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នៅនេលចាបន់្តើមការបបជុំ ចូរឲ្យប្របគ់្នា ឈរជារង្វង។់ 

ន្នាើឲ្យនរណាម្នា កនិ់យាយេើន ម្ ោះរប្់ គ្ត់ និង 

មូលនេត ុ ដែលគ្ត់បតរូវបានដាក់ ន ម្ ោះ នោោះឲ្យ។ 

អនាកដែល ឈរបោទា បគ់្ត់ បតរូវ នយិាយ អ្វើដែល គ្ត់ ន�ើប  

បាន នយិាយចប់ នេើយ បោទា ប់មក ន្្វើការដែោ ំន ម្ ោះ   

រប្់ខ្លួន។ បនតន្្វើែូនចនាោះរេូត ែលអ់នាកចូលរលួម ទាងំអ្់ 

បានដែោខំ្លួនប្របគ់្នា ។   

អនាកអាចន្្វើឲ្យ្កមមភាេននោះកានដ់តេបិាក នងិ 

កានដ់ត  រ ើករាយ នដាយន្នាើឲ្យបុ្រ្គលម្នា ក់ៗ មិនបតរឹម

ដត និយាយ ន�ើងវញិេើអ្វើដែលន្រនយិាយរលួចនោោះន� 

្រដឺែមទាងំ នយិាយ េើន ម្ ោះរប្អ់នាកន្សេងន�ៀត 

ដែលបានដែោខំ្លួនរលួច។

ឧបសម្ព័ន្ធ គ  

សកម្មភាពនានា
ដ�ើម្ បីជំរញុការចូលរមួ

សកម្មភាពកសាងកករុម

ការដរៀនសាគា លគ់្នា ដៅវញិដៅមក
នៅនេលអ្នកន្វើការជាមយួមនុស្សមយួកករុមដែលមនិទានស់្គា ល់គ្្ន ច្បាស់ មានសកម្មភាេកមសាន្តដ ល្ែកៗជានកច្ើនដែលជយួ��ឲ្យ 

េកួនេ នរៀនស្គា ល់គ្្ន  និង្នងកើតនូវស្្ម រតីស្មេគាភីាេ និងផាសុកភាេ។

ការនរៀនច្ណំានំ ្្ម ោះសិកាខា កាមក្នុងអឡុំងសិកាខា ស្លា េឺរតឹដតមានស្រៈសំខានស់កមា្អ់្នកសកម្សកមរួល។ វាន្វើឲ្យ 

េកួនេ មានអារម្មណ៍ទទលួបានតមមលែនងិការនគ្រេ នៅនេលដែលអ្នកអាច្នៅន ្្ម ោះេកួនេ។ នៅនេលកករុមថ្មមីយួកតរូវបាន 

្នងកើតនឡើងក្នុងអឡុំងកិច្្ចក្ជំុ ឬសិកាខា ស្លា ចូ្រចា្ន់្្តើមជាមយួនឹង “ន្គាមច្ណំានំ ្្ម ោះ” ែូច្ជាន គ្ាមខាងនកកាមជានែើម។

រ�ឿងមួយពីរ្រោយរោ�ដាក់រ ម្ ោះឲ្យខ្ញុំសកមមភាព

គាតឈ់ ម្ ោះ ឈេត្តា  ដែលជាឈ ម្ ោះយាយ របស ់គាត ់

ផងដែរ។ ខ ្ញុំវញិឈ ម្ ោះ ឈ្លៀង ពីឈ្រោះឈៅថ្ងៃដែលខ ្ញុំឈ�ើត 

ឈ្លៀងបានធ្ល � ់ឈ�ើយវាជយួសឈ្ គ្រ ោះឈ្គាោះរា ុំងសងៃួត 

ឈៅ�្ញងសសរុ�របសឈ់យើង។

្កមមភាេនែើម្ើ្ ុខភាេស្តើ ឆ្នា ២ំ០១៥



318	 ឧប្ម្ព័ន្ធ ្រ៖ ្កមមភាេោោនែើម្ើជំរុញការចូលរលួម

្កមមភាេននោះ្តល់្ លបបនយាជន៍្ បម្បប់ករុមដែលនៅបនតនរៀនស្្គ លគ់្នា នៅន�ើយ។ ្បម្ប់្ កមមភាេននោះ អនាកនរឹង 

បតរូវការ ដេងបកដា្បរាងតូចៗ នងិប៊ចិ។ 

ដចកប៊ចិ និងបកដា្ឲ្យ្ម្ជកិប្របរ់បូកនាុងបករុម។ ន្នាើឲ្យប្របគ់្នា ្រន្រនរឿង្ម្ងា តរ់ប្េ់លួកន្រនៅនលើបកដា្។ វាអាច 

ជា នរឿងកំដបង្ ឬជានរឿងេតិតាមដែលអនាកចង់បបាប!់ បប្ិននបើអនាកកេុំងនបតៀមេភិាកសាជំុវញិបបធានប�ណាមលួយ អនាកអាច

ន ន្ាើឲ្យេលួកន្រ្រន្រដតេើបបធានប�នោោះក៏បាន។ ចូរបបាកែថា ប្របគ់្នា ែរឹងថានរឿង្ម្ងា ត់ទាងំននោះនរឹងបតរូវបាន្សេេ្្វ សាយ 

ែូនចនាោះេលួកន្រមនិ្រន្រអ្វើមលួយដែលម្នលក្ខែៈផ្ទា លខ់្លួនខ្្ងំនេកន�។

នៅនេល្រន្រចបប់្របគ់្នា នេើយ ឲ្យេលួកន្រដាកប់កដា្្រន្រនរឿង្ម្ងា តន់ោោះនៅកនាុងដេង។ បោទា បម់ក េុចដេង តគ្នា  

នែើម្ើ  ឲ្យ ្ ម្ជកិទាងំអ្ច់ាប់យកបកដា្នោោះមកអានឮៗ។ អនាកអាននរឹងបតរូវទាយថានរណាជាអនាក្រន្រនរឿង ្ ម្ងា ត ់

នោោះ។ 

បប្និនបើអនាកអានទាយមិនបតរឹមបតរូវន� អនាកែទ�កនាុងបករុមនោោះអាចេយាយាមទាយបនត។ បោទា បម់ក ឲ្យម្នា កន់�ៀតអាននរឿង 

្ម្ងា ត់  មលួយន�ៀត នងិេយាយាមទាយថានរណាជាអនាក្រន្រនរឿង។ បនតន្្វើែូនចនាោះរេូតអាននរឿង្ម្ងា តអ់្។់

ក្សិនន្ើជាកករុម្ំ ឬមនិមាននេលនកច្ើននទ អ្នកអាច្ជយួ��កករុមឲ្យស្គា ល់គ្្ន កានដ់តច្បាស់ នោយនស្នើឲ្យេកួនេ្នងកើតជា 

កករុមតូច្ៗ ដែលមានគ្្ន ៣នាកដ់ែលអងគាុយជិតគ្្ន កស្្។់ សួរេួកនេ្៉នុា្ម នសំណួរទាកទ់ងនងឹក្ធាន្ទមនកចិ្្ចក្ជុំ ្នាទា ្ម់កឲ្យ 

េកួនេេភិាកសាគ្្ន រកច្នមលែើយ។ ជាឧទា្រណ៍ ែំ្ងូអ្នកអាច្នស្នើឲ្យេកួនេដណនាខំលែួនជាមនុ ន្ើយ្នាទា ្ម់កឲ្យេកួនេដច្ករដំលក

អវីមយួជា្ទេនិស្្នថ៍្មីៗ នៅនេលេកួនេនៅេលែនីកិសុខភាេមយួ។ 

ទាយរ�ឿងសម្ងា ត់�បស់ខ្ញុំ

➊

➋

➌

សកមមភាព
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 ននោះ្រជឺាវ ិ្ ើែ៏្ កមមមលួយ្បម្បប់នងកើតបករុម!

ន្នាើឲ្យេលួកន្រទាងំអ្ប់្ ទមនមើលថាេលួកន្រកេុំង្្តិនៅនលើ�ូកែ៏្មំលួយ នេើយ�ូកននោះនរឹងលចិកនាុងនេលែ៏ខ្ើខែៈេ្ុយោះ 

កេុំង នបាកបក។់ េលួកន្រនរឹងបតរូវនោតចុោះនៅកនាុង�ូក្នសគ្្គ ោះជើវតិតូចៗនែើម្ើអាចរកសាជើវតិរប្េ់លួកន្របាន។ ចូរេន្យល់ថា 

នៅនេលដែលអនាកដប្កថាចនំលួនមនុ្សេប៉នុននោះអាច្្តិនៅកនាុង�ូកតូចមលួយ ចូរឲ្យេលួកន្រចាបទ់ែគ្នា ជាមលួយអនាកន្សេងន�ៀត

នែើម្ើបនងកើតបករុមមលួយដែលម្ន្ម្ជកិចនំលួនប៉នុនោោះ។ 

បោទា បម់ក នទិាននរឿងអេំើការន្្វើែនំែើ រកនាុងនេលេ្ុយោះនបាកបកន់ោោះ។ ផ្អា កនិទាននរឿងនោោះជានបចើនែង នដាយ ដប្កថា 

“នោត!” នែើម្ើបបាបឲ់្យ េលួកន្រ នោតចូល កនាុង�ូក តូច ដែលអាចដាកម់នុ្សេបានកនាុងចនំលួនកែំតម់លួយ។ ន្្វើែូនចនាោះឲ្យ បាន  

នបចើនែង    នដាយ  ផ្្្ប់តូរ  �ំេ ំបករុម រាល់នេល រេូតែលអ់នាក ្ នបមច បាននូវ ចនំលួន មនុ្សេ កនាុង មលួយបករុម តាម ដែល   អនាក  

ចងប់ាន។ នបើ នៅ្ល់ មនុ្សេដែលគ្ម ន�ូក្នសគ្្គ ោះជើវតិ នោោះអនាកអាចបញូ្ល េលួកន្រនៅ កនាុងបករុម ន្សេង នៅនេល ចប។់ 

ការបដងកើតកករុម
នៅនេលនស្នើឲ្យអ្នកចូ្លរមួ្នងកើតជាកករុមតូច្ៗ េួកនេនងឹច្ងស់្ិតនៅក្នុងកករុមជាមយួអ្នកដែលេកួនេ ស្គា ល់កស្្ ់ជាជាងន្វើការ 

ជាមយួមនុស្សថ្ម។ី េយាយាម្ញ្ចូ លេកួនេឲ្យនៅជាមយួគ្្ន  នែើម្ឲី្យេកួនេនរៀនស្គា ល់គ្្ន  នងិស្្ត ្ឮ់ទស្សនៈដ្លែកៗ។ 

វ ិ្ ីរា្!់ វ ិ្ ែីស៏្មញ្ញ  នងិឆា្រ់្័សមយួសកមា្់្ នងកើតកករុម េឺ “វ ិ្ ីរា្”់ ។ ឧទា្រណ៍ ក្សិនន្ើអ្នកច្ង់្ នងកើតកករុមច្នំនួ៤ 

ចូ្រនែើរជំុវញិ្នទ្ា  ់រចួ្នស្នើឲ្យេកួនេមា្ន ក់ៗ នៅនលខ១ នលខ២ នលខ៣ ឬនលខ៤ តាមលំោ្លំ់នោយ នងិ្ន្តនៅនលខ 

ទាងំននាោះ  រ្ូតែល់អស់អ្នកចូ្លរមួ។ អ្នកដែលនៅនលខ១ នឹងកតរូវ្ញ្ចូ លក្នុងកករុមទី១ ន្ើយអ្នកដែលនៅនលខណានឹងកតរូវ 

្ញ្ចូ ល ក្នុងកករុមនលខននាោះ។ 

ទូកសរ្គ្រ ោះជីវិត

➊

➋

សកមមភាព

រល�ធុំ�ុំពញងប�េ់�ឈ�ើយ! 

ចរូឈោតចលូ�្ញងទ�ូសឈ្ គ្រ ោះ

ជវីតិេួយឲ្យបានគ្ាបួននា�!់

រល�ប�ឈ់បា��ឈេទេចទ�ូរបសអ្់�ឈ�ើយ។ 

អ្�្តរូវដតឈោតឈៅចលូ�្ញងទ�ូសឈ្ គ្រ ោះជវីតិ

េួយឈទៀតស្រាបគ្់ាដតបីនា�ប់៉ញឈ ណ្ ោះ!

្កមមភាេនែើម្ើ្ ុខភាេស្តើ ឆ្នា ២ំ០១៥
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ន្រអាចនបបើនេ្គមននោះជាដល្ងថាមេល និងក៏អាចនលងតាមរនបៀបមលួយដែលជលួយឲ្យអនាកចូលរលួមម្នភាេ្នា�ិ្ធស្នា ល នងិ 

នបើក �ូោយ ចំនរាោះគ្នា នៅវញិនៅមក្ងដែរ។ 

ការនរៀបចំ ៖ ន ន្ាើឲ្យប្របគ់្នា ឈរជារង្វង់ នងិនលងនេ្គមទាងំអ្គ់្នា បបកបនដាយ�រឹកចិតតបជោះថ្ា្តលក់ារនគ្រេ នងិនស្ម ោះបតង់ 

ចនំរាោះគ្នា ។ ្តលឲ់្យអនាកនលងម្នា ក់ៗ នូវបកដា្មលួយ្ន្រឹក នឈើមលួយែំុ ឬអ្វើមលួយនែើម្ើដាកន់លើកបម្ល ឥែ្ឋនែើម្ើជា ្ ញ្ញា  

បបាប់   េើ  កដនង្ដែលគ្តក់េុំងឈរ។ ឬកអ៏ាចនបបើនៅអុើបាន្ងដែរ បប្និនបើេលួកគ្តក់េុំងអង្គុយបស្ប។់ បោទា ប់ មក 

យកវត្ុ ឬ នៅអុើមលួយ នចញ នែើម្ើឲ្យវត្ុនោោះម្នចនំលួនតចិជាងចនំលួនអនាកនលងចនំលួនមលួយ។ 

ន្នាើឲ្យអនាក្មព័ប្រចិតតម្នា កឈ់រនៅកណាត លរង្វង់ នងិនិយាយអ្វើមលួយដែលេតិអេំើជើវតិរប្េ់លួកគ្តន់ដាយនបបើឃ្្ “ខ្យលខ្់្ងំ 

នបាកបកច់.ំ..” (ជាឧទាេរែ៍ “ខ្យលខ្់្ងំនបាកបកច់អំនាកដែលចូលចតិតនបចៀង!”)

នៅកនាុងនេ្គមននោះ បករុមនរឹងបតរូវន ្្វើចលោតាមអនាកែរឹកោំ្ ម្ងា តម់លួយរបូ នេើយមនុ្សេម្នា កន់រឹងបតរូវទាយថានរណាជាអនាក

ែរឹកោនំោោះ។ 

ន្នាើ្ ុអំនាក្មព័ប្រចិតតម្នា កន់ែើម្ើនែើរតលួជា “អនាកទាយ” ែបូំងន្រ។ ន្នាើឲ្យគ្តច់ាកនចញេើបនទាប់ ឬនៅកដនង្ដែលមនិឮ  

្នំ�ងបករុម។

ន្នាើឲ្យអនាកែទ�នបជើ្ នរ ើ្  “អនាកែរឹកោ”ំ ម្នា ក់ និងបនងកើតជារង្វងម់លួយ។ ការគ្រដែលេលួកន្រនរឹងបតរូវន្្វើ ្ឺរបតាបត់ាមចលោ 

រប្់ អនាកែរឹកោ ំ(ែំបូងយកទែ�ោះកបាល បោទា បម់កកន៏ោតចុោះន�ើង បោទា បម់កនអោះជង្គង់ ។ល។)។

អនញជ ើញអនាកទាយឲ្យមកចូលបករុមវញិ នេើយឈរនៅកណាត លរង្វង។់ ន្នាើឲ្យគ្តេ់យាយាមទាយថានរណាជាអនាកែរឹកោ ំ

្ម្ងា តន់ោោះ ខែៈដែលអនុវតតតាមចលោន្សេងៗរប្អ់នាកែរឹកោនំោោះ។ អនុញ្ញា តឲ្យគ្តទ់ាយ ៣ែង។ 

បប្និនបើគ្តម់និអាចទាយអនាកែរឹកោំ្ ម្ងា តន់ោោះបតរូវន� បករុមអាចន្នាើឲ្យគ្តន់ ្្វើអ្វើមយាង៉ (ែូចជា នបចៀងចនបមៀងមលួយប� 

នោតនជើងម្្ខ ង ។ល។) ។ អរ្ុរែអនាកទាយ រលួចឲ្យគ្តចូ់លបករុមវញិ។ ន្នាើ្ ុអំនាក្មព័ប្រចិតតម្នា កន់�ៀតឲ្យនែើរតលួជាអនាកទាយ

ែមើ នងិចាបន់្តើមនលងនេ្គមមតងន�ៀត។ បប្និនបើគ្តទ់ាយអនាកែរឹកោំ្ ម្ងា តន់ោោះបតរូវ នោោះអនាកែរឹកោំ្ ម្ងា តន់រឹងក្ាយជា 

អនាកទាយែមើវញិមតង។

ខ្យល់ខ្លា ុំងរោកបក់

➊

សកមមភាព

រតើន�ណាជាអ្នកចាប់រ្តើមរ្វើចលនា?

➊

➋

➌

សកមមភាព

➍

លល្ងថាមពល
សកម្មភាេទាងំននោះអាច្ន្វើនឡើងកេ្ន់េលក្នុងនគ្ល្ណំងនាមំកនូវថាមេលថ្មី ទនុំកច្តិ្ត ឬស្មេគាភីាេែល់កករុម។ អ្នកអាច្ នងឹ 

ច្ងន់ក្ើកបាស់សកម្មភាេដល្ងថាមេលណាមយួនៅនកកាយនេលច្្ក់ារេភិាកសាែត៏ានតងឹ ឬនៅនេលដែលកករុមហាកែូ់ច្ជា 

កេុំង ននឿយ្ត។់ វាកអ៏ាច្ជាមន្យាបាយកមសាន្តមយួនែើម្ចីា្ន់្្តើមកចិ្្ចក្ជុំ ឬសិកាខា ស្លា្ងដែរ។

្កមមភាេនែើម្ើ្ ុខភាេស្តើ ឆ្នា ២ំ០១៥
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អនាកណាម្នា កន់ៅកនាុងបករុមដែលឃ្្នោោះ្ឺរជាការេិតរប្់ខ្លួនដែរនោោះ បតរូវដតរតន់ៅកដនង្ែមើនៅកនាុងរង្វងដ់ែលកែំតជ់ា 

្ញ្ញា នដាយវត្ុ ឬនៅអុើ។ មនិអនុញ្ញា តឲ្យគ្តប់ត�បន់ៅកដនង្នែើមដែលគ្តប់ានចាកនចញនោោះន� នេើយកម៏និអាចរត់

នៅកានក់ដនង្ដែលនៅជាបន់ោោះផ្ទា លដ់ែរ។

ជានិចក្ាល្រដឺតងដតម្នមនុ្សេម្នា កគ់្ម នកដនង្ឈរ/អង្គុយ។ គ្តន់រឹងបតរូវែលន់វែនៅនៅចែុំចកណាត លរង្វងន់ែើម្ើ 

នយិាយ នូវឃ្្ដែលេិតមលួយន�ៀត។ 

អាប្ ព័យនៅតាមបករុមនើមលួយៗ អនាកកអ៏ាចនបបើបបា្់្ កមមភាេននោះនែើម្ើកស្ងភាេនជឿជាកន់លើគ្នា នដាយឲ្យ្ម្ជកិបករុម

នយិាយនូវឃ្្ដែលម្នលក្ខែៈកានដ់តផ្ទា លខ់្លួន ែូចជា ៖ 

ខ្យល់ខ្្ងំនបាកបកច់.ំ..

អនាកដែលនចោះនមើលដែបអាូនបបរ្ុ ប្ ើ (ជាចែុំចលអាអេំើខ្លួនអនាកផ្ទា ល)់

អនាកដែលមនិចូលចតិតកដងកប (ជាអ្វើមលួយដែលអនាកខ្្ច) 

អនាកដែលដតងដតយនំេលនមើលភាេយនតកមសេត់ (ជាចំែុចដែលគ្ម ននរណាែរឹងេើអនាក)

អនាកដែលភូតភរឪេុកម្ត យរប្េ់លួកន្រ (ជានរឿងដែលេបិាកនយិាយនចញ) 

នបកាយនលងនេ្គមចប់ ន្នាើឲ្យេលួកន្រេិចារណាអេំើអារមមែ៍យ៉ាងណានៅនេលបបែុយ នងិស្រភាេអេំើនរឿងអ្វើមលួយដែល 

ម្ន លក្ខែៈផ្ទា លខ់្លួនអេំើេលួកន្រ។ នតើម្ននរឿងរ៉ាវអ្វើខោ្ះដែលជានរឿយៗេបិាកឲ្យន្រនយិាយនចញ? នតើនេតុអ្វើបានជាវា 

អាច ក្ាយជានរឿងលអានបើយកមកជដជកជាមលួយអនាកែទ�? នតើនយើងអាចជលួយគ្នា បាននដាយរនបៀបណានៅនេលដែលនយើង 

ដចករដំលក នរឿងរ៉ាវផ្ទា លខ់្លួនឲ្យគ្នា ែរឹងនៅវញិនៅមក?

ខ្យល់ខ្លា ុំងរោកបក់ (ត)សកមមភាព

“ខ្យលខ់្ល ុំងឈបា�ប�ច់ុំ... 

អ្�ដែល �ុំពញង 

រ�ស់សបែ�ឈជើងសដ្ង�!

➋

➌

➍

្កមមភាេនែើម្ើ្ ុខភាេស្តើ ឆ្នា ២ំ០១៥



322	 ឧប្ម្ព័ន្ធ ្រ៖ ្កមមភាេោោនែើម្ើជំរុញការចូលរលួម

“បំ្ ុ្ ្រនំតិ” ្រជឺា្កមមភាេមលួយដែលជរំញុឲ្យ្ម្ជកិកនាុងបករុមទាងំអ្្់រតិ និងដចករដំលក្រនិំតែលគ់្នា នៅវញិ 

នៅមក។ 

ការនរៀបចំ ៖ យកកបំ៉ុង�ន�មលួយ នងិបគ្ប់្ ដែត ក្ងាលួតមលួយចនំលួនដែលលមមឲ្យ្ម្ជកិម្នា ក់ៗ អាច��លួលបាន្ដែត ក

យ៉ាងតចិ ៤-៥បគ្ប់។

ចាបន់្តើមនដាយការដែោអំេំើ្ កមមភាេ “បំ្ តុ្រនិំត” ។ ចូរេន្យលថ់ា េ្ុយោះនកើតន�ើងនដាយស្រការ្្គុគំ្នា ទន ែំែក់ 

�រឹកនភៀ្ង  យ៉ាងនបចើន្ន្ធរឹក្ោ្ធ ប់ និងថា ្ំរនិតរប្ម់នុ្សេនយើងម្នា ក់ៗ ្ឺរែូច�រឹកមលួយែែំកអ់ញ្រឹងដែរ។ នបើនៅដាច់ 

នដាយដ�កេើគ្នា  នោោះែំែក�់រឹកទាងំននោះម្ន�ំេតូំច ដតនបើរលួមបញូ្លគ្នា  នោោះេលួកវានរឹងអាចបនងកើតបានជាេ្ុយោះ�រឹកនភៀ្ង 

ែខ្៏្ងំក្ាមលួយ! ្តលប់គ្ប់្ ដែត កែល់្ ម្ជកិទាងំអ្ម់្នា កម់លួយកាត ប់ និងេន្យលថ់ា បគ្ប់្ ដែត កនើមលួយៗតណំាងឲ្យ 

្រនំតិ មលួយ្ងដែរ។

ចូរេភិាកសាេើបបធានប� ឬ្ែំលួ រ។ ខែៈដែល្ម្ជកិម្នា ក់ៗ ដចករដំលកនូវ្រនិំតមលួយែលក់ច្ិេិភាកសា ចូរឲ្យគ្តដ់ាក់ 

្ដែត កមលួយបគ្បចូ់លកនាុងកបំ៉ុងដែលតណំាងឲ្យ្រនិំតនើមលួយៗដែលគ្តប់ានដចករដំលក។ (ជាការបបន ើ្រ្រលួរ្រន្រ 

្រនិំត នើមលួយៗនៅនលើបកដា្មលួយផ្ទា ងំ្នំែើម្ើជលួយែលក់ារចងចានំៅនេលេភិាកសា។) 

បនតន្្វើែូនចនាោះរេូតប្របគ់្នា បានដចករដំលក្ំរនិត នេើយបគ្ប់្ ដែត កភា្រនបចើន្្តិនៅកនាុងកបំ៉ុង។ 

មុននរឹងេនិតិ្យនមើលការរលួមចដំែករប្់្ ម្ជកិបករុមទាងំអ្់ ចូរកាន់្ បំកកបុ៉ំងមកបក�ុកនែើម្ើឲ្យបគ្ប់្ ដែត ក 

ទាងំនោោះបនងកើតជា្នំ�ង។ ន្នាើឲ្យ្ម្ជកិទាងំអ្់វាយតទមេ្ើរនបៀបដែលបគ្ប់្ ដែត កបនងកើត្ំន�ងកានដ់តខ្្ងំនៅ

នេលបបមូល្តុគំ្នា កនាុងកបំ៉ុងដតមលួយ ែូនចនាោះេលួកវាម្នថាមេលកានដ់តខ្្ងំ នេើយដែង្អែំរ្ុរែេលួកគ្តដ់ែលបានដចក 

រដំលក ្រនិំតដែលន ្្វើឲ្យបករុមកានដ់តបនងកើតបាននូវ្នំ�ងឮខ្្ងំ និងម្នអណំាចកានដ់តខ្្ងំ។ 

បោទា បម់ក ចូរេភិាកសាេើ្ំរនិតទាងំនោោះដែល្ម្ជកិបករុមបាន្តលន់ៅកនាុងអ�ុំងនេលបំ្ ុ្ ្ំរនតិ។ 

ជរំញុឲ្យសមាជិកកករុមទាងំអសន់យិាយ
“រពំាតន់យិាយ” ៖ រពំាតនិ់យាយជយួ��រលឹំកកករុមឲ្យែឹងថា មានដត្ុេគាលមា្ន ក់្ ៉ុនណាណ ោះដែលេួរនិយាយនៅនេលណាកន៏ោយ។ 

សមាជកិកករុម្ុច្រពំាតនិ់យាយ្ន្តឲ្យអ្នកដែលែល់នវណនយិាយ។ អ្នកអាច្នក្ើកបាស់អវីន្្សងជារពំាតន់យិាយកប៏ាន ក្សិនន្ើ
វត្ុននាោះងាយកសរួលក្នុងការ្ុច្្ន្តឲ្យគ្្ន  ន្ើយមានទំ្ ំ្ ំកេ្ក់គ្នអ់ាច្ឲ្យកេ្គ់្្ន នមើលន�ើញ។ វត្ុទាងំននោះអាច្រមួមានែូច្ជា 

ែំ្ ង ្នាទា ត ់្េំងន់្វើេកីកោសកាតុង ឬន�ើ។ រូ្សតវ ឬតុកកតាច្កមរុោះេណ៌កអ៏ាច្នក ើ្ជារពំាតនិ់យាយែល៏្អមយួ្ងដែរ ន្ើយវា

អាច្្ដន្មភាេរកីរាយែល់អងគាក្ជុនំានេលជាមយួគ្្ន ននាោះ្ងដែរ។ 

បុំ្ុសគុំនិតរដាយរ្បើសណ ត្ ក
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សកមមភាព

្កមមភាេនែើម្ើ្ ុខភាេស្តើ ឆ្នា ២ំ០១៥
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ការបង្ហា ញកាយវកិារលបបចចនាកបឌតិ
នយើងទាងំអស់គ្្ន ទនំាកទ់នំងតាមវ ិ្ ីន្្សងៗជានកច្ើន។ នៅក្នុងការទនំាកទ់នំង នេលខលែោះ នយើងអាច្នក ើ្កបាស់រាងកាយនិង 

សកម្មភាេ ន្្សងៗរ្ស់នយើងនែើម្សីកមាកេសីកម្មភាេេតិ និងជដជកមយួរយៈនេលខលែ។ី នយើងអាច្នក្ើសកម្មភាេទាងំននោះ នែើម្ ី

នេច្នច្ញេសីកម្មភាេជាទមាលែ ្ ់ឬអនុញ្្ញ តឲ្យនយើង្ងាហា ញេខីលែួនឯងតាមវ ិ្ ីដែលក្ដ្លជាងាយកសរួលជាងការេភិាកសាដែល

មានលកខាណៈ្លែូវការ។

ក្សិនន្ើកករុមរ្ស់អ្នកបាន នងិកេុំងន្វើការជាមយួគ្្ន ជាយូរមកន្ើយ ជាការក្នសើរេួរេចិារណានឡើងវញិអេំកីារខិតខ ំ

ក្ងឹដក្ង ក្នុងការ្ំនេញការងាររ្ស់សមាជិកកេ្រ់ូ្។

្កមមភាេននោះជលួយបករុម្តលត់ទម្ នងិនលើក�រឹកចិតតគ្នា នៅវញិនៅមក។ វាកអ៏ាចជលួយឲ្យបករុមកស្ងជំននឿចតិត នងិ 

្ម្នចតិត  ជាែមើន�ើងវញិនៅនេលដែលបករុមជលួបបញ្ង ជនម្្ោះ ឬការមិនចុោះ្បមរុងគ្នា ។ 

បនងកើតជារង្វង។់ ឲ្យ្ម្ជកិបករុមអង្គុយចបមរុោះគ្នា នែើម្ើកំុឲ្យេលួកន្រអង្គុយជាបម់តិតភកតិ ឬអនាកដែលន្រស្្គ លជ់ាងន្រ។ 

ន្នាើឲ្យ្ម្ជកិម្នា ក់ៗ ្ិរតេើនរឿងលអៗា ជានបចើនអេំើបុ្រ្គលដែលអង្គុយជាបេ់លួកន្រនៅខ្ងស្ត ទំែ។ នតើគ្តប់ានរលួមចដំែកអ្វើខោ្ះ 

ែលក់ចិប្បជុ?ំ នតើ្រនបម្ងអ្វើដែលគ្តប់ានខិតខបំនំេញជាខ្្ងំ? នេតុអ្វើបានអនាក្តលត់ទមខ្្្ច់នំរាោះការន្្វើការជាមលួយ 

គ្ត?់ នតើការគ្រ្បបាយៗអ្វើខោ្ះដែលអនាកបានន្្វើរលួមគ្នា ? 

បោទា បេ់ើប្របគ់្នា ម្នឱកា្្ិរតរលួច នែើរជុវំញិរង្វង់ នេើយន្នាើឲ្យប្របគ់្នា ដចករដំលកការ្តលត់ទមទ្ាងំនោោះ? 

្កមមភាេននោះក៏អាចន ្្វើជាលក្ខែៈអោមកិភាេ្ងដែរ ៖ ចូរ្រន្រន ម្ ោះ្ម្ជកិបករុមនៅនលើ្ ន្រឹកបកដា្ 

ដាកប់កដា្  នោោះចូលកនាុងែង់ ន្នាើឲ្យ្ម្ជកិបករុមយកបកដា្ន ម្ ោះនោោះនចញ រលួច្រន្រអេំើការ្តលត់ទមជ្ា្នង្ខប។ 

នៅនេល   ្ រន្ររលួច អាចដាកក់ារ្តលត់ទមទ្ាងំននោះចូលនៅកនាុងែង់វញិ រលួចឲ្យ្ម្ជកិែទ�អានឮៗ។

រោ�្តល់តមមលាដល់្កញម
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សកមមភាព

ចងចាុំពីការែ� ែឈងហើេ ចលូ ត្េ ្ចេញោះ 

និង ឈចញ ត្េ រាត។់ ឥឡូវ ចរូសសថេ ថា  

អ្��ុំពញ ង ឈែើរ កាត ់ថ្ពេួយ�ដនលង។

ការតាងំ្ម្ម ្ដិែលម្នការដែោ ំ

្រជឺា វ ិ្ ើែអ៏ស្្រ្យមលួយកនាុងការជលួយឲ្យ  

អនាក ចូលរលួមបន្ធូរអារមមែ៍កនាុងអ�ុំង 

កចិប្បជុតំានតរឹង ឬរជំលួលចតិត។

្កមមភាេនែើម្ើ្ ុខភាេស្តើ ឆ្នា ២ំ០១៥



324	 ឧប្ម្ព័ន្ធ ្រ៖ ្កមមភាេោោនែើម្ើជំរុញការចូលរលួម

ការបដកងៀនដោយដកបើការសលំ�ងដរឿង
�ុតឆាកសំដែងនរឿង និងការសដម្តងតួ (នមើលទេំរ័146 ែល់148) អាច្ជយួ��ឲ្យសមាជកិកករុមអនុវត្តវ ិ្ ថី្មីៗ ក្នុងការទនំាកទ់នំងនៅ

កានអ់្នកែមទ។ ការសំដែងអាច្ ៖ 

• ភាជា ្ទ់ស្សនិកជននៅនងឹ្ញ្ហា ដ្្រជំលួច្តិ្ត។

• អនុញ្្ញ តឲ្យនេេិភាកសាេកី្ធាន្ទេិបាកៗតាមវ ិ្ ីដែលមានសុវត្ភិាេ។ 

• នយិាយនៅកានក់េ្គ់្្ន  នោយមនិេតិេីសមតភ្ាេ ឬកកមតិវ្្្មន៌ឡើយ។

• ជយួ��នេឲ្យនោោះកស្យ្ញ្ហា ជាកករុម។ 

ការសំដែងនរឿង និងសកម្មភាេនទិាននរឿងកអ៏ាច្កតរូវបាននក្ើកបាស់នែើម្អី្រ់អំ្នកនៅនករៅកករុមរ្ស់អ្នកអំេី្ ញ្ហា ដែលអ្នក

កេុំងន្វើការ្ងដែរ។ នៅនេល្នងកើតស្ច្ន់រឿង ចូ្រេិតអំេរីន្ៀ្ដែលអ្នកច្ងឲ់្យទស្សនកិជនរ្ស់អ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណា។ 

នតើអវជីា្ញ្ហា សំខានដ់ែលអ្នកកេុំងសង្មឹថាដសវងយល់នៅក្នុងការសំដែងនរឿងរ្ស់អ្នក? នតើអ្នកអាច្ជរំញុទកឹចិ្ត្តទស្សនកិជន 

រ្ស់អ្នកឲ្យន្វើសកម្មភាេនោោះកស្យ្ញ្ហា ននាោះនៅក្នុងជវីតិផាទា ល់ខលែួនរ្ស់េកួនេនោយរន្ៀ្ណា? ចូ្រេយាយាមរកតួអងគា សំដែង 

ដែលទស្សនកិជនរ្ស់អ្នកនឹងកណំតអ់ត្តសញ្្ញ ណបាន ជាតួអងគាដែលនិយាយ រស់នៅ និងនសលែៀកពាកែូ់ច្ដែលេកួនេធាលែ ្ ់ន្វើ។ 

្ញ្ហា ដែលតួអងគារ្ស់អ្នកជួ្ ក្ទោះេួរមានភាេជាកដ់ស្តង និងក្ហាកក់្ដ្លនឹង្ញ្ហា ដែលទស្សនកិជនរ្ស់អ្នកក្�មមខុ 

្ងដែរ។ វា្ងកភាេងាយកសរួលនកច្ើនក្នុងការជំរញុទឹកចិ្ត្តឲ្យមនុស្សចាតវ់ធិានការ ក្សិនន្ើនយើង្ងាហា ញ្ញ្ហា ដែលែកជ់ា្ ់

ក្នុងន្ោះែូង និងចិ្ត្តរ្ស់េកួនេ។ ស្ច្ន់រឿងអេីំ្ញ្ហា មនិកតរូវមានភាេស្មញ្ញ នេកនទ។ តាមរយៈការ្ងាហា ញេភីាេស្មុេស្្ម ញ 

មន្ញ្ហា  នយើងអាច្ជរំញុឲ្យកករុមេតិបានសីុជនករៅអំេី្ញ្ហា  នងិែំនណាោះកស្យ។

្កមមភាេនែើម្ើ្ ុខភាេស្តើ ឆ្នា ២ំ០១៥
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បរងកើតរ�ឿងសុំណដង�បស់អ្នករដាយរ្បើ្ោស់វិ្ីសា្សត “ចង់-ឧបសគរ-ឈ្នោះ”
ចា្ន់្្តើមការសំដែងនរឿងរ្ស់អ្នកជាមយួនឹង “ច្ង”់ ។ ្្តល់ស្ច្ន់រឿង ្នាទា ្ម់កដច្ករដំលកនគ្ល្ណំង ឬក្តីកបាថា្ន រ្ស់ តួអងគា 

សំខាន។់ 

បងេិនចងឈ់បាោះបងឈ់ចាលឈនាោះឈទ 

ដត្្រដ�លឈនោះជាវធិសីែលអាច 

ជយួឲ្យ ឈយើងសន្ុ្ំ រា�ប់ានខ លោះ 

ទុំរា ុំអនូឈ្តៀេខ លនួរចួរាល។់ 

្រតាីខ ្ញុំចងប់នតាពយាយាេយ��នូ។ 

គាតនឹ់ងេិនឈបព់យាយាេឈទ 

រ�ូតទាលស់តបាន 

�នូ្្ររុសរ្ា�។់

ឈយើងគរួដតជញុំគ្ានិយាយ 

ឈរឿងឈនោះឈៅឈេើល។ �នូឯង 

រ�នឹ�រ�្យស្រាប ់

និយាយឈៅកាន្់រតាឯីងឈៅ។

អនូចងរ់ងច់ា ុំប៉ញនាមា នឆ្្ ុំឈទៀត

សឹេឈយើងពយាយាេេតាងឈទៀត 

ឈែើេបែទីញ�ឈពលឲ្យ�នូសស ីឈយើង 

ធុំលមេអាចជយួអនូឈេើល ដ្ 

� ូនគ៉្ រ្ា�ឈ់ទៀតបាន។

�នូដា ឈៅតចូ្ស.់.. 

ឈយើងសឹង ដតរ�អាហារ 

�ូបេិន្គបផ់ង  ែចូបង 

ឈ�ើញសរាបឈ់�ើយ!

ឈតើឈពល្ឈទើប 

អនូបឈងកើត �នូ ្្ររុស 

រ្ា�ឲ់្យបង?

្នងកើតឧ្សេគា េនីកពាោះវាជយួ��ឲ្យការសំដែងនរឿងរ្ស់អ្នកកានដ់តមានភាេរនំ�ើ្  នងិេួរឲ្យចា្អ់ារម្មណ៍។ 

្ញ្ច្ក់ារសំដែងនរឿងរ្ស់អ្នកជាមយួនឹងតួអងគា�្នោះ ឬចាញ់ក្នុងការខតិខទំាមទាររ្ស់េួកនេ!

្កមមភាេនែើម្ើ្ ុខភាេស្តើ ឆ្នា ២ំ០១៥
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ដុំបូនាម ន
ការសំដែងនរឿងអាច្នងឹ្្តល់ក្សិទ្ធភាេខ្ពស់ខាលែ ងំណាស់។ ចូ្រច្ងចាចំ្ណុំច្ខាងនកកាមននោះ ៖ 

ក្ការមនិេួរន វ្ើ ៖

• កំុ្ងាហា ញច្ណុំច្អាកកក ់ែូច្ជា�ុតចា្រ់នំលា�កេុំងនកើតនឡើងនោយផាទា ល់ ជនំសួមកវញិេួរនិយាយអេំអីំនេើននាោះ ដែល 

បាននកើត នឡើងនករៅឆាក។ (នមើលជំេូក ៦ ៖ ការ្ញ្ច្់្ ងិសានយនឌរ័ ទេំរ័ 132 ែល់ 134 ទេំរ័ 141 នងិ 148។) 

• កំុស្តី្ននាទា សជនរងនកគ្ោះ នសើច្ចំ្អក ឬ្ងាហា ញ�ុតឆាកដែលោស់អារម្មណ៍្លែូវន�ទ។

• កំុឲ្យអ្នកសំដែងនែើរតណួាដែលអាច្នងឹឲ្យេកួនេមានអារម្មណ៍ថាដស្តងខាលែ ងំនេក 

ឬែូច្នងឹស្្នភាេក្នុងជវីតិរ្ស់េកួនេខាលែ ងំនេក។ 

ក្ការេួរន វ្ើ ៖

• ដ្ងដច្កអ្នកសំដែងឲ្យនៅោច្េ់តីនួាទីរ្ស់េួកនេ។ នយិាយអេីំស្ច្ន់រឿង 

នកកាយនេលសំដែងច្្ ់្៉ុដន្តនៅ្ន្តសំនៅនៅតួអងគាសំដែងនោយនៅន ្្ម ោះ ឬតនួាទរី្ស់េកួនេនៅក្នុងស្ច្ន់រឿង។ 

• ្្តល់នេលនវលាែល់ការសំដែងនរឿងឲ្យបានដវងកេ្ក់គ្នន់ែើម្សីនកមច្នូវនគ្ល្ំណងរ្ស់អ្នក ្នាទា ្ម់កសឹម កាតវ់ា 

នចាល ខលែោះៗ។

• នក្ើកបាស់នកេឿងដតងឆាក (នកេឿងដែលតណំាងឲ្យវត្ុន្្សងៗ ែូច្ជា ោវន្វើេីកកោសកាតុង) �ុតឆាកកំដ្លែង ន ្្ម ោះដ្្ 

កំដ្លែងៗ តនួាទីនយនឌរ័ដែលផាលែ ស់ ្្តូរ និងការនិយាយដ្្្ំន្លែើសឲ្យបាននកច្ើន!

តនន្បីបទចដកមៀងនងិការរា ំ
ជានរឿយៗ តនន្តី នងិ្ទច្នកមៀងមានឥទ្ធេិលនលើអារម្មណ៍រ្ស់មនុស្ស ជាខាលែ ងំ។ 

នៅនេលដែលេត័ម៌ាន ឬទស្សនៈកតរូវបាន្ញ្ចូលនៅក្នុងឃ្លែ  ្ ទច្នកមៀង េកួវា 

កានដ់តងាយកសរួលឲ្យមនុស្សច្ងចា ំនិងយកនៅ្្សេវ្ សាយ្ន្តែល់ អ្នកែមទ។ 

ការនកច្ៀង និងរានំលើកទកឹចិ្ត្តឲ្យមនុស្សចូ្លរមួសកម្មភាេ ន្វើឲ្យ មនុស្ស មាន 

អារម្មណ៍ល្អ នងិជាវ ិ្ ែីអ៏ស្្ច រ្យក្នុងការ្្សេវ្ សាយេអីណំាច្នកើននឡើងដែលបាន

មកេីការខតិខកំ្ងឹដក្ងរ្ស់កករុម។ ទនទាមឹនងឹននោះ តនន្តី នងិ្ទច្នកមៀង្នងកើត 

្រយិាកាសរកីរាយ! ច្នកមៀង និងរបាអំាច្ផាលែ ស់្្តូរថាមេលមនកចិ្្ចក្ជុ ំជយួ��ឲ្យ 

អ្នកទាកទ់ាញច្ណំា្អ់ារម្មណ៍នៅនលើ្ទ្ងាហា ញស្ធារណៈ និងក្មលូ្្តុ ំ 

មនុស្ស មកគ្កំទ្េុវន្តុរ្ស់អ្នក។ 

ខ ្ញុំេិនឲ្យ ដារ ៉ ូសុំសែងត ួ

បង្រ្ូន្្ររុសឈខ ទេើយឈទ។ 

្កមមភាេនែើម្ើ្ ុខភាេស្តើ ឆ្នា ២ំ០១៥


