអំណាចសង្គម	

ចលនា/ការជលើ្រ្រម្ស់សង្គម	 និងជសៃឋា្ិរច្ច	

ការៃរឹ្រនំាទំនា្់រទំនងសង្គម។ល។)

 រាទូជៅ	ការមានអាយុជកចើនរាង	ការមានករា្់រ	

ជកចើន	ការខ្ស់រាង	ឬធំរាង	ឬខាលែ ំងរាង	ភាពរា	

បុរសមានា ្់រ	 និងរាមនុស្សថស្្រសមានា ្់រ	 មាន 

នម័យថ្មានអំណាចឥទ្ធិពលជកចើនជលើមនុស្ស	ឬ	

ស្្នភាពជផ្សងៗតាមវធីិជផ្សងៗគានា ។	

 បងាហា ញការរជំោភអំណាច	 និងការជកបើអំណាច	

តាមវធីិវជិ្ជមាន	និងលំជអៀងជៅរ្រសង្គម។	ភាព	

ខុសគានា អាចកតរូវរានបជងកាើតជោយស្លែ ្រសញ្្ញ

នានា	 មានរាអាទ៌	 «ការរជំោភអំណាច»	 និង	

«អំណាច	លំជអៀងជៅរ្រសង្គម»	ឬជោយស្រម្ម	

ភាពផ្ល់សញ្្ញ ជផ្សងៗ	ៃូចរា	ជោរជពញ	ជោយ	

អំណាច	 និងថៃលរជំោភ/ថៃលយ្រចិត្ទុ្រ	

ោ្់រ/ថៃលជកបើហិងសា/ចិត្រាន។ល។
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 អំណាចគរឹមិនថមនរាជរឿងអាក្រ្់រ	 និងជកគាះ	

ថ្នា ្់រជទ	ប៉ាុថន្វាទា្់រទងនរឹងការជកបើអំណាចរបស់

ជយើង	 ជោយវជិ្ជមាន	 ឬអវជិ្ជមាន។	 ជពលជនះ	

ជយើងនរឹងគិតអំពីបញ្ហា អំណាចមួយចំនួន។

 ជយើងរានៃរឹងថ្	 មានជសច្រ្ីរពំរឹងទុ្រខុសគានា 	

ជលើ្ុរមារ	ីនិង្ុរមារា។	គំនិតជយនឌម័រមួយ	ចំនួន	

អាចបណ្ាលឱ្យបុគ្គល	 និងអនា្រជៅជំុវញិ	 មាន	

ការឈឺចាប់	 និងប៉ាះោល់ៃល់សុខភាព។	 ជតើ	

ជយើងពិតរាចង់	ជលើ្រ្រម្ស់បញ្ហា អា្រប្្ិររយិ	

ៃូចរាដៃគូរមួជភទជកចើន	 និងបុរសជសពសុរា	

ជរាគរំា	 ឬភាព	 អសមត្ភាព	 និងការ្រកមិត 

អាហារ្រនាុងចំជណាមសស្ី	ឬជទ?

 ជទាះបីរាសស្ីមិនមានអំណាចថផនា្រសង្គម	 និង	

រាងកាយជកចើន	 ប៉ាុថន្ចបាប់របស់កបជទសជៅថត	

ផ្ល់អំណាចឱ្យពូ្រជយើង	 និងសស្ីអាចជកជើស 

ជរ ើសជៃើម្ីទទួលរាន	និងជកបើអំណាចជនាះ	តាម	

វធីិជផ្សងៗ។

 ជយើងទំាងអស់គានា មានជជកមើសជកចើនអំពីរជបៀប

ជកបើករាស់អំណាចរបស់ជយើង។	 ជយើងអាចជកបើ	

អំណាច	 របស់ជយើង្រនាុងផលែូវអាក្រ្់រ	ឬរជំោភ	ឬ	

ជកបើ្រនាុងផលែូវវជិ្ជមាន	 និងកប្របជោយការជគារព។	

ជតើអនា្រ	 ជកជើសជរ ើសយ្រការជកបើករាស់អំណាច	

តាមវធីិណាមួយ?

 ជពលខលែះមិនជកបើអំណាចជទ	 ៃូចរាមិនជធ្ើអ្ី	

ជស្ះ	 ឬជៅជសងៃៀម	 រាជៃើម	 គឺរាទកមង់មួយដន	

ការរជំោភ	អំណាចរបស់អនា្រ។

 គិតអំពីលទ្ធផលរយៈជពលខលែី	 និងរយៈជពលថវង

ដនស្រម្មភាពរា្់រោ្់រមួយចំនួនមិនកតរឹមថត

រារបស់	 មនុស្សមានអំណាចប៉ាុជណា្ណ ះជទ	 ប៉ាុថន្

លទ្ធផលរបស់មនុស្សថៃលមានទំនា្់រទំនងរា

មួយបុគ្គលមាន	 អំណាច	 ឬបុគ្គលមិនមាន	

អំណាច។	

្ំរណត់សមា្គ ល់អំពី«ជយនឌម័រ	និងអំណាច»៖	

 បុរសមានអំណាចស្ធារណៈទូលំទូោយ 

ជកចើន	 ប៉ាុថន្អំណាចរបស់សស្ីវញិកតរូវរាន្រកមិត	

្រនាុងវសិម័យ	 ឯ្រជន	 និងថតងថតកតរូវការការបញ្្ជ

្់រពីភាពកតរឹមកតរូវពីបុរស។

 ជទាះរាជវាហារស្សសម្ានកបរាកបរាកបិយ 

ភាពជពល្្មីៗជនះអំពី	 «អំណាច្ុរមារ»ី	 និងសស្ី		

្ំរពុងចាប់យ្រ្រថនលែងស្ធារណៃ៏មានឥទ្ធិពល	

(ៃូចរា្រនាុងរោឋា ភិរាលរបស់ជយើង)្៍រជោយ	 ជៅ 
ថតមានបុរសភាគ	 ជកចើនកាន់កាប់អំណាច	

ៃថៃល	 និងអំណាចរបស់បុរសមានតដមលែ	 និង	

ឥទ្ធិពលសង្គមជកចើន។

 បុរសៗអាចសថម្ងអំណាចរបស់ជគជោយជសរ	ី

និងឥតោ្់រជលៀម	 ពីជកោះ	 សង្គមរពំរឹងថ្	

ពួ្រជគជធ្ើៃូជចនាះ។	 ចំថណ្រឯសស្ីវញិថតងថតកតរូវ

ការភាពបិុនកបសប់ជកចើន	 និងកបជយល	 ៃូចរា	

ការបជញ្ចញ	អំណាចតាមរយៈបុរស។

 ជៅជពលសស្ី	 ឬ្ុរមារមីានអំណាច	 អំណាច	

ជនាះកតរូវរានរ រឹតត្ិតមួយថផនា្រធំជោយការោ្់រ	

្ំរហិតរបស់បុរស	 ហា្់របីៃូចបុរសរាអនា្រកតរួត	

កតាអំណាច	 និងមានសិទ្ធិ	 ឬសមត្ភាពថតង	

តំាងអំណាចតាម	ចិត្របស់ពួ្រជគ។

 សង្គមថតងថតមានអារម្មណ៍ថ្កតរូវរានគំរាម	

្ំរថហង	 ជពលសស្ីមានអំណាច	 និងរានបងាហា ញ	

អំណាច	 ជោយចំហរ	 និងអាចមិនជអើជពើ	 ឬ	

ទិជតៀនពួ្រជគ	 ឬថលងយ្រចិត្ទុ្រោ្់រចំជោះ	

ពួ្រជគ។	

 គំនិតចំអ្រ�្រ�ឺយអំពីជយនឌម័រ	 និងផលែូវជភទ	

ទំាងជនះ	 គឺថ្	 សស្ីគឺរាអនា្រយមទ្ារផលែូវជភទ	

ថៃលកតរូវរានជគរពំរឹងថ្	 ជកបើឥទ្ធិពលជលើបុរស	

ប៉ាុថន្បុរសមានអំណាចជកចើនរាងសស្ី	 និងគំនិត	
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កតរួតកតាដនបំុលិង្គ	 ជលើ្រ្រម្ស់ការកតរួតកតា	 និង	

សិទ្ធិរមួជភទរបស់បុរស	 ជធ្ើឱ្យសស្ីមានការ	

ពិរា្រ្រនាុងកតរួតកតាខលែួនឯងផង	និងការកបកពរឹត្ផលែូវ

ជភទរបស់បុរសផង។	 ៃូជចនាះ	វាបជងកាើតរានស្្ន	

ភាពមួយថៃលភាគីទំាងពីរមានអារម្មណ៍មិន 

ជពញចិត្នរឹងទំនា្់រទំនងរបស់ពួ្រជគ។

 ការមានអំណាចជកចើនរាងអនា្រៃដទ	 ឬក្ររុម	

មនុស្សជផ្សង	 មិនថមនមាននម័យថ្	 អនា្រអាចជកបើ	

អំណាច	 របស់អនា្រតាមវធីិថៃលជធ្ើអន្រាយៃល់

ខលែួនអនា្រ	ឬអនា្រជផ្សងជទ។	

 ជពលអនា្រជៅ្រនាុងក្ររុមមនុស្សមួយថៃលមិនមាន

អំណាច	 មិនថមនមាននម័យថ្	អនា្រគា្ម នអំណាច	

ជទ។	 មនុស្សកគប់របូមានសិទ្ធិៃូចគានា 	 និងអាច 

បងាហា ញអំណាចរបស់អនា្រតាមរយៈការជកបើ 

ជំនាញករាសសម័យទា្់រទងខុសៗគានា ។

 ជយនឌម័រកតរូវរានបជងកាើតជ�ើងតាមវធីិមួយថបប	

ថៃលបណ្ាលឱ្យមានភាពមិនជស្មើភាពគានា រវាង

្ុរមារ/ី	សស្ី	និង្ុរមារា/បុរស។	ៃូជចនាះសស្ីថតងថត

ស្ិត្រនាុង្រថនលែងថៃលមានថ្នៈទាបរាងបុរស។		

រាជរឿយៗ	 គំនិត	 និងជសច្រ្ីរពំរឹងទុ្រគឺមិនថផ្្រ

ជលើសមត្ភាពពិតករា្រៃជទ។	 បុរស	 និងសស្ី	

មានសមត្ភាពជធ្ើ	្ិរច្ចការៃូចគានា 	(ឧ-ការងារផ្ះ	

ការជធ្ើជំនួញ)។	 ប៉ាុថន្គំនិតថៃលមិនជស្មើភាព	

រានោ្់រ្រកមិតចំជោះបុរស	និងសស្ី។	

 វធីិថៃលជយនឌម័រកតរូវរានបជងកាើត	ជធ្ើឱ្យបុរសមាន

អំណាចសង្គមជកចើនរាងសស្ី	 (រាទូជៅ)។	

អំណាចខុសគានា ជនះជហើយ	ជធ្ើឱ្យសស្ីកបឈម	

ខាលែ ំងជៅនរឹងការគាបសងកាត់	 និងការរជំោភ	

បំោន	និង្៍រមាននម័យ	ផងថៃរថ្	វាងាយសសរួល

ចំជោះមនុស្សថៃលមានអំណាចរ្រសា	 និងបន្	

វសិមភាពជយនឌម័រ។	

 មិនកតរឹមថតគំនិតជយនឌម័រជទ	 ថៃលមិនជស្មើគានា 	

ការទទួលរានផលកបជយជន៍	 និងធនធាន្៍រ	

មិនជស្មើគានា 	 ថៃររវាងបុរស	 និងសស្ី។	រាពិជសស	

ការទទួលរានធនធាន	 ផលកបជយជន៍	 និង	

សូម្ីសិទ្ធជផ្សង	 របស់សស្ី	 ្៍រកតរូវរាន្រកមិតផង	

ថៃរ។	 វសិមភាពជយនឌម័រ	 រជំោភសិទ្ធិសស្ី្រនាុង	

ការទទួលរានសមភាព។

 វធីិថៃលជយនឌម័រកតរូវរានបជងកាើត្រនាុងសង្គមរបស់

ជយើង	និងអំណាចមិនជស្មើគានា រវាងបុរស	និង	សស្ី	

គឺមិនយុត្ិធម៌	 ឬមិនអាចទទួលយ្ររាន។	

ជយងតាមរៃឋាធម្មនុញ្ញ	 ជយើងមានសិទ្ធិជស្មើគានា ។	

ៃូជចនាះ	 ជយើងមានសិទ្ធិៃូចគានា 	 និងមានការទទួល

ខុសកតរូវ្រនាុងអា្រប្្ិររយិជស្មើភាពចំជោះគានា ជៅ

វញិជៅម្រ	និងមិនជ្រង	កបវ ម័ញ្ច 	ឬជរ ើសជអើងគានា ។

 អំណាច	 គឺទា្់រទងជៅនរឹងគុណតដមលែ	 និងថ្នៈ	

សង្គម	 (ឧ-ភាពអាចទទួលយ្ររានដនការ	

បងាហា ញឥរយិប្	«ឥត្ីលិង្គ»	របស់សស្ី	និងភាព

អាចទទួលយ្ររានដនការបងាហា ញឥរយិប្	

«បំុលិង្គ»	របស់	បុរស)។

 ជយនឌម័រកតរូវរានបជងកាើតជ�ើងតាមវធីិមួយថបប	

ថៃលឱ្យបុរសមានអំណាចជកចើនរាងសស្ី។ 

បុរសមានអំណាចជកចើន	 មិនមាននម័យថ្	 សស្ី	

មិនគួរមានអំណាច	 ឬទទួលយ្រអំណាចជនាះ	

ជទ	 ឬបុរសមានសិទ្ធិ	 រជំោភអំណាចរបស់	

ខលែួនជនាះជទ។

 ការមានអំណាច	 គឺរាការទទួលខុសកតរូវៃ៏	

មហិមាមួយ។	 ជយើងអាចជកជើសជរ ើសមិនរជំោភ	

អំណាច	 និងកតរូវជកបើអំណាចជោយវជិ្ជមាន	 រា	

រាងមិនជកបើអំណាចទាល់ថតជស្ះ។	

 ការពិភា្រសាអំពីអំណាចអាចមានភាពស្មុ្រស្្ម ញ 

បន្ិច	និងពិរា្រយល់។	ៃូជចនាះកតរូវជកបើឧទាហរណ៍	

ទា្់រទងនរឹងអា្រប្្ិររយិ	(រាពិជសសឧទាហរណ៍	

ថៃលផ្ល់ជោយអនា្រចូលរមួ)	 ជៃើម្ីប្រសស្យ	
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ចំណុចទំាងជនាះ។

 កតរូវចំាថ្	 ជនះមិនថមនការពិភា្រសាអំពីការៃ្រ 

អំណាចរបស់បុរសជទ	 ឬគិតថ្	 សស្ីមិនមាន	

អំណាច។	 ៃូចគានា ជនះថៃរ	 ការពិភា្រសាមិនកតរូវ 

គំាកទអំណាចតិចតួចរបស់សស្ីជទ	 ថៃលថ្គា្ម ន	

សមត្ភាព្រនាុងការជកជើសជរ ើស	 និងសជកមចចិត្

ជៅ្រនាុងការទំនា្់រទំនង	និងទិៃឋាភាពជផ្សងៗ	្រនាុង 
ជីវតិ។

 កតរូវគំាកទគំនិតអំពីសមភាព។

ឧប�ម្័ន្ធទតី៧ 
សកមាប់្ំរណត់សមា្គ ល់	៧	សូមជមើលឧបសម្ម័ន្ធទី	៦



224    |   ប្របទសកម្ពុជា  -  បសៀវបៅណែនាសំបរា្រ់អ្នកសបម្រសបមរួេបកមេងវយ័ជទំង់

ឧប�ម្័ន្ធទតី៨
្ំរណត់សមា្គ ល់ថណនំា៖	(ៃ្រសសង់ពី	«្រកមងឧប្ររណ៍បណុ្ះបណ្ាលមនុស្សវ ម័យជ្រ្មងស្ីពីអំជពើហិងសា	

ទា្់រទងនរឹងជយនឌម័រ» ទំពម័រ	ទី៩៦-៩៧)

សនលែរឹ្រឯ្រស្រជំនួយ៖	សិទ្ធិ្ុរមារ	
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១.	 អនា្រៃរឹ្រនំាពិភពជោ្ររាជកចើននា្់រមានជំជនឿថ្  

្ុរមាររាល់របូសុទ្ធថតពិជសស	 និងសំខាន់សកមាប់ 

សង្គម	 ជហើយកតរូវការការការោរ	 និងការគំាកទ។	

ជោយជហតុៃូជចនាះជហើយ	 ជទើបជៅឆានា ំ១៩៨៩	 ពួ្រ 

គាត់រានម្រ	 ជៅ្រនាុងអាគារអង្គការសហកបរា

រាតិទីក្ររុងញូវយ៉ា្រជៃើម្ីតា្់រថតងសិទ្ធិទំាងអ

ស់ថៃលពួ្រជគជជឿរា្់រថ្	 ្ុរមាររាល់របូជៅជលើ 

ពិភពជោ្រគួរថតមានជៅ្រនាុងឯ្រស្រ	 មួយជៅ 
ថ្	 «អនុសញ្្ញ អន្ររាតិសីដែពីសិទិ្ធ្ុរមារ»។	 អនា្រ 

ៃរឹ្រនំាពិភពជោ្រទំាងអស់ជនាះរាន	 កពមជកពៀង

គានា អនុវតដែការផដែល់សិទិ្ធទំាងជនះៃល់្ុរមារ។

២.	 អនុសញ្្ញ អន្ររាតិសីដែពីសិទិ្ធ្ុរមាររាន្ំរណត់ថ្	 

«្ុរមារ»	គឺរាមនុស្សថៃលមានអាយុជកកាម១៨ឆានា ំ។

៣.	 «សិទិ្ធ»	 មាននម័យជកចើនជផ្សងៗគានា ។	 សិទិ្ធរមួមាន

បទោឋា នមូលោឋា នដនជីវតិ	 ជសរភីាព	 និងយុតិដែធម៌		

ថៃល្ុរមារ	 ឬមនុស្សទូជៅកតរូវការជៃើម្ីសជកមច	

ឱ្យរានសកាដែ នុពលជពញជលញ	 និងធំលូតោស់	

រាកបរាពលរៃឋាល។្

៤.	 ជៅថខធនាូ	 ឆានា ំ២០០៨	 កបជទសជៅជលើពិភពជោ្រ 
ថៃលរានផដែល់សចា្ច បម័នជលើអនុសញ្្ញ សីដែពីសិទិ្ធ	 

្ុរមាររាន	ជ្រើនៃល់១៩៣កបជទស។	កបជទសទំាង 

អស់ថៃលរានផដែល់សចា្ច បម័នជលើអនុសញ្្ញ ជនះ 

រានកពមជកពៀងគានា 	ជៃើរតាមអនុសញ្្ញ ជនះ	និងជរៀប 

ចំថផនការជធ្ើយ៉ាងណាជៃើម្ីធានាថ្	 ្ុរមារ 

រាល់របូជៅ្រនាុងកបជទសរបស់	 ជគជរៀងខលែួនទទួល 
រានសិទ្ធិ។	 រាជរោឋា ភិរាល្រម្ុរារានផដែល់សចា្ច  
បម័នជលើអនុសញ្្ញ ជនះជៅដ្ងៃទី១៥	 ថខតុោ	 ឆានា ំ 

១៩៩២។

៥.	 មាកតា២ដនអនុសញ្្ញ ជនះរានថចងថ្	 ្ុរមាររាល់ 

របូកតរូវទទួលរានសិទ្ធិទំាងអស់ថៃលរានមាន  

ថចង្រនាុង	អនុសញ្្ញ សដែីពីសិទ្ធិ្ុរមារ	ជោយមិនគិតពី 
ពូជស្សន៍	 ពណ៌សម្ុរ	 ជភទ	 ស្សនា	 មតិ 

នជយរាយ	 ឬមតិជផ្សងជទៀត	 ជៃើម្ំរជណើ តរាតិ 

ជៃើម	 ្ំរជណើ តជនរាតិ	 ឬសង្គម	 កទព្យសម្តដែិ	 

អសមត្ភាព	 ្ំរជណើ ត	 ឬស្្នភាពជផ្សងជទៀត 

របស់្ុរមារ	 ឪពុ្រមាដែ យ្ុរមារ	 ឬអាណាពយារាល	

សសបចបាប់របស់្ុរមារជ�ើយ។	ជនះរាចបាប់កបឆំាង	

នរឹងការជរ ើសជអើង។

៦-		 អនុសញ្្ញ ជនះថចងថ្	 ជគាលបំណង្រនាុងការអប់រ ំ
្ុរមារគឺជួយ្ុរមារឱ្យសជមកចរាននូវសកាដែ នុពល  

របស់ពួ្រជគរានជពញជលញទំាងផលែូវកាយ	 និង 
ផលែូវចិតដែ	 ជហើយកតរូវថតជួយជរៀបចំឱ្យពួ្រជគរស់ជៅ	

្រនាុងជីវតិមួយថៃលជចះទទួលខុសកតរូវ	 «្រនាុងស្្ម រតី 
ជយគយល់	សនិដែភាព	អត់ឱន	ជស្មើភាពរវាង	ជភទ 

ខុសគានា 	 និងមិតដែភាព្រនាុងចំជណាមកបរាពលរៃឋា 
ទំាងអស់»	មិនថ្ពួ្រជគមានរាតិស្សន៍អី្	ឬកាន់ 

ស្សនាអ្ីជ�ើយ។	 អនុសញ្្ញ ជនះ្៏រថចងថៃរថ្	

្ុរមារគួរថតទទួលរានការអប់រជំៃើម្ីពកងរឹង	 ការ 

ជគារពចំជោះឪពុ្រមាដែ យរបស់ពួ្រជគ	្៏រៃូចរាសិទិ្ធ 

មនុស្សរបស់អនា្រជផ្សងជទៀត។	 (អនុសញ្្ញ 	 សីដែពី 

សិទិ្ធ្ុរមារ	មាកតា២៩)។

ឧប�ម្័ន្ធទតី៩ 
្ំរណត់សមា្គ ល់ពីបរបិទ៖ 

(ៃ្រសសង់ពី	 «្រកមងឧប្ររណ៍បណុ្ះបណ្ាលមនុស្ស 
វ ម័យជ្រ្មងស្ីពីអំជពើហិងសាទា្់រទងនរឹងជយនឌម័រ	ទំពម័រ	៩៦)

កបការថៃលជធ្ើឱ្យកគរួស្រមួយមានសុខភមង្គល៖

 ជំរញុជលើ្រទរឹ្រចិត្ៃល់អនា្រចូលរមួ	 ជធ្ើការគិត 

ឱ្យលម្ិតអំពីកបជភទអា្រប្្ិររយិ	និងឥរយិប្	នានា 

ថៃល	អាចនំាម្រនូវសុភមង្គល្រនាុងកគរួស្រ។

ឧទាហរណ៍៖	
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១)	 ការជចះជគារពគានា

២)	 ្រ្ីសសោញ់

៣)	 ការមានលុយកា្់រកគប់កគាន់៖	 ចូរពិភា្រសាអំពី 

ចំណុចសំខាន់មួយជនះ	 ជហើយសួរបញ្្ជ ្់រថ្ជតើ 

ការមានលុយកា្់រថតមយា៉ាងអាចជធ្ើឱ្យកគរួស្រមាន

សុភមង្គលរានថៃរឬជទ។	

៤)	 គំនិតសំខាន់ៗៃដទជទៀតសកមាប់ជធ្ើឱ្យកគរួស្រ 

មានសុភមង្គល៖	

 ជធ្ើឱ្យមនុស្សកគប់គានា ្រនាុងកគរួស្រមានអារម្មណ៍

ថ្មានសុវត្ិភាព	និងមានការការោរ

 ឪពុ្រម្ាយមាន្រ្ីសសោញ់	និងចំណងអាោហ៍	

ពិោហ៍រ រឹងមំាល្

 ផ្ល់តដមលែជស្មើៗគានា ៃល់មនុស្សកគប់គានា

 ឪពុ្រម្ាយផ្ល់ភាព្រ្់រជ្្ៃល់្ូរនៗ

 ពិភា្រសាគានា ជៅវញិជៅម្រអំពីបទពិជស្ធន៍	

គំនិត	 និងអារម្មណ៍	 កពមទំាងបងាហា ញអំពីការ	

ទទួលយ្រ	ការយល់ចិត្គានា 	និងការមាន្រ្ីជមត្ា 

ចំជោះគានា ។	

 ថច្ររថំល្រជធ្ើការងារ	

និងការទទួលខុសកតរូវ្រនាុងផ្ះ

 សបបាយរ្ីររាយរាមួយគានា

 ជំរញុជលើ្រទរឹ្រចិត្ឱ្យសមាជិ្រ្រនាុងកគរួស្រ	បជងកាើត 

ទំនា្់រទំនងរាមួយនរឹងសង្គមខាងជក្	 ជោយ	

មានទំនុ្រចិត្	 ៃូចរាជួយយ្រ្ូរនៗជៅស្ោ	

ជរៀន	ស្្គមន៍មិត្ភម័្រកាិថៃលម្រជលង	ផ្ះ។ល។

កបការថៃលមិនជធ្ើឱ្យកគរួស្រមួយមានសុភមង្គល៖

 ឧទាហរណ៍៖	 កគរួស្រថៃលមិនមានសុភមង្គល 

អាចមានការជ ល្ែ ះកបថ្រ្រគានា រាជរឿយៗអំពី	 ជរឿងរា៉ា វ 

ជផ្សងៗ៖	 ម្ាយឪពុ្រមិនស្្ប់ជយបល់គានា ជៅវញិជៅ

ម្រមិនស្្ប់គំនិតជយបល់្ូរនៗ	 ឬ្ូរនៗមិនស្្ប់ 

បងា្គ ប់	 ឪពុ្រម្ាយរាជៃើម	 ជកបើអំជពើហិងសា	 ឬបងកាជកគាះ 

ថ្នា ្់រៃល់គានា 	ស្ីបជន្ាសគានា 	មិនសសោញ់គានា 	ឬកចថណន 

គានា ជៅវញិជៅម្រ។	 មនុស្សចាស់កតរូវការឱ្យជ្រ្មងជគារព 

ថតខលែួនមិនសំថៃងឥរយិប្គំរលូ	្ ជ្រ្មងមិនយ្រចិត្ 
ទុ្រ	 ោ្់រស្្ប់ៃំបូនា្ម នមនុស្សចាស់ទំុ	 សមាជិ្រ្រនាុង 
កគរួស្រមិនៃរឹង	អំពីរជបៀបពិភា្រសាពិជកគាះជយបល់	និង 

ស្្ប់គានា 	 និងមិនជចះបជងកាើត្រ្ីសបបាយ្រនាុងកគរួស្ររា

មួយ	គានា ។ល។	

ឧប�ម្័ន្ធទតី១០ 
្ំរណត់សមា្គ ល់ពីបរបិទ៖ 

(ៃ្រសសង់ពី	Skhokho	ការគំាកទភាពជរាគជម័យសកមាប់

កគរួស្រ)

 ជួយឱ្យអនា្រចូលរមួបងាហា ញអា្រប្្ិររយិថៃល 

ពួ្រជគ	 និងមិត្លបំ្ផុតរបស់ពួ្រជគមាន្រនាុង	 
ទំនា្់រទំនងថៃលកប្របជោយការយ្រចិត្ទុ្រ

ោ្់រ	 និងគំាកទ	 និងជផ្្តជលើស្រម្មភាពនានា 

ថៃលពួ្រជគចូលរមួជធ្ើរាមួយគានា រាកបចំាផង

ថៃរ។

 ៃ្រសសង់ចំណុចសសបគានា រវាងមិត្កបរុស/ មិត្សសី	

និងមិត្លបំ្ផុត	(ឬអ្ីថៃលៃូចគានា ដនទំនា្់រទំនង 

្រនាុងនាមរាសងសារ	និងមិនលបំ្ផុត)។

 ្រនាុង្រម្មវធីិជនះ	 ជយើងជំរញុឱ្យអនា្រចូលរមួបជងកាើត	

«ទំនា្់រទំនងកប្របជោយផ្សុខភាព»។		និយម 

នម័យដនទំនា្់រទំនងថបបជនះ	 គឺរាអ្ីថៃលអនា្រ 

ចូលរមួនិង្ំរណត់តាមរយៈ្រម្មវធីិជនះ។	 ជៅ 

្រនាុងជមជរៀនជនះ	 ជយើងផ្ល់ជយបល់ថ្	ការយ្រ 
ចិត្ទុ្រោ្់រ	និងមិត្ភាព	រាល្រខាណៈ	សម្ត្ិៃ៏

សំខាន់ដនទំនា្់រទំនងកប្របជោយផ្សុខភាព 

រមួបញ្ចូ លទំាងទំនា្់រទំនងដៃគូជិតសនាិទ្ធ	(ឬថបប 
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ជសនាហា)	 កប្របជោយផ្សុខភាព។	 កតរូវរលំរឹ្រ

សិកាខា កាមឱ្យពិចារណាអំពីអ្ីថៃលជធ្ើឱ្យមាន	 ឬ 

គា្ម នទំនា្់រទំនងកប្របជោយផ្សុខភាព	 ្រនាុង

ជមជរៀនរាបន្បន្ាប់្រនាុង្រម្មវធីិជនះ។

 សំខាន់កតរូវចំាថ្	 ទំនា្់រទំនងថៃលជោរជពញ

ជោយការចិត្ទុ្រោ្់រ	អាចសំជៅជលើកបជភទ	

ទំនា្់រទំនងជផ្សងៗរាជកចើន	 មិនថមនកតរឹមថត

ទំនា្់រទំនងដៃគូជិតសនាិទ្ធ	 (ឬថបបជសនាហា)	 ជនាះ	

ជទ។

 ្រនាុងបរបិទដនទំនា្់រទំនងដៃគូសនាិទ្ធស្នា ល	 (ឬ 
ថបបជសនាហា)	គំនិតស្្មីភម័្រ្ិ	និងភាពជស្្ម ះកតង់	

និងការយ្រចិត្ទុ្រោ្់រ	 អាចរា្ិរច្ចពិភា្រសាៃ៏ 

មានកបជយជន៍្រនាុងជមជរៀនជនះ	 ឬជមជរៀន	 ជៅ 
ដ្ងៃខាងមុខ។

 គំនិតស្ីពីកបជភទទំនា្់រទំនងជផ្សងៗថៃលអាច

ោ្់រពម័ន្ធនរឹងសិកាខា កាម	រមួមាន៖	

♦ ទំនា្់រទំនងធម្មតាជោយមិនមានការបងាហា ញ

ភាពរាដៃគូ	 ៃូចរានរណាមានា ្់រថៃលអនា្រអាច	

បំជពញ្ិរច្ចការរាមួយ្រនាុងក្ររុម	ឬមានចំណាប់	

អារម្មណ៍ៃូចគានា 	 អនា្រជិតខាង	 បងកបរុស/បង	

សសីរបស់មិត្ភ្រ្ិ។

♦ នរណាមានា ្់រថៃលអមៃំជណើ ររាមួយអនា្រជៅ 

ពិធីជប់ជលៀងម្ងមាកា ល	ប៉ាុថន្មិនរានចំណាយ

ជពលជៅជក្រាមួយគានា រាកបចំា។

♦ នរណាមានា ្់រថៃលអនា្រចូលចិត្ខាលែ ំង	 ជែើញ	

ញរឹ្រញាប់	 និងជពលខលែះជចញជៅជក្រាមួយ		

ប៉ាុថន្មិនរានកពមជកពៀងពីទំនា្់រទំនងផ្្ច់

មុខរាមួយគានា ។	 បន្ាប់ពីជចញជក្	 អនា្រអាច	

នរឹងជ ើ្ប	និងជពលខលែះប៉ាះោល់រាងកាយគានា តិច

តួច។

♦ នរណាមានា ្់រថៃលអនា្រចាប់អារម្មណ៍ខាលែ ំង	 និង

ចង់ចំណាយជពលរាមួយតាមថៃលអាចជធ្ើ

រាន។	 អនា្រទំាងពីរយល់កពមថ្នរឹងមិនមាន 

អនា្រជផ្សង	 និងជកគាងថ្នរឹងជរៀបការរាមួយគានា

ជៅដ្ងៃណាមួយ។	ជពលជៅថតពីនា្់រ	អនា្រអាច 

ប៉ាះោល់រាងកាយគានា តិចតួច។

♦ នរណាមានា ្់រថៃលអនា្រចាប់អារម្មណ៍ខាលែ ំង	 និង

ចង់ចំណាយជពលរាមួយតាមថៃលអាចជធ្ើ

រាន។	 អនា្រទំាងពីរយល់កពមថ្នរឹងមិនមាន 

អនា្រជផ្សង។	 ជពលជៅថតពីនា្់រ	 អនា្រជ ើ្ប	 និង	

ប៉ាះោល់រាងកាយគានា តិចតួច។

♦ នរណាមានា ្់រថៃលអនា្រចាប់អារម្មណ៍ខាលែ ំង	 និង

ចង់ចំណាយជពលរាមួយតាមថៃលអាចជធ្ើ

រាន។	 អនា្រទំាងពីរយល់កពមថ្នរឹងមិនមាន 

អនា្រជផ្សង។	 ជពលជៅថតពីរនា្់រ	 អនា្រប៉ាះោល់	

រាងកាយគានា ជកចើន	 និងជពលខលែះរមួជភទរាមួយ	

គានា ។

♦ នរណាមានា ្់រថៃលអនា្រចាប់អារម្មណ៍ខាលែ ំង	 និង

ចង់ចំណាយជពលរាមួយតាមថៃលអាចជធ្ើ

រាន។	 អនា្រទំាងពីរយល់កពមថ្នរឹងមិនមាន 

អនា្រជផ្សង	 និងជកគាងថ្នរឹងជរៀបការរាមួយគានា

ជៅដ្ងៃណាមួយ។	 ជពលជៅថតពីរនា្់រ	 អនា្រ 

ប៉ាះោល់រាងកាយគានា ជកចើន	 និងរមួជភទរាមួយ 

គានា រាញរឹ្រញាប់។

 ឧទាហរណ៍ដនស្រម្មភាពយ្រចិត្ទុ្រោ្់រ៖	

♦ ស្្ប់ជយើង

♦ បងាហា ញថ្	អារម្មណ៍របស់ជយើងគឺសំខាន់ 

សកមាប់ពួ្រជគ

♦ ជួយជយើងជោះសស្យបញ្ហា

♦ ជយើងអាចនិយយករាប់បុគ្គលជនាះពីបញ្ហា  

របស់ជយើង

♦ ជយើងចំណាយជពលរាមួយបុគ្គលជនាះជធ្ើ 

ស្រម្មភាពសបបាយៗ

♦ ជយើងអាចទុ្រចិត្ពួ្រជគ

♦ បងាហា ញនូវ្រ្ីសសឡាញ់	

 ជតើមនុស្សថៃលជចះយ្រចិត្ទុ្រោ្់រ	 ជធ្ើឱ្យអនា្រ
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មានអារម្មណ៍លចំ្ជោះខលែួនឯងជោយរជបៀប

ណា?

♦ ជលើ្រទរឹ្រចិត្អនា្រ

♦ អបអរចំជោះជរាគជម័យរបស់អនា្រ

♦ ជួយ	ឬគំាកទឱ្យអនា្រទទួលរានជរាគជម័យ	និង 

រ្ីរចជកមើន

 ឧទាហរណ៍អំពីអ្ីថៃលបជងកាើតរាទំនា្់រទំនង 

ថៃលជោរជពញជោយការយ្រចិត្ទុ្រោ្់រ៖	

♦ ទំនា្់រទំនងថៃលជោរជពញជោយការយ្រ 

ចិត្ទុ្រោ្់រគឺផ្ល់នូវសុវត្ិភាព	-	

អនា្រមិនមានអារម្មណ៍ខាលែ ច	ភិតភម័យ	ឬរារម្ភអ្ី

ជ�ើយ្រនាុងទំនា្់រទំនងថបបជនះ។

♦ ទំនា្់រទំនងទំាងជនះគួរថតជធ្ើឱ្យអនា្រមានអា 

រម្មណ៍លពី្ខលែួនឯង។

♦ ទំនុ្រចិត្	ឬអាចជជឿទុ្រចិត្រាន	

♦ ការយ្រចិត្ទុ្រោ្់រជលើគានា ជៅវញិជៅម្រ	

–	អនា្រៃដទយ្រចិត្ទុ្រោ្់រជលើអនា្រ	ជហើយអនា្រ	

យ្រចិត្ទុ្រោ្់រចំជោះជគវញិ។

 វត្ុអនុសសាវរយ៍ី៖	

♦ ការជូនវត្ុអនុសសាវរយ៍ីរាបញ្ហា ស្មុគស្្ម ញ។ 

ជពលខលែះ	 វត្ុអនុសសាវរយ៍ី្រនាុងទំនា្់រទំនង	
 

ថៃលយ្រចិត្ទុ្រោ្់រចំជោះគានា កតរូវរានផ្ល់

ឱ្យ	 និងទទួលជៃើម្ីបងាហា ញពីការយ្រចិត្ទុ្រ

ោ្់រ	 និង្រ្ីសសឡាញ់។	 ប៉ាុថន្វត្ុអនុសសាវរយ៍ី

អាចបងការាបញ្ហា កបសិនជបើផ្ល់ឱ្យជោយស្រ

ថតមានការរពំរឹងទុ្រចង់រានអ្ីមួយ	 ឬជធ្ើជៃើម្ ី

ទទួលរានសំណង	 ឬការៃរឹងគុណរាការ	

តបសនាង។	 ជក្ពីជនះ	 វត្ុអនុសសាវរយ៍ីអាច 
បងការាបញ្ហា 	 កបសិនជបើផ្ល់ឱ្យជោយស្រថត

នរណាមានា ្់រយល់ថ្ខលែួនមាន្ំរហុសពីស្រម្ម

ភាពជធ្សកបថហសណាមួយ។

♦ កបសិនជបើ	 វត្ុអនុសសាវរយ៍ីជធ្ើឱ្យអនា្រមានអា 
រម្មណ៍មិនសសរួល្រនាុងខលែួន	 ឬអាចមានផល

 

វរិា្រនានាថៃលអាចជ្រើតជ�ើងជោយស្រកា

រទទួលយ្រវត្ុអនុសសាវរយ៍ី	និងជធ្ើឱ្យអនា្រមាន	

អារម្មណ៍មិនសសរួល	 ជនាះអនា្រគួរពិចារណា 

ជ�ើងវញិអំពីការទទួលយ្រវត្ុអនុសសាវរយ៍ី។

♦ កបសិនជបើនរណាមានា ្់រ	 ជូនវត្ុអនុសសាវរយ៍ី 
អនា្រជោយស្រថតពួ្រជគចង់ឱ្យអនា្រជធ្ើអ្ីមួយ	

ថៃលអនា្រមិនចង់	 ជតើវារាការយ្រចិត្ទុ្រោ្់រ	

ឬជទ?	

♦ កបសិនជបើនរណាមានា ្់រជធ្ើឱ្យអនា្រឈឺចាប់	 និង

ពយាយមទិញវត្ុអនុសសាវរយ៍ីជៃើម្ីរាការសំុ 

ជទាស	 ឬ	 «តបសនាងវញិ»	 ជតើវារាការយ្រ 

ចិត្ទុ្រោ្់រ	ឬជទ?

 ការអត់ជអានជទាសរានកាលែ យរាបញ្ហា មួយ្រនាុង

ជរឿងជនះ។	ជតើការអស់សង្រឹម	 ្ំរហរឹង	ឬការឈឺ

ចាប់របស់អនា្រមានឥទ្ធិពលវជិ្ជមាន	 ឬអវជិ្ជមាន

ជលើអារម្មណ៍របស់អនា្រចំជោះដៃគូរបស់អនា្រ	 ឬ 

ជទ?	ជតើអនា្រគិតថ្	ដៃគូរបស់អនា្រពិតរាសំុជទាស	

និងមិនបងកាការឈឺចាប់	 ឬមិនយ្រចិត្ទុ្រោ្់រ 

ចំជោះអនា្រម្ងជទៀត	ឬជទ?

 ឪពុ្រម្ាយ	 (ឬកគរូបជកងៀន)	 ថៃលជកបើទណ្ឌ ្រម្ម 

រាងកាយ	ៃូចរា	វាយ	ទះ	្រ្ិច។ល។

 កបសិនជបើអនា្រចូលរមួជរៀបរាប់ថ្ការវាយតប់ពី

ឪពុ្រម្ាយខលែួនរាការយ្រចិត្ទុ្រោ្់រ	គួរថតសួរ	

ជៃញជោលចំណុចជនះ។	ទណ្ឌ ្រម្មរាងកាយ	គឺ 

ផ្ុយនរឹងចបាប់។	មានវធីិថៃលជោរជពញ	 ជោយ	

ការយ្រចិត្ទុ្រោ្់រ	 និងថៃលមានកបសិទ្ធភាព

រាជកចើនថៃលជគអាចជកបើរាន្រនាុងការោ្់រជទាស 

្ុរមារ	ជៅជពល្ុរមារមិនជគារពវនិម័យ។

♦ ជ្រ្មងវ ម័យជំទង់្៏រអាច្ំរណត់វធីិជផ្សងៗដនការ

ោ្់រជទាសថបបអហិងសា	និងមានកបសិទ្ធភាព។	

ជតើស្រម្មភាពអហិងសាអ្ីខលែះ	 ថៃលឪពុ្រម្ាយ 

អាចជធ្ើជ�ើងជៃើម្ី	 បជកងៀនអនា្រពីអ្ីថៃលអនា្រ 

ជធ្ើខុស	និងអាចបងកាការខូចខាត?
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♦ បញ្ហា ជនះ្៏រោ្់រពម័ន្ធខាលែ ំងនរឹងការោ្់រជទាស

ថផនា្ររាងកាយជៅស្ោ	 និង្រនាុងអំជពើហិងសា

ពីដៃគូសនាិទ្ធស្នា ល	(ឬថបបជសនាហា)	ផងថៃរ។

 សូមសួរជៃញជោលគំនិតណាថៃលយល់ថ្ 

ដៃគូជិតសនាិទ្ធ	 (ឬថបបជសនាហា)	 កបថហលរាមិន	

អាចកគប់កគងខលែួនឯងរាន	 ឬវាយដៃគូរបស់ខលែួន	

«ជោយស្រថតពួ្រជគយ្រចិត្ទុ្រោ្់រខាលែ ំង»	 ឬ	

«ជោយស្រថតពួ្រជគសសឡាញ់អនា្រខាលែ ំង»។

♦ អំជពើហិងសាជលើរាងកាយមិនអាចជលើ្រថលង 

ជោយសំអាងជហតុផលណាមួយរាន	ជ�ើយ។ 

អំជពើហិងសាជលើរាងកាយរាអំជពើខុសចបាប់។ 

ជលើ្រថលងថតជគជកបើអំជពើហិងសាជលើរាងកាយ

ជនាះ	ជៃើម្ីរាមជធយារាយការោរខលែួន។

ការមានអារម្មណ៍សុវត្ិភាព្រនាុងទំនា្់រទំនង៖ 

 ការមានអារម្មណ៍សុវត្ិភាព	ងាយសសរួល	និងរ្ីរ

រាយ្រនាុងទំនា្់រទំនងរាកបការសំខាន់្រនាុងវ ម័យ 
ជំទង់។

 ជយើងចង់ឱ្យយុវជនចាប់ជផ្ើមស្្ប់	 និងជជឿរា្់រ

ជលើអារម្មណ៍របស់ខលែួន្រនាុង្រកមិតណាមួយ៖	

♦ កបសិនជបើពួ្រជគមានអារម្មណ៍ខ្ល់ខ្ាយ	 ឬ	

ភម័យខាលែ ច	 ឬមិនសសរួល្រនាុងខលែួន	 ជនាះកបថហល

រានរឹងមានអ្ីមិនលជ្្រើតជ�ើង	

ជហើយពួ្រជគគួរជជឿរា្់រជលើអារម្មណ៍ជនាះ។

♦ ដៃគូមិនគួរជធ្ើអ្ីថៃលជធ្ើឱ្យដៃគូមានា ្់រជទៀត 

មានអារម្មណ៍មិនសសរួល្រនាុងខលែួន	 ឬគា្ម នសុវត្ិ
 

ភាព	 ឬរងការគំរាម្ំរថហង	 ឬកពរួយរារម្ភ 

ជ�ើយ។

ឧប�ម្័ន្ធទតី១១ 
្ំរណត់សមា្គ ល់ពីបរបិទ៖ 

 កបសិនជបើដៃគូរបស់អនា្រមិនមានគុណសម្ត្ិ

ថៃលអនា្រចង់រាន	 អនា្រកតរូវគិតពីជជកមើសរបស់	

អនា្រជ�ើងវញិ	 និងជធ្ើជសច្រ្ីសជកមចចិត្ជោយ 

ថផ្្រជលើអ្ីថៃលសំខាន់សកមាប់អនា្រ	 និងអ្ីថៃល	

រា	 «ចំណុចខ្ះមិនរាន»	 និង	 «មានស្រៈ 

សំខាន់បំផុត»សកមាប់អនា្រ។

 ្រនាុងទំនា្់រទំនង	 ជយើងមានជជកមើសរាជកចើនពី	

កបជភទដៃគូ	 ថៃលជយើងជចញជៅជក្រាមួយ	

រាន	 កបជភទទំនា្់រទំនងថៃលជយើងបជងកាើតរា 

មួយដៃគូជនះ	 និងចំណុចថៃលថតងផ្លែ ស់ប្ូរពី	

ជពលមួយជៅជពលមួយ។	 ្លែងកាត់ជពលជវោ	

ទំាងអស់ជនះ	 ជយើងកតរូវបជងកាើតជជកមើស។	 អនា្រ 

អាចគិតពីគំនិតស្ីពីនំ	 ជៃើម្ីជួយអនា្រសជកមច 

ចិត្ថ្ជតើអនា្ររាថផនា្រដនទំនា្់រទំនងពិត	 ឬមិន	

ពិត	 ឬថ្ជតើនំទំនា្់រទំនងរបស់អនា្រទទួលជកគាះ

ថ្នា ្់រជោយស្រជកគឿងផ្សំ	 «មិនល»្	 មួយចំនួន	

ឬជទ។	 ជៅជពល្ំរណត់ចំណុចទំាងជនះរចួ	អនា្រ	

កតរូវសជកមចចិត្ថ្ជតើអនា្រយល់សសមនរឹងការមិន

មាននំពិតករា្រៃ	 ឬការមាននំថៃលជូរផ្ូម	

ឬជទ។

 អនា្រអាចនរឹងមិនរ្ររានដៃគូ	 ថៃលកតរូវគានា ឥត 

ជខា្ច ះនរឹងគំនិតរបស់អនា្រពីកបជភទមនុស្សថៃល 

អនា្រចង់ជចញជៅជក្រាមួយ	 ជហើយអនា្រ 

កបថហលរាមិនកតរូវគានា ឥតជខា្ច ះនរឹងគំនិតរបស់

ដៃគូអនា្រ។	 គំនិតរបស់អនា្រអាចផ្លែ ស់ប្ូរពីជពល 
មួយជៅជពលមួយ	ជោយស្រអនា្រស្្គ ល់ខលែួនឯង	

ជោយស្រអនា្រថតងថតផ្លែ ស់ប្ូរ	 ជហើយអនា្រ្៏រ 
យល់ៃរឹងជកចើនពីទំនា្់រទំនង។	 កបសិនជបើដៃគូ	

មិនលឥ្តជខា្ច ះ	 (ជោលគឺមិនមាន	 «រាល់ជកគឿង 

ផ្សំសំខាន់ៗទំាងអស់»	 និងចំណុច	 «បថន្ម» 
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ទំាងអស់)	 ជតើវាមាននម័យថ្	 អនា្រគួរទាត់ជចាល	

គំនិតរបស់ខលែួន	ឬ?	ជតើវាមាននម័យថ្	អនា្រគួរ	រង់

ចំារហូតៃល់អនា្ររ្ររានដៃគូលឥ្តជខា្ច ះ	 ឬ? 

ជតើវាមាននម័យថ្	 អនា្រគួរពយាយមផ្លែ ស់ប្ូរដៃគូរ

បស់អនា្រ	 ឬ?	 កបសិនជបើអនា្រមិនថមនរាកបជភទ 

មិត្សសី/មិត្កបរុសថៃលដៃគូអនា្រចង់រាន	 ជតើវា	

មាននម័យថ្	 អនា្រកតរូវផ្លែ ស់ប្ូរខលែួនឯង	 ឬ?	 កតរូវ 
ចំាថ្	 បុគ្គលកគប់របូមានសិទ្ធិជកជើសជរ ើសជធ្ើរា	

មនុស្សថៃលខលែួនចង់រាន	 និងមានជសរភីាពជធ្ើ

រាមនុស្សថៃលខលែួនចង់រាន	 (ជោយមិនបងកា	

បញ្ហា ៃល់អនា្រៃដទ)។	 កតរូវពិចារណាពីអ្ីថៃល 

សំខាន់សកមាប់	«នំទំនា្់រទំនង»	 របស់អនា្រ	និង

អ្ីថៃលកគាន់ថតរាចំណុចបន្ាប់បន្សំ។

 ជៃញជោលគំនិតថៃលថ្ភិនភាគរាងកាយ	 គឺ	

រាអ្ីថៃលមានស្រៈសំខាន់។	ល្រខាណៈអត្ចរតិ	

្៏រអាចទា្់រទាញថៃរ	 ជហើយរសនិយម	 ភិនភាគ	

រាងកាយគឺជៅតាមបុគ្គល។	មនុស្សខលែះអាច	នរឹង

ចូលចិត្ោ្់ររសរាតិសថណ្្រៃីជលើនំរបស់ខលែួន	

ចំថណ្រអនា្រជផ្សងជទៀតអាចចូលចិត្រសរាតិថផលែ

ខនាុរ។	 វាថផ្្រជៅតាមរសនិយមរបស់អនា្រ។	 សូម	

គិតថ្	អ្ីថៃលសំខាន់សកមាប់អនា្រ៖	រជបៀបថៃល

អនា្រៃដទកបកពរឹត្ចំជោះអនា្រ	 ឬភិនភាគរបស់ពួ្រ	

ជគ?

 ជយើងរានថសង្យល់អំពីអ្ីថៃលជយើងចង់រាន

ពីដៃគូ	 តាមរយៈការជកបើនម័យជធៀបនរឹងការៃុត	

នំ។	ឥ�ូវជនះ	អនា្រមានការយល់ៃរឹងលក្បជសើរពី

ល្រខាណសម្ត្ិសំខាន់	 ឬ	 «ចំារាច់»	 ថៃលអនា្រ	

ចង់រានពីដៃគូ	 និងទំនា្់រទំនង	 និងល្រខាណ	

សម្ត្ិថៃលលឥ្តជខា្ច ះ	ប៉ាុថន្មិនចំារាច់។	ការ	

គិតពីការជកជើសជរ ើសដៃគូ	 និងការបជងកាើតទំនា្់រ 

ទំនងតាមវធីិជនះ	អាចជួយឱ្យអនា្របជងកាើតជជកមើស	

ថ្ជតើកតរូវចាប់ជផ្ើមបជងកាើតទំនា្់រទំនងរាមួយនរ

ណាមានា ្់រ	 កតរូវបន្ទំនា្់រទំនងរាមួយនរណា 

មានា ្់រ	ឬអ្ីថៃលអនា្រចង់ផ្លែ ស់ប្ូរ្រនាុងទំនា្់រទំនង។

 វាអាចរាកបការសំខាន់សកមាប់អនា្រ្រនាុងការ

ថៃលកតរូវមានដៃគូថៃលយ្រចិត្ទុ្រោ្់រ	 ជស្្ម ះ	

កតង់	 ជចះ្ំរបលែុ្រ្ំរថបលែង	 និងចូលជរៀន។	 ចំណុច 
ទំាងជនះអាចរាល្រខាណៈសំខាន់សកមាប់ឱ្យអនា្រ

បជងកាើតទំនា្់រទំនងថៃលយ្រចិត្ទុ្រោ្់រ	 និង 

សបបាយរ្ីររាយ។	 ឬ្៏រអនា្រកបថហលរាចូលចិត្

ដៃគូថៃលស្្ត	ជលង្ីរឡា	និងជសលែៀ្រោ្់រស្្ត 

រាត។	 ល្រខាណៈសម្តិ្ទំាងជនះអាចោ្់រពម័ន្ធ 

ខាលែ ំងនរឹងភាពសសស់ស្្ត	និងការតុបថតង	ថៃល 

អាចនរឹងមិនសំខាន់សកមាប់អនា្រ។	ៃូជចនាះ	ជទាះបី

រាគាត់មិនថមនរាអនា្រ្ីរឡាថៃលជសលែៀ្រោ្់រ	

សមសួន	ប៉ាុថន្គាត់យ្រចិត្ទុ្រោ្់រ	ជស្្ម ះ	កតង់	

និងជចះ្ំរបលែុ្រ្ំរថបលែង	 និងចូលជរៀន។	 ជហតុជនះ	

អនា្រជៅថតអាចបជងកាើតទំនា្់រទំនងថៃល	 អនា្រចង់	

រានរាមួយបុគ្គលជនាះ។	ចុះជបើអនា្ររានជួបនរឹង

មនុស្សថៃលសសស់ស្្ត	 និងជសលែៀ្រ	 ោ្់រសម	

សួន	 ប៉ាុថន្មិនជស្្ម ះកតង់	 និងចូលចិត្ចំអ្រអនា្រ	

ៃដទតាមវធីិជស្្ម ្រជកគា្រណាមួយ	 ជតើអនា្រគិត	

ៃូចជម្ច?	ជតើអនា្រជៅថតអាចញុាំ «នំ»	ថៃលមាន	

កតរឹមថតរាតិសការ	 និងសថណ្្រៃី	 ឬជទ?	 វាមិន	

ទំនងថ្	 អនា្រអាចបជងកាើតទំនា្់រទំនងថៃលជោរ

ជពញជោយការយ្រចិត្ទុ្រោ្់រ	 ថៃលអនា្រចង់

រានរាមួយបុគ្គលជនាះរានជទ	 ជោយស្រគាត់

មិនមានអ្ីទំាងអស់ថៃលរា	 ល្រខាណៈសម្ត្ិ

ចំារាច់បំផុតថៃលសំខាន់សកមាប់អនា្រជ�ើយ។

 កបថហលរាមនុស្សថៃលជកបើហិងសា	 ឬជ្វឆាវ	

ឬចាស់ជកចើនរាងខាលែ ំង	មិនថមនរាដៃគូថៃលជយើ

ងមានអារម្មណ៍សុវត្ិភាព	 និងសសរួល្រនាុងខលែួន	

ជ�ើយ។	ចំណុចទំាងជនះអាចរាជកគឿងផ្សំ	«មិន	

ល»្	ថៃលជធ្ើឱ្យខូចនំរបស់ជយើង។
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ឧប�ម្័ន្ធទតី១២ 
្ំរណត់សមា្គ ល់ពីបរបិទ៖	

 ជមជរៀនទី	១២	និងទី	១៣	ជផ្្តជលើបញ្ហា ផលែូវជភទ	

និងការជធ្ើជសច្រ្ីសជកមចចិត្ទា្់រទងនរឹងផលែូវជភទ 

ជហើយគួរមានការសកមបសកមរួលកបធានបទ

សុខភាពផលែូវជភទ	 និងសុខភាពបន្ពូជ្រនាុងវគ្គ 
ថៃលជ្រ្មង	កបរុស	និងជ្រ្មងសសីកតរូវរានថញ្រោច់

ពីគានា ។

♦ កបសិនជបើមានអនា្រសកមបសកមរួលពីរនា្់រ 

អនា្រសកមបសកមរួលមានា ្់រ	អាចជួបរាមួយ	ក្ររុម	

ជ្រ្មងកបរុស្រនាុងទីតំាងមួយ	 ចំថណ្រអនា្រសកមប

សកមរួលមានា ្់រសកមាប់ក្ររុមជ្រ្មងសសី្រនាុងទីតំាង 
មួយជទៀត។

♦ កបសិនជបើមានអនា្រសកមបសកមរួលថតមានា ្់រ

សកមាប់វគ្គពីរ	កតរូវមាន្ិរច្ចកបជំុពីរជោយ	មាន 

ការជរៀបចំ	 និងការសកមបសកមរួល	តាមជពល 

ជវោោច់ពីគានា ។

 មូលជហតុដនការថញ្រជ្រ្មងកបរុសជចញពីជ្រ្មង

សសីសកមាប់វគ្គទំាងជនះ	 គឺជោយស្រថតជៅ	

ៃំណា្់រកាលៃំបូងដនវ ម័យជំទង់	 ជ្រ្មងកបរុស	 និង 

ជ្រ្មងសសីថតងថតជអៀនខា្ម ស់មិនហា៊ា ននិយយ

ជោយជបើ្រចំហរពីបញ្ហា ផលែូវជភទ	 ឬ្៏រពួ្រជគអាច 
ចាប់ជផ្ើមបង្ាប់គានា 	 ជហើយវធីិស្សសទំ្ាងជនះ	 

នរឹងមិនមានកបជយជន៍្រនាុងការជរៀបចំវគ្គ	 ថៃល

មានកបសិទ្ធភាពជលើកបធានបទទំាងជនះ

ជ�ើយ។

o បន្ាប់ពីវគ្គទំាងពីរជនះ	 ជ្រ្មងកបរុស	 និងជ្រ្មង 

សសីនរឹងជួបគានា ្រនាុងវគ្គ្ិរច្ចសន្នាជៃើម្ីថច្រ	 
រថំល្រទស្សនៈរបស់ពួ្រជគស្ីពីល្រខាណៈ

របស់ជ្រ្មងកបរុស	 និងជ្រ្មងសសី	 ទំនា្់រទំនង	

ផលែូវជភទ	 និងបញ្ហា ជផ្សងជទៀត	 ថៃលពួ្រជគ	

យល់ថ្	 សំខាន់សកមាប់ករាសសម័យទា្់រទង

ជោយថផ្្រជលើទស្សនៈ	របស់ពួ្រជគ។

 មានគំនិតរមួ	ឬគំរ	ូឬការពិពណ៌នាតិចតួចបំផុត

ពីទំនា្់រទំនងវ ម័យជំទង់សនាិទ្ធស្នា ល	 ឬកបជភទ	

ទំនា្់រទំនងថបបណាត់ជួប៖	

♦ ៃូជចនាះ	 ជ្រ្មងវ ម័យជំទង់ថតងថតពរឹងថផ្្រជលើអ្ីថៃ

លពួ្រជគជមើលជែើញ្រនាុងទំនា្់រទំនងរបស់	

ពួ្រជគ	 ឬ្រនាុងកបពម័ន្ធផ្សព្ផសាយ	 ជហើយទំាង

ជនាះរាការពិពណ៌នាពីទំនា្់រទំនងមនុស្ស	

ជពញវ ម័យ។

♦ មានផលវរិា្រអវជិ្ជមានរាជកចើនដន្រង្ះឧត្ម

គំនិតសមសសប	និងគំរសូកមាប់ការណាត់	ជួប 

របស់ជ្រ្មងវ ម័យជំទង់	 និង្រនាុងចំជណាមជនាះគឺ 

គំនិតថ្	 ផលែូវជភទគឺរាថផនា្រៃ៏សំខាន់ដនការ 
មានមិត្កបរុស	ឬមិត្សសី។

♦ ប៉ាុថន្	 សំខាន់កតរូវជួយៃល់ជ្រ្មងវ ម័យជំទង់	 (និង 

អនា្រជមើលថ្)	 ឱ្យយល់ថ្	 ពួ្រជគមិនចំារាច់	

រមួជភទ	 ឬជធ្ើស្រម្មភាពផលែូវជភទរាមួយមិត្ 
កបរុស	 ឬមិត្សសីជ�ើយ	 កបសិនជបើពួ្រជគមិន 

ចង់។

♦ រា្់រថសង្	វារាកបការលបំ្ផុត	កបសិនជបើជ្រ្មង

វ ម័យជំទង់ពនយារជពលជផ្ើមការរមួជភទឱ្យ	 រាន 

យូរ	 ជកោះពួ្រជគមិនទាន់ជកតៀមខលែួនរចួរាល់ 
ជៃើម្ីជោះសស្យបញ្ហា ផលែូវចិត្	សង្គម	និងរាង 
កាយោ្់រពម័ន្ធនរឹងផលែូវជភទ	 និងផលវរិា្ររបស់	

វាជ�ើយ។

♦ ទំនា្់រទំនងជិតសនាិទ	 ឬទំនា្់រទំនងណាត់ជួប

អាចជផ្្តជលើការថច្ររថំល្រទំនា្់រទំនង	

ពិជសស	 ឬសនាិទ្ធស្នា លរាមួយនរណាមានា ្់រ 

ថៃលអនា្រថច្ររថំល្រ្ិរច្ចពិភា្រសាសីុជជករៅ  

និងចំណាយជពលជធ្ើអ្ីសបបាយៗរាមួយគានា 	

និងយ្រចិត្ទុ្រោ្់រចំជោះគានា ។
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ឧប�ម្័ន្ធទតី១៣ 
្ំរណត់សមា្គ ល់អំពីជំងឺជអៃស៍	និងកាមជរាគ

ជតើជមជរាគជអៃស៍ គឺរាអី្?

	 ជមជរាគជអៃស៍	 បងកាការ្លែងជៅៃល់ជកាសិកា 

ជផ្សងៗ	ដនកបពន្ធម័ការោររាងកាយរបស់មនុស្ស		ជោយ 

បំផ្លែ ញ	 ឬជធ្ើឱ្យមុខងាររបស់កបពម័ន្ធជនាះមិនៃំជណើ រការ 

រានកតរឹមកតរូវ។	 ការ្លែងជមជរាគជនះ	 នំាឱ្យមានការខូច 

ខាតយ៉ាងធងៃន់ធងៃរ	រាបន្បន្ាប់ជៅជលើកបពន្ធម័ការោររាង 

កាយរបស់មនុស្ស	 ថៃលរាជហតុនំាឱ្យជ្រើតមាន	 «ការ 

ចុះអន់ជខសាយ	ដនកបពន្ធម័ការោររាងកាយរបស់មនុស្ស»។ 

កបពន្ធម័ការោរ	រាងកាយរបស់មនុស្សរានចុះអន់ជខសាយ	

គឺជៅជពលថៃលវាមិនអាចបំជពញតួនាទីរបស់ខលែួនរាន	 
កតរឹមកតរូវ្រនាុងការកបយុទ្ធកបឆំាងជៅនរឹងជំងឺជផ្សងៗ។	ការ 
្លែងជមជរាគ	 ជផ្សងៗថៃលោ្់រពម័ន្ធជៅនរឹងការចុះជខសាយ 

ៃ៏ធងៃន់ធងៃរជនះ	 កតរូវរានជគជៅថ្រា	«ការ្លែងជំងឺឱកាស 

និយម»	 ជកោះពួ្រជគរានទាញយ្រកបជយជន៍ពីកបពន្ធម័

ការោររាងកាយថៃលរានចុះជខសាយជនាះ។

ជតើជំងឺជអៃស៍គឺរាអ្ី?

	 ជំងឺជអៃស៏	 គឺរាចជងាកា មជរាគសញ្្ញ ថៃលជ្រើត 

ជ�ើងជៅជពលថៃលកបពន្ធម័ការោររាងកាយរបស់មនុស្ស 

ចុះជខសាយ។	ោ្រ្យ «ជំងឺជអៃស៍» កតរូវរានជគជកបើករាស់

្រនាុងៃំណា្់រកាល្លែងសំខាន់ៗដនជមជរាគជអៃស៍ថៃល

នំាឱ្យមានការជ្រើត	 មាននូវជំងឺឱកាសនិយមកបមាណ

រាង២០មុខ	 ឬជំងឺមហារ្ីរថៃលទា្់រទិននរឹងជមជរាគ 

ជអៃស៍។	

ជតើជមជរាគជអៃស៍្លែងតាមរជបៀបណា?

 ជមជរាគជអៃស៍្លែងតាមរយៈការរមួជភទថៃល

មិនរានការោរ	 (តាមទ្ារជយនី	 ឬតាមទ្ារគូទ)	 ការ 

រមួជភទតាមមាត់រាមួយនរឹងមនុស្សថៃលមានផ្ុ្រ

ជមជរាគជអៃស៍	 ការបញ្ចូ ល្មថៃលមិន	 រានកតរួត 
ពិនិត្យរាមុន	 និងការ	 ជកបើម្ជុលសឺរុាងំ	 ឬរបស់មុតសសរួច 

រមួគានា ជោយមិនរានពិនិត្យ។	 ជមជរាគ	 ជអៃស៍្៏រអាច 

ចមលែងពីម្ាយជៅ្ូរន្រនាុងជពល	មានដផ្ជោះ	ជពលសកមាល 

និងជពលបំជៅជោះ្ូរនផងថៃរ។	

ជតើមនុស្សថៃល្លែងជមជរាគជអៃស៍ជហើយអាចនំាឱ្យ 

ជ្រើតជំងឺជអៃស៍ឆាប់រានយ៉ាងៃូចជម្ច?

	 រយៈជពលដនការជ្រើតជំងឺជអៃស៍	 អាចមាន 

ល្រខាណៈខុសៗគានា 	 ជៅតាមមនុស្សមានា ្់រៗ។	 កបសិនជបើ 

មិនរាន	ទទួលការពយារាលជទជនាះ	មនុស្សភាគជកចើន 

ថៃលរាន្លែងជមជរាគជអៃស៍ជនះជហើយនរឹងជ្រើតជំងឺ

ជផ្សងៗ	 ថៃលោ្់រពម័ន្ធនរឹងជមជរាគជអៃស៍ជនះ្រនាុងចជនាលែ ះ 
ជពលពី១០ឆានា ំជៅ១៥ឆានា ំ។	ជទាះបីរាងយ៉ាងជនះ្រ្ី	 រយៈ 

ជពលដនការ្លែង	ជមជរាគជអៃស៍	និងការជចញជរាគសញ្្ញ  

នានាដនជំងឺ	 ជអៃស៍	 អាចស្ិត្រនាុងចជនាលែ ះជពលពី៥ជៅ 
១០ឆានា ំ	 និងជពលខលែះ	 អាចយូររាងជនះ្៏រមាន។	ការពយា 

រាលជោយថ្នា ំកបឆំាងនរឹងជមជរាគជអៃស៍	 (ART)	 អាច 

ជួយពនយារជពលវវិត្ដនជំងឺ	 ជោយវាកាន់បន្យចំនួន 

ជមជរាគ្រនាុងខលែួនមនុស្សថៃលមានជំងឺជអៃស៍។	

ជតើមានជំងឺឱកាសនិយមគកមាម្ំរថហងៃល់អាយុជីវតិ 

មនុស្សអ្ីខលែះ	 ថៃលបងកាផលបះោល់ៃល់	 មនុស្សមាន 

ផ្ុ្រជំងឺជអៃស៍?	

 រាជរៀងរាល់ឆានា ំជំងឺរជបងរានសមាលែ ប់ជីវតិ

មនុស្សអស់ជិតមួយភាគបួនដនមនុស្សមួយោន

នា្់រថៃលមានផ្ុ្រជមជរាគជអៃស៍។	 ជំងឺរជបងជនះគឺរា	 
មូលជហតុចម្ងទីមួយដនការស្លែ ប់្រនាុងចំជណាមមនុស្ស

ថៃលរាន្លែងជមជរាគជអៃស៍ជៅអា្ហ្ិ្រ	 ជហើយ្៏ររា 

មូលជហតុដនការស្លែ ប់នំាមុខជគមួយផងថៃរ្រនាុងចំជនាម

កបរាជនជៅទូទំាងពិភពជោ្រ។

ជតើខ្ុំអាចកាត់បន្យការ្លែងជមជរាគជអៃស៍តាមការរមួ

ជភទ	ជោយរជបៀបណាខលែះ?

 ជកបើករាស់ជសស្មអនាមម័យសកមាប់បុរស	និង 

សស្ីឱ្យតាមកតរឹមកតរូវ	កគប់ជពលថៃលអនា្ររមួជភទ
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 ជកបើករាស់វធីិរមួជភទមិនោ្់របញ្ចូ លអង្គរាតិ

ជៅ្រនាុងអវយវៈជភទ

 រ្រសាទំនា្់រទំនងជស្្ម ះកតង់រាមួយដៃគូប្ីកបពន្ធ

ថៃលមិនមានផ្ុ្រជមជរាគជអៃស៍

 តមមិនរមួជភទ

ជតើជសស្មអនាមម័យអាចជួយការោរមិនឱ្យ្លែងជមជរាគ

ជអៃស៍រានកបសិទ្ធិភាពថៃរឬជទ?	

	 ជសស្មអនាមម័យសកមាប់បុរស	 និងសស្ីថៃល 

មានការធានាគុណភាពគឺរាផលិតផលថតមួយ	 គត់ 

ថៃលអាច	 ជកបើរាន្រនាុងជពលបច្ចុប្ននាជៃើម្ីការោរ
 

កបឆំាងនរឹងការ្លែងជមជរាគ	 និងកាមជរាគ	 (ជំងឺ	 កាម 

ជរាគ)	រមួទំាងជំងឺជអៃស៍ផងថៃរ។	កបសិនរាជកបើករាស់ 

វាឱ្យរានកតរឹមកតរូវ្រនាុងជពលរមួជភទ	 ជសស្មអនាមម័យគឺ 
រាមជធយារាយ	 ៃ៏មានកបសិទ្ធភាពមួយសកមាប់ការោរ 

ការ្លែងជមជរាគជអៃស៍។	 ជទាះបីរា	 យ៉ាងណា្៏រជោយ 

វាមិនមានវធីិស្សស	្ ការោរណាថៃលអាចធានា 

កបសិទ្ធភាពរាន១០០%ជនាះជ�ើយ	 ជលើ្រថលងថតការ 

មិនតមមិនរមួជភទមួយ	ជចញថតប៉ាុជណា្ណ ះ។

ជតើការជធ្ើជតសរ្្រជមជរាគជអៃស៍មានកបជយជន៍អ្ីខលែះ?	

	 ការៃរឹងពីស្្នភាពជំងឺជអៃស៍អាចផ្ល់ផល 

កបជយជន៍សំខាន់ៗ២យ៉ាង៖	

 ជបើសិនរាអនា្រៃរឹងថ្អនា្រជមជរាគជអៃស៍អនា្រអាច

ចាប់ជផ្ើមថសង្រ្រការពយារាល	 ការថ្ទំាគំាោរ	

រានទាន់ជពលជវោជៃើម្ីអាចពនយារអាយុកាល 

ជីវតិរបស់អនា្រ	 មុនជពលថៃលជរាគសញ្្ញ នានា	

ជលចជចញម្រ។	

 ជបើសិនរាអនា្រៃរឹងថ្	 ខលែួនអនា្ររាន្លែងជមជរាគ 
ជអៃស៍	អនា្រអាចៃរឹងពីវធីិកបរុងកបយម័តនានានាថៃល

បងាកា រមិនឱ្យ	 ជមជរាគជអៃស៍ជនាះ្លែងជៅកាន់ 

មនុស្សៃដទជផ្សងជទៀត។

ជតើថ្នា ំកបឆំាងនរឹងជមជរាគគឺរាអ្ី?

	 ថ្នា ំកបឆំាងនរឹងជមជរាគកតរូវរានជកបើ្រនាុងការពយា 
រាល	 និងបងាកា រមិនឱ្យ្លែងជមជរាគជអៃស៍។	 ថ្នា ំ	 ជនះ 

កបយុទ្ធកបឆំាងនរឹង	 ការ្លែងជំងឺជអៃស៍	 ជោយវាបញ្ឈប់	

ឬរខំានៃល់ការបន្ពូជជមជរាគ្រនាុងរាង	កាយមនុស្ស។

ជតើជំងឺជអៃស៍អាចពយារាលរាសះជស្ើយថៃរឬជទ?

	 ជំងឺជអៃស៍មិនអាចពយារាលរាសះជស្ើ

យជ�ើយ។	 ប៉ាុថន្	 ការពយារាលជោយជកបើករាស់ថ្នា ំ	

កបឆំាងនរឹងជមជរាគ	រានរាប់ោប់កតរឹមកតរូវអាចជួយពន្

យរការវវិត្ដនជមជរាគជអៃស៍រាន។	

ជតើអនា្រថៃលមានផ្ុ្រជំងឺជអៃស៍កតរូវការការជមើលថ្	

អ្ីខលែះ?	

	 ជោយបថន្មរាមួយនរឹងការពយារាលជោយជកបើ 

ករាស់ថ្នា ំកបឆំាងនរឹងជមជរាគ	អនា្រផ្ុ្រជមជរាគ	ជអៃស៍ថតង 
កតរូវការ	កបរឹ្រសាជយបល់	និងការគំាកទផលែូវចិត្។	ការទទួល

រានអាហារបូត្ម្ភលក្គប់កគាន់ការមានទរឹ្រសុវត្ិភាព	

ជកបើករាស់	 និងបរជិភាគ	 និងការមានអនាមម័យមូលោឋា ន	

អាចជួយឱ្យមនុស្ស	 ថៃលរាន្លែងជមជរាគជអៃស៍រ្រសា	

រានគុណភាពជីវតិលក្បជសើរសកមាប់ខលែួនពួ្រជគ។
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 ប៉ាុថនដែសកមាប់ជ្រ្មង	 សសីមួយចំនួនអាចចាប់ជផដែើម

ភាពជពញវ ម័យរបស់ជគជលឿន	ឬយឺតរាងជនះ។

 ្មរៃូវនរឹងឈប់មានជៅជពលថៃលសសដែីមាន

អាយុពី៤៥ជៅ៥៥ឆានា ំ។

 រាធម្មតាសសដែីមាន្មរៃូវ	 ២៨ដ្ងៃមដែង	 (វៃដែ	

្មរៃូវ)។	 វៃដែ្មរៃូវរបស់សសដែីមានា ្់រៗមិន 

ៃូចគានា ជទ	 (សសដែីខលែះអាចមានវៃដែ្មរៃូវចជនាលែ ះ

ពី២១ដ្ងៃមដែងជៅ៤០ដ្ងៃមដែង)។

 រាមធ្យមសសដែីអាចមានវគ្គ្មរៃូវរយៈជពល

ពី៣	ជៅ៧ដ្ងៃ។

 មានជ្រ្មងសសីរាជកចើន	ជ្រើតមានអាការៈភ្ា្់រជផ្ើល

ជៅជពលថៃលជគជែើញមាន្មជចញម្រ	

ជៅចជនាលែ ះជជើងរបស់ពួ្រជគ។	 ពួ្រជគមានអា 

រម្មណ៍ភម័យខាលែ ច	 ជហើយអាចនរឹងគិតថ្ជគមាន 

ជំងឺ	 ឬមានរបួសអ្ីមយា៉ាងកបសិនជបើគា្ម ននរណា

មានា ្់រករាប់ពួ្រជគអំពីមូលជហតុដនការមា្ម	 

រៃូវជនះ។	តាមពិត	ការមាន្មរៃូវគឺរាជរឿង 

ធម្មតា	 និងរាជរឿងធម្មរាតិរបស់មនុស្សសសី	

ជពលចាប់ជពញវ ម័យ។

 ជពលខលែះសសដែីមានការឈឺចាប់ខាលែ ំងជពលមានរៃូវ	

ជហើយអារម្មណ៍ពួ្រជគ្៏រអាចផ្លែ ស់បដែូរផងថៃរ។	

រាទូជៅវាមិនមានជកគាះថ្នា ្់រអ្ីជទ។	ការឈឺ♦ចាប់ 

ថបបជនះជ្រើតជ�ើង	ជៅជពលថៃល	ស្ច់ៃំុរបស់ 

ស្ូន្រ♦្នាដែ ្់រ	 ជៃើម្ីបជោ្ច ញកទនាប់ចាស់ខាង 
្រនាុងរបស់ស្ូន	 ថៃលបងកាឱ្យអនា្រ	 ឈឺចាប់	 និង

 
មានអារម្មណ៍លំរា្រ។	 អនា្រអាចជលបថ្នា ំរា៉ារា៉ា  

ជៃើម្ីកាត់បន្យការឈឺចាប់ជនាះ។

 ពម័ត៌មានអំពីអនាមម័យ៖	 រាកបការល	្ កតរូវោង 

សម្ាតបរជិវណជំុវញិមាត់ទ្ារមាសឱ្យរានញរឹ្រ

ញាប់	 ជោយជកបើស្ប៊ាូអនាមម័យ។	 អនា្រអាចជកបើ 

សំ�ីអនាមម័យ	 ឬក្រណាត់ស្្តជៃើម្ីសមងៃួត

្មរៃូវ	 ជហើយកតរូវឧសសាហ៍ផ្លែ ស់ប្ូរវា។	 អនា្រ 
គប្ីកតរូវជកបើករាស់ក្រណាត់	 ឬសំ�ីថៃលមាន	

អនាមម័យស្្ត	 នរឹងកតរូវជរា្រគ្់រវាឱ្យរានញរឹ្រ 

ញាប់	និងហាលឱ្យកតរូវដ្ងៃសងៃួតល។្	

ការបងកា្ំរជណើ ត៖

 ការបងកា្ំរជណើ តគឺរាជពលថៃលមានការរមួ 

បញ្ចូ លចូលគានា រវាងជមជីវតិជ ្្ម ល	 និងជមជីវតិ	 ញី។	 

ជមជីវតិញីធាលែ ្់រជៅ១ ៤ ដ្ងៃមុនជពលមាន្មរៃូវរា 

្្មី។	បន្ាប់ពីបុរសរានបជោ្ច ញជមជីវតិ	ជ ្្ម លចូលជៅ 

្រនាុងទ្ារមាសរបស់សសដែី	 ជមជីវតិជ ្្ម លជនាះអាចរស់ 

ជៅ្រនាុងខលែួនមនុស្សសសីរានៃល់	 ជៅ៧២ជមា៉ាង	 ឯ
 

ជមជីវតិញីវញិអាចរស់ជៅរានកតរឹមថត	 ១២-២៤ជមា៉ាង 

ប៉ាុជណា្ណ ះ។	រាទូជៅ	ការបងកា	 ្ំរជណើ ត	 ជ្រើតជ�ើងអំ�ុង

ជពលដ្ងៃថៃលជមជីវតិញីចា្រជចញពី្រជនសាមពងញី។	 

ការបងកា្ំរជណើ ♦តជ្រើត	 ជ�ើងជៅជពលថៃល	 ជមជីវតិ 

ជ ្្ម លថហលជៅជួបនរឹងជមជីវតិញីជៅ្រនាុងដៃស្ូន	
 

ជហើយោយ�ំ	 រាមួយគានា ។	 ជពលជនាះ	 ជហើយគឺរា 

ជពលថៃលជមជីវតិញី	 និងជមជីវតិជ ្្ម លចាប់ជផដែើម 

បជងកាើតរាជីវតិ្្មីមួយ។

 ពងថៃល្រ្ំរជណើ ត្ូរនជហើយ	 ជធ្ើៃំជណើ រតាម 

កបជមា៉ាយដៃស្ូន	 និងដៃស្ូន្រនាុងរយៈជពលពី	

៦	 ជៅ	 ៨ដ្ងៃ	 ជទើបម្រៃល់តួស្ូន។	 ជៅទីជនាះ	

វាជតាងរាប់ជៅនរឹងជញ្្ជ ំងតួស្ូន។

 ពងថៃល្រ្ំរជណើ តរានចាប់ជផដែើមលូតោស់

ជៅរាទារ្រ	 ជោលគឺរាជពលថៃលគភ៌្ំរពុង 

ថតលូត	 ោស់ជៅ្រនាុងខលែួនរបស់មនុស្សសសី	
 

ជហើយមនុស្សសសីជនាះនរឹងមិនបជោ្ច ញជមជីវតិ	

ញីសកមាប់បងកា	 ្ំរជណើ តជទៀតជ�ើយ	 ជហើយ្៏រ 

ថលងមាន្ម	 រៃូវម្រថៃរ	 រហូតៃល់ជពល 

សកមាល្ូរនរចួ។
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 មនុស្សសសីមានដផ្ជោះរាន	 ជៅជពលថៃលជម

ជីវតិញីកតរូវបងកា្ំរជណើ តជពលជួបរាមួយជម	ជីវតិ 

ជ ្្ម ល។	 ជបើជទាះរាដៃគូទំាងពីរនា្់រជពញចិតដែ

្រនាុងការមួជភទរាមួយគានា ្៏រជោយ	 មិនជពញចិតដែ 

 
 
 

263 
ស ៀវសៅណែនាំ រាប់អ្នក រមប រមួលសកមងវយ័ជាំទង់ 

 ពងណដលកកំឆែើ ត នចបឆ់ផឋើមលូតោស់ឆៅជាទរក ឆពាលគឺជាឆពលណដលគភក៌ំពុងណតលូត ោស់ឆៅ
កបុងខលួនរបស់មនុសសរសី ឆហើយមនុសសរសីឆនាោះនឹងមនិបឆពាច ញឆមជីវតិ ញីសរាបប់ងា កំឆែើ តឆទៀតឆឡើយ 
ឆហើយកណ៏លងាន្មរដូវមកណដរ រហូតដល់ឆពលសរាលកូនរចួ។ 

 មនុសសរសីាននផធឆពាោះ ន ឆៅឆពលណដលឆមជីវតិញីរតូវបងាកំឆែើ តឆពលជួបជាមយួឆមជីវតិឆ ម្ ល។ ឆបើ
ឆទោះជានដគូទងំពរីនាកឆ់ពញចតិឋកបុងការមួឆភទជាមយួោប កឆ៏ោយ មនិឆពញចិតឋកឆ៏ោយ ឬ មនុសសរសីរតូវឆគ
ឆកងរបវព័ាច ឆដើមផរីមួឆភទកឆ៏ោយ កក៏ារបងាកឆំែើ តឆៅណតអាចឆកើតានឆឡើង នណដរ។ 

 
រយៈឆពលោម ន
កូន 

រយៈឆពលអាចានកូន រយៈឆពលោម នកូន

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

  

 
ថ្ងៃសមជិវ ិញីធ្លល ក់ 

ការាថ
ឈាមរដូវ 

 

(ៃ្រសសង់ពីSkhokho	ការគំាកទជរាគជម័យសកមាប់កគរួស្រ	-	ឯ្រស្រជំនួយទី២២	កតង់ទំពម័រទី	១៦៨-១៧០)

្៏រជោយ	ឬ♦មនុស្សសសីកតរូវជគជ្រងកបវ ម័ោ្ច ជៃើម្ីរមួ

ជភទ្៏រជោយ	 ្៏រការបងកា្ំរជណើ តជៅថតអាចជ្រើត

មានជ�ើងរានថៃរ។

ជយនឌម័រ	និងជភទ	ោ្់រពម័ន្ធជៅនរឹងបញ្ហា ផលែូវជភទរបស់	

ជ្រ្មងវ ម័យជំទង់

ជតើបញ្ហា ផលែូវជភទគឺរាអ្ី?

 បញ្ហា ផលែូវជភទគឺរាល្រខាណៈសំខាន់មួយរបស់	

ជីវតិមនុស្ស	 ជហើយវារមួបញ្ចូ លទំាងជភទ	 អត្	

សញ្្ញ ណ	 ជយនឌម័រ	 និងតួនាទីជយនឌម័រ	 ទំជនារ 

ផលែូវជភទ	ភាពជសសើបសស្ល	ភាពសបបាយជកត្រ	

កតអាល	ភាពសនាិទ្ធស្នា ល	និងការបន្ពូជ។	

 មនុស្សជយើងមានបទពិជស្ធន៍	 និងជធ្ើការ 

បញ្្ជ ្់របងាហា ញជលើបញ្ហា ផលែូវជភទតាមរយៈគំនិត	

យល់ជែើញ	របស់ខលែួន	ការសសជមើសសដម	ចំណង់	

ជំជនឿ	 ឥរយិប្	 គុណតដមលែ	 អា្រប្្ិររយិ	

តួនាទី	និងចំណងទំនា្់រទំនង។	

 ជទាះបីរាបញ្ហា ផលែូវជភទអាចមានបញ្ចូ លកគប់ចំ

ណុចទំាងអស់ជនះ្៏រជោយ្៏រមិនថមនកគប់កបការ 

ទំាងអស់ជនាះថតងថតកតរូវរានបញ្្ជ ្់រ	 និងជួប	

កបទះជោយមនុស្សកគប់គានា ជនាះជទ។

 បញ្ហា ផលែូវជភទរងឥទ្ធិពលពី្រត្ាជីវស្សស	្ ចិត្	

ស្សស	្សង្គម	 ជសៃឋា្ិរច្ច	 នជយរាយ	 វប្ធម៌	

សីលធម៌	 ចបាប់	 កបវត្ិស្សស	្ ស្សនា	 និង	

្រត្ាស្្ម រតី	(អង្គការសុខភាពពិភពជោ្រ)។	

ជតើទំជនារផលែូវជភទគឺរាអ្ី?

 ទំជនារផលែូវជភទ	សំជៅជៅជលើជភទរា្់រោ្់រណា

មួយថៃលមនុស្សមានា ្់រចាប់អារម្មណ៍ជពញចិត្	

ទំាង	្រនាុងផលែូវមជនាសជញ្ច តនា	និងផលែូវជភទ។	

 កបជភទល្រខាណៈដនទំជនារផលែូវជភទ	 រមួបញ្ចូ ល 
មានការចាប់អារម្មណ៍ជៅជលើមនុស្សថៃលមាន

ជភទៃូចគានា 	 (មនុស្សសសោញ់ជភទៃូចគានា )	
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មនុស្សមានជភទផ្ុយគានា 	(មនុស្សសសោញ់ជភទ	

ផ្ុយគានា )	 និងការចាប់អារម្មណ៍ជៅជលើមនុស្ស 
ទំាងពីរជភទ	(មនុស្សសសោញ់ទំាងពីរជភទ)។	

 ជទាះបីរាកបជភទល្រខាណៈទំាងជនះ	 កតរូវរានជគ

យ្រម្រជកបើករាស់យ៉ាងទូលំទូោយ្៏រជោយ	

ការសស្វករាវរាននិយយថ្	ទំជនារផលែូវជភទមិន

ថមនសុទ្ធថតជ្រើតជ�ើង្រនាុងល្រខាណៈថៃល	 អាច 
សមា្គ ល់រានជនាះជ�ើយ	 ថតទាមទារការតាមោ

ន្រត់សមា្គ ល់បន្ិចម្ងៗជទើបអាចៃរឹង	ករា្រៃ។	

កបជភទដនបញ្ហា ផលែូវជភទ៖	

 ការសសោញ់ជភទផ្ុយគានា ៖	 គឺរាការចាប់អារម្ម

ណ៍ផលែូវជភទរាមួយមនុស្សថៃលមានជភទផ្ុយ

គានា 	 តួយ៉ាងរវាងជភទកបរុសនិងជភទសសី	 ឬរវាង 

ជភទសសីនិងជភទកបរុស។	

 ការសសោញ់ជភទៃូចគានា ៖	 គឺរាការចាប់អា 

រម្មណ៍ផលែូវជភទរាមួយមនុស្សថៃលមានជភទៃូច

គានា 	តួយ៉ាង	រវាងជភទកបរុសនិងជភទកបរុស	ឬរវាង 

ជភទសសីនិងជភទសសី។

 ការសសោញ់ទំាងពីរជភទ៖	 គឺរាការចាប់អា 

រម្មណ៍ផលែូវជភទរាមួយមនុស្សថៃលមានជភទផ្ុយ 

គានា ផង	 និងជភទៃូចគានា ផង	 តួយ៉ាងរវាងជភទ	

កបរុសនិងជភទកបរុស	 ជភទកបរុសនិងជភទសសី	 ឬ	

រវាងជភទសសី	 និងជភទសសី	 និងរវាងជភទសសី	

និងជភទកបរុស។

 ការមិនសសោញ់ជភទណាមួយ៖	 គឺកតរូវរានជគ

ស្្គ ល់ថ្រាការគា្ម នជភទ	 ថៃលរាការមិនមាន	

ចំណាប់	 អារម្មណ៍ផលែូវជភទ	 ឬភាពទា្់រទាញផលែូវ

ជភទរាមួយនរឹងមនុស្សៃដទជទាះរាជភទអ្ី្៏រ

ជោយ។	

 ជភទថ្រ៖	 គឺជៅជពលថៃលមនុស្សមានា ្់រ្ំរណត់

ជភទសកមាប់ខលែួនឯងថតជភទថៃលខលែួន្ំរណត់

ជនាះខុស	 ជផ្សងពីជភទធម្មរាតិរា្់រថសង្ថៃល

ខលែួនជគមាន។	

♦ កបសិនរាមានមនុស្សមានា ្់រជួបកបទះភាពមិន

សុខចិត្	 ជោយស្រថតខលែួនមានបំណងចង់	 
កាលែ យជៅរាអនា្រថៃលមានជភទៃដទផ្ុយជនាះ

ជគអាចជកបើវធីិស្សសជ្វជ្ជស្សសជ្ៃើម្ីថ្រថកប

ជភទថៃលគាត់ចង់មានរាន។	

♦ ឧ.	 បុគ្គលមានា ្់រមានជភទរាកបរុសប៉ាុថន្ខលែួនមិន

មានជសច្រ្ីសុខចិត្រាមួយនរឹងជភទរបស់ខលែួន

ជហើយចង់ផ្លែ ស់ប្ូរជៅរាជភទសសីវញិ	 ឬសស្ី 

ចង់ផ្លែ ស់ប្ូរជភទជៅរាកបរុសវញិ។

♦ ការថ្រជភទទាមទារៃំជណើ រការជពលយូរកពម

ទំាងអស់ដ្លែចំណាយជកចើនខាលែ ំងផងថៃរ។	

ជតើសុខភាពផលែូវជភទគឺរាអ្ី?

 សុខភាពផលែូវជភទគឺរាស្្នភាពដនរបូរាងកាយ	

អារម្មណ៍ផលែូវចិត្	 និងសុខមាលភាពសង្គម	ទា្់រ 
ទង	 ជៅនរឹងបញ្ហា ផលែូវជភទ	 ជោលគឺមិនថមន 
សំជៅថតជៅជលើការមិនមានជំងឺ	ការខូចមុខងារ	

ឬភាព	ទន់ជខសាយ	ជនាះជទ។

 សុខភាពផលែូវជភទ	 ទាមទារឱ្យមាននូវវធីិស្សស ្

មួយថៃលមានល្រខាណៈវជិ្ជមាន	 និងកប្រប	

ជោយការជចះជគារពគានា 	 ជៅ្រនាុងបញ្ហា ទំនា្់រ 
ទំនងផលែូវជភទ	និងបញ្ហា ផលែូវជភទ	កពមទំាងទាមទារ	

ឱ្យមានផងថៃរ	 នូវការមានអារម្មណ៍ផលែូវជភទ 
ថៃលមានការរ្ីររាយជពញចិត្	 និងមានសុវត្ិ 

ភាព	 គា្ម នការបងខាិតបងខាំ	 ការជរ ើសជអើង	 និងអំជពើ 

ហិងសាជ�ើយ។

 ជៃើម្ីឱ្យសុខភាពផលែូវជភទអាចសជកមច	និងអាចរ

្រសារានលុះកតាថតសិទ្ធិផលែូវជភទរបស់មនុស្ស 
ទំាងអស់កតរូវរានជគជគារព	 ការោរនិងបំជពញ	

(អង្គការសុខភាពពិភពជោ្រ)។	
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ជតើសិទ្ធិរមួជភទគឺរាអ្ី?

 ទំាងអស់ជនះរមួបញ្ចូ លសិទ្ធិរបស់មនុស្សទំាង 
អស់	 ថៃលគា្ម នការបងខាិតបងខាំ	 គា្ម នការជរ ើសជអើង	

និងគា្ម នអំជពើហិងសា្រនាុងជគាលបំណង៖	

♦ ទទួលរាននូវសដែង់ោសុខភាពខ្ស់បំផុត	 

ថៃលអាចទទួលរានោ្់រពម័ន្ធជៅនរឹងបញ្ហា ផលែូវ

ជភទ	 កពមទំាងការទទួលរាននូវជសវាថ្ទំា

សុខភាពផលែូវជភទ	និងសុខភាពបន្ពូជផងថៃរ

♦ ថសង្រ្រនិងផ្ល់នូវពម័ត៌មានជផ្សងៗថៃលោ្់រ

ពម័ន្ធជៅនរឹងបញ្ហា ផលែូវជភទ

♦ ទទួលរានការអប់រអំំពីបញ្ហា ផលែូវជភទ

♦ មានការជគារពជៅជលើភាពជស្្ម ះកតង់ថផនា្ររាង

កាយ

♦ មានដៃគូជសនាហាតាមការជកជើសជរ ើស

♦ សជកមចចិត្ថ្កតរូវរមួជភទ	និងមិនកតរូវរមួជភទ

♦ មានទំនា្់រទំនងផលែូវជភទជោយមានការកពម 
ជកពៀងគានា

♦ មានអាោហ៍ពិោហ៍តាមការយល់កពម

♦ សជកមចចិត្ចង់មាន្ូរន	ឬមិនចង់	និង 

សជកមចចិត្ជលើជពលជវោថៃលចង់មាន្ូរន

♦ បន្ជីវតិផលែូវជភទថៃលមាន្រ្ីសបបាយជពញ 

ចិត្	និងមានសុវត្ិភាព

♦ ទទួលខុសកតរូវជលើការអនុវត្សិទ្ធិមនុស្ស	 

ថៃលទាមទារឱ្យមនុស្សកគប់គានា កតរូវជចះជគារព	

ៃល់សិទ្ធិអនា្រៃដទ	(អង្គការសុខភាពពិភព 

ជោ្រ)

ជតើសុខភាពបន្ពូជគឺរាអ្ី?

 សុខភាពបន្ពូជគឺរាស្្នភាពដនរាងកាយ	

អារម្មណ៍	 ផលែូវចិត្	 និងសុខមាលភាពសង្គមទា្់រ 
ទង	 ជៅនរឹងបញ្ហា ផលែូវជភទជពញជលញ	 ជោលគឺ 
មិនថមនសំជៅថតជៅជលើការមិនមានជំងឺ	 ការ 

ខូច	 មុខងារ	 ឬចុះទន់ជខសាយជនាះជទ	 ថតគឺជៅ 

កគប់កបការទំាងអស់ថៃលោ្់រពម័ន្ធជៅនរឹង 

កបពម័ន្ធបន្ពូជ	 តួនាទី	 និងៃំជណើ រការបន្ពូជ 

របស់មនុស្ស។	

 ៃូជចនាះជហើយ	 សុខភាពបន្ពូជ	 បញ្្ជ ្់រថ្	 

មនុស្សកគប់គានា អាចមានជីវតិរមួជភទថៃលខលែួន

ជពញចិត្	និងមានសុវត្ិភាព	ជហើយមនុស្សកគប់

គានា អាចមានលទ្ធភាពបន្ពូជ	 កពមទំាងមាន 

ជសរភីាព	 ្រនាុងការ	 សជកមចចិត្អំពីជពលជវោ	 
និងវធីិស្សសជ្ៃើម្ីបន្ពូជផងថៃរ។	

ជតើសិទ្ធិបន្ពូជគឺរាអ្ី?

 សិទ្ធិបន្ពូជ	 គឺរាសិទ្ធិមូលោឋា នរបស់គូស្្មី 

ភរយិ	 និងបុគ្គលទំាងអស់ថៃលអាចជធ្ើការ	

សជកមចចិត្	ជោយជសរ	ីនិងមានការទទួលខុស 

កតរូវ	 អំពីចំនួនមាន្ូរន	 និងការពនយារ្ំរជណើ ត	

កពមទំាងអាច	ទទួលរាននូវពម័ត៌មាន	និងមជធយា

រាយកគប់កគាន់កតរឹមកតរូវជៃើម្ីជធ្ើការពនយារ	

្ំរជណើ ត។	

♦ សិទ្ធិរបស់បុរសជភទ	 និងសស្ីជភទ្រនាុងការ 
ទទួលរានពម័ត៌មានកតរឹមកតរូវ

♦ សិទ្ធិទទួលរានមជធយារាយពនយារ្ំរជណើ ត 

ថៃលអាចទទួលយ្ររាន	 អាចដលល្ររាន	

មានកបសិទ្ធិភាព	និងមានសុវត្ិភាព	កពមទំាង

សិទ្ធិទទួលរាននូវមជធយារាយជផ្សងៗ	 ជទៀត	

តាម	ជជកមើសខលែួនករាថ្នា 	 ជៃើម្ី្ំរណត់ជលើការ 
មាន្ូរន	ជហើយថៃលមិនផ្ុយជៅនរឹងចបាប់។	

 សិទ្ធិទទួលរានសង់្ោ្រកមិតខ្ស់បំផុតថៃល

មានសកមាប់សុខភាពផលែូវជភទនិងសុខភាពបន្

ពូជ

♦ សិទ្ធិទទួលរានជសវាសុខភាពសមរម្យថៃល

អាចជធ្ើឱ្យសស្ីមានសុវត្ិភាព្រនាុងអំ�ុងជពល

មានដផ្ជោះនិងជពលសកមាល្ូរន	 កពមទំាង

ផ្ល់ឱ្យគូស្្មីភរយិនូវឱកាសថៃលលបំ្ផុត	

ជៃើម្ីឱ្យទារ្ររបស់ខលែួនមានសុខភាពល។្	
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 សិទ្ធិបន្ពូជ	 ្៏រោ្់របញ្ចូ លផងថៃរនូវសិទ្ធិរបស់

មនុស្សទំាងអស់្រនាុងការសជកមចចិត្ជលើការ	

បន្ពូជ	 ជោយមិនមានការជរ ើសជអើង	 ការបងខាិត 

បងខាំ	និងការជកបើអំជពើហិងសា	ៃូចមានថចងបញ្្ជ ្់រ	

្រនាុងឯ្រស្រស្ីពីសិទ្ធិមនុស្ស។

 ការថ្ទំាសុខភាពបន្ពូជកតរូវរាន្ំរណត់ថ្រា

បណំុ្ដនវធីិស្សសប្ជច្ច្រជទស	 និងជសវានានា	

ថៃលរមួចំថណ្រជៅ្រនាុងសុខភាពបន្ពូជ	 និង 
សុខុមាលភាព	 តាមរយៈការការោរ	 និងការ 

ហានិភម័យខ្ស់	ទាប	និងគា្ម ន	ជមជរាគ/ជំងឺជអៃស៍	និងជំងឺកាមជរាគ

ឥរយិប្/ស្រម្មភាព ហានិភម័យ

ខ្ស់	ទាប	និងគា្ម ន

ការរមួជភទតាមរន្ធជយនីជោយមិនរានជកបើករាស់ជសស្មអនាមម័យ ខ្ស់

ការរមួជភទតាមរន្ធជយនីជោយរានជកបើករាស់ជសស្មអនាមម័យ ទាប

ការរមួជភទតាមមាត់រាមួយបុរសជោយមិនរានជកបើករាស់ជសស្មអនាមម័យ

ទាបសកមាប់ជមជរាគ	ជអៃស៍	

និងជរាគរោ្រ	បបូររន្ធជនាម	

ឬរន្ធជយនី 

ខ្ស់	សកមាប់ជំងឺពងថប្រ

ការរមួជភទតាមមាត់រាមួយបុរសជោយរានជកបើករាស់ជសស្មអនាមម័យ ទាប

ការរមួជភទតាមរន្ធគូទរាមួយបុរសជោយមិនរានជកបើករាស់ជសស្មអនាមម័យ ខ្ស់

ការរមួជភទតាមរន្ធគូទរាមួយបុរសជោយជកបើករាស់ជសស្មអនាមម័យ ទាប

ការសជកមចកាមជោយខលែួនឯង គា្ម នហានិភម័យ

ការសជកមចកាមឱ្យគានា ជៅវញិជៅម្រ គា្ម នហានិភម័យ

ការជ ើ្បជសើម	(មានទរឹ្រមាត់) ទាប

ការជ ើ្បសងៃួត	(ជ ើ្បធម្មតា) គា្ម នហានិភម័យ

ការជធ្ើសរដស	(មាសសា) គា្ម នហានិភម័យ

ការងូតទរឹ្ររាមួយគានា គា្ម នហានិភម័យ

ជោះ	សស្យបញ្ហា សុខភាពបន្ពូជ។

 ការថ្ទំាសុខភាពបន្ពូជ	្៏ររមួបញ្ចូ លសុខភាព 
ផលែូវជភទផងថៃរ	ជហើយជគាលបំណងដនការ	ោ្់រ

បញ្ចូ លជនះគឺជៃើម្ីជធ្ើឱ្យជីវតិ	 និងទំនា្់រទំនង

ផ្្ល់ខលែួនមានភាពកាន់ថតកបជសើរជ�ើង	ជោលគឺ	

មិនថមនមានកតរឹមថតរាការផ្ល់កបរឹ្រសា	 និងការ

ថ្ទំានានាថៃលទា្់រទងជៅនរឹងការបន្ពូជ	និង 

ការ្លែង	ជមជរាគកាមជរាគជផ្សងៗជនាះជ�ើយ។
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ការសន្នាកប្របជោយមជនាសជញ្ច តនារាមួយគានា គា្ម នហានិភម័យ

ការជកបើករាស់ម្ជុលចា្់ររាមួយគានា ជោយមិនរានសមាលែ ប់ជមជរាគ ខ្ស់

ការជកបើករាស់ម្ជុលចា្់ររាមួយគានា ជោយរានសមាលែ ប់ជមជរាគ ទាប

កតរូវរានជគ	♦រជំោភជសពសន្វៈ ខ្ស់

ការរមួជភទរាមួយដៃគូជកចើនជោយមិនជកបើជសស្មអនាមម័យ ខ្ស់

ការរមួជភទរាមួយដៃគូជកចើនជោយជកបើជសស្មអនាមម័យ ទាប

ការរមួជភទរាមួយអនា្រជសពជកគឿងជញៀន	ឬជកបើម្ជុលរមួគានា ខ្ស់

ការរមួជភទរាមួយមនុស្សជកបើករាស់ម្ជុលចា្់ររាមួយគានា 	 ប៉ាុថន្រានជកបើករាស់	

ជសស្ម	អនាមម័យ
ទាប

ការរមួជភទរាមួយមនុស្សជកបើករាស់ម្ជុលចា្់ររាមួយគានា 	ប៉ាុថន្មិនរានជកបើ	ករាស់ 
ជសស្មអនាមម័យ

ខ្ស់

ការជកបើករាស់មជធយារាយពនយារ្ំរជណើ ត	ថតមិនថមនរាជសស្មអនាមម័យ	ការោរ ខ្ស់

ការរមួជភទជោយមិនរានការោររាមួយបុរសថៃលរមួជភទរាមួយ	 ខ្ស់

ការជកបើករាស់ចានអាហាររាមួយមនុស្សថៃលមានផ្ុ្រជមជរាគជអៃស៍ គា្ម នហានិភម័យ

ទារ្រថៃល្លែងជមជរាគជអៃស៍ពីម្ាយថៃលមានផ្ុ្រជមជរាគជអៃស៍ ខ្ស់

ការរមួជភទរាមួយរាមួយមនុស្សថៃលមានផ្ុ្រជមជរាគជអៃស៍ថត	ជមើលជៅមាន 
សុខភាពល	្ជោយមិនជកបើជសស្មអាមម័យ

ខ្ស់

ការឱបរាមួយរាមួយមនុស្សថៃលមានផ្ុ្រជមជរាគជអៃស៍ គា្ម នហានិភម័យ

្ំរណត់សមា្គ ល់៖	ការៃរឹងអំពីស្្នភាពជំងឺជអៃស៍របស់ដៃគូអនា្រ ថតងថតសំខាន់	ពីជកោះអនា្រអាច	សជកមចចិត្ជោ

យមានស្្ម រតីអំពីការការោរខលែួនអនា្រអំពីជំងឺ្លែងរាន។



244    |   ប្របទសកម្ពុជា  -  បសៀវបៅណែនាសំបរា្រ់អ្នកសបម្រសបមរួេបកមេងវយ័ជទំង់

ហានិភម័យខ្ស់	ទាប	និងគា្ម នការមានដផ្ជោះ

ឥរយិប្/ស្រម្មភាព
ហានិភម័យ

ខ្ស់	ទាប	និងគា្ម ន

ការរមួជភទតាមរន្ធជយនីជោយមិនរានជកបើករាស់ជសស្មអនាមម័យ	ការោរ ខ្ស់

ការរមួជភទតាមរន្ធជយនីជោយរានជកបើករាស់ជសស្មអនាមម័យការោរ ទាប

ការរមួជភទតាមមាត់រាមួយបុរសជោយមិនរានជកបើករាស់ជសស្ម	អនាមម័យការោរ គា្ម ន

ការរមួជភទតាមមាត់រាមួយបុរសជោយរានជកបើករាស់ជសស្មអនាមម័យការោរ គា្ម ន

ការរមួជភទតាមរន្ធគូទរាមួយបុរសជោយមិនរានជកបើករាស់ជសស្ម	អនាមម័យការោរ គា្ម ន

ការរមួជភទតាមរន្ធគូទរាមួយបុរសជោយរានជកបើករាស់ជសស្ម	អនាមម័យការោរ គា្ម ន

ការសជកមចកាមជោយខលែួនឯង គា្ម ន

ការសជកមចកាមឱ្យគានា ជៅវញិជៅម្រ គា្ម ន

ការជ ើ្បជសើម	(មានទរឹ្រមាត់) គា្ម ន

ការជ ើ្បសងៃួត	(ជ ើ្បធម្មតា) គា្ម ន

ការជធ្ើសរដស	(មាសសា) គា្ម ន

ការងូតទរឹ្ររាមួយគានា គា្ម ន

ការរមួជភទជោយស្រម្មប៉ាុថន្អត់ជកបើវធីិពនយា្ំរជណើ ត	(ថផនការកគរួស្រ) ខ្ស់

ការសន្នាកប្របជោយមជនាសជញ្ច តនារាមួយគានា គា្ម ន

ការរមួជភទមានដៃគូជកចើនជោយមិនរានជកបើជសស្មអនាមម័យការោរ ខ្ស់

ការរមួជភទមានដៃគូជកចើនជោយរានជកបើជសស្មអនាមម័យការោរ ទាប

ការជភលែចជលបថ្នា ំពនយារ្ំរជណើ តជរៀងរាល់កពរឹ្រ ខ្ស់

ការជកបើករាស់ថ្នា ំជលបពនយារ្ំរជណើ តបន្ាន់ញរឹ្រញាប់	

(ថ្នា ំកគាប់ជលបជកកាយជពលកពរឹ្រ)
ទាប

កតរូវរានជគ♦រជំោភជសពសន្វៈ

ខ្ស់	(មិនខ្ស់រាងការ

រមួជភទធម្មតាថៃលមិន	

នមានាការោរជទ)

ការរមួជភទជោយមិនរានការោររាមួយបុរសថៃលរមួជភទរាមួយបុរសជផ្សងជទៀត ខ្ស់
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ជតើអនា្រជកតៀមខលែួនរចួរាល់ជៅជពលណា?

(ៃ្រសសង់ពី	PREPARE	ទំពម័រទី៦១)

ជកជើសជរ ើសនូវជជកមើសជផ្សងៗថៃលអនា្រគិតថ្កតរឹមកតរូវ	ជចញពីកបអប់ខាងជកកាម	ឬសរជសរគំនិត	ណាជផ្សង	

ថៃលអនា្រមាន។	

អនា្រកបថហលរាមិនទាន់រានរានជកតៀមខលែួនរចួរាល់ជទ	សកមាប់ការរមួជភទជទជៅជពល៖	







អនា្រកបថហលរាជកតៀមរចួរាល់ជហើយ	ជៅជពល៖	







•	 អនា្រ្ំរពុងកប�ូ្រនរឹងការរមួជភទ	ជោយស្រអនា្រគិតថ្មនុស្សកគប់គានា ្៏រ្ំរពុងជធ្ើវាថៃរ

•	 អនា្រ្ំរពុងកប�ូ្រនរឹងការរមួជភទ	ជោយស្រអនា្រខាលែ ចដៃគូសងសាររបស់អនា្រជរាះបង់អនា្រជចាល	 
ជបើសិនរាអនា្រមិនកពមរមួជភទរាមួយជគជទជនាះ

•	 មានមនុស្សម្រលួងជោមអនា្រជៃើម្ីរមួជភទ	ឬបងខាំអនា្ររមួជភទ

•	 ជពលអនា្រមានជសស្មអនាមម័យ	ជហើយអនា្រទំាងពីរចង់ជកបើវា

•	 ជពលអនា្រទំាងពីរចង់មានការទទួលខុសកតរូវថៃលជ្រើតជចញពីការរមួជភទ

•	 អនា្រមិនរាននិយយអំពីជសស្មអនាមម័យ	និងការពនយារ្ំរជណើ ត

•	 អនា្រមិនជជឿទុ្រចិត្មនុស្សថៃលអនា្ររមួជភទរាមួយ

•	 អនា្រមិនមានអារម្មណ៍ថ្អាចកគប់កគងការសជកមចចិត្របស់ខលែួនឯងរាន

•	 អនា្រគិតថ្អនា្រអាចមានការស្្យជកកាយបន្ាប់ពីអនា្ររមួជភទរចួជហើយ។

•	 យុវវ ម័យភាគជកចើនថៃលឆាប់កប�ូ្រនរឹងការរមួជភទថតងថតនិយយថ្ពួ្រជគមានការស្្យ	

ជកកាយ។
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ឧប�ម្័ន្ធទតី១៧ 
(ៃ្រសសង់ពីឯ្រស្រ	PREPARE	និង«្រកមងឧប្ររណ៍	

បណុ្ះបណ្ាលមនុស្សវ ម័យជ្រ្មងស្ីពីអំជពើ	 ហិងសាទា្់រ	

ទងនរឹងជយនឌម័រ)

្ំរណត់សមា្គ ល់សកមាប់អនា្រសកមបសកមរួល៖

 អនា្រចូលរមួមួយចំនួនអាចទទួលរងការជបៀត

ជបៀនផលែូវជភទ	 ឬស្្គ ល់នរណាមានា ្់រថៃលទទួល	 រងការ	

ជបៀតជបៀនផលែូវជភទ។	 ៃូជចនាះ	 អនា្រសកមបសកមរួលកតរូវ 
ជកតៀមខលែួនគំាកទបុគ្គលថៃលមានបញ្ហា 	 ជនះ។	 មិនកតរូវ 
មិនជអើជពើចំជោះនរណាមានា ្់រថៃលមានអារម្មណ៍ជក្រៀម 

ក្ំរជ�ើយ។	កតរូវផ្ល់ការគំាកទ		និងការយ្រចិត្ទុ្រោ្់រ	

និងមានឯ្រស្របញ្ជូ នតាមខលែួន។	 ជក្ពីជនះ	 កតរូវោ្់រ
 

អត្សញ្្ញ ណរបស់	ពួ្រជគ។

្ំរណត់សមា្គ ល់ស្ីពីផលវរិា្រ	 /	 ផលប៉ាះោល់ដន 

អំជពើហិងសា៖ 

	 កតរូវ្រត់សមា្គ ល់ថ្	ផលវរិា្រទំាងជនះមិនងាយ 

នរឹងបំជភលែចជចាល	 ឬ្រនលែងហួសជៅជោយ	 ងាយជ�ើយ	 

រាពិជសសផលវរិា្រថផនា្រសុខភាពផលែូវចិត្។	 ៃូជចនាះ	 

ជនរងជកគាះកតរូវកបឈមនរឹងបញ្ហា 	 ទំាងជនះ្រនាុងរយៈ 
ជពលយូរ	 ជហើយជនាះរាមូលជហតុថៃលពួ្រជគកតរូវ 

ទទួលរានជំនួយ	 និងការគំាកទ	 ពីអនា្រៃដទៃូចរា	

មិត្ភ្រ្ិ	និងកគរួស្រ	និងអនា្រជំនាញ	ឬស្្បម័នថៃលផ្ល់

ការគំាកទៃល់ជនរងជកគាះ។

 ផលវរិា្រជលើរាងកាយដនអំជពើហិងសា	 (របួស	

ៃំជៅ	រា្់រ្្រឹង	រំា	មុត	មានដផ្ជោះ	ឬរលូត្ូរន	

បញ្ហា សុខភាពរយៈជពលថវង)

 ផលវរិា្រជលើផលែូវចិត្ដនអំជពើហិងសា	 (មានអា 

រម្មណ៍ភម័យខាលែ ច	 ខរឹងសមបារ	 គា្ម នសន្ិសុខ	 ខ្ះ	

ទំនុ្រចិត្ជលើខលែួនឯង	 តូចទាប	 ខុសជគ	 ខា្ម ស 
ជអៀន	 ោច់សថង្ង	 និងឯការ	 ឬជៅមានា ្់រឯង	

រាត់បង់ជំជនឿចិត្ជលើអនា្រៃដទ	 និងជលើខលែួនឯង	

ទន់ជខសាយ	 ឬមិនអាចកគប់កគងជីវតិខលែួនឯង	 ឬ 

ការោរខលែួនឯងនិង/ឬ្ូរនរាន	 ស្ីបជន្ាសខលែួន 
ឯង	ខ្ល់ខ្ាយ	ទុ្រខាកពរួយ	ជជឿថ្អំជពើហិងសា	«រា 

ជរឿងធម្មតា»	 ជសងៃៀមស្ងៃ ត់	 និងៃ្រ្យ	 ជ្វឆាវ 

ចំជោះអនា្រៃដទ	បញ្ហា សុខភាពផលែូវចិត្រយៈជពល

ថវងថៃលោ្់រពម័ន្ធនរឹងការប៉ាះទង្គិចផលែូវចិត្)

 ហានិភម័យចំជោះសមាជិ្រកគរួស្រជផ្សងជទៀត 

(ឧ.	 ្ុរមារថៃល្លែងកាត់អំជពើហិងសា	 និងការប៉ាះ	

ទង្គិចផលែូវចិត្	 និងផលប៉ាះោល់រាងកាយ	 និងផលែូវ 
ចិត្សសជៃៀងគានា )

 ការភម័យខាលែ ច	និងការរាត់បង់សុវត្ិភាព៖	ពីមួយ 

ដ្ងៃជៅមួយដ្ងៃ	 ជយើងថតងថតមិនមានអារម្មណ៍	

ភម័យខាលែ ចកគប់ជពល។	 កបសិនជបើនរណាមានា ្់រ 

មានអំណាចបងកាការឈឺចាប់ៃល់ពួ្រជយើងធងៃន់

ធងៃរ	 ជនាះជយើងនរឹងៃរឹងថ្	 ជយើងគា្ម នសុវត្ិភាព 

ជទ។	 ជនរងជកគាះរាជកចើនបន្កបឈមនរឹងហានិ	

ភម័យពីជនបងកា។	 អំជពើហិងសាផលែូវជភទអាចជធ្ើឱ្យ

ជយើងរាត់បង់សន្ិសុខកបចំាដ្ងៃថៃលជយើងមាន	

ប៉ាុថន្មិនៃរឹងខលែួន។

 រាត់បង់ទំនុ្រចិត្៖	 កបសិនជបើមនុស្សជៅជិត

ជយើងអាច្រ្ត់ទំនុ្រចិត្របស់ជយើង	 និងជធ្ើឱ្យ	

ជយើងឈឺចាប់ជោយស្រជគាលបំណងផលែូវជភទ 
របស់ពួ្រជគ	 ជនាះជយើងនរឹងថលងសូវទុ្រចិត្	

អនា្រៃដទជហើយ។

 ការខា្ម សជអៀន	និងការសប់្ជខ្ើម

 ស្ីបជន្ាសខលែួនឯង៖	 វាមិនថមនរា្ំរហុសរបស់ 
ជនរងជកគាះជ�ើយ	 ប៉ាុថន្ជនរងជកគាះរាជកចើន	

យល់ថ្	 ពួ្រជគគួរថតរានជធ្ើអ្ីមួយជៃើម្ ី

បជញ្ច ៀសអំជពើហិងសាផលែូវជភទ។	 តាមពិត	 អនា្រ 
ថៃលកតរូវ	 ទទួលខុសកតរូវ គឺរាអនា្រថៃលកបកពរឹត្

អំជពើហិងសា។
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 ោច់សថង្ង៖	 រាញរឹ្រញាប់	 ជនរងជកគាះសសដម 

យ៉ាងកតរឹមកតរូវថ្	 អនា្រៃដទ	 (សូម្ីថតឪពុ្រម្ាយ	

និងមិត្ភ្រ្ិ)	នរឹងស្ីបជន្ាសពួ្រជគសកមាប់ជហតុ

ការណ៍ថៃលជ្រើតជ�ើង	 ឬ្៏រពួ្រជគភម័យខាលែ ចថ្	 

កបសិនជបើពួ្រជគនិយយករាប់ពីអំជពើហិងសាជនះ	

វានរឹងបងកាជជមាលែ ះ្រនាុងកគរួស្រ	 ឬសហគមន៍។	

ៃូជចនាះ	 ពួ្រជគោ្់រជរឿងជនះ	 ជហើយជនបងកាជៅ

ថតអាចបន្ស្រម្មភាពជនះជទៀត។	 ជនរងជកគាះ	

ឯការ	និងពន់ថរ្របញ្ហា ជនះថតមានា ្់រឯង។

 រាត់បង់ភាពអង់អាច៖	 រាញរឹ្រញាប់	 ជនរង 

ជកគាះយល់ថ្	 ពួ្រជគមិនអាចការោរខលែួន	 និង 
កគប់កគងជីវតិខលែួនជោយកបសិទ្ធភាពរាន

ជ�ើយ។	 ជនបងការានទាញកបជយជន៍ពីចំណុច

ទំាងជនះ	 ជហើយមនុស្សៃដទជទៀតរានជធ្ើឱ្យ 

ស្្នភាពកាន់ថតអាក្រ្់រជ�ើង។	 ជនរងជកគាះ 

្៏រកាលែ យរា	រាត់បង់អំណាច។

 ជនរងជកគាះកតរូវការ្រថនលែងសុវត្ិភាព	 អនា្រស្្ប់ 

ពួ្រជគ	 ជៃើម្ីឱ្យៃរឹងថ្	 អំជពើហិងសាជនះមិនថមន

រា្ំរហុសរបស់ពួ្រជគ	ការគំាកទ	និងការជ្លែើយត

បជោយការយ្រចិត្ទុ្រោ្់រពីមនុស្សៃដទ	 ពម័ត៌ 

មានស្ីពីធនធានជំនួយបថន្ម	និងមណ្ឌ លផ្ល់ 

ជំនួយ។

្ំរណត់សមា្គ ល់ស្ីពីការស្ីបជន្ាសជនរងជកគាះ៖ 

 ្រនាុងសង្គមរបស់ជយើង	 ជយើងថតងថតស្ីបជន្ាស 
អនា្រថៃលកតរូវរានចាប់រជំោភ	ឬវាយៃំជោយដៃ

គូសកមាប់្ររណីរជំោភជសពសន្វៈ	 និងអំជពើ 

ហិងសាជផ្សងជទៀត	 ឬ្៏រជយើងយល់ថ្	 ពួ្រជគ	 

ទទួលខុសកតរូវខលែះជលើអ្ីថៃលរានជ្រើតជ�ើង។	

ការរជំោភជសពសន្វៈ	 និងការកបកពរឹត្អំជពើ	

ហិងសាគឺរាការបំោនសិទ្ធិមនុស្ស។

 ជយើងស្ីបជន្ាសជនរងជកគាះជោយស្រថតសស្ី

មានអំណាចតិច	 និងរាញរឹ្រញាប់មិនសូវមាន 

តដមលែ្រនាុងសង្គមរបស់ជយើង។	 សស្ីមានអំណាចតិ

ចតួចជៃើម្ីទទួលរានការគំាកទ	 រាពិជសសជៅ

ជពលពួ្រជគរងការបំោនជោយសមាជិ្រសហ

គមន៍ថៃលមានអំណាច។

 វារាជរឿងអយុត្ិធម៌	 និងមិនសមសសប្រនាុងការ 
ស្ីបជន្ាសជនរងជកគាះ	 ជកោះវានរឹងបងកាការឈឺ

ចាប់កាន់ថតខាលែ ំង	 បន្ាប់ពីពួ្រជគរាន្លែងកាត់ 

ការប៉ាះទង្គិចផលែូវចិត្ពីអំជពើហិងសាផលែូវជភទ	 (ឬអំជពើ	

ហិងសាជផ្សងជទៀត)។	 ជនបងកា	 (មនុស្សថៃល 

កបកពរឹត្អំជពើហិងសា	 ឬការរជំោភជសពសន្វៈ)	

រា	 អនា្រទទួលខុសកតរូវ	 ឬរាអនា្រថៃលកតរូវទទួល

ការស្ីបជន្ាសពី្ររណីទំាងជនះ។	 ការរជំោភ	

ជសពសន្វៈគឺរាការជកបើករាស់អំណាចរបស់ 

បុរសជលើសស្ី។	 ជតើអនា្រមានអំណាច	 មិនគួរ 

ទទួលខុសកតរូវជលើការកបកពរឹត្ស្រម្មភាពទំាង

ជនះជោយកបរុងកបយម័តនា	និងការជគារពជទ	ឬ?

 ផលប៉ាះោល់់ថៃលជនបងកាកបឈមមិនថមនរា

ការទទួលខុសកតរូវរបស់ជនរងជកគាះ ឬបងកា	

ជ�ើងជោយជនរងជកគាះជ�ើយ។	 ជនរងជកគាះ 

កតរឹមថតទទួលខុសកតរូវជលើការកបឈមនរឹងផល	 

វរិា្រដនបទពិជស្ធន៍ហិងសារបស់ខលែួនជៅតាម

ជជកមើសរបស់ខលែួនប៉ាុជណា្ណ ះ។	 កតរូវមានការកគប់	

កគងជលើអា្រប្្ិររយិរបស់ជយើង	 មិនថ្អា 

រម្មណ៍	 ឬចំណង់របស់ជយើងមានអនុភាពប៉ាុណា្ណ

ជនាះជទ។	 ការមានអារម្មណ៍ចំណង់ផលែូវជភទមិន 
មាននម័យថ្	 អនា្រកតរូវរមួជភទ	 ឬ្៏រគា្ម នការកគប់	 

កគងជលើអ្ីថៃលអនា្រជធ្ើជៃើម្ីជ្លែើយតបនរឹងអារម្ម

ណ៍ជនាះជ�ើយ។

 ការកបកពរឹត្ហិងសាចំជោះអនា្រៃដទគឺរាការរជំោ

ភសិទ្ធិមនុស្ស	 ជហើយអា្រប្្ិររយិជនះមិន	

អាចទទួលយ្ររាន	និងមិនសមសសបជ�ើយ។

 រាញរឹ្រញាប់	មនុស្សយល់ថ្	បុរស	ឬបងកបរុស 
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ៃ៏គួរឱ្យជគារពមានា ្់រ	នរឹងមិនកបកពរឹត្អំជពើហិងសាផលែូវ

ជភទជ�ើយ។	តាមពិត	 ជនរងជកគាះ	 ៨០-៩០%	

រានស្្គ ល់ជនបងកា។

 រាញរឹ្រញាប់	មនុស្សយល់ថ្	កបសិនជបើជ្រ្មងសសី	

ឬជ្រ្មងកបរុសចំណាយជពលរាមួយជនបងកា	 ជនាះ

ពួ្រជគករា្រៃរាកពមជកពៀងរមួជភទ។	 តាមពិត

មានភាពខុសគានា យ៉ាងខាលែ ំងរវាងការជធ្ើរា	 មិត ្

របស់នរណាមានា ្់រ	 និងការយល់កពមរមួជភទ 

រាមួយពួ្រជគ។	 ជនបងកាជ្រងចំជណញពីមិត្	

ភាព	 និង្រ្ត់ទំនា្់រទំនងជនះជោយជកបើករាស់

សម្ាធ	និង្រមាលែ ំង។

 រាញរឹ្រញាប់	 ជនរងជកគាះរងជកគាះកាន់ថតខាលែ ំង	

បន្ាប់ពីអំជពើហិងសាផលែូវជភទជោយស្រថតអនា្រ 
ៃដទហា្់រមិនជជឿរា្់រ	 ឬស្ីបជន្ាសពួ្រជគ	

រារាងផ្ល់ការគំាកទ	និងការោរពួ្រជគ។

 ផលវរិា្រទំាងអស់ដនអំជពើហិងសាផលែូវជភទនរឹង 

មិនបញ្ច ប់ជោយឆាប់រហម័ស	និងមិនងាយបំជភលែច	

រានជ�ើយ។

 ្ំរណត់សមា្គ ល់អំពីការទទួលរានជំនួយ៖	 ជន 

រងជកគាះកតរូវការជំនួយថផនា្រជវជ្ជស្សស	្ ចិត្	

ស្សស	្ និងផលែូវចបាប់	 និងការគំាកទ	 និងការយ្រ

ចិត្ទុ្រោ្់រពីមនុស្សជំុវញិខលែួន	 ជៃើម្ីឱ្យពួ្រជគ

អាចកបឈមជោយរ រឹងបុរឹងជៅនរឹងផលវរិា្រដន

អំជពើហិងសា។

 សំខាន់បំផុត	 កតរូវជជឿរា្់រជនរងជកគាះ	 មិនស្ី 

បជន្ាស	 និងផ្ល់សុពលភាព	 (គំាកទ)	 ជោយ	

ស្្ប់ពួ្រជគ	 និងបងាហា ញការគំាកទកប្របជោយ

ការយ្រចិត្ទុ្រោ្់រ	(ឧ.	ខ្ុំជស្្រស្្យណាស់

ថៃលអនា្រ្លែងកាត់បទពិជស្ធន៍ជនះ។	 វាអយុត្ិ 

ធម៌ណាស់។	 សូមអរគុណថៃលអនា្ររានទុ្រ	

ចិត្ខ្ុំ	 និងករាប់ខ្ុំពីអ្ីថៃលអនា្រ្ំរពុង្លែងកាត់។	

ជតើខ្ុំគួរជួយអនា្រជោយរជបៀបណា?)។

 កបសិនជបើនរណាមានា ្់រថច្ររថំល្រអ្ីមួយរាមួយ

អនា្រ	 អនា្រមិនកតរូវនិយយជចញជៅជក្ពីស្្ន 

ភាពជនាះជ�ើយ។	 ការណ៍ជនះនរឹងបងកាការឈឺ 

ចាប់កាន់ថតខាលែ ំងៃល់មិត្របស់អនា្រ។

 ស្្រ្សី	 និងមិត្ភ្រ្ិគួរថសង្រ្រជំនួយ	 ជហើយរា 

ញរឹ្រញាប់	 ពួ្រជគកតរូវការជំនួយថផនា្រចិត្ស្សស	្

ឬការពិជកគាះជយបល់។

 ជនបងកាកតរូវទទួលរានជំនួយថផនា្រផលែូវចិត្	 ឬការ 
ពិជកគាះជយបល់។	 ជពលខលែះ	 ការទទួលរាន	

ជំនួយអាចរាការលំរា្រ	 ប៉ាុថន្ជយើងកតរូវជគារព 

ខលែួនឯង	 និងមនុស្សជំុវញិជយើង	 ជោយថ្ទំាខលែួន	

ឯង	 និងជធ្ើអ្ីថៃលជយើងអាចជធ្ើរានជៃើម្ីជួយ 

អនា្រៃដទ។

 កបជភទជផ្សងៗដនជំនួយ	 រមួមាន	ការថ្ទំាថផនា្រ 

ជវជ្ជស្សស	្ការគំាកទផលែូវចិត្	ជំនួយផលែូវចបាប់	ការ
 

អនុវត្ចបាប់	និងការពយារាលថៃលមានសកមាប់ 

ជយើង។	 មនុស្ស	 និងស្្បម័នជផ្សងគានា ផ្ល់ជំនួយ

ទំាងជនះ៖	 ថសង្រ្រអ្ីថៃលមានកបសិទ្ធភាព 

សកមាប់អនា្រ។	 អានថផនា្រ	 «្រថនលែងថសង្រ្រ	

ជំនួយ»	្រនាុងឯ្រស្ររបស់អនា្រ។

 ឧបសគ្គនានាអាចរមួមាន	 អារម្មណ៍ភម័យខាលែ ច	

អាមា៉ា ស់	 ឬខា្ម សជអៀន	 មិនចង់ទទួលស្្គ ល់ថ្

មានអ្ីមួយរានជ្រើតជ�ើង	ការជជឿថ្អនា្រមិនកតរូវ 

ការជំនួយ	 ឬគា្ម នអ្ី/នរណាមានា ្់រអាចជួយ	 អនា្រ 

រាន	 ការមិនចង់ឱ្យអនា្រៃដទៃរឹងពីអ្ីថៃលអនា្រ 

រាន្លែងកាត់	ការរារម្ភថ្	អនា្រនរឹងមានបញ្ហា 	ឬ 

កតរូវរានស្ីបជន្ាសសកមាប់អ្ីថៃលជ្រើតជ�ើង	

្រង្ះធនធានជៃើម្ីទទួលរានជំនួយ	 មិនៃរឹង	

ពី្រថនលែងថសង្រ្រជំនួយ	 រងការរារាងំពីការថសង្ 

រ្រជំនួយជោយជនបងកា	 និងកគរួស្រ	 និងមិត្ភ្រ្ិ	

របស់ជនបងកា	 ឬកគរួស្រ	 និងមិត្ភ្រ្ិរបស់អនា្រ	

ការមិនចង់បងកាការឈឺចាប់ៃល់ដៃគូ	 ឬមិត្ភ្រ្ិ	
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ឬកគរួស្រ	ឬជនបងកា	ការភម័យខាលែ ចថ្	ជនបងកានរឹង 

សងសរឹ្រ	 ការយល់ថ្អនា្រមិនអាចទុ្រចិត្	

នរណារាន។

 កបសិនជបើអនា្រមិនមាននរណាមានា ្់រជជឿរា្់រ	 ឬ 

ស្្ប់	 ឬជួយ	 ជៅជពលថសង្រ្រជំនួយោ្់រពម័ន្ធ	

នរឹងស្្នភាពហិងសា	 កតរូវបន្ករាប់ៃល់មនុស្ស

ជពញវ ម័យថៃលទុ្រចិត្	 រហូតមាននរណាមានា ្់រ	

ជជឿអនា្រ	 និងជួយអនា្រឱ្យទទួលរានជំនួយថៃល 

អនា្រកតរូវការ។

 អនា្រអាចជំរញុទរឹ្រចិត្	 និងគំាកទមិត្របស់អនា្រ 

ជោយជសនាើឱ្យពួ្រជគទទួលជំនួយ	 និងផ្ល់ការ	 

ជួយៃល់ពួ្រជគ្រនាុងការថសង្រ្រធនធានសម 
សសបជៃើម្ីជួយពួ្រជគ។	 ជពលខលែះ	 អ្ីថៃលផ្ល់	

ការជួយ	 និងសុវត្ិភាពបំផុតគឺការថសង្រ្រ 

មនុស្សជពញវ ម័យថៃលអនា្រជជឿរា្់រជៃើម្ីករាប់

ជរឿងរា៉ា វ។

 ការជោះសស្យនរឹងអំជពើហិងសាអាចរា្ិរច្ចការ

លំរា្រ	 និងបងការារបួសផលែូវចិត្	 និងរាងកាយ។	

កបសិនជបើអនា្រកបឈមនរឹងអំជពើហិងសា	ឬយល់ថ្ 

ខលែួនឯងជកបើហិងសា	 អនា្រអាចនរឹងកតរូវការ	 និង	

ទទួលរានកបជយជន៍ពីជំនួយ	 ៃូចរា	 ជៃើម្ី 

ទទួលរានស្្នភាពថៃលមានសុវត្ិភាព	ឬជៅ	

ជពលថៃលអនា្រមានសុវត្ិភាព	 ជៃើម្ីជួយពយា 

រាលឱ្យអនា្រធូរសស្ល។

 ជៅជលើឯ្រស្រមួយ្រនាុង្រកមងឯ្រស្រសកមាប់

សរ្ាហ៍ជនះ	គឺរាតារាងធនធាននានាថៃល	អនា្រ

អាចថសង្យល់ពីការទទួលរានជំនួយ។

 កតរូវចំាថ្	 ជនរងជកគាះកតរូវការឱ្យជយើងជជឿរា្់រ

ពួ្រជគ	មិនស្ីបជន្ាស	និងគំាកទពួ្រជគ។

ជតើកតរូវជធ្ើអ្ីខលែះជៅជពលអនា្រទទួលរងការជបៀតជបៀនផលែូវ

ជភទ?

 កតរូវចំាថ្	 វារាអំជពើខុសចបាប់្រនាុងការបងខាំ	 ឬ 
ប៉ាុនប៉ាងបងខាំសស្ី	 បុរស	 ជ្រ្មងសសី	 ឬជ្រ្មងកបរុសឱ្យ 

រមួជភទ	(ជទាះបីរាពួ្រជគជរៀបការជហើយ	ឬរាដៃ 

គូណាត់ជួប្៏រជោយ)។

 ករាប់នរណាមានា ្់រថៃលអនា្រជជឿរា្់រពីអ្ីថៃល 

រានជ្រើតជ�ើងចំជោះអនា្រ។

 ទទួលយ្រជំនួយថផនា្រជវជ្ជស្សស	្ និងការគំាកទ

ជៃើម្ីជោះសស្យផលវរិា្រជលើរាយកាយ	 និង

ផលែូវចិត្ដនការទទួលរងការរជំោភជសពសន្វៈ។

 ទទួលយ្រការថ្ទំាថផនា្រជវជ្ជស្សស្្រនាុងរយៈ

ជពល	៣	ដ្ងៃ	(៧២	ជមា៉ាង)	ដន្ររណីរជំោភជសព	

សន្វៈ	 ជកោះមានថ្នា ំកបឆំាងជមជរាគជអៃស៍ថៃ

លអនា្រអាចនរឹងកតរូវការ	ជៃើម្ីការោរខលែួនអនា្រទល់

នរឹងការ្លែងជមជរាគជអៃស៍។

 ភស្ុតាងថៃលកបមូលរាន្រនាុងជពលពិនិត្យជវជ្ជ

ស្សស	្ មានស្រៈសំខាន់សកមាប់ការជសុើប	

អជងកាតផលែូវចបាប់។

 ទទួលរានការពិជកគាះជយបល់	(សូមជមើលថផនា្រ	

«្រថនលែងថសង្រ្រជំនួយ»)។

 អនា្រកតរូវរាយការណ៍ពីបទឧក្ិរៃឋាជនះ	 ទំាង 

សកមាប់ខលែួនឯង	 និងជនរងជកគាះជផ្សងជទៀត!	 
មិនកតរូវឱ្យនរណាមានា ្់រនិយយបញ្ចុ ះបញ្ចូ លឱ្យ

អនា្ររា្យជ�ើយ!

 មិនកតរូវោងជកមះ	 ឬផ្លែ ស់ប្ូរសជមលែៀ្របំោ្់រ 
ថៃលអនា្រជសលែៀ្រ	 ជៅជពលមាន្ររណីរជំោភ 

ជសពសន្វៈជ�ើយ	 ជកោះវាអាចមានភស្ុតាង

សំខាន់ជៅជលើសជមលែៀ្របំោ្់រថៃលនគរាល/

ប៉ាូលីស	កតរូវការ។

 កតរូវករាប់នគរាលប៉ាូលីស	ពី្ររណីរជំោភជសព

សន្វៈឱ្យរានជលឿនបំផុតតាមថៃលអាចជធ្ើ

រាន។	 រ្រសាទុ្រជលខសមា្គ ល់្ររណីរបស់អនា្រ 
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ថៃលប៉ាូលីសផ្ល់ឱ្យ។

 ជៅជពលអនា្ររាយការណ៍ពី្ររណីរជំោភជសព

សន្វៈជៅប៉ាូលីស	 ពួ្រជគនរឹងជធ្ើ្ំរណត់កតាជរឿង

រា៉ា វរបស់អនា្រ។	មាននម័យថ្	ពួ្រជគនរឹងសរជសរអ្ី

ថៃលអនា្ររានករាប់។	 អនា្រអាចផ្ល់ចជមលែើយ	 

ជផ្សងជទៀតជពលជកកាយជៃើម្ីបថន្មជលើពម័ត៌ 

មានពីមុន	កបសិនជបើអនា្រចង់។

 អនា្រអាចជសនាើឱ្យសមាជិ្រកគរួស្រមានា ្់រ	 ឬមិត្ភ្រ្ិ 

ជៅរាមួយអនា្រ	 ជៅជពលអនា្រករាប់នគរាល/

ប៉ាូលីសពីអ្ី	ថៃលរានជ្រើតជ�ើង។

 ជៅជពលអនា្រផ្ល់ចជមលែើយៃល់នគរាល/ ប៉ាូលីស	

ពួ្រជគកតរូវជគារពអនា្រ	 និងទុ្រឱ្យអនា្រករាប់ពួ្រជគ	

្រនាុង្រថនលែងឯ្រជន	 (មិត្ភ្រ្ិ	 ឬសមាជិ្រកគរួស្រ 
អាចជៅរាមួយអនា្រ)។

 នគរាល/ប៉ាូលីសកតរូវជបើ្រសំណំុជរឿង	កបសិនជបើ 

មានោ្រ្យបណ្រឹ ង។	ប៉ាូលីសមិនអាចសជកមច	ថ្	

វាមិនថមនរា្ររណីរជំោភជសពសន្វៈជ�ើយ។	

ជសនាើឱ្យប៉ាូលីសផ្ល់ជលខសមា្គ ល់សកមាប់	

្ររណីៃល់អនា្រ។

 ករាប់នគរាល/ប៉ាូលីស	 ថ្ជតើអនា្រភម័យខាលែ ចជន 

បងកាជធ្ើអ្ីជលើអនា្រ	 ន្ាប់ពីអនា្ររាយការណ៍ពី្ររណី 

រជំោភជសពសន្វៈ	 ឬជទ	 និងជសនាើឱ្យនគរាល/ 

ប៉ាូលីសជួយរ្រសាសុវត្ិភាពរបស់អនា្រ។

 កបសិនជបើមានការជចាទកបកាន់	 ្ររណីជនះអាច 

បញ្ជូ នជៅតុោការ។	 អនា្រអាចនរឹងកតរូវរានជកាះ

ជៅឱ្យបងាហា ញខលែួនរាស្្រ្សីជៃើម្ីជរៀបរាប់ពីអ្ី

ថៃលរានជ្រើតជ�ើងចំជោះអនា្រ។

 តាមចបាប់	 អនា្រថៃលៃរឹង	 ឬសង្សម័យពី្ររណី 

រជំោភបំោន្ុរមារ	 កតរូវរាយការណ៍្ររណីជនះ	

ជៅប៉ាូលីសជៃើម្ីឱ្យ្ុរមារជនាះទទួលរានការ 

ការោរពីជនបងកា។

សនលែរឹ្រឯ្រស្រជំនួយ	១៖	ជតើជនរចួពីការរងជកគាះកតរូវ 

ការអ្ីខលែះពីជយើង?

 ការជ្លែើយតបជៅជនរងជកគាះជោយអំជពើហិងសា

ផលែូវជភទ

	 ជតើឥរយិប្និងអា្រប្្ិររយិអ្ីខលែះ	 ថៃល 

ជយើងគប្ីគួរកបកពរឹត្ចំជោះមនុស្សថៃលរាន	 ទទួល 

រងអំជពើហិងសាផលែូវជភទ?	 ជតើជយើងគួរជួយៃល់ពួ្រជគតាម

រជបៀបណាខលែះ?	

	 ចូរជធ្ើការវាយតដមលែជៅជលើការជ្លែើយតបនានា	 

ៃូចខាងជកកាម	ជៅកាន់មិត្ភ្រ្ិរបស់អនា្រមានា ្់រ	ថៃលរាន	

អនា្រករាប់ថ្	 គាត់រានទទួលរងអំជពើហិងសាផលែូវជភទ។	

វាយតដមលែថ្ជតើ	ការជ្លែើយតបនីមួយៗ	មាន	 កបជយជន៍

យ៉ាងៃូចជម្ចសកមាប់ជនរងជកគាះជនាះ។	 ជតើអនា្រមាន

អារម្មណ៍យ៉ាងៃូចជម្ចជបើមាននរណា	 មានា ្់រករាប់អនា្រ 

ឱ្យៃរឹងអំពីជរឿងជនាះ?
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លរ ការជ្លែើយតប
មាន	

កបជយជន៍
មិនមាន 

កបជយជន៍

១ «ជតើជពលជនះ	ឯងមានអារម្មណ៍យ៉ាងជម៉ាចថៃរ?» x

២
«វាគឺរាជរឿងគួរឱ្យសប់្ជខ្ើមណាស់ថៃលឯងរានរមួជភទមុនជពល	ជរៀបការ។	ឯង

ៃរឹងជទមនុស្សសសីគឺៃូចរាក្រណាត់សអញ្ច រឹង
x

៣
«ប៉ាុថន្ឯងគឺរាមនុស្សកបរុសជស្ះហនារឹង!ជតើជរឿងហនារឹងវាអាចជ្រើតជ�ើងចំជោះឯង 

រានយ៉ាងជម៉ាចជៅ?» x

៤
«ជហតុអ្ី្៏រឯងហា៊ា នជចញជៅជៃើរជលងខាងជក្រាមួយនរឹងគាត់	(អនា្ររជំោភ 

បំោន)ថតមានា ្់រឯង?	ជហតុអ្ី្៏រឯងកពមឱ្យគាត់ជធ្ើអញ្ច រឹងម្រជលើរបូឯង?» x

៥
«ខ្ុំនរឹងរង់ចំាស្្ប់ជរឿងកគប់យ៉ាងទំាងអស់ថៃលរានជ្រើតជ�ើង	ជបើសិនរាឯងចង់ 
ករាប់ៃល់ខ្ុំ

» x

៦
«ឯងមិនកតរូវករាប់ម្ាយរបស់ឯងឱ្យៃរឹងជទ។	ជបើគាត់ៃរឹង	គាត់ចបាស់	រាខរឹងឯង 

ខាលែ ំងណាស់!»
x

៧ «ជតើឯងមានមនុស្សណាថៃលជួយគំាកទជទ?» x

៨ «ជតើឯងគិតថ្	ម្ាយរបស់ឯងគំាកទឯងជទ?» x

៩ «ឈប់យំជៅ!» x

១០
«ជនះមិនថមនរា្ំរហុសរបស់ឯងជទ។	ខ្ុំមានការជស្្រស្្យណាស់	ចំជោះ 
ជរឿងថៃលរានជ្រើតជ�ើងចំជោះឯងណាស់។» x

១១
«ជតើឯងជៅថតគិតថ្	មិនទាន់មានសុវត្ិភាពជទៀតថមនជទ?	ជតើឯងចង់រានអ្ី	 

ជៃើម្ីឱ្យខលែួនឯងមានអារម្មណ៍មានសុវត្ិភាព?» x

១២

បងាហា ញៃល់ជនរងជកគាះនូវខិត្បម័ណ្ណ«រជបៀបការោរខលែួនអនា្រ	និងការ	ថសង្រ្រ 
ជំនួយ»ថៃលអនា្រទទួលរានពីវគ្គ្ិរច្ចពិភា្រសាជនះ។	អាន	ខិត្បម័ណ្ណជនាះទំាង 

អស់គានា ។	និយយថ្	«ខ្ុំនរឹងជៅរាមួយឯង	កបសិនរាអនា្រចង់ថសង្រ្រជំនួយ	

ពីអង្គការណាមួយ្រនាុងចំជនាមអង្គការ	ទំាងអស់ជនះ។

x

១៣

អនា្រសជកមចចិត្ប្រឹងប៉ាូលីស/ជមភូមិ	ឬករាប់ម្ាយមិត្ភម័្រកាិអនា្រ	ជៃើម្ី	ជរៀបរាប់ពីជរឿ

ងរា៉ា វនានាថៃលរានជ្រើតជ�ើង	ជោយមិនរានសួរ		ជយបល់មិត្ភម័្រកាិអនា្រនិងមិន

មានការយល់កពមពីគាត់រាមុនជ�ើយ។	

x

១៤

អនា្រមានចិតដែអំណត់	និងមាន្ន្ៈស្្ប់	និងពិភា្រសាបញ្ហា 	កពមទំាងអាចចំណា

យជពលជៅយូររហូតៃល់រាមិត្ភ្រ្ិរបស់អនា្រមានអារម្មណ៍	ថ្អាចពិភា្រសា	

និងគិត	ជហើយកពមជជឿទុ្រចិត្ជលើអនា្រ។
x
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សនលែរឹ្រឯ្រស្រជំនួយទី០២៖	 ជតើជនរចួផុតពីការរង 

ជកគាះកតរូវការជំនួយអ្ីខលែះពីជយើង?

	 រជបៀបជួយ៖	កបការថៃលកតរូវជធ្ើ	និងមិនកតរូវជធ្ើ

អ្ីថៃលគួរជធើ្ជៃើម្ីជួយ៖ 

 បនដែមិតដែភាពរាមួយជនរងជកគាះ។

 កបកពរឹតដែចំជោះជនរងជកគាះកប្របជោយការយ

ល់ចិតដែនិងការជគារព។	 ករាប់ពួ្រជគថ្	 អនា្រ	

ស្្គមន៍	 ពួ្រជគរានិច្ច	 កបសិនជបើពួ្រជគចង់	

និយយរាមួយអនា្រ។	 ស្ដែ ប់ជោយយ្រចិតដែទុ្រ	

ោ្់រនូវជរឿងរា៉ា វ	 របស់ពួ្រជគ	 និងជជឿនូវជរឿងរា៉ា វ	

របស់ពួ្រជគ។

 ជលើ្រទរឹ្រចិតដែឱ្យពួ្រជគនិយយជចញអំពីអា	

រម្មណ៍របស់ពួ្រជគ។	 ជនរងជកគាះរាជកចើនថតង	

មានអារម្មណ៍ថ្	មិនមាននរណាសសឡាញ់ចូល

ចិតដែខលែួនឯង្រខ្្់រ	 និងខរឹងបន្ាប់ពីពួ្រជគទទួល	

រងការ	 រជំោភបំោន	 ឬ♦រជំោភជសពសន្វៈ។	

ការនិយយជចញពីអារម្មណ៍របស់ខលែួនអាចជធ្ើ	

ឱ្យជនរង	ជកគាះធូរជស្ើយជ�ើងរាន។

 បញ្្ជ ្់រករាប់ជនរងជកគាះថ្	 វាមិនថមនរា	

្ំរហុសរបស់ពួ្រជគជទ។	 វារា្ំរហុសរបស់ជន	

រជំោភបំោន។

 ផដែល់ជពលឱ្យពួ្រជគរានគិតតាមសកមរួល	ជោយ

មិនកតរូវបងខាំឱ្យពួ្រជគជធ្ើការសជមកចចិតដែ	 ជលឿន	

ជព្រជទ។	 សួរពួ្រជគអំពីអ្ីថៃលពួ្រជគកតរូវការ	

ជៃើម្ីមានអារម្មណ៍ធូរជស្ើយ	 និងមាន	 សុវត្ិ	

ភាព។

 ជួយពួ្រជគ្រនាុងការទា្់រទងជៅកាន់អង្គការមិន

ថមនរោឋា ភិរាលនានា	 អារ្ាធរ	 ឬ♦បុគ្គលថៃល	

អាចជួយពួ្រជគរាន	កបសិនជបើពួ្រជគចង់ឱ្យអនា្រ	

ជួយជធ្ើ	 ជហើយកបសិនរាអនា្រអាចជួយជធ្ើរាន	

ឧទាហរណ៍	 បណាដែ ញទូរសម័ព្សំុជំនួយ	 ជំរ្រ	

សុវត្ិភាព	 សមាជិ្រកគរួស្រថៃលទុ្រចិត្	 បុគ្គ	

លិ្រជពទ្យ	 (ជៃើម្ីឱ្យពួ្រជគអាចទទួលការពយា	

រាលជៅជលើស្នា មរបួសជផ្សងៗ	

ជៃើម្ីការោរមិនឱ្យ	 មានដផ្ជោះ	 ឬថសង្រ្រ 

ជពទ្យណាថៃលសសបចបាប់ជធ្ើជកាសល្យវចិ្ចម័យ

ជៃើម្ីអាចជកបើលទ្ធ♦ផល	 ជកាសល្យវចិ្ចម័យជនាះ	

រាភសដែុតាងសម្ាងជៅតុោការថ្	 របូជគពិត	

រានទទួលរងការរជំោភជសពសន្វៈថមន។

 រ្រសាការសមាងៃ ត់

ចូរ្ំុរជធ្ើជរឿងៃូចខាងជកកាមជនះ	!

 មិនកតរូវបៃិជសធថ្មិនជជឿជនរងជកគាះជ�ើយ	

កបសិនជបើពួ្រជគនិយយថ្	 ពួ្រជគរានទទួល	

រងនូវការរជំោភបំោនផលែូវជភទ។	ជៅជពលថៃល	

ជនរងជកគាះជួបជរឿងថបបជនះ	 ពួ្រជគ្រកមនរឹង	

និយយ្ុរហ្រ	អំពីជរឿងជនះណាស់	តាមពិតជៅ

ពួ្រជគជកចើនថតោ្់រវាជៅវញិជទ។

 មិនកតរូវសដែីបជន្ាសជនរងជកគាះ។	 គា្ម ននរណា	

មានា ្់រចង់ទទួលរងការរជំោភបំោនផលែូវជភទជនាះ	

ជ�ើយ។

 មិនកតរូវហាមពួ្រជគមិនឱ្យយំជ�ើយ។	 ជនរង	

ជកគាះកតរូវការយំ។	ការយំជួយជយើង្រនាុងការកាត់	

បន្យ	 ភាពតានតរឹង	 និងអាចឱ្យមានអារម្មណ៍	

ធូរជស្ើយជ�ើង។

 មិនកតរូវជសើចចំអ្រោ្់រជនរងជកគាះ	 ឬនិយយ

ជលងជសើចអំពីស្្នភាពរបស់ពួ្រជគជ�ើយ។

 កបសិនជបើជនរងជកគាះរាជ្រ្មងកបរុស	 មិនកតរូវ	

និយយថ្	 វាមិនអាចជៅរចួជទ	 ឬថ្ជរឿងហនារឹង	

វាមិន	 ធងៃន់ធងៃរៃូចជ្រ្មងសសីជទ។	 មិនកតរូវជធ្ើឱ្យជន	

រងជកគាះមានអារម្មណ៍ថ្	 ខលែួនគា្ម នតដមលែជស្មើនរឹង	

មនុស្ស	ៃដទជទៀតជ�ើយ។
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 មិនកតរូវជធ្ើស្រម្មភាព	 ឬជធ្ើការសជមកចចិតដែ	

ជំនួសពួ្រជគ	

ជោយមិនរានសួរជយបល់ពីពួ្រជគ	 រាមុន	

ជ�ើយ។	 សូមជធ្ើស្រម្មភាពណាថៃលមានការ

យល់កពមពីជនរងជកគាះប៉ាុជណា្ណ ះ។

 ្ំុរនិយយពីជកកាយខនាង	(និយយជៃើម)។

ឧប�ម្័ន្ធទតី១៨
្ំរណត់សមា្គ ល់អំពីសញ្្ញ ោស់ជតឿន	និងការជរៀបចំ	

ថផនការសុវត្ិភាព

 ខាងជកកាមជនះរាសញ្្ញ ោស់ជតឿន	១៨ចំណុច 

ថៃលអាចបងាហា ញជ�ើងតំាងពីៃំបូង្រនាុងទំនា្់រទំនង	 ថ្

ជតើបុគ្គលមានា ្់រមានល្រខាណៈកបចម័ណ្ឌ 	កតរួតកតា	ឬហិងសា។

១.	 លមិ្នគួរឱ្យជជឿរាន៖	 ជតើគាត់រា្់រចិត្ខាលែ ំងកជរុល

ជលើអនា្រ	 ៃូចរា	 ទូរសម័ព្ជៅអនា្រកគប់ជពលជោយ	

កគាន់ថតនិយយថ្	 «ចង់ស្្ប់សំជ�ងអនា្រ» «ជូន	

និងទទួលអនា្រជៅស្ោ»	 និងជធ្ើអ្ីៗថៃលអនា្រ 

្ំរពុងជធ្ើសកមាប់ខលែួនអនា្រ	 ជោលគឺកតរួតកតាជីវតិ 

របស់អនា្រ	ឬជទ?

២.	 ការផ្ុះ្ំរហរឹង៖	 ជតើគាត់ធាលែ ប់ផ្ុះ្ំរហរឹង	 ឬមួរជរៅ៉ា
 

ភាលែ មៗ	ៃូចរា	ជជរ	គប់របស់របរ	ឬទាត់ទ្ារ	ឬជទ? 

ស្រម្មភាពទំាងជនះអាចមិនសំជៅជលើអនា្រ	 ប៉ាុថន្ 

សំជៅជលើនរណាមានា ្់រ	ឬអ្ីជផ្សង	ឬជទ?

៣.	 ភាស្ហិងសា	 ឬទាមទារ៖	 ជតើគាត់ជកបើករាស់ោ្រ្យ

អសុជរាះសកមាប់សស្ីជផ្សងជទៀត	 (ឬរបូអនា្រ)	 ៃូចរា	

«សសីជពសយា»	ឬ	«សសីចដកង»។ល។	ឬជទ?	ជតើគាត់ 

ជកបើករាស់ភាស្ជរ ើសជអើង	ឬភាស្	សប់្ជខ្ើមជផ្សង 

ជទៀត	ឬជទ?	ជតើគាត់គំរាមអនា្រៃដទ	ឬជទ?

៤.	 ឥរយិប្ជរ ើសជអើងជភទ៖	 ជតើគាត់មានគំនិតមុត 

មំាពី្រថនលែង	 និងទីតំាងរបស់សស្ី	 ជធៀបនរឹងបុរស	

ៃូចរា	ជតើគាត់ទទូចថ្	«បុរស	និងសស្ីគួរស្្គ ល់ពី

្រថនលែងរបស់ខលែួន»	 ឬជទ?	 ពិចារណាពីអ្ីថៃលអនា្រ 

រានជរៀន្រនលែងម្រស្ីពីជយនឌម័រ	 និងអំណាច្រនាុង

ជមជរៀនមុនជៃើម្ីជួយអនា្រយល់ៃរឹងពីគំនិត	 និង	

ជំជនឿរបស់មិត្កបរុស	 ឬមិត្សសីរបស់អនា្រស្ីពី 

រជបៀបជធ្ើរាបុរស	ឬសស្ី។

៥.	 ការកបមា្៖	 ជតើគាត់មិនឱ្យតដមលែទស្សនៈរបស់អនា្រ	

ឬជសើចចំអ្រអ្ីថៃលអនា្រជជឿរា្់រ	ឬជទ?	ជតើ	គាត់ជធ្ើ 

ឱ្យអនា្រយល់ថ្	 អនា្រលងៃង់	 មិនជចះអ្ី	 ឬគា្ម នសមត ្

ភាព	ឬជទ?

៦.	 ការបំោនផលែូវចិត្៖	 ជតើគាត់ធាលែ ប់ជធ្ើឱ្យអនា្រយល់ថ្	

អនា្រមិនអាចជធ្ើអ្ីកតរូវ	 ឬ្៏រអនា្រមិនអាចរស់ជៅជោ

យគា្ម នជំនួយពីគាត់	 ឬជទ?	 ជតើគាត់ករាប់អនា្រថ្	

«អនា្រមិនល»្	ឬជទ?

៧.	 ការមា្់រងាយ	ឬការចំអ្រ៖	ជតើគាត់ចំអ្រឱ្យអនា្រ្រនាុង 
ជពលជៅថតឯង	ឬជៅចំជោះមុខអនា្រៃដទ	ឬជទ?

៨.	 ការសងសរឹ្រចំជោះទំនា្់រទំនងពីមុន៖	សមា្គ ល់ពីរ

ជបៀបថៃលគាត់និយយពីដៃគូពីមុនរបស់គាត់។	

ជតើគាត់ហា្់រខរឹងសមបារខាលែ ំងចំជោះទំនា្់រទំនងពី

មុន	 ឬ្៏រជតើគាត់ជៅជ ្្ម ះ	 ឬជកបើោ្រ្យមា្់រងាយ 

ជផ្សងជទៀតចំជោះអតីតដៃគូរបស់គាត់	 ឬជទ?	 កតរូវ 

ចំាថ្	ជៅជពលជកកាយ	គាត់អាច	ជធ្ើៃូចគានា ចំជោះ 

អនា្រ។

៩.	 ការជកបើករាស់ជកគឿងសសវ រឹង	និងជសពជកគឿងជញៀន៖	

ជតើគាត់ជញៀនជកគឿងសសវ រឹង	 ឬជកគឿងជញៀន	 ឬជទ? 

សូមគិតពីការកប្ុយកបថ្នដនការជកបើករាស់ 

ជកគឿងជញៀន	 និងជកគឿងសសវ រឹង្រនាុងទំនា្់រ	 ទំនង 

ថៃលអនា្ររានពិភា្រសា្រនាុងជមជរៀនមុន។	 ជតើចំណុច

ទំាងជនាះ្ំរពុងជ្រើតជ�ើង្រនាុងទំនា្់រ	 ទំនងរបស់ 
អនា្រ	ឬជទ?
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១០.	ការស្ីបជន្ាសអនា្រៃដទ៖	 ជតើគាត់មានទមាលែ ប់ស្ី 

បជន្ាសជគសកមាប់ការសជកមចចិត្	 ឬស្រម្មភាព	

ថៃលគាត់ជធ្ើជោយខលែួនឯង	ឬជទ?

១១.	អំជពើហិងសាជកកាមឥទ្ធិពលជកគឿងសសវ រឹង	 ឬជកគឿង 

ជញៀន៖	 ជតើគាត់មានល្រខាណៈបំោនរាោ្រ្យ	

សំជៅ	 ឬជលើរាងកាយជកកាមឥទ្ធិពលដនជកគឿង 

សសវ រឹង	 និងជកគឿងជញៀន	 ឬជទ?	 ជតើគាត់ផ្លែ ស់ប្ូរ	

ជកចើនជកកាយជពលញុាំជកគឿងសសវ រឹង	 និងជកគឿង 

ជញៀន	 និងពយាយមោ្់រសម្ាធឱ្យអនា្រជធ្ើអ្ីថៃល

អនា្រមិនចង់ជធ្ើ	 ឬជទ	 (ឧ.	 ចូលរមួជកបើករាស់ជកគឿង 

សសវ រឹង	ឬជកគឿងជញៀន	រមួជភទ	ជិះជៅជលង្រថនលែង	

ណាមួយវាយគានា ។ល។)?

១២.	បំោនជោយោ្រ្យសំៃី	 ឬជលើរាងកាយចំជោះអនា្រ 

ៃដទ៖	 ជតើគាត់មានល្រខាណៈបំោនជោយោ្រ្យ 

សំៃី	ឬជលើរាងកាយចំជោះអនា្រៃដទ	ៃូចរា	មនុស្ស 

្រនាុងជភាជនីយោឋា ន	 អនា្រជបើ្របរតាមផលែូវ	 មនុស្ស	

ថៃលគាត់ទា្់រទង	ឬជទ?

១៣.	រះិគន់ខាលែ ំងចំជោះអនា្រ	ឬកគរួស្ររបស់អនា្រ៖	 ជតើគាត់ 

និយយចំណុចអវជិ្ជមានពីអនា្រ	 ឬកគរួស្ររបស់	

អនា្រឬជទ?

១៤.	ការកបចម័ណ្ឌ ផលែូវជភទហួសជហតុ៖	ជតើគាត់និយយថ្	

«ខ្ុំសសឡាញ់អនា្រខាលែ ំងណាស់	 មិនអាចជែើញអនា្រ 
ចំណាយជពលរាមួយអនា្រៃដទ»	ឬជទ?

១៥.	អា្រប្្ិររយិហួងថហង៖	 ជតើគាត់ខរឹង	 ឬជ្វឆាវ

ជៅជពលអនា្រចំណាយជពលរាមួយមិត្ភ្រ្ិ	 ឬ	

កគរួស្ររបស់អនា្រ	ឬជទ?	ជតើគាត់ថតងថតចង់ៃរឹងពី្រ

ថនលែងរបស់អនា្រ	 និងអ្ីថៃលអនា្រ្ំរពុងជធ្ើ	 ឬជទ? 

ជតើគាត់ជក្រៀមក្ំរខាលែ ំង	 ឬខរឹង	 ជៅជពលអនា្រមិនតប 

ទូរសម័ព្	 ឬស្រឱ្យរានជលឿន	 ឬជទ?	 ជតើគាត់រពំរឹង	

ថ្	 អនា្រជៅជិតគាត់កគប់ជពល	 តាមបំណងរបស់ 

គាត់	ឬជទ?

១៦.	អា្រប្្ិររយិរតិត្ិត	 និងកតរួតកតា៖	 ជតើគាត់រាន 

ករាប់អនា្រមិនឱ្យរ្រសាទំនា្់រទំនងរាមួយមិត្ភ្រ្ិ	 ឬ 

កគរួស្ររបស់អនា្រ	 ឬជទ?	 ជតើគាត់រានករាប់អនា្រពីអ្ី

ថៃលកតរូវជសលែៀ្រ	 ឬមិនកតរូវជសលែៀ្រ	 ឬជទ?	 ជតើ	 គាត់ 

ពយាយមករាប់អនា្រពីអ្ីថៃលអនា្រអាចជធ្ើរាន	 និង 

្រថនលែងថៃលអនា្រអាចជៅរាន	 កពមទំាងអ្ី	 ថៃល 

អនា្រមិនអាចជធ្ើរាន	 និង្រថនលែងថៃលអនា្រមិនអាច 

ជៅរាន	ឬជទ?

១៧.	ការជចាទកបកាន់ជោយស្រកបចម័ណ្ឌ ៖	 ជតើគាត់រអ៊ាូ 

ថ្	 អនា្រ្ំរពុងទា្់រទាញបុរស	 ឬសស្ីជផ្សងតាម	

រជបៀបជៃើរ	សជមលែៀ្របំោ្់រ	ឬអា្រប្្ិររយិ	ឬជទ?

១៨.	ការពិនិត្យ	 និងតាមោន៖	 ជតើគាត់តាមោន្រថនលែង 

ថៃលអនា្រជៅ	បុគ្គលថៃលអនា្រជួប	 និងជពល	ជវោ

ថៃលអនា្រចំណាយរាមួយមនុស្សជផ្សងជទៀត	 ឬ 

ជធ្ើអ្ីមួយ	 ឬជទ?	 ជតើគាត់ពយាយមពិនិត្យជលខ	

និងស្រទូរសម័ព្របស់អនា្រ	ឬជទ?

	 កបសិនជបើអនា្រជ្លែើយថ្	 «រាទ/ចាស»	 ចំជោះ 

សំណួរណាមួយ	 ឱកាសជនាះគឺ	 វានរឹងកាន់ថត	 អាក្រ្់រ 

ពីជពលមួយជៅជពលមួយ	 ្រនាុងការជធ្ើឱ្យអនា្រកប្ុយ 
កបថ្ន្រនាុងទំនា្់រទំនងហិងសា។	 កបសិនជបើ	 អនា្រ្រត់ 
សមា្គ ល់សញ្្ញ ទំាងជនះភាគជកចើន្រនាុងទំនា្់រទំនង	 អនា្រ 
គួរថប្រគានា ។	កបសិនជបើអនា្រ	(ឬ	បុគ្គល	ថៃលអនា្រស្្គ ល់)	

្លែងកាត់អំជពើហិងសាជោយោ្រ្យសំៃី	 ផលែូវចិត្	 ឬរបូរាង 
កាយ	 អនា្រគួរថសង្រ្រជំនួយជោយនិយយជៅកាន់ 

មនុស្សថៃលអនា្រទុ្រចិត្	អនា្រសកមបសកមរួល	ឬទា្់រទង 

ជៅអង្គការជលើសនលែរឹ្របញ្ជូ ន	ថៃលមាន្រនាុងដៃរបស់អនា្រ។
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ឧប�ម្័ន្ធទតី១៩
(ៃ្រសសង់ពី	Skhokho	ការគំាកទភាពជរាគជម័យសកមាប់

កគរួស្រ)

ជំនាញករាសសម័យទា្់រទង

 ជំនាញទំនា្់រទំនងថៃលកប្របជោយទំនុ្រចិត្

ចបាស់

 កតរូវមានទំនុ្រចិត្

 មានការជកតៀមជរៀបចំ	និងជរៀនហាត់សម

 បញ្្ជ ្់រពីអារម្មណ៍	និងស្ររបស់អនា្រកប្រប 

ជោយភាពជស្្ម ះកតង់	និងឱ្យរានចបាស់

 ស្្រសួររ្រ	

និងទទួលយ្រគំនិតជយបល់របស់អនា្រៃដទ	

កពមទំាងទទួលស្្គ ល់អំពីកបការ	 	 ជផ្សងៗថៃល

អនា្រៃដទយល់ថ្មានស្រៈសំខាន់ចំជោះខលែួន 
ពួ្រជគផងថៃរ។	

 សួរសំណួរបញ្្ជ ្់រ

 បញ្ជូ នស្រថៃលមិនជកបើោ្រ្យសំៃី	

កប្របជោយការជគារព	និងរា្់រចបាស់

 ជគារពខលែួនអនា្រ	និងអនា្រៃដទ

 រ្រជមើលល្រខាណៈថៃលៃូចគានា 	និងគិតពី 

ល្រខាណៈថៃលខុសគានា

 ផ្លែ ស់ប្ូរគំនិតគានា ជៅវញិជៅម្រអំពីៃំជណាះ 

សស្យថៃលមាន	និងចរចារ្រការយល់កពម	រមួ

គានា មួយថៃលមនុស្សកគប់គានា អាចទទួលរាន 

ជោយសុខចិត្

 ពិនិត្យជមើលអារម្មណ៍របស់អនា្រ	និងចងចំាថ្កតរូវ

ជកជើសជរ ើសយ្រជជកមើសណាថៃលផ្ល់ផល	 ល ្

ៃល់ខលែួនអនា្រ

 កបសិនរាអនា្រមានអារម្មណ៍កចបូ្រកចបល់	

ឬភាន់ភំាង	 ឬស្ិតជៅ្រនាុងស្្នភាពមួយ	 ថៃល

មិនអាចជធ្ើការសជកមចចិត្យ៉ាងលក្បជសើររាន	

អនា្រគប្ីកតរូវចំណាយជពលសកមា្រមួយ

 រយៈសិនមុននរឹងចាប់ជផ្ើមជធ្ើការពិភា្រសា

អនា្រសកមបសកមរួល៖

 កតរូវចងចំា្រនាុងការផ្ល់ការសរជសើរចំជោះ្ិរច្ចខំ 
កបរឹងកបរឹងរបស់សិកាខា កាម	 ថៃលរានជកបើករាស់ 

ជំនាញទំនា្់រទំនងថៃលមានល្រខាណៈជគារព 

ៃល់អនា្រៃដទ	 និងថៃលមានល្រខាណៈកប្រប 

ជោយទំនុ្រចិត្។	

 ្រនាុងនាមរាអនា្រសកមបសកមរួល	កតរូវជកបើកបជយគ	

«ខ្ុំ»	 ្រនាុងជពលពិភា្រសា	 ជៅជពលថៃលអនា្រមាន 

ឱកាសអាចជធ្ើរាន	 ជហើយកតរូវជំរញុជលើ្រទរឹ្រចិ

ត្ឱ្យសិកាខា កាមទំាងអស់ជកបើករាស់កបជយគ 

ជនះផងថៃរ។	

 ចូរពិនិត្យជមើលោ្រ្យមួយចំនួនថៃលបញ្្ជ ្់រអំពី

អារម្មណ៍	ៃួចមានជៅ្រនាុងទំពម័របន្ាប់ជនះ។

្ំរណត់សមា្គ ល់ស្ីពី	ោ្រ្យ	«ខ្ុំ»

សនិទានភាព

	 ការជកបើកបជយគថៃលមានោ្រ្យ	 «ខ្ុំ»	 គឺរាវធីិ

មួយដនការបជញ្ចញទស្សនៈរបស់អនា្រយ៉ាង	 ចបាស់អំពី 

ស្្នភាពមួយ។	 វារាប់បញ្ចូ លការសថម្ងមួយថ្ជតើ

វា្ំរពុងមានឥទ្ធិពលម្រជលើអនា្រយ៉ាងៃូចជម្ច	 និងថ្ 

ជតើអនា្រចង់ជែើញវាផ្លែ ស់ប្ូរៃូចជម្ច។	 ជទាះបីរាអនា្រ

ផ្ល់ជយបល់អំពីស្្នភាព	 កប្របសក្ានុពលនានា	

្៏រកបជយគថៃលមានោ្រ្យជោលលបំ្ផុត	 «ខ្ុំ»	 ជនះ	

មិនមានតកមរូវការរា្់រ	ោ្់រ	និងការស្ីបជន្ាសជ�ើយ។	

វាចាប់ជផ្ើមការពិភា្រសា	និងទុ្រសម្មភាពបន្ាប់សកមាប់

អនា្រជផ្សង។
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	 ជយើងកតរូវពយាយមជធ្ើឱ្យកបជយគថៃលមាន 

ោ្រ្យ	 «ខ្ុំ» ចបាស់ោស់	 (ជនាះគឺកតរូវចំណុច)	 និង	

បរសុិទ្ធ	 (ជនាះគឺគា្ម នការស្ីបជន្ាស	 និងការវនិិច្ម័យ)។	

ជយើងកតរូវកបយម័តនានរឹងកបជយគថៃលមានោ្រ្យ	 «អនា្រ»  

ោ្រ្យជនះទំោ្់រការស្ីបជន្ាសចំជោះអនា្រៃដទ	 ឱ្យ 

ទទួលការសុខកតរូវ	 ទាមទារឱ្យពួ្រជគផ្លែ ស់ប្ូរ	 ឬទទួល 
ការគំរាម។	

	 ឧទាហរណ៍ពីរពីការជកបើោ្រ្យ	«អនា្រ»៖	

 «អនា្រគឺជកគាតកគាតណាស់,	អនា្រគឺថតងថតតមាត់ 

នរឹងមនុស្សជពញវ ម័យ,	ខ្ុំខា្ម ស់ជគណាស់	ថៃល	ម្រជលង 

មិត ្ ភ្រ្ិ	 និងកគរួស្ររាមួយអនា្រ។	 អនា្រកតរូវថតជរៀន 

ជគារពមនុស្ស	»

 «អនា្រថតងថតចូលផ្ះយឺត,	 អនា្រមិនសំអាតបន្ប់ 

របស់អនា្រជទ,	 អនា្រថតងថតជឃ្រជៅោ្់រប្ូន	 របស់អនា្រ, 

ខំុ្មិន ៃរឹងថ្ជហតុអ្ីខ្ុំរខំានអនា្រជទ។	 អនា្រកតរូវថតស្្ប់ខ្ុំ	

ជបើមិនៃូជចានា ះជទ	អនា្រនរឹងស្្យជកកាយ	្រនាុងជពលឆាប់ៗ 

មិនខាន»

 ោ្រ្យទំាងជនះសុទ្ធថតរាសំៃីទិជតៀន	 និងជធ្ើ

ឱ្យអនា្រស្្ប់មានអារម្មណ៍ថ្កតរូវរានជគជចាទ	 កបកាន់	

ឬរាប់ផុង	និងរាលទ្ធផល	នំាឱ្យមានការតបត។

	 ឧទាហរណ៍ពីរពីការជកបើោ្រ្យ	«ខ្ុំ»៖	

 «ខ្ុំមានអារម្មណ៍ថ្	 ខ្ុំអត់យល់ថ្អនា្រ្ំរពុងថត
 

មានជរឿងអ្ីជនាះជទ	ពីជកោះ	ពីរបីៃងម្រជហើយ	ជៅជពល  

ជយើងរានជៅជលងមិត្ភ្រ្ិ	 និងកគរួស្រ	 ខ្ុំរាន្រត់ 
សមា្គ ល់ជែើញថ្	អនា្ររានរះិគន់រាល់	អ្ីៗថៃលអនា្រមិន 

ចូលចិត្។	 ខ្ុំចង់ឱ្យពួ្រជយើងពិភា្រសាគានា អំពីអ្ីថៃលអនា្រ

្ំរពុងជួបកបទះ	និងរ្រវធីិជួយ	គានា ជៅវញិជៅម្រ»

 «ខ្ុំមានអារម្មណ៍ខ្រចិត្	 ជកោះជយើងមិនរាន 
កពមជកពៀងគានា ចំជោះអ្ីថៃលខ្ុំរានសំុឱ្យអនា្រជធ្ើ	ជៅផ្ះ។	 
ខ្ុំចង់ឱ្យពួ្រជយើងពិភា្រសាគានា អំពីអ្ី	 ថៃលខ្ុំរាននិង

 
្ំរពុងពយាយមនិយយ	 ជោយពំុបណ្ាល	 ឱ្យខរឹង	 ឬ 

ខ្រចិត្	 ៃូចជលើ្រមុនៗជទ។	 ខ្ុំចង់ឱ្យពួ្រជយើងពិភា្រសា 
គានា 	ថ្ជតើជយើងអាចបន្ជៅមុខជទៀតយ៉ាងៃូចជម្ច	»

	 សំៃីទំាងជនះ	 មិនមានោ្រ្យស្ីបជន្ាសជទ	 និង 

កបជយគរបស់វាមិនរខំានៃល់អនា្រស្្ប់។	 ការរពំរឹង 

នានាជៅ្រនាុងកបជយគទំាងជនះមិនកតរូវរានបងាហា ញ

ជោយល្រខាណទិជតៀនជទ	(មិនមានោ្រ្យ	«អនា្រកតរូវថត...»)	

និងមិនជចាទកបកាន់អនា្រស្្ប់ជទ។	 កបជយគទំាងជនាះ

បងាហា ញពីការរពំរឹ្រទុ្រ	 ឬ្រ្ី	 សង្រឹមរបស់អនា្រនិយយ	 

ប៉ាុថន្មិនរានទាមទារឱ្យសជកមចកតាថតរានជទ។	

	 ជនះគឺរាវធីិស្សសធ្ម្មតាដនការថច្រឱ្យោច់ពី 

គានា រវាងអារម្មណ៍	និងការពិត	ជៃើម្ីបញ្្ជ ្់រ	ចបាស់ថ្ អី្ 

គឺរាបញ្ហា ពិតករា្រៃ។	 របូមន្ជនះជមើលជៅៃូចរា 

ចថមលែ្រ	និងធាលែ ប់ស្្គ ល់។	ប៉ាុថន្ជៅជពល	អនុវត្ រា្់រថសង្	

វាអាចមានកបតិ្រម្មជោយមិនៃរឹងខលែួន	 មិនថមនកបតិ 
្រម្មជោយ្រមាលែ ំងពល្រម្មជទ។	វាគឺរាវនិម័យ តរឹងថតងមួយ	

និងកតរូវការការអនុវត្។	

	 សំខាន់កតរូវគូសបញ្្ជ ្់រថ្	 វធីិស្សសជ្នះអាច 

កតរូវរានជកបើរាមួយដៃគូរបស់អនា្រ	 ជៅ្រថនលែង	 ការងារ	 

ជៅតាមផសារ	 ឬហាង	 រាមួយមិត្ភ្រ្ិ	 ជៅ្រថនលែងៃរឹ្រ 

ជញ្ជូ នស្ធារណៈ	 ឬជៅជពលណា	 ថៃលអនា្រគិតថ្ 

ជសច្រ្ីកតរូវការរបស់អនា្រជៅមិនទាន់រានជោះសស្យ។	 

គឺមិនថមន	 ជកបើថតរាមួយ្ូរន	 ជំទង់របស់អនា្រ ប៉ាុជណា្ណ ះ 

ជទ!។	

	 ក្ររុម	្៏រៃូចរាបុគ្គលថៃរ	អាចជកបើរបូមន្ជនះ	ជួយ 

ពួ្រជគថ្លែងករាប់អំពីអ្ីថៃលពួ្រជគមាន អារម្មណ៍ចូល 

ចិត្ខាលែ ំង។	ការថ្លែងករាប់របស់ក្ររុម	នរឹងកតរូវរានពិភា្រសា 

្រនាុងជមជរៀនជកកាយ។	

	 វធីិមួយ្រនាុងការជធ្ើទំនា្់រទំនងជោយការជគារព	

និងចបាស់ោស់រាមួយអនា្រៃដទគឺការជកបើ	 ករាស់ោ្រ្យ	

«ខ្ុំ»	 រាញ់ក្រថសថភនា្រ	 និងមិនជធ្ើសំជ�ងជហបៗ	

និយយចំអ្រ	 ឬថសស្រ។	 ោ្រ្យ	 «ខ្ុំ»	 គឺរាវធីិមួយដន

ការបញ្្ជ ្់រចបាស់ពីទស្សនៈរបស់អនា្រស្ីពីស្្នភាព 
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មួយ	 និងមិនបងាហា ញពីការទាមទារ	 ឬស្ីបជន្ាស។	

វាជួយៃល់ការចាប់ជផ្ើម្ិរច្ចសន្នា។	 ោ្រ្យ	 «អនា្រ» 

ថតងថតអាចជធ្ើឱ្យមនុស្សមាន	 អារម្មណ៍ការោរខលែួន។	

ៃូជចនាះ	វាអាចរតិត្ិតជលើទំនា្់រទំនងវជិ្ជមាន។

	 ពន្យល់សិកាខា កាមថ្	 របូមន្ជនះហា្់រមាន 

ល្រខាណៈចថមលែ្រ	 និងមិនទំនងពីៃំបូង	 ប៉ាុថន្ជកកាយ	

ជពលអនុវត្	 ពួ្រជគនរឹងកាន់ថតមានភាពងាយសសរួល	

ជហើយវានរឹងជលចជចញរាធម្មតាជៅជពល	 និយយ 

រាមួយអនា្រៃដទជំនួសឱ្យការតរឹងមាត់តរឹង្រ។	 សំខាន់ 

កតរូវបន្អនុវត្រាកបចំា។	 អនា្រអាចនរឹង	 ពយាយមជកបើ 

ករាស់វា្រនាុងស្្នភាពងាយសសរួលរាមួយមិត្ជិតសនាិទ្ធ

រាមុនសិន	 (ឧ.	 ខ្ុំមានអារម្មណ៍	 រ្ីររាយជៅជពល...)	

បន្ាប់ម្រស្្នភាពលំរា្របន្ិច	 (ឧ.	 ខ្ុំមានអារម្មណ៍

មិនសបបាយចិត្ជៅជពល...)	 មុនជពលជកបើករាស់វា្រនាុង

ស្្នភាពរាជកចើនរាមួយមនុស្សជផ្សងៗ។

ជតើខ្ុំមានអារម្មណ៍យ៉ាងៃូចជម្ច?

វា្រ្យសព្

ខរឹង ខាលែ ច ពិរា្រចិត្ ខា្ម ស់ជអៀន សបបាយ

រជួំលចិត្

មួហ្មងចិត្

ឈឺចាប់

កតរូវជគជធ្ើឱ្យជ្រើតទុ្រខា

សប់្ជខ្ើម

ថ្្តចិត្

ជ្្ក្រហាយ

ខរឹងខាលែ ំង

មួជរៅ៉ារាប់កបចំា

សប់្

អន្ះអថន្ង

ជ្វឆាវ

កចថណន

ខរឹងមួជរៅ៉ា

ខរឹងជក្រវជកកាធ

តូចចិត្

កបមា្/គំុគួន

ភម័យខាលែ ច

ភម័យរស្ប់រសល់

ភម័យកពរួយ

ភម័យទន់ដៃជជើង

ខាលែ ច

ភម័យគំាងជសងៃៀម

ភម័យត្់រសលែុត

ភម័យរជួំល

ខាលែ ចញាប់ញម័រ

ភម័យសសឡាំងកំាង

ភម័យរន្ធត់

ភម័យតានតរឹង

ភម័យខាលែ ចខាលែ ំង

ភម័យជៅមិនសុខ

កពរួយខាលែ ច

ឈឺចាប់ អាមាស់មុខ

កបមា្

ខុស្្គង

ខូចជ ្្ម ះ

ខា្ម ស់

មិនហា៊ា នកបឈមមុខ

រា្់រមុខ

ធាលែ ្់រទរឹ្រមុខ

ខូចមុខមាត់

បំរា្់រមុខ

ទទួលខុសកតរូវ

បជន្ាស

រះិគន់

មានអារម្មណ៍មិនល្

ស្្យជកកាយ

សបបាយដក្រថលង

រ្ីររាយសបបាយ

ជកត្រអរ

សបបាយរ្ីររាយ

សបបាយអថណ្តអណូ្ង

រជំភើបរ្ីររាយ

រ្ីររាយ

សបបាយចិត្

ជកត្រអរជព្រ

ជពញចិត្

ជពញចិត្

រជំភើបចិត្
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៤.	ជោ្រសសី	ជរា៉ា្រ	ស្ជរ ៉ាន	 អនុកបធានការយិលម័យដននាយ្រោឋា នការោរផលែូវចបាប់	

ក្រសួង្ិរច្ចការនារ ី

៥.	ជោ្រសសី	អំាង	សុខជរ ើន		 អនា្រវភិាគជយនឌម័រ	អង្គការ	UNFPA

៦.	្រញ្្ញ 	លរឹម	ជសររី ម័តនា		 ជំនួយការ្រម្មវធីិ	អង្គការ	UNFPA

៧.	្រញ្្ញ 	ឃ្ង	សត្ាបូរា៉ាមា៉ាណា		 អនា្រស្មម័កគចិត្	UNV	កបចំាអង្គការ	UNFPA

៨.	ជោ្រសសី	Kathy	Taylor		 អនា្រកគប់កគង្រម្មវធីិដៃគូជៃើម្ីទប់ស្កា ត់	(P4P)

៩.	្រញ្្ញ 	Kayo	Takahashi		 អនា្រស្មម័កគចិត្	UNV	កបចំាអង្គការ	UN	Women	
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