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យេនឌ័រ និង សខុភាព

ការម្តវងេ�់អពីំយេនឌរ័គជឺាមផនាកមេួយៅកនាុងការម្តវងេ�់ពីឆាកជីវតិរប្់តយេើងយោះមដរ។កុមារមតងមតយរៀនយចះពីវេ័យក្មង

មកថារាងកាេខុ្តគ្នា រវាងបុរ្តនងិស្ត្រីយ្វើឲ្យពកួយគមានគនិំតអារម្មណ៍នងិអាកបបែកិរយិាខុ្តគ្នា មដរ។

តោួេីនងិការរពំចឹងេុកកនាុងយេនឌរ័មានភាពខុ្តៗគ្នា យៅតាម្តហគមន៍អាត្័តេយ�ើេយំនៀមេមាលា ប់តបថពណីចបាប់នងិ

សា្តោរប្់តពកួយគ។យៅតំបន់ជាយតចើនយក្មងតបរុ្តនងិបុរ្តមានឋានៈខ្ព្់តជាង។ពកួយគមាន្ិតេិ្ម�ូោឋា ននិង្ិតេ្ិពយិ្ត្ត

មេួចនំនួមដ�ស្ត្រីមនិមាន។យៅយព�មដ�ស្ត្រីមានឋានៈទាបជាងបុរ្តខ្លា ងំយពកពកួយគយតចើនមតេេ�ួរងនូវហងិសាេេួ�រាន

ការម្ទាំ្ុតខភាពតិចតចួនិងមនិ្ូតវមានអំណាចកនាុងការ្តយតមចចិត្រអពីំ្ុតខភាពរប្់តពកួយគយេ។យហតុដូយចនាះយហើេការ

តតះិរះិពិចារណាអពីំកបែនួចបាប់យេនឌរ័នងិការយ្វើការងារយដើមបែី្តមភាពយេនឌរ័គជឺាមផនាកដ៏្ំតខ្ន់កនាុងការតេតេង់្ុតខភាពរប្់ត

យក្មងត្ីតនងិស្ត្រី។

ការផ្លា ្់តប្រូរគឺមនិងាេនចឹងយកើតយ�ើងយ�ើេ!មនុ្ត្សខលាះគ្តំេតោួេីយេនឌរ័មដ�មនិយ្ត្មើភាពគ្នា យនះមាននេ័ថាពកួយគ

ចង់រកសាអវីៗ ឲ្យយៅដមដ�។អនាកខលាះយេៀតអាចនចឹងមនិគ្តំេវ្ិតមភាពយេនឌរ័ប៉ុមន្រពកួយគគិតថាមនិអាចមកមតបវារានយេគឺដូចជា

បញ្ហា អាកា្តធាតុដូយចនាះមដរ។អនាកពំុគួររាតប់ង់េចឹកចិត្រយោេសារពកួយគយេ។អនាកកពុំងមតចូ�រមួជាមេួអនាកយរៀបចំអនាកអបរ់ំ

្ុតខភាពនងិអនាកដថេយេៀតជាយតចើនមដ�កពុំងមតយតបើតរា្់តអណំាចនិងភាពថចនាតបឌតិរប្់តខលាួនយដើមបែីោមំកនូវការផ្លា ្់តប្រូរោោ

មដ�ធាោឲ្យមានការមក�ម្អ្ុតខភាពរប្់តស្ត្រី។
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បតិរូបភាពបុរ្តនងិស្ត្រីយៅយ�ើផ្្ងំតកោ្ត២យផ្សងគ្នា ។តរាប់អនាកចូ�រមួឲ្យរកនចឹកពាក្យមេួចនំនួតប្ិតនយបើគ្ត់

ឮពាក្យថា“បុរ្ត”នងិ“ស្ត្រី”រចួ្តរយ្តរពាក្យទាងំយោះយ�ើផ្្ងំតកោ្ត។តរាប់ពកួយគឲ្យគតិអពីំរាងកាេចរតិ

្តមត្ថភាពតោួេីកនាុងតគរួសារនិង្តហគមន៍តពមទាងំអពីំអារម្មណ៍នងិឥរយិាប្មដ�បុរ្តឬស្ត្រីគួរតបកានេ់ក។

បោ្បម់កអានពាក្យទាងំយោះឲ្យឮៗឲ្យតករុមទាងំម�ូសា្រ ប។់

យេនឌរ័ មនិមមនជា បញ្ហា  ជវីសាសស្រ យោះយេ
យៅយព�ទារកមានា ក់យកើតមកយគ្ួតរថា“យតើជាត្ីតឬតបរុ្ត?”អនាកអាចយមើ�តបោបយ់េេរប្់តទារកយោះយដើមបែីយ ល្ាើេ្ំតណួរយនះ។

ទារកមានយេេត្ីតយបើគ្ត់មានយយានីឬមានយេេតបរុ្តយបើគ្ត់មាន�ិង្គ។�កខោណៈថនយេេយនះគឺជាមផនាកមេួថនជីវសាស្ត្រ។

ប៉ុមន្រយេនឌរ័គឺខុ្តគ្នា ។វបបែ្ម៌េំយនៀមេមាលា ប់នងិចបាប់រប្់តយេើងរានកណំត់នូវតោួេីយេនឌរ័្តតមាប់បុរ្តនងិស្ត្រី។

តោួេីយនះមចងថាស្ត្រីតតរូវយ វ្ើការងារផះ្យហើេបុរ្តជាអនាក្តយតមចចិត្រ្ំតខ្ន់ៗ យៅកនាុង្តហគមន។៍មនុ្ត្សយេើងយតចើនមត

េ�់តច�ំរវាងតោួេីយេនឌរ័ជាមេួនងិតោួេីយេេយហើេគតិថាវាជាយរឿង្ ម្មជាតិឬមនិអាចផ្លា ្់តប្រូររាន។

យដើមបែីម្តវងេ�់អពីំេំោកេ់នំងរវាងយេនឌរ័និង្ុតខភាពយេើងតតរូវេ�់ថាយតើមផនាកណាខលាះរប្់តបុរ្ត/ស្ត្រីគជឺាជវីសាស្ត្រ

យហើេយតើមផនាកណាខលាះមដ�កណំតយ់ោេមនុ្ត្ស។ការដចឹងពីភាពខុ្តគ្នា យនះអាចជេួ��ឲ្យយេើង្តយតមចថាយតើយេើងអាចផ្លា ្់តប្រូរ

អវខីលាះនងិថាយតើយេើងគួរយផ្្រ តការតបចឹងមតបងយៅយ�ើចណុំចណាខលាះយដើមបែីមកមតបវ្ិតមភាពរវាងបុរ្តនងិស្ត្រីយៅកនាុង្តហគមន៍

រប្់តយេើង។

តួនាទីភេទនិងតួនាទីភេនឌ័រ៖ភតើខុសគ្នា តតង់ណា?

➊
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ប្រូររូបស្ត្រីេកយៅបតិយ�ើផ្្ងំតកោ្តរប្់តបុរ្តយហើេរូបបុរ្តមកបតិយ�ើផ្្ងំតកោ្តស្ត្រីវញិ។្ួតរតករុមថាយតើពាក្យ

ណាខលាះយៅកនាុងបញី្ពាក្យរប្់តបុរ្តមដ�មនិអាចយរៀបរាប់�កខោណៈរប្់តស្ត្រីរានជាោចខ់្តដូចជាពាក្យ“ឪពុក”ឬ

“ពងសាវ ្ត”ជាយដើម។គូ្តពាក្យទាងំយោះយចា�។ពន្យ�់ថារា�់ពាក្យមដ�រានគូ្តយចា�គឺ្តមា្គ �់ថាជា“បុរ្ត

យេេ។រឯីពាក្យមដ�យៅ្ត�់គជឺា“តោួេីយេនឌរ័”មដ�្តង្គមរពំចឹងថាបុរ្តគួរមតតបកានខ្់្ប។់

យ្វើដូចគ្នា ចំយពាះបញី្ពាក្យរប្់តស្ត្រី។គូ្តយចា�យ�ើពាក្យណាមដ�មនិអាចយរៀបរាប់�កខោណៈរប្់តបុរ្តរាន

ជាោចខ់្តដូចជា“ការមករដូវ”និង“្តតមា�កូន។ពាក្យមដ�រានគូ្តយចា�ពាកព់ន្័នចឹងរាងកាេរប្់តស្ត្រីដូយចនាះ

វា្តមា្គ �់ថាជា“ស្ត្រីយេេ។ពាក្យមដ�យៅ្ត�់គឺជា“តោួេីយេនឌរ័”រប្់តស្ត្រី។

ពភិាកសាពីភាពខុ្តគ្នា រវាង“យេេ”(ត្ីតឬតបរុ្ត)នងិតោួេីយេនឌរ័(ជាអវីមដ�្តង្គមគិតថាស្ត្រីនងិបុរ្តគួរមានរូបរាង

អារម្មណ៍គនិំតនិងឥរយិាប្មបបណា)។យនះជា្ំតណួរខលាះៗ៖

• ចូរយរៀបរាប់ពីភាពខុ្តគ្នា រវាងយេេនិងយេនឌរ័។

• យតើអនាកេ�់ត្តបចំយពាះគំនិតទាងំអ្់តមដ�រានយរៀបរាប់ពីស្ត្រីនងិគនិំតទាងំអ្់តមដ�រានយរៀបរាប់ពីបុរ្ត

មដរឬយេ?យតើមានគំនិតណាខលាះមដ�អនាកមនិេ�់ត្តបតាម?យហតុអវ?ី

• យតើតោួេីយេនឌរ័ណាខលាះមដ�្តង្គមយតចើនមតយតបើរមួគ្នា រវាងបុរ្តនងិស្ត្រី?

• យតើយក្មងតបរុ្តនងិយក្មងត្ីតម្តវងេ�់ពីតួោេីយេនឌរ័រប្់តខលាួនយ៉ាងដូចយម្រច?

្ួតរតករុមថាយតើមានអវខីលាះយេៀតមដ�អាចមានឥេ្ពិ�យ�ើតោួេីរប្់តយេនឌរ័ដូចជាអាេុការអបរ់ំពណ៌្តមបុែរ

តេព្យ្តមបែត្រិឬអនាកយោះ្ត្ថិតកនាុងវណ្ៈឬកុ�្តម្ពន្័ណាមេួ។យតើការរពំចឹងេុករប្់តយេនឌរ័មានភាពខុ្តគ្នា មបបណា

ចំយពាះបុរ្តនងិស្ត្រីមដ�មានឋានៈខ្ព្់តឬទាប?យតើអនាកណាមានអណំាចយតចើនជាងកនាុងការ្តយតមចចិត្រយោេខលាួនឯងនងិ

ឲ្យអនាកដថេ?យតើអនាកណាមានយ្តរភីាពយតចើនជាងកនាុងការនិយាេ្ត្រីនូវអវីមដ�យគេ�់យ�ើញ,នងិអាចយ្វើអវីមេួមដ�

ខលាួនេ�់ថា�្អ?

ចុងយតកាេចូរពិភាកសាថាយតើភាពខុ្តគ្នា ថនការរពំចឹងេុករប្់តយេនឌរ័យ្វើឲ្យបះ៉ពា�់ដ�់្ុតខភាពរប្់តបុរ្តនងិស្ត្រី

យ៉ាងដូចយម្រច។យតើតោួេីនងិការរពំចឹងេុកអវខីលាះមដ�យ វ្ើឲ្យបុរ្តឬស្ត្រីមាន្ុតខភាព�្អ?យតើការរពំចឹងេុកអវខីលាះមដ�អាច

បណា្រ �ឲ្យស្ត្រីឬបុរ្តមានបញ្ហា ្ុតខភាពកានម់តយតចើន?

➋

➌

តួនាទីភេទនិងតួនាទីភេនឌ័រ៖ភតើខុសគ្នា តតង់ណា?(ត)

➍

➎

➏

ជនួកាលយ�ើងគរួតែយ្វើការជាមួ�ក្រុមបុរសនិងក្រុមសស្រីឲ្យដាចពី់គ្នា 

យ�ើម្ីឲ្យពួ្ យគមានឱកាសនិយា�កានត់ែយ ម្ ោះកែង់និងយបើ្ចហំ។

សកម្មភាព
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បំមបកតករុមយៅជាតករុមបុរ្តនងិតករុមស្ត្រី។មចកផ្្ងំតកោ្ត្ ំមេួដ�់តករុមទាងំ។

តរាប់តករុមនីមេួៗឲ្យគូររូបមនុ្ត្សមដ�្័តក្រិ្តមជាស្ត្រីឬ្័តក្រិ្តមជាបុរ្ត។ពកួយគគួរគូររូប្តយមលាៀកបពំាក់្តមរម្យ

យហើេគូរបងាហា ញនូវ្តកម្មភាពមដ�“ស្ត្រី្័តក្រ្ិតម”ឬ“បុរ្ត្័តក្រ្ិតម”គួរយ្វើ។តរាប់ពកួយគឲ្យគូរតបអប់្ ំពេ័ជុ្វំញិរូប

មនុ្ត្សយោះ។

បោ្បម់កតរាប់ពួកយគឲ្យ្តរយ្តរឬគូររូបជំុវញិរូបមនុ្ត្សយោះនូវ�កខោណៈ្តមបែត្រិទាងំឡាេណាមដ�្័តក្រិ្តមជាស្ត្រី

ឬបុរ្ត។តរាប់ពកួយគឲ្យគិតថាយតើបុរ្តនងិស្ត្រីគួរមានរូបរាងមបបណានងិគួរមានឥរយិាប្មបបណាយៅកនាុង្តង្គម

កនាុងការងារកនាុងតគរួសារនងិកនាុងេោំកេ់នំងផលាូវយេេ។

យតើបុរ្តគួរមាន្តមត្ថភាពយ វ្ើអវខីលាះ?យតើស្ត្រីគួរមាន្តមត្ថភាពយ វ្ើអវខីលាះ?យតើអារម្មណ៍អវខីលាះមដ�បុរ្តអាចបងាហា ញ

យចញមកយតរៅរាន?អារម្មណ៍អវខីលាះមដ�ស្ត្រីអាចបងាហា ញយចញមកយតរៅរាន?

បោ្បម់កតរាប់តករុមទាងំ២ឲ្យគិតពិចារណាអំពីបុគ្គ�ិក�កខោណៈទាងំឡាេរប្់តស្ត្រីឬបុរ្តប៉ុមន្រមដ�មនិតតរូវរាន

គតិថា្័តក្រ្ិតមយៅវញិ។្តរយ្តរពាក្យមដ�យរៀបរាប់ពីចណុំច្័តក្រ្ិតមទាងំយោះយៅយ�ើតកោ្តខ្ងយតរៅតបអប។់

អនាកអាច្ួតរថា៖យតើបុរ្តគួរលាកេុ់កនូវអារម្មណ៍អវខីលាះ?រចួចុះស្ត្រី?

ការពចិារណា យ�ើ ភាពជា បរុស នងិ ភាពជា សស្រី
តោួេីយេនឌរ័បយងកើតឲ្យមានការរពំចឹងេុកយផ្សងៗនូវអវីមដ�យគយៅថា“បុរ្តយពញ�កខោណៈ”នងិ“ស្ត្រីយពញ�កខោណៈ។

យៅយព�មដ�ការរពំចឹងេុករប្់តយេនឌរ័មានរមួបញូ្�នូវការយគ្រពនិងការ្តរយ្តើរចំយពាះតោួេីរប្់តយេេយផ្សងៗគ្នា យោះស្ត្រី

នងិបុរ្តអាចមានដំយណើ រជីវតិមេួមដ�តបកបយៅយោេភាពយពញចតិ្រការរមួគ្នា នងិ្តមេិ្ផិ�យផ្សង។ប៉ុមន្រជាយរឿេៗតោួេី

រប្់តស្ត្រីមានឋានៈទាបជាងយ៉ាងខ្លា ងំយ្ៀបនចឹងតោួេីរប្់តបុរ្ត។ឋានៈមនិយ្ត្មើគ្នា យៅកនាុងយេនឌរ័យនះរ ចឹតមតបណា្រ �ឲ្យមាន

យតគ្ះថានា ក់ម្មយេៀតយៅយព�មដ�មានការរពំចឹងេុកពី្តង្គមថាបុរ្តមានការតគបត់គងយ�ើស្ត្រីឬនរណាមានា ក់មដ�មានរូបរាងឬ

គនិំតដូចស្ត្រី។

វ ិ្ ីមេួយដើមបែីយមើ�យ�ើញពីភាពខុ្តគ្នា រវាងឋានៈបុរ្តនងិស្ត្រីគឺតាមរេៈការ្លាុះបញ្្ងំពីបគុ្គ�ិក�កខោណៈថនភាពជា

បុរ្តនងិភាពជាស្ត្រីមដ�មនុ្ត្សេូយៅយកាត្តរយ្តើរ។យ្វើមបបយនះអាចជេួ��ឲ្យមនុ្ត្សគតិថាយតើបគុ្គ�ិក�កខោណៈណាខលាះមដ�

្តហគមន៍េេ�ួសា្គ �់យហតុអវ។ីការ្លាុះបញ្្ងំមបបយនះក៏ជេួ��ឲ្យតករុមម្តវងេ�់ថាយតើបុរ្តនងិស្ត្រីេូយៅតបតពចឹត្រមបបណាយដើមបែី

យ�ើកកម្ព្់តការរពំចឹងេុកកនាុងយេនឌរ័យហើេយតើនចឹងមានអវីយកើតយ�ើងយបើមនុ្ត្សមានា ក់តបតពចឹត្រខុ្តយគ។

ត្រអ្រ់ភេនឌ័រ

➊

➋

➌

➍

សកម្មភាព
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ឲ្យតករុមទាងំ២ចូ�រមួគ្នា វញិយហើេយ្វើការបងាហា ញនូវគនូំររប្់តខលាួន។

ពភិាកសាអពីំគនូំរយោះនិងការរពំចឹងេុកោោមដ�មាន។ឧទាហរណ៍្ួតរថាយតើបុរ្ត្័តក្រ្ិតមឬស្ត្រី្័តក្រ្ិតមអាច

េេ�ួរានផ�តបយយាជន៍ពីបគុ្គ�ិក�កខោណៈឬ្តកម្មភាពយៅកនាុងតបអប់យ៉ាងដូចយម្រចខលាះ។យតើបគុ្គ�ិក�កខោណៈឬ

្តកម្មភាពណាខលាះមដ�តតរូវរានគិតថាយខសាេឬមនិ្ូតវ្ំតខ្ន?់យហតុអវ?ី

្ួតរតករុមថាយតើពកួយគគតិថាបុរ្តឬស្ត្រីភាគយតចើនពិរាកយ្វើរាននូវចណុំច្័តក្រ្ិតមទាងំយនះមមនឬយេ?យហតុអវ?ីយតើ

មានអវីយកើតយ�ើងចំយពាះមនុ្ត្សមដ�មនិ្ត្ថិតកនាុងតបអប់“្័តក្រ្ិតម”ឬចំយពាះមនុ្ត្សមដ�ពយាយាមរ្់តយៅយតរៅតបអប់

“្័តក្រ្ិតម”?យតើការរ្់តយៅខុ្តពីយគមានទាងំផ�តបយយាជន៍នងិគុណវបិត្រិមមនឬយេ?យតើមានដូចយម្រចខលាះ?(អនាកអាច

កត្់តមា្គ �់ថាមនុ្ត្សជាកម់្ត្រងមានចណុំចយៅកនាុងតបអប់ទាងំ២)។្ួតរតករុមថា៖យតើតបអប់ទាងំយនះអាចបះ៉ពា�់ដ�់

្ុតខភាពរប្់តបុរ្តនងិស្ត្រីយ៉ាងដូចយម្រច?

បោ្បម់ក្ួតរថា៖យតើតបអប់ទាងំយនះមានតបេពយចញពីណា?យតើមនុ្ត្សរានយរៀន្ូតតតពី“កបែនួចបាប”់ថនការយ្វើជា

យក្មងត្ីតយក្មងតបរុ្តស្ត្រីឬបុរ្តតាងំពីយព�ណា?យតើនរណាជាអនាកបយតងៀនអពីំកបែនួចបាប់ទាងំយនះ?យតើកបែនួទាងំយនះ

យចញពីឪពុកមា្រ េកនាុងកតមតិណា?យតើយចញពីអាជ្ា្រដថេយេៀតដូចជាតគរូបយតងៀនតគរូបងវចឹកឬអនាកដចឹកោំសា្តោកនាុង

កតមតិណាមដរ?យតើយចញពីតបពន័្ផ្សពវផសាេដូចជាេូរេ្ត្សន៍ការផ្សពវផសាេផ�ិតផ�ភាពេន្រចយតមៀងនិងវយីដអូ

កនាុងកតមតិណាមដរ?

ត្រអ្់រភេនឌ័រ(ត)

➏

➎

➐

យដើមបែីបន្រម្តវងេ�់អំពីតួោេីយេនឌរ័ជាមេួតករុមស្ត្រីអនាកអាចអនុវត្រ្តកម្មភាព“ចុះតប្ិតនយបើគ្្ម នតបអប់យេនឌរ័វញិ?”

(េពំរ័46)។

សកម្មភាព

➑
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ចូរតសមមពីពិេពភោកមួេដែលគ្្ម នត្រអ្រ់ភេនឌ័រ
ស្ត្រីយតចើនមតជមជកគ្នា សាងៃ ត់ៗ អំពីបេពយិសា្ន៍និងអារម្មណ៍រប្់តពកួយគ។ការយរៀបរាប់ពីភាព�ំរាកយផ្សងៗកនាុងជីវតិជាពយិ្ត្ត

អពីំការតរាត្័តេទាកេ់ងដ៏�ំរាកជាមេួបុរ្តជួេ��ឲ្យស្ត្រីមានអារម្មណ៍ថាមនិ្ូតវឯកា។ប៉ុមន្រការជមជកគ្នា រប្់តពកួយគ

ជាេូយៅមនិ្ូតវយ�ើកេក្ំតណួរមដ�ម្តវងរកមូ�យហតុថនភាព�ំរាករប្់តពកួយគឬអពីំដយំណាះតសាេថនបញ្ហា យោះយេ។

្តកម្មភាព្ លាុះបញ្្ងំនិងមចករមំ�កអាចផ្រ�់នូវេកីមនលាងមេួមដ�មាន្ុតវត្ថភិាពនងិភាពងាេត្តរួ�ដ�់ស្ត្រីយដើមបែីឲ្យពកួគ្ត់

ពភិាកសាអពីំបេពយិសា្ន៍រប្់តខលាួនតពមទាងំយតបៀបយ្ៀបតោួេីរប្់តពកួគ្ត់ជាមេួនចឹងតោួេីរប្់តបុរ្ត។

្តកម្មភាពយនះអាចយ្វើយ�ើងបោ្បព់ី្តកម្មភាព“តបអប់យេនឌរ័”យដើមបែីជេួ��ឲ្យតករុមយ្វើការពិចារណាថាយតើតោួេីយេនឌរ័

នងិការរពំចឹងេុកកនាុងយេនឌរ័អាចផ្លា ្់តប្រូរយ៉ាងដូចយម្រចយដើមបែីឲ្យស្ត្រីេេ�ួរាន្ិតេ្ិបមន្ថមយេៀតកនាុងការម្ទាំ្ុតខភាពរប្់តខលាួន។

អនុវត្រ្តកម្មភាពយនះជាមេួតករុមស្ត្រីនងិយក្មងត្ីតយោេគ្្ម នវត្រមានបុរ្តឬយក្មងតបរុ្ត។(អនាកអាចមកថចនា្តកម្មភាព

យនះ្តតមាប់តករុមបុរ្តនងិយក្មងតបរុ្តផងមដរ)។បងាហា ញពកួយគនូវរូបភាពតបអប់យេនឌរ័មដ�រានគូរយៅកនាុង្តកម្មភាព

យៅេពំរ័44-45។ពន្យ�់តករុមថា្តកម្មភាពយនះអាចជេួ��យេើងឲ្យពិចារណាថាយតើអវីៗ អាចមតបតបរួ�យ៉ាងដូចយម្រច

មាននេ័ថាយតើមានអវីយកើតយ�ើងតប្ិតនយបើគ្្ម នតបអប់យេនឌរ័ទា�់មតយសាះយោះ?

ការ្លាុះបញំ្្ងយោេមានការមណោ។ំយដើមបែីយ វ្ើឲ្យ្តកម្មភាពយនះមាន�កខោណៈដូចសា្ថ នភាពពិតគឺមនិដូចជាការតបជុំ

ចូរតរាប់តករុមស្ត្រីឲ្យអង្គុេជារងវង។់អនាកអាចបិេយេលាើងខលាះឲ្យបន្ប់ងងចឹតឬចាក់ចយតមៀងតចិ។តរាប់តករុមស្ត្រីឲ្យបេិមេនាក

ដកដយងហាើមមវងៗរចួត្តថមថាខលាួនគឺជាយក្មងត្ីតតូចមានា ក។់ពន្យ�់ថាដបំងូអនាក្ំុតឲ្យពកួយគចងចាំបោ្បម់កយេើបយ្វើការ

ត្តយមើត្តថម។ស្ត្រីតគ្នម់តគិតប៉ុយណ្ាះមនិឲ្យនិយាេយចញមកយេ,យនះជា�ំហាត់យ្តងៃៀមសាងៃ ត។់

នយិាេមេួៗនិងេនេ់លាន់យហើេ្ួតរ្ំតណួរដូចខ្ងយតកាម៖

• យតើអនាកចាបយ់ផ្រើមដចឹងថាយក្មងត្ីតខុ្តពីយក្មងតបរុ្តយៅយព�ណា?យតើអនាកដចឹងយោេរយបៀបណាយហើេយព�យោះ

អនាកមានអារម្មណ៍មបបណា?

• តប្ិតនយបើយក្មងត្ីតនងិយក្មងតបរុ្តតតរូវរានចិញ្ចឹមបីរាច់យោេយ្ត្មើភាពគ្នា យតើជវីតិជាយក្មងត្ីតគួរមតខុ្តគ្នា នចឹង

្តភាពបច្ុបបែននាដូចយម្រចខលាះ?តប្ិតនយបើពកួយគមានយ្តរភីាពនងិការេេួ�ខុ្តតតរូវដូចៗគ្នា ?

• យតើបុរ្តនចឹងយៅជាយ៉ាងណាយបើមានយ្តរភីាពបមន្ថមយេៀត?យតើជវីតិរប្់តបុរ្តនចឹងមតបតបរួ�យ៉ាងដូចយម្រច

តប្ិតនយបើតោួេីនងិការេេួ�ខុ្តតតរូវរប្់តពកួយគមានយ្ត្មើគ្នា ដូចនចឹងស្ត្រីមដរ?

• យតើស្ត្រីនចឹងយៅជាយ៉ាងណាយបើមានយ្តរភីាពបមន្ថមយេៀត?យតើជវីតិរប្់តស្ត្រីនចឹងមតបតបរួ�យ៉ាងដូចយម្រចតប្ិតនយបើ

តោួេីនងិការេេួ�ខុ្តតតរូវរប្់តពួកយគមានយ្ត្មើគ្នា ដូចនចឹងបុរ្តមដរ?

រងច់ាំមេួឬពីរោេីបោ្បព់ី្ំតណួរនមីេួៗយដើមបែីឲ្យស្ត្រីតគបគ់្នា មានយព�យវលាតគបត់គ្ន់កនាុងការតតះិរះិពិចារណា។

➊

សកម្មភាព ចុះត្រសិនភ្រើគ្្ម នត្រអ្រ់ភេនឌ័រវិញ?
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ឲ្យពកួយគមចករមំ�កគំនិតជាមេួគ្នា កនាុងតករុមតូច។តរាប់ស្ត្រីតគបគ់្នា ឲ្យយបើកមេនាកយហើេឲ្យពកួយគមបងមចកជាតករុមតូចៗ

យដើមបែីមចករមំ�កនូវគំនិតរប្់តខលាួន។ស្ត្រីទាងំអ្់តគួរេេួ�រានយព�យវលាតគបត់គ្ន់យដើមបែីនយិាេយហើេស្ត្រីដថេយេៀត

គួរសា្រ ប់យ៉ាងយ្តងៃៀមសាងៃ ត។់

ការត្តថមអពីំពេិពយលាកមេួមដ�គ្្ម នតបអប់យេនឌរ័។បោ្បព់ីស្ត្រីតគបគ់្នា រានមចករមំ�កនូវគនិំតរប្់តខលាួនរចួរា�់

យហើេចូរតរាប់ពកួយគឲ្យ្ត្ថិតយៅកនាុងតករុមតូចៗដមដ�យោះរចួពភិាកសាយ�ើ្ំតណួរខ្ងយតកាម៖

• តប្ិតនយបើស្ត្រីនងិបុរ្តេេ�ួរានការេកចិត្រេុកោក់តបមហ�គ្នា យតើស្ត្រីនចឹងមានឥរយិាប្ខុ្តពីបច្ុបបែននា

ដូចយម្រច?យតើពកួយគនចឹងមានអារម្មណ៍មបបណា?

• តប្ិតនយបើស្ត្រីមានយ្តរភីាពអណំាចនងិការេេួ�ខុ្តតតរូវដូចគ្នា នចឹងបុរ្តមដរយតើស្ត្រីនចឹងមានឥរយិាប្

ដូចយម្រច?យតើពកួយគនចឹងមានអារម្មណ៍មបបណា?

• យតើយក្មងតបរុ្តនងិបុរ្តនចឹងមានឥរយិាប្នងិអារម្មណ៍មបបណា?

• យតើជវីតិរប្់តអនាកផ្្�់នចឹងមានភាពមតបតបរួ�ដូចយម្រច?យតើជវីតិនចឹងមានភាពមតបតបរួ�ដូចយម្រចខលាះ្តតមាប់ស្ត្រីដថេ

មដ�អនាកសា្គ �់?្តតមាប់កូនត្ីតរប្់តអនាក?្តតមាប់មា្រ េរប្់តអនាក?

ការគូររូបយោេមនិមានតបអប។់អនាកក៏អាចយ្តនាើ្ំុតឲ្យតករុមគូររូបជា្្មីផងមដរថាយតើជវីតិនចឹងយៅជាយ៉ាងណាតប្ិតនយបើ

គ្្ម នតបអប់យេនឌរ័។មចកផ្្ងំតកោ្ត្ ំមេួដ�់តករុមទាងំអ្់តយហើេតរាប់ពកួយគឲ្យគូររូបស្ត្រីមដ�្័តក្រ្ិតមមានា ក់

យៅកនាុងពិេពយលាកមេួមដ�ពកួគ្ត់មានយ្តរភីាពអណំាចការរពំចឹងេុកនងិការេេ�ួខុ្តតតរូវដូចបុរ្តមដរ។អនាកអាច

្ំុតឲ្យពកួយគគូររូបបុរ្តមដ�្័តក្រ្ិតមផងមដរ។

យដើមបែីបញ្ប់្តកម្មភាពយនះចូរយ្តនាើ្ំុតឲ្យតករុមទាងំអ្់តមចករមំ�កនូវចកខោុវ្័ិតេនងិគនូំររប្់តពកួយគ។អនាកក៏អាច

្ួតរពកួយគឲ្យយ្លាើេថាយតើ្ុតខភាពនចឹងមានភាពមតបតបរួ�ដូចយម្រច្តតមាប់ស្ត្រីនងិយក្មងត្ីតយហើេ្តតមាប់បុរ្តនងិ

យក្មងតបរុ្ត។តតរូវតរាកដថាអនាកចូ�រមួមានយព�យវលាតគបត់គ្ន់យដើមបែីមចករមំ�កនូវអារម្មណ៍រប្់តពកួយគយហើេ្ួតរថា

បោ្បព់ីរានពិភាកសានិងគូររូបរចួមកយតើពកួយគកពុំងគិតអពីំអវ។ី

ចុះត្រសិនភ្រើគ្្ម នត្រអ្រ់ភេនឌ័រវិញ?(ត)

➋

➌

➎

➍

សកម្មភាព
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យេនឌរ័ នងិ ការងារ
យៅតគប់្តហគមន៍ទាងំអ្់តមានការងារខលាះតតរូវរានចាតេុ់កថាជា“ការងារបុរ្ត”យហើេការងារខលាះយេៀតជា“ការងារស្ត្រី។

ភាពខុ្តគ្នា ថនការរពំចឹងេុកទាងំយនះគជឺាមផនាកមេួថនតោួេីយេនឌរ័។

ការងារមដ�ស្ត្រីជាយតចើនយ្វើដូចជាយមើ�ម្កូននិងតតមរូវការតបចាថំ្ងៃរប្់តតគរួសារយតចើនមតមនិេេ�ួរានតថមលាខ្ព្់តយេឬ

ម្មទាងំមនិតតរូវរានគតិថាជាការងារយេៀតផង។យនះគឺជាម�ូយហតុមេួមដ�យ វ្ើឲ្យស្ត្រីមានឋានៈទាបនិងមានការងារយតចើន

មដ�មនិយ្ត្មើភាព។ការពភិាកសាអពីំតោួេីយេនឌរ័នងិការងារអាចជេួ��ឲ្យមនុ្ត្សគតិអពីំការផ្លា ្់តប្រូរយផ្សងៗមដ�អាចោំឲ្យ

្ុតខភាពរប្់តស្ត្រីរានតបយ្តើរយ�ើង។

ការយរៀបរាប់អំពី្តកម្មភាពទាងំឡាេមដ�បុរ្តនងិស្ត្រីយ្វើយរៀងរា�់ថ្ងៃអាចផ្រ�់ជាម�ូោឋា ន្តតមាប់ការពិភាកសាអពីំ

ការងារនងិយេនឌរ័។ជនួកា�បុរ្ត(ឬស្ត្រី)មនិរានដចឹងយេថាយតើស្ត្រី(ឬបុរ្ត)យ្វើអវខីលាះកនាុងមេួថ្ងៃ។អនាកអាចមកថចនា

្តកម្មភាពយនះយដើមបែីេកយតបើជាមេួតករុមមដ�មានមតស្ត្រីយដើមបែីបយងកើនការេ�់ដចឹងរប្់តពកួយគថាការងារផ្ះគជឺា

ការងារមដ�មានតថមលាមដរ។

មបងមចកអនាកចូ�រមួទាងំអ្់តជាតករុមតូចៗមដ�មានមតបុរ្តឬមតស្ត្រី។តរាប់តករុមបុរ្តឲ្យយរៀបរាប់ការងារទាងំឡាេ

មដ�បុរ្តេូយៅយ វ្ើជាយរៀងរា�់ថ ង្ៃ,យោេគតិចាបពី់យព�គ្ត់យតកាកពីយដករហូតដ�់គ្ត់ចូ�យដកវញិ។តរាប់តករុម

ស្ត្រីឲ្យយ្វើដូចតករុមបុរ្តមដរ។អនាកក៏អាចតរាប់ពួកយគឲ្យគតិអពីំរេៈយព�មដ�ការងារនីមេួៗតតរូវការេីកមនលាងមដ�

ការងារយោះយកើតយ�ើងយហើេនរណាមដ�ជេួ��ពកួយគកនាុងការងារយោះ។

បោ្បព់ីយរៀបរាប់ការងាររប្់តខលាួនអ្់តយហើេចូរឲ្យពកួយគយរៀបរាប់ពីការងារមដ�មនុ្ត្សកនាុងយេេផ្ុេពីខលាួនយ្វើជា

យរៀងរា�់ថ្ងៃផងមដរ។មាននេ័ថាបុរ្តយរៀបរាប់ពីការងាររប្់តស្ត្រីយហើេស្ត្រីយរៀបរាប់ពីការងាររប្់តបុរ្ត។

យៅយព�្តរយ្តររចួរា�់អ្់តយហើេឲ្យពួកយគមចករមំ�កគ្នា យៅកនាុងតករុម្ ំទាងំម�ូ។

➊

➋

➌

សកម្មភាព

្ុំរខំានប៉ា អី។គ្ែ់

យ្វើការងារហែ់

កែរូវការសកមា្។

ការងារកនា នុងមួេម្ងៃ
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ពភិាកសាយោេយ្វើតារាងការងារ។អនាកអាច្ួតរពួកគ្ត់ថាយតើមានការភ្ាកយ់ផ្អើ�មដរឬយេចំយពាះការងារមដ�រានយរៀបរាប់

ទាងំយនះ។យតើពកួយគគតិថាស្ត្រីរានយរៀបរាប់ពីការងាររប្់តបុរ្តរាន�្អមដរឬយេ?យតើបុរ្តរានយរៀបរាប់ពីការងាររប្់ត

ស្ត្រីរាន�្អឬយេ?

ពភិាកសាពីអវីមដ�មានយៅកនាុងតារាងការងារ។យតើមានអវីខុ្តគ្នា ចំយពាះការងារបុរ្តនងិការងារស្ត្រី?យហតុអវីរានជា

បុរ្តនងិស្ត្រីយ្វើកាងារខុ្តគ្នា ?យតើការងារណាខលាះរប្់តបុរ្តមដ�ស្ត្រីក៏អាចយ្វើរាន�្អមដរ?យតើការងារណាខលាះរប្់ត

ស្ត្រីមដ�បុរ្តក៏អាចយ្វើរាន�្អដូចគ្នា ?យហតុអវីអាចយហតុអវីមនិអាច?

ពភិាកសាពីចណុំចខុ្តគ្នា ដថេយេៀតអំពីការងាររប្់តបុរ្តនងិស្ត្រី។ឧទាហរណ៍ចូរ្ួតរថាយតើតករុមមេួណាមានយព�

�ំមហយតចើនជាង។យតើតករុមមេួណាមានចនំនួការងារយតចើនជាង?យតើពកួយគគិតថាភាពខុ្តគ្នា ទាងំយនះ្តមយហតុផ�

មដរឬយេ?យហតុអវី្តមយហតុអវីមនិ្តម?

អនាកអាច្ួតរថាយតើបុរ្តឬស្ត្រីណាខលាះមដ�យ្វើការងារមេួចនំនួរប្់តអនាកមានយេេផ្ុេពីខលាួន(បុរ្តយ វ្ើការងារស្ត្រីឬស្ត្រី

យ្វើការងារបុរ្ត)។យហតុអវីអនាកទាងំយនះយ្វើការងារមដ�យគរពំចឹងថាជារប្់តអនាកមដ�មានយេេផ្ុេពីគ្ត់យៅវញិ?យតើ

ពួកយគេេ�ួរានការយគ្រព្ េចុះឬក៏យកើនយ�ើងមដរឬយេយៅយព�យ្វើការងារទាងំយោះ?

យដើមបែីបញ្ប់្តកម្មភាពយនះ្ួតរតករុមថាយតើពកួយគចង់ផ្លា ្់តប្រូរការរពំចឹងេុកណាមេួថនការងារតបចាថំ្ងៃរប្់តបុរ្តនងិស្ត្រី

មដរឬយេ។្ួតរពកួយគថាយតើការផ្លា ្់តប្រូរយោះអាចផ្រ�់តបយយាជន៍ដ�់ស្ត្រីនងិបុរ្តដូចយម្រចខលាះយហើេនចឹងមានឧប្តគ្គ

អវខីលាះ។ពភិាកសាថាយតើមនុ្ត្សមានា ក់ៗ អាចយ្វើអវខីលាះយដើមបែីឲ្យការផ្លា ្់តប្រូរយោះយកើតយ�ើងរាននងិថាយតើតករុមទាងំម�ូអាចយ វ្ើ

អវខីលាះយដើមបែីជេួ��ឲ្យ្តហគមន៍ទាងំមូ�យ្វើការផ្លា ្់តប្រូរ។

ការងារកនា នុងមួេម្ងៃ(ត)

➐

➏

➎

➍

សស្រីហា្�់ចូជាយ្វើ

ការងារយកចីនយមា៉ា ងជាង

តែសកមា្បនែចិជាង។

�ចូជាមិន�ែុ្រិ្ ម៌យ្ោះ!

ខ ្ុំតែងតែគែិថាបុរសកែរូវការ

អាហារនិងការសកមា្យកចីន

ជាងយករោះពួ្ យគយ្វើការងារ

យនឿ�ហែ់ជាង។ឥឡូវយនោះខ ្ុំ

គែិថាសស្រីយ្វើការយនឿ�ហែ់

ត�រតែហូបនិងសកមា្បន

ែចិយៅវញិ។

សកម្មភាព

យោោះបីខ ្ុំមានការងារយពញ

មួ�ថ្ងៃ្ យ៏ដា�្៏ខ ្ុំយៅតែ

កែរូវយ្វើការងារផោ្ះត�រយហើ�

មិនត�លបនសកមា្អវីយឡើ�។

ខ ្ុំមិនត�លគែិថា

អវីត�លសស្រីយ្វើយៅផោ្ះ

ជាការងារយេ។
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អង្គការ“អំភោះតកហម”ជួេឲ្យសស្ីកនា នុងត្រភទសគូយ៉ាណា
រួមសាមគ្គីគ្នា ភែើម្ីទាមទារសិទ្ិនិងសុខមាលភាព

យៅតបយេ្តគូយ៉ាណា(Guyana)កនាុងេវបីអាយមរកិខ្ងតបូែងមានជនជាតិជាយតចើនតករុមយផ្សងៗមដ�មានេំយនៀម

េមាលា ប់ខុ្តៗគ្នា ។តករុមមេួមានយដើមកំយណើ តភាគយតចើនមកពីអាសហវកិមដ�តតរូវរានោមំកកនាុងឋានៈជាទា្តករ,តករុមមេួ

យេៀតយ្វើចណំាកត្តរុកពីឥណាឌា ,យហើេតករុមេីបីភាគយតចើនជាជនជាតិយដើមគូយ៉ាណា។ជាយតចើនឆានា កំនលាងមកតករុមជនជាតិ

ទាងំយនះមនិ្ូតវ្ុតខនចឹងគ្នា យេយហើេស្ត្រីមនិគិតថាពកួយគមានអវីមដ�

ដូចគ្នា យ�ើេ។អង្គការមេួមដ�មានយ ្្ម ះថា

“អំយរាះតកហម”(RedThread)

មានបណំងម្តវងរកវ ិ្ ីផ្សះផសារស្ត្រីយៅកនាុង

តករុមទាងំយនះយដើមបែីរបួរមួគ្នា យ�ើកកម្ព្់ត

ឋានៈរប្់តស្ត្រីគូយ៉ាណាទាងំអ្់ត។

អង្គការអំយរាះតកហមរានយ្វើការស្ាប្តង្់

មតិមេួយដើមបែីម្តវងេ�់ពីរយបៀបមដ�

ស្ត្រីយតបើតរា្់តយព�យវលារប្់តពួកគ្ត។់

្តមាជកិអង្គការអំយរាះតកហមរានចុះ

យៅជបួស្ត្រីយៅតាមផះ្យៅេូទាងំតបយេ្តយហើេយ វ្ើ

្តមាភា ្តន៍អពីំការងារមដ�ស្ត្រីយ្វើយពញមេួថ្ងៃ។ពកួយគរកយ�ើញថាស្ត្រីភាគយតចើនមានការងារត្តយដៀងគ្នា ៖យតកាកពី

តព�ចឹមដងេចឹកចម្អនិអាហារបញុ្កកូន្តមា្អ តផះ្យ្វើដណំាំបមនលាមានការងារេេ�ួកថតមយរាកគក់យមើ�ម្កូននិង

ការងារជាយតចើនយផ្សងយេៀត។យ្ត្ើរមតតគប់ស្ត្រីទាងំអ្់តយ្វើការរេៈយព�១៥យៅ១៦យម៉ាងយរៀងរា�់ថ្ងៃ។អង្គការអំយរាះ

តកហមរានបងាហា ញ�េ្ផ�ថនការ្តង្ម់តិយនះយៅដ�់ស្ត្រីទាងំយោះរចួ្ួតរថា“យហតុអវីរានជាពកួយេើងតបកាន់តករុមឲ្យ

ោចយ់ោេម�កពីគ្នា ?ពកួយេើងទាងំអ្់ត្ុតេម្តយ្វើការងារដូចគ្នា យេយតើ។គយតមាងយនះគឺជាកច្ិរបួរមួដ៏អស្ារ្យមេួ។

អង្គការអំយរាះតកហមរានកាលា េយៅជាតករុមស្ត្រីចតមរុះជនជាតិដ៏រ ចឹងមាំមេួមដ�យ្វើការជាយតចើនយ៉ាងយដើមបែីយ�ើកកម្ព្់ត្ិតេ្ិ

ស្ត្រីរមួមានការរកតរាក់ចណូំ�នងិការបញ្ប់ហងិសាមផនាកយេនឌរ័ជាយដើម។

តោួេី យេនឌរ័ មតងមត ម្ប្បរួ� យៅតាម យព�យវលា
ជាញចឹកញាប់តោួេីយេនឌរ័មតងមតកណំត់ឋានៈស្ត្រីឲ្យយៅទាបមដ�មាននេ័ថាមនិ្ូតវេេ�ួរានការម្ទាំ្ុតខភាព,មនិអាច
តគបត់គងរាងកាេខលាួនឯងយ៉ាងយពញយ�ញ,យ្វើការងារយតចើនយម៉ាង,និងមនិ្ូតវមានអណំាចកនាុងការ្តយតមចចិត្រយេ។យដើមបែឲី្យ
្តហគមន៍អាចមក�ម្អ្ុតខភាពរប្់តស្ត្រីរានពកួយគចារំាច់តតរូវមកមតបតោួេីយេនឌរ័ជាពយិ្ត្តចណុំចមដ�យ្វើឲ្យស្ត្រីងាេ
រងយតគ្ះពីបុរ្ត។តតងយ់នះហាកដូ់ចជាពិរាកមកមតបខ្លា ងំណា្់តប៉ុមន្រវាមនិ្ូតវជាពរិាកយេយៅយព�មដ�យេើងេ�់ដចឹងថា
យេនឌរ័មនិមមនជាបញ្ហា ជវីសាស្ត្រយោះ,មាននេ័ថាអវីៗ មដ�យេើងគិតថា្័តក្រិ្តមជាបុរ្តនងិ្័តក្រិ្តមជាស្ត្រីគជឺាការ
េ�់យ�ើញរប្់តយេើងមតប៉ុយណ្ាះវាមនិមមនយកើតយចញពី្ ម្មជាតិយោះយេ។មយ៉ាងយេៀតគួរចងចាំថាយៅតគប់តំបន់យៅេូទាងំ
្តក�យលាកតោួេីយេនឌរ័មតងមតមតបតបរួ�យៅតាមយព�យវលា។ការពិភាកសាអពីំមខ្សជវីតិរប្់តស្ត្រីកនាុងអតតីកា�យ្ៀបនចឹង
បច្ុបបែននាកា�អាចជេួ��ឲ្យមនុ្ត្សយមើ�យ�ើញថាតោួេីយេនឌរ័ពិតជាផ្លា ្់តប្រូរមមននិងយ�ើញថាការផ្លា ្់តប្រូរទាងំយនះរានយ្វើឲ្យ
្ុតខភាពរប្់តស្ត្រីកានម់តតបយ្តើរដូចយម្រចខលាះ។
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យៅកនាុង្តកម្មភាព“មកវចិញ្ចឹមតត”ីស្ត្រីចណំា្់តៗអង្គុេជារងវង់យៅខ្ងកនាុងរចួនិទានតរាប់អពីំជវីតិរប្់តមា្រ េពកួគ្ត់

កា�ពមីនុ។តករុមស្ត្រីវេ័យក្មងអង្គុេជារងវង់យៅខ្ងយតរៅរចួសា្រ ប់យហើេ្ួតរ្ំតណួរយៅយព�យតកាេ។បោ្បព់ីយ្លាើេ

្ំតណួររចួតករុមទាងំ២ផ្លា ្់តប្រូរកមនលាងអង្គុេយៅវញិយៅមករចួស្ត្រីវេ័យក្មងមចករមំ�កនូវគនិំតរប្់តខលាួនអពីំអវីទាងំឡាេ

មដ�ហាកដូ់ចជារានផ្លា ្់តប្រូររឯីស្ត្រីចណំា្់តជាអនាកសា្រ ប់វញិ។

តរាប់ស្ត្រីចណំា្់តឲ្យនទិានតរាប់អំពីអវីមដ�ពួកគ្ត់រានយចះពីមា្រ េរប្់តគ្ត់ពាកព់ន្័នចឹងភាពជាស្ត្រី។យតើជវីតិ

រប្់តគ្ត់ខុ្តគ្នា ពីជវីតិរប្់តមា្រ េគ្ត់ដូចយម្រចខលាះ?យតើមានការផ្លា ្់តប្រូរអវខីលាះមដ�យ វ្ើឲ្យជវីតិពកួយគខុ្តគ្នា ?យហតុអវី

ការផ្លា ្់តប្រូរទាងំយោះយកើតយ�ើង?

្ួតរថាយតើពកួគ្ត់មតិ្រេក័្រិឬមា្រ េរប្់តគ្ត់ធាលា បរ់ានតវ៉ាតបឆាងំនចឹងការរពំចឹងេុករប្់ត្តហគមន៍អពីំស្ត្រីយេេមដរឬយេ?

យតើធាលា បម់ានស្ត្រីមដ�យ វ្ើខុ្តនចឹងតួោេីយេនឌរ័ពីបុរាណមដរឬយេ?ពកួគ្ត់យ វ្ើដូចយម្រច?យតើមានយរឿងអវីយកើតយ�ើងចំយពាះ

ពកួគ្ត?់

អនាកក៏អាចយ្តនាើ្ំុតឲ្យពួកយគនទិានតរាប់ស្ត្រីវេ័យក្មងអពីំការផ្លា ្់តប្រូរមេួចំននួមដ�ពាកព់ន្័នចឹងេំយនៀមេមាលា ប់និង

កបែនួចបាបយ់ផ្សងៗអំពីការយ្តពគប់គ្នា និងេំោកេ់នំងមបបមយោ្តយញ្តោរវាងយក្មងតបរុ្តនងិយក្មងត្ីត។យតើកបែនួចបាប់

ទាងំយនះរានផ្លា ្់តប្រូរដូចយម្រចខលាះទាកេ់និនចឹងការមចចូវេោំកេ់នំងផលាូវយេេនិងការយរៀបការ?យតើកា�ពមីនុស្ត្រីយ្វើអវខីលាះ

យដើមបែីម្ទាំ្ុតខភាពរប្់តខលាួន?

យៅយព�ដ�់យវនរប្់តស្ត្រីវេ័យក្មងតរាប់ពួកយគឲ្យចាបយ់ផ្រើមយោេការយរៀបរាប់តរាប់តករុមថាយតើយៅកនាុងភាពជាស្ត្រី

យតើពកួយគចូ�ចតិ្រអវខីលាះ។យតើការេ�់យ�ើញរប្់តពួកយគអំពីភាពជាស្ត្រីខុ្តគ្នា ពីការេ�់យ�ើញរប្់តយាេពកួយគ

ដូចយម្រចខលាះ?យហើេខុ្តពីការេ�់យ�ើញរប្់តអនាកដថេកនាុង្តហគមន៍ដូចយម្រចខលាះ?

យ្តនាើឲ្យពកួយគនយិាេអពីំយគ្�យៅអោគតរប្់តខលាួន។យតើស្ត្រីណាខលាះមដ�ពួកយគយកាត្តរយ្តើរ?យហតុអវ?ីយតើពួកយគ

្តង្ចឹមថានចឹងេេួ�រានអវខីលាះពីថដគូមយោ្តយញ្តោឬសាវ មីរប្់តពកួយគ?យតើពកួយគគតិថាជវីតិតបកបយោេក្រី្ុតខយៅ

ថ្ងៃមខុមានរូបរាងមបបណាខលាះ?

ជាកចិ្បញ្ប់ចូរ្ួតរតករុមទាងំមូ�ថាយតើ្តកម្មភាពយនះរានបងាហា ញអវខីលាះអពីំយេនឌរ័នងិថាយតើវារានផ្លា ្់តប្រូរ

ដូចយម្រចខលាះ,នងិថាយតើពកួយេើងអាចរមួចំមណកដូចយម្រចខលាះយដើមបែីយ្វើឲ្យវាផ្លា ្់តប្រូរយៅកនាុងឆាកជីវតិរប្់តយេើងយនះ។

ជីវិតកាលពីអតីតកាល

➊

➋

➌

ខ ្ុំបនយ្វើការជាមួ�ក្រុមយ្មងសសីមួ�ក្រុមត�លមិនចង់ជបួជាមួ�ក្រុមសស្រីចណំាស់យេ។

ផ្ុ�យៅវញិយ្មងសសីោងំយោោះបនយៅយ្វើសមាភា សន៍ជាមួ�យា�របស់ពួ្ យគឬជាមួ�

សស្រីយផសេងយេៀែត�លពួ្ យគ្ គា ល។់យ្មងសសីអាចតច្រតំល្នវូអវីត�លពួ្ យគបនយរៀន

យៅតាមរយបៀបយផសេង។យ្មងសសីខោ្ះតែង្ ណំាព្យខោ្ះយេៀែសរយសរអែ្ថបេ�ចូ្ នាុង

េសសេោវ�្រីនិងមានមួ�ចនំនួែចូយករេីករាស់ការសំត�ងយរឿង

រចួយ�ើរែួជាយា�របស់ពួ្ យគ។

សកម្មភាព
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យេនឌរ័ អណំាច នងិ សខុភាព
បគុ្គ�ិក�កខោណៈពីបុរាណមេួថនភាពជាបុរ្តគឺការមានអណំាចយហើេជាេូយៅយៅកនាុង្តហគមន៍មេួតំមណងមដ�មាន

អណំាច្ ំបផុំតតតរូវរានកានក់ាប់យោេបុរ្ត។ឧទាហរណ៍អនាកដចឹកោំ្តហគមន៍នងិមសន្រីរោឋា េរិា�ភាគយតចើនជាបុរ្ត។

ជាញចឹកញាប់បុរ្តយ វ្ើការ្តយតមចចិត្រយោេមនិតបចឹកសាជាមេួស្ត្រីយេឬ្តយតមចចិត្រយោេមនិគិតពីផ�បះ៉ពា�់យ�ើស្ត្រីយ�ើេ។

យៅកនាុងតគរួសារមេួជា្ម្មតាយគរពំចឹងថាបុរ្តគជឺាអនាកដចឹកោំតគរួសារនងិជាអនាក្តយតមចពីវ ិ្ ីរកតរាក់និងការចណំាេតរាក។់

កនាុងជីវតិប្រីតបពន្ជាញចឹកញាប់បុរ្តយតចើនមតជាអនាក្តយតមចថាយតើការរមួយេេឬការយតបើតរា្់តមផនការតគរួសារគួរយ្វើយ�ើង

យៅយព�ណានងិមបបណា។វ្ិតមភាពអណំាចទាងំយនះគឺជាឫ្តគ�់ថនបញ្ហា ្ុតខភាពជាយតចើនមដ�យកើតយ�ើងញចឹកញាប់

ចំយពាះស្ត្រី។

មនុ្ត្សយ្្តើរមតតគប់ៗ គ្នា ្ុតេម្តមានអំណាចខលាះ។បញ្ហា គថឺាយតើអណំាចយោះតតរូវរានមបងមចកនិងយតបើតរា្់តយ៉ាង

ដូចយម្រច។ការពិភាកសាអពីំតបយេេយផ្សងៗថនអណំាចអាចជេួ��ឲ្យមនុ្ត្សម្តវងេ�់ថាយតើយគអាចយតបើតរា្់តអណំាចកនាុងវ ិ្ ី�្អ

ឬវ ិ្ ីយតគ្ះថានា ក់ដូចយម្រចខលាះ។

“អណំាចយ�ើអវីមេួ”គជឺាតបយេេអណំាចមដ�មានយតគ្ះថានា ក់បផុំត។ជាេូយៅអណំាច

តបយេេយនះមានដូចជាការគំរាមកំមហងការចាតម់ចងតពចឹត្រកិារណ៍អវីមេួការយតបើហងិសា

ឬេណឌា កម្មយដើមបែីបងខោំមនុ្ត្សមានា ក់ឬមេួតករុមឲ្យយ្វើអវីមេួមដ�ពកួយគមនិយពញចតិ្រ។

ជាញចឹកញាប់ជនមានអំណាចខ្លា ងំយតបើបេបញ្ញត្រិេយំនៀមេមាលា ប់

នងិចបាបយ់ផ្សងៗយដើមបែីរកសាអំណាចរប្់តខលាួននងិយដើមបែីតគបត់គង

មនុ្ត្សដថេតពមទាងំ្តកម្មភាពរប្់តពកួយគ។អនាកមានអណំាច

តចិដូចជាស្ត្រីជាយដើមជា្ម្មតាតតរូវរានផ្្រ ច់យចញពីការយតបើតរា្់ត

បេបញ្ញត្រិេយំនៀមេមាលា ប់នងិចបាប់មដ�តគបត់គងជីវតិរប្់តពកួយគ

រមួទាងំការេេ�ួរានយ្តវាម្ទាំ្ុតខភាពជាយដើម។ការយតបើអំណាច

តាមរយបៀបយនះជួនកា�យៅថាការគ្ប្តងកត។់

អណំាចតបយេេយនះអាចមានឥេិ្ព�យ៉ាងខ្លា ងំកាលា នងិបន្រយ៉ាងេូរ

អមងវងមដ�យ្វើឲ្យជនមានអណំាច

តចិេេួ�េកថាវ្ិតមភាពគឺជាយរឿង

“្ម្មតា។យៅយព�មដ�យរឿងមបបយនះ

យកើតយ�ើងពកួយគតបមហ�ជាមនិ

យជឿយ�ើេថាខលាួនយៅមានជយតមើ្តឬ

មានឱកា្តយ្វើការផ្លា ្់តប្រូរយោះយ�ើេ

យហើេអាចនចឹងបញូ្នេ្ត្សនៈយនះ

បន្រយៅឲ្យអនាកដថេយេៀតផង។

ចលូយ្វើការវញិ។

យមា៉ា ងប�ចប់

យហើ�!

មិនយសមើភាពយ្ោះ។ពួ្ យគ

បនយៅយរៀនឯខ ្ុំកែរូវយៅផោ្ះ

យ្វើការយៅវញិ។

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥



	 ដេនឌ័រ អំណា និងសុខភាព	 53

“អំណាចពីខ្ងកនាុង”គជឺា�េភ្ាព្តមម្រងយចញនូវអារម្មណ៍នងិគនិំតរប្់តខលាួន។

អណំាចតបយេេយនះអនុញ្្ញ តឲ្យមនុ្ត្សយ្វើការត្តយមើត្តថមអពីំយគ្�យៅមេួនងិ

យជឿជាកថ់ាពួកយគអាចយដើរយៅដ�់យគ្�យៅយោះ។យក្មងត្ីតនងិស្ត្រីយៅេូទាងំ

ពេិពយលាករានបងាហា ញឲ្យយ�ើញនូវអណំាចតបយេេយនះយៅយព�ពកួយគជមនាះបន្រ

ការ្ិតកសាយបើយទាះជាមានឧប្តគ្គយ៉ាងណាកយ៏ោេ,រកសាតករុមតគរួសារឲ្យគងវ់ង្ស

កនាុងសា្ថ នភាព�ំរាក,និងរះិរកវ ិ្ ីការពារ្ុតខភាពរប្់តខលាួនរប្់តតគរួសារនងិ

្តហគមន។៍

“អណំាចរមួ”គឺអាចេេួ�រានតាមរេៈការសាមគ្គីជាមេួ

អនាកដថេយេៀតយៅកនាុង្តហគមន៍តាមរេៈការរបួរមួគ្នា នងិការ

្តហការគ្នា ។អណំាចរមួយ វ្ើឲ្យ�េ្ភាពរប្់តមនុ្ត្សកាន់មត

រ ចឹងមាំយហើេអាចយ្វើការងារយដើមបែីការផ្លា ្់តប្រូរយផ្សងៗមដ�ោមំក

នូវកតិ្រេិ្តភាពេុត្រិ្ ម៌នងិ្ុតខភាព្តតមាប់មនុ្ត្សតគបរ់ូបកនាុង

្តហគមន៍ទាងំម�ូ។

យដើមបែីម្តវងេ�់បមន្ថមអំពីតបយេេយផ្សងៗថនអណំាច្ូតម

យមើ�្តកម្មភាព“អណំាចខ្លា ងំនិងអណំាចតិច”(េពំរ័154)។

ដសវែងេល់ពីទំនាក់ទំនងរវាង៖តួនាទីភេនឌ័រអំណាចនិងសុខភាព
្តកម្មភាពយៅ៤េពំរ័បោ្ប់យេៀតយនះអាចជេួ��ឲ្យតករុមយ្វើការម្តវងេ�់ពីការរពំចឹងេុកកនាុងយេនឌរ័វ្ិតមភាពអណំាចនិង

ថាយតើបញ្ហា ទាងំ២យនះបះ៉ពា�់ដ�់្ុតខភាពរប្់តស្ត្រីដូចយម្រចខលាះ។្តកម្មភាពទាងំយនះអាចតតរូវរានអនុវត្រជាមេួគ្នា ឬ

ោចយ់ោេម�កពីគ្នា យដើមបែីម្តវងេ�់ពីេំោកេ់នំងរវាងតោួេីយេនឌរ័អណំាចនងិ្ុតខភាព។អនាកក៏អាចមកថចនា្តកម្មភាព

ទាងំយនះយដើមបែីពនិតិ្យយមើ�យៅយ�ើបញ្ហា ជាកល់ាក់ណាមេួពាកព់ន្័នចឹង្ុតខភាពរប្់តស្ត្រីដូចជាការ្តតមា�កូនយោេ្ុតវត្ថភិាព

បោ្បម់កពភិាកសាថាយតើតោួេីយេនឌរ័នងិអំណាចបះ៉ពា�់ដ�់បញ្ហា យនះដូចយម្រចខលាះ។

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥
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្តកម្មភាពយនះអាចជេួ��ឲ្យតករុមម្តវងេ�់ថាយតើ

ភាពខុ្តគ្នា រវាងអំណាចនងិការរពំចឹងេុកពីបុរ្តនងិស្ត្រី

យ្វើឲ្យមានវ្ិតមភាពថនបនុ្កមដ�បះ៉ពា�់ដ�់្ុតខភាព

រប្់តស្ត្រីដូចយម្រចខលាះ។អនាកអាចអនុវត្រ្តកម្មភាពយនះ

ជាមេួតករុមមដ�មានមតស្ត្រីនងិយក្មងត្ីតឬរមួជាមេួតករុម

បុរ្តមដ�ផ្រ�់ការគ្តំេ។យដើមបែីយរៀបចំ៖ចងកំប៉ងុ២ឲ្យ

យ្ត្មើគ្នា យៅយ�ើកណំាតយ់�ើមេួ។កំប៉ងុមេួជាបនុ្ករប្់ត

ស្ត្រីយហើេមេួយេៀតរប្់តបុរ្ត។យតតៀម្តមណ្រ កឬដំុ

តគរួ្ត្តតមាប់ោក់កនាុងកំប៉ងុ។មយាង៉យេៀតយតតៀមតកោ្ត

មេួចនំនួផងមដរ។

នទិានយរឿងរប្់តវណ្ាអំពីការមានថផ្យពាះគ្្ម ន្ុតវត្ថភិាព

(េពំរ័222)ឬសាចយ់រឿងរប្់តអីុម៉ាអពីំការរមួយេេនិង

កូនតកមុំមដ�មនិ្តបបាេចតិ្រ(េំពរ័95)យដើមបែីជេួ��ឲ្យតករុមគិតថាយតើវ្ិតមភាពយេនឌរ័បះ៉ពា�់ដ�់្ុតខភាពរប្់តស្ត្រី

យ៉ាងដូចយម្រច។

តរាប់តករុមឲ្យពិចារណានូវសាច់យរឿងយនះតពមទាងំពីជវីតិនិងបេពយិសា្ន៍ផ្្�់ខលាួនរប្់តពកួយគ។តរាប់ពកួយគឲ្យ

ពចិារណាពីឧទាហរណ៍មដ�ការរពំចឹងេុកកនាុងយេនឌរ័អាចរារាងំស្ត្រីឬបុរ្តមនិឲ្យតបតពចឹត្រិឥរយិាបេមដ�ការពារ

្ុតខភាពរប្់តស្ត្រីរាន។ការរារាងំទាងំយនះអាចតតរូវរានចាតេុ់កថាជាបន្ុកមដ�កណំតយ់ោេការរពំចឹងេុកកនាុង

យេនឌរ័។

តរាប់ពកួយគឲ្យផ្រ�់ឧទាហរណ៍អពំី“បន្ុក”,យពា�គឺតោួេីយេនឌរ័ឬការរពំចឹងេុកយផ្សងៗកនាុងយេនឌរ័មដ�បះ៉ពា�់

ដ�់្ុតខភាពរប្់តស្ត្រី។យៅយព�មនុ្ត្សមានា កយ់រៀបរាប់ពីបន្ុកមេួចូរតរាប់គ្ត់ឲ្យេក្តមណ្រ កមេួតគ្ប់យៅោក់

កនាុងកំប៉ងុរប្់តស្ត្រីឬរប្់តបុរ្តយៅតាមឧទាហរណ៍។ចំយពាះឧទាហរណ៍មដ�បះ៉ពា�់ខ្លា ងំដ�់្ុតខភាពរប្់តស្ត្រីចូរ

បមន្ថមតគ្ប្់តមណ្រ កម្មយេៀត។តប្ិតនយបើបន្ុកយោះរ ចឹតមតមានយតគ្ះថានា ក់ចំយពាះយក្មងត្ីតជនចណំាកត្តរុកឬតករុម

ជនជាតភិាគតិចចូរបមន្ថមតគ្ប្់តមណ្រ កផងមដរ។

្តរយ្តរបន្ុកយោះយៅយ�ើតកោ្តរចួបិតយ�ើជញ្្ងំយោេមបងមចកមាខោ ង្តតមាប់បុរ្តនងិមាខោ ង្តតមាប់ស្ត្រី។គួរ

កត្់តមា្គ �់ថាបនុ្ករប្់តស្ត្រីភាគយតចើនគឺបណា្រ �មកពីមនិមានអណំាចឬមនិអាចយតបើតរា្់តតរាក់និង្ នធាន។

តុល្យភាពមន្រន្ នុក

➊

➋

➌

សកម្មភាព
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 ្រុរស    សស្ី

តរាប់តករុមឲ្យតកយ�កយៅយមើ�អមតមកយហើេ្ួតរថាយតើកំប៉ងុមេួណាមានបន្ុកយតចើនជាង។ពន្យ�់ថាតាមរេៈ

ការពិភាកសាពីវ្ិតមភាពទាងំយនះគឺយេើងមនិមមនពយាយាមបយោ្្តយៅយ�ើបុរ្តយេប៉ុមន្រយេើងចង់ម្តវងេ�់ឲ្យ

្ីុតជយតរៅពីរយបៀបមដ�ការរពំចឹងេុកកនាុងយេនឌរ័អាចបះ៉ពា�់ដ�់្ុតខភាពទាងំបុរ្តនងិស្ត្រី។យៅយព�មនិមានបន្ុក

ថនយេនឌរ័មកយ�ើមនុ្ត្សយេយោះតគបគ់្នា នចឹងមានជីវតិនិង្ុតខភាព�្អតបយ្តើរ។

អនាកអាចបញ្ប់្តកម្មភាពយនះយោេយ្វើការ្ លាុះបញ្្ងំមេួអពីំរយបៀបយ្វើឲ្យបន្ុករវាងបុរ្តនងិស្ត្រីកាន់មតមានតុ�្យភាព

នចឹងគ្នា ។ម�បែងកមសាន្រដូមីណូយៅេពំរ័បោ្ប់គជឺាមយ្យារាេមេួដ៏�្អយដើមបែីបន្រម្តវងេ�់អពីំេោំកេ់នំងរវាងតោួេី

យេនឌរ័ឋានៈស្ត្រីនងិ្ុតខភាពស្ត្រី។

តុល្យភាពមន្រន្ នុក(ត)

ដល្ងកមសាន្ែូមីណូភែើម្ីដសវែងេល់ពីវិសមភាពភេនឌ័រនិងសុខភាពរ្រស់សស្ី
្តកម្មភាព“តុ�្យភាពថនបន្ុក”ជេួ��តករុមឲ្យពិនតិ្យយមើ�នូវម�ូយហតុមដ�យ្វើឲ្យស្ត្រីមនិេេួ�រានអណំាចនិងការម្ទាំ

្ុតខភាពយ៉ាងយ្ត្មើភាពដូចបុរ្តដូចជាេេ�ួរានការយរៀន្ូតតតតចិនិងយ្វើការងារផះ្យតចើនជាយដើម។យៅកនាុង្តកម្មភាព

បោ្ប់អនាកអាចយមើ�យ�ើញពីផ�បះ៉ពា�់ថនបន្ុកទាងំយនះមកយ�ើ្ុតខភាពរប្់តស្ត្រី។្តកម្មភាពយនះដំយណើ រការដូចគ្នា 

នចឹងការយ�ងម�បែងដូមីណូមដរខុ្តគ្នា តតង់ថាយៅយ�ើដូមីណូយនះមនិមានចនួំនតគ្បតូ់ចៗ្តតមាប់រាប់យេប៉ុមន្រវាមាន

មផនាក“ម�ូយហតុ”ឬមផនាក“ផ�បះ៉ពា�់”មដ�ពាកព់ន័្នចឹង្ុតខភាពស្ត្រីជនំ្ួតវញិ។“ម�ូយហតុ”ទាងំយោះបណា្រ �មកពី

ឋានៈទាបរប្់តស្ត្រីឬការរពំចឹងេុកកនាុងយេនឌរ័។“ផ�បះ៉ពា�់”គជឺាសា្ថ នភាពមដ�ោំឲ្យមានបញ្ហា ្ុតខភាព។ការងាររប្់ត

តបធានតករុមគឺតតរូវយ្វើឲ្យ្តកម្មភាពយនះមានភាពរ្់តរយវ ើកនិងរកីរាេដូចការយ�ងម�បែងដូមីណូមដរខណៈមដ�ពយាយាមឲ្យ

ពកួយគពភិាកសាយ៉ាងមាទំាំអំពីរយបៀបមដ�ឋានៈទាបរប្់តស្ត្រីអាចបងកបញ្ហា ្ ងៃន់្ ងៃរដ�់្ុតខភាពឬម្មទាងំសាលា ប់

យេៀតផង។យគ្�បំណងគឺយ្វើឲ្យមានការពិភាកសាមនិមមនការយ វ្ើយត្ត្រយេ។

ខ ្ុំបន�ឹ្ ោំក្រុមសស្រីមួ�ក្រុម។យៅយពលករេជុំមួ�យោោះយ�ើងជតជ្អំពីរយបៀបត�លសស្រី

េេលួរងនវូឋានៈោបយៅ្នាុងសហគមន។៍បោ្បម់្ខ ្ុំ�្គនិំែោងំឡា�របស់សស្រីយ្វើជា

តផន្ែ មូលយហែុយៅ្នាុងតល្ង�ូមីណូរបសខ់ ្ុ។ំយកកា�ម្យេៀែសស្រីបនោំរេ្រីរបស់ពួ្ យគ

ម្ចលូរមួការករេជុំរចួយ�ើង្ ៏យលងតល្ងយនោះោងំអសគ់្នា !

➍

មិនអាចចាក

ចចញពីផទ្ះ

មិនសូវបាន

ច�ៀនសូត្រ

មិនសូវមាន

អំណាចក្នុងកា�

សចតមចច្ិរ ្ត

ហបូអាហា�

្រចិជាង

ច្វើកា�ចតចីន

ចមាោ ងជាង

គ្មា នតរាក់

ផ្្លខ់ ្លួន

មានដៃគូ�លួមចេទ

ចតចីនចៃើម្ីបង្ហា ញ

ភាពជាបនុ�ស

ចតរេីហិងសាចតចនីជាង

ចៃើម្ីតគបត់គង

ផកឹស្រា

ចៃើម្ីបំបា្រ់

ទ នុក ្ខចរាក

មិនអាចសនុំ 

ឲ្យចគជលួយ

សកម្មភាព

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥
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ភែើម្ីភ្វែើែូមីណូ៖
កាត់តកោ្តរាងជាចតុយកាណយោេយតបើតកោ្តពណ៌ឬតកោ្តឡាងំចនំនួ១៥យៅ២០្តនលាចឹក(េហំំ

២១x៣៥្ត.ម)។្តនលាចឹកតកោ្តយនះជាដូមីណូរប្់តអនាក។

យៅចុងមាខោ ងថនដូមីណូនីមេួៗមាន“ម�ូយហតុ”មេួ។តប្ិតនយបើអនាករានអនុវត្រ្តកម្មភាព“តុ�្យភាពថនបន្ុក”យៅ

េពំរ័54-55រចួយហើេយោះអនាកតបមហ�ជារានយ្វើ្តនលាចឹកតកោ្តអពីំ“ម�ូយហតុ”រចួយហើេ។ចូរេកវាមកបិតពីយ�ើ

ចុងមាខោ ងថន្តនលាចឹកដូមីណូទាងំយនះ។យបើមនិមាន្តនលាចឹកម�ូយហតុតគបត់គ្ន់យេអនាកអាចចមលាងវាម្មយេៀតយដើមបែីបតិឲ្យ

តគប់យៅយ�ើដូមីណូទាងំអ្់ត។

ចុងមាខោ ងយេៀតថនដូមីណូនីមេួៗគួរ្តរយ្តរនូវ“បញ្ហា ្ុតខភាព”ឬផ�បះ៉ពា�់យៅយ�ើស្ត្រីមដ�អនាកអាច្តរយ្តរេុក

ជាមនុឬយ្វើកនាុងជំហានេ១ីថន្តកម្មភាព។យតបើហវតឺឬតកោ្តពណ៌យផ្សងយព�្តរយ្តរពីបញ្ហា ្ុតខភាពយៅចុងមាខោ ង

យេៀតថនដូមីណូ។

អនាកអាចចមលាងម�ូយហតុនងិផ�បះ៉ពា�់យ�ើងវញិរាន។ចូរចាំថាអនាកមនិចារំាច់ឲ្យផ�បះ៉ពា�់តតរូវគ្នា ជាមេួនចឹង

ម�ូយហតុយៅតគបដូ់មីណូនីមេួៗយេ។ចូរតចប�់ម�ូយហតុនងិផ�បះ៉ពា�់ទាងំយោះចូ�គ្នា !

យ្វើការមណោំអពីំ្តកម្មភាព៖តរាប់តករុមឲ្យគិតយ៉ាងឆាបរ់ហ័្តអពីំបញ្ហា ្ុតខភាពមដ�ស្ត្រីតប�ម។កនាុងយព�មដ�

ពួកយគយរៀបរាប់ពីបញ្ហា ្ុតខភាពយផ្សងៗមដ�បះ៉ពា�់ដ�់ស្ត្រីចូរ្តរយ្តរវាយ�ើតកោ្តមដ�អាចេកយៅបតិពីយ�ើដូមី

ណូរាន។បតិបញ្ហា ្ុតខភាពទាងំយោះយៅយ�ើដូមីណូយដើមបែីយតតៀម�កខោណៈយ�ងម�បែងកមសាន្រ។

ដល្ងកមសាន្ែូមីណូ

➊

សកម្មភាព
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មបងមចកពកួយគជាតករុមៗមដ�មានគ្នា ៤ឬ៥ោក។់មចក្តនលាចឹកដូមីណូដ�់តករុមនីមេួៗ

ចនំនួយ្ត្មើៗគ្នា ។ដកមេួ្តនលាចឹកយចញយដើមបែីចាបយ់ផ្រើមរចួោក់វាយៅយ�ើកតមា�ឬបតិ

យៅយ�ើជញ្្ងំ។

តករុមនីមេួៗប្រូរយវនគ្នា យដើរ។បោ្បព់ីតករុមេ១ីយដើររចួតករុមបោ្ប់តតរូវយមើ�

យ�ើដូមីណូរប្់តខលាួនថាយតើមាន“ម�ូយហតុ”ឬ“បញ្ហា ្ុតខភាព”មដ�

ពាកព់ន័្នចឹងដូមីណូមដ�កពុំងោក់យៅយ�ើដីយោះឬយេ។ចូរចាំថា

បញ្ហា ្ុតខភាពមេួអាចមានម�ូយហតុយតចើនយហើេបញ្ហា ្ុតខភាព

ខលាះអាចពាកព់ន័្នចឹងបញ្ហា ្ុតខភាពដថេយេៀត។

តករុមេ១ីោក់្តនលាចឹកដូមីណូមដ�រាន

យតជើ្តយរ ើ្ត។ពកួយគតតរូវពន្យ�់ពីេោំកេំ់នង

មដ�ខលាួនេ�់យ�ើញ។យបើតគបគ់្នា េ�់

ត្តបគ្ត់អាចោក់ដូមីណូយៅេីយោះ

រាន។យបើមានខលាះមនិេ�់ត្តបចូរឲ្យពកួយគ

ជមជកគ្នា ,យហើេយបើយៅមតមខវងគនិំតគ្នា 

យេៀតតករុមយោះតតរូវរាតប់ង់យវនរប្់តខលាួន។

តប្ិតនយបើតករុមមេួមនិមានដូមីណូមដ�

ពាកព់ន្័ជាមេួមូ�យហតុនងិផ�បះ៉ពា�់

ណាមេួយេយោះពកួយគរាតប់ង់យវនរប្់ត

ខលាួនមដរ។

តករុមមដ�រានយតបើ្តនលាចឹកដូមីណូអ្់តមុនយគគជឺាអនាក�នាះ។

យដើមបែីបញ្ប់្តកម្មភាពយនះចូរតរាប់តករុមឲ្យពិភាកសាថាយតើតោួេីយេនឌរ័និងកងវះអណំាចរប្់តស្ត្រីជាប់ពាកព់ន្័

ដូចយម្រចខលាះជាមេួនចឹងបញ្ហា ្ុតខភាពមដ�ស្ត្រីតប�ម។

➋

អនា្អាចយករេីវ ិ្ ី“តម្ធាងថនបញ្ហា ”យ�ើម្ីតសវង�ល់ពីរយបៀប

ត�លែោួេីយ�នឌរ័យ្វើឲ្យសស្រីមានបញ្ហា សខុភាពជាយកចីន។ខ ្ុំបន

ត្ថចនែយចញពីជពំូ្ េ៧ី៖ការររសខុភាពរបស់សស្រីយដា�យករេី

តផនការកគរ្ួ រ។

ដល្ងកមសាន្ែូមីណូ(ត)សកម្មភាព

➍

➌

ចរូយ�ើងពិចារណាយលើចណុំចយនោះ!“្ងវោះ

អំណាចយ�ើម្ីយ្វើការសយកមចចែិ្រ”គជឺា

មូលយហែុមួ�ត�លកែរូវគ្នា នឹង

ផលប៉ាោះរល់អសោ់ងំយនោះ។

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥
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ការ្រា្សេ័ ទាកេ់ង ជា េ្មង ់មេួ នន អណំាច
បគុ្គ�ិក�កខោណៈមេួមដ�យគយតចើនមតគតិថាជារប្់តស្ត្រីគឺ

ភាពអ្តកម្មនិងការសា្រ ប់ឱវាេ។យគមនិរពំចឹងថាស្ត្រីនងិ

យក្មងត្ីតគួរមតជមជកមវកមញកឬតបឆាងំនចឹងពាក្យ្តម្រីរប្់ត

បុរ្តយេ។ជាញចឹកញាប់យយាប�់រប្់តពកួយគតតរូវរាន

ផ្ត់យចា�យហើេអាចនចឹងតតរូវរាន្ត្រីបយោ្្តេុកឲ្យយៅ

មានា កឯ់ងឬពិនេ័ចំយពាះការនយិាេជាសាធារណៈឬ

តគ្នម់តបយញ្ញយយាប�់ពអីវីមដ�ពួកយគតតរូវការឬ

ចងរ់ាន។ការផ្លា ្់តប្រូរផនាតគ់និំតមេួយនះតតរូវការភាពកាលា ហានជាខ្លា ងំប៉ុមន្រ�េភ្ាពមដ�អាច

បយញ្ញយយាប�់ជាសាធារណៈគជឺាេតមង់មេួថនអំណាច។

ចូរ្ិតកសាពីឧទាហរណ៍ថនការតរាត្័តេទាកេ់ង៣តបយេេខ្ងយតកាមរចួពិភាកសាពីគុណ្តមបែត្រិនងិគុណវបិត្រិរប្់តវា។

ការតរាត្័តេទាកេ់ងមបបេនយ់ខសាេឬអ្តកម្ម៖ស្ត្រីយ្វើតាមអវីមដ�អនាកដថេចងរ់ាន,គតិអពីំអនាកដថេជាមនុ

មដ�យ្វើឲ្យ�ំរាកដ�់ខលាួនឯង,រកសាភាពយ្តងៃៀមសាងៃ ត់យៅយព�មានអវីរខំ្ន,និយាេ្ំុតយទា្តជាញចឹកញាប,់េំ

ជាញចឹកញាប,់លាក់អារម្មណ៍រប្់តខលាួន,មនិយ្វើអវីមេួយដើមបែីការពារ្ិតេ្ិរប្់តខលាួន។គ្ត់តរាប់ស្ត្រីទាងំយោះថា

គ្ត់មនិមានចំណាបអ់ារម្មណ៍យេរចួក៏មនិ្ត្រីរកប្រីយពញមេួេប។់

ការតរាត្័តេទាកេ់ងមបបបងខោំឬជយមាលា ះ៖ស្ត្រីយ្វើអវីតាមមតគ្ត់ចងរ់ានយោេគតិតិចតចួឬមនិគិត

ទា�់មតយសាះពីអនាកដថេ,និយាេគំរាមឬទាមទារ,មនិចង់សា្រ ប់អនាកដថេ,ឆាប់ខចឹងយៅយព�មដ�អនាកដថេមនិ

េ�់ត្តបជាមេួខលាួន,មត្តក,ចំអកឬយមើ�ងាេអនាកដថេ។គ្ត់ខចឹងនចឹងស្ត្រីទាងំយោះតពមទាងំ្ត្រីបយោ្្ត

ឲ្យពួកយគថាមនិគួរយៅពាកព់ន័្នចឹងអវីមដ�មនិមានតបយយាជន៍្តតមាប់ខលាួនយោះយ�ើេ។យហើេគ្ត់ខចឹងនចឹងប្រី

រប្់តគ្ត់យតពាះប្រីគ្ត់យៅចូ�រមួការតបជុំរឯីគ្ត់យៅផះ្។

ការតរាត្័តេទាកេ់ងមបបមាមំនួឬយជឿជាក់៖ស្ត្រីយគ្រពខលាួនឯងនងិអនាកដថេ,យតកាក�រទាមទារ្ិតេ្ិ

រប្់តខលាួន,សា្រ ប់និងនិយាេតាម្តតមរួ�,បងាហា ញគនំតិយយាប�់តតមរូវការនិងអារម្មណ៍រប្់តខលាួនយ៉ាងចបា្់ត

លា្់ត,និយាេថា”យេ”យោេគ្្ម នអារម្មណ៍ខុ្ត ្្គង,ម្តវងរកជំនេួយៅយព�តតរូវការ,បងាហា ញភាពយជឿជាក់

យៅយព�នយិាេ។គ្ត់ពន្យ�់តរាប់ប្រីពីម�ូយហតុមដ�គ្ត់ចាបអ់ារម្មណ៍នចឹងការតបជុំយោះយហើេគ្ត់តរាប់

ប្រីថា“ការតបជុំយ្វើយ�ើងមតម្រងមតប៉ុយណ្ាះកនាុង២្តរា្រ ហ៍យហើេខ្ុ ំពតិជាចង់ចូ�រមួខ្លា ងំណា្់ត។ខ្ុ ំយៅមតអាចយ្វើការងារផះ្

រចួរា�់ដមដ�។យតើយេើងអាចជមជកគ្នា រានយេថាយេើងគួរយ្វើមបបណាយដើមបែីអាចឲ្យខ្ុ ំយៅចូ�រមួការតបជុរំាន?”

ខ ្ុំយៅបនប្េ់ឹ្ យករោះខ ្ុំ

ចាបំច់កែរូវតែយៅ។ខ ្ុំ

តែងតែបំយពញការងារ

ខ ្ុំសពវកគប់�យូចនែោះខ ្ុំ

មិនគែិថាយោ្មាន

សិេ ្ិកាែ់ករា្ត់ខខ ្ុំ

យដា�្រតែខ ្ុំយៅ

បនប្េ់ឹ្ យោោះយេ។

បុរសមានា ្់មិនអនញុ្ញា ែឲ្យករេពន្យៅចលូរមួករេជុំសហគមន៍យេ។

សស្រី�ថេយេៀែបនអយ ជ្ ើញករេពន្គ្ែ់យៅចលូរមួប៉ាុតន្រករេពន្មិន

ហា៊ា នករាប់រេ្រីថាគ្ែ់ចងយ់ៅចលូរមួយោោះយេ។
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ដបំងូចូរនិយាេពអីវីមដ�រខំ្នដ�់អនាកនងិថាយតើវាយ្វើឲ្យអនាកមានអារម្មណ៍មបបណា។អនាកអាចនិយាេយតចើនម្មយេៀត

ពអីវីមដ�រខំ្នដ�់អនាកប៉ុមន្រតតរូវនិយាេយោេកំុបយោ្្តឬយជរ្ត្រីនរណាមានា ក់យ�ើេ។

បោ្បម់កនយិាេពអីវីមដ�អនាកចងរ់ាន។ជាការ្ំតខ្ន់គឺមនិតតរូវយ វ្ើការទាមទារឬចាតេុ់កវាជាតតមរូវការោចខ់្ត

យោះយ�ើេ។យបើមនិដូយចនាះយេ្ំតយណើ រប្់តអនាកនចឹងមាន�កខោណៈបងខោ។ំ

បោ្បម់ក្ួតរអនាកដថេយេៀតថាយតើពកួយគមានអារម្មណ៍មបបណាចំយពាះពាក្យ្តម្រីឬ្ំតយណើ រប្់តអនាក។

អនាកអាចអនុវត្រការយតបើតរា្់តការតរាត្័តេទាកេ់ងមបបយជឿជាក់យៅកនាុងការ្តមម្រងតួ្ត្រីអពីំការចចារផលាូវយេេ។្ូតមយមើ�

អំពីការតរាត្័តេទាកេ់ងយដើមបែី្តម្ពនភ្ាពកានម់តតបយ្តើរ(េពំរ័97)។

ការតោតស័េទាក់ទងកាន់ដតចបាស់ភោេភត្រើពាក្យ“ខ្នុំ”
យតើយេើងអាចបយញ្ញអារម្មណ៍គនិំតនិងយ្តចក្រីតតរូវការរប្់តយេើងឲ្យកានម់តចបា្់តតាមរយបៀបណាយហើេកនាុងយព�ជាមេួគ្នា 

យេើងយៅមតបងាហា ញពីការយគ្រពចំយពាះអនាកដថេ?ចូរសាក�បែងនិយាេយោេយតបើពាក្យ“ខុ្។ំ

ការនយិាេយោេយតបើពាក្យ“ខ្ុ”ំគជឺាវ ិ្ ីមេួយដើមបែីបងាហា ញឲ្យចបា្់តនូវគនំតិរប្់តអនាកយោេមនិបយោ្្តវាេតថមលាឬ

គំរាមអនាកដថេយ�ើេ។អនាកអាចនិយាេអំពីសា្ថ នភាពមដ�កពុំងបះ៉ពា�់មកយ�ើអនាកយតើអនាកមានអារម្មណ៍មបបណានងិថាយតើអនាក

ចងយ់�ើញអវីយកើតយ�ើង។

ការយរៀននិយាេយោេយតបើពាក្យ“ខ្ុ”ំអាចមានអារម្មណ៍មបលាកយព�ដបំងូ។វាជាវ ិ្ ីដ៏រ ចឹងមាំមេួកនាុងការនិយាេ។ប៉ុមន្រ

យៅយព�សាក�បែងយតបើកនាុង្តម្ពនភ្ាពរប្់តពកួយគយហើេកាលា េជាេមាលា ប់យោះពកួយគនចឹងយ�ើញថាវាមានតប្ិតេ្ភាព�្អ។

យៅយពលបងម្ពីរងគ្ា ល�ប់

យករៅខ ្ុំមិនសបបា�ចែិ្រយឡើ�

យករោះខ ្ុំចង់យករេីយពលយវោជាមួ�

បង។ម្យ៉ាងខ ្ុំបរមភាពីករា្់ត�ល

កែរូវេញិអាហារឲ្យ្ នូ។ខ ្ុំចង់

ពិភា្សាជាមួ�បងថាយែើយ�ើងគរួ

យ្វើតបបណាយ�ើម្ីឲ្យសមបំណង

យ�ើងោងំអសគ់្នា ។យែើបងអាច

ជតជ្គ្នា ត�រឬយេ?

រភ្រៀ្រនិយេភោេភត្រើពាក្យ“ខ្នុំ”

➊

➋

➌

សកម្មភាព
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ជួេគ្តំទតគរូ្រណ្នុ ះ្រណ្ាល
ការជេួ��គ្តំេស្ត្រីឲ្យកាលា េជាអនាកតរាត្័តេទាកេ់ងដ៏�្អមាននេ័ថាអនាកជាអនាកតរាត្័តេទាកេ់ងដ៏�្អខលាួនឯងមដរ។មនុ្ត្ស

តគបគ់្នា មដ�យ្វើការងារយនះ្ុតេម្តតតរូវការការជេួ��គ្តំេ។ចូរយតតៀម�កខោណៈរចួរា�់មនុនចឹងចាបយ់ផ្រើមអនុវត្រ្តកម្មភាព

មេួ។អនាកគួរសាក�បែងឬនិយាេជាមេួនរណាមានា ក់ជាមនុយដើមបែីឲ្យមានចិត្រ្តងៃប់យៅយព�ដចឹកោំអនុវត្រ្តកម្មភាពណាមេួ។

តតរូវតរាកដថាអនាកមដ�សា្រ ប់យោះអាចយ្វើការ្លាុះបញ្្ងំយ�ើងវញិយតកាេ្តកម្មភាពរានបញ្ប។់

ោងមានការខាមា សយអៀន

យកចីនប៉ាុតន្រគ្ែ់បនយៅចលូរមួ

កគបក់ារករេជុំោងំអស់�យូចនែោះ

ខ ្ុំយជឿថាវាមាន្ រៈសំខាន់

សកមាប់គ្ែ។់តាមយមើលយៅ

យលើ្យកកា�អនា្គរួតែចាប់

គូគ្ែ់ជាមួ�នរណាមានា ្់

ត�លគ្ែ់្ គា ល់ជែិសនែិែយេើប

គ្ែ់អាចនិយា�បនយា៉ា ង

ងា�សសរួល។

ខ ្ុំចាបអ់ារមមាណ៍ថា

រដាឋា មិនសវូនិយា�

យេ្ នាុងយពលវគគា

ហវឹ្ហាែ។់យែើខ ្ុំគរួ

យ្វើ�ចូយម្រច?

្ករុម បរុស មែ� យ្វើ ការងារ យែើម្ ីសមភាព យេនឌរ័
ស្ត្រីមតងមតនងិយៅមតជាកមាលា ងំរុញតចានដ៏្ំតខ្ន់មេួយឆា្ព ះយៅកាន់្តមភាពយេនឌរ័។វាជាការ�ំរាក្តតមាប់បុរ្តមេួចំននួ

កនាុងការេេួ�េកនូវគំនិតមេួមដ�ជរំញុឲ្យមចករមំ�កអណំាចនិង្ិតេ្ិពយិ្ត្តយ៉ាងយ្ត្មើគ្នា ជាមេួស្ត្រី។មានបុរ្តជាយតចើន

មនិតពមេេួ�េកការផ្លា ្់តប្រូរណាមេួកនាុងតួោេីយេនឌរ័មដ�អនុញ្្ញ តឲ្យស្ត្រីអាចតគបត់គងជីវតិផ្្�់ខលាួនរប្់តពកួយគយោះយេ។

យទាះជាយ៉ាងយនះក្រីកម៏ានបុរ្តកានម់តយតចើនយ�ើងៗមដ�េេួ�េកនិងគ្តំេដ�់ការផ្លា ្់តប្រូរោោមដ�យ�ើកកម្ព្់តឋានៈរប្់ត

ស្ត្រីពយីតពាះពកួយគេ�់ដចឹងថា្តមភាពយេនឌរ័អាចមក�ម្អគុណភាពជីវតិរប្់តមនុ្ត្សតគបគ់្នា ។

ជាញចឹកញាប់បុរ្តតតរូវរានជំរុញេចឹកចិត្រកនាុងការងារយដើមបែី្តមភាពយេនឌរ័យតពាះពួកយគេ�់ថាវាមផនាកមេួដ៏្ំតខ្ន់ថន

ការត្ូ៊តយផ្សងយេៀតយដើមបែីេុត្រិ្ ម៌ដូចជាការតគបត់គងដី្លាីនងិ្ នធានការេេ�ួរានការអបរ់ំនិងការម្ទាំ្ុតខភាពនងិយ្តរភីាព

ពីហងិសា។

្តកម្មភាពយផ្សងៗយេៀតដូចជា“ការងារកនាុងមេួថ្ងៃ”(េពំរ័48ដ�់49)នងិ“តបអប់យេនឌរ័”(េពំរ័44ដ�់45)

អាចជេួ��ឲ្យបុរ្តម្តវងេ�់នងិមានក្រីអាណិតអា្ូតរដ�់ភាព�ំរាកយវេោយផ្សងៗមដ�ស្ត្រីជបួតបេះយោេសារមតវ្ិតមភាព

យេនឌរ័។តបមហ�ជាមានបុរ្តមេួចំននួកពុំងមតរះិរកវ ិ្ ីរចួយៅយហើេអពីំថាយតើការផ្លា ្់តប្រូរការរពំចឹងេុកកនាុងយេនឌរ័អាចផ្រ�់

ផ�តបយយាជន៍អវខីលាះដ�់បុរ្តនងិស្ត្រីទាងំអ្់តគ្នា ។

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥
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្រុរសវ័េភក្មងសាមគ្គីគ្នា ត្រឆាងំនឹងភមាទនភាពហួសភហតុមនភាពជា្ុររស

យៅតបយេ្តយអកាវ ឌ័រការបងាហា ញយចញនូវអំណាចផលាូវយេេ

នងិឥរយិាប្បងខោតិបងខោំយៅកនាុងផះ្និងេសីាធារណៈគជឺារយបៀប

មេួមដ�ពកួយគបងាហា ញពីភាពជាបុរ្តរប្់តខលាួន។ប៉ុមន្រឥរយិាប្

មបបយនះកពុំងេេ�ួការផ្លា ្់តប្រូរយហើេគឺយោេសារបុរ្តវេ័

យក្មងជោំនយ់តកាេមដ�កនាុងយោះរមួមានតករុមមកួពណ៌ផ្ក �ូក

(CascosRosa)។ពាកអ់ាវេតឺពណ៌ផ្ក �ូកបុរ្តវេ័យក្មង

ទាងំយនះយ្វើការងារយដើមបែីយ�ើកកម្ព្់តឥរយិាប្មបប្ ្មីមដ�អពំាវោវ

ឲ្យមានការបពា្ឈបហ់ងិសាយ�ើស្ត្រីវ្ិតមភាពយេនឌរ័នងិការបពំាន

ផលាូវយេេ។

តករុមមកួពណ៌ផ្ក �ូកតតរូវរានបយងកើតយ�ើងដំបងូយៅ

ឆានា ២ំ០១០យោេបុរ្តវេ័យក្មងមេួតករុមតូចមដ�រានេេួ�វគ្គ

បណ្រុ ះបណា្រ �ពីគយតមាង្តកម្មភាពយដើមបែីតបជា្ិបយតេ្យនិងការអេវិឌ ្ឍ។ពកួយគរានយរៀនអពីំអណំាចមដ�បុរ្តមាន

យ�ើស្ត្រីមដ�រារាងំមនិឲ្យស្ត្រីេេួ�រានភាពរកីរាេកនាុង្ិតេ្ិនងិយ្តរភីាពរប្់តខលាួនមដ�មានអពីំអំយពើហងិសាយ�ើស្ត្រីនងិ

អពីំរយបៀបយផ្សងៗកនាុងការបងាហា ញភាពជាបុរ្ត។

ចាបព់យីព�យោះមកតករុមមកួពណ៌ផ្ក �ូករានរកីដុះោ�ជា�ំោប់យហើេយព�យនះមានរមួបញូ្�ទាងំស្ត្រី

វេ័យក្មងយេៀតផង។ពកួយគយ្វើការពន្យ�់មណោំនងិយរៀបចំ្តកម្មភាពបយងកើនការេ�់ដចឹងោោយៅតាមសាលាយរៀន

្តហគមន៍នងិេកីមនលាងមដ�តបជាជនវេ័យក្មងជបួជំុគ្នា ដូចជាកម្មវ ិ្ ីតបគំុតសន្រីជាយដើម។ពកួយគេ�់ថាការផ្លា ្់តប្រូរ

មនិមមនយកើតយ�ើងឆាប់ៗ យោះយេ។ពកួយគចង់ឲ្យតបជាជនចាបយ់ផ្រើមគិតអពីំការផ្លា ្់តប្រូរយៅកនាុងជីវតិផ្្�់ខលាួនរប្់ត

ពកួយគមានា ក់ៗ យដើមបែីយ វ្ើឲ្យ្តង្គមទាងំម�ូមានការផ្លា ្់តប្រូរយោេមផ្អកយៅយ�ើ្តមភាព្ិតេ្មិនុ្ត្សនងិភាពេុត្រិ្ ម។៌

ោយមៀនយវ៉�ិនយ្តៀ(DamiánValencia)មដ�ជា្តមាជកិសា្ថ បនកិមានា ក់រានយរៀបរាប់ពីអវីមដ�រានយកើតយ�ើង

យៅកនាុងផះ្រប្់តគ្ត់ចាបពី់យព�មដ�គ្ត់រានចូ�រមួកនាុងតករុមមក។គ្ត់និយាេថា“អវីតគបយ៉់ាងរានផ្លា ្់តប្រូរ

ជាពយិ្ត្តឪពុករប្់តខ្ុ។ំគ្ត់មនិមដ�យ្វើការងារផះ្អវីយ�ើេមតឥ�ូវគ្ត់លាងចានយហើេជនួកា�អ៊តុយខ្អាវ

យេៀតផង។ការផ្លា ្់តប្រូរយនះយ្វើឲ្យមា្រ េខ្ុ ំរកីរាេជាងមនុយតពាះបន្ុករប្់តគ្ត់តតរូវរាន្តតមា�។បុរ្តវេ័យក្មងជាយតចើន

យេៀតនិយាេថាតករុមតគរួសាររប្់តពកួយគកម៏ានការផ្លា ្់តប្រូរត្តយដៀងគ្នា នចឹងតករុមតគរួសាររប្់តោយមៀនមដរ។ការតរាត្័តេ

ទាកេ់ងរវាងឪពុកមា្រ េរប្់តពកួយគមានភាពតបយ្តើរយ�ើងយហើេហងិសាកនាុងតគរួសារក៏មនិ្ូតវមានយេៀតផង,ទាងំអ្់តគ្នា 

្ុតេម្តេេ�ួរានផ�តបយយាជន។៍

រករម ាុរស មទក ពណ៌ ផ្កា ឈូក �កឹស ំកម្មាធិើ ា ិ្ ្ុ មទេ 

សររាា័ េុា្ន  ម�ែ ដធ្ើករ ពភិាកសា រាកាដោេ 

ភាព ្ានារាឌតិ នងិ ដាើកាហំ អពំើ ាបញ  ផ្ូាដេ្ 

ហងិសា កនាុង ដេនឌរ័ នងិ រាធានា្ �្្ដ ៀ្ត។

សកម្មភាពដ�ើម្ើសុខភាពសស្ើ  ឆ្នា ២ំ០១៥
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ហាសុីក៖សិកាខា សាោភេនឌ័រសតមា្់រ្រុរស
តករុមការងារមេួយៅតបយេ្តហវ�ីីពនីមដ�មានយ ្្ម ះកាត់យៅថា“ហា្ីុតក”(HASIK:HarnessingSelf-

reliantInitiativesandKnowledge)រានបយងកើត្ិតកាខោ សាលារេៈយព�៣ថ្ងៃយដើមបែីបយងកើនការេ�់ដចឹងអពីំយេនឌរ័
្តតមាប់បុរ្ត។តករុមការងារហា្ីុតកេ�់ថាតបជាជន(តពមទាងំអង្គការនងិ្តហគមន)៍េំនងជាយ្វើការផ្លា ្់តប្រូរ
យៅយព�មដ�ពកួយគរានេ�់ដចឹង្ីុតជយតរៅអំពីបញ្ហា ោោមដ�ស្ត្រីតប�មពីបញ្ហា វ្ិតមភាពយេនឌរ័,មានអារម្មណ៍
ដតិោមជាមេួនចឹងបញ្ហា ទាងំយនះ,នងិយមើ�យ�ើញពីរយបៀបយ្វើការផ្លា ្់តប្រូរ។

មនិមមនបុរ្តទាងំអ្់ត្ុតេម្តយមើ�យ�ើញពី
យតគ្ះថានា ក់មដ�បងកយ�ើងយោេសារវ្ិតមភាពយេនឌរ័
យោះយេជាពយិ្ត្តេំហំថនភាព�ចឺាប់មដ�ស្ត្រីេេ�ួរាន
យោេសារបញ្ហា យនះ។តករុមការងារហា្ីុតកដចឹងថាយជាគជេ័
អាចយកើតយ�ើងគឺអាត្័តេយ�ើការជួេ��ឲ្យបុរ្តយមើ�យ�ើញពី
ភាព�ំរាកទាងំយនះនងិពីតួោេីរប្់តបុរ្តយៅកនាុងបញ្ហា ,យោេមនិយ្វើឲ្យពកួយគេេ�ួភាពអាម៉ា្តយោេសារកងវះខ្ត
ការេ�់ដចឹងរប្់តពួកយគយោះយេ។

យដើមបែីជេួ��ឲ្យបុរ្តមនិមានអារម្មណ៍យេើ្តទា�់ជាដបំងូអនាក្តតមប្តតមរួ�តតរូវអនុញ្្ញ តឲ្យពកួយគយ�ងយ្តើចជមជក
នងិមចករមំ�កពីយយាប�់រប្់តពួកយគចំយពាះស្ត្រីយោេមនិមានការមកតតមរូវឬរខំ្នយ�ើេ។ពកួយគក៏ពិភាកសាអពីំតោួេី
រប្់តបុរ្តនងិស្ត្រី(យមើ�្តកម្មភាព“តបអប់យេនឌរ័”យៅេពំរ័44)ផងមដរ។យោេសារគ្្ម នការរះិគន់យ�ើបុរ្តទាងំយនះ
យោះពកួយគនិយាេយោេយបើកចំហនិងមនិមានអារម្មណ៍តានតចឹង។

បោ្បម់កពកួយគេ្ត្សោបេបងាហា ញមេួមដ�តតរូវរានបយងកើតយ�ើងយដើមបែីជេួ��ឲ្យពកួយគមានចិត្រអាណិតអា្ូតរដ�់
ភាព�ំរាករប្់តស្ត្រី។បេបងាហា ញមដ�មានចំណងយជើងថា“សា្រ ប់មតិស្ត្រីេ�់ពីភាព�ចឺាប់រប្់តពកួយគ”រមួបញូ្�
នូវបេចយតមៀងអពីំជវីតិនិងការតរាត្័តេទាកេ់ងរប្់តស្ត្រីយោេយតបើតរា្់តរូបភាពវយីដអូយរឿងរ៉ាវផ្្�់ខលាួននិងការណ៍
ពតិយផ្សងៗដូចជារយបៀបមដ�ស្ត្រីជាយតចើនតតរូវរានយរ ើ្តយអើងយៅកនាុងការងារេេួ�រងហងិសានិងភាព�ចឺាប់យោេសារ
មតមានឋានៈទាបយៅកនាុងយេនឌរ័។យៅមផនាកខលាះថនបេបងាហា ញរានយ្វើឲ្យបុរ្តពចិារណាយៅយ�ើ្តកម្មភាពនិងឥរយិាបេ
រប្់តខលាួនចំយពាះបញ្ហា មដ�រានយកើតយ�ើង។អនាកចូ�រមួជាយតចើនមានភាពក្រុកក្រួ�យ៉ាងខ្លា ងំយៅយព�េ្ត្សោបេបងាហា ញ
យនះបោ្បម់កពកួយគរានេកចិត្រេុកោក់កានម់តខ្លា ងំយៅកនាុងការពិភាកសា។

អនាក្តតមប្តតមរួ�ថនតករុមការងារហា្ីុតក្តយងកតយ�ើញថាមកដ�់ចណុំចយនះមានបុរ្តជាយតចើនរានេ�់ដចឹង
កានម់ត្ីុតជយតរៅអំពីបញ្ហា ោោមដ�ស្ត្រីតប�មប៉ុមន្រមានខលាះយេៀតយៅមតមនិ្ូតវេ�់ឬមនិេកចិត្រេុកោក់នចឹងបញ្ហា 
វ្ិតមភាពយេនឌរ័យនះយេ។យដើមបែីជរំញុការេ�់ដចឹងបមន្ថមរប្់តអនាកចូ�រមួតករុមការងារហា្ីុតករានបយងកើតជា្តកម្មភាព
តករុមមេួមដ�មានការតបកតួតបមជងគ្នា ។តករុមនីមេួៗពយាយាមយ្វើការពន្យ�់ឲ្យរាន�្អបផុំតអពីំម�ូយហតុមដ�
បណា្រ �ឲ្យមានវ្ិតមភាពយេនឌរ័។យដើមបែីេេ�ួរានពិន្ុបុរ្តទាងំយោះតតរូវមតយ�ើកេកយហតុផ�្តមរម្យបផុំតយដើមបែី
បញុ្ះបញូ្�អនាកដថេ។្លាងកាត់ដំយណើ រការយនះបុរ្តកានម់តយតចើនរានេ�់ដចឹងយ៉ាង្ីុតជយតរៅ។យដើមបែីម្តវងេ�់ព្ីត
កម្មភាពត្តយដៀងគ្នា យនះ្ូតមយមើ�្តកម្មភាព“ការតបកាន់ជំហរមេួ”(េពំរ័261)។

ជាមេួនចឹងការេ�់ដចឹងយ្តចក្រីយមតា្រ នងិការរារមភាអពីំស្ត្រីមដ�យៅជតិខលាួនរប្់តពកួយគបុរ្តក៏ចាបយ់ផ្រើមពិចារណា
អពីំការផ្លា ្់តប្រូរ។យោេយតបើតរា្់ត្តកម្មភាព“យលាខោ នកាេវកិារ”បុរ្តតកយ�កយមើ�យៅយ�ើភាពអេុត្រិ្ ម៌ឬក្រីអ្់ត
្តង្ចឹមរប្់តស្ត្រីរចួយ្វើការផ្លា ្់តប្រូរ។វាជេួ��ឲ្យបុរ្តគតិអពីំរយបៀបផ្លា ្់តប្រូរយៅកនាុងឆាកជីវតិកនាុងការតរាត្័តេទាកេ់ង
នងិកនាុង្តហគមន៍រប្់តពកួយគផ្្�់។យ្តចក្រីមណោំអពីំ្តកម្មភាព“យលាខោ នកាេវកិារ”មានផ្រ�់ជូនយៅេពំរ័បោ្ប។់

យបើអនា្ចង់ឲ្យបុរសយ្វើការ

ផ្្សរ់េ្រូរអនា្កែរូវតែផសារភាជ ប់

ពួ្ យគតាមរ�ៈេឹ្ ចែិ្ររាងកា�

និងយបោះ�ងូរបស់ពួ្ យគ។
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យៅកនាុង្តកម្មភាពយនះមានមនុ្ត្ស៣តករុម៖រូបចមាលា ក់ជាងចមាលា ក់នងិេ្ត្សនកិជន។អនាកយដើរតួជារូបចមាលា ក់នចឹង្តមម្រង

កាេវកិារនចឹង ក្�់មេួយោេបងាហា ញអពំីតោួេីឬ្តកម្មភាពមេួ។រូបចមាលា ក់បងាហា ញអារម្មណ៍រប្់តខលាួនយចញមកយតរៅ

តាមរេៈកាេវកិារ។ជាងចមាលា ក់អាចយ្វើច�ោឲ្យរូបចមាលា ក់ប៉ុមន្រមនិអាចនយិាេជាមេួរានយេ។េ្ត្សនកិជនយ្វើការ

វភិាគថាយតើកពុំងមានអវីយកើតយ�ើងយហើេផ្រ�់ការមណោំថាយតើជាងចមាលា ក់អាចផ្លា ្់តប្រូរេ្ត្សនេីភាពមបបណា។ចូរ

យតបើ្តមាភា រនិង្តយមលាៀកបំពាក់ជាជំនួេ។

យតជើ្តយរ ើ្តអនាក្តមម្រងមេួចនំនួឲ្យយ្វើជា

ជាងចមាលា ក់ឬរូបចមាលា ក។់ជេួ��ពកួយគឲ្យយតជើ្តយរ ើ្ត

េ្ត្សនេីភាពមេួយដើមបែីយ្វើការបងាហា ញយោេ

កនាុងយោះពកួយគ្តមម្រងអំពីបញ្ហា យេនឌរ័មដ�

ជបួតបេះញចឹកញាប់យហើេមដ�តករុមរានពិភាកសា

រចួយហើេដូចជាតបពន្ចម្អនិអាហារនិងយមើ�កូន

យហើេប្រីរប្់តគ្ត់ផចឹកតសា,បុរ្តចណំា្់តមានា ក់

កពុំងបពំានយ�ើស្ត្រីវេ័យក្មង២ោក់យៅតាមដងផលាូវ,

បុរ្តមានា ក់កពុំងមត្តក្តមលាុតមតិ្រត្ីតរប្់តគ្ត់

យោេយ�ើកថដតបរុងនចឹងេះ។

្ួតរេ្ត្សនកិជនថាយតើពកួយគយមើ�យ�ើញអវខីលាះបោ្បម់កអនុញ្្ញ តឲ្យជាងចមាលា ក់មកមតបកាេវកិាររប្់តរូបចមាលា ក់យដើមបែីឲ្យ

មាន�េផ្�វជ្ិមាន។យ�ើកេចឹកចិត្រេ្ត្សនកិជនឲ្យផ្រ�់យយាប�់តត�ប់ឲ្យរានយតចើនយោេ្ួតរពួកយគថាយតើអវខីលាះរាន

ផ្លា ្់តប្រូរឬអាចយ វ្ើឲ្យកានម់តតបយ្តើរមបបណាយេៀតនិងថាយតើកាេវកិារយនះយមើ�យៅដូចអវ។ីបោ្បម់កេ្ត្សនកិជន

អាចយដើរចូ�ការ្តមម្រងយដើមបែីមក�ម្អេ្ត្សនីេភាពបមន្ថមយេៀត។

យៅយព�ចប់ជុទំាងំ២យនះយហើេចូរពភិាកសាអពីំយលាខោ នកាេវកិារ។យតើេ្ត្សនេីភាពតតរូវរានផ្លា ្់តប្រូរដូចយម្រចខលាះ?យតើ

មានការ្តមម្រងណាមដ�យ្វើឲ្យពួកយគនចឹកយ�ើញពបីេពយិសា្ន៍ផ្្�់ខលាួនរប្់តពកួយគមដរឬយេ?យបើមានយតើ្តកម្មភាព

យោះរានផ្លា ្់តប្រូរការគិតរប្់តពួកយគចំយពាះបេពយិសា្ន៍យោះមដរឬយេ?យតើបុរ្តអាចផ្លា ្់តប្រូរ្តកម្មភាពរប្់តគ្ត់

យ៉ាងដូចយម្រចតប្ិតនយបើគ្ត់ជួបសា្ថ នភាពត្តយដៀងនចឹងេ្ត្សនេីភាពយោះ?

្ិតកាខោ សាលាយនះបញ្ប់យៅយោេការតរារព្ពិ្ ីសា្តោមេួ។បុរ្តទាងំយោះចណំាេយព�១៥ោេីយ៉ាង

យ្តងៃៀមសាងៃ ត់ពិចារណាថាយតើការបណ្រុ ះបណា្រ �អំពីយេនឌរ័យនះមានឥេ្ពិ�អវខីលាះយៅយ�ើជវីតិរប្់តពកួយគផ្្�់។បោ្ប់

មកបុរ្តមានា ក់ៗ យរៀបរាប់ពីវ ិ្ ីមេួមដ�គ្ត់យប្រជ្ាផ្រ�់តថមលាដ�់ភាពេុត្រិ្ ម៌ចំយពាះស្ត្រីយៅកនាុងតគរួសារឬ្តហគមន៍រប្់ត

គ្ត។់បោ្បព់ីការសា្រ ប់ជមជកមវកមញកនិង្តកម្មភាពមបលាកៗរេៈយព�៣ថ្ងៃរចួមកចូរតរាប់ពកួយគឲ្យពិចារណាពីគនិំត

្្ម។ីជាញចឹកញាប់ការ្លាុះបញ្្ងំយនះនចឹងោំឲ្យមានការផ្លា ្់តប្រូរផ្្�់ខលាួនមដ�មតបកាលា េបុរ្តឲ្យយៅជា្តកម្មជនយេនឌរ័

មានា ក់មដ�យ្វើការត្ូ៊តយដើមបែីមក�ម្អជីវភាព្ុតខភាពនងិ្ិតេ្ិរប្់តស្ត្រីយៅកនាុង្តហគមន៍រប្់តពកួយគ។

➊

➋

➌

សកម្មភាព ភោខា នកាេវិការ

ដា្់ថ�គ្ែ់

ចោុះយៅ។
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ការចញ្ិចឹម កនូ្បរុស នងិ កនូ្ស ីយោេ យសមើភាព គ្នា
កុមារចាបយ់ផ្រើមយរៀន្ូតតតពីការរពំចឹងេុកកនាុងយេនឌរ័តាងំពីតូចមកមលាយ៉ះ។តោួេីយេនឌរ័ទាងំយនះយតចើនមតោំឲ្យមានភាពមនិ

យ្ត្មើគ្នា កនាុងការេេ�ួរាន្ នធាននិងអំណាចកនាុងការ្តយតមចចិត្រមដ�យ្វើឲ្យមានយតគ្ះថានា ក់ដ�់្ុតខភាពរប្់តស្ត្រី។

វ ិ្ ីមេួយដើមបែីធាោថាយក្មងតបរុ្តនងិយក្មងត្ីតនចឹងេេួ�រានតថមលាយ្ត្មើគ្នា គឺការចិញ្ចឹមពកួយគតបកបយោេការរពំចឹងេុក្ិតេ្ិនងិ

ការេេ�ួខុ្តតតរូវដូចៗគ្នា ។

ផ្លា សប់្ររូ រយបៀប បយ្ងៀន យេនឌរ័ ែ� ់យកមង្បរុស ្សី
មានវ ិ្ ីជាយតចើនមដ�ឪពុកមា្រ េតគរូបយតងៀននិងមនុ្ត្សយពញវេ័ដថេយេៀតអាចជេួ��ដ�់កុមារតគប់ៗ គ្នា យដើមបែីឲ្យពកួយគអេវិឌ ្ឍ

្តមត្ថភាពយ៉ាងយពញយ�ញយ៉ាងយ្ត្មើភាពគ្នា នងិមនិ្ត្ថិតយតកាមការរពំចឹងេុកថនយេនឌរ័ដ៏យតគ្ះថានា ក់យោះយេ។ឪពុកមា្រ េ

អាចផ្រ�់ការគ្តំេចំយពាះគ្នា យៅវញិយៅមកតាមរេៈការជបួជំុយ៉ាងយេៀតទាត់យដើមបែីជមជកអពីំបញ្ហា យេនឌរ័មដ�បះ៉ពា�់ដ�់

ការចិញ្ចឹមបីរាចកូ់នៗរប្់តពួកយគ។

មនុ្ត្សយពញវេ័អាចបយតងៀនយក្មងត្ីតនងិយក្មងតបរុ្តឲ្យផ្រ�់ការយគ្រពចំយពាះគ្នា យៅវញិយៅមកមចករមំ�ករប្់តរបរ

យ្ត្មើៗគ្នា នងិរមួគ្នា យ វ្ើកចិក្ារផះ្ទាងំអ្់តគ្នា ។យក្មងតបរុ្តមនិគួរេេ�ួរានការចម្អកយៅយព�បងាហា ញមយោ្តយញ្តោយោះយេ

ជាពយិ្ត្តអារម្មណ៍េេ័ខ្លា ចឬេុកខោតពរួេ។មនុ្ត្សយពញវេ័អាចជេួ��យក្មងតបរុ្តឲ្យបងាហា ញអារម្មណ៍រប្់តពកួយគយចញមកយតរៅ

យហើេក៏អាចជេួ��យក្មងត្ីតឲ្យនយិាេយចញនូវគនំតិនិងអារម្មណ៍រប្់តពកួយគយោេមនិរារមភាពីការបដិយ្ត្ឬយ្តើចចម្អកឲ្យ

យោះមដរ។

ទាងំយក្មងតបរុ្តនងិយក្មងត្ីតអាចយរៀនយ្វើការងារផះ្តគប់តបយេេតពមទាងំមចករមំ�កការេេ�ួខុ្តតតរូវដូចគ្នា ដូចជាចម្អនិ

អាហារ្តមា្អ តផះ្យមើ�ប្អូនតូចោំដំណាំនងិយមើ�្តតវនងិយតបើតរា្់តឧបករណ៍នងិម៉ា្ីុតនយផ្សង។

តករុមឪពុកមា្រ េអាចយ វ្ើការយរៀបចំមេួយដើមបែីធាោថា

យក្មងត្ីតនងិយក្មងតបរុ្តមានឱកា្តដូចគ្នា យៅសាលាយរៀនដូចជា

ការយ�ងកីឡានងិការយរៀនមខុវជ្ិាយផ្សង។មនុ្ត្សយពញវេ័

អាចជេួ��កុមារឲ្យបយងកើតកម្មវ ិ្ ីកមសាន្រយោេយតបើកូនតុកកតា

យដើមបែី្តមម្រងយរឿងយផ្សងៗមដ�មនិោក់កំហិតតួោេីយេនឌរ័

យ�ើេ។(ឧទាហរណ៍មេួដូចជាយរឿងនិទានអពីំយក្មងត្ីតមានា ក់

ជេួ��្តយសងា្គ ះយក្មងតបរុ្តមានា ក់ពី្តតវចមមលាកគឺមនិមមនយក្មងតបរុ្ត

មតងមត្តយសងា្គ ះយក្មងត្ីតជានចិ្យោះយេ)។

មយាង៉យេៀតគួរជមជកមណោំកុមារអំពីយរឿងនទិាននងិ

អត្ថបេេ្ត្សោវដ្រីមដ�ពកួយគរានអានចយតមៀងមដ�រានសា្រ ប់នងិកម្មវ ិ្ ីេូរេ្ត្សន៍និងវយីដអូមដ�រានយមើ�រចួជេួ��ឲ្យពកួយគ

ពចិារណាយ�ើងវញិអំពីតួោេីយេនឌរ័ទាងំឡាេមដ�រានបងកប់យៅកនាុងតបពន្័ផ្សពវផសាេទាងំយនះមដ�ោំឲ្យមានផ�មនិ�្អ។
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តរាប់ពកួយគឲ្យយរៀបរាប់ពីតពចឹតិ្រការណ៍្ំតខ្ន់ៗ មដ�យក្មងតបរុ្តនងិយក្មងត្ីត

រានជបួតបេះកនាុងឆាកជីវតិរប្់តពួកយគ។្តរយ្តរចូ�នូវរា�់គនិំត

ទាងំឡាេមដ�មាន។

្ួតរថាយតើការរពំចឹងេុកកនាុងយេនឌរ័អាចបះ៉ពា�់ដ�់

តពចឹត្រកិារណ៍តបថពណីយ៉ាងដូចយម្រច,ឧទាហរណ៍៖

• យតើការ្តតមា�រានកូនតបរុ្តមានភាពខុ្តគ្នា 

ពីការ្តតមា�រានកូនត្ីតដូចយម្រចខលាះ?

• រវាងបុរ្តវេ័យក្មងនិងស្ត្រីវេ័យក្មងយតើការរពំចឹង

េុកអពីំអាពាហ៍ពិពាហ៍រប្់តពួកយគមានភាព

ខុ្តគ្នា ដូចយម្រចខលាះ?

• យតើភាពខុ្តគ្នា ទាងំយនះមានភាពចារំាច់ឬ

សារៈ្ំតខ្ន់មដរឬយេ?យហតុអវ?ីយតើមាន

ផ�តបយយាជន៍អវខីលាះពីការមានតពចឹត្រកិារណ៍

តបថពណីខុ្តគ្នា ្តតមាប់យក្មងត្ីតនងិ

យក្មងតបរុ្ត?យតើការមានតពចឹត្រកិារណ៍តបថពណី

ត្តយដៀងគ្នា ្តតមាប់យក្មងតបរុ្តនងិយក្មងត្ីតអាចផ្រ�់ផ�តបយយាជន៍អវខីលាះវញិ?

• យៅយព�អនាកកំពុងចយតមើនវេ័(ឬកំពុងចិញ្ចឹមកូន)យតើតពចឹត្រកិារណ៍តបថពណីខុ្តគ្នា ទាងំយនះយ្វើឲ្យអនាកមាន

អារម្មណ៍មបបណា?

មបងមចកអនាកចូ�រមួជាតករុមតូចៗរចួតរាប់ឲ្យតករុមនីមេួៗយតជើ្តយរ ើ្តេកតពចឹត្រកិារណ៍មេួ។កនាុងតពចឹត្រកិារណ៍នមីេួៗ

តរាប់តករុមឲ្យពិចារណាយដើមបែីពន្យ�់ថាយក្មងត្ីតនងិយក្មងតបរុ្តតតរូវរានឲ្យតថមលាយ្ត្មើៗគ្នា ។

ឲ្យពកួយគចូ�រមួកនាុងតករុម្ ំមតមេួវញិយហើេឲ្យពួកយគយរៀបរាប់ពីគនិំតរប្់តខលាួន។

យដើមបែីបញ្ប់្តកម្មភាពយនះចូរយ វ្ើមផនការពីរយបៀបោេំកគនិំតទាងំយនះយៅបណ្រុ ះកនាុង្តហគមន៍រប្់តពកួយគ។

ការដកដត្រក្បួនចបា្រ់

➊

➋

➌

តពឹ្រ ្តកិា�ណ៍៖

កា�សតមាលកនូ

ពិ្ខីលួបកចំណើ ្រ

ពិ្ចី�ៀបកា�

ពិ្ទីទលួលម�្រក

➎

➍

យ�ើងបនយរៀបចំសតម្រងយោខោ នអំពី

ភាពសបបា�រ ី្ រា�យៅយពលករេសែូ

បន្នូសសី�ចូគ្នា យៅយពលករេសែូ

បន្នូករេរុសត�រ។យ�ើងបងក់រា្់ឲ្យ

ឆមាប�ចូគ្នា នឹង្ នូករេរុសយ្វើពិ្ី្ សោ

និងជបយ់លៀង�ចូគ្នា !

សកម្មភាព
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ការយតបៀនតបយៅអាចយដើរតួោេីយ៉ាង្ំតខ្ន់កនាុងការបណ្រុ ះការផ្រ�់តថមលាដ�់ខលាួនឯងរប្់តមនុ្ត្សមានា ក។់ការេកចិត្រេុកោក់

ចំយពាះមនុ្ត្សចា្់តរានជេួ��ឲ្យយក្មងត្ីតជាយតចើនផ្លា ្់តប្រូរការរពំចឹងេុករប្់តខលាួនអពីំថាយតើយគជានរណាយហើេអាចមានអវី

យកើតយ�ើងចំយពាះយគ។ត្តយដៀងគ្នា យនះមដរយក្មងតបរុ្តអាចេេួ�រានតបយយាជន៍ពីការយតបៀនតបយៅឲ្យេ�់ពីអារម្មណ៍នងិ

ការេេ�ួខុ្តតតរូវរប្់តយក្មងត្ីត។មនុ្ត្សចា្់តអាចជាតគរូមានា ក់មដ�យមើ�យ�ើញពីចណុំចខ្លា ងំរប្់តយក្មងត្ីតមានា ក់រចួជំរញុឲ្យយក្មង

យោះអេវិឌ ្ឍនចណុំចខ្លា ងំរប្់តខលាួនឲ្យកានម់តរ ចឹងមា។ំអនាកយតបៀនតបយៅដថេយេៀតមានដូចជាមា្រ េមងីមដ�យមើ�ម្យក្មងៗជេួ��

ឲ្យពកួយគេ�់ដចឹងពី្តមត្ថភាពរប្់តខលាួនតពមទាងំតបចឹងមតបង្តយតមចយគ្�យៅរប្់តខលាួន។

តកនុមភក្មងតសីកាលា េជាអនាកែឹកនាំ

អង្គការបណា្រ ញយក្មងត្ីតតូចតតរូវរានចាបយ់ផ្រើមយ�ើងយោេអនាកតគរូមានា កយ់ៅតបយេ្តហ្ុសីមរាយវ។គ្ត់គឺជា

ជនរងយតគ្ះមានា ក់ពីការរយំលាេផលាូវយេេកា�ពីយៅកុមារ។គ្ត់រមួជាមេួ្តមាជកិសា្ថ បនកិដថេយេៀតមដ�ខលាះជា

ជនរងយតគ្ះពីការរយំលាេកា�ពីយៅកុមារផងមដរនងិ្តពវថ្ងៃជា្តមាជកិរប្់តអង្គការមេួយនះ,រានបយងកើតវ ិ្ សីាស្ត្រ

ពយារា�ភាព�ចឺាប់ផលាូវចតិ្រនងិគ្តំេដ�់ស្ត្រីយោេយផ្្រ តយ�ើការផ្រ�់តថមលាដ�់ខលាួនឯងនងិភាពជាអនាកដចឹកោ។ំវ ិ្ សីាស្ត្រ

យនះយ្វើឲ្យស្ត្រីវេ័យក្មងមាន្តមត្ថភាពនងិេ�់ដចឹងពី្ិតេ្ិរប្់តខលាួនតពមទាងំអាចយ្វើការត្ូ៊តមតិយដើមបែី្ិតេ្ិរប្់តយក្មងត្ីត

យេៀតផង។ពកួយគមានយគ្�យៅចបា្់តលា្់ត្តតមាប់ខលាួនឯងនងិយ វ្ើមផនការយដើមបែី្តយតមចយគ្�យៅទាងំយោះ។ពកួយគក៏

យចះពីរយបៀបការពារខលាួនយៅយព�មាននរណាមានា ក់បំពានយ�ើពកួយគយហើេពកួយគអាចផ្រ�់ការគ្តំេដ�់យក្មងត្ីតដថេយេៀត

មដ�អ្់ត្តង្ចឹមកនាុងជីវតិផងមដរ។

្តកម្មភាពដ៏្ំតខ្ន់មេួថនអង្គការបណា្រ ញយក្មងត្ីតតូចគឺយ្លាើេតបចំយពាះតគប់ករណីថនការបពំានយោេផ្រ�់

មយ្យារាេដ�់យក្មងត្ីតឲ្យរចួផុតពីសា្ថ នភាពយតគ្ះថានា ក,់្តហការជាមេួប៉�ីូ្តនងិអង្គការយ្តវា្តង្គមយផ្សង,និងបយងកើន

ការេ�់ដចឹងតាមតគរួសារនិង្តហគមន៍អំពី្ិតេ្ិរប្់តយក្មងត្ីត។

គនលាចឹះថនការជេួ��យក្មងត្ីតឲ្យកាលា េជាអនាកដចឹកោំ

ជាជាងជនរងយតគ្ះយោះគឺតាមរេៈកលាចឹបផ្រ�់អំណាច

ដ�់យក្មងត្ីតមដ�ជាេូយៅ្ត្ថិតយៅតាមសាលាយរៀន។

យោេមានការជេួ��គ្តំេពីតគរូបងាហា ត់យក្មងត្ីតយ្វើការ

ជាមេួគ្នា កនាុង្តកម្មភាពោោយដើមបែីបយងកើនជំោញនងិ

ភាពយជឿជាក់រប្់តពួកយគ។ពួកយគពភិាកសាពីក្រ្ីតង្ចឹម

នងិ្ុតបនិរប្់តខលាួនកដូ៏ចជាបេពយិសា្ន៍ផ្្�់ខលាួនអពីំ

ការបពំាននិងការរ ចឹតតបែតិអណំាច។ពកួយគ្ិតកសានិង

មវកមញកអពីំេដិឋាភាពយផ្សងៗថនវ្ិតមភាពយេនឌរ័នងិ

្ិតេ្មិនុ្ត្ស,យហើេយរៀនពីអវីតគបយ៉់ាងរាប់ចាបពី់្ុតខភាព

បន្រពូជដ�់ឱកា្តការងារ។ពកួយគយរៀបចំគយតមាងជេួ��

ខលាួនឯង,ចូ�រមួកនាុងការយកៀរគរតាម្តហគមន៍យោេ

យតបើតរា្់ត្ិត�បែៈចយតមៀងការរាំនងិយលាខោ ន,តពមទាងំ

យរៀនពីការបយងកើតភាពអាម៉ា្់តយៅយ�ើជនចាបរ់យំលាេជាជាងបយងកើតភាពអាម៉ា្់តយ�ើខលាួនឯង។
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្តកម្មភាពយនះអនាកជួេ��ឲ្យតករុមយក្មងត្ីតជេំង់យ្វើការ្ លាុះបញ្្ងំពីយគ្�យៅផ្្�់ខលាួនរប្់តពកួយគនងិពីបំណិនជីវតិ

មដ�ពកួយគតតរូវការ។ការ ល្ាុះបញ្្ងំពីក្រី្ុតបនិនិងយគ្�យៅផ្្�់ខលាួនយ្វើឲ្យយក្មងត្ីតមានការជំរញុេចឹកចិត្រនងិេេ�ួ

រានេ្ិតយៅមដ�ចារំាច។់យៅយព�តករុមតគរួសារតគរូបយតងៀននិង្តហគមន៍យ�ើកេចឹកចិត្រដ�់យក្មងត្ីតឲ្យកណំត់

យគ្�យៅផ្្�់ខលាួនរចួផ្រ�់ការគ្តំេមដ�ពកួយគតតរូវការយោះការផ្លា ្់តប្រូរកាលា េជាយរឿងមដ�អាចយ វ្ើរាន។ឧទាហរណ៍

តប្ិតនយបើយក្មងត្ីតមានា ក់ចូ�យរៀនយៅសាលាយោះគ្ត់មានឱកា្តកានម់តយតចើនកនាុងការេេួ�រានការងារយ្វើឬបន្រអាជពី

កានម់តខ្ព្់ត។គ្ត់ក៏នចឹងអាចយ្វើការ្តយតមចចិត្រតតចឹមតតរូវកនាុងការការពារ្ុតខភាពរប្់តគ្ត។់

តរាប់តគបគ់្នា ឲ្យចំណាេយព�ពរីបីោេីយដើមបែីយ វ្ើការ្ លាុះបញ្្ងំពីយគ្�យៅរប្់តពកួយគ។អនាកអាចផ្រ�់តកោ្តនងិប៊ចិ

ឲ្យយក្មងត្ីតទាងំយោះ្តរយ្តរនូវយគ្�យៅផ្្�់ខលាួនរប្់តពកួយគឬគូររូបភាពបញ្្ក។់

្តរយ្តរ្ំតណួរមេួចំននួយៅយ�ើផ្្ងំតកោ្ត្ ំឬកា្រ រយខៀនយដើមបែីជេួ��ឲ្យយក្មងត្ីតរះិរកយគ្�យៅរប្់តពកួយគ។យនះជា

្ំតណួរខលាះៗមដ�អនាកអាចយតបើតរា្់ត៖

• យតើអនាកេ�់ដចឹងអវខីលាះពីខលាួនរប្់តអនាកផ្្�់?ចូរពិចារណាពីតថមលាជំោញចណំាបអ់ារម្មណ៍ការេេ�ួខុ្តតតរូវ

ចណុំចខ្លា ងំនិងចណុំចយខសាេរប្់តអនាក។

• យតើយគ្�យៅរប្់តអនាកកនាុងយព�យនះមានអវខីលាះ?យតើយគ្�យៅជវីតិេូរអមងវងរប្់តអនាកមានអវខីលាះ?ឧទាហរណ៍៖

ការអបរ់ំនងិការបណ្រុ ះបណា្រ �,អាជពីនិងការងារ,ការយ វ្ើដយំណើ រ,យគ្�យៅផ្្�់ខលាួននិងតគរួសារ។

• យតើនរណាខលាះអាចជេួ��អនាកឲ្យ្តយតមចយគ្�យៅរប្់តអនាក?យតើអនាកតតរូវការជំហានអវខីលាះ?យតើអាចមានឧប្តគ្គ

អវខីលាះ?យតើអនាកអាចជមនាះឧប្តគ្គនិងភាពមនិយជឿជាក់យ�ើខលាួនឯងដូចយម្រចខលាះ?

បំមបកយក្មងត្ីតជាតករុមតូចៗយហើេតរាកដថាតគបគ់្នា អាចយមើ�្ំតណួរយ�ើញ។តរាប់តករុមទាងំអ្់តឲ្យយតបើយព�

តបមហ�១០ោេីយដើមបែីពភិាកសាយ�ើ្ំតណួរនមីេួៗយោេធាោថាមនុ្ត្សតគបគ់្នា កនាុងតករុម្ុតេម្តមានឱកា្តនយិាេ។

យៅយព�តករុមរានបញ្ប់ការពិភាកសាយហើេចូរតបម�ូតគបគ់្នា មកជំុគ្នា ។្ួតរតករុមទាងំអ្់តឲ្យមចករមំ�កនូវយយាប�់

រប្់តពកួយគ១ឬ២ចំណុចចំយពាះ្ំតណួរនមីេួ។បោ្បម់កយ�ើកេចឹកចិត្រយក្មងត្ីតតគបគ់្នា ឲ្យកណំត់ពីយគ្�យៅមេួ

រប្់តខលាួនតពមទាងំជំោញមេួចនួំនមដ�ចារំាច់យដើមបែី្តយតមចយគ្�យៅយោះ។

ការសភតមចក្ីសុ្ិរនរ្រស់អនាក

➊

➋

➌

➍

ខ ្ុំចលូចែិ្រវេិ្យ ស្ស្រ។ខ ្ុំ

ចង់យរៀនពីធារា ស្ស្រឬ

ភគូពភ្ា សស្រត�លជា

វេិ្យ ស្ស្រអំពីេឹ្ និង

តផន�,ី�យូចនែោះខ ្ុំអាចជ�ួ

សំថច្ នធានរបស់យ�ើង។

ខ ្ុំមិនចលូចែិ្រយរៀនយេ

ប៉ាុតន្រខ ្ុំមានេោំ្េ់នំងល្អ

ជាមួ�មនសុសេជុវំញិ។ខ ្ុំ

ចង់ចលូរមួ្ នាុងមុខជនំញួ

សហ្ រត�លផលិែនិង

ល្់សយមៀ្្បំរ្។់

សកម្មភាព
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្តកម្មភាពយនះក៏យ្វើឲ្យពកួយគមានភាព្តបបាេរកីរាេនងិមានគនិំត្ិត�បែៈផងមដរ។យដើមបែីយរៀបចំអនាកតតរូវការកាម្តត

ឬេ្ត្សោវដ្រីមេួចនួំនមដ�មានរូបភាពស្ត្រីនងិបុរ្ត។ទាងំយោះមានដូចជាេ្ត្សោវដ្រី្តយមលាៀកបពំាក់េ្ត្សោវដ្រី

បុរ្តឬេ្ត្សោវដ្រយីផ្សងៗយេៀតមដ�មានេពំរ័ផសាេពាណិជក្ម្ម។អនាកក៏តតរូវការកថសន្រកាវឬ្តកុតនិងយ ្្ម ថដឬហវតឺ។

ផ្រ�់យព�ឲ្យពួកយគរកយមើ�រូបភាពយៅកនាុងេ្ត្សោវដ្រ។ីតរាប់ពកួយគឲ្យចាបអ់ារម្មណ៍នចឹងពាណិជក្ម្មមដ�មានរូបស្ត្រី

យៅកនាុងយោះ។ផ្រ�់ឱកា្តឲ្យពកួយគមចករំម�តបតកិម្មរប្់តខលាួន។

ពភិាកសាអពីំសារមដ�ពាណិជ្កម្មយោះយតបើតរា្់តយដើមបែី�ក់ផ�ិតផ�។ត្តង់គនិំតទាងំឡាេមដ�ពកួយគមាន។

យដើមបែីជេួ��ពកួយគឲ្យពិចារណាពសីារយៅកនាុងការផសាេពាណិជក្ម្មចូរ្ួតរថាយតើពាណិជ្កម្មយោះចង់ឲ្យយេើងគិត

ដូចយម្រចចំយពាះស្ត្រីឬបុរ្ត។យតើឥរយិាប្ណាមេួរប្់តបុរ្តឬស្ត្រីមដ�ពាណិជក្ម្មយោះយ�ើកេកមកបងាហា ញ?

យតើពាណិជ្កម្មអាចយ្វើឲ្យស្ត្រីឬបុរ្តមានអារម្មណ៍មនិ�្អចំយពាះខលាួនឯងដូចយម្រចខលាះ?

អនាកក៏អាចពិភាកសាអំពីសារយផ្សងៗយេៀតមដ�មានឥេ្ពិ�យ�ើតថមលាឬឋានៈរប្់តមនុ្ត្សផងមដរ។ឧទាហរណ៍

យតើពាណិជកម្មរានតរាប់យេើងអវខីលាះអំពីអនាកតកអពីំអនាកមាននងិអពីំតករុមមដ�មានសា្ថ នភាព្តង្គមយផ្សងគ្នា ?

្ួតរអនាកចូ�រមួថាយតើពកួយគេ�់ថាមានពាណិជក្ម្មណាមេួមដ�កុហក

យរាកតរា្់តមដរឬយេ។យតើជាពាណិជ្កម្មណាខលាះ?

ចុងយតកាេតរាប់អនាកចូ�រមួឲ្យគិតអំពីពាណិជ្កម្មមដ�មានឥេិ្ព�យ�ើបញ្ហា 

្ុតខភាព។យតើពាណិជ្កម្មទាងំយោះពយាយាមបញុ្ះបញូ្�ឲ្យមនុ្ត្សេញិ

ផ�ិតផ�មដ�បះ៉ពា�់ដ�់្ុតខភាពឬយេ?

ភេនឌ័រភៅកនា នុងត្រព័ន្ផ្សពវែផសាេ
កម្មវ ិ្ ីេូរេ្ត្សន៍កុនវយីដអូចយតមៀងនិងការផសាេផ�ិតផ�្ុតេម្តយតបើតរា្់តតោួេីយេនឌរ័យៅកនាុងសាចយ់រឿងរប្់ត

ពកួយគ។យៅយព�យេើងពិចារណាពសីារលាកក់រំាងំ(ឬមនិ្ូតវកំរាងំ)យៅកនាុងការផសាេផ�ិតផ�,យេើងអាចយមើ�យ�ើញពី

ការផ្សពវផសាេពីយេនឌរ័មដ�កនាុងយោះមានយេនឌរ័ជាយតចើនផ្រ�់ផ�មនិ�្អដ�់្តតមាប់បុរ្តឬស្ត្រី។

ពិេពមនការផ្សពវែផសាេផលិតផល៖សស្ីសិចសីុនិង្រុរសរឹងមា ំ

➊

➋

យហែអុវី បនជាោរ្ី នាុងរណិជជ្ មមា

ោងំអស់សេុ្តែមានតស្្ សនិងស្់

រយោង?យៅ្នាុងសហគមន៍ខ ្ុំគ្មា ន

នរណាមានា ្់�ចូោងយ្ោះ។

សកម្មភាព
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ការមកថចនារូបផ្សពវផសាេផ�ិតផ�គឺយតបើតរា្់ត្ិត�បែៈឬអត្ថបេយដើមបែីមកមតបអត្ថនេ័រប្់តរូបផ្សពវផសាេផ�ិតផ�យោះ។វា

អាចជាការបងាហា ញការពតិដ៏យ ្្ម កខវក់រប្់តផ�ិតផ�យោះឬជាការជំន្ួតមកវញិនូវសារ្ ្មីមេួ។សារមដ�យគផសាេយៅកនាុង

ពាណិជក្ម្មយតចើនមតបងាហា ញពីគនិំតមនិតតចឹមតតរូវឬយតគ្ះថានា ក់យហើេយេើងពិរាកនចឹងមកមតបសារយោះណា្់ត។វ ិ្ ីដ៏មាន

តបជាតបេិមេួកនាុងការតបឆាងំនចឹងរូបភាព

ដ៏យតគ្ះថានា ក់ទាងំយោះគឺការមកថចនាវា។

យ្វើមបបយនះអាចទាញចណំាបអ់ារម្មណ៍

យ៉ាងយតចើនពីតបជាជនយហើេយ្វើឲ្យពួកយគ

ពចិារណាយ�ើងវញិ។

ការមកមតបរូបពាណិជ្កម្មអាចជាការ

ចម្អកដ�់ផ�ិតផ�យោះឬយ្វើការមកមតបនូវ

អវីមដ�អនាកយមើ�រានេេ�ួពីរូបពាណិជ្កម្ម

ឲ្យយៅជាអវីយផ្សងមដ�ផ្ុេពីបណំងរប្់ត

ពាណិជ្កម្ម។វ ិ្ ីដ៏សាមញ្ញ មេួគឺតគ្នម់ត

កាត់តកោ្ត្តរយ្តរអក្សរបមន្ថមរចួបិត

ពយី�ើផ្្ងំផសាេពាណិជ្កម្មយោះយហើេ

្តរូបផូ្តឬមចករមំ�ក(share)តាម

អុនី្ឺមនត។

តប្ិតនយបើយគ្�យៅរប្់តអនាកគឺយដើមបែីជេួ��ស្ត្រីឬមនុ្ត្សវេ័យក្មងឲ្យេ�់ពសីារថនពាណិជ្កម្ម(អពីំចណូំ�ចតិ្រផលាូវយេេ

្តម្ផ្ត្សឬស្ត្រីមដ�្តក្រ្ិតម)អាចបះ៉ពា�់ដ�់្ុតខភាពរប្់តពកួយគយោះអនាកអាចយផ្្រ តយៅយ�ើរូបភាពថនដងខលាួនរចួ

ពភិាកសាយមើ�ថាយតើពាណិជ្កម្មរានមណោំអវខីលាះអពីំ្ុតខភាពឬ“ដងខលាួនមដ�្តក្រ្ិតម”យោេយមើ�យៅយ�ើេមងៃន់

កម្ព្់តអាេុពណ៌ម្តបែកនិងចណុំចដថេយេៀត។

ឥ�ូវយនះដ�់យព�មដ�តតរូវថចនាតបឌតិ្្ម។ីតករុមនីមេួៗអាចមានរយបៀបយតចើនយ៉ាងកនាុងការថចនាតបឌតិយ�ើពាណិជ្កម្ម

ទាងំយនះ។ឧទាហរណ៍មតបកាលា េពាណិជ្កម្មតាមរេៈការរយំ�ចឲ្យយ�ើញចបា្់តនូវ“សារលាកក់រំាងំ”យៅកនាុងយោះ។

ឬ្ តចមលាងផ្្ងំពាណិជ្កម្មណាមេួមដ�បងាហា ញសារអវជិម្ានយ៉ាងចបា្់តរចួយ វ្ើការចម្អកដ�់ផ្្ងំពាណិជក្ម្មយោះ។

រយបៀបយនះយៅថា“ការមកថចនារូបផ្សពវផសាេ”។អនាកក៏អាចយរៀបចំការតបកតួតបមជងមេួមដ�ជរំញុឲ្យពកួយគបយងកើតរូប

ផ្សពវផសាេឬពាណិជ្កម្មមដ�មាន�កខោណៈវជ្ិមានមដ�បងាហា ញពីចណុំចខ្លា ងំរប្់តស្ត្រីឬបងាហា ញពីរយបៀប្្មីៗ មដ�

បុរ្តនងិស្ត្រីគួរតបកាន់ឥរយិាប្តាម។

ពិេពមនការផ្សពវែផសាេផលិតផល៖សស្ីសិចសីុនិង្រុរសរឹងមាំ(ត)សកម្មភាព
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ការយ្បើ្ រាស ់ចបាប់ យែើម្ ីេតុ្រិ្ ម៌ យេនឌរ័
អតុ�្យភាពថនអណំាចមដ�ស្ត្រីជបួតបេះកនាុងតគរួសារនិង្តហគមន៍រប្់តពកួយគមនិមមនតគ្នម់តជាយរឿងផ្្�់យរឿងឬជា
វបបែ្ម៌យោះយេ។យគ្�នយយារាេនងិចបាប់ខលាះរានផ្រ�់ការគ្តំេនិងអនុវត្រឲ្យមានវ្ិតមភាពយេនឌរ័ផងមដរ។
ឧទាហរណ៍្តហគមន៍ជាយតចើនមានចបាប់មេួចនួំនមដ�បដយិ្ត្្ិតេ្ិរប្់តស្ត្រីកនាុងការយតជើ្តយរ ើ្តគូរត្តករ្ិតេ្ិកនាុងការ
ម�ង�ះ្ិតេ្ិកនាុងការតគបត់គងឬេេួ�មរតកតេព្យ្តមបែត្រិឬ្ិតេ្ិកនាុងការយ្វើកិច្្តនយាឬយរៀបចំមុខជំនញួ។ស្ត្រីខលាះយេៀតគ្្ម ន
្ូតមបែមីត្ិតេ្ិកនាុងការេេ�ួឬបដយិ្ត្នូវការពយារា�យវជ្សាស្ត្រយេៀតផង។(្ូតមយមើ�មផនាកយ្វើឲ្យតបពន័្េុត្រិ្ ម៌ដំយណើ រការ
យដើមបែីបពា្ឈបហ់ងិសាេំពរ័171នងិឧប្តម្ពន័្ក៖ការយតបើតរា្់តចបាប់អន្ររជាតិកនាុងការត្ូ៊តមតិយដើមបែី្ិតេ្ិស្ត្រីេំពរ័300)។

អនា្អាចចាបយ់ផ្រើមពិភា្សាពីការយករេីករាស់ចបាប់យ�ើម្ី�ែុ្រិ្ ម៌យ�នឌរ័តាមរ�ៈ

ការពិចារណាអំពីចបាប់បច្ុប្ននាត�លមិនជរំញុឲ្យមានសមភាព។ឧោហរណ៍យែើ

សស្រីេេលួករា្់្ ថំរយសមើគ្នា នឹងបុរសត�រឬយេចយំរោះការងារ�ចូគ្នា ?យែើមានចបាប់ត�ល

ហាមឃាែ់មិនឲ្យសស្រីវ�័យ្មងតសវងរ្ការត្ោំយវជ ជ្ សស្រត�រឬយេ?

ការយដញយោ�យ�ើចបាប់ទាងំយនះការោក់ឲ្យអនុវត្រចបាប់្ ្មីនងិការបយងកើនការេ�់ដចឹងអពីំចបាប់និងយគ្�នយយារាេ
មដ�យ�ើកកម្ព្់ត្តមភាពយេនឌរ័,ជនួកា�តតរូវរានយៅថាេុត្រិ្ ម៌យេនឌរ័។ភាគយតចើនថនកិច្តបចឹងមតបងទាងំយនះគឺ
មផ្អកយៅយ�ើកចិ្តពមយតពៀងអន្ររជាតិោោមដ�េេួ�សា្គ �់្ិតេ្ិយ្ត្មើភាពគ្នា រប្់តស្ត្រី។

កិច្ចតពមភតពៀងអនរ្ជាតិស្ីពីសិទ្ិភស្មើភាពគ្នា សតមា្រ់សស្ីនិង្រុរស
យៅយព�អង្គការ្តហតបជាជាតិបយងកើតយ�ើងយៅឆានា ១ំ៩៤៥ពកួយគរានបយងកើត�កខោន្រកិៈមេួមដ�ទាមទារនូវ”្ិតេ្ិ
យ្ត្មើភាពគ្នា ្តតមាប់បុរ្តនងិស្ត្រី។កនាុងយព�មដ��កខោន្រកិៈយនះតតរូវរាន្តរយ្តរយ�ើង,កនាុងចំយណាម៥១តបយេ្តមដ�
ចូ�រមួមានមត៣០តបយេ្តប៉ុយណ្ាះមដ�មានចបាប់អនុញ្្ញ តឲ្យស្ត្រីមាន្ិតេ្ិដូចគ្នា នចឹងបុរ្តកនាុងការយរាះយឆានា ត។យទាះបី
�កខោន្រកិៈអង្គការ្តហតបជាជនរានអំពាវោវឲ្យមាន្ិតេ្ិយេនឌរ៍យ្ត្មើភាពគ្នា ក្រីការយរៀបចំជាអន្ររជាតិយដើមបែីជមជកអពីំបញ្ហា 
យនះយ្វើយ�ើងយៅយតចើនេ្តវត្សរ៍យតកាេមកយេៀតប៉ុយណ្ាះ។ចុងយតកាេយៅឆានា ១ំ៩៧៥ស្ត្រីមកពីយ្ត្ើរតគប់តបយេ្តទាងំអ្់ត
កនាុងពិេពយលាករានជួបតបជុំយៅកនាុងេីតករុងមុិក្ីុតកូយដើមបែីពភិាកសាពី្ិតេិ្រប្់តស្ត្រីនងិរានយ្តនាើ្ំុតយ្វើការមកមតបដ�់ចបាប់មដ�
មនិមានភាពយ្ត្មើគ្នា មដ�មផ្អកយ�ើការរពំចឹងេុកកនាុងយេនឌរ័។កច្ិតបជុំយ�ើកដបំងូយនះរានអពំាវោវឲ្យមានការ�ុបបរំាត់ការ
យរ ើ្តយអើងកនាុងយេនឌរ័តពមទាងំបញូ្�ស្ត្រីយៅកនាុងមផនការអេវិឌ ្ឍន។៍កចិ្តបជុំបន្របោ្ប់យេៀតរានបយងកើតនិយាមអន្ររជាតិកានម់ត
ជាកល់ាក់ដូចជាការផ្រ�់នូវយ្តវាមផនការតគរួសារឲ្យដ�់តគប់ស្ត្រីទាងំអ្់តការចិញ្ចឹមបីរាច់កូនត្ីតឲ្យយ្ត្មើភាពគ្នា តពមទាងំ
បយងកើនការចូ�រមួរប្់តស្ត្រីយៅកនាុងជួររោឋា េរិា�យៅេូទាងំពិេពយលាក។

រោឋា េរិា�យ្្តើរមតតគប់តបយេ្តរានឯកភាពជាយគ្�ការណ៍យៅនចឹង្ំតយណើ រប្់តស្ត្រីប៉ុមន្រតករុមស្ត្រីកនាុងត្តរុកអនាកយ�ើក
កម្ព្់ត្ុតខភាពនងិថដគូរប្់តពួកយគយៅមតចារំាច់តតរូវយ្វើការយរៀបចំនិងត្ូ៊តជាយតចើនយេៀតយដើមបែី�ុបបរំាត់ចបាប់ដ៏យតគ្ះថានា ក់
ោោយ្វើការអនុវត្រនូវចបាប់មដ�មានេុត្រិ្ ម៌នងិផ្លា ្់តប្រូរការគិតរប្់តតបជាជនអពីំតោួេីយេនឌរ័នងិ្ិតេ្មិនុ្ត្ស។យៅមាន
កចិក្ារជាយតចើនយេៀតមដ�តតរូវបំយពញ!

សាចយ់រឿងចនំនួ២បោ្ប់យនះបងាហា ញពីរយបៀបមដ�តករុមការងាររានយរៀបចំទាមទារចបាប់មដ�មានេុត្រិ្ ម៌យៅកនាុង
តបយេ្ត២ថនេវបីអាសហវកិ។
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ការការពារសិទ្ិរ្រស់សស្ីភមមា៉ា េកនា នុងការទទួលមរតក

យៅតបយេ្តយកនយ៉ាយៅយព�ប្រីសាលា ប់ជាញចឹកញាប់យៅយព�ប្រីសាលា ប់តករុមតគរួសាររប្់តបុរ្តយោះនចឹងទាមទារ

ដី្ លាីនងិផះ្េកយ្វើជារប្់តខលាួនយបើយទាះជាគ្ត់រានេុកតេព្យ្តមបែត្រិឲ្យតបពន្រប្់តគ្ត់កយ៏ោេ។អង្គការGROOTS

(GrassrootsOrganizationsOperatingTogetherinSisterhood)ផ្រ�់ការអបរ់ំយៅកនាុង្តហគមន៍អពីំ្ិតេិ្រប្់ត

ស្ត្រីកនាុងការេេ�ួមរតក។អង្គការGROOTSករ៏ានយរៀបចំជាតករុម“ឃ្លា យំមើ�”ផងមដរមដ�ចូ�រមួយោេ្តមាជកិ

្តហគមន៍។តករុមឃ្លា យំមើ�ជាអនាកតាមោននិងការពារការរ ចឹបអ្ូតតេព្យ្តមបែត្រិពីស្ត្រីយមម៉ាេនងិកូនៗរប្់តគ្ត់។

ដបំងូអង្គការGROOTSរានយរៀបចំជាតករុមអនាកសា្រ ប់កនាុង្តហគមន៍មដ�អនាកចូ�រមួទាងំឡាេោគំ្នា សា្រ ប់

កាម្តត្ំតយ�ងរប្់តស្ត្រីមដ�នទិានយរឿងរ៉ាវរប្់តខលាួនពីយហតុការណ៍មដ�ពកួគ្ត់តតរូវរានរ ចឹបអ្ូតតេព្យ្តមបែត្រិយៅយព�ប្រី

រប្់តគ្ត់សាលា ប,់និងពីេុកខោយវេោទាងំឡាេមដ�ពកួគ្ត់រាន្ លាងកាត។់មនុ្ត្សជាយតចើនរានចូ�រមួជាមេួតករុមអនាកសា្រ ប់

យនះយហើេវារានកាលា េយៅជាតករុមពិភាកសាយោេមានការចូ�រមួពីថានា កដ់ចឹកោំ្តហគមន៍នងិចា្់តតពចឹទ្ាចារ្យយេៀតផង។

តាមរេៈការមចករមំ�កយរឿងរ៉ាវនងិពត័ម៌ានទាកេ់ងនចឹងចបាប់ពកួយគតគបគ់្នា ករ៏ានេ�់ដចឹងពី្ិតេ្ិរប្់តស្ត្រីកនាុងការេេួ�

មរតកនិងតេព្យ្តមបែតិ្រ,េ�់ពីមូ�យហតុមដ�យ វ្ើឲ្យមានការដយណ្រើ មតេព្យ្តមបែត្រ,ិនងិេ�់ពីម�ូយហតុមដ�យ្វើឲ្យស្ត្រី

នងិកុមារជាយតចើនធាលា ក់កនាុងភាពតកីតក។ការពិភាកសាជាមេួតបធានេូមិនងិថានា កដ់ចឹកោំេំយនៀមេមាលា ប់ដថេយេៀតជេួ��ឲ្យ

ពកួគ្ត់េ�់ពីឥេ្ពិ�ថនការគ្តំេរប្់តគ្ត់យៅយ�ើស្ត្រីយមម៉ាេនងិតករុមឃ្លា យំមើ�ទាងំយោះថាវាអាចបងាក រការដយណ្រើ ម

តេព្យ្តមបែត្រិរាន។្តហគមន៍ខលាះរានបណ្រុ ះបណា្រ �្តមាជកិរប្់តខលាួនឲ្យកាលា េជាអនាក្តតមប្តតមរួ�ផលាូវចបាប់យហើេ

្តពវថ្ងៃពកួយគអាចអបរ់ំស្ត្រីមានា ក់ៗ អំពី្ិតេិ្ត្តបចបាប់រប្់តពកួគ្ត់។

ប៉�ីូ្តថានា កដ់ចឹកោំេំយនៀមេមាលា ប់នងិ្តហគមន៍រានតពមយតពៀង្តហការគ្នា ឃ្លា យំមើ�្ិតេ្ិរប្់តស្ត្រីមដ�រានកាលា េខលាួនជា

យមម៉ាេ។
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េុទន្ាការ្រញ្ច្រ់អាពាហ៍ពិពាហ៍កុមារភៅកនា នុងត្រភទសមា៉ាឡាវី

យៅតបយេ្តម៉ាឡាវីចបាប់មចងថាស្ត្រីអាចយរៀបការយៅចយោលា ះអាេុ១៥និង១៨ឆានា ំយោេមានការអនុញ្្ញ តពី

ឪពុកមា្រ េប៉ុមន្រមនិមានចបាប់មដ�ហាមឃ្ត់មនិឲ្យយរៀបការយៅអាេុយតកាមយនះយេ។យ្ត្ើរមតពាកក់ណា្រ �ថនស្ត្រី

ទាងំអ្់តយៅតបយេ្តម៉ាឡាវីរានយរៀបការយៅមនុអាេុ១៨ឆានា ។ំយៅេជីនបេវញិមានយក្មងត្ីតខលាះយរៀបការយៅអាេុ១២ឆានា ំ

យេៀតផងយហើេភាគយតចើនគឺពកួយគយរៀបការយៅអាេុ១៥ឆានា ។ំភាគយតចើនថនស្ត្រីវេ័យក្មងទាងំយនះ�ប់យៅសាលាយរៀន

រចួកម៏ានថផយ្ពាះឆាប។់ប៉ុមន្រការ្តតមា�កូនយៅកនាុងវេ័យក្មងមបបយនះមានយតគ្ះថានា ក់ដ�់ទាងំមា្រ េនិងទារក។ជាង

ពាកក់ណា្រ �ថនទារកមដ�យកើតពីមា្រ េវេ័យក្មងទាងំយនះងាេនចឹងសាលា ប់យហើេស្ត្រីវេ័យក្មងងាេនចឹងមានបញ្ហា ្ុតខភាព

យផ្សងៗដូចជាការធាលា េទាវ រមា្ត(យមើ�េពំរ័231)ជាយដើម។សា្ថ នភាពរប្់តពកួយគកានម់តពិរាកយោេសារកងវះការអបរ់ំ

នងិគ្្ម នជំោញការងារឬកិចក្ារផះ្។បោ្បព់ីកាលា េជាមា្រ េមកជាញចឹកញាប់ពកួយគម�ង�ះគ្នា យ៉ាងឆាបរ់ហ័្តយហើេ

មានស្ត្រីខលាះករ៏ានរក្ីុតផលាូវយេេយដើមបែីចញ្ិចឹមខលាួន។

យៅឆានា ២ំ០១០អង្គការបណា្រ ញផ្រ�់អណំាចដ�់ស្ត្រី(GENET)រានចាបយ់ផ្រើមេុេោ្ការមេួយដើមបែីយ្វើការ

ផ្លា ្់តប្រូរចបាប់និងកំណត់អាេុ១៨ឆានា ំជាអាេុត្តបចបាប់យដើមបែីយរៀបការ។យោេសារមតពត័ម៌ាន្ត្រីពីផ�បះ៉ពា�់ថនការ

យរៀបការវេ័យក្មងមនិអាចបញុ្ះបញូ្�្តមាជិក្តភារានអង្គការGENETរាន្តយតមចចិត្រឲ្យ្តមាជកិ្តភារមួទាងំ

តបជាជនម៉ាឡាវីទាងំអ្់តសា្រ ប់នូវការយរៀបរាប់ផ្្�់រប្់តស្ត្រីវេ័យក្មងវញិម្រង។អង្គការGENETរានយរៀបចំការតបកតួ

តបមជង្ំតយណរ្តតមាប់យក្មងត្ីត។ពកួយគរានេេ�ួ្ំតយណរតបមាណ១៧៥០ពីយក្មងត្ីតមដ�មានអាេុចាបព់ី៩ដ�់

១៧ឆានា ។ំពកួយគរានយតជើ្តយរ ើ្តស្ត្រីទាងំយោះចំនួន៧២ោក់យដើមបែីចូ�រមួកនាុងកិច្ពភិាកសាមេួយោេយតបើតរា្់ត្ំតណួរ

ដូចខ្ងយតកាម៖

“យតើអនាកេ�់យ៉ាងណាចំយពាះអាពាហ៍ពិពាហ៍កុមារ”?

“យតើអនាកគិតថាយក្មងត្ីតអាចយរៀបការយៅអាេុប៉ោុ្ម នមដ�្តមរម្យបផុំត”?

“យតើសាវ មី្តក្រ្ិតមឬមដ�អនាកត្តថមមាន�កខោណៈមបបណាខលាះ”?

“យតើយក្មងត្ីតមដ�មានការអបរ់ំមនិអាចយ្វើជាតបពន្ដ៏�្អមានា ក់រានយេឬ”?

“យតើអនាកចង់មានជីវតិអាពាហ៍ពិពាហ៍ដូចឪពុកមា្រ េរប្់តអនាកមដរឬយេ”?
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ការផ្លា សប់្ររូ ទាមទារ ភាព យោះមតុ នងិ យព�យវលា
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ពកួយគអាចចាបយ់ផ្រើមពិចារណាអពីំការផ្លា ្់តប្រូរោោមដ�ពកួយគអាចយតជើ្តយរ ើ្តេក។្តតមាប់មនុ្ត្សេូយៅវាមាននេ័ថា

យ្វើការផ្លា ្់តប្រូរឥរយិាប្និងការរពំចឹងេុករប្់តពកួយគផ្្�់កដូ៏ចជាយ វ្ើកចិក្ារយដើមបែីផ្លា ្់តប្រូរេយំនៀមេមាលា ប់សា្ថ នភាពនិង

កបែនួចបាប់យៅកនាុង្តហគមន៍រប្់តពួកយគ។

វ្ិតមភាពយេនឌរ័គជឺាមូ�យហតុឫ្តគ�់ថនបញ្ហា ្ុតខភាពជាយតចើនមដ�តតរូវរានបងាហា ញយៅកនាុងជំពូកបន្របោ្ប់ថន

យ្តៀវយៅយនះ។្តកម្មភាពនិងសាចយ់រឿងយៅកនាុងជំពូកនមីេួៗបងាហា ញពីវ ិ្ ីយផ្សងៗជាយតចើនមដ�យេើងអាចយតជើ្តយរ ើ្តអនុវត្រ

យៅកនាុងកិចក្ារយដើមបែី្តមភាពយេនឌរ័នងិ្ុតខភាពរប្់តស្ត្រី។

បោ្បម់កយក្មងត្ីតចនំនួ៣៦ោក់ចូ�រមួកនាុង្ិតកាខោ សាលារូបភាព។ពកួយគ្ តរូបគ្នា យៅវញិយៅមករចួ្តរយ្តរ

អត្ថបេ្្មីៗ យោេយ្លាើេនូវ្ំតណួរមដ�ពកួយគរានពិភាកសាយៅកនាុងតករុមកនលាងមក។បច្ុបបែននារូប្តនិងអត្ថបេរប្់តពកួយគ

តតរូវរានយរៀបចំជាយ្តៀវយៅមេួកបា�មដ�មានចណំងយជើងថាខ្ុ ំនចឹងយរៀបការយៅយព�មដ�ខ្ុ ំចង់យរៀបការ!!អង្គការ

GENETរានមចកចាេយ្តៀវយៅយនះយដើមបែីបងាហា ញតរាប់ដ�់្តមាជកិ្តភានងិថានា កដ់ចឹកោំ្តហគមន៍ថាយក្មងត្ីតម៉ាឡាវី

គ្តំេទាងំត្តរុងយ�ើការមកមតបអាេុយរៀបការយៅ១៨ឆានា ំនងិយតតៀមខលាួនរចួជាយត្តចយដើមបែីអនុវត្រតាមចបាប់្ ្មីយនះ។

មានមែិយយាបល់ជាយកចីនអំពីជវីែិយសនែហា

អារហ៍ពិរហ៍និងយ្មងសសី,ប៉ាុតន្រយ�ើងមិន

បនេេលួករេែិ្ មមាសមូ្ីតែមួ�ត�លគ្កំេ�ល់

ការយរៀបការមុនអា�១ុ៨ឆ្នា ំយឡើ�។
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