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និងអាំដព្ើ ិងាដ ើស្តស្ត ី 
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ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ ២០១៣  



របាយការណ៍ចុងដទ្កាយ 

  

 ាំដណើ រននការបញ្ជ្រា បដយនឌ័រ៖ ការស្រាវទ្ាវអាំពី្យុរធាស្តស្ររប់ាា ត់ការដរ ើស្ដអើងដយនឌ័រ និងអាំដព្ើ ិងាដ ើស្តស្រី 2  

(របាយការណ៍របកគាំដ ើញស្ាំខាន់ៗ ខខវចិាិកា ឆ្ន ាំ២០១៣) 
 

 

របាយការណ៍ស្តពីីរបកគំហ ើញស្ខំាន់ៗ   
 

ការស្រាវស្រាវស្តពីី ដហំណើ រននការបញ្ជ្រា បហយនឌ័រ៖ ការស្រាវស្រាវអពំីយទុ្ធាញ្ជ្ស្រ 
ទ្ប់ាា ត់ការហរ ើស្ហអើងហយនឌ័រ និងអំហពើ ងិាហ ើញ្ជ្ស្រ ី

 
ទ្ិដឋភាពទ្ូហៅ  

របាយការណ៍ដនេះ 
ផ្ត ់នូវដស្ចកតីស្ដងេបអាំពី្ការស្រាវទ្ាវដតត តដ ើការ ាំដណើ រននការបញ្ជ្រា បដយនឌ័រ ៖ 
ការស្រាវទ្ាវអាំពី្យុរធាស្តស្ររប់ាា ត់ការដរ ើស្ដអើងដយនឌ័រ និងអាំដព្ើ ិងាដ ើស្តស្រី ខ  មាន
ដគ បាំណងដវវងយ ់ពី្រដបៀប និងមូ្ ដ តុខ  ដ្វើឱ្យស្តស្រី និងបុរស្កម្ពុាដ្វើការចរចា 
និងទ្បឆ្ាំងតបតចាំដ េះបរោា នដយនឌ័ររបស់្ស្ងគម្។ ស្ាំណួររូដៅ ស្ទ្មាប់ការស្រាវទ្ាវដនេះគឺ 
“ដតើស្តស្រី និងបុរស្កម្ពុាកាំពុ្ងចរចា និងដ្វើការដរ ើបទ្មាស្ដចញពី្បរោា នដយនឌ័រខ  មាន កេណៈ
ទ្គប់ទ្គង/គបស្ងាត់ដោយរដបៀបណា ាពិ្ដស្ស្ផ្នត់គាំនិតខ   ក់ព័្នធនឹងការររួ យក 
និងការទ្បទ្ពឹ្តរិអាំដព្ើ ិងាដ ើស្តស្រី និងផ្នត់គាំនិតខ   ក់ព័្នធនឹងស្តស្តីកនុងនម្ាអនក ឹកនាំ 
និងាអនកចូ រមួ្កនុងឆ្កនដោបាយ?”  
 
 ការស្រាវទ្ាវដនេះ ាខផ្នកមួ្យននគដទ្មាងស្តីពី្  រធភាព្ររួ បានយុតតិ្ម៌្ស្ទ្មាប់ស្តស្តី 
ខ  ាគដទ្មាងមួ្យអនុវតតរមួ្គន ដោយទ្កសួ្ងកិចចកការនរនីនទ្បដរស្កម្ពុា និងអងគការ GIZ 
(Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)) និងររួ បាន 
ការឧបតថម្ភមូ្ និ្ិដោយទ្កសួ្ងស្ ព័្នធននទ្បដរស្អា លឺម៉្ង់ស្ទ្មាប់ស្ ទ្បតិបតតិការដស្ ាកិចចក 
និងការអភិវឌឍ (BMZ) និងរីភាន ក់ងារននទ្បដរស្ដអស្ប៉ញស្ទ្មាប់ស្ ទ្បតិបតតិការអនតរាតិ 
(AECID)។ ការស្រាវទ្ាវដនេះក៏ររួ បាននូវការគាំទ្រពី្ 
គដទ្មាងភាព្ាន គូស្ទ្មាប់រប់ាា ត់អាំដព្ើ ិងាទក់រងនឹងដយនឌ័រ (P4P) 
ខ  ាគដទ្មាងរមួ្គន មួ្យរវាងអងគការ UNDP, UNFPA, UN Women និង 
កម្មវ ិ្ ីទ្បចាាំតាំបន់អាសីុ្ប៉ាសីុ្ ិវករបស់្អងគការ UNV ស្ទ្មាប់រប់ាា ត់អាំដព្ើ ិងាទក់រងនឹង
ដយនឌ័រ អងគការមូ្ និ្ិ Heinrich-Böll-Foundation (HBF)ii និងអងគការដយនឌ័រ 
និងការអភិវឌឍស្ទ្មាប់ទ្បដរស្កម្ពុា។ 
ការសិ្កាស្រាវទ្ាវដនេះពិ្និតយដម្ើ ារូដៅដ ើរដបៀបខ  ម្នុស្សបខងវរការទ្បទ្ពឹ្តតិរបស់្ខលួនផ្ទុយពី្



របាយការណ៍ចុងដទ្កាយ 

  

 ាំដណើ រននការបញ្ជ្រា បដយនឌ័រ៖ ការស្រាវទ្ាវអាំពី្យុរធាស្តស្ររប់ាា ត់ការដរ ើស្ដអើងដយនឌ័រ និងអាំដព្ើ ិងាដ ើស្តស្រី 3  

(របាយការណ៍របកគាំដ ើញស្ាំខាន់ៗ ខខវចិាិកា ឆ្ន ាំ២០១៣) 
 

បរោា នដយនឌ័រខតមាន កេណៈាវជិ្ាមាន (Marsh et al., 2004) 
ដោយដទ្បើទ្បាស់្នូវបដចចកកដរស្ស្ដងាតដ តុការណ៍ស្ាំខាន់ៗ (Fisher, 1997 and Flanagan, 1954)        
ក៏ ូចា ការស្រាវទ្ាវតាម្វ ិ្ ីាស្តស្តខ  មានការចូ រមួ្ ដោយដទ្បើទ្បាស់្ឧបករណ៍ថតរបូ 
និងថតស្ដម្លង (Wang and Burris, 1997)។ ម្យ៉ងដរៀត 
ការស្រាវទ្ាវដនេះទ្តវូបានដរៀបចាំដ ើងបនទ ប់ពី្មានការររួ ាគ  ់ 
និងមានកងវ ់អាំពី្កទ្មិ្ត ៏ខពស់្ននអាំដព្ើ ិងាទក់រងនឹងដយនឌ័រដៅកនុងទ្បដរស្កម្ពុា (Fulu et 
al., 2013) និងម្យ៉ងដរៀត ដោយមានការររួ ាគ  ់ថា បុរស្ 
និងស្តស្តីខខមរបាននិងកាំពុ្ងដ្វើការចរចាអាំពី្បរោា នស្ងគម្ទាំងដនេះដៅកនុងជី្វតិរស់្ដៅទ្បចាាំនថៃរបស់្ពួ្
កដគ (Wong, 2009)។ 
 

ចាំនួនស្ាំណាកស្ទ្មាប់យកម្កសិ្កាដៅកនុងការស្រាវទ្ាវដនេះមាន ៦៨នក់ាជ្នាតិខខមរ 
(ស្រសី្ចាំនួន ៣៧នក់ និងបុរស្ចាំនួន ៣១នក់) ខ  អនកទាំងដនេះមានទ្បវតតិចទ្ម្រេះ 
បុ៉ខនតការដទ្ជ្ើស្ដរ ើស្ដនេះទ្តវូដតត តដ ើការអនុវតត និងជ្ាំដនឿរបស់្ពួ្កដគខ  មាន កេណៈផ្ទុយពី្
អវីខ  ទ្តវូបានចាត់រុកថាាបរោា នដយនឌ័រខ  មាន កេណៈ
ទ្គប់ទ្គង/គបស្ងាត់ដៅកនុងទ្បដរស្កម្ពុា។ 
ារូដៅបរោា នទាំងដនេះទក់រងនឹងអវីខ  ទ្តវូបានដគចាត់រុកថា ាអាកបបកិរោិ 
និងស្កម្មភាព្ខ  អាច និងមិ្នអាចររួ យកបានស្ទ្មាប់បុរស្ និងស្តស្តីដៅកខនលងដ្វើការ ដៅផ្ទេះ 
ដៅកនុងស្ គម្ន៍ និងដៅកនុងស្ងគម្កម្ពុា។ 
ការទ្បមូ្ រិននន័យដនេះដ្វើដ ើងាមួ្យទ្ករម្ស្ាំណាកចាំនួន ២ទ្ករម្ៈ ទ្ករម្ស្ាំណាករី ១ មានចាំនួន 
៤០នក់ (ស្រសី្ ២៤នក់ និងបុរស្ ១៦នក់) 
ខ  ពួ្កដគបានចូ រមួ្ដៅកនុងការស្មាភ ស្ ក់កណាត  ផ្លូវការ 
ខ  ាខផ្នកមួ្យននការស្រាវទ្ាវមានដ ម្ េះថា ការស្ដងាតដម្ើ ដ តុការណ៍ស្ាំខាន់ៗ។ 
ចាំខណកទ្ករម្ស្ាំណាករី ២ មានអនកចូ រមួ្ចាំនួន ២៨នក់ (ស្រសី្ ១៣នក់ និងបុរស្ ១៥នក់) 
ខ  បានចូ រមួ្ដៅកនុងសិ្កាេ ាលាថតរបូទ្បចាាំស្បាត  ៍ចាំនួន ៩ដ ើក ដ ើម្ប ី
ផ្ ិតនូវាច់ដរឿងតទ  ់ខលួនដោយមានអម្ដោយរបូថតដទ្កាម្ទ្បធានបរ “ខ្ុាំាម្នុស្សពិ្ដស្ស្ 
និងខុស្ខបលកពី្ដគ”iii ខ  ាខផ្នកមួ្យននការស្រាវទ្ាវខ  មានដ ម្ េះថា 
រស្សនៈននការតល ស់្បរូរiv។ 

 



របាយការណ៍ចុងដទ្កាយ 

  

 ាំដណើ រននការបញ្ជ្រា បដយនឌ័រ៖ ការស្រាវទ្ាវអាំពី្យុរធាស្តស្ររប់ាា ត់ការដរ ើស្ដអើងដយនឌ័រ និងអាំដព្ើ ិងាដ ើស្តស្រី 4  

(របាយការណ៍របកគាំដ ើញស្ាំខាន់ៗ ខខវចិាិកា ឆ្ន ាំ២០១៣) 
 

ការស្រាវទ្ាវដនេះបានដទ្បើទ្បាស់្នូវស្ាំណាកទាំងដនេះកនុងដគ បាំណងាក់លាក់ ដោយអនក 
ខ  ទ្តូវខ  បានអដ ា្ ើញឲ្យចូ រមួ្ដៅកនុងការស្រាវទ្ាវដនេះ គឺសុ្រធខតាអនកខ  មានឥរោិបថ 
និងអាកបបកិរោិកនុងការរស់្ដៅខ  មាន កេណៈផ្ទុយពី្បរោា នដយនឌ័រកនុងស្ងគម្កម្ពុាខតមាន
 កេណៈវជិ្ាមាន។  ូចដស្ៀវដៅរបស់្ Flanagan (1978: 138) 
បាននិោយអាំពី្ការដទ្ជ្ើស្ដរ ើស្ស្ាំណាកដោយដទ្បើ 
បដចចកកដរស្ស្ដងាតដម្ើ ដ តុការណ៍ស្ាំខាន់ៗថា “ដគ បាំណង... 
គឺមិ្នខម្នចង់ររួ បាននូវការប៉ាន់ទ្បមាណ ៏សុ្ទ្កិតអាំពី្ភាព្ញឹកញាប់ដនេះដរ ខតគឺទ្តវូទ្បាក ថា 
រស្សនៈខុស្ៗគន  និងទ្បដភរននបរពិ្ដា្ន៍ខុស្ៗគន ទាំងឡាយទ្តូវបានដ ើកយកម្្លុេះបរចក ាំង”។ 
កនុងន័យដនេះ អនកចូ រមួ្ដៅកនុងការស្រាវទ្ាវមានទ្បវតតិចទ្ម្រេះ។ ភាគដទ្ចើនពួ្កដគមានអាយុដ ើស្ពី្ 
២០ឆ្ន ាំ និងទ្តូវខបងខចកដៅតាម្ទ្បដភរអាយុ។ ខណៈខ  អនកចូ រមួ្ចាំនួន 
៥៤ភាគរយរស់្ដៅកនុង   រីទ្បជុ្ាំជ្ន/ខកបររីទ្បជុ្ាំជ្ន (និង ៤៦ភាគរយរស់្ដៅជ្នបរ) 
ពួ្កគត់ដស្ទើរខតទាំងអស់្មានទ្បវតតិាអនកជ្នបរ។ 
ការសិ្កាដនេះមានអនកចូ រមួ្ម្កពី្ទ្គប់ស្រស្ទប់វណណៈ គឺមាន អនកមានវាិា ជី្វៈ ម្ញ្ជ្នតីរាជ្ការ កសិ្ករ 
អនកស្មនូ/ ក់ចានឆ្ន ាំង កីឡាករទ្បោ ់ អនកផ្សព្វផ្ាយ ក់ស្រាដបៀរ ក៏ ូចា 
ស្មាជិ្កននអងគការខ  ដ្វើាមួ្យស្ គម្ន៍ ( ូចា ស្មាគម្អភិវឌឍន៍សុ្ខភាព្ទ្បាជ្ន (PHD) 
និងស្មាគម្អនកផ្សព្វផ្ាយ ក់ស្រាដបៀរ (BPA)) អនក ឹកនាំដៅកនុងភូមិ្ និងស្ គម្ន៍ និង       
អនកស្ម័ទ្គចិតតស្ គម្ន៍។ ាថ នភាព្ទ្គាួររបស់្ពួ្កដគ មាន កេណៈចទ្ម្រេះ (ខលេះដរៀបការ ខលេះខ ង េះ 
ខលេះដម្ម៉ាយ ខលេះដៅ ីវ) និងមានដភរខុស្ៗគន  (អនកស្រស្ឡាញ់ដភរផ្ទុយគន  បុរស្ស្រស្ឡាញ់បុរស្ ូចគន  
និងស្តស្តីស្រស្ឡាញ់ស្តស្តី ូចគន ) រមួ្ទាំងអនកខ  មានាថ នភាព្សុ្ខភាព្ខុស្ៗគន  

( ូចាអនកខ  រចួជី្វតិពី្អាំដព្ើ ិងាទក់រងនឹងដយនឌ័រ អនកមានផ្ទុកដម្ដរាគដអ ស៍្ាដ ើម្)។ 
 
ដោយារខតទ្បធានបរននការស្រាវទ្ាវដនេះមាន កេណៈរដស្ើប 

 ូចដនេះក៏មានការយកចិតតរុកោក់ចាំដ េះការអនុវតតតាម្ទ្កម្សី្ ្ម៌្ននការស្រាវទ្ាវផ្ងខ រ ូច
ា 
ការសុ្ាំឲ្យមានការទ្ព្ម្ទ្ ងពី្អនកចូ រមួ្បនទ ប់ពី្បានព្នយ ់ទ្គប់ទ្ជ្រងដទ្ាយអាំពី្ដគ បាំណងនន
ការស្រាវទ្ាវ និងការធានឲ្យមានការរកាការស្មាៃ ត់ និងការដទ្បើដ ម្ េះអានមិ្កាដ ើម្។ 
កនុងករណីការស្រាវទ្ាវដ ម្ េះថា រស្សនៈននការតល ស់្បរូរ (V4C) 
ក៏មានការអនុវតតតាម្ទ្កម្សី្ ្ម៌្ាក់លាក់ននវាិា ជី្វៈថតរបូតាម្ខបបចូ រមួ្ផ្ងខ រ  ូចា 
មានការបណតុ េះបណាត  អាំពី្ទ្កម្សី្ ្ម៌្ថតរបូ 



របាយការណ៍ចុងដទ្កាយ 

  

 ាំដណើ រននការបញ្ជ្រា បដយនឌ័រ៖ ការស្រាវទ្ាវអាំពី្យុរធាស្តស្ររប់ាា ត់ការដរ ើស្ដអើងដយនឌ័រ និងអាំដព្ើ ិងាដ ើស្តស្រី 5  

(របាយការណ៍របកគាំដ ើញស្ាំខាន់ៗ ខខវចិាិកា ឆ្ន ាំ២០១៣) 
 

ការសុ្ាំការអនុរា តពី្អនកខ  ាកម្មវតថុននការថតរបូ 
និងការរកានូវកម្មសិ្រធិបរា កនុងការខចករ ាំខ ករបូថត 
ឬដទ្បើទ្បាស់្របូថតាមួ្យអនកថតរបូដផ្សងដរៀត (OPC, 2011)។ 
 
របកគំហ ើញស្ខំាន់ៗ  
 
ស្ភាព្ននជ្ាំដនឿអាំពី្ដយនឌ័រ និងការអនុវតតននកនុងចាំដណាម្អនកចូ រមួ្ដៅកនុងការស្រាវទ្ាវ  

អនកចូ រមួ្ខលេះដៅកនុងការស្រាវទ្ាវដនេះ បានអេះអាងថា ពួ្កដគានិចចកកា ខតងមានជ្ាំដនឿ 
និងការអនុវតតន៍ទាំងដនេះ។ ពួ្កដគបានដរៀបរាប់អាំពី្រដបៀបខ  ដគ្លងកាត់ាក់ខស្តង 
ដៅដទ្កាម្ការគបស្ងាត់ទាំងឡាយរបស់្ស្ងគម្។ ខលេះដរៀតបានអេះអាងថា ពួ្កដគបានដ្វើការខកខទ្ប 
 ូចា បុរស្និោយថា ពួ្កដគបានប្ឈប់អាំដព្ើ ិងា តា ក ឬកាត់បនថយការផឹ្កដទ្គឿងស្រស្វងឹ     
វប់ដ ងខ បងតដៅដរៀត និងមានទ្បព្នធខតមួ្យ។ ចាំខណកស្តស្តីៗវញិនិោយថា 
ពួ្កដគមិ្នអាចររួ យកបានដរនូវរាំនក់រាំនងខ  ទ្បកបដោយការរ ាំដលាភបាំ ន អាំដព្ើ ិងា 
ឬការោក់កាំ ិតពី្ស្ងគម្។ ដ តុផ្ ខ  នាំឲ្យមានការខកខទ្បមានដទ្ចើន។ ខលេះនិោយថា 
ពួ្កដគចាប់ដផ្តើម្ដចារា ស្ាំណួរអាំពី្ជ្ាំដនឿពី្បុរាណកា  
និងការអនុវតតន៍បរោា នស្ងគម្ទាំងដនេះដៅកនុងស្ម័្យកា ដនេះ ខណៈដព្ ខ  អនក នរដរៀត 
មិ្នបានដម្ើ ដ ើញនូវអតថទ្បដោជ្ន៍កនុងការខ  ទ្តវូទ្បតិបតតិតាម្បរោា នទាំងដនេះដរ។ 
ការទ្បខកកគន  ឬការចរចាអាំពី្បរោា នដយនឌ័រ 
វាមិ្នខម្នចាាំបាច់ថាទ្តូវខតប ិដស្្ទាំងស្រស្រងនូវបរោា នស្ងគម្ 
ឬស្នមតថាទ្តូវខតររួ យការូដៅដនេះដរ។ អនកចូ រមួ្ដៅកនុងការស្មាភ ស្មួ្យចាំនួន 
ដៅដព្ ខ  និោយាក់លាក់អាំពី្ស្តស្តី ពួ្កដគមិ្នបានចាត់រុកថា ការទ្បឆ្ាំងនឹងបរោា ន 
គឺាអាកបបកិរោិ ៏អាទ្កក់ដនេះដ ើយ៖ វាមានធាតុននការដជ្ឿាក់មួ្យ 
ដ ើយមានការដម្ើ ដ ើញដរៀតថា អាំដព្ើមិ្នស្រស្បតាម្ទ្បនព្ណី 
វាដកើតមានដៅកនុងបរបិរ ៏រូ ាំរូលាយននចរតិរបស់្បុគគ  
និងទ្តូវបានទ្បទ្ពឹ្តតដោយម្នុស្ស ា្ំដព្ញវយ័ខ  មានការររួ ខុស្ទ្តូវដៅកនុងាថ ប័ន    មួ្យ។ 
ដ តុផ្ មួ្យដរៀតននការតល ស់្បតូរនូវការគិត និងអាកបបកិរោិដនេះគឺមានការយ ់ ឹងថា 
ដតើស្កម្មភាព្របស់្ម្នុស្សមាន ក់ វាបានរមួ្ចាំខណក  ់ស្ងគម្ និងបដងាើតនូវបរោា នោ៉ង ូចដម្តច។        
អនកចូ រមួ្ខលេះយ ់ថា ការតល ស់្បតូរវាទក់រងនឹងការមានចកេុវស័ិ្យអាំពី្ស្ងគម្ 
និងការចង់បាននូវអនគតកាន់ខតទ្បដស្ើរស្ទ្មាប់ពួ្កដគ កូនរបស់្ពួ្កដគ 
និងស្ទ្មាប់អនក នរដរៀត។ 



របាយការណ៍ចុងដទ្កាយ 

  

 ាំដណើ រននការបញ្ជ្រា បដយនឌ័រ៖ ការស្រាវទ្ាវអាំពី្យុរធាស្តស្ររប់ាា ត់ការដរ ើស្ដអើងដយនឌ័រ និងអាំដព្ើ ិងាដ ើស្តស្រី 6  

(របាយការណ៍របកគាំដ ើញស្ាំខាន់ៗ ខខវចិាិកា ឆ្ន ាំ២០១៣) 
 

 
ខណៈដព្ ខ  អនកចូ រមួ្ស្មាភ ស្មួ្យចាំនួនដ្លើយថា ទ្តូវទ្បឆ្ាំងនឹងបរោា នដយនឌ័រ 

ទាំងដនេះ អនកខលេះនិោយថា ទ្តូវទ្បតិបតតិតាម្ 
ខតកនុង កេណៈមួ្យខ  មិ្នបដណាត យខលួនឲ្យបរោា នទាំងដនេះម្កទ្តតួទ្តាដ ើខលួនងងទាំងស្រស្រងបា
នដ ើយ។ ចាំខណកស្តស្តីខលេះ ាពិ្ដស្ស្អនកខ  ររួ អតថទ្បដោជ្ន៍ពី្ស្ងគម្បានតិចតួច ូចា 
ករណីអនកផ្សព្វផ្ាយស្រាដបៀរាដ ើម្ ពួ្កដគនិោយថា ការទ្បតិបតតិតាម្តួនរីខ  បានកាំណត់ 
វានឹងបដងាើតនូវអតតស្រា ណ និង“ទ្បទ្កតីភាព្”។ ដៅកនុងករណីដផ្សងដរៀត 
ការខកស្ទ្ម្ួ នូវបរោា នដយនឌ័រខ  មាន កេណៈទ្គប់ទ្គង/គបស្ងាត់ 
គឺាវ ិ្ ីមួ្យកនុងការពុ្េះ រាមួ្យបរោា នទាំងឡាយខ  មាន។ 
ការទ្បតិបតតិតាម្បរោា នខលេះក៏អាចាយុរធាស្តស្តដ ើម្បីរស់្រានមួ្យ 
ខ  មានដគ បាំណងរូដៅគឺដ ើម្បរីចួចាកផុ្តពី្គាំនបស្ងគម្។    ាពិ្ដស្ស្ស្ទ្មាប់បុរស្វញិ 

ការពិ្ភាកាអាំពី្បរោា នដយនឌ័រមានន័យថា ាការកាំណត់និយម្ន័យដ ើងវញិនន កយថា 
អវីដៅាបុរស្ ឬអវីដៅាបុរស្ “ពិ្ត” ឬ បុរស្ “ដព្ញ កេណៈ”។ 
ទាំងដនេះវាក៏្លុេះបរចក ាំងអាំពី្ស្រា ណននអាំណាចខ  រមួ្ផ្សាំបងាប់ដៅកនុងការយ ់ ឹងអាំពី្ កយភាព្
ាបុរស្ផ្ងខ រ។ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

បុរស្ពិ្តអាចដ្វើការតល ស់្បតូរបាន  

 
ខ្ុាំបានខកខទ្ប។ បចចកុបបននដនេះ 
ខ្ុាំគឺាម្នុស្សមាន ក់ថមីស្នល ង។   
 
 
 
 
 
 
របូថត និងាច់ដរឿងៈ បុរស្អាយុ ៦១ឆ្ន ាំ 
ដរៀបការដ ើយ និងាទ្បធានភូមិ្។  
© V4C participant 7GI/OPC/GIZ, 2011 
 
 
 
 
 
 
 



របាយការណ៍ចុងដទ្កាយ 

  

 ាំដណើ រននការបញ្ជ្រា បដយនឌ័រ៖ ការស្រាវទ្ាវអាំពី្យុរធាស្តស្ររប់ាា ត់ការដរ ើស្ដអើងដយនឌ័រ និងអាំដព្ើ ិងាដ ើស្តស្រី 7  

(របាយការណ៍របកគាំដ ើញស្ាំខាន់ៗ ខខវចិាិកា ឆ្ន ាំ២០១៣) 
 

 
ការពិ្ភាកាខវកខញកអាំពី្បរោា នដយនឌ័រ 

គឺទក់រងនឹងការមិ្នទ្ព្ម្ររួ យកនូវរដបៀបននការខបងខចកការងារឲ្យកាន់ខតមាន កេណៈស្ម្្
ម៌្៖ បុរស្ដ្វើការងារ “ស្រសី្ៗ” ដ ើយស្រសី្ៗដ្វើការងារ “ទ្បរស្ៗ”។ បុរស្ខ  ដ្វើការងារស្រសី្ៗខបបដនេះ 
ដោយារមូ្ ដ តុមួ្យចាំនួន ូចាខលួនទ្តូវមានការររួ ខុស្ទ្តូវ 
និងដ្វើឲ្យខលួនកាន់ខតមានទ្បដោជ្ន៍ (  ់ទ្គួារ និងស្ងគម្ាតិ)      ូចាថា អនកណារាំដនរ 
អនកណាខ  មានការងារដទ្ចើនាង 
អនកខ  មានដព្ នឹងទ្តូវដ្វើអវីដ ើម្បីដអាយកិចចកការទាំងដនេះរចួរា ់។   

 
 

 
 
 
 
 

  



របាយការណ៍ចុងដទ្កាយ 
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(របាយការណ៍របកគាំដ ើញស្ាំខាន់ៗ ខខវចិាិកា ឆ្ន ាំ២០១៣) 
 

 
ស្តស្តីខតងស្នមតថាការងាររបស់្បុរស្ានិចចកកា  គឺាការងារមានកនទ្ម្ 

ពិ្ដស្ស្ ូចាការររួ រ៉ាប់រងការងារមួ្យចាំនួន 
ឬការងារកនុងតួនរីាអនក ឹកនាំដៅកនុងវស័ិ្យាធារណៈ។ 

ាដរឿយៗមានការដកើតដ ើងនូវដ តុផ្ មួ្យចាំនួន ូចា ពួ្កដគមិ្នអាចដ្វើការងារនេះបានដរ 
ដោយារខតកា ៈដរស្ៈរបស់្ពួ្កដគមិ្នអនុរា តដអាយដគដ្វើការខបងខចកការងារទាំងដនេះ 
ាពិ្ដស្ស្ ដោយារពួ្កដគមិ្នមានបុព្វសិ្រធិនឹងដ្វើខបបដនេះបាន។ 
អនកខលេះដរៀតបានជ្ាំទស់្នឹងនិយម្ន័យខ  មានការខបងខចកការងារតាម្ដយនឌ័រ 
និងការទ្បកាន់ថា វាមានការងារស្ទ្មាប់បុរស្ និងការងារស្ទ្មាប់ស្តស្តី។ 
ការទ្បខកកអាំពី្ការខបងខចកការងារខបបដនេះក៏ស្ាំដៅដ ើថា ដតើអនកណាអាចដ្វើអវីបានខលេះ 
ដ ើយក៏មានការកាំណត់និយម្ន័យដ ើងវញិថាអវីដៅខ  បដងាើតបានា កយថា ការងារ 

ដព្ ខ  ទ្បព្នធរបស់្ខ្ុាំដ្វើការងារផ្ទេះខតមាន ក់ងង 
វាចាំណាយដព្ យូរ។ ( ូដចនេះ) 
ដទ្កាយពី្ខ្ុាំដទ្កាកពី្ដ ក ខ្ុាំដបាស្ជូ្តផ្ទេះ។ ខ្ុាំ 
យកកញ្ជ្នតកដៅផ្ាររិញម្ហូប។ 
ខ្ុាំជួ្យដ្វើការងារផ្ទេះទ្បព្នធរបស់្ខ្ុាំ ូចាោាំបាយ 
លាងចាន   ក់ ូរ ដបាកគក់។ បនទ ប់ម្កខ្ុាំ 
ដៅដ្វើការដៅ ុាំ។ ខ្ុាំ ឹងថា ទ្បសិ្នដបើខ្ុាំជួ្យ 
ទ្បព្នធខ្ុាំនឹងចាំដណញដព្ ដវលា 
ដ ើយដយើងអាចដតត តដ ើបរហ ស្ាំខាន់ៗដផ្សងដរៀត ូ
ចាស្ គម្ន៍ និងទ្គួាររបស់្ដយើង។  
 
របូថត និងាច់ដរឿងៈ ដម្ ុាំអាយុ ៦៦ឆ្ន ាំ 
មិ្នខ  ទ្បទ្ពឹ្តតអាំដព្ើ ិងា 
និងកាន់ាស្នទ្ព្េះពុ្រធ។ 
© V4C participant 1GI/OPC/GIZ, 2011 
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(របាយការណ៍របកគាំដ ើញស្ាំខាន់ៗ ខខវចិាិកា ឆ្ន ាំ២០១៣) 
 

ាពិ្ដស្ស្ ការងារដោយដទ្បើកមាល ាំងកាយ និងភាព្រងឹបឹុង។ ដទ្ៅពី្ការទ្បខកកខបបដនេះ 
មានការដ ើកដ ើងអាំពី្ការឲ្យតនម្លដៅដ ើការងារ ឧទ រណ៍ ពួ្កដគបានដម្ើ ដ ើញថា 
ការងារផ្ទេះគឺាការងារ ៏មានតនម្លមួ្យ។ ស្ទ្មាប់អនកផ្ត ់ចដម្លើយាស្តស្តី ពួ្កដគបាននិោយថា 
ការងារផ្ទេះ ាការងារស្ទ្មាប់ទាំងពី្រដភរ (បុរស្ និងស្តស្តី) រា ់ស្មាជិ្កទ្គួារទាំងអស់្ 
និងស្តស្តីទ្តវូខចករ ាំខ កការងារខ  មិ្នមានកនទ្ម្ាមួ្យគន  ដ ើយស្តស្តីដ្វើការងារខ  មានកនទ្ម្ 
ការងារបដទ្ម្ើស្ គម្ន៍ និងដស្វាាធារណៈ។ 

 
បរោា ន ាញឹកញាប់ខតងបដងាើតដចញារាំនស់្ ដ ើយតទ្ម្ូវឲ្យមានការពិ្ភាកា

ខវកខញកដ ើម្បីដោេះស្រាយរាំនស់្ទាំងដនេះ។ 
មានភាព្តឹងខតងមួ្យដកើតដ ើងពី្ការយ ់ដ ើញផ្ទុយគន រវាងការរ ាំពឹ្ងរុករបស់្ស្ងគម្ 
និងកា ៈដរស្ៈននជី្វតិខ  តទ្ម្វូ។ ក៏បុ៉ខនត 
ការដ្វើការងារទ្បឆ្ាំងនឹងបរោា នដយនឌ័រខ  មាន កេណៈ
ទ្គប់ទ្គង/គបស្ងាត់ដនេះបងាឲ្យមានឧបស័្គគ និងទ្តូវការចាំណាយខពស់្៖ 
អនកដ្លើយដៅកនុងការស្មាភ ស្បានកត់ស្មាគ  ់ថា វាអាចាបរពិ្ដា្ន៍ខ  មាន កេណៈងដកា 

និងគួរឲ្យខកចិតត។ ទាំងបុរស្ និងស្តស្តីដៅដព្ ដ្វើការទ្បឆ្ាំងនឹងបរោា នដយនឌ័រខ  មាន កេណៈ
ទ្គប់ទ្គង/គបស្ងាត់ដនេះ នឹងមានអារម្មណ៍ដរើស្ទ ់ និងររួ រងនូវការចាំអកពី្ស្ គម្ន៍។ 
ចាំដ េះបុរស្ខ  ដ្វើការងារផ្ទេះ ស្មាជិ្កស្ គម្ន៍ បានចាត់រុកថា ការងារខបបដនេះ 
វាាការងារមួ្យខ  មានខតស្តស្តីដរខ  គួរដ្វើ។ ការមិ្នទ្បតិបតតិតាម្តួនរីពី្បុរាណ 
ាញឹកញាប់ទ្តូវបានដគចាត់រុក និងដចារសួ្រថា ដតើភាព្ាបុរស្បាត់ដៅណាអស់្ដ ើយ។ ចាំដ េះស្តស្តី 

ការបាំដព្ញ   តួនរីមិ្នទ្តូវពី្បុរាណទ្តូវបានចាត់រុកថា 
ាការមិ្នបានបាំដព្ញតាម្អវីខ  ស្ងគម្រ ាំពឹ្ងគិតថា   ពួ្កដគទ្តូវដ្វើ 
ដ ើយវាក៏មិ្នស្រស្បាមួ្យនឹងរដបៀបរស់្ដៅកនុងស្ងគម្ខ រ។ កនុងករណីខលេះ ការឃ្លល តចាក  

ពី្ស្ងគម្នឹងបណាត  ឲ្យដៅា មានភាព្ខុស្ដគ ខតដនេះមិ្នខម្នមានន័យថា 
ាការឃ្លល តចាកពី្ស្ងគម្ទាំងស្រស្រងដនេះដរ។ ឧទ រណ៍ 
ខណៈដព្ ខ  បុរស្អាចមិ្នទ្តូវបានដគរាប់ប ច្កូ  ដៅកនុងរងវង់ននស្ងគម្ ដោយារ
ពួ្កដគដទ្ជ្ើស្ដរ ើស្មិ្នផឹ្ក ពួ្កដគដៅខតអាចដ្វើរាំនក់រាំនងការងារបានា្ម្មតា 
(ពួ្កដគដៅខតទ្តូវដគចាត់រុកា្ម្មតាថាាបុរស្ ខ  )។  

 



របាយការណ៍ចុងដទ្កាយ 

  

 ាំដណើ រននការបញ្ជ្រា បដយនឌ័រ៖ ការស្រាវទ្ាវអាំពី្យុរធាស្តស្ររប់ាា ត់ការដរ ើស្ដអើងដយនឌ័រ និងអាំដព្ើ ិងាដ ើស្តស្រី 10  

(របាយការណ៍របកគាំដ ើញស្ាំខាន់ៗ ខខវចិាិកា ឆ្ន ាំ២០១៣) 
 

ចាំដ េះស្តស្តីវញិ ាពិ្ដស្ស្ ការតបតនឹងការដ្វើឲ្យដរើស្ទ ់ពី្ស្ គម្ន៍ 
វាតទ្ម្ូវឲ្យមានការដបតា្ចិតត។ កនុងករណី ាដទ្ចើន ដោយារខតពួ្កដគាស្តស្តី 
ពួ្កដគទ្តូវទ្បឹងខទ្បងដ្វើការងារកាន់ខតខាល ាំង ដ ើម្បឲី្យស្ងគម្ររួ ាគ  ់ និងដ ើម្បបីងាហ ញថា 
ពួ្កដគពិ្តាអនកមានស្ម្តថភាព្ខ  អាចកាល យាឥស្សរជ្នាធារណៈមាន ក់ាដ ើម្។ ក៏បុ៉ខនត 
ដនេះមិ្នខម្នមានន័យថា ស្តស្តីខ  បានតស្ ូដ ើម្បីររួ បាននូវឋានៈតួនរី 
ចង់ឲ្យកូនស្រសី្របស់្ខលួនដ្វើ ូចខលួនដនេះដរ ខ  ដនេះវាទម្ទរនូវ  ការ េះបង់ាបុគគ របស់្ពួ្កដគ 
ដ ើយវាបានបរា ក់ថា ការតស្ ូដ ើម្បីររួ បាននូវស្ម្ភាព្    
ដយនឌ័រទ្តូវខតទ្បឹងខទ្បងដ្វើាបនតដៅដរៀត។   
ការគាំទ្រ និងឥរធិព្ ពី្ទ្បភព្ខាងដទ្ៅ  
 
តួនរីរបស់្ទ្បព័្នធផ្សព្វផ្ាយ  

អនកចូ រមួ្ដៅកនុងការស្មាភ ស្មួ្យចាំនួន បាននិោយថា ពួ្កដគបាន ឹងអាំពី្បរហ ដយនឌ័រ 
តាម្រយៈកម្មវ ិ្ ីវរិយុ និងរូររស្សន៍ ក៏បុ៉ខនតទ្តង់ថាពួ្កដគ ឹងអាំពី្អវីខលេះ 
និង ឹងដោយរដបៀប ូចដម្តចដនេះមានខុស្ៗគន ។ អនកខលេះដ្លើយថា ពួ្កដគបានាត ប់ឮអាំពី្សិ្រធិដស្មើគន  
ខលេះនិោយថា ពួ្កដគបាន ាត ប់ ឹងអាំពី្ដរឿងរ៉ាវខ  ាជ្នរងដទ្គេះបានជួ្បទ្បរេះ 
ខណៈដព្ ខ  អនកខលេះដរៀតាត ប់ឮអាំពី្ស្តស្តីទ្តូវខតដរៀនសូ្ទ្តដោយខលួនងងបខនថម្ដរៀត។ 
កម្មវ ិ្ ីតាម្វរិយុ និងរូររស្សន៍ទាំងដនេះបានដ្វើឲ្យមានការខកខទ្បមួ្យពី្ដទ្ េះារ 
និងព័្ត៌មានទាំងឡាយមានភាព្ ក់ព័្នធ និងងាយយ ់។ អនកខលេះនិោយថា 
ពួ្កដគទ្តូវបានជ្ាំរញុដ ើករឹកចិតត ដោយារបានាត ប់ឮពី្គាំរវូរីភាព្តាម្រយៈការផ្ាយតាម្វរិយុ 
និងរូររស្សន៍។ បណាត ញផ្សព្វផ្ាយម្ហាជ្នក៏ាទ្បភព្ព័្ត៌មានមួ្យ 
ខ  អនកចូ រមួ្ដៅកនុងការស្មាភ ស្បានដ ើកដ ើងថា 
វាបាន្លុេះបរចក ាំងនូវបរពិ្ដា្ន៍ាក់ខស្តងរបស់្ពួ្កដគ ដ ើយវាាទ្បភព្ផ្ត ់នូវព័្ត៌មាន 
និងចាំដណេះ ឹង  ់ពួ្កដគ។ ខណៈដព្ ខ  អនកដ្លើយតបមួ្យ 
ចាំនួនបានដ ើកដ ើងអាំពី្ឥរធិព្ ាវជិ្ាមានរបស់្ទ្បព័្នធផ្សព្វផ្ាយ 
អនកខលេះក៏បានដ ើកដ ើងអាំពី្កងវេះខាតរបស់្វាផ្ងខ រ។ រី១ គឺដព្ ដវលាននការផ្ាយ 
និងការដរៀបចាំកម្មវ ិ្ ីននការផ្ាយមិ្នអាចដ្វើឲ្យទ្គប់គន អាចាត ប់ ឬដម្ើ បានដនេះដរ។ រី២ 
វាមានហានិភ័យដទ្ េះថា កម្មវ ិ្ ីដៅកនុងទ្បព័្នធផ្សព្វផ្ាយ អាចបដងាើតដ ើងវញិនូវបរោា នដយនឌ័រ។ 
 
កម្មវ ិ្ ីស្តីពី្ការតល ស់្បតូ រឥរោិបថ និងអាកបបកិរោិ  



របាយការណ៍ចុងដទ្កាយ 

  

 ាំដណើ រននការបញ្ជ្រា បដយនឌ័រ៖ ការស្រាវទ្ាវអាំពី្យុរធាស្តស្ររប់ាា ត់ការដរ ើស្ដអើងដយនឌ័រ និងអាំដព្ើ ិងាដ ើស្តស្រី 11  

(របាយការណ៍របកគាំដ ើញស្ាំខាន់ៗ ខខវចិាិកា ឆ្ន ាំ២០១៣) 
 

ដោងតាម្ការស្រាវទ្ាវដនេះ មិ្នមានអវីគួរឲ្យភ្ាក់ដផ្ាើ ដនេះដរ ខ  អនកដ្លើយតប 
បាននិោយោ៉ងដទ្ចើនអាំពី្បរពិ្ដា្ន៍របស់្ពួ្កដគ ទក់រងនឹងកម្មវ ិ្ ីស្តីពី្ការតល ស់្បតូរ 
អាកបបកិរោិ និងថាដតើកម្មវ ិ្ ីដនេះវាមានឥរធិព្ ដៅដ ើពួ្កដគោ៉ង ូចដម្តចខលេះ។ 
ខណៈដព្ ខ  ចូ រមួ្ដៅកនុងកម្មវ ិ្ ីស្ គម្ន៍របស់្អងគការមិ្នខម្នរោា ភិបា មួ្យ 
គឺារទ្ម្ង់មួ្យនន ការអប់រ ាំ និងការដ ើកកម្ពស់្ការយ ់ ឹងអាំពី្បរហ ចទ្ម្រេះ 
ចាប់ពី្បរហ ដម្ដរាគដអ ស៍្ រ ូត  ់បរហ ផ្លូវដភរ 
ការចូ រមួ្របស់្ពួ្កដគក៏ា ាំដណើ រការមួ្យននការកាងនូវរាំនុកចិតត និងការដបតា្ចិតត 
ស្ទ្មាប់អនក នរ រនទឹម្នឹង កម្មវ ិ្ ីដនេះបានផ្ត ់នូវរីកខនលង ៏មានសុ្វតថិភាព្មួ្យ 
ស្ទ្មាប់ពួ្កដគបដ ច្កញម្តិរបស់្ពួ្កដគផ្ងខ រ។ 

 
 
 

ទ្បវតតិ និងបរពិ្ដា្ន៍ពី្មុ្ន  
 

ការជួ្បាមួ្យអងគការខ  ដ្វើការខផ្នកដយនឌ័រ 
និងការចូ រមួ្ស្កម្មភាព្មួ្យចាំនួនាមួ្យអងគការទាំងដនេះវាបានជួ្យខ្ុាំ ដរៀនសូ្ទ្តបានកាន់ខតដទ្ចើនអាំពី្ចបប់ 
និងអាចជួ្យមិ្នទ្តឹម្ខលួនខ្ុាំបុ៉ដណាណ េះដនេះដរ ខតខថម្ទាំងជួ្យ  ់អនក នរដរៀត        ផ្ង។   
 
របូថត និងាច់ដរឿងៈ ស្តស្តីដម្ម៉ាយដៅជ្នបរអាយុ ៤៦ឆ្ន ាំ និងាជ្នធាល ប់រងដទ្គេះពី្អាំដព្ើ ិងាកនុងទ្គួារ។  
© V4C participant 10GI/OPC/GIZ, 2011 



របាយការណ៍ចុងដទ្កាយ 

  

 ាំដណើ រននការបញ្ជ្រា បដយនឌ័រ៖ ការស្រាវទ្ាវអាំពី្យុរធាស្តស្ររប់ាា ត់ការដរ ើស្ដអើងដយនឌ័រ និងអាំដព្ើ ិងាដ ើស្តស្រី 12  

(របាយការណ៍របកគាំដ ើញស្ាំខាន់ៗ ខខវចិាិកា ឆ្ន ាំ២០១៣) 
 

ទ្បវតតិរបស់្អនកដ្លើយដៅកនុងការស្មាភ ស្ដនេះ 
មានឥរធិព្ ខាល ាំងណាស់្ដៅដ ើការទ្បទ្ពឹ្តតិផ្ទុយបរោា នដយនឌ័រខតមាន កេណៈវជិ្ាមានរបស់្ពួ្ក
ដគ។ ចាំដ េះឥរធិព្ ខលេះ វាចាប់ដផ្តើម្មានចាប់ពី្ការអប់រ ាំតាាំងពី្ដកមង ទាំងឥរធិព្ វជិ្ាមាន 
និងអវជិ្ាមាន តា ាំោប់ម្ករ ូត  ់អនកដនេះ ា្ំ។ ចាំដ េះកុមារ 
ខលេះហាក់បានររួ ការចិ ច្ក ឹម្បីបាច់តាម្រដបៀបខ  អាចដអាយពួ្កដគដចេះដ្វើដស្ចកតីស្ដទ្ម្ចចិតត
ដោយខលួនងង និងដចេះវាយតនម្លហានិភ័យដោយខលួនងង  ូចា 
ការដទ្ជ្ើស្ដរ ើស្គូស្រស្ករដ ើម្បីដរៀបការាដ ើម្ ដ ើម្បបីដ ច្ក ៀស្នូវការបាំ របាំ ន។ 
ដនេះគឺវាទក់រងនឹងការខ  អាចឲ្យដយើងដចេះដ្វើការដទ្ជ្ើស្ដរ ើស្ស្ទ្មាប់ជី្វតិដោយខលួនងង។ 
ចាំដ េះកុមារមួ្យចាំនួនដរៀត ស្ភាព្ទ្គាួររបស់្ពួ្កដគ 
គឺាអវីខ  ផ្ត ់  ់ពួ្កដគនូវគាំនិតអាំពី្ការងារដោយមិ្នបាច់គិតថា 
មិ្នខម្នាការងារស្ទ្មាប់បុរស្ ឬមិ្នខម្នាការងារស្ទ្មាប់ស្តស្តី។ ខបបដនេះ 
ឪពុ្កមាត យអាចមានឥរធិព្ ោ៉ងខាល ាំងដៅដ ើកូន តាម្វ ិ្ ីាស្តស្តខ  មាន កេណៈាថ បន 

ាពិ្ដស្ស្ការបាំ ក់នូវាម រតីងករាជ្យដ ើកូន។ អនកដ្លើយតបាដទ្ចើនយ ់ដ ើញថា ដលាកទ្គូ អនកទ្គ ូ
ក៏មានឥរធិព្ ាវជិ្ាមានផ្ងខ រ ាពិ្ដស្ស្ ការផ្ត ់ការអប់រ ាំ  ់កុមារដៅដព្ ខ  ពួ្កដគស្ថិត
ដៅវយ័ដកមង 
ដ ើយការគាំទ្រពី្ដលាកទ្គអូនកទ្គូទាំងដនេះបានជួ្យជ្ាំរញុ  ់ការតល ស់្បតូរអាកបបកិរោិាវជិ្ាមានរប
ស់្ពួ្កដគ។ កនុងករណីខលេះ ការដ្វើអនតរាគម្ន៍ 
និងការគាំទ្រពី្ទ្គូបដទ្ងៀនមានារស្ាំខាន់ណាស់្កនុងការតល ស់្បតូរជី្វតិរបស់្កុមារទាំងដនេះតាាំងពី្វ ័
យដកមងម្ក។ 

 
អវីៗខ  ដកើតដ ើងដៅដព្ ខ  ពួ្កដគ ា្ំ ឹងកតីដ ើង ក៏ទ្តូវបានដគចាត់រុកថាវាមាន         

ឥរធិព្ ផ្ងខ រ ាពិ្ដស្ស្ ចាំដ េះស្តស្តី ការររួ រងអាំដព្ើរ ាំដលាភបាំ ន 
គឺាគនលឹេះខ  ជ្ាំរញុពួ្កដគដអាយដងើបតស្ ូ។ ការរស់្ដៅងដទ្ៅទ្បដរស្ 
និងការវ ិទ្ត ប់ម្ករស់្ដៅកនុងទ្បដរស្កម្ពុាវញិដៅដព្ ខ  ពួ្កដគកាល យាម្នុស្សដព្ញវយ័ 
វាក៏ាកតាត  ៏មានឥរធិព្  ៏ខាល ាំងមួ្យផ្ងខ រស្ទ្មាប់        ម្នុស្សខលេះ។  
 
ទ្គាួរ មិ្តតភកតិ និងស្មាជិ្កស្ គម្ន៍   

ការគាំទ្រពី្ទ្បភព្ដផ្សងៗដៅកនុងទ្គួារ ពី្ឪពុ្កមាត យទ្តូវបានដគដ ើកដ ើងថា 
មានឥរធិព្ ោ៉ងខាល ាំង ាពិ្ដស្ស្ ដៅអាំ ុងដព្  ាំដណើ រការ ា្ំ ឹងកតី។ ឪពុ្ក 



របាយការណ៍ចុងដទ្កាយ 

  

 ាំដណើ រននការបញ្ជ្រា បដយនឌ័រ៖ ការស្រាវទ្ាវអាំពី្យុរធាស្តស្ររប់ាា ត់ការដរ ើស្ដអើងដយនឌ័រ និងអាំដព្ើ ិងាដ ើស្តស្រី 13  

(របាយការណ៍របកគាំដ ើញស្ាំខាន់ៗ ខខវចិាិកា ឆ្ន ាំ២០១៣) 
 

និងស្មាជិ្កទ្គួារាបុរស្ដផ្សងដរៀត ហាក់ ូចាមានឥរធិព្ ាពិ្ដស្ស្មួ្យដៅដ ើស្តស្តី 
និងការដទ្ជ្ើស្ដរ ើស្វាិា ជី្វៈរបស់្ពួ្កដគ 
ាពិ្ដស្ស្ដៅដព្ ខ  កូនស្រសី្របស់្ពួ្កដគស្នងទ្តកូ បនតពី្ពួ្កដគ។ ចាំដ េះបុរស្ 
ឪពុ្កមាត យដៅខតាទ្បភព្ខ  មានឥរធិព្ ដៅដ ើភាព្ ា្ំដព្ញវយ័របស់្កូន។ ដទេះាខបបដនេះកតី 
ការររួ បាននូវការគាំទ្រពី្ស្មាជិ្កទ្គួារានិចចកកា វាមិ្នខម្នដកើតមានដោយស្វ័យទ្បវតតិដនេះ
ដរ គឺវាទម្ទរឲ្យមានការដបើកចាំ រផ្លូវចិតត និងផ្ត ់នូវការគាំទ្រខបបដនេះទន់ដព្ ដវលា 
និងតាម្កា ៈដរស្ៈដរៀតផ្ង។  

 
 

 
 
 

 



របាយការណ៍ចុងដទ្កាយ 

  

 ាំដណើ រននការបញ្ជ្រា បដយនឌ័រ៖ ការស្រាវទ្ាវអាំពី្យុរធាស្តស្ររប់ាា ត់ការដរ ើស្ដអើងដយនឌ័រ និងអាំដព្ើ ិងាដ ើស្តស្រី 14  

(របាយការណ៍របកគាំដ ើញស្ាំខាន់ៗ ខខវចិាិកា ឆ្ន ាំ២០១៣) 
 

 
                                                                                        
 

 
 
 
 
 

ស្ គម្ន៍ក៏ាទ្បភព្ ៏មានឥរធិព្  
និងផ្ត ់នូវការគាំទ្រ ៏ខាល ាំងកាល មួ្យស្ទ្មាប់ម្នុស្សទ្គប់របូផ្ងខ រ។ 
ចាំដ េះអនកចូ រមួ្ខលេះដៅកនុងការស្មាភ ស្បាននិោយថា អាំដព្ើ ា និងស្បបុរស្្ម៌្ ពី្ស្ គម្ន៍ 

ខ្ុាំមិ្ន ូចស្តស្តី នរដរៀតដរ។ ខ្ុាំមិ្នដៅខតផ្ទេះ 
ដ ើយមិ្នងកភាព្ថាស្តស្តីគួរខតវ ិជុ្ាំវញិខតច
ញ្ជ្ងាា ន បានដ ើយ។   
 
អវីៗទាំងអស់្ដនេះ 
អាចនឹងមិ្នដកើតដ ើងបានដរទ្បសិ្នដបើគម ន
ការគាំទ្រពី្បតី កូន និងទ្គាួររបស់្ខ្ុាំ 
រមួ្ទាំងទ្បធានភូមិ្ 
និងទ្បាជ្នដៅកនុងស្ គម្ន៍ផ្ងខ រ។ 
ពួ្កដគបានចាប់ដផ្តើម្ដម្ើ ដ ើញ 
ខ្ុាំថាាម្នុស្សរងឹមាាំ និងមានស្ម្តថភាព្មាន ក់ 
ពួ្កដគជួ្យខ្ុាំ និងមានការដគរព្ចាំដ េះខ្ុាំ។   
បតី និងកូនរបស់្ខ្ុាំដ ើករឹកចិតត 
និងផ្ត ់កមាល ាំងចិតត និងឱ្កាស្  ់ខ្ុាំ 
ឲ្យខ្ុាំដចញឆ្ៃ យពី្ការងារចញ្ជ្ងាា នបាយ 
ដ ើម្បីដយើងទាំងអស់្គន  កាងខលួនដយើង 
ទ្គួាររបស់្ដយើង ស្ គម្ន៍របស់្ដយើង 
ឲ្យកាន់ខតរងឹមាាំដ ើង។ 
 
ខ្ុាំព្យោម្ដរៀនសូ្ទ្តដ ើយដរៀនដរៀត។ 
ខ្ុាំដរៀនតាម្រយៈការស្ដងាត និងាត ប់ 
តាម្រយៈការវភិាគបរហ  
និងជួ្យអនកខ  ទ្តូវការឲ្យខ្ុាំជួ្យ។ 
ខ្ុាំក៏ដរៀនតាម្រយៈការដម្ើ រូររស្សន៍ 
និងារព្ត៌មានខ រ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

របូថត និងាច់ដរឿងៈ ស្តស្តីជ្នបរអាយុ ៤៨ឆ្ន ាំ ខ  មានជ្ាំដនឿថា 
ស្តស្តីគួរខតដចញពី្ការងារចញ្ជ្ងាា ន។ ខករមាល ប់បតីរបស់្ខលួន។   
© V4C participant 2GI/OPC/GIZ, 2011 
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 ាំដណើ រននការបញ្ជ្រា បដយនឌ័រ៖ ការស្រាវទ្ាវអាំពី្យុរធាស្តស្ររប់ាា ត់ការដរ ើស្ដអើងដយនឌ័រ និងអាំដព្ើ ិងាដ ើស្តស្រី 15  

(របាយការណ៍របកគាំដ ើញស្ាំខាន់ៗ ខខវចិាិកា ឆ្ន ាំ២០១៣) 
 

បានដ្វើឲ្យមានការតល ស់្បតូររវាងការមានជី្វតិរស់្ដៅ និងដស្ចកតីាល ប់ ាពិ្ដស្ស្ 
ទ្បសិ្នដបើពួ្កដគមិ្នមានទ្គួារ។ ការគាំទ្រពី្ស្ គម្ន៍ 
ខ  ដចញម្កពី្ការខិតខាំគាំទ្រពី្ខាងដទ្ៅផ្ងខ រ ក៏អាចជ្េះឥរធិព្  ៏ខាល ាំងកាល ។ 
ចាំដ េះអតីតអនកទ្បមឹ្កខ  ខាិ ទ្ចអូស្មិ្នដចេះដ្វើការងារអវីដាេះ ការតល ស់្បតូររមាល ប់របស់្ពួ្កដគ 
បានបដងាើនឲ្យមានការគាំទ្រពី្ស្ គម្ន៍ និងការររួ ាគ  ់  ់ពួ្កដគ ខ  ជួ្យពួ្កដគ 
ឲ្យកាល យាអនកខ  កាន់ខតមានការររួ ខុស្ទ្តូវ 
និងមានការចូ រមួ្ដទ្ចើនដ ើងៗដៅកនុងស្ គម្ន៍ ខ  ាទ្ត ប់ម្កវញិ 
វានាំម្កនូវការដកើនដ ើងនូវការគាំទ្រកាន់ខតដទ្ចើនដ ើងៗ។ 
ការបដងាើនឋានៈកនុងស្ងគម្របស់្បុគគ ដៅកនុងស្ គម្ន៍ ក៏មាន  ជ្េះឥរធិព្ ាវជិ្ាមាន
ដៅដ ើជី្វភាព្រស់្ដៅរបស់្ពួ្កដគផ្ងខ រ។  
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មិ្តតភកតិក៏ាទ្បភព្ ៏ស្ាំខាន់មួ្យស្ទ្មាប់ដ្វើការដ ើករឹកចិតត និងផ្ត ់នូវការគាំទ្រផ្ងខ រ។ 

ស្ទ្មាប់អនកខលេះយ ់ដ ើញថា ការគាំទ្រអាចដចញម្កពី្កខនលងដ្វើការ  ូចា ពី្ថាន ក់ដ ើ 
និងមិ្តតរមួ្ការងារ ខ  ការគាំទ្រទាំងដនេះ វាមានារស្ាំខាន់ខាល ាំងណាស់្ ាពិ្ដស្ស្ ស្ទ្មាប់ស្តស្តី 
ខ  ខស្វងរកអាជី្ព្ការងារមិ្នខម្នាទ្បនព្ណី (ការងារដទ្ៅពី្ការងារផ្ទេះ)។ 
ទាំងដនេះមិ្នខម្នានិចចកកា     ាទ្បភព្ននការគាំទ្រទាំងអស់្ដនេះដរ 
 ូចដនេះវាចាាំបាច់ទ្តូវខតដ្វើការដទ្ជ្ើស្ដរ ើស្ឲ្យទ្តូវតាម្បាំណង 
និងទ្តូវបដ ច្ក ៀស្នូវទ្បភព្គាំទ្រអវជិ្ាមាន នរដរៀត។ 

 

ខ្ុាំបានវប់ផឹ្ក និងវប់ដទ្បើអាំដព្ើ ិងា។ 
ផ្ទុយដៅវញិ 
ខ្ុាំបានចូ រមួ្ដៅកនុងជី្វតិស្ គម្ន៍ 
និងការអភិវឌឍដៅកនុងស្ គម្ន៍។ 
បចចកុបបននដនេះ ស្ គម្ន៍របស់្ខ្ុាំ 
បានដ ើករឹកចិតតខ្ុាំ។ 
ខ្ុាំទ្តូវបានខតងតាាំងាទ្បធានភូមិ្។ 
   
របូថត និងាច់ដរឿងៈ 
បុរស្ដរៀបការដ ើយអាយុ ៦១ឆ្ន ាំ 
និងាទ្បធានភូមិ្។. 
© V4C participant 7GI/OPC/GIZ, 2011 
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(របាយការណ៍របកគាំដ ើញស្ាំខាន់ៗ ខខវចិាិកា ឆ្ន ាំ២០១៣) 
 

 ូចគន ដនេះផ្ងខ រ អនកខណនាំ ក៏ាទ្បភព្ជ្ាំរញុកមាល ាំងចិតត ៏ស្ាំខាន់ផ្ងខ រ។ ដព្ ខលេះ 
ដគទ្តូវការនិោយខតពី្របីម៉ាត់ាការធានអេះអាងខតបុ៉ដណាណ េះ 
វាទ្គប់ទ្គន់ស្ទ្មាប់ការគាំទ្រកមាល ាំងចិតតរចួាដស្រស្ច។ 
ការដ ើករឹកចិតតពី្បុគគ ទាំងឡាយខ  មានឋានៈកនុងស្ងគម្ ាញឹកញាប់អាចមានឥរធិព្ ខាល ាំង។ 
ឧទ រណ៍ ការគាំទ្រពី្ទ្បធានភូមិ្មានារស្ាំខាន់ណាស់្ស្ទ្មាប់ទាំងបុរស្ និងស្តស្តី។ 
កនុងករណីបុរស្ អនកចូ រមួ្ដ្លើយមួ្យចាំនួនដៅកនុងការស្មាភ ស្បានដ ើកដ ើងថា អនក ឹកនាំ
ខបបដនេះ បានដ្វើឲ្យមានការតល ស់្បតូររមាល ប់មិ្ន ារបស់្បុរស្ 
ដៅាអនកខ  កាន់ខតមានទ្បដោជ្ន៍ 
និងកាន់ខតមានការចូ រមួ្ការងារដៅកនុងស្ គម្ន៍ដទ្ចើនដ ើងៗ។  

 

 

 

 

យុរធាស្តស្ត ៏ស្ាំខាន់មួ្យននការតល ស់្បតូរ គឺការ ឹកនាំ ឬទ្តូវដគ ឹកនាំតាម្រយៈឧទ រណ៍ 
 ូចាការដ្វើាគាំរវូរីភាព្ខ  វាគឺាធាតុ ៏ស្ាំខាន់មួ្យននវ ិ្ ីាស្តស្តដនេះ។ 
 ូចខ  បានដ ើកដ ើងដោយអនកចូ រមួ្ដផ្សងៗដៅកនុងការស្រាវទ្ាវដនេះ 
ការមានម្នុស្សមាន ក់ដ្វើតាម្គាំររូបស់្ម្នុស្សមាន ក់ដរៀត វាមានារស្ាំខាន់កនុងការជ្ាំរញុនូវគាំនិត 
និងស្កម្មភាព្ទាំងឡាយ ដ ើយវាក៏មានារស្ាំខាន់ដ ើម្ប ឹីងថា ដតើវាអាចដ្វើបាន ឬក៏អត់។ 

ការដចញពី្ផ្ទេះដ ើម្បីដៅដរៀនសូ្ទ្តពី្អនក នរ វាជួ្យខ្ុាំដ្វើការអភិវឌឍ និងតល ស់្បតូរអវីៗាដទ្ចើន។ បចចកុបបនន 
ខ្ុាំាអនុទ្បធានភូមិ្ ដ ើយខ្ុាំាគ  ់អនកភូមិ្ និងភូមិ្របស់្ខ្ុាំោ៉ងចបស់្។ 
ខ្ុាំក៏ជួ្យស្តស្តីដផ្សងដរៀតដៅកនុងភូមិ្ផ្ងខ រ។ ខ្ុាំចូ ចិតតជួ្យស្ គម្ន៍របស់្ខ្ុាំឲ្យមានការអភិវឌឍ។ 
វាក៏ជួ្យខ្ុាំឲ្យខក ាំអខលួនាម្នុស្សមាន ក់ និងវាបានផ្ត ់នូវតនម្ល  ់របូខ្ុាំ។  
 
របូថត និងាច់ដរឿងៈ ស្តស្តីអាយុ ៤៤ឆ្ន ាំខ  បានកាល យាជ្ន ៏ស្កម្មដៅកនុងស្ គម្ន៍របស់្គត់ 
និងបានដ្វើការតល ស់្បតូររស្សនៈបតីរបស់្គត់។ 
© V4C participant 4GI/OPC/GIZ, 2011 
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ស្ទ្មាប់បុរស្ ឧទ រណ៍ការដ្វើអវីមួ្យខបលកពី្ដគ ដ ើយការតល ស់្បតូរអាចដ្វើឲ្យដកើតដ ើងបាន 
គឺាយុរធាស្តស្តតល ស់្បតូរ ៏ស្ាំខាន់។ ដ ើម្បីកាល យាគាំរវូរីភាព្ 
វាចាាំបាច់ទ្តូវដ្វើខលូនដយើងឲ្យកាល យាគាំរ ៏ូ ាមួ្យស្ទ្មាប់អនក នរ ដ ើយដបើចាាំបាច់ 
ទ្តូវដចេះបដងាើតគាំរដូនេះដោយខលួនងង។ អនកចូ រមួ្ដៅកនុងការស្មាភ ស្មួ្យចាំនួនបានដ ើកដ ើងថា 
ដ ើម្បីជ្ាំរញុឲ្យមានគាំរវូរីភាព្ ា និងការតល ស់្បតូរ ៏ពិ្តទ្បាក  
គឺទ្តូវចាប់ដផ្តើម្ពី្ការតល ស់្បតូរខលួនងងាមុ្នសិ្ន។ ការដ្វើាគាំរវូរីភាព្ 
គឺទក់រងនឹងការខ  អាចទញយកបរពិ្ដា្ន៍ពី្អតីតកា របស់្ខលួនតទ  ់ 
និងដទ្បើទ្បាស់្វាាដម្ដរៀនស្ទ្មាប់អនក នរ ក៏ ូចាស្ទ្មាប់ការកាងនូវភាព្ដជ្ឿាក់ផ្ងខ រ។ 
 ាំដណើ រការននការតល ស់្បតូរតាម្រយៈការដ្វើាគាំរវូរីភាព្ មិ្នខម្នដកើតដ ើងដោយងកងងដនេះដរ 
ខតវាទក់រងាមួ្យការកាងនូវភាព្ដជ្ឿាក់ (ការបងាហ ញពី្ស្ងគតិភាព្) តនម្ល 
(មានអវីមួ្យខ  ទ្តូវ    ផ្ត ់ឲ្យ) ការដរៀនសូ្ទ្តពី្អនក នរ ក៏ ូចា ការកាងនូវការដជ្ឿរុកចិតត។ 
វាក៏មានការទក់រងនឹង ាំដណើ រការអូស្ទញឲ្យអនក នរមានជ្ាំដនឿរុកចិតតផ្ងខ រ 
ខ  ដនេះវាទ្តវូការ ការតស្ ូព្យោម្ស្វិតាវ ញ ដស្ចកតីរុកចិតត និងដស្ចកតីកាល ហាន។  
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(របាយការណ៍របកគាំដ ើញស្ាំខាន់ៗ ខខវចិាិកា ឆ្ន ាំ២០១៣) 
 

 
 
 

ាស្ន  
ទ្ព្េះពុ្រធាស្ន ឥាល ម្ាស្ន និងទ្គឹេះាស្ន 

តិចឬដទ្ចើនគឺាទ្បភព្ននកមាល ាំងជ្ាំរញុរឹកចិតត និងការគាំទ្រឲ្យម្នុស្សដ្វើការតល ស់្បតូរ។ 
្ម៌្របស់្ទ្ព្េះស្មាម ស្ម្ពុរធ ខ  ខចងអាំពី្កម្ម និង ទ្ព្េះ្ម្ម មានឥរធិព្ ោ៉ងខាល ាំង ាពិ្ដស្ស្ 
ការដ ើកដ ើងអាំពី្ការដ្វើ អាំដព្ើ ា។ ឧទ រណ៍       អនកចូ រមួ្ខលេះដៅកនុងការស្រាវទ្ាវដនេះ 
បានបកស្រាយនូវាថ នភាព្បចចកុបបនន របស់្ពួ្កដគថា 
វាាកម្មរបស់្ពួ្កដគពី្ាតិមុ្នខ  ាផ្ កម្មស្ទ្មាប់ាតិដនេះ ដគអាចទ្ទាំទ្របាន 
ខតមិ្នមានន័យថា វាអាចររួ យកបានដនេះដរ។ 
មិ្នទ្តឹម្ខតជ្ាំដនឿដោយទ្ព្េះពុ្រធាស្នខ  ផ្ត ់នូវការគាំទ្រ និងភាព្រងឹមាាំបុ៉ដណាណ េះដរ 
ខតខថម្ទាំងការអនុវតតន៍ដោយតទ  ់របស់្ទ្ព្េះពុ្រធាស្នដរៀតផ្ង ាពិ្ដស្ស្  គឺការតាាំងស្មាម ្ិ។ 
ការមាន ជ្ាំដនឿដៅដ ើអារកសអនកតា ារូដៅ ក៏មានារស្ាំខាន់ផ្ងខ រ។ 

ដយើងទ្តូវដ្វើការតល ស់្បតូរខលួនដយើងាមុ្នសិ្
នដ ើម្បីកាល យខលួនាគទ្ម្ូ  ់អនក នរ 
បនទ ប់ម្កស្ គម្ន៍នឹងដម្ើ ដ ើញពី្គាំរវូ ី
រភាព្ដនេះ ដ ើយពួ្កដគនឹងដ្វើតាម្ដយើង។  
 
ស្តស្តីទ្តូវខតមានដស្ចកតីកាល ហាន 
ហា ននិោយដ ើម្បីខចករ ាំខ កនូវបរពិ្
ដា្ន៍នន។  
 
ទ្តូវបដទ្ងៀនកូនទ្បរស្ 
កូនស្រសី្អាំពី្ការររួ ខុស្ទ្តូវ 
និងសិ្រធិដស្មើគន ។  
  
ទ្តូវតល ស់្បតូរគាំនិតចាស់្គទ្មិ្  
ដ ើយនិោយថាគម  
ននរណាមាន ក់អាចបងវិ     
ចញ្ជ្ងាា នជុ្ាំដនេះដរ។ 
ដយើងមិ្នអាចដ្វើឲ្យម្នុស្សតល ស់្បតូរអាកបប
កិរោិ ដោយដទ្បើកមាល ាំងបាយដនេះដរ - 
ខ្ុាំបានាកដម្ើ ដ ើយ! 
 
របូថត និងាច់ដរឿងៈ ស្តស្តីអាយុ 
៤៨ឆ្ន ាំខ  បានទ្បឆ្ាំងនឹង កយថា 
“ស្តស្តីៗបានទ្តឹម្ខតបងវិ ចញ្ជ្ងាា នខតបុ៉
ដណាណ េះ។ 
© V4C participant 2GI/OPC/GIZ, 2011 
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(របាយការណ៍របកគាំដ ើញស្ាំខាន់ៗ ខខវចិាិកា ឆ្ន ាំ២០១៣) 
 

 
 

ខ្ុាំ ឹងថា 
ខ្ុាំនឹងមិ្នកាល យខលួន ូចស្ព្វនថៃដនេះដរ 
ទ្បសិ្នដបើមាត យរបស់្ខ្ុាំមិ្នបានខិតខាំ
ទ្បឹងខទ្បងជួ្យខ្ុាំ។ 
ខ្ុាំក៏យ ់ ឹងអាំពី្ទ្ព្េះពុ្រធាស្ន 
និងបរហ កម្មផ្ ផ្ងខ រ ខ្ុាំដជ្ឿថា 
ទ្បសិ្ន
ដបើខ្ុាំមិ្នជួ្យដម្ើ ខថទាំមាត យរបស់្ខ្ុាំៗ
នឹងទ្តូវររួ រណឌ កម្មពុ្ាំខាន។ 
 
របូថត និងាច់ដរឿងៈ 
និស្សិតទ្បរស្អាយុ ២១ឆ្ន ាំ 
និងាអនកស្ម័ទ្គចិតតដៅម្នទីរសុ្ខាភិបា
 ដខតត។ 
© V4C participant 10GIII/OPC/GIZ, 
2011 
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(របាយការណ៍របកគាំដ ើញស្ាំខាន់ៗ ខខវចិាិកា ឆ្ន ាំ២០១៣) 
 

 ដៅដព្ ខ  ទ្ព្េះពុ្រធាស្នគឺាទ្បភព្មួ្យដ្វើឲ្យមានការតល ស់្បតូរ ស្ទ្មាប់អនកចូ រមួ្ 
ដ្លើយមួ្យចាំនួនដៅកនុងការស្មាភ ស្ស្ទ្មាប់ការស្រាវទ្ាវដនេះ          វ ិ្ ីខ  ពួ្កដគទ្បតិបតតិតាម្ការ  
រូនម នរបស់្ទ្ព្េះស្មាម ស្ម្ពុរធមាន កេណៈខុស្ខបលកពី្គន ។ 
អនកខលេះបានដចេះ ឹងអាំពី្្ម៌្ទ្ព្េះពុ្រធដៅដព្ ខលួន បាន ា្ំ ឹងកតីរចួដៅដ ើយ 
ដ ើយបានដ្វើការតល ស់្បតូររមាល ប់របស់្ខលួន 
ដ ើម្បីដរ ើបទ្មាស្ដចញពី្បរោា នដយនឌ័រខ  បុរស្មានអាំណាចកនុងការ
ទ្គប់ទ្គង/គបស្ងាត់ម្កដ ើស្តស្តី។ អនកខលេះដរៀតបានដរៀន្ម៌្ទ្ព្េះស្មាម ស្ម្ពុរធតាាំងពី្វយ័ដកមង 

ដ ើយរកា កយរូនម នដទ្បៀនទ្បដៅរបស់្ទ្ព្េះស្មាម ស្ម្ពុរធ រ ូត  ់ខលួនចូ   ់ម្ជ្ឈិម្វយ័។ 
ដទេះ ូដចនេះកតី ស្ទ្មាប់បុរស្ាដទ្ចើន កា ខ  ពួ្កដគចូ ម្ជ្ឈមិ្វយ័ 
និងទ្បតិបតតិទ្ព្េះពុ្រធាស្ន ូដចនេះ វាាចាំណុចរបត់មួ្យ។ 
មានបុរស្ាដទ្ចើនបានចូ ដរៀនដៅាលាដរៀនដៅតាម្វតតអារាម្ ដៅដព្ ខ  ពួ្កដគដៅវយ័ដកមង 
ដ ើយបានបួស្ា        ទ្ព្េះស្ងឃមួ្យរយៈ។ ដទ្កាយម្កដៅដព្ ខ  ពួ្កដគចាស់្ដៅ 
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(របាយការណ៍របកគាំដ ើញស្ាំខាន់ៗ ខខវចិាិកា ឆ្ន ាំ២០១៣) 
 

ពួ្កដគក៏បានវ ិទ្ត ប់ម្ករក្ម៌្អាថ៌ និងចូ រមួ្ដៅកនុងបណាត ញស្ងគម្ថមី 
និងររួ បាននូវការដគរព្ាថមី។  

 

 
 
 
កតាត ខាងកនុង និង ាំដណើ រការននការតល ស់្បតូរ   
 
ការររួ ាគ  ់ខលួនងង  

ស្ទ្មាប់អនកចូ រមួ្ដៅកនុងការស្មាភ ស្ភាគដទ្ចើន ពួ្កដគបាននិោយថា 
ការតល ស់្បតូររបស់្ពួ្កដគទក់រងនឹងការររួ ាគ  ់ខលួនងងាម្នុស្សមាន ក់។ 
ខផ្នកស្ាំខាន់ៗខ  នាំដអាយមានការាគ  ់ខលួនងងដនេះ គឺ ក់ព័្នធនឹង ការ ឹងអាំពី្តនម្លរបស់្ខលួន 
ការដគរព្ខលួនងង និងការគិតថាខលួនងងាកម្មសិ្រធិរបស់្ខលួនងង។ ដ ើស្ពី្ដនេះ 
ដគ ឹងដោយខលួនងងថា ពួ្កដគស្ម្នឹងររួ បាននូវការដគរព្ដនេះខាល ាំងណាស់្។ 
ការដចេះដគរព្ខលួនងង 
វាទក់រងនឹងការចង់ឲ្យដគររួ យកខលួនដយើងកនុងនម្ដយើងាម្នុស្សមាន ក់ខ  មាន កេណៈខបប
ដនេះ ដ ើយវាទក់រងនឹងការ ឹងថា ជី្វតិរបស់្ដយើងមានតនម្ល  ូដចនេះវាចាាំបាច់ទ្តូវដ្វើ
ឲ្យជី្វតិដនេះមានការអភិវឌឍ។ ចាប់ដផ្តើម្ដចញពី្ការបដងាើននូវការផ្ត ់តនម្លឲ្យខលួនងង 
ដនេះដយើងនឹងបដងាើតបាននូវភាព្ខាល ាំងរបស់្ដយើងខ  ដកើតដចញម្កពី្ខាងកនុងខលួនដយើងពិ្តៗ 
ដ ើយទ្ត ប់ម្កវញិភាព្ខាល ាំងរបស់្ដយើងនឹងកាន់ខតផ្ត ់នូវតនម្លចាំដ េះខលួនដយើងដរៀតខ រ។ 

 

ាស្ន 
និងជ្ាំដនឿអាចដ្វើឲ្យដយើងកាល យាម្នុស្ស ា   
 
ឪពុ្ករបស់្ខ្ុាំបានាល ប់ភាល ម្ៗកា ពី្ពី្របីឆ្ន ាំ
មុ្នដនេះ 
ដ ើយទ្ព្ ឹងរបស់្គត់បានម្កព្នយ ់ស្បតិ
ទ្បាប់ខ្ុាំ និងទ្ព្មានខ្ុាំថា “កូនទ្បរស្ 
ចូរកូនដ្វើខតអាំដព្ើ ា កូននឹងមានអាយុខវង”។  
 
 
របូថត និងាច់ដរឿងៈ បុរស្អាយុ ៥៧ឆ្ន ាំ 
ខ  បានដ្វើការតល ស់្បតូរ 
បនទ ប់ពី្ម្រណៈភាព្របស់្ឪពុ្ករបស់្គត់។ 
© V4C participant 6GI OPC/GIZ, 2011 
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(របាយការណ៍របកគាំដ ើញស្ាំខាន់ៗ ខខវចិាិកា ឆ្ន ាំ២០១៣) 
 

ការផ្ត ់តនម្លឲ្យខលួនងង ហាក់បី ូចាាប់ទក់រងនឹងការមិ្នគិតពី្ភាព្ខាម ស់្ដអៀន 
ដទេះបីដយើងាម្នុស្សទ្បដភរណា និងកុាំខវ ់ខាវ យចាំដ េះការគិតរបស់្អនក នរចាំដ េះខលួនដយើង។ 
ការាគ  ់ខលួនងង ក៏មានាប់ទក់រងនឹងការយ ់ ឹងថា ម្នុស្សមាន ក់ៗមានសិ្រធិរបស់្ខលួន 
និងចង់ឲ្យដគទ្បទ្ពឹ្តតម្កដ ើខលួនដោយដស្មើភាព្។ ចាំដ េះអនកផ្ត ់ចដម្លើយខលេះខ  ាស្តស្តី 
ពួ្កគត់ដ ើកដ ើងថា ការយ ់ ឹងអាំពី្សិ្រធិដស្មើគន  
វាបណតុ េះនូវដគ ការណ៍មួ្យដ្វើឲ្យដគអាចដម្ើ ដ ើញថា អវីដៅខ  ាដរឿងទ្តឹម្ទ្តវូ។ ារូដៅ 
ការយ ់ ឹងអាំពី្ដគ ការណ៍ រមួ្ផ្សាំាមួ្យការយ ់ ឹង ថាអវីាដរឿងទ្តឹម្ទ្តូវ 
វាដ ើករឹកចិតតម្នុស្សឲ្យដ្វើការតស្ ូដ ើម្បីការតល ស់្បតូរ។ 

 
ការរមួ្ចាំខណកននការររួ ាគ  ់ខលួនងង 

ក៏ដ ើរតួនរីស្ាំខាន់ផ្ងខ រកនុងការដ ើករឹកចិតតម្នុស្សឲ្យខិតខាំតស្ ូដ ើម្បដី្វើការតល ស់្បតូរ។ 
ចាំដ េះអនកផ្ត ់ចដម្លើយភាគដទ្ចើន ពួ្កគត់យ ់ថា គឺ ទ្គួារ និងកូនដៅរបស់្គត់ទាំងដនេះដ ើយ 
ខ  បានផ្ត ់  ់គត់នូវរស្សនវស័ិ្យទាំងដនេះ៖ 
ការខ  មិ្នគិតគូរអាំពី្ទ្គាួរគឺាកតាត ជ្ាំរញុមួ្យ។ 

កតាត ជ្ាំរញុមួ្យដរៀតគឺការភ័យខាល ចអាប់ឱ្នយស្ដៅកនុងស្ងគម្ ខ  ពួ្កដគអាចទ្បវម្ោ៉ងខាល ាំង 
ទ្បសិ្នដបើពួ្កដគមិ្នបានដម្ើ ខថទាំទ្គាួររបស់្ពួ្កដគឲ្យបាន ិត  ់ដរដនេះ។ 
ចាំដ េះអនកផ្ត ់ចដម្លើយដផ្សងដរៀតយ ់ដ ើញថា ដ ើម្បឲី្យម្នុស្សមាន ក់មានអនគតភលឺថាល  
ពួ្កដគទ្តូវមានទ្គួារ និងមានដគ បាំណងាក់លាក់។  ាពិ្ដស្ស្          
ម្នុស្សវយ័ដកមងខ  មានឪពុ្កមាត យចិ ច្ក ឹម្បីបាច់ខថរកា 
ដគ បាំណងពួ្កដគគឺមិ្នទ្តូវដ្វើឲ្យទ្គួារររួ នូវភាព្អាមាស់្ដោយារពួ្កដគទ្បទ្ពឹ្តតអាំដព្ើអបា
យមុ្ខដៅកនុងស្ងគម្ដ ើយ។ ដនេះគឺាឧទ រណ៍មួ្យនន បរោា នស្ងគម្ 
គឺការដគរព្  ់ឪពុ្កមាត យ ការដចេះថលឹងខថលងអាំពី្អនក នរ    ូចា ការដ្វើតាម្មិ្តតភកតិាដ ើម្។ 
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(របាយការណ៍របកគាំដ ើញស្ាំខាន់ៗ ខខវចិាិកា ឆ្ន ាំ២០១៣) 
 

  

 
 
 
 

ការរមួ្វភិាគទន  ់ស្ងគម្ បដងាើតបានដគ បាំណង និងការជ្ាំរញុដ ើករឹកចិតតមួ្យ។ 
ស្ទ្មាប់ស្តស្តី ការគិតខបបដនេះ 
ជួ្យពួ្កដគឲ្យជ្ាំនេះការទ្បវម្ទាំងឡាយខ  ទ្តវូបានោក់ស្មាព ្ដោយបរោា នដយនឌ័រ 
និងជ្ាំរញុឲ្យស្រសី្តអាចបាំដព្ញការងារខ  មិ្នមាន កេណៈាទ្បនព្ណីបាន។ 

 
និោយខបបដនេះ វាផ្ទុយដៅនឹងដគ ការណ៍ននការររួ ាគ  ់ខលួនងងរបស់្បុរស្ 

ខ  ពួ្កគត់បានដ្វើការតល ស់្បតូរនូវរដបៀបរស់្ដៅខ  ដ្វើឲ្យប៉េះ  ់  ់សុ្ខភាព្របស់្ពួ្កគត់ 
ដោយារខតពួ្កគត់ ឹងថា វាអាចបណាត  ឲ្យគត់ាល ប់។ 
ការ ឹងថាខលួនមិ្នខម្នាម្នុស្សខ  មិ្នដចេះចាញ់ដាេះ ឬខលួនមិ្នខម្នាអារិដរព្ដនេះដ ើយ 
ខ  ាកាតា ីករ ៏រងឹមាាំមួ្យកនុងការជ្ាំរញុឲ្យមានការតល ស់្បតូរ។  អនកខលេះភ័យខាល ចធាល ក់ខលួនវឺ 
អនកខលេះដរៀតភ័យខាល ចថាខលួនឆ្ប់ាល ប់។ 
កតាត ស្ាំខាន់មួ្យដរៀតដនេះគឺការខាល ចនូវភាព្អាមាស្របស់្បុរស្ ដៅដព្ ខ  បុរស្ ឹងអាំពី្ភាព្        
អាមាស្របស់្បុគគ  ភាព្អាមាស្ចាំដ េះខលួនពួ្កដគ ក៏ ូចា ចាំដ េះទ្គាួររបស់្ពួ្កដគខ  បណាត   

ម្កពី្អាកបបកិរោិរបស់្ពួ្កដគ ូចា ការដ ើរផឹ្កសីុ្ ការដ ើរខញ៉រស្រសី្ និងភាព្ខាិ ទ្ចអូស្ាដ ើម្។ 

ខ្ុាំដជ្ឿថាស្តស្តីទ្តូវ៖ 
 ទម្ទរឲ្យមានការដគរព្ពី្អនក នរ 
ក៏បុ៉ខនតពួ្កដគទ្តូវខតដគរព្ 
និងផ្ត ់តនម្ល  ់ខលួនពួ្កដគា ាំបូងសិ្ន
។    

 បដទ្ងៀនកូនរបស់្ពួ្កដគឲ្យដចេះដគរព្  
អនក នរ និងដចេះដគរព្ខលួនងង តាាំងពី្ 
ពួ្កដគដៅតូច។  

 ទ្តូវចូ រមួ្ដៅកនុងទ្ករម្ 
ឬដៅកនុងអងគការនន។ 

របូថត និងាច់ដរឿងៈ អតីតអនកផ្សព្វផ្ាយ
ស្រាដបៀរមាន ក់អាយុ ៣៥ឆ្ន ាំ 
និងាអនកធាល ប់ររួ រងនូវការរ ាំដលាភបាំ ន
។ បចចកុបបននគត់ាស្មាជិ្ក 
ស្មាគម្អនកផ្សព្វផ្ាយស្រាដបៀរ។ 

© V4C participant 2GII OPC/GIZ, 2011 
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(របាយការណ៍របកគាំដ ើញស្ាំខាន់ៗ ខខវចិាិកា ឆ្ន ាំ២០១៣) 
 

ដនេះគឺាខណៈដព្ ខ  ពួ្កដគចង់តល ស់្បតូរ។ ស្ទ្មាប់បុរស្ 
ភាព្អាមាស្ដចញម្កពី្អារម្មណ៍ខ  គិតថា 
ខលួនមិ្នបានបាំដព្ញតួនរីាបុរស្កនុងនម្ាដម្ទ្គាួរ ៏ពិ្តទ្បាក ។ 
ឧទ រណ៍ខ  ទ្តូវបានដ ើកដ ើងាញឹកញាប់ដោយបុរស្ដនេះគឺថា ពួ្កដគនឹងមានភាព្អាមាស្ 
ដៅដព្ ខ  កូនរបស់្ពួ្កដគ ា្ំដ ើង ដ ើយធាល ក់ខលួនដៅាម្នុស្សទ្បមឹ្ក។  

 
ការររួ ាគ  ់ខលួនងង ដចញម្កពី្ការដម្ើ ដ ើញផ្ វបិាកននការស្ដទ្ម្ចចិតត 

និងស្កម្មភាព្របស់្អនក នរ។ 
មានបុរស្មួ្យចាំនួនបានដរៀបរាប់ដ ើងវញិនូវការស្ដងាតដ ើញរបស់្ខលួន ចាំដ េះបុរស្ នរ 
ាពិ្ដស្ស្ អាំដព្ើខ  បុរស្ទាំងដនេះដ្វើចាំដ េះស្តស្តី។ ដនេះវាមានឥរធិព្ ដៅដ ើ      រស្សនវស័ិ្យ 
និងអាកបបកិរោិរបស់្ពួ្កដគ ដៅកនុងខផ្នកាដទ្ចើនននជី្វតិរស់្ដៅរបស់្ពួ្កដគ។ បរហ ស្ាំខាន់មួ្យគឺ 
ការដទ្បើទ្បាស់្ដទ្គឿងស្រស្វងឹ និងផ្ ប៉េះ  ់របស់្វាដៅដ ើជី្វតិរបស់្អនក នរ។ 
មួ្យដរៀតគឺទក់រងនឹងការងារផ្ទេះ។ បុរស្កាន់ខតមានការររួ ខុស្ទ្តូវដទ្ចើនចាំដ េះការងារផ្ទេះ 
ដៅដព្ ខ  ពួ្កដគបានដម្ើ ដ ើញ ស្តស្តីខ  ាស្មាជិ្កកនុងទ្គួារដផ្សងៗដរៀត 
មានការ ាំបាកោ៉ងខាល ាំងកនុងការរាប់រងការងារផ្ទេះខតមាន ក់ងង។ ចាំណុចស្ាំខាន់មួ្យដរៀតគឺ 
បុរស្បានដម្ើ ដ ើញអាំពី្ស្តស្តីខ  ររួ រងនូវការដ្វើរុកេបុកដម្នញ ឬរ ាំដលាភបាំ នពី្បុរស្ 
ដ ើយពួ្កដគមិ្នចង់ដ្វើខបបដនេះតដៅដរៀត ឬមិ្នចង់ឲ្យកូនៗដ្វើតាម្ពួ្កដគតដៅដរៀត។  

 
 
 



របាយការណ៍ចុងដទ្កាយ 

  

 ាំដណើ រននការបញ្ជ្រា បដយនឌ័រ៖ ការស្រាវទ្ាវអាំពី្យុរធាស្តស្ររប់ាា ត់ការដរ ើស្ដអើងដយនឌ័រ និងអាំដព្ើ ិងាដ ើស្តស្រី 26  

(របាយការណ៍របកគាំដ ើញស្ាំខាន់ៗ ខខវចិាិកា ឆ្ន ាំ២០១៣) 
 

 
 

  
ការតល ស់្បតូ ររស្សនវស័ិ្យ   

ដោយមិ្នគិតអាំពី្រស្សនៈខ  មាន កេណៈគបស្ងាត់ 
ការដម្ើ ដ ើញអវីមួ្យដោយរស្សនៈដផ្សងៗ 
វាាខផ្នកមួ្យនន ាំដណើ រការននការតល ស់្បតូររបស់្ម្នុស្ស។ 
ដនេះស្ាំដៅដ ើការដម្ើ ដ ើញវតថុអវីមួ្យពី្ខាងកនុងដចញដៅខាងដទ្ៅ មិ្នខម្នវរដម្ើ ពី្ខាងដទ្ៅ 
ដ ើយឲ្យចាាំអនកដផ្សងម្កទ្បាប់ ខ  អនកដនេះក៏វរពី្ខាងដទ្ៅខ រដនេះដរ។ 
ការយ ់ចិតតគឺាខផ្នកមួ្យននអវីខ  បានដ ើកដ ើងម្កដនេះ 
ដ ើយវាមានរាំនក់រាំនងាមួ្យស្ម្តថភាព្កនុងការររួ ាគ  ់ 

ចាំដ េះបុរស្  
 
ពី្មុ្ន 
ដៅដព្ ខ  ឪពុ្កខ្ុាំគម នការងារ
ដ្វើ 
មានអាំដព្ើ ិងាដទ្ចើនណាស់្ដកើត
ដ ើងដៅកនុងទ្គួាររបស់្ខ្ុាំ។ 
ខ្ុាំបានស្នយចាំដ េះខលួនខ្ុាំថា 
ខ្ុាំនឹងខាំដរៀនសូ្ទ្ត 
និងបដ ច្ក ៀស្នូវអាំដព្ើ ិងាាោច់
ខាត។ 
ខ្ុាំក៏ចង់ដចៀស្វាងដទ្គឿងស្រស្វងឹផ្ង 
ដទ្ េះាញឹកញាប់វាាបុព្វដ តុ
ននអាំដព្ើ ិងា។ 
ខ្ុាំទ្តូវខិតខាំសិ្កាដោយមិ្នចង់ពឹ្ង
ទាំងស្រស្រងដៅដ ើទ្គួាររបស់្ខ្ុាំ
ដនេះដរ។ 
 

របូថត និងាច់ដរឿងៈ ដកមងទ្បរស្អាយុ ២០ឆ្ន ាំ ានិស្សិតាក វរិយ ័យ 
ខ  បានររួ ដាគជ័្យកនុងការជ្ាំរញុឲ្យឪពុ្ករបស់្គត់ដ្វើការខកខទ្ប។ 
© V4C participant 7GIII/OPC/GIZ, 2011 
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(របាយការណ៍របកគាំដ ើញស្ាំខាន់ៗ ខខវចិាិកា ឆ្ន ាំ២០១៣) 
 

និងយ ់អាំពី្អារម្មណ៍របស់្អនក នរ តាម្រយៈរស្សនវស័ិ្យរបស់្ដគ។ 
អនកចូ រមួ្ដៅកនុងការស្មាភ ស្ ាញឹកញាប់បានដ ើកដ ើងថា 
ការតល ស់្បតូរាវជិ្ាមានរបស់្ពួ្កដគដកើតដ ើងដោយារពួ្កដគបានដម្ើ ដ ើញពី្អនក នរ 
និងការដទ្បៀបដ្ៀបខលួនរបស់្ពួ្កដគ និងាថ នភាព្របស់្ពួ្កដគដៅអនកទាំងដនេះ។ 

 
ការររួ ខុស្ទ្តវូ   

អនកចូ រមួ្ដៅកនុងការស្មាភ ស្ បានដ ើកដ ើងអាំពី្ការររួ ខុស្ទ្តូវចាំដ េះខលួនដគតទ  ់ 
ចាំដ េះស្កម្មភាព្របស់្ពួ្កដគ និងកនុងករណីខលេះចាំដ េះរដបៀបខ  ពួ្កដគដ្វើការតល ស់្បតូរ។ 
ភាគដទ្ចើនននការដ ើកដ ើងទាំងដនេះដកើតដចញម្កពី្គាំនិតខ   ឹងថា 

ដតើការតល ស់្បតូរដនេះមានផ្ ប៉េះ  ់អវីខលេះចាំដ េះអនក នរ 
មិ្នទ្គន់ខតប៉េះ  ់នឹងការអនុវតតន៍ផ្ទុយគន បុ៉ដណាណ េះដរ បុ៉ខនតថា 
ដតើទ្តូវដ្វើ ូចដម្តចដ ើម្បីដ្វើឲ្យមានផ្ ាវជិ្ាមាន។ ដនេះគឺាការព្ទ្ងីកនូវការររួ ាគ  ់ខលួនងង។ 
វាាការយ ់ ឹងមួ្យខ  ថា ពួ្កដគមានអនតររាំនក់រាំនង (រាំនក់រាំនងដៅវញិដៅម្ក) ដ ើយថា 
ដតើអាកបបកិរោិរបស់្ពួ្កដគវា ុចផ្ ាក់ខស្តង/មានផ្ ប៉េះ  ់ ូចដម្តចខលេះ។ 
ទក់រងនឹងបរហ ដនេះ គឺការ ឹងអាំពី្ការមានកាតព្វកិចចក និងការមិ្នដ្វើឲ្យអនកណាមាន ក់អស់្ស្ងឃមឹ្។   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ទ្បសិ្នដបើដយើងទ្បទ្ពឹ្តតអាំដព្ើ ិងា វាអាចបណាត  ឲ្យមានភាព្ទ្កីទ្កខាល ាំងដៅៗ និងមិ្នមានសុ្ភម្ងគ ។ 
ខ្ុាំបានដ្វើការដទ្បៀបដ្ៀប ូដចនេះ ដ ើម្បីដ្វើការហាម្ចិតតរបស់្ខ្ុាំមិ្នឲ្យទ្បទ្ពឹ្តតអាំដព្ើ ិងា។ 
 
របូថត និងាច់ដរឿងៈ បុរស្អាយុ ៦៦ឆ្ន ាំាដម្ ុាំខ  មិ្នខ  ទ្បទ្ពឹ្តតអាំដព្ើ ិងាទ ់ខតដាេះ និងខតងខត 
អនុវតតតាម្ការរូនម នរបស់្ទ្ព្េះស្មាម ស្ម្ពុរធ។   
© V4C participant 1GI/OPC/GIZ, 2011 
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(របាយការណ៍របកគាំដ ើញស្ាំខាន់ៗ ខខវចិាិកា ឆ្ន ាំ២០១៣) 
 

 
 

មានការររួ ខុស្ទ្តវូ គឺាការអប់រ ាំខលួន ការអភិវឌឍខលួន និងការកាំណត់អារិភាព្។ 
អនកចូ រមួ្ដៅកនុងការស្មាភ ស្បានដរៀបរាប់នូវវ ិ្ ីខបលកៗ ខ  ពួ្កដគដទ្បើដ ើម្បីដ្វើការអភិវឌឍខលួន។ 
វ ិ្ ីមួ្យគឺការអានដស្ៀវដៅ ខ  ដនេះាការស្ាំខាន់ ដោយដ តុថា ទ្បាជ្នកម្ពុាមិ្នមានរមាល ប់ 
អានដស្ៀវដៅ។ អនកចូ រមួ្ខលេះនិោយថា ពួ្កដគទ្តូវបានជ្ាំរញុរឹកចិតតតាម្រយៈការអានដស្ៀវដៅ 
ខ  ដស្ៀវដៅ ៏ាក់លាក់មួ្យចាំនួនទ្តវូបានខណនាំដោយម្នុស្សខុស្ៗគន ។ ការអានដស្ៀវដៅ 
ពិ្ដស្ស្ស្ទ្មាប់បុរស្វយ័ដកមង មិ្នទ្តឹម្ខតទ្តូវបានដគចាត់រុកថា 
ាការជួ្យអភិវឌឍខលួនងងបុ៉ដណាណ េះដនេះដរ 
ខតខថម្ទាំងាវ ិ្ ីមួ្យស្ទ្មាប់រ ាំដោេះខលួនឲ្យដចញពី្អាកបបកិរោិមិ្នគបប ី
ឬស្កម្មភាព្មិ្នគបបីទាំងឡាយ និងដ្វើឲ្យចិតតដយើងមិ្នរាយមាយ  ូចា 
ការគិតអាំពី្ការរមួ្ដភរាដ ើម្។ ការចូ រមូ្   វគគបណតុ េះបណាត   
គឺាវ ិ្ ីាស្តស្តមួ្យដផ្សងដរៀតដ ើម្បដី្វើការអភិវឌឍខលួន។  

ការដតត តការយកចិតតរុកោក់ និងការកាំណត់អារិភាព្ គឺាវាាវ ិ្ ីាស្តស្ត ៏ស្ាំខាន់មួ្យ 
 ូចា ទ្តូវដ្វើដៅតាម្ខផ្នការខ  កាំណត់ សូ្ម្បខីតការដ្វើខបបដនេះទ្តូវ េះបង់ោ៉ងណាក៏ដោយ។ 
ការដ ើកដ ើងខបបដនេះ វាហាក់ ូចាមានារស្ាំខាន់ណាស់្ស្ទ្មាប់ស្តស្តី ដ ើម្បីដ្វើឲ្យស្ដទ្ម្ចនូវ 
សុ្បិនត និងខផ្នការរបស់្ពួ្កដគ ខ  ាញឹកញាប់ វាអាចមានាប់ ក់ព័្នធនឹងអនគតកា        
ាពិ្ដស្ស្ ក់ព័្នធនឹងការដរៀបការ និងជី្វតិទ្គាួរ។ ការដតត តការយកចិតតរុកោក់ គឺាវ ិ្ ីមួ្យ 
រប់ាា ត់ការបាក់រឹកចិតត និងការដ្វស្ទ្បខ ស្។ 
 
ការដបតា្ចិតត ងករាជ្យភាព្ និងរាំនុកចិតតម្កដ ើខលួនងង  

ការដបតា្ចិតត គឺាអវីមួ្យខ  អនកចូ រមួ្ដៅកនុងការស្មាភ ស្បានដ ើកដ ើងាញឹកញាប់ 
ថាវាាការតស្ ូពុ្េះ រទ្បឆ្ាំងនឹងភាព្ខវេះខាត ាពិ្ដស្ស្ស្តស្តីខលេះបាន 
ខិតខាំតស្ ូពុ្េះ រចាំដ េះការ ាំបាកតាាំងពី្ខលួនដៅដកមង។ 
ចិតតអាំណត់ខបបដនេះទក់រងនឹងភាព្ ល្ ស្នវ ភាព្បិុនទ្បស្ព្វខកនខ និងភាព្រងឹបឹុងមួ្យចាំនួន។ 
ចាំដ េះអនកខលេះ ម្ ិចឆតា ការហា នោក់ចិតតចង់បានអវីមួ្យ ក៏ ូចា ការរ ាំដភើបចង់បានអវីមួ្យ 
គឺាមូ្ ោា នននការដបតា្ចិតត ដោយារខតចង់បរា ក់ទ្បាប់ខលួនងងតទ  ់។ 
ភាព្ ល្ ស្នវមិ្នខម្នដកើតដ ើងដោយារខតការតាាំងចិតតមួ្យមុ្ខបុ៉ដណាណ េះដនេះដរ 
ខតវាទក់រងនឹងភាព្អត់្មត់ និងការចាំណាយដព្ ដវលាដ ើម្បបីដងាើតឲ្យមានការតល ស់្បតូរដរៀតផ្ង។ 



របាយការណ៍ចុងដទ្កាយ 

  

 ាំដណើ រននការបញ្ជ្រា បដយនឌ័រ៖ ការស្រាវទ្ាវអាំពី្យុរធាស្តស្ររប់ាា ត់ការដរ ើស្ដអើងដយនឌ័រ និងអាំដព្ើ ិងាដ ើស្តស្រី 29  

(របាយការណ៍របកគាំដ ើញស្ាំខាន់ៗ ខខវចិាិកា ឆ្ន ាំ២០១៣) 
 

កនុងការទ្បវម្ាមួ្យគូរប ិបកេ ដយើងទ្តូវខតរងឹមាាំ 
ខ  ដនេះា ាំដណើ រននការព្ទ្ងឹងនូវភាព្អង់អាចរបស់្ខលួនដយើង។ 

 

 
 

 
 
 

 

ពី្មុ្នខ្ុាំមានអារម្មណ៍គិតថា ស្តស្តីគឺដទ្បៀប ូចាខខសមួ្យខ  មានចាំណងទក់កាប់ 
ដ ើយអនទ ក់ដនេះរតិខាល ាំងដៅៗដៅកនុងជី្វតិរបស់្ពួ្កដគ។ ឥ ូវ 
វាដស្រស្ចខតដៅដ ើខ្ុាំដៅវញិដរខ  ទ្តូវស្រាយនូវចាំណងដនេះបនតិចម្តងៗ។ 
 
របូថត និងាច់ដរឿងៈ អនុទ្បធានភូមិ្អាយុ ៥៣ឆ្ន ាំ ខ  ាស្តស្តីដម្ម៉ាយដោយការខ ង េះបតីទ្បព្នធ។ 
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(របាយការណ៍របកគាំដ ើញស្ាំខាន់ៗ ខខវចិាិកា ឆ្ន ាំ២០១៣) 
 

 
 
 

 
 អនកចូ រមួ្ដៅកនុងការស្រាវទ្ាវ បានដ ើកដ ើងអាំពី្ ងករាជ្យភាព្ និង “ការមិ្នខវ ់ខាវ យ” 
ពី្អវីខ  អនក នរគិត។ ការមិ្នខវ ់ខាវ យ គឺាការមិ្នររួ រងការគបស្ងាត់ពី្ស្ងគម្ 
ខ  អាចដ្វើឲ្យដយើងមានកាំ ឹង បុ៉ខនតការខ   ឹងថា វាមានបរហ អវី 
គឺាកកាត  ៏ស្ាំខាន់ដ ើម្បីដអាយដយើងមិ្នខវ ់ខាវ យពី្ស្មាព ្ទាំងឡាយ។ “ការមិ្នខវ ់ខាវ យ” 
មិ្នចាាំបាច់ខតស្ាំដៅដ ើការខ  មានដោប ់ផ្ទុយគន ដនេះដរ៖ 
អនកចូ រមួ្ដៅកនុងការស្រាវទ្ាវទាំងអស់្ពិ្តាបានគិតពី្ស្មាព ្ទាំងដនេះ 

ការតល ស់្បតូរខលួនអនក និងរមាល ប់អាទ្កក់របស់្បតីអនក គឺាការ ាំបាកខាល ាំងណាស់្  ូច ីគ ់ដវើ្ៃន់មួ្យអីចឹង។ 
 
របូថត និងាច់ដរឿងៈ ស្តស្តីអាយុ ៤៤ឆ្ន ាំខ  គត់បានកាល យាជ្ន ៏ស្កម្មដៅកនុងស្ គម្ន៍របស់្គត់ 
ដ ើយគត់បានជួ្យខកខទ្បបតីរបស់្គត់។   
© V4C participant 4GI/OPC/GIZ, 2011 
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(របាយការណ៍របកគាំដ ើញស្ាំខាន់ៗ ខខវចិាិកា ឆ្ន ាំ២០១៣) 
 

បុ៉ខនតការគិតរបស់្ពួ្កដគគឺដ្វើដ ើងតាម្វ ិ្ ីាក់លាក់។ វាអាច ក់ព័្នធនឹងការខ   ឹងថា អវីមួ្យទ្តូវ 
និងអវីមួ្យខុស្ាដ ើម្។ 
វាមិ្នខម្នានិចចកាកា ទ្តូវទ្ព្ដងើយកដនតើយចាំដ េះអវីខ  អនក នរគិតដនេះដរ ខតវាាការយ ់ចិតត 
ខណៈដព្ ខ  កាំពុ្ងរស់្ដៅដោយររួ រង និងររួ យកនូវផ្ វបិាកទាំងដនេះ 
ដទេះបីាការដ្វើ ូដចនេះវាខុស្ពី្អវីខ  ដយើងចង់ដ្វើក៏ដោយ។ 
ាយុរធាស្តស្តស្ទ្មាប់ទ្គប់ទ្គងាថ នភាព្ដនេះ ការមិ្នខវ ់ពី្គាំនិតអនក នរ 
ទ្តូវផ្ារភាា ប់ាមួ្យការ ឹងនូវអវីខ  ដយើងអាចទ្គប់ទ្គងបាន 
និងដ្វើការទ្គប់ទ្គងដ ើម្បរីរួ បានផ្ ាវជិ្ាមាន។ 
 
  ភាគដទ្ចើនឥរោិបថមិ្នខវ ់អាំពី្អវីខ  អនក នរគិត វាមានរាំនក់រាំនងនឹងការគិតដោយ 
ងករាជ្យ គឺមិ្នចាាំបាច់ខវ ់ពី្ការគិតរបស់្អនក នរដនេះដរ ដទ្ េះថា 
មានខតដយើងបុ៉ដណាណ េះខ  ាអនកខាតបង់ដបើដយើងមានការខវ ់ខបបដនេះ។ ការគិតដោយងករាជ្យ 
គឺា ងករាជ្យភាព្មួ្យ កនុងន័យដនេះ គឺស្ាំដៅដ ើងករាជ្យភាព្ខាង ិរ ា្វតថុ។ 
ស្ទ្មាប់ស្តស្តីភាគដទ្ចើន ការមានងករាជ្យភាព្ 
គឺស្ាំដៅដ ើការស្ថិតដៅាងករាជ្យដោយមិ្នពឹ្ងបុរស្។ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ខ្ុាំដរៀនទ្គប់ទ្គងអារម្មណ៍របស់្ខ្ុាំ 
ដៅដព្ មានបរហ ដកើតដ ើង។ 
ឧទ រណ៍ 
ទ្បសិ្នដបើមានអនកណាមាន ក់និោយោក់
ខ្ុាំថា “អនកាម្នុស្សទ្បរស្ 
ដ តុអវីអនកដ្វើកិចចកការស្រសី្ៗ?”។  
ដយើងទ្តូវាគ  ់ខលួនងង 
និងមានជ្ាំដនឿដ ើខលួនងងថាដយើងកាំពុ្ង
ដ្វើការងារ ៏ទ្តឹម្ទ្តូវមួ្យ។ 
ការងារដនេះមិ្នប៉េះ  ់អនក នរដរ។ 
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(របាយការណ៍របកគាំដ ើញស្ាំខាន់ៗ ខខវចិាិកា ឆ្ន ាំ២០១៣) 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

ទ្បធានបរ ៏ស្ាំខាន់អាំពី្ការដបតា្ចិតត និងងករាជ្យភាព្ គឺការកាងរាំនុកចិតតម្កដ ើខលួនងង 
ការធានចាំដ េះខលួនងង ភាព្កាល ហាន និងភាព្គម នការភ័យខាល ច។ 
អនកចូ រមួ្ដៅកនុងការស្រាវទ្ាវាដទ្ចើនបានដ ើកដ ើងអាំពី្ការកាងរាំនុកចិតតម្កដ ើខលួនងង 
ថាគឺា ាំដណើ រការមួ្យ        ូចា ការកាងនូវការធានចាំដ េះខលួនងង 
ខ  ា ាំដណើ រការបខនថម្ដ ើម្បីជ្ាំនេះដ ើភាព្ភ័យខាល ច និងភាព្ដអៀនខាម ស់្។ 
ចាំដ េះអនកចូ រមួ្ដផ្សងដរៀត ដគបាននិោយថា 
ការកាងរាំនុកចិតតម្កដ ើខលួនងងគឺា ាំដណើ រការមួ្យ 
ខ  មាន កេណៈវ ិជុ្ាំននការដ្វើ ាំដណើ រដ ើវថីិ ៏ទ្តឹម្ទ្តូវ និង ៏មាន ដមារនភាព្ 
ខ  ទ្តូវបនតព្ទ្ងឹងវថីិាវជិ្ាមានដនេះាបនតដរៀត។ 
ការមានរាំនុកចិតតដ ើខលួនងងក៏ដកើតដចញម្កពី្ការបនទ បខលួន និងសុ្ភាព្រាបារ  ូចា 
ការហា នសុ្ាំឲ្យដគជួ្យាដ ើម្។  
 
វថីិស្ទ្មាប់ការតល ស់្បតូរ  
 
ការទ្បតិបតតិតាម្រចនស្ម្ព័នធស្ងគម្ និងវធិានខ  បានកាំណត់  

យុរធាស្តស្តមួ្យចាំនួនខ  បានដ ើកដ ើង 
គឺនិោយអាំពី្ការខកស្ទ្ម្ ួវធិានខ  មានខចងដៅកនុងបរោា នស្ងគម្ស្តីពី្ដយនឌ័រ។ 
ចាំដ េះអនកខ  រស់្ាមួ្យបរោា នស្ងគម្ដផ្សង ពួ្កដគបានដទ្បើនូវយុរធាស្តស្តដផ្សង 
ខ  អាចដ្វើឲ្យមានការទ្បទ្ពឹ្តតិផ្ទុយពី្បរោា នដយនឌ័រខតមាន កេណៈវជិ្ាមាន 
ដៅតាម្វ ិ្ ីាស្តស្តខបលកៗដោយស្ថិតដៅកនុងបរបិរស្ងគម្ខ  ដគរស់្ដៅ។  ូដចនេះ យុរធាស្តស្តទាំងដនេះ 
បានរមួ្ចាំខណក  ់ការតល ស់្បតូរស្ងគម្រយៈដព្ ខវង គឺស្ទ្មាប់អនកជ្ាំនន់ដទ្កាយៗ។  

របូថត និងាច់ដរឿងៈ ដកមងទ្បរស្អាយុ 
២៧ឆ្ន ាំានិស្សិតាក វរិយ ័យ 
និងាអនកស្ម័ទ្គចិតតននស្មាគម្អភិវឌឍន៍សុ្ខភាព្ទ្បាជ្ន
។  
© V4C participant 9GIII/OPC/GIZ, 2011 

 



របាយការណ៍ចុងដទ្កាយ 

  

 ាំដណើ រននការបញ្ជ្រា បដយនឌ័រ៖ ការស្រាវទ្ាវអាំពី្យុរធាស្តស្ររប់ាា ត់ការដរ ើស្ដអើងដយនឌ័រ និងអាំដព្ើ ិងាដ ើស្តស្រី 33  

(របាយការណ៍របកគាំដ ើញស្ាំខាន់ៗ ខខវចិាិកា ឆ្ន ាំ២០១៣) 
 

យុរធាស្តស្តមួ្យ ខ  អនកចូ រមួ្ដៅកនុងការស្រាវទ្ាវបានដ ើកដ ើងទក់រងនឹងការ 
ទ្បឆ្ាំងនឹងការដរ ើស្ដអើងដយនឌ័រ គឺថាទ្តវូដ្វើខលួនឲ្យបានស្ម្រម្យ 
និងមានអតថទ្បដោជ្ន៍ដៅតាម្ដស្ ាកិចចកខ  ខលួនមាន។  
យុរធាស្តស្តមួ្យដរៀតគឺទ្តវូបងាហ ញនូវស្ម្តថភាព្ និងជ្ាំនញខលេះ មានន័យថា 
ទ្តូវខិតខាំទ្បឹងខទ្បងឲ្យដ ើស្ពី្ន គូ ឬមិ្តតភកតិរបស់្ខលួន។ កទ្មិ្តននការខិតខាំទ្បឹងខទ្បង 
និងការដបតា្ចិតតដនេះ វាទម្ទរឲ្យមានការធានចាំដ េះខលួនងង ៏ទ្បាក និយម្មួ្យពី្អនកដ្លើយតប 
ទាំងឡាយ ខ  ដនេះរាំនងានឹងបដងាើតឲ្យមាននូវរាំនុកចិតតដ ើខលួនងងាបខនថម្ដរៀត។ 

ស្រា ណននសិ្រធិម្នុស្ស និងទ្កបខណឌ ចបប់ កនុងនម្ាាថ ប័នយុតតិ្ម៌្របស់្ស្ងគម្ 
ក៏បានផ្ត ់ាមូ្ ោា នមួ្យស្ទ្មាប់ដយើងកនុងការដ្វើអវីខុស្ពី្ការកាំណត់របស់្ស្ងគម្ 

និងអាចររួ យកបាន។ ចាំដ េះម្នុស្សខលេះ ាពិ្ដស្ស្ស្តស្តី ទ្កបខណឌ ាបរោា នននសិ្រធិម្នុស្ស 
គឺាមូ្ ោា នននការពិ្ភាកាគន  ការដ ើករឹកចិតត ក៏ ូចា ទ្បភព្ននកមាល ាំងជ្ាំរញុផ្លូវចិតត។ 
ក៏បុ៉ខនតការ ឹងអាំពី្សិ្រធិរបស់្អនកគឺាដរឿងមួ្យ 
ខតការ ឹងអាំពី្រដបៀបទម្ទរសិ្រធិទាំងដនេះោ៉ង ូចដម្តច វាគឺាដរឿងមួ្យដរៀត 
ខ  តទ្ម្វូឲ្យមានការគាំទ្រដ ើម្បរីរួ បាននូវការទម្ទរសិ្រធិទាំងដនេះ។ 
ការតល ស់្បតូ រ ៏ស្ាំខាន់ និងការតល ស់្បតូ រវធិាន   

អកសរាស្តស្តខ  និោយអាំពី្បរោា នខខមរ ាញឹកញាប់ខតងខតបកស្រាយថា 
បរោា នទាំងដនេះគឺាបរោា នមួ្យខ  មិ្នអាចតល ស់្បតូរ ឬខកខទ្បបាន ខ  តាម្ពិ្តដៅ វាបាន 
និងកាំពុ្ងតល ស់្បតូរ ដ ើយនឹងតល ស់្បតូរ។ ឧបមាថា បរោា នទាំងដនេះអាចតល ស់្បតូរ 
យុរធាស្តស្តដនេះទក់រងថាដតើទ្តូវស្ទ្ម្បស្ទ្ម្ួ ការតល ស់្បតូរ 
និងខកខទ្ប កេណៈននការពិ្ភាកាអាំពី្ការតល ស់្បតូរោ៉ង ូចដម្តច។ 
ការ ឹងថាបរោា នទាំងអស់្អាចតល ស់្បតូរ គឺដយើងទ្តវូ ឹងថា ដតើទ្តវូដទ្ជ្ើស្ដរ ើស្បរោា នោ៉ង ូចដម្តច 
និងថា ដតើបរោា នណាខលេះខ  ទ្តវូទ្បតិបតតិតាម្។ ចាំដ េះម្នុស្សខលេះ ការតល ស់្បតូរ បរោា ន 
វាាការចាាំបាច់ ពី្ដទ្ េះ ពួ្កដគបានគិតថា បរោា នខលេះដគខ ងដទ្បើ 

និងដគខ ងររួ យកតដៅដរៀតដ ើយ។ ចាំដ េះអនក នរដរៀត ការទ្បតិបតតិតាម្បរោា នស្ងគម្ 
គឺាការមិ្នអាចដ្វើដៅបាន និងមិ្នស្រស្បតាម្តថភាព្។ 

យុរធាស្តស្តមួ្យ គឺទ្តវូខកខទ្បនូវអវីខ  បានចាត់រុកថាាទ្បទ្កតី តាម្រយៈការតល ស់្បតូរនូវ 
រមាល ប់ដ ើម្ (the reference point) ខ  ានិចចកកា  គឺការតល ស់្បតូរនូវបរបិរស្ងគម្មួ្យរបស់្អនក។ 
ចាំដ េះបុរស្ខ  បានតល ស់្បតូរនូវរមាល ប់ផឹ្កដទ្គឿងស្រស្វងឹ ការតល ស់្បតូរបណាត ញស្ងគម្របស់្ពួ្កដគ 
វាមានារស្ាំខាន់ណាស់្ចាំដ េះការតល ស់្បតូរអាកបបកិរោិរបស់្ពួ្កដគ និងអវីខ  ដគបានររួ ពី្            



របាយការណ៍ចុងដទ្កាយ 

  

 ាំដណើ រននការបញ្ជ្រា បដយនឌ័រ៖ ការស្រាវទ្ាវអាំពី្យុរធាស្តស្ររប់ាា ត់ការដរ ើស្ដអើងដយនឌ័រ និងអាំដព្ើ ិងាដ ើស្តស្រី 34  

(របាយការណ៍របកគាំដ ើញស្ាំខាន់ៗ ខខវចិាិកា ឆ្ន ាំ២០១៣) 
 

បណាត ញស្ងគម្ខបបដនេះ។ 
បុរស្មួ្យចាំនួនបានដ ើកដ ើងអាំពី្វ ិ្ ីខ  ដគបានដបាេះបង់មិ្តតភកតិខ  បបួ ផឹ្កសីុ្ 
ដោយជ្ាំនួស្ម្កវញិនូវមិ្តតភកតិកាន់ខត ា។ ការខកខទ្បនូវរមាល ប់ដ ើម្ដនេះ 
វាក៏ទក់រងនឹងការតល ស់្បតូរអនកខ  ពួ្កដគចូ ចិតតាត ប់តាម្ 
និងអវីខ  ពួ្កដគឲ្យតនម្លដៅដ ើដនេះផ្ងខ រ។ 

 
ការមិ្នដទ្ជ្ើស្ដរ ើស្យក   

យុរធាស្តស្តមួ្យចាំនួន ទក់រងនឹងការដចៀស្វាងទ្បព័្នធស្ងគម្។ ឧទ រណ៍ វាាដរឿង       
្ម្មតាចាំដ េះបុរស្ខ  វប់ផឹ្កដទ្គឿងស្រស្វងឹ ខ  បានដគចដចញពី្ាថ នភាព្ 
 ូចកា ខ  ពួ្កដគធាល ប់ផឹ្កសីុ្ពី្មុ្ន។ ចាំដ េះអនកខលេះ ការដចៀស្វាងដស្ព្គបាមួ្យមិ្តតភកតិ 
តទ្ម្ូវឲ្យមានការដរៀបចាំ យុរធាស្តស្ត ដទ្បើឧបាយក ដផ្សងៗ និងដចេះចរចារ។ 

ចាំដ េះបុរស្ដផ្សងដរៀត ការដចៀស្វាងការដស្ព្គប់មិ្តតភកតិ មានន័យថា 
ាការ កខលួនទាំងស្រស្រង ដចញពី្បរបិរខ  ពួ្កដគធាល ប់ទ្បវម្ាមួ្យការដរ ើស្ដអើង។ 
ាថ នភាព្របស់្ពួ្កដគមិ្នអាចអត់ឱ្នឲ្យបាន រ ូត  ់ 
ពួ្កដគទ្តូវខតចាកដចញពី្ាថ នភាព្ទាំងដនេះ។ ដៅកនុងករណីាដទ្ចើន ដនេះមានន័យថា 
ាការធាល ក់ចូ ដៅកនុង កេខណឌ ននភាព្ទ្កីទ្ក ខ  តទ្ម្វូឲ្យពួ្កដគដ្វើការតស្ ូ 
និងដ្វើអវីមួ្យខ  ដគអាចដ្វើបានដ ើម្បីគាំទ្រ  ់ខលួនរបស់្ពួ្កដគ។ 
អនកទ្តូវខតចាកដចញពី្ាថ នភាព្ខ  អនកកាំពុ្ងជួ្បទ្បរេះាោច់ខាត (វាមិ្ន ូចយុរធាស្តស្ត 
ការមិ្នខវ ់ខាវ យពី្អនក នរ  ូចខ  បានដរៀបរាប់ខាងដ ើដនេះដរ) 
ដទ្ េះពួ្កដគទ្តូវខតខវ ់ខាវ យពី្ការគិតរបស់្អនក នរ ដោយារ 
ាល កាន ម្ខ   ក់ាប់ាមួ្យស្ គម្ន៍ពិ្តាដ្វើឲ្យមានការវឺចាប់ខាល ាំងណាស់្  
និងរ ាំជួ្ ចិតតាខាល ាំង  ូចដនេះជ្ដទ្ម្ើស្ខតមួ្យគត់ គឺ កខលួនដចញពី្ាថ នភាព្ដនេះ។ 
ការដគចខលួនដចញពី្អាំដព្ើ ិងា ស្ទ្មាប់ស្តស្តីខលេះ មានន័យថា ាការ កខលួនដចញឆ្ៃ យពី្បុរស្ៗ។ 
ស្ទ្មាប់អនកខលេះ កនុងករណីខលេះ ការបដ ច្ក ៀស្នូវភាព្ដរ ើស្ដអើង 
មានន័យថាាការដ្វើឲ្យខលួនដយើងចាកដចញឆ្ៃ យពី្បរហ ដយនឌ័ររបស់្ដយើង តាម្រយៈការ
ដ្វើខលួនឲ្យ ូចបុរស្ទាំងគុណស្ម្បតតិ និងទាំងបុគគ ិក     
 កេណៈខាងដទ្ៅដនេះស្ទ្មាប់ករណីននស្តស្តីមួ្យចាំនួន។ 
  



របាយការណ៍ចុងដទ្កាយ 

  

 ាំដណើ រននការបញ្ជ្រា បដយនឌ័រ៖ ការស្រាវទ្ាវអាំពី្យុរធាស្តស្ររប់ាា ត់ការដរ ើស្ដអើងដយនឌ័រ និងអាំដព្ើ ិងាដ ើស្តស្រី 35  

(របាយការណ៍របកគាំដ ើញស្ាំខាន់ៗ ខខវចិាិកា ឆ្ន ាំ២០១៣) 
 

ដស្ចកតីស្ននិោា ន  
 

វ ិ្ ីាស្តស្តកនុងការទ្បទ្ពឹ្តតិផ្ទុយពី្បរោា នដយនឌ័រខតមាន កេណៈវជិ្ាមាន 
គឺទ្តូវបានដទ្បើទ្បាស់្ដ ើម្បីទ្បឆ្ាំងនឹងរដបៀបរស់្ដៅតាម្ខបបទ្គប់ទ្គង/គបស្ងាត់អនក នរ 
ខ  ដតត តដ ើបរហ  និងការបនទ បតនម្លគន ខ  រមួ្មាន កងវេះការយ ់ ឹង 
ជ្ាំនញដៅរន់ដខាយនិងចាំដណេះ ឹងតិចតួច។ បរហ  ក់ព័្នធនឹងផ្នត់គាំនិតបនទ បតនម្លគន គឺ 
វាមានរាំដនរខផ្ាកដ ើរាំនក់រាំនងដរវភាព្ (ខ  យកពី្រាដគ ) ននបុព្វសិ្រធិរបស់្បុគគ  
ដទេះបីាបុព្វសិ្រធិរបស់្បុគគ ដនេះមាន កេណៈអវជិ្ាមាន និងងងឹតងងុ កតី 
និងមួ្យដរៀតខផ្ាកដ ើស្ម្តថភាព្ា កេណៈបុគគ ។  

 
ការសិ្កាស្រាវទ្ាវអាំពី្ការទ្បទ្ពឹ្តតិផ្ទុយពី្បរោា នដយនឌ័រខតមាន កេណៈវជិ្ាមាន 

និងបរោា នដយនឌ័រដនេះ បានដ្វើឲ្យមានការយ ់ ឹងនូវដរឿងរ៉ាវននអាំពី្ាម រតី 

ដស្ចកតីកាល ហានឥតងាកដរ ភាព្អង់អាច និងស្ម្តថភាព្ដ ើម្បដី្វើការតល ស់្បតូរ។ 
ាច់ដរឿនទាំងដនេះអាចមិ្នតាំណាងឲ្យាច់ដរឿងភាគដទ្ចើន ឬភាគដទ្ចើនដ ើស្ ុបដនេះដរ ខត
ការស្រាវទ្ាវមិ្នមានដគ បាំណងរកឲ្យដ ើញពី្ចាំនួនននការទ្បទ្ពឹ្តតិផ្ទុយពី្បរោា នដយនឌ័រខតមាន
 កេណៈវជិ្ាមានខ  ាទ្បដភរការស្រាវទ្ាវខបបបរមិាណដនេះដរ។ ដទេះ ូដចនេះក៏ដោយ 
ាច់ដរឿងទាំងដនេះពិ្តាតាំណាងឲ្យការដងើបដ ើងវញិនូវាម រតីម្នុស្ស 
ខ  បានកប់បាត់ដៅកនុងផ្នត់គាំនិតស្ងគម្ 
និងការមិ្នរ ាំដ ចឲ្យដចញដៅកនុងទ្បដភរននការស្រាវទ្ាវតាម្ខបបបរមិាណ 
ខ  ដតត តខតដ ើករណីាក់លាក់មួ្យ  ូចា 
ចាំនួនករណីអាំដព្ើ ិងាទក់រងនឹងដយនឌ័រដនេះាដ ើម្។ ដនេះមិ្នខម្នចង់និោយថា 
ការ ឹងអាំពី្ទ្បដភរ និងចាំនួនករណីននអាំដព្ើ ិងាទក់រងនឹងដយនឌ័រខ  ស្តស្តីបានជួ្បទ្បរេះ 
មិ្នមានារៈស្ាំខាន់ដនេះដរ។ ការសិ្កាខបបដនេះគឺមានារៈស្ាំខាន់ខាល ាំងណាស់្ដ ើម្បីគូស្បរា ក់ 
អាំពី្បរហ បនទ ន់ននការរ ាំដលាភបាំ នសិ្រធិម្នុស្សទាំងដនេះ ដ ើម្បីដ ើកកម្ពស់្ដគ នដោបាយ 
និង ុបបាំបាត់ការរ ាំដលាភបាំ នទាំងដនេះ។ 

 
 ដទេះ ូដចនេះកតី ដតើដយើងបាន ឹងដរឿង ាំអិតអវីខលេះពី្ទ្បាជ្នចាំនួន៤៨% ននទ្បាជ្នកម្ពុា 
ខ  បានដ្លើយដៅកនុងការស្រាវទ្ាវខបបបរមិាណថា ពួ្កដគមិ្នគាំទ្រ មិ្នររួ យក 
ឬមិ្នទ្បទ្ពឹ្តតអាំដព្ើ ិងាដ ើស្តស្តីដនេះ? (ទ្កសួ្ងកិចចកការនរ ី ២០០៩)។ ការស្រាវទ្ាវស្តីពី្ 



របាយការណ៍ចុងដទ្កាយ 

  

 ាំដណើ រននការបញ្ជ្រា បដយនឌ័រ៖ ការស្រាវទ្ាវអាំពី្យុរធាស្តស្ររប់ាា ត់ការដរ ើស្ដអើងដយនឌ័រ និងអាំដព្ើ ិងាដ ើស្តស្រី 36  

(របាយការណ៍របកគាំដ ើញស្ាំខាន់ៗ ខខវចិាិកា ឆ្ន ាំ២០១៣) 
 

 ាំដណើ រននការបញ្ជ្រា បដយនឌ័រ៖ ការស្រាវទ្ាវអាំពី្យុរធាស្តស្ររប់ាា ត់ការដរ ើស្ដអើងដយនឌ័រ 
និងអាំដព្ើ ិងាដ ើស្តស្រី មានដគ បាំណងខស្វងយ ់អាំពី្ទ្បាជ្នកម្ពុាខ  មិ្នគាំទ្រ 
មិ្នររួ យក ឬមិ្នទ្បទ្ពឹ្តតអាំដព្ើ ិងាដ ើស្តស្តី 
ដោយដតត តដ ើស្ាំណាកគាំរខូ  មានដគ បាំណងាក់លាក់ ដោយកាំណត់យកបុរស្ និងស្តស្តីខខមរ 
ខ  ារូដៅបានបងាហ ញនូវការទ្បទ្ពឹ្តតិផ្ទុយពី្បរោា នដយនឌ័រខតមាន កេណៈវជិ្ាមាន     
អវីខ  ដគដៅថា បរោា នដយនឌ័រកនុងស្ងគម្ខខមរ និងាពិ្ដស្ស្ គឺការងាកដចញពី្ការទ្បទ្ពឹ្តតិ   
អាំដព្ើ ិងាទក់រងនឹងដយនឌ័រ។ 
 

ាច់ដរឿងរបស់្ពួ្កដគ 
និងការតល ស់្បតូរបានចងាុ បងាហ ញនូវដ តុផ្ ដផ្សងៗស្ទ្មាប់ការទ្បទ្ពឹ្តតិផ្ទុយពី្បរោា នដយនឌ័រខត
មាន កេណៈវជិ្ាមាន ខ  រមួ្មាន បររតតភាព្ (altruism) 
(ភាព្ននអនកខ  ដម្ើ ដ ើញពី្ផ្ ទ្បដោជ្ន៍របស់្អនក នរ) ការបាំដព្ញតទ្ម្ូវការខលួនងង 
(personal fulfilment) និងភាព្រស់្រានមានជី្វតិ (survival)។ 
ចាំណុចគនលឹេះននការទ្បទ្ពឹ្តតិផ្ទុយពី្បរោា នដយនឌ័រដនេះ គឺមានមូ្ ោា នទ្គឹេះ ៏ាក់លាក់មួ្យ 
ខ  ដកើតដចញម្កពី្ស្ាំនួរគនលឹេះមួ្យចាំនួន  ួចា ដតើពួ្កដគានរណា? 
ដតើពួ្កដគចង់កាល យាម្នុស្សទ្បដភរណា ក៏ ូចាកា ៈដរស្ៈរបស់្ពួ្កដគ។ ដទេះ ូដចនេះកតី
ដគមិ្នគួរមានការយ ់ទ្ច ាំអាំពី្ភាព្ទ្បាក និយម្ដនេះាមួ្យអស្កម្មដនេះដរ 
(ភាព្ខ  អនកររួ រងអាំដព្ើមិ្នដ្វើការតបតវញិ)។ អនកផ្ត ់ចដម្លើយដៅកនុងការស្រាវទ្ាវដនេះ 
បានយកចាំណុចគនលឹេះ    ទាំងដនេះដៅកនុងជី្វតិរបស់្ពួ្កដគ ដៅតាម្កទ្មិ្តដផ្សងៗននភាព្ចាាំបាច់ 
និងដព្ ដវលាខ  ស្ម្ស្រស្ប។ 

  
 ូចគន ដនេះផ្ងខ រ 

ឥរធិព្ ដផ្សងៗបានជួ្យឲ្យអនកចូ រមួ្ដ្វើការទ្បឆ្ាំងតបតាមួ្យបរោា នដយនឌ័រ។ 
ស្ទ្មាប់ម្នុស្សាដទ្ចើន អវីខ  ដ ចដចញាភស្តងុតាងាក់ចបស់្ពី្ការស្រាវទ្ាវដនេះ 
គឺការដទ្បើទ្បាស់្នូវកកាត ដផ្សងៗរមួ្ប ច្កូ  គន  មិ្នខម្នទ្តឹម្ខតបានរមួ្ចាំខណកកនុងការតល ស់្បតូរជ្ាំដនឿ 
និងអាកបបកិរោិរបស់្ពួ្កដគបុ៉ដណាណ េះដនេះដរ បុ៉ខនតខថម្ទាំងព្ទ្ងឹងគន ដៅវញិដៅម្កដរៀតផ្ង។  
អនកចូ រមួ្ទាំងឡាយមានវ ិ្ ីខុស្ៗគន  ខតមានកតាត រមួ្មួ្យ ដនេះគឺ 
ការមានរាំនុកចិតត ៏ខាល ាំងមួ្យដ ើខលួនងង។ ខណៈខ   ឥរធិព្ ពី្ខាងដទ្ៅ ាពិ្ដស្ស្ពី្អនកខណនាំ 
និងពី្គាំរវូរីភាព្ កាំពុ្ងដ ើរតួនរីដនេះ 



របាយការណ៍ចុងដទ្កាយ 

  

 ាំដណើ រននការបញ្ជ្រា បដយនឌ័រ៖ ការស្រាវទ្ាវអាំពី្យុរធាស្តស្ររប់ាា ត់ការដរ ើស្ដអើងដយនឌ័រ និងអាំដព្ើ ិងាដ ើស្តស្រី 37  

(របាយការណ៍របកគាំដ ើញស្ាំខាន់ៗ ខខវចិាិកា ឆ្ន ាំ២០១៣) 
 

ាការពិ្តមានខតបុគគ ិក កេណៈខ  ដ រដព្ញដោយដស្ចកតីកាល ហាន ការដគរព្ខលួនងង 
និងការមានរាំនុកចិតតដ ើខលួនងងបុ៉ដណាណ េះ 

ដរើបឥរធិព្ ពី្ខាងដទ្ៅទាំងដនេះអាចបដងើាតឲ្យមានការតល ស់្បតូរបាន។ ការ្លុេះបរចក ាំងខលួនងង 
ដោយ្លុេះបរចក ាំងដម្ើ ខលួនងងតាម្រយៈការោក់ខលួនងងដៅកនុងអារម្មណ៍របស់្អនក នរ 
ឬដៅកនុងខលួនងងដនេះាដរឿងចាាំបាច់ និងស្ាំខាន់ខាល ាំងណាស់្។  

 
អវីខ  ាច់ដរឿងរបស់្អនកចូ រមួ្ទាំងដនេះបានដរៀបរាប់ផ្ងខ រដនេះ គឺ ាំដណើ រការននការដ្វើ 

ឲ្យស្ដទ្ម្ចបាននូវតទ្ម្ូវការខលួនងង (self-fulfilment) និងការព្ទ្ងឹងនូវភាព្អង់អាចរបស់្ខលួនងង 
(empowerment) ខ  ស្ាំដៅាពិ្ដស្ស្ដ ើការបានររួ អាំណាច/កមាល ាំងពី្ខាងកនុង 
ខ  បដងាើតបានាឋាម្ព្ ពី្ខាងកនុងដទេះបីាឋាម្ព្ ដនេះមាន កេណៈវជិ្ាមាន 
ឬអវជិ្ាមានក៏ដោយ វាបដងាើតបានាកមាល ាំងមួ្យ។  ាំដណើ រការតល ស់្បតូរ 
ា ាំដណើ រការមួ្យដកើតដ ើងទ្ចាំខ  ៗ ដោយព្ទ្ងឹងខលួនងង និងមាន កេណៈាវចិារវរិយ 
(dialectic)។ ដៅដព្ ខ  ម្នុស្សមានដស្ចកតីរកីរាយ     ដស្ចកតីរកីរាយដនេះគឺាកតាត ដ ើករឹកចិតត 
  ់ការបនតតល ស់្បតូរដ ើម្បរីរួ បាននូវដស្ចកតីរកីរាយាបខនថម្ដរៀត។ 
ដៅដព្ ខ  ម្នុស្សបានដ្វើការតល ស់្បតូរ វាបដងាើតបានាការដគរព្ និងការដកាតស្រដស្ើរ 
ខ  បដងាើតបានាកមាល ាំងរញុទ្ចានបខនថម្ដ្វើឲ្យមានការតល ស់្បតូរ ខ  ទ្តូវបានជ្ាំរញុដោយដមារនភាព្ 

មានការដគរព្ខលួនងងទ្បកបដោយគុណតនម្ល។ ដនេះ ូចអវីខ  បានរកដ ើញ ៏ាក់លាក់ដៅកនុង 
ការស្រាវទ្ាវដ ម្ េះថា រស្សនៈដផ្សងៗទ្មាប់ការតល ស់្បរូរ V4C (OPC, 2011) ខ  បានដ ើកដ ើងថា 
ការទ្បទ្ពឹ្តតិផ្ទុយពី្បរោា នដយនឌ័រខតមាន កេណៈវជិ្ាមាន 
មិ្នខម្នាដរឿងខ  ដ្វើម្តងឲ្យចប់ស្ព្វទ្គប់ដនេះដរ ខតវាគឺា ាំដណើ រការមួ្យ 
ឬាការងារខ  ទ្តូវដ្វើឥតវប់វរ។ 

 
ដ ើស្ពី្ដនេះ  ាំដណើ រការននការទ្បទ្ពឹ្តតិផ្ទុយពី្បរោា នដយនឌ័រខតមាន កេណៈវជិ្ាមាន 

និងការតល ស់្បតូរ គឺា ាំដណើ រការបដងាើតឲ្យមានស្ម្ភាព្ដយនឌ័រ។ ការតស្ ូពុ្េះ រខ  បុរស្ 
និងស្តស្តីបានទ្បវម្ដោយារខតការទ្បទ្ពឹ្តតិផ្ទុយពី្បរោា នដយនឌ័រខតមាន កេណៈវជិ្ាមានរបស់្ពួ្
កដគ មានស្ភាព្ខុស្ៗគន  មួ្យខផ្នកដោយារខត 
អតតស្រា ណរបស់្ពួ្កដគខ  កាំណត់ដោយស្ងគម្ គឺខផ្ាកដៅដ ើដភររបស់្ពួ្កដគ។ ា រធផ្  
 ាំដណើ រជី្វតិរបស់្ពួ្កដគ និងយុរធាស្តស្តដ ើម្បីដ្វើការពិ្ភាកាអាំពី្បរោា ននីមួ្យៗ 
វាក៏មានការខុស្គន ផ្ងខ រ  ូចគន នឹងកតាត ស្ាំខាន់ ក់ព័្នធទាំងឡាយ រមួ្មាន ភាព្ដអៀនខាម ស់្ 



របាយការណ៍ចុងដទ្កាយ 

  

 ាំដណើ រននការបញ្ជ្រា បដយនឌ័រ៖ ការស្រាវទ្ាវអាំពី្យុរធាស្តស្ររប់ាា ត់ការដរ ើស្ដអើងដយនឌ័រ និងអាំដព្ើ ិងាដ ើស្តស្រី 38  

(របាយការណ៍របកគាំដ ើញស្ាំខាន់ៗ ខខវចិាិកា ឆ្ន ាំ២០១៣) 
 

ការមានរាំនុកចិតតដ ើខលួនងង ការមានដស្ចកតីដគរព្ដ ើខលួនងង និងដស្ចកតីកាល ហានាដ ើម្។ 
ដនេះមិ្នខម្នចង់និោយថា បុរស្ និងស្តស្តីទ្បវម្នឹងកតាត ខុស្ៗគន ដនេះដរ។ 
ពួ្កដគទ្បវម្នឹងកកាត ស្រស្ដ ៀងគន  ក៏បុ៉ខនតរដបៀបខ  ពួ្កដគទ្បវម្ដនេះវាមាន កេណៈខុស្គន ។ 
ដនេះបងាហ ញាថមីម្តងដរៀតថា វ ិ្ ីខ  អាចគាំទ្រពួ្កដគបាន 
វាចាាំបាច់ទ្តូវមានការគិតគូរពិ្ចារណាអាំពី្ភាព្ខុស្គន ទាំងដនេះ។ 
ដៅចុងប ច្ក ប់គឺនិោយអាំពី្ងករាជ្យភាព្ដៅកនុងការគិត ការដជ្ឿ និងភាព្អង់អាចាងការរ ាំពឹ្ងរុក។ 

  
ភាព្ខុស្គន ទាំងដនេះ ចងាុ បងាហ ញពី្វ ិ្ ីដផ្សងៗខ  ទ្បាជ្នខខមរ និោយារូដៅ និង   

ាពិ្ដស្ស្បុរស្ស្តស្តីខខមរ បាន្លងកាត់នូវបរោា នដយនឌ័រទាំងឡាយ។ ពួ្កដគ “ពិ្ភាកាគន ” 
អាំពី្បរោា នទាំងដនេះ តាម្រយៈ កយស្ាំ ីពិ្តថា៖ ពួ្កដគាអនកបដងាើតបរោា នទាំងដនេះ 
និងអាចដបាេះបង់បរោា នទាំងដនេះដចា  
ដៅដព្ ខ  បរោា នទាំងដនេះមិ្នស្ម្ស្រស្បាមួ្យពួ្កដគ។ 
គាំនិតដនេះវាហាក់ផ្ទុយពី្អវីខ  ដគខតងពិ្ព្ណ៌នារមួ្ថា បរោា នដយនឌ័រាដរឿងោច់ខាត 
មិ្នខទ្បទ្បួ  និងរងឹតាឹង៖ តាម្ពិ្តបរោា នទាំងដនេះមាន កេណៈរាវ ូចរឹក និងអាចរការុកបាន 
(co-exist)។ ដនេះមិ្នខម្នាបរហ ននការរការុកអវីខ  ា “បរោា ន ា” និងទ្តូវដបាេះបង់ដចា នូវ 
“បរោា នអាទ្កក់” ដនេះដរ។ 

 
ដ ើស្ពី្ដនេះ វាមានភាព្បត់ខបនាក់លាក់មួ្យ 

ខតាមួ្យបរោា នដផ្សងៗខ  មិ្នមានរម្ៃន់សី្ ្ម៌្ និងស្ងគម្ ូចគន  
ឬកទ្មិ្តននភាព្បត់ខបនខ  ភាព្ខុស្គន ទាំងដនេះមានការ        ខទ្បទ្ប ួាមួ្យបុរស្ និងស្តស្តី។ 
ឧទ រណ៍ ការបាំ នទក់រងនឹងការខបងខចកការងារតាម្ដយនឌ័រតាម្ កេណៈទ្គប់ទ្គង/គបស្ងគត់ 

រាំនងាអាចដ្វើការពិ្ភាកា និងអាចបត់ខបនបាន។ បរហ ផ្លូវដភរ  ាពិ្ដស្ស្ស្ទ្មាប់ស្តស្តី 
គឺមិ្នសូ្វមានការពិ្ភាកាដ ើបរហ ដនេះដរ។ ចាំខណកបរហ ននការពិ្ភាកាអាំពី្ការរមួ្ដភរវញិ 
ដគដទ្ចើនខតជ្ខជ្កគន អាំពី្ការដគរព្ទ្បតិបតតិតាម្បរោា នស្ទ្មាប់ស្តស្តី ខ  ដនេះាវ ិ្ ីមួ្យ 
ខ  ដគដទ្បើទ្បាស់្ដ ើម្បរីរួ បាននូវងករាជ្យភាព្ដៅកនុងជី្វតិរបស់្ពួ្កដគ      ូចា 
ការដ្វើ ាំដណើ រដោយដស្រដីៅកនុងស្ងគម្ ឬការដទ្ជ្ើស្ដរ ើស្មុ្ខវាិា ជី្វៈាដ ើម្។ ដ ើស្ពី្ដនេះ 
 ូចខ  មានស្រដស្ររចួម្កដ ើយ  (Miedema, 2011) 
ដៅដព្ ខ  មានការ ក់ព័្នធាមួ្យការបាំ នដ ើបរោា ន ាញឹកញាប់ស្តស្តី 



របាយការណ៍ចុងដទ្កាយ 

  

 ាំដណើ រននការបញ្ជ្រា បដយនឌ័រ៖ ការស្រាវទ្ាវអាំពី្យុរធាស្តស្ររប់ាា ត់ការដរ ើស្ដអើងដយនឌ័រ និងអាំដព្ើ ិងាដ ើស្តស្រី 39  

(របាយការណ៍របកគាំដ ើញស្ាំខាន់ៗ ខខវចិាិកា ឆ្ន ាំ២០១៣) 
 

ខតងខតទ្បវម្នឹងការពិ្និតយតាម្ោន ឬទ្តូវបានដចារសួ្រដទ្ចើនាងបុរស្ 
ាពិ្ដស្ស្ទក់រងនឹងបរហ ផ្លូវដភរ។ 

 
ារស្ាំខាន់ននការពិ្ភាកាអាំពី្បរោា ន វាហាក់បី ូចាមានអតថន័យថា ម្នុស្សបដងាើត         

វាដ ើងដ ើម្បីាការបរា ក់អាំពី្ខលួនងង (self-affirming) និងាការព្ទ្ងឹងភាព្អង់អាចរបស់្ខលួនងង។ 
កនុងន័យដនេះ បរោា នទាំងដនេះ 

មិ្នគួរទ្តូវបានដគចាត់រុកថាាបរោា នខ  មាន កេណៈគបស្ងាត់ដនេះដរ 
ក៏បុ៉ខនតវាាវ ិ្ ីមួ្យខ  ម្នុស្សបានដ្វើឲ្យជី្វតិរបស់្ពួ្កដគមានន័យ 
ររួ បាននូវភាព្ាមាចក ស់្ដ ើខលួនងង និងការអេះអាងបរា ក់ដ ើងវញិអាំពី្ខលួនងង។ ដទ្ៅពី្ដនេះ 
 ាំដណើ រការននការបរា ក់ខលួនងង គឺាការខស្វងរក និងបដងាើតនូវបណាត ញស្ងគម្ថមីៗ អាចាទ្ករម្
មិ្តតភកតិ អាចាអនកខណនាំ ឬអាចាស្មាគម្ននអនកខ  មានរស្សនៈ/រិស្ដៅ ូចគន   ូចា 
ស្មាគម្អភិវឌឍសុ្ខភាព្ទ្បាជ្ន ឬស្មាគម្អនកផ្សព្វផ្ាយស្រាដបៀរ 
ខ  ដ្វើឲ្យមានការខទ្បទ្ប ួនូវអវីខ  ដគយ ់ថាាដរឿង “្ម្មតា”។  បណាត ញទាំងដនេះអាច 
ចាត់រុកថាាការចាប់ដផ្តើម្ននរចនស្ម្ព័នធស្ងគម្ថមី ខ  ដ្វើឲ្យវធិាន 
ឬាថ ប័នស្ងគម្ដផ្សងៗអាចចាប់កដកើតដ ើងបាន។ 

 
ការតល ស់្បតូរដនេះ គឺា ាំដណើ រការទ្ចាំខ  ៗ ខ  ជ្ាំរញុដោយកតាត ស្ងគម្ 

និងកកាត បុគគ ខ  មិ្នស្ថិតដៅដទ្កាម្ការទ្គប់ទ្គងរបស់្អនកខាងដទ្ៅខ  មានរាំនក់រនងាមួ្យពួ្ក

ដគ។ តួនរី របស់្អនកខាងដទ្ៅ អាចាអនកដ ើករឹកចិតត អនកស្ទ្ម្បស្ទ្ម្ួ  និងាកាតា ីករ។ 
មិ្នខម្នមានវ ិ្ ីខតមួ្យស្ទ្មាប់ដ្វើការតល ស់្បតូរដនេះដរ។ អវីខ  អនកខាងដទ្ៅអាចដ្វើ 
គឺទ្តូវជួ្យផ្សព្វផ្ាយថា     ការតល ស់្បតូរអាចដ្វើដៅបាន 
ដ ើយមានជ្ដទ្ម្ើស្ដផ្សងៗអាចដ្វើបានដទ្ៅពី្ការទ្បទ្ពឹ្តតិតាម្បរោា នដយនឌ័រខ  មាន កេណៈគ
បស្ងាត់ ដ ើយអនកខាងដទ្ៅអាចដ ើករឹកចិតត និងគាំទ្រ
ឲ្យម្នុស្សទ្បកាន់យកការអនុវតតន៍ខបបដនេះតដៅ។ 
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(របាយការណ៍របកគាំដ ើញស្ាំខាន់ៗ ខខវចិាិកា ឆ្ន ាំ២០១៣) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



របាយការណ៍ចុងដទ្កាយ 
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(របាយការណ៍របកគាំដ ើញស្ាំខាន់ៗ ខខវចិាិកា ឆ្ន ាំ២០១៣) 
 

អនុាស្ន៍ស្ទ្មាប់ការដ្វើអនតរាគម្ន៍នដព្ អនគត ចាំដ េះការរប់ាា ត់បឋម្/ការតល ស់្បតូរ 
អាកបបកិរោិ ដៅកនុងទ្បដរស្កម្ពុា 
 
យុរធាស្តស្តរូដៅ  
 
ការអបអរាររចាំដ េះការមានគាំនិតខុស្ៗគន   

ការស្រាវទ្ាវដនេះបានបងាហ ញនូវភាព្សីុ្ជ្ដទ្ៅ 
និងភាព្ចទ្ម្រេះននវ ិ្ ីាស្តស្តកនុងការទ្បឆ្ាំងនឹងបរោា នដយនឌ័រដៅកនុងចាំដណាម្អនកចូ រមួ្ដៅកនុងកា
រស្រាវទ្ាវដនេះ ខតមានសូ្ចនកររមួ្មួ្យគឺថា អនកចូ រមួ្ដៅកនុងការស្រាវទ្ាវដនេះ 
ចង់បងាហ ញឲ្យដគដម្ើ ដ ើញអាំពី្ជី្វតិរបស់្ពួ្កដគ 
និងដ្វើការាររនូវការទ្បទ្ពឹ្តតិផ្ទុយពី្បរោា នដយនឌ័ររបស់្ពួ្កដគ 
ដៅដព្ ណាខ  ពួ្កដគបានាគ  ់ចបស់្អាំពី្ខលួនពួ្កដគថា ពួ្កដគមាន កេណៈខុស្ពី្ដគ 
និងមាន កេណៈពិ្ដស្ស្។ 
ខផ្នកមួ្យដ ើម្បីដ្វើការតល ស់្បតូររដបៀបននការពិ្ភាកាគន ពី្បរោា នដយនឌ័រខ  មាន កេណៈគបស្
ងាត់ គឺទ្តូវដចៀស្វាងការចាប់ដផ្តើម្ពិ្ភាកាគន ដោយទ្បាប់ន គូពិ្ភាកាថា (“កុាំដទ្បើអាំដព្ើ ិងា”) 
ផ្ទុយដៅវញិគួរខតារររចាំដ េះអនកខ  មាន កេណៈខបលកពី្ដគ (មានន័យថា មានការតល ស់្បតូរ) 
ដ ើម្បីររួ ាគ  ់នូវ កេណៈខុស្ខបលករបស់្បុគគ ដនេះ និងររួ ាគ  ់ថា ម្នុស្សគឺខបបដនេះ 
និងអាចមាន កេណៈខុស្ពី្ដគ។ ារូដៅ វាគឺាការជួ្យម្នុស្សឲ្យ ររួ ាគ  ់ថា 
ពួ្កដគគឺខបបដនេះ ឬអាចមាន កេណៈពិ្ដស្ស្។ 

 វ ិ្ ីមួ្យដ ើម្បដី្វើ ូដចនេះបាន គឺទ្តូវដ្វើតាម្គាំរវូរីភាព្ ដៅកនុង ាំោប់ដផ្សងៗ និងតាម្វ ិ្ ី       
ដផ្សងៗ (ា កេណៈបុគគ  និងា កេណៈស្មូ្ ភាព្ ដទ្ៅផ្លូវការ និងផ្លូវការ)។ ម្នុស្ស 
អាចទ្តវូបានជ្ាំរញុរឹកចិតតឲ្យកាល យាគាំរវូរីភាព្វជិ្ាមាន ក៏ ូចា ខស្វងរកគាំរវូរីភាព្។ 
ការដ ើកកម្ពស់្គាំរវូរីភាព្ បានកាល យាគុណ្ម៌្មួ្យ៖ ការស្រាវទ្ាវបងាហ ញថា 
អនកខ  ទ្បទ្ពឹ្តតផ្ទុយពី្បរោា នដយនឌ័រខតមាន កេណៈវជិ្ាមាន 
ានិចចកកា មិ្នទ្តឹម្ខតដម្ើ ដ ើញខលួនដគថាបានដ្វើការតល ស់្បតូរបុ៉ដណាណ េះដរ 
ខតខថម្ទាំងមានដមារនភាព្ខ  ទ្តវូបានដគចាត់រុកថាាម្នុស្សពិ្ដស្ស្ 
ដៅដព្ ខ  ពួ្កដគដ្វើឲ្យមានការតល ស់្បតូរាវជិ្ាមានពិ្តខម្នដនេះ។ ដនេះវាជ្ាំរញុ 
រឹកចិតតម្នុស្សឲ្យដ្វើការតល ស់្បតូរ ដ្វើការអភិវឌឍបខនថម្ និងជ្ាំរញុរឹកចិតត  ់  
អនក នរឲ្យតល ស់្បតូរខ រ។ 



របាយការណ៍ចុងដទ្កាយ 

  

 ាំដណើ រននការបញ្ជ្រា បដយនឌ័រ៖ ការស្រាវទ្ាវអាំពី្យុរធាស្តស្ររប់ាា ត់ការដរ ើស្ដអើងដយនឌ័រ និងអាំដព្ើ ិងាដ ើស្តស្រី 42  

(របាយការណ៍របកគាំដ ើញស្ាំខាន់ៗ ខខវចិាិកា ឆ្ន ាំ២០១៣) 
 

វាមានារស្ាំខាន់ខាល ាំងណាស់្កនុងការផ្ត ់ការគាំទ្រ  ់គាំរវូរីភាព្ខ  មាន កេណៈាវជិ្ា
មាន ខ  ដៅកនុងដនេះ 
អនកខាងដទ្ៅអាចដ ើរតួនរីផ្ត ់ការគាំទ្រ  ់ការកាងស្ម្តថភាព្ស្ទ្មាប់បដងាើតាគាំរវូរី
ភាព្ ក៏ ូចា ផ្ត ់នូវការខណនាំស្ទ្មាប់អនកទាំងឡាយខ  ស្វេះខស្វងរកគទ្ម្ូវរីៈភាព្ដនេះ។ 

 
កកាត ខលួនងង  

ការស្រាវទ្ាវបងាហ ញថា បុគគ នីមួ្យៗអាចដ្វើស្កម្មភាព្ 
និងបានដ្វើស្កម្មភាព្ទ្បឆ្ាំងនឹងបរោា នស្ងគម្ស្តីពី្ ដយនឌ័រ 
ដ ើយពួ្កដគខថម្ទាំងដ្វើខបបដនេះា កេណៈបុគគ ាមួ្យការដបតា្ចិតត (determination) ាបុគគ  
(individuality) និង ដោយភាព្បិុនទ្បស្ប់ខកនខ (resourcefulness)។ 
ពួ្កដគអាចររួ បាននូវការគាំទ្រ ការជ្ាំរញុដ ើករឹកចិតត និង ឹកនាំដោយអនក នរ 
ក៏បុ៉ខនតគឺពួ្កដគដនេះដ ើយខ  ាអនកររួ  ខុស្ទ្តវូទាំងស្រស្រងស្ទ្មាប់ខលួនពួ្កដគតទ  ់។ 
ការណ៍ដនេះតទ្ម្ូវ៖ 

 
 ឲ្យមានការគាំទ្រ  ់គាំនិតផ្តួចដផ្តើម្ទាំងឡាយ ខ  ដទ្បើទ្បាស់្ ាំដណើ រការននការ្លុេះបរចក ាំង 

ខលួនងង អភិវឌឍខលួនងង និងការព្ទ្ងឹងភាព្អង់អាចរបស់្ខលួន។ ដនេះអាចដ្វើដ ើងតាម្រយៈ 
កម្មវ ិ្ ីស្តីពី្ការតល ស់្បតូរអាកបបកិរោិ និងតាម្រយៈយុរធនការននខ រ ខ  ដ ើករឹកចិតត 
និងជ្ាំរញុឲ្យមានការដរៀនសូ្ទ្ត ការររួ ាគ  ់ និងដ ើកកម្ពស់្ខលួនងង។  

 ឲ្យបនតខិតខាំទ្បឹងខទ្បងដ ើម្បីដ ើកកម្ពស់្ និងការ រសិ្រធិស្តស្តី ក៏ ូចា ការបដងាើត 
និងព្ទ្ងឹងការអនុវតតន៍នូវ ទ្កបខណឌ ចបប់ននខ  ដ ើកតដម្ាើងនូវសិ្រធិរបស់្ស្តស្តី។ 

 
ការតល ស់្បតូ រ “បរោា ន” ៖   

បរោា នដយនឌ័រ និោយអាំពី្អវីខលេះខ  បុរស្ និងស្តស្តីគួរដ្វើ ឬមិ្នគួរដ្វើ 
ដោយខផ្ាកដ ើគាំនិតខ  គិតថា  ាវដិស្ស្ គួបផ្សាំនឹងភាព្គបស្ងាត់ផ្ងខ រដនេះ 
ដ ើម្បីដ្វើខលួនឲ្យស្ម្ាបុរស្ ឬាស្តស្តី។ អនកចូ រមួ្ដៅកនុងការស្រាវទ្ាវបានបងាហ ញនូវគុណតនម្ល 
និងអារិភាព្ខុស្ៗគន  - ដម្តាត ្ម៌្ ការយ ់ចិតត    ការររួ ខុស្ទ្តវូ 
និងការយ ់ ឹងអាំពី្អនតររាំនក់រាំនងរបស់្ម្នុស្ស - ខ  ទ្គប ណត ប់ដ ើបរោា នដយនឌ័រ។ 
អវីខ  ការសិ្កាស្រាវទ្ាវបងាហ ញឲ្យដ ើញផ្ងខ រដនេះ គឺថាការតល ស់្បតូរដៅកនុងបរោា នទាំងឡាយ 

មិ្នខម្នមានន័យថា ាការបាំផ្លិចបាំតល ញសី្ ្ម៌្ដៅកនុងស្ងគម្ ឬបាំផ្លិចបាំតល ញស្ងគម្ខលួនងងដនេះដរ។ 



របាយការណ៍ចុងដទ្កាយ 

  

 ាំដណើ រននការបញ្ជ្រា បដយនឌ័រ៖ ការស្រាវទ្ាវអាំពី្យុរធាស្តស្ររប់ាា ត់ការដរ ើស្ដអើងដយនឌ័រ និងអាំដព្ើ ិងាដ ើស្តស្រី 43  

(របាយការណ៍របកគាំដ ើញស្ាំខាន់ៗ ខខវចិាិកា ឆ្ន ាំ២០១៣) 
 

តាម្ពិ្ត ដគអាចនិោយផ្ទុយពី្ដនេះ។ វាគឺាការបងេាំឲ្យររួ យកនូវបរោា ន 
ខ  ទ្តូវបានដម្ើ ដ ើញថាាការបដងាើតឲ្យមានការរបួរមួ្គន ដៅកនុងស្ងគម្  ូចា 

ការខបងខចកការងារដៅតាម្ដយនឌ័រ ខតធាតុវាាការបាំផ្លិចបាំតល ញស្ងគម្ដៅវញិដរ។ 
បរោា នទាំងដនេះ 
វាមិ្នទ្តឹម្ខតមិ្នផ្ត ់អតថទ្បដោជ្ន៍  ់អនកទាំងអស់្ដៅកនុងស្ងគម្បុ៉ដណាណ េះដនេះដរ 
ខតវាខថម្ទាំងអាច និង/ឬ ដ្វើឲ្យមានវសិ្ម្ភាព្ានិរនតខថម្ដរៀតផ្ង។ ផ្ទុយដៅវញិ 

វាគឺាការររួ យកនូវគុណតនម្លនន ខ  ដ្វើឲ្យស្ងគម្មានភាព្សុ្ខ ុម្រម្យន - 
មានការដគរព្ចាំដ េះខលួនងង និងការដគរព្ចាំដ េះ     អនក នរភាព្មិ្នសួ្នតួ ភាព្យ ់ចិតត - 

ខ  អាចតល ស់្បតូរម្នុស្ស ឬជួ្យពួ្កដគឲ្យដចេះអត់ឱ្នចាំដ េះស្មាព ្របស់្ស្ងគម្v។ 
 ាំដណើ រការននការតល ស់្បតូរមានរាំនក់រាំនងាមួ្យការខកខទ្បបរោា នឲ្យដៅាគុណតនម្ល 
និងដ្វើឲ្យបុគគ នីមួ្យៗអាចដ្វើការដទ្ជ្ើស្ដរ ើស្អវីខ  ខលួនគិតថា ាការទ្តឹម្ទ្តវូ 
និងមានអតថន័យចាំដ េះជី្វតិរបស់្ពួ្កដគ។ 

 
 ដ ើកកម្ពស់្គុណតនម្លននការគិតគូរអាំពី្ដយនឌ័រ (gender sensitivity) 

និងដគរព្ឲ្យតនម្លស្ម្ភាព្ដយនឌ័រ ថាាបរោា នថមីមួ្យ។ 
 បដងាើតកម្មវ ិ្ ីបាំដព្ញបខនថម្ ខ  អាចផ្សព្វផ្ាយអាំពី្អវីខ  មិ្នអាចររួ យកបាន       

(ឧ. អាំដព្ើ ិងាទក់រងនឹងដយនឌ័រ) ដោយដ ើករឹកចិតតឲ្យមានជ្ដទ្ម្ើស្ដផ្សងៗខ  បដងាើត 
និងកាងនូវគុណតនម្ល និងអារិភាព្ដផ្សងៗ  ូចា ម្នុស្សអាចមានស្ម្តថភាព្គិតគូរ 
និងទ្តូវខតដចេះគិតគូរ និងខវ ់ខាវ យ។  

 
ចាំណុចចាប់ដផ្តើននយុរធាស្តស្ត  

ការស្រាវទ្ាវបងាហ ញនូវឱ្កាស្មួ្យចាំនួន ស្ទ្មាប់អនកខាងដទ្ៅ ឲ្យដចេះដ្វើការស្ទ្ម្បស្ទ្ម្ ួ 
និងគាំទ្រ  ់ការតល ស់្បតូរ ខ  ដនេះវាមានារស្ាំខាន់ដៅវញិដៅម្ក។ 

 
ដ្វើការាមួ្យឪពុ្កមាត យ និងម្នុស្សចាស់្ ក៏ ូចា យុវជ្ន   

ការស្រាវទ្ាវបងាហ ញថា ម្នុស្សចាស់្ និងឪពុ្កមាត យ មានតួនរីស្ងគម្ ៏ខពង់ខពស់្ដៅកនុង   
ស្ គម្ន៍ និងដៅកនុងទ្គួារអាចមានឥរធិព្ ាវជិ្ាមាន។ 
ឪពុ្កមាត យអាចាអនកស្ទ្ម្បស្ទ្ម្ួ  ៏មានឥរធិព្  
និងក៏អាចាឧបស្គគចាំដ េះការតល ស់្បតូរផ្ងខ រ។ ខណៈដព្ ខ  កម្មវ ិ្ ីតល ស់្បតូរ អាកបបកិរោិ 



របាយការណ៍ចុងដទ្កាយ 

  

 ាំដណើ រននការបញ្ជ្រា បដយនឌ័រ៖ ការស្រាវទ្ាវអាំពី្យុរធាស្តស្ររប់ាា ត់ការដរ ើស្ដអើងដយនឌ័រ និងអាំដព្ើ ិងាដ ើស្តស្រី 44  

(របាយការណ៍របកគាំដ ើញស្ាំខាន់ៗ ខខវចិាិកា ឆ្ន ាំ២០១៣) 
 

និងដ ើកកម្ពស់្ការយ ់ ឹងអាំពី្បរហ ដយនឌ័រដតត តដ ើយុវជ្ន 
ដគទ្តូវអនុវតតកម្មវ ិ្ ីដនេះាមួ្យម្នុស្សចាស់្ ឪពុ្កមាត យ និងស្មាជិ្កស្ គម្ន៍ផ្ងខ រ 
និងដ្វើោ៉ងណាឲ្យម្នុស្សខ  មានអាយុខុស្គន ដនេះស្នទនាមួ្យគន បាន។ ដ្វើខបបដនេះ 
វាមិ្នទ្តឹម្ខតជួ្យគាំទ្រ និងព្ទ្ងឹងអនកខ  មានឥរធិព្ ដៅកនុងស្ងគម្បុ៉ដណាណ េះដនេះដរ 
ខតវាខថម្ទាំងទ្កា ទ្គឹេះស្ទ្មាប់ជ្ាំនន់ដទ្កាយ តាម្រយៈការបដងាើតនូវគាំរវូរីភាព្ផ្ងខ រ។ 

 
 កាំណត់យកទ្ករម្ដគ ដៅាម្នុស្សជ្ាំនន់មុ្ន ាពិ្ដស្ស្ អនកខ  មានឥរធិព្ ាវជិ្ាមាន 

ដ ើម្បីដ្វើឲ្យពួ្កគត់កាល យាម្នុស្សដ្នើម្ និងដ្វើាគាំរវូរីភាព្។  
 ទ្តូវគាំទ្រឲ្យមានការពិ្ភាការវាងជ្ាំនន់ម្នុស្ស  ូចា កម្មវ ិ្ ីពិ្ភាកាអនតរជ្ាំនន់របស់្       

អងគការ GIZvi ាដ ើម្។  
យុរធាស្តស្តដោយខផ្ាកដ ើបរោា ន  

ការស្រាវទ្ាវបងាហ ញថា បរោា នស្ងគម្វបប្ម៌្ខលេះ ដ ើរតួនរី ៏ស្ាំខាន់ដៅកនុងការជ្ាំរញុ 
ដ ើករឹកចិតត និងដ ើកកម្ពស់្ការតល ស់្បតូរា កេណៈបុគគ ។ បរោា នទាំងដនេះ 
មានរាំនក់រាំនងនឹងអនកផ្ត ់ (ដម្ទ្គួារ ឬអនកកាន់កាប់ទ្គួារ) 
ាថ នភាព្ស្ងគម្ដៅកនុងស្ គម្ន៍មួ្យ និងការគិតគូរអាំពី្ស្ គម្ន៍ និងភាព្ាមាចក ស់្។ 
បរហ ដនេះគឺថា ដៅដព្ ខ  ទាំងអស់្ដនេះទ្តូវបានបាំខបកាភាគតូចៗ 
និងកាល យាម្ដ្យបាយស្ទ្មាប់តត់ដចញ 
ដនេះវានឹងបញ្ជ្រចក ស្ដៅនឹងកតាត ជ្ាំរញុឲ្យមានការតល ស់្បតូរ។ 
 

 ទ្តូវសិ្កាអាំពី្គុណតនម្ល និងជ្ាំដនឿរបស់្ស្ គម្ន៍ខ  ស្ម្ស្រស្បាមួ្យទ្បាជ្នខខមរ និង 
ដទ្បើយុរធាស្តស្តកនុងការផ្សព្វផ្ាយនូវគុណតនម្ល និងជ្ាំដនឿទាំងដនេះ 
តាម្វ ិ្ ីមួ្យខ  គុណតនម្ល 
និងជ្ាំដនឿទាំងដនេះកាល យាកតាត មួ្យព្ទ្ងឹង  ់រដបៀបដរៀបចាំស្ងគម្។ 

 
ទ្ព្េះពុ្រធាស្ន  

ខណៈខ  ទ្បដរស្កម្ពុា ាទ្បដរស្ខ  មានទ្បាជ្នដទ្ចើនដ ើស្ ុបដគរព្បូា    
ទ្ព្េះពុ្រធាស្ន ការចូ រមួ្ាមួ្យស្ គម្ន៍ាស្នដៅមានកទ្មិ្តដៅដ ើយ។ 
ដនេះគឺាការបាត់បង់នូវឱ្កាស្ ាពិ្ដស្ស្ ឥរធិព្  ៏ខាល ាំងរបស់្ទ្ព្េះពុ្រធាស្ន។ 



របាយការណ៍ចុងដទ្កាយ 

  

 ាំដណើ រននការបញ្ជ្រា បដយនឌ័រ៖ ការស្រាវទ្ាវអាំពី្យុរធាស្តស្ររប់ាា ត់ការដរ ើស្ដអើងដយនឌ័រ និងអាំដព្ើ ិងាដ ើស្តស្រី 45  

(របាយការណ៍របកគាំដ ើញស្ាំខាន់ៗ ខខវចិាិកា ឆ្ន ាំ២០១៣) 
 

ការដ្វើឲ្យស្ គម្ន៍ាស្នដនេះចូ រមួ្ ទ្តូវដ្វើការដទ្ជ្ើស្ដរ ើស្ឲ្យបានទ្តឹម្ទ្តូវ 
មានយុរធាស្តស្តទ្តឹម្ទ្តូវ និងខផ្ាកដ ើការពិ្ភាកាគន ។ 

 
 ទ្តូវសិ្កាថាដតើ្ម៌្ទ្ព្េះពុ្រធ អាចយកម្កអនុវតតដៅកនុងជី្វតិបចចកុបបននដនេះបានោ៉ង ូចដម្តច 

និង “ដ្វើការផ្សព្វផ្ាយ” 
តាម្វ ិ្ ីមួ្យខ  ដ្វើឲ្យ្ម៌្ទ្ព្េះពុ្រធមានភាព្រស់្រដវ ើកដៅកនុងបរបិរស្ម័្យរាំដនើបដនេះ។  

 ទ្តូវចាប់ដផ្តើម្ដ្វើឲ្យមានរាំនក់រាំនងអនតរជ្ាំនន់។ 
 ដរៀបចាំារស្ទ្មាប់ស្ងគម្ ខ  អាចព្ទ្ងីក និងបកស្រាយនូវសិ្កាេ បរខ  និោយអាំពី្ 

កម្មផ្  និង្ម៌្អាថ៌។   
 
កម្មវ ិ្ ីតល ស់្បតូ រអាកបបកិរោិ  

ស្ាំណាកននការស្រាវទ្ាវដនេះ 
មានការចួ រមួ្ពី្ម្នុស្សមួ្យចាំនួនខ  កាំពុ្ងដ្វើការងារដៅកនុងកម្មវ ិ្ ីស្តីពី្ការតល ស់្បតូរអាកបបកិរ ិ
ោ ខ  គាំទ្រដោយអងគការកនុងស្រស្រកដផ្សងៗគន  ( ូចា     អងគការខារ ៉ ូ និងដស្ោា , អងគការយុវតារា, 
អងគការដយនឌ័រ និងការអភិវឌឍកម្ពុា, អងគការបនទ យស្រសី្)។    ខណៈខ  ការស្រាវទ្ាវដនេះ 
មានដគ បាំណងមិ្នដ្វើការវាយតនម្លផ្ ប៉េះ  ់ននកម្មវ ិ្ ីទាំងដនេះដរ 

ខតាច់ដរឿងរបស់្អនកចូ រមួ្ដៅកនុងការស្រាវទ្ាវ បានបងាហ ញឲ្យដ ើញនូវភាព្សីុ្ស្ងាវ ក់គន  
និងឥរធិព្ ាវជិ្ាមានននគាំនិតផ្តួចដផ្តើម្ដៅដ ើជី្វតិរបស់្ពួ្កដគ។ ដៅកនុងទ្បដរស្ដផ្សងដរៀត 

គាំនិតផ្តួចដផ្តើម្ខបបដនេះ បានកាល យាមូ្ ោា នស្ទ្មាប់ច នស្ងគម្។ 
អវីខ  ស្ាំខាន់ចាំដ េះកម្មវ ិ្ ីទាំងដនេះគឺអនុរា តឲ្យម្នុស្សបដ ច្កញគាំនិត 
និងផ្សព្វផ្ាយគាំនិតអាំពី្ការតល ស់្បតូរ 
(គាំនិតទាំងដនេះាញឹកញាប់ទ្តូវបានជ្ាំរញុតាម្រយៈយុរធនការដ ើកកម្ពស់្ការយ ់ ឹង។ 

ពិ្តណាស់្មិ្នខម្នរា ់កម្មវ ិ្ ីតល ស់្បតូរ អាកបបកិរោិទាំងអស់្សុ្រធខត ូចគន ដនេះដរ ដ ើយកម្មវ ិ្ ីខលេះ 
ដោយអដចតនអាចបដងាើតឲ្យមាននូវបរោា នដយនឌ័រទ្បកបដោយដទ្គេះថាន ក់ដរៀតផ្ង។ 

 
 ទ្តូវដ្វើការវាយតនម្លកតាត ស្ាំខាន់ៗ ខ  ដ្វើឲ្យកម្មវ ិ្ ីតល ស់្បតូរអាកបបកិរោិមានឥរធិព្     

ាវជិ្ាមានដៅដ ើអនកចូ រមួ្ និងទ្តូវកាំណត់នូវស្កាត នុព្ ស្ទ្មាប់ព្ទ្ងីកនូវកម្មវ ិ្ ីទាំងដនេះ 
ដ ើម្បីឲ្យវាកាល យាច នស្ងគម្។ 



របាយការណ៍ចុងដទ្កាយ 

  

 ាំដណើ រននការបញ្ជ្រា បដយនឌ័រ៖ ការស្រាវទ្ាវអាំពី្យុរធាស្តស្ររប់ាា ត់ការដរ ើស្ដអើងដយនឌ័រ និងអាំដព្ើ ិងាដ ើស្តស្រី 46  

(របាយការណ៍របកគាំដ ើញស្ាំខាន់ៗ ខខវចិាិកា ឆ្ន ាំ២០១៣) 
 

 ទ្តូវដ្វើការស្ទ្ម្បស្ទ្ម្ួ  
និងដ ើករឹកចិតត  ់ការដគៀងគរច នស្ងគម្ទ្បកបដោយនិរនតរភាព្ដៅកទ្មិ្តដផ្សងៗ 
(កនុងចាំដណាម្បុគគ ាថាន ក់ ឹកនាំ បណាត ញស្ គម្ន៍ ស្ងគម្ាដ ើម្) តាម្វ ិ្ ី 
មួ្យខ  បាំដព្ញឲ្យគន ដៅវញិដៅម្ក និងមានអនតររាំនក់រាំនង។ 

 
ទ្បព័្នធផ្សព្វផ្ាយម្ហាជ្ន និងទ្បព័្នធផ្សព្វផ្ាយស្ងគម្   

ការស្រាវទ្ាវបងាហ ញអាំពី្តួនរី ៏ស្ាំខាន់របស់្ទ្បព័្នធផ្សព្វផ្ាយម្ហាជ្ន 
រមួ្ទាំងតទ្ម្ូវការឲ្យមានខលឹម្ារ ៏ស្ម្ស្រស្ប 
ដ ើម្បីដ្វើការផ្សព្វផ្ាយារឲ្យបានចបស់្លាស់្  ់ទ្ករម្ដគ ដៅខ  បានកាំណត់រុក។ ម្នុស្ស
ដទ្បើទ្បាស់្ និងដ្លើយតបចាំដ េះទ្បព័្នធផ្សព្វផ្ាយតាម្វ ិ្ ីដផ្សងៗគន ៖ 
ខលេះដទ្បើទ្បព័្នធផ្សព្វផ្ាយដ ើម្បីខស្វងរកព័្ត៌មាន ខលេះដរៀតររួ ព័្ត៌មានដនេះបានដោយនច នយ។ 
ាច់ដរឿងអាំពី្ជី្វតិរបស់្អនកចូ រមួ្ដៅកនុងការស្រាវទ្ាវ 
អាចដទ្បើទ្បាស់្តាម្វ ិ្ ីដផ្សងៗាដទ្ចើនដ ើម្បីបងាហ ញ និងបាំផុ្ស្នូវគាំនិតដផ្សងៗ 
និងការតល ស់្បតូរអាកបបកិរោិាវជិ្ាមាន 
ដោយខផ្ាកដ ើចាំណង់ចាំណូ ចិតតរបស់្ទ្ករម្អនកដទ្បើទ្បាស់្ទ្បព័្នធផ្សព្វផ្ាយនីមួ្យៗ 

និងដ្វើការផ្សព្វផ្ាយាក បងនូវារ 
និងការអប់រ ាំ ៏ស្ម្ស្រស្បបាំផុ្តស្ទ្មាប់អនកដទ្បើទ្បាស់្នូវទ្បព័្នធផ្សព្វផ្ាយទាំងដនេះ។ 

 
មានឱ្កាស្ាដទ្ចើនដ ើម្បីដទ្បើទ្បាស់្ស្មាភ រ 

និងករណីសិ្កាខ  បានផ្ ិតកនុងការស្រាវទ្ាវស្តីពី្  ាំដណើ រននការបញ្ជ្រា បដយនឌ័រ៖ 
ការស្រាវទ្ាវអាំពី្យុរធាស្តស្ររប់ាា ត់ការដរ ើស្ដអើងដយនឌ័រ និងអាំដព្ើ ិងាដ ើស្តស្រី។ ស្មាភ រ 
និងករណីសិ្កាទាំងដនេះគួរខតទ្តូវបានយកដៅដទ្បើទ្បាស់្ាខផ្នកមួ្យនន យុរធាស្តស្តរាំនក់រាំនង 
និងផ្សព្វផ្ាយ។ 
ដ ើយយុរធាស្តស្តដនេះគួរខតដរៀបចាំដ ើងដោយខផ្ាកដ ើការស្រាវទ្ាវពី្តទ្ម្វូការស្ងគម្។ 
យុរធាស្តស្តទាំងដនេះរមួ្មាន៖ 

 
 ដរៀបចាំដ ើងតាម្រយៈ ាំដណើ រការខ  មាន កេណៈចូ រមួ្ និងការស្រាវទ្ាវរីផ្ារ 

ទ្តូវដរៀបចាំនូវទ្រឹស្តីននការតល ស់្បតូរមួ្យ ដ ើម្បីដរៀបចាំយុរធាស្តស្តផ្សព្វផ្ាយ និងយុរធាស្តស្ត      
រីផ្ារ ខ  ដទ្បើទ្បាស់្នូវព្ ុទ្បព័្នធផ្សព្វផ្ាយ និង ាំដណើ រការផ្សព្វផ្ាយខុស្ៗគន ។   
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 កាំណត់ និងខចកាដគ ដៅយុរធាស្តស្តតូចៗ និងទ្ករម្ដគ ដៅស្ទ្មាប់ដ្វើការផ្សព្វផ្ាយ 
ទ្ព្ម្ទាំងកាំណត់នូវទ្បព័្នធផ្សព្វផ្ាយ ៏ស្ម្ស្រស្ប (ទ្បព័្នធផ្សព្វផ្ាយស្ងគម្ 
ទ្បព័្នធផ្សព្វផ្ាយម្ហាជ្ន។ ។) និងកាំណត់ ាំដណើ រការ (ការផ្សព្វផ្ាយពី្មាន ក់ដៅមាន ក់            
ការផ្សព្វផ្ាយខ  មាន កេណៈចូ រមួ្)។ 

 ដ ើកកម្ពស់្ការផ្សព្វផ្ាយារដោយភាា ប់ាមួ្យរបូភាព្ និងាច់ដរឿងខ  ផ្ ិតដោយ 
ការស្រាវទ្ាវខ  មានដ ម្ េះថា រស្សនៈដផ្សងៗទ្មាប់ការតល ស់្បរូរ (V4C) 
(ការស្រាវទ្ាវបងាហ ញនូវារ និងទ្បធានបរស្ាំខាន់ៗមួ្យចាំនួនខ   
អាចដ្វើការផ្សព្វផ្ាយបាន  ូចា “អវីាបុរស្?” “ដ្វើាបុរស្ ទ្តូវមានការររួ ខុស្ទ្តូវ” 
“ការខចករ ាំខ កការងារផ្ទេះាការ ទ្តឹម្ទ្តវូ” 
“ស្តស្តីអាចដ្វើការងារដទ្ចើនមិ្នខម្នទ្គន់ខតការងារផ្ទេះបាយបុ៉ដណាណ េះដរ” 
“អនកមិ្នអាចដគចផុ្តពី្ស្រស្ដមា របស់្អនកបានដរ (ស្រស្ដមា អដនទ  តាម្ទ្បាណ)” 
“សូ្ម្គិតអាំពី្ផ្ វបិាក ដយើងទាំងអស់្គន សុ្រធខតមានការ ក់ព័្នធ”)។  

 ដ្វើការផ្សព្វផ្ាយនូវាច់ដរឿងអាំពី្ជី្វតិរបស់្អនកចូ រមួ្ដៅកនុង ការស្រាវទ្ាវមានដ ម្ េះថា 
ការស្ដងាតដម្ើ ដ តុការណ៍ស្ាំខាន់ៗ (CII) និង ការស្រាវទ្ាវខ  មានដ ម្ េះថា 
រស្សនៈដផ្សងៗទ្មាប់ការតល ស់្បរូរ (V4C) តាម្រយៈទ្បព័្នធផ្សព្វផ្ាយដផ្សងៗ 
(ដរឿងភាគតាម្វរិយុ ទ្បព័្នធផ្សព្វផ្ាយស្ងគម្ ងការបណតុ េះបណាត  )។  

 ដ ើកកម្ពស់្យុរធនការអាំពី្ “ាច់ដរឿងអាំពី្ការតល ស់្បតូររា ់នថៃ 
និងដស្ចកតីកាល ហានរបស់្ទ្បាជ្នខខមរ” ដោយប ច្កូ  ម្នុស្សពិ្ត ាមួ្យាច់ដរឿងពិ្ត 
 ូចា ាច់ដរឿង និង       បរស្មាភ ស្ន៍របស់្អនកចូ រមូ្ដៅកនុងការស្រាវទ្ាវដនេះ 
ាតឹកតាងខ  គាំទ្រដោយទ្បព័្នធ ផ្សព្វផ្ាយម្ហាជ្ន និងទ្បព័្នធផ្សព្វផ្ាយស្ងគម្។ 
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 Mowles (2008) បានព្នយ ់ពី្ភាព្ស្រស្ដ ៀងគន រវាងបរោា ន និងគុណតនម្ល  (norms and values)។ 

 
vi
 ការពិ្ភាកាអនតរជ្ាំនន់ ឬការពិ្ភាកាតាម្ជ្ាំនន់ (Intergenerational dialogue, or generational dialogue) 
ទ្តូវបានដរៀបចាំដោយអងគការ GIZ ដៅកនុងបរបិរននស្តស្តីដភរ។  ា ាំដណើ រននការដរៀនសូ្ទ្តស្ គម្ន៍ 
និងការបទ្ងួបបទ្ងួម្ពី្ជ្ាំនន់មួ្យដៅជ្ាំនន់មួ្យដរៀត។ 
 ាំដណើ រដនេះអាចបដងាើតបាននូវរចនស្ម្ព័នធននការរាំនក់រាំនងតាម្ខបបចូ រមួ្ដ ើម្បីបងាហ ញ 
និងអបអរាររ  ់អនកបានទ្បទ្ពឹ្តតផ្ទុយពី្បរោា នដយនឌ័រកនុងស្ងគម្កម្ពុាខតមាន កេណៈវជិ្ាមានដៅតាម្ស្ គម្ន៍ 
ក៏ ូចាគទ្ម្រវរីៈភាព្ផ្ងខ រ។ 
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