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អារម្ភកថា

     វិស័យអប់រំជាវិស័យគន្លឹះមួយរួមចំណេកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌេឍសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចពិសេសការអភិវឌេឍធនធាន
មនុសេស។ដោយសង្គមជាតិយើងមានការអភិវឌេឍលើគេប់វិស័យការអប់រំក៏តេូវបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខា្លាំងដើមេបីបណ្តុះ
បណ្តាលធនធានមនុសេសបេកបដោយគុណភពនិងមានជំនាញខ្ពស់ដើមេបីបំពេញលើគេប់លក្ខខណ្ឌការងារ។
   ដើមេបីឆ្លើយតបនឹងតមេូវការរីកចមេើននេទីផេសារសេរីរបស់សង្គមជាតិកេសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានបង្កើតគោល
នយោបាយសមេប់អភិវឌេឍន៍កម្មវិធីចំណេះទូទៅ និងគោលនយោបាយអប់រំបំណិនជីវិត សមេប់អនុវត្តន៍នៅតាមសាលា
រៀនចំណេះទូទៅ។

កម្មវិធីបំណិនជីវិតនៅតាមមូលដា្ឋានគឺជាស្នូលនេការបង្កើនគុណភពនិងបេសិទ្ធភពក្នុងវិស័យអប់រំដេលនឹងផ្តល់ឱេយ
សិសេសនូវចំណេះដឹងមូលដា្ឋានយ៉ាងជេជេះ និងពងេឹងជំនាញផេសេងៗ ដេលមានសារៈសំខាន់សមេប់ការសេូបយកបទ
ពិសោធន៍ល្អៗក្នុងការពងេឹងចំណេះដឹងនិងបំណិនចាំបាច់សមេប់បមេើជីវភពរស់នៅបេចាំថ្ងេ។

សៀវភៅនេះគឺផ្តល់ឱេយគេូនូវមេរៀនចំនួន៥ដេលស្តីអំពីការទប់សា្កាត់ការញៀនគេឿងសេវឹងដោយស្ថិតនៅកេមការតេួត
ពិនិតេយ  ពីសមាសភពសុខុមាលភពផ្ទាល់ខ្លួន និងសុខភពនេកម្មវិធីបំណិនជីវិត ដេលទាក់ទងទៅនឹងបេធានបទបញ្ហា
សង្គម។សារៈសំខាន់គឺនិយយអំពីការធ្វើឱេយរីកចមេើននូវចំណេះដឹងរបស់គេូនិងសិសេសដោយបេើបេស់វិធីសេស្តបងេៀ
នបេបសិសេសមជេឃមណ្ឌលបានយ៉ាងល្អបេសើរដូចការពណ៌នាដេលបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងសៀវភៅអ្នកបងា្ហាត់បំណិនជីវិត/
ការអប់រំរបស់គេូ។

  តាមរយៈមេរៀនទាំង៥នេះ គេូផ្តល់ឱេយសិសេសនូវចំណេះដឹងគេប់គេន់ និងឧបករណ៍មួយចំនួនដេលអាចអនុវត្តបានក្នុង
គោលបំណងដើមេបីបង្កើតជមេើសដេលទទួលខុសតេូវចំពោះការពិសាគេឿងសេវឹង។ ការសិកេសាថ្មីៗនេះ បានបងា្ហាញឱេយដឹង
ថាចំនួនកេ្មងជំទង់កម្ពុជាដេលចាប់ផ្តើមពិសាគេឿងសេវឹងនៅវ័យក្មេងគឺកំពុងតេមានការកើនឡើងដូចគ្នាទៅនឹងបរិមាណ
នេជាតិសេវឹងដេលពួកគេបានពិសាផង ដេរ។ ដូច្នេះ សៀវភៅនេះគឺអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរនូវជំហរពេមទាំងចំណេះដឹងរបស់
ពួកគេឱេយងាកទៅមើលផលវិបាកនិងផលប៉ះពាល់នេការពិសាគេឿងសេវឹង។



-ខ-

១. វត្ថុបំណងរួម
 បំណិនជីវិតគឺជាបំណិនបញ្ញាបុគ្គលិកលក្ខណៈអន្តរបុគ្គលនិងវិជា្ជាជីវៈដេលអាចជួយក្នុងការធ្វើសេចក្តីសមេចចិត្ត
ការធ្វើទំនាក់ទំនងបេកបដោយបេសិទ្ធភពអាចដោះសេយបាននិងគេប់គេងខ្លួនឯងបាន។គឺជាបំណិនដេលរួមចំណេក
ក្នុងការលើកស្ទួយសុខុមាលភព និងជីវភពបេកបដោយផលិតភព។ (គោលនយោបាយបំណិនជីវិត ២០០៦)។កេយ
ពេលរៀនចប់សិសេសទាំងអស់មានសមត្ថភព៖

  រៀបរាប់ពីឥទ្ធិពលនេលគេឿងសេវឹងពីដំណើរការនៅក្នុងសារពាង្គកាយនិងចិត្ត
  កំណត់ពីផលប៉ះពាល់យ៉ាងខា្លាំងកា្លាក្នុងការបេើបេស់គេឿងសេវឹងរយៈពេលខ្លីនិងរយៈពេលវេង
  ធ្វើករណីសិកេសាមួយដើមេបីកំណត់នូវផលប៉ះពាល់នេការបេើបេស់គេឿងសេវឹងមកលើបងប្អូននិងសង្គម 
  បងា្ហាញនូវផ្ទាំងរូបភពធំៗស្តីអំពីការការពារកុំឱេយបេើបេស់គេឿងសេវឹងឬក៏ផ្តល់ឱេយសហគមន៍
នូវវិធីសាសេ្តទូទៅណមួយដើមេបីជួយមនុសេសញៀនគេឿងសេវឹង។

២. ការត្រៀមលក្ខណៈមុនព្រលបង្រៀន
 ម៉ូឌុលនេះចេកចេញជាចេើនផ្នេកផេសេងៗគ្នាហើយមានវត្ថុបំណងខុសៗគ្នា។ ការតេៀមលក្ខណៈមុនពេលបងេៀន
សិសេសជាដំណក់កាលតេៀមរបស់គេូ។ ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការបងេៀននិងរៀនពិសេសមេរៀនតេូវបានគេូតេៀម
ទុកជាមុន។

   សម្ភារឧបទេស
 នេះអាចផ្តលន់វូការសងេ្ខបគនំតិដេលស្តអីពំសីមា្ភារៈចាបំាចម់យួចនំនួ។ភគចេើនរបសរ់បរទាងំអសន់ោះគជឺាសមា្ភារៈ
មូលដា្ឋានដេលមានដូចជាប៊ិចឬកេដាស។ពេលខ្លះវមានការជាន់គ្នាផងដេរ។បន្ថេមពីនេះទៀតមេរៀននីមួយៗមានបេើ
សន្លឹកអ៊ុតសមេប់សិសេស។សិសេសអាចបេើបេស់សន្លឹកអ៊ុតដើមេបីការពិភកេសាកេុមតូចក្នុងការដោះសេយសំណួរ។

  វត្ថុបំណង
 ផ្ដល់នូវឃ្លាបញ្ជាក់នូវអ្វីនឹងតេូវសមេចបាន និងវយតម្លេពេលបញ្ចប់មេរៀននីមួយៗ។ ឃ្លាទាំងនេះទាក់ទងនឹង
គោលដៅ រួមរបស់បំណិនជីវិតដេលបានកំណត់នៅក្នងុគោលការណ៍ណេនំាបំណិនជីវិតនៅមធេយមសិកេសាបឋមភូមិពេមទាំង
កំណត់នៅក្នុងបំណិនមូលដា្ឋានការសិកេសាជំនួញបំណិនសេដ្ឋកិច្ចនិងបំណិនអាជីពងាយៗ។

    សញ្ញាសមា្គាល់សមេប់សកម្មភពនីមួយៗ
ខាងកេមនេះជាសញ្ញាសមា្គាល់សកម្មភពងាយៗដើមេបីឱេយគេូអនុវត្តបានជោគជ័យក្នុងការបងេៀននិងរៀន។

 ធ្វើសកម្មភាព ៖គេូចាំបាច់តេូវធ្វើសកម្មភពផ្ទាល់ខ្លួន
 សរសេរ ៖អ្វីមួយចាំបាច់តេូវសរសេរដេលភគចេើនគឺសរសេរនៅលើកា្តារខៀន

 សួរ ៖មានសំណួរសំខាន់ៗមួយចំនួនដេលអាចតេូវសួរទៅកាន់សិសេស
 ពនេយល់ ៖ពនេយល់ឬក៏បេប់នូវព័ត៌មានសំខាន់ៗទៅកាន់សិសេសនៅក្នុងថា្នាក់។

   លំនាំបងេៀន
 មេរៀននីមួយៗចេកជា ៣ផ្នេក។ ផ្នេកទី១ គឺជាសេចក្តផី្តើមដេលយើងពេយាយមផេសារភ្ជាប់ទៅនឹងចំណេះដឹង ដេល
សិសេសមានសេប់ ឬរំលឹកមេរៀនចាស់។ ផ្នេកទី២ យើងនឹងបងេៀនសកម្មភពសំខាន់ៗ ដោយផ្អេកលើវិធីសាសេ្តបងេៀន
បេបការងារគមេង(ចុះសេវជេវ បេមូលព័ត៌មានសមា្ភាស ចងកេងឯកសារ និងបទបងា្ហាញ...។) និងយុទ្ធវិធី បងេៀន
ផេសេងៗទៀត។នៅផ្នេកទី៣ដេលជាផ្នេកបញ្ចប់យើងអាចធានាបានថារាល់លទ្ធផលនេការសិកេសារបស់យើងគឺបានឆ្លងកាត់
នូវយុទ្ធវិធីខុសៗគ្នាជាចេើន។
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៣. ខ្លឹមសារសង្ខ្រប
 មេរៀនសង្ខេបតេូវបានផ្តល់ជូនឱេយគេូក្នុងផ្នេកនេះដើមេបីជាទុនខ្លះក្នុងការបងេៀនហើយក៏ជាសញ្ញាណមួយជាក់លាក់
បញ្ជាក់ពីទំនាក់ទំនងនិងសារៈសំខាន់រវងមេរៀននីមួយៗ។

ខាងកេមនេះគឺជាសេចក្តីសង្ខេបរួមទាំង១០មេរៀនដេលនៅក្នុងម៉ូឌុលបំណិនជីវិតនេះ៖

ចំណងជើងមេរៀន រយៈពេល ខ្លឹមសរសង្ខេប ទំព័រ

១.អំពីគេឿងសេវឹង ២ម៉ាង យើងនឹងធ្វើការចេករំលេកនូវចំណេះដឹងដេលទាក់ទងទៅ
នឹងគេឿងសេវឹងតេួតពិនិតេយមើលលើការគិតជាសាធារណៈ
នៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាទៅលើគេឿងសេវឹងថាពិតឬមិនពិត។
លក្ខណៈនេះនឹងតេូវបានធ្វើតាមរយៈលេបេងសិកេសានិងការពិភ
កេសាជាដេគូ។

១

២.ផលប៉ះពាល់គេឿងសេវឹង ២ម៉ាង ការទទួលសា្គាល់នូវផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមានមួយចំនួនចំពោះ
ការពិសាគេឿងសេវឹងគឺយើងផ្តាតយ៉ាងសំខាន់ទៅលើផល
ប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដ៏ចមេបងមួយចំនួនមកលើសារពាង្គកាយចិត្ត
អាកបេបកិរិយទំនាក់ទំនងលើសហគមន៍។យើងនឹងញេកឱេយ
ឃើញភពខិសគ្នារវងផលប៉ះពាល់រយៈពេលវេងនិងខ្លី។

១០

៣.រកេសាអី្វដេលល្អផ្លាស់
ប្តូរអី្វដេលមិនល្អ

២ម៉ាង ឆ្លងតាមរយៈករណីសិកេសាមួយចំនួនយើងនឹងពេយាយមធ្វើ
ការអង្កេតនូវហេតុផលមួយចំនួនទៅលើការញៀនគេឿង
សេវឹង។កេពីនេះទៀតយើងមានការពិភកេសាជាកេុមស្តីអំពី
ពេលវេលាពិសេសណដេលយើងអាចពិសាគេឿងសេវឹង
បានហើយនឹងផ្តល់នូវហេតុផលចំពោះគំនិតរបស់យើងជា
មួយនឹងការជជេកវេកញេកគ្នាមួយចំនួនបេកបដោយ
សុពលភព។

១៥

៤.ឥទ្ធិពលនេគេឿងសេវឹង
     

២ម៉ាង សិសេសទំាអស់គ្នានឹងសិកេសាអំពីដំណើរការគេឿងសេវឹងចូលទៅ
ក្នងុសារពាង្គកាយរបស់យើង។យើងនឹងបងា្ហាញនូវសរីរាង្គ
ខុសៗគ្នាមួយចំនួនដេលគេឿងសេវឹងបង្កឱេយមានការប៉ះពាល់។
ចំពោះផ្នេកសំខាន់ផេសេងទៀតយើងនឹងពេយាយមធ្វើការកំណត់
ពីការផឹកមានសុវត្ថភិពនិងគ្មានសុវត្ថភិព។កេពីនេះទៀត
បង្កើតបញ្ជដ៏ីចេបាស់លាស់មួយដេលបងា្ហាញពីសញ្ញាទំាងឡាយ
នេបុគ្គលជាអ្នកផឹកដេលគ្មានសុវត្ថភិព។

២១

៥.ជួយនិងទប់សា្កាត់
ការញៀនគេឿងសេវឹង

២ម៉ាង កេឡេកមើលទៅលើការឃោសនាបេឆាំងនឹងគេឿងសេវឹង
នៅតាមបណ្តាបេទេសមួយចំនួនហើយយើងនឹងរំឭកឡើង
វិញនូវចំណេះដឹងរបស់យើងដោយបេើវិធីមួយដ៏មានភពរស់
រវីក។ការធ្វើបេបនេះផ្តល់លទ្ធផលតាមរយៈការឃោសនា
ផ្ទាំងរូបភពធំៗនៅតំបន់ដេលយើងរៀបចំធ្វើនៅក្នុងភូមិ
ដោយមានគោលបំណងបង្កើនចំណេះដឹងទៅលើការផឹកគ្មាន
សុវត្ថិភពហើយមេយា៉ាងទៀតយើងក៏នឹងផ្តល់ព័ត៌មានស្តីអំពី
មធេយាបាយក្នុងការយកឈ្នះទៅលើបញ្ហាទាំងនោះ។

២៦
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៤. ការវាយតម្ល្រ
 ការវយតម្លេមាន២ផ្នេកសំខាន់ៗ។ មួយផ្នេកជាការវយតម្លេនៅចុងបញ្ចប់នេម៉ូឌុលនីមួយៗ  និងជាវិញ្ញាសា
សរសេរដេលយើងតេូវបញ្ចូលនៅផ្នេកខាងចុងម៉ូឌុល។ផ្នេកមួយទៀតជាការវយតម្លេទៅលើឥរិយបថសិសេសដោយ
គេូជាអ្នកសង្កេតផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងេហើយដាក់ពិន្ទុ។វិធីវយតម្លេទាំងពីរចំណុចនេះមានសារៈសំខាន់ក្នុងការវស់ចំណេះ
ដឹងនិងឥរិយបថរបស់សិសេសមា្នាក់ៗ។ចំពោះការវយតម្លេសិសេសនេះយើងគិតពិន្ទុ៥០ស្មើទៅនឹងមុខវិជា្ជាមួយចំនួន
ផងដេរគឺយើងឱេយពិន្ទុ៣៥ទៅលើឥរិយបថនិងពិន្ទុ១៥ទៅលើវិញ្ញាសាសរសេរ។  
 នៅតាមមេរៀននីមួយៗ គេទុូកពេលឱេយសិសេសពិភកេសាកេមុតូចឱេយបានចេើន នេចំណុចសំខាន់ៗនៅពាក់កណ្តាល
មេរៀននីមួយៗ។កំឡុងពេលសិសេសពិភកេសាកេមុតូចជាពេលវេលាដេលគេអូាចសង្តេតឥរិយបថសិសេសក្នងុការដាក់
ពិន្ទ។ុជាការល្អគេគួូរដាក់ពិន្ទឥុរិយបងសិសេសចាប់ពីមេរៀនទី៦តទៅ។
      
 ៥. ឯកសារបន្ថ្រម
ផ្នេកនេះផ្តល់នូវព័ត៌មានរួមសមេប់គេូបេើបេស់រួមទាំងផ្ទាំងរូបភពសមេប់គេូបេើបេស់នៅក្នុងមេរៀននេះ។ 
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 រយៈពេលបងេៀនៈ២ម៉ាង

 ការតេៀមលក្ខណៈ
          មុនពេលបងេៀនលោកគេូ អ្នកគេូតេូវ
              អាននិងពិនិតេយមេរៀនដោយហ្មត់ចត់និងធ្វើកិច្ចតេងការបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯកសារសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថាតើមានព័ត៌មាននិងសំណួរសមេប់សកម្មភពតេូវ

នឹងការបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេសាលើកា្តារខៀនឬនៅលើកេដាសផ្ទាំងធំ។បេសិនបើសិសេសមានសៀវភៅគេអាចមើល

ព័ត៌មាននេះនៅក្នុងសៀវភៅរបស់គេបាន
 មើលកាលវិភគបេចាំថ្ងេ

          រៀបចំបន្ទប់រៀន(តុកៅអីកា្តារខៀន...)

 សម្ភារឧបទេស ធនធានដេលតេូវការ
 ថតចម្លងឯកសារសមេប់សិសេស១.១និង១.២សមេប់គូនីមួយៗដេលមានគ្នាពីរនាក់
 កេដាសសចំនួន៥សន្លឹកសមេប់សំណួរបន្ថេមដេលមិនទាន់បានឆ្លើយ
 ខ្មាដេពណ៌
 កេណត់សមេប់បិទភ្នេកកេវទឹក។

 វត្ថុបំណងៈ 
          នៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសទាំងអស់អាច៖

-ធ្វើការសមេចចិត្តបានតេឹមតេូវទៅលើបញ្ជីជំនឿធម្មតាមួយថាតើពិតឬមិនពិត
-ឆ្លុះបញ្ចាំងនិងយកអ្វីដេលពួកគេបានរៀនទៅអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតពិត។

ចំណងជើងម្ររៀនទី ១៖ អំពីគ្រឿងញៀន                                                                             ៤០  នាទី

ស្រចក្តីផ្តើម៖ 

លោកគេូ/អ្នកគេូសរសេរចំណងជើងមេរៀននៅលើកា្តារខៀន៖អំពីគេឿងញៀន

 លោកគេូ/អ្នកគេូគួរបេើផេនទីគំនិត៖ គេូសរសេរចំណងជើងមេរៀននៅលើកា្តារខៀន រួចគូសរង្វង់ជុំវិញ ចំណងជើង
មេរៀននោះ។បនា្ទាប់មកគេូឱេយសិសេសឡើងមកកា្តារខៀនមា្នាក់ម្តងៗដើមេបីបងា្ហាញយោបល់របស់គេនៅជុំវិញចំណងជើងនេះ
ទាក់ទងនឹងខ្លឹមសារៈសំខាន់នេមេរៀនឱេយបានកាន់តេចេើន។ធ្វើរបៀបនេះដើមេបីឱេយថា្នាក់រៀនមានសកម្មភពនិងឱេយសិសេស
ទាំងអស់កា្លាហានក្នុងការបញ្ចេញយោបល់របស់ខ្លួន។

                                                   
គេូឱេយសិសេសធ្វើការជាដេគូបនា្ទាប់មកគេូចេកឯកសារ១.១សំណួរសមេប់សិសេស "ស្តីអំពីគេឿងសេវឹង"ទៅឱេយដេគូនី

មូយៗ។

ម្ររៀនទី ១ៈ អំពីគ្រឿងស្រវឹង
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សកម្មភាពសំខាន់ៗ                                       ៤៥  នាទី

តើមានចម្លើយណដេលធ្វើឱេយអ្នកមានការភ្ញាក់ផ្អើល?ហេតុអី្វ?
បេសិនបើអ្នកនឹងសរសេរសំណួរថ្មីៗមួយចំនួនសមេប់ធើ្វការសួរតើសំណួរទាំងអស់នោះគួរតេជាសំណួរអី្វខ្លះ?

សិសេសអាចសរសេរសំណួរបន្ថេមទាំងអស់នេះបនា្ទាប់មកយើងអាចពិភកេសាជាកេុម។បេហេលជាមានសិសេសមួយ
ចំនួនបានដឹងនូវចម្លើយនេសំណួរទាំងនេះរួចទៅហើយ។

      ចំពោះសំណួរដេលមិនទាន់បានឆ្លើយអាចសរសេរលើកេដាស សមួយ ហើយយកទៅពេយួរនៅ លើជញ្ជាំង។
សំណួរ
ទាំងនោះនឹងតេូវបានឆ្លើយនៅពេលកេយហើយយើងក៏នឹងពិនិតេយសំណួរទាំងនេះផងដេរនៅក្នុងមេរៀនកេយៗ
ទៀត។ចេកឯកសារ១.២សមេប់សិសេសដើមេបីឱេយពួកគេអាននិងពិភកេសាជាគូ។

បនា្ទាប់មកគេូសរសេរសំណួរខាងកេមនៅលើកា្តារខៀនដើមេបីឱេយសិសេសពិភកេសាជាគូចំពោះសំណួរខាងកេម។
      នៅក្នុងឯកសារសមេប់សិសេស១.២នេះតើអ្វីដេលមានបេយោជន៍បំផុតសមេប់អ្នក?ហេតុអ្វី?

 អ្នកអាចធ្វើការពិភកេសាជាមួយនឹងដេគូរបស់អ្នកអំពីសំណួរទាំងអស់នោះដោយស្វេងរកចម្លើយជាមួយគ្នា
និងសមេចចិត្តថាតើពិតឬមិនពិត?។បនា្ទាប់ពីរយៈពេល១០នាទីយើងចាប់ផ្តើមសួរសំណួរ។

គេូគូសតារាងមួយដេលមានលេខរៀងរបស់លេបះមួយចំនួនពេមទាំងបេអប់មួយសមេប់គូសខុសឬតេូវ។

លេខ តេូវ ខុស

១

២

 ខ្ញុំនឹងអាននូវរាល់លេបះទាំងអស់។ បនា្ទាប់ពីអានចប់លេបះនីមួយៗ រាល់ដេគូទាំងអស់តេូវឆ្លើយពីការយល់
ឃើញរបស់ខ្លួនចំពោះលេបះនីមួយៗថាតើវខុសឬតេូវ?បនា្ទាប់ពីនេះមកយើងនឹងសរុបថាតើមានប៉ុនា្មានគូដេល
បានគិតថាលេបះនេះខុស។

ស្នើឱេយសិសេសពនេយល់នូវមូលហេតុដេលពួកគេគិតថាវតេូវឬខុស។
  សួរថា តើពួកគេបានរៀនពីនរណអំពីជំនឿនេះ? ឧទាហរណ៍ថាការបើកបរយឺតៗនៅពេលអ្នកសេវឹងគឺ
មានសុវត្ថិភពឬក៏ទំពាចំបើងមុនពេលផឹកនឹងធ្វើឱេយអ្នកមិនចេះសេវឹង។បនា្ទាប់មកឱេយសិសេសទំាងអស់គ្នាធ្វើការ
បោះឆ្នាតដោយលើកដេឡើងលើ ហើយអ្នកអាចកត់ចំនួនអ្នកបោះឆ្នាតឱេយពិត ឬមិនពិតនេជំនឿនេះនៅលើ
កា្តារខៀន។

បនា្ទាប់ពីជំនឿនីមួយៗតេូវបានធ្វើការបោះឆ្នាតហើយគេូអាចចេករំលេកនូវចម្លើយល្អៗដោយបេើចម្លើយក្នុង
ឯកសារ១.២សមេប់សិសេស។កុំទាន់ចេកឯកសារនេះទៅឱេយសិសេសនៅពេលនេះ។
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បញ្ចប់ម្ររៀន                                       ១៥  នាទី

លេបេងនេះអាចលេងនៅកេថា្នាក់។
បេមូលគ្នាជាកេុមនៅក្នុងរង្វង់ធំមួយហើយសុំអ្នកស្ម័គេចិត្តមា្នាក់ដើមេបីឈរនៅចំកណ្តាល។

 អ្នកស្ម័គេចិត្តនឹងតេលប់មកផ្ទះកេយពីដើរលេងនៅខាងកេនាពេលយប់ ហើយនាងភ្លេចយកពិលមកជាមួយ
ពេះនាងតេូវដើរនៅពេលយប់ងងឹត។ នាងក៏មិនបានផឹកសេចេើនដេរ សូមេបីតេយកភេសជ្ជៈផ្ញើឱេយកេុមគេួសារក៏គ្មាន
ដេរ។នាងបានចាប់ផ្តើមដើរក៏ប៉ុន្តេមិនអាចមើលឃើញអី្វឡើយដោយសារនាងតេូវបានគេបិទភ្នេក។អ្នកដេលនៅក្នុង
រង្វង់ តេូវនាំគ្នាជួយមើលនាងដើមេបីកុំឱេយនាងដើរចេញមកកេរង្វង់។ ពួកគេតេូវចាប់បង្វិលនាងជុំវិញថ្នមៗហើយបញ្ជនូ
នាងទៅកាន់កន្លេងផេសេងទៀត។អ្នកក៏អាចធ្វើសកម្មភពពិបាកជាងនេះក៏បានដេរដោយឱេយនាងកាន់កេវជ័រមួយដេលមាន
ទឹកនៅក្នុងនោះ។

តើអ្នកមានអារម្មណ៍ដូចម្តេចដេរនៅពេលដើរដោយមើលអី្វមិនឃើញ?
       វពិតជាមិនល្អទេក្នុងការពិសាសេចេើនពិសេសនៅពេលដេលអ្នកមិនអាចមើលឃើញអ្នកតេូវការជំនួយពីអ្នកដទេ
ដើមេបីធ្វើរឿងសាមញ្ញមួយ។ អ្នកបានភ្លេចរបស់អី្វមួយដោយមិនបានបេុងបេយ័ត្ន ហើយបញ្ហានេះបណ្តាលឱេយមានគេះ
ថា្នាក់។
អ្នកអាចលេងលេបេងនេះជាមួយនឹងសិសេសដទេទៀតបាន។

ស្រចក្តីណ្រនាំរបស់់គ្រូ

 អ្នកអាចឱេយសិសេសធ្វើកិច្ចការផ្ទះមួយចំនួន។
សិសេសអាចតេលប់ទៅផ្ទះហើយបេើបេស់សំណួរទាំងឡាយដេលបានរៀនដើមេបីពិនិតេយមើលពីចំណេះដឹង

ដឹងកេុមគេួសាររបស់ពួកគេដេលមានចំពោះបេធានបទនេះ។

បនា្ទាប់ពីសួរសំណួរទាំងនេះពួកគេក៏អាចសរសេរសំណួរបន្ថេមដេលកេុមគេួសាររបស់ពួកគេឆ្ងល់។យើងអាច
ធ្វើការអង្កេតទៅលើសំណួរទាំងនេះផងដេរនៅក្នុងថា្នាក់រៀនរបស់យើង។

អ្នកអាចបងា្ហាញនូវបេអប់សំណួរគ្មានឈ្មាះចំពោះសំណួរទាំងឡាយណដេលសិសេសបានសួរក៏ប៉ុនេ្តកុំមាន
អារម្មណ៍សបេបាយរីករាយពេកក្នុងការបងា្ហាញបេអប់នោះទៅកាន់ពួកគេនៅក្នងុថា្នាក់។មើលឧបសម្ពន័្ធទំព័រទី៦១
សមេប់ព័ត៌មានបន្ថេមអំពីបញ្ហានេះ។



សំណួរ ស្តីអំពីគ្រឿងស្រវឹង

តើអ្នកគិតថាពិតឬមិនពិត?ហេតុអ្វី?

១.ការផឹកប៊ីយេរ(សេបៀរ)មិនអាកេក់ដូចផឹកសេសទេ។

២.ការផឹកគេឿងសេវឹងចេើនរហូតដល់សេវឹងបងា្ហាញថាខ្លួនជា

"មនុសេសបេុសពិត"។

៣.គេឿងសេវឹងធ្វើឲេយចិត្តនិងរាងកាយរបស់អ្នកមានដំណើរការយឺត។

៤. ជាទូទៅតេូវចំណយរយៈពេលពី៣០ទៅ៦០នាទីដើមេបីឲេយយើងដឹងនូវឥទិ្ធពលរបស់គេឿងសេវឹង។

៥.ការបើកបរបនា្ទាប់ពីផឹកគេឿងសេវឹងជារឿងមួយដេលអាចទទួលយកបានឲេយតេមិនបើកលឿនជេុល។

៦.គេឿងសេវឹងមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់មនុសេសខុសៗគ្នាតាមរបៀបផេសេងៗ គ្នា។

៧.គេឿងសេវឹងគឺជាគេឿងញៀន។

៨.គេឿងសេវឹងធ្វើឲេយមនុសេសមានភពរួសរាយនិងកា្លាហានជាងមុន។

៩.ការដេកជួយឲេយសារពាង្គកាយរបស់មនុសេសយើងបញេ្ចញចោលគេឿងសេវឹងបានឆាប់រហ័ស។

១០.ការទំពារចំបើងមុនពេលផឹកអាចជួយឲេយអ្នកផឹកមិនចេះសេវឹង។

១១.បេសិនបើអ្នកផឹកគេឿងសេវឹងញឹកញាប់អ្នកនឹងញៀនគេឿងសេវឹង។

១២.បេសិនបើមនុសេសមា្នាក់ដេលផឹកគេឿងសេវឹងចេើននិងជាទៀងទាត់បានដឹងពីផលប៉ះពាល់មិនល្អដោយសារការផឹក

គេឿងសេវឹងនោះគេនឹអាចសមេចចិត្តបញេឈប់ការផឹកបានយ៉ាងងាយ។ងាយ។

១៣.អំពើហិងេសាក្នុងគេួសារគឺបណ្តាលមកពីគេឿងសេវឹង។

១៤.បេសិនបើអ្នកផឹកគេឿងសេវឹងលាយជាមួយពស់វេកនោះវនឹងធ្វើឲេយអ្នកមានកំលាំង។
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           កេដាសចម្លើយ

ចម្លើយស្តីអំពីគ្រឿងស្រវឹងៈ ជំនឿ និងការពិត

 ១.ជំនឿៈការផឹកប៊ីយេរ(សេបៀរ)គឺមិនអាកេក់ដូចផឹកសេសទេ។

ការពិតៈមិនពិត-បេសិនបើអ្នកផឹកគេឿងសេវឹងបេភេទអី្វក៏ដោយចេើនជេុលពេកវនឹងមិនល្អសមេប់ខ្លួនអ្នកឡើយ។

រាល់គេឿងសេវឹងបេភេទអី្វក៏ដោយសុទ្ធតេមានសារធាតុគីមីដេលធ្វើឲេយអ្នកសេវឹង។

 ២.ជំនឿៈការផឹកគេឿងសេវឹងចេើនរហូតដល់សេវឹងបងា្ហាញថាខ្លួនជា''មនុសេសបេុសពិត''។

ការពិតៈមិនពិត-ភពជាមនុសេសបេុសពិតគឺមិនមេន

បងា្ហាញតាមរយៈការផឹកគេឿងសេវឹងនោះទេ។មានតេ

រឿងមេយា៉ាងគត់ដេលបងា្ហាញតាមរយៈការផឹកសេចេើន

ជេុលនោះគឺអ្នកមិនសា្គាល់ដេនកំណត់នេការផឹកគេឿង

សេវឹងរបស់អ្នក។

 ៣.ជំនឿៈគេឿងសេវឹងធ្វើឱេយចិត្តនិងរាងកាយរបស់អ្នក

មានដំណើរការយឺត។

ការពិតៈពិត-គេឿងសេវឹងធ្វើឲេយអ្នកមិនអាចគិតមិនអាចមាន

បេតិកម្មនិងមិនអាចធ្វើការសមេចិត្តបានរហ័សដូចដេលខ្លួនធា្លាប់បានធ្វើជាធម្មតា។បេសិនបើអ្នកផឹកចេើនពេករហូត

ធ្វើឲេយខ្លនួបេណពោរពេញទៅដោយជាតិពុលដោយសារគេឿងសេវឹងនោះនឹងធ្វើឲេយខួរកេបាលរបស់អ្នកមានដំណើរការយឺត

រហូតដល់សន្លប់ឬសា្លាប់។

 ៤.ជំនឿៈជាទូទៅតេូវចំណយរយៈពេលពី៣០ទៅ៦០នាទីដើមេបីឲេយយើងដឹងនូវឥទិ្ធពលរបស់គេឿងសេវឹង។

ការពិតៈមិនពិត-តេពីរឬបីនាទីតេប៉ុណ្ណោះយើងនឹងដឹងអំពីឥទិ្ធពលរបស់គេឿងសេវឹង។

 ៥.ជំនឿៈការបើកបរបនា្ទាប់ពីផឹកគេឿងសេវឹងជារឿងមួយដេលអាចទទួលយកបានឲេយតេមិនបើកលឿនជេុល។

ការពិតៈមិនពិត-ការបើកបរក្នុងពេលសេវឹងមិនមេនជារឿងសុវត្ថិភពនោះទេ(ឬការឲេយមនុសេសសេវឹងមា្នាក់បើកជូនទៅ

ផ្ទះក៏មិនមេនជារឿងសុវត្ថិភពផងដេរ)ពេះថាគេឿងសេវឹងធ្វើឲេយប៉ះពាល់ដល់ខួរកេបាលនិងបេតិកម្មនានារបស់យើង។

វក៏ធ្វើឲេយលទ្ធភពបញ្ចេញបេតិកម្មតបមានលក្ខណៈយឺត។ វធ្វើឱេយសុភវិនិច្ឆ័យរបស់យើងចំពោះសា្ថានភពអី្វមួយលេង

សូវតេឹមតេូវដេលនេះហើយជាមូលហេតុធ្វើឲេយយើងមើលឃើញឡាននៅពីមុខយើងតេយើងមិនអាចគេចចេញពីឡាន
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នោះបាន ។ វក៏ធ្វើឲេយយើងមានការជឿជាក់ជេុលហើយមិនសូវមានភពភ័យខា្លាច ដេលជាហេតុធ្វើឲេយការសមេចចិត្ត

របស់យើងឈានទៅរកគេះថា្នាក់។បុព្វហេតុមួយនេការសា្លាប់ដោយសារគេះថា្នាក់នៅកម្ពុជាក្នុងចំណមបុព្វហេតុជា

ចេើនដេលមានទូទៅគឺបណ្តាលមកពីគេះថា្នាក់ចរាចរណ៏ដេលបង្កឡើងដោយអ្នកបើកបរសេវឹងសេ។

 ៧.ជំនឿៈគេឿងសេវឹងគឺជាគេឿងញៀន។

ការពិតៈពិត-គេឿងសេវឹងគឺជាគេឿងញៀន។វគឺជាគេឿងញៀនសេបចេបាប់មេយា៉ាងដេលតេូវបានមនុសេសបេើបេស់រាប់

ពាន់ឆា្នាំមកហើយ ។ វជាសារធាតុគីមីដេលធ្វើឲេយប៉ះពាល់ដល់ខួរកេបាលរបស់យើង ។ វមិនខុសពីគេឿងញៀនផេសេងៗ

ទៀតនោះទេ គឺអាចប៉ះពាល់ដល់ការយល់ដឹងពីពិភពលោក ការគិតការមានអារម្មណ៍ និងការធ្វើសកម្មភព ។គេឿង

សេវឹងធ្វើឲេយប៉ះពាល់ដល់ខួរកេបាល។វកាត់បន្ថយនូវការគេប់គេងអាកបេបកិរិយជាធម្មតារបស់យើងដេលជាហេតុធ្វើឲេយ

យើងបញ្ចេញនូវសកម្មភពទៅតាមអារម្មណ៍របស់យើងទាំងងងឹតងងល់ដោយមិនសូវដឹងនិងមិនសូវខា្វាយខ្វល់ពីផល

វិបាកដេលនឹងកើតមានឡើងដោយសារទង្វើរបស់ខ្លួន ។ ឧៈ នៅពេលដេលយើងមានអារម្មណ៍ពិបាកចិត្ត ហើយយើង

សេវឹងសេនោះយើងនឹងងាយយំខុសពីពេលដេលយើងនៅធម្មតា(មិនសេវឹង)ដោយសារតេខ្លួនមិនសូវដឹងពីផលវិបាក

នេការយំនោះ(ផលវិបាកនោះអាចជាការជប់លៀងនោះយើងនឹងងាយឡើងរាំដោយមិនខា្វាយខ្វល់ថាខ្លួនចេះរាំឬអត់

       ដចូពេលធម្មតាទេ។ឧៈមយួទៀតនៅពេលដេលយើងមានអារម្មណ៏

       ខងឹឆេវឆាវយើងបេហេលជាចងវ់យឬចង់ឲេយគេឈចឺាប់ដោយសារ

      តេយើងមានការយល់ដឹងតិចតួចហើយមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះ

      ផលប៉ះពាល់មិនល្អដេលអាចកើតមានឡើង។គេឿងសេវឹងនេះអាច

      ធ្វើឲេយយើងមានអារម្មណ៍ល្អតេក៏អាចនាំឲេយយើងបេពេឹត្តនូវអាកបេបកិរិយ

ដេលនាំមកនូវបញ្ហាផងដេរ។គេឿងសេវឹងនេះមិនខុសពីគេឿងញៀនផេសេងៗទៀតទេគឺធ្វើឲេយមានការផ្លាស់ប្តូរដំណើរការ

ខួរកេបាលរបស់យើងដេលជាពីពេលដេលយើងនៅធម្មតា(មិនសេវឹង)ដោយសារតេខ្លួនមិនសូវដឹងពីផលវិបាកនេការយំ

នោះ(ផលវិបាកនោះអាចជាការជប់លៀងនោះយើងនឹងងាយឡើងរាំដោយ មិនខា្វាយខ្វល់ថាខ្លួនចេះរាំ ឬអត់ដូចពេល

ធម្មតាទេ។ឧៈមួយទៀតនៅពេលដេលយើងមានអារម្មណ៏ខឹងឆេវឆាវយើងបេហេលជាចង់វយឬចង់ឲេយគេឈឺចាប់

ដោយសារតេយើងមានការយល់ដឹងតិចតួចហើយមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះផលប៉ះពាល់មិនល្អដេលអាចកើតមាន

ឡើង។គេឿងសេវឹងនេះអាចធ្វើឲេយយើងមានអារម្មណ៍ល្អតេក៏អាចនំាឲេយយើងបេពេតឹ្តនូវអាកបេបកិរិយដេលនំាមកនូវបញ្ហា

ផងដេរ។គេឿងសេវឹងនេះមិនខុសពីគេឿងញៀនផេសេងៗទៀតទេ គឺធ្វើឲេយមានការផ្លាស់ប្តូរដំណើរការខួរកេបាលរបស់យើង

ដេលជាហេតុធ្វើឲេយយើងមានអារម្មណ៍និងសកម្មភពខុសពីធម្មតា។
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 ៨.ជំនឿៈគេឿងសេវឹងធ្វើឲេយមនុសេសមានរួសរានិងកា្លាហានជាងមុន។

ការពិតៈពិត-គេឿងសេវឹងគឺជាសារធាតុគីមីមេយា៉ាងដេលធ្វើឲេយប៉ះពាល់ដល់ខួរកេបាលអារម្មណ៏និងអាកបេបកិរិយរបស់យើង

។គេឿងសេវឹងពិតជាធ្វើឲេយប៉ះពាល់ដល់មនុសេសយើងចេើនបេបចេើនយ៉ាងមេនតេជាទូទៅវធ្វើឲេយមានការប៉ះពាល់ដល់

ខួរកេបាលរបស់យើងដោយធ្វើឲេយយើងមិនសូវមានភពមា្ចាស់ការ

ចំពោះខ្លួនឯងដេលបណ្តាលឲេយមានអារម្មណ៍រួសរាយចេើនហើយ

ចំពោះភពកា្លាហានអាចមានសារៈសំខាន់ខា្លាំងបេសិនបើគេចង់ធ្វើ

ខ្លួនជាមនុសេសមា្នាក់ដេលជាទីចូលចិត្តរបស់មនុសេសគេប់ៗគ្នានៅក្នុង

កេុមមិត្តភក្តិហើយគេក៏អាចចូលរួមក្នុងកេុមមិត្តភក្តិរបស់គេបាន

យ៉ាងងាយ។ ក៏ប៉ុនេ្តក៏ជារឿងមួយដេលគេះថា្នាក់ផងដេរពេះថាគេឿងសេវឹងធ្វើឲេយយើងគិតមិនសូវបានចេបាស់លាស់

ហើយអាចបណ្តាលឲេយយើងធ្វើនូវរឿងអី្វមួយដេលគេះថា្នាក់ហើយឆ្កួតៗជាហេតុបណ្តាលឲេយមានផលវិបាកមិនល្អចំពោះ

យើង។

 ៩.ជំនឿៈការដេកជួយឲេយសារពាង្គកាយរបស់មនុសេសយើងបញេ្ចញចោលគេឿងសេវឹងបានឆាប់រហ័ស។

ការពិតៈមិនពិត -ការដេកមិនមានឥទិ្ធពលអី្វដល់អតេនេជាតិគេឿងសេវឹងចេញពីសារពាង្គកាយនោះទេ។តេទោះជា

យ៉ាងណក៏ដោយគឺពិតជាធ្វើឲេយប៉ះពាល់ដល់គុណភពនេការដេកពិតមេន។ទោះបីជាយើងដេកបានលក់សេួលបនា្ទាប់ពី

ផឹកគេឿងសេវឹងក៏ដោយក៏បរិមាណនេការដេករបស់យើងដេលពោរពេញទៅដោយក្តីសុបិន្តមានការថយដេរ។ ខួរកេបាល

របស់យើងមានការដេកចេើនបេភេទគឺមានមនុសេសខ្លះដេកទៅមានសុបិន្ត រីឯខ្លះទៀតអត់មានទេ។សារពាង្គកាយនិង

ចិត្តរបស់យើងតេូវការ"ដំណេកដេលមានសុបិន្ត"ដើមេបីបន្ធូរភពតានតឹងក៏ដូចជាបង្កើននូវថាមពលឡើងវិញដល់សេ

វឹងជាអ្នកកាត់បន្ថយនូវដំណេកដេលមានសុបិន្ត ជាហេតុធ្វើឲេយយើងមានអារម្មណ៍នឿយហត់ ហើយក៏មានអារម្មណ៍

មិនស្កប់ស្កល់នៅថ្ងេបនា្ទាប់។

 ១០.ជំនឿៈការទំពារចំបើងមុនពេលផឹកអាចជួយឲេយអ្នកផឹកមិនចេះសេវឹង។

ការពិតៈមិនពិត-វិធីតេមួយគត់ដេលអាចធ្វើឲេយអ្នកផឹកមិនសេវឹងគឺមិនផឹក។
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 ១១.ជំនឿៈបេសិនបើអ្នកផឹកគេឿងសេវឹងជាញឹកញាប់អ្នកនឹងញៀនគេឿងសេវឹង។

ការពិតៈពិត-គេឿងសេវឹងគឺជាគេឿងញៀនដេលធ្វើឲេយខួរកេបាលនិងរាងកាយរបស់អ្នកបេបេួល។ហេតុដូច្នេះបេសិន

បើអ្នកផឹកចេើនរាល់ពេលជាទៀងទាត់នោះអ្នកនឹងទៅជា ដុះមេជាមិនខាន គឺអត់សេមិនបាន ។ អ្នកបេហេលជាតេូវ

បង្កើនបរិមាណផឹកដើមេបីឲេយខ្លួនមានអារម្មណ៍ដូចធម្មតាវិញ។គ្មានវិធីងាយៗណដេលអាចបញ្ជាក់ថាតេូវផឹកនៅពេល

ណ ប៉ុនា្មានដងដើមេបីឲេយមនុសេសមា្នាក់ញៀននោះទេ អាសេ័យទៅលើលក្ខណៈរបស់មនុសេសមា្នាក់ៗ ។យ៉ាងណក៏ដោយ

អ្នកមិនគួរគបេបីផឹកជារៀងរាល់ថ្ងេហើយក៏មិនគួរណផឹករហូតដល់សេវឹងនោះទេ។

 ១២.ជំនឿៈបេសិនបើមនុសេសមា្នាក់ផឹកគេឿងសេវឹងចេើននិងជាទៀងទាត់ ដឹងពីផលប៉ះពាល់មិនល្អដោយសារការ

ផឹកគេឿងសេវឹងនោះគេនឹងអាចសមេចចិត្តបញេឈប់ការផឹកបានយ៉ាងងាយ។

ការពិតៈមិនពិត-មិនមេនជារឿងងាយនោះទេដេលតេូវសមេចចិត្តថាឈប់គឺឈប់ភ្លាមៗនោះ។វជារឿងមួយដេល

ពិបាក ។ ការឈប់នៅពេលដេលខ្លួនញៀនទៅហើយ នោះមិនមេនថាមិនអាចធ្វើទៅបាននោះទេ គឺអាចឈប់បាន

តេវពិបាកពីពេះថាបេសិនបើឈប់ផឹកអ្នកនឹងមានអារម្មណ៏ឈឺហើយចិត្តរបស់អ្នកវិញគឺនឹងតេូវបានអូសទាញដោយ

សេចក្តីចង់ផឹកដេលនេះគឺជារឿងពិបាកបដិសេធណស់។ហេតុដូច្នេះការដឹងពីមូលហេតុដេលនាំឲេយឈប់ផឹក(ដូចជា

ថាតើគេឿងសេវឹងមានផលអាកេក់អី្វខ្លះដល់សុខភពជាដើម)អាចជាជំហានមួយក្នុងការលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកឲេយឈប់

ផឹកបាន។ប៉ុន្តេអ្នកដេលចង់ឈប់ផឹកតេូវការការជួយនិងហេតុផលដើមេបីឲេយខ្លួនគេអាចឈប់ផឹកបានដោយជោគជ័យ។

អី្វដេលល្អបំផុតនោះគឺតេូវធ្វើខ្លួនយ៉ាងណកុំឲេយកា្លាយទៅជាអ្នកពឹងទៅលើគេឿងសេវឹងតាំងពីពេលដំបូង។

 ១៣.ជំនឿៈអំពើហិងេសាក្នុងគេួសារគឺបណ្តាលមកពីគេឿងសេវឹង

ការពិតៈមិនពិត-អំពើហិងេសាបេពេឹត្តឡើងដោយមនុសេសដេលសមេចចិត្តទៅផឹកបនា្ទាប់មកក៏បង្កជាអំពើហិងេសា

។មនុសេសហិងេសាគឺជាអ្នកដេលតេវូទទួលខុសតេវូចំពោះទង្វើរបស់ខ្លនួពេមទំាងទទួលខុសតេវូចំពោះការសមេច

ចិត្តផឹកគេឿងសេវឹងរហូតដល់សេវឹង។ពួកគេមិនគួរទមា្លាក់កំហុសទៅលើគេឿងសេវឹងឡើយ។(បំពង់ទឹកត្នាត

ជូរមិនអាចវយនរណមា្នាក់ទេតេមនុសេសទេជាអ្នកយកវមកវយ។)

ឯកសារ១.២សមេប់សិសេសម៉ូឌុលស្តីអំពីការទប់សា្កាត់ការញៀនគេឿងសេវឹង

-8-



-9-

ការសេវជេវនៅក្នុងបេទសកម្ពុជាបានបងា្ហាញថាមនុសេសបេុសដេលផឹកញឹកញាប់រហូតដល់សេវឹងមានទំនោរទៅវយធ្វើ

បាបបេពន្ធនិងកូនជាងបុរសដេលមិនផឹកឬផឹកម្តងមា្កាលឬបុរសដេលសេវឹងម្តងមា្កាល។ដូច្នេះយើងអាចដឹងបានថា

        មនុសេសបេុសដេលពឹងទៅលើគេឿងសេវឹងក៏មានទំនោរទៅ

       ជាអ្នកបេើហិងេសាបានដេរដោយសារតេជាតិតសេវឹងធ្វើឲេយពួក

       គេបាតប់ងស់តិនងិមនិអាចគេប់គេងខ្លនួឯងបានតេទោះជា

        យ៉ាងណក៏យើងមិនអាចទមា្លាក់កហំុសទៅគេឿងសេវងឹទេគឺ

       មនុសេសដេលជាអ្នកផឹកវទេតេូវទទួលកំហុស។(ការសេវ

ជេវនោះស្ថិតនៅក្នុងការអង្កេតសុខភពបេជាសាសេ្តកម្ពុជាឆា្នាំ២០០៥ក្នុងជំពូក២១សី្តអំពីអំពើហិងេសាក្នុងគេួសារ។)

 ១៤.ជំនឿៈបេសិនបើអ្នកផឹកគេឿងសេវឹងលាយជាមួយពស់វេកនោះវនឹងធ្វើឲេយអ្នកមានកមា្លាំង។

ការពិតៈមិនពិត-ផ្ទុយពីជំនឿដេលមានបេជាបេិយភពនេះគឺមិនពិតទេ។ការដាក់សត្វដេលងាប់ឬរស់ចូលក្នុងសេស

គឺមិនអាចធ្វើឲេយអ្នកមានកមា្លាំងទេ។ការធ្វើដូច្នេះគឺវកា្លាយមកពីអបិយជំនឿចិនបុរាណ។ពួកគេជឿជាក់ថាពស់មានពិស

គឺជាសត្វដេលមានសារបេយោជន៍សមេប់សុខភពមនុសេសដូចជាអាចពេយាបាលសក់ជេះុធ្វើឱេយពូកេខាងរួមភេទ និងបង្កើន

នូវសុខភពទូទៅផងដេរ។ក៏ប៉ុន្តេជាអកុសលដោយសារតេអបិយជំនឿនេះពស់ជាចេើនបានអន្តរាយ។

 

ឯកសារ១.២សមេប់សិសេសម៉ូឌុលស្តីអំពីការទប់សា្កាត់ការញៀនគេឿងសេវឹងឯកសារ១.២សមេប់សិសេសម៉ូឌុលស្តីអំពីការទប់សា្កាត់ការញៀនគេឿងសេវឹង
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 រយៈពេលបងេៀនៈ ២ម៉ាង

 ការតេៀមលក្ខណៈ
          មុនពេលបងេៀនលោកគេូ អ្នកគេូតេូវ
              អាននិងពិនិតេយមេរៀនដោយហ្មត់ចត់និងធ្វើកិច្ចតេងការបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯកសារសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថាតើមានព័ត៌មាននិងសំណួរសមេប់សកម្មភពតេូវ

នឹងការបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេសាលើកា្តារខៀនឬនៅលើកេដាសផ្ទាំងធំ។បេសិនបើសិសេសមានសៀវភៅគេអាចមើល

ព័ត៌មាននេះនៅក្នុងសៀវភៅរបស់គេបាន
 មើលកាលវិភគបេចាំថ្ងេ

          រៀបចំបន្ទប់រៀន(តុកៅអីកា្តារខៀន...)

 សម្ភារឧបទេស ធនធានដេលតេូវការ
 ថតចម្លងឯកសារមេរៀនទី២សមេប់សិសេស
 កេដាសពណ៌ខុសៗគ្នាចំនួន៥សន្លឹក។

 វត្ថុបំណងៈ 
          នៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសទាំងអស់អាច៖

-កំណត់នូវផលប៉ះពាល់និងឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានរបស់គេឿងសេវឹង
-បងា្ហាញនូវចំណុចទាំង៥ផ្នេកនេផលប៉ះពាល់និងការជះឥទិ្ធពល។

ចំណងជើងម្ររៀនទី ២ៈ ផលប៉ះពាល់ន្រគ្រឿងស្រវឹង                                                      ៤០  នាទី

ស្រចក្ដីផ្ដើម   
 
លោកគេូ/អ្នកគេូសរសេរចំណងជើងមេរៀននៅលើកា្តារខៀន។

 លោកគេូ/អ្នកគេូគួរបេើផេនទីគំនិត៖គេូសរសេរចំណងជើងមេរៀននៅលើកា្តារខៀនរួចគូសរង្វង់ជុំវិញចំណងជើង
មេរៀននោះ។   បនា្ទាប់មកគេូឱេយសិសេសឡើងមកកា្តារខៀនមា្នាក់ម្តងៗ ដើមេបីបងា្ហាញយោបល់របស់គេនៅជុំវិញចំណង
ជើងនេះទាក់ទងនឹងខ្លឹមសារៈសំខាន់នេមេរៀនឱេយបានកាន់តេចេើន។ ធ្វើរបៀបនេះដើមេបីឱេយថា្នាក់រៀនមានសកម្មភព
និងឱេយសិសេសទាំងអស់កា្លាហានក្នុងការបញ្ចេញយោបល់របស់ខ្លួន។

 អ្នកអាចគិតអំពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកឬអ្នកដទេនៅក្នុងផ្ទះឬភូមិរបស់អ្នក។
 តើការផឹកគេឿងសេវឹងមានផលប៉ះពាល់អី្វខ្លះចំពោះមនុសេស?តើអី្វខ្លះដេលអ្នកបានកត់ចំណំ?
ឱេយសិសេសបន្ថេមនូវពាកេយមួយចំនួនទៅកាន់ផេនទីគំនិតនេះពនេយល់ថាចំពោះការផឹកគេឿងសេវឹង គឺផ្តល់មកនូវផលប៉ះ
ពាល់វិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានហើយធ្វើការបេើបេស់នូវ ឧទាហរណ៍សមសេបណមួយដេលសិសេសគេប់គ្នាបានបងា្ហាញ
ដើមេបីពនេយល់អំពីផលប៉ះពាល់វិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមាន។ ចំពោះផលប៉ះពាល់វិជ្ជមានដូចជាការធ្វើឱេយមានភពជឿជាក់
មានភពសបេបាយរីករាយទំាងអស់នេះគឺសុទ្ធតេជាហេតុផលដេលមនុសេសគេប់គ្នាធ្វើការជេើសរីសយកការផឹក។

ផលប៉ះពាល់នេ
ការផឹកគេឿងសេវឹង

ម្ររៀនទី ២ៈ ផលប៉ះពាល់ន្រគ្រឿងស្រវឹង 

   ការទប់ស្កាត់ការគ្រឿងញៀនស្រវឹង    ការទប់ស្កាត់ការគ្រឿងញៀនស្រវឹង
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សកម្មភាពសំខាន់ៗ                         ៤៥  នាទី

 ផលប៉ះពាល់និងឥទិ្ធពលអវិជ្ជមាននេការផឹកគេឿងសេវឹងចេើនកើតមានឡើងដល់ធាតុខុសៗគ្នាជាចេើនរបស់មនុសេស។
      គេូសរសេរចំណុចទាំង៥ខាងកេមនេះនៅលើកា្តារខៀន
1.សារពាង្គកាយរបស់យើង
2.ចិត្តរបស់យើង(វិធីដេលយើងគិតនិងមានអារម្មណ៍)
3.អាកបេបកិរិយរបស់យើង(អី្វដេលយើងធ្វើ)
4.ការទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយអ្នកដទេ(រួមទាំងទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទ)
5.សង្គមនិងសហគមន៍របស់យើង។

 គេូឱេយសិសេសផ្តល់ឧទាហរណ៍មួយសមេប់បេភេទនីមួយៗនេផលប៉ះពាល់ដេលបានបងា្ហាញដើមេបីធ្វើឱេយបេកដបេជា
ថាសិសេសទាំងអស់គ្នាយល់បានថាពួកគេគួរតេគិតឱេយបានទូលំទូលាយអំពីផលប៉ះពាល់និងឥទិ្ធពល។មិនមេនគិតតេអំពី
ផលប៉ះពាល់កើតមានភ្លាមៗមកលើរូបរាងកាយដោយសារការផឹកគេឿងសេវឹងនោះទេ។

 គេូបេងចេកសិសេសជា៥កេុមតូចៗដេលមានគ្នា៦-៧នាក់ ដោយកេុមនីមួយៗទទួលបានកេដាសពណ៌ខុសៗគ្នាមួយ
សន្លឹកនិងឱេយពួកគេធ្វើការពិភកេសាចំណុចមួយក្នុងចំណមចំណុចទាំងអស់។ឧទាហរណ៍ៈកេុមទីមួយពិភកេសាលើចំណុច
ទី១ហើយកេុមទីពីរពិភកេសាលើចំណុចទី២កេុមទីបីពិភកេសាលើចំណុចទី៣ជាដើម។

 កេុមនីមួយៗតេូវតេបង្កើតនូវគំនិតស្តីអំពីផលប៉ះពាល់ និងឥទិ្ធពលគេឿងសេវឹងទៅលើផ្នេក ដេលកេុមខ្លួនទទួលខុស
តេូវនិងតេូវសរសេរវលើកេដាសដេលគេូបានចេកឱេយ។សិសេសទាំងអស់គ្នាមានពេល៥នាទីក្នុងការធ្វើកិច្ចការនេះ។

 កេយពេល៥នាទីបិទតំណងរូបមនុសេសនៅលើកា្តារ
ខៀន។ ឱេយសិសេសរកមើលគំនិតរបស់ពួកគេ ហើយយកវមក
បិទនៅលើតំណងរូបមនុសេសនោះ។ សិសេសមា្នាក់អាចធ្វើបទ
បងា្ហាញនូវគំនិតរបស់ពួកគេនិងពនេយល់បេសិនបើមានសំណួរ
មួយចំនួនពីសិសេសកេុមដទេទៀត។សរសើរសិសេសទាំងអស់គ្នា
ចំពោះការខិតខំបេឹងបេងរបស់ពួកគេ។ ចំពោះតំណងនេរូប
មនុសេសនេះគឺ  តេូវពេយួរទុកនៅលើជញ្ជាំងនេថា្នាក់រៀន សមេប់
មេរៀនកេយៗទៀត។

ចេកឯកសារសមេប់សិសេសទៅកាន់កេុមទាំងអស់។
ឱេយសិសេសធ្វើការបំពេញនូវចំណុចខ្វះខាត នេផលប៉ះពាល់ដោយ
ពឹងផ្អេកទៅលើកេដាសនេះ។
 
បនា្ទាប់មកគេូអាចសួរសិសេសថាតើពួកគេមានអារម្មណ៍
ដូចម្តេចបន្ទាប់ពីបានក្រឡេកមើលរូបបំព្រួញផលប៉ះពាល់
អវិជ្ជមាន។ គេូដឹកនាំការពិភកេសាជាមួយពួកគេដោយឱេយសិសេស
ធ្វើលក្ខណៈផ្ទុយគ្នារវងផលប៉ះពាល់វិជ្ជមាននេការ ផឹកគេឿង
សេវឹងជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដេល
មានរយៈពេលយូរ។គេូអាចបន្ថេមនូវព័ត៌មាន/គំនិតដេលមានការទាក់ទងគ្នា។

   ការទប់ស្កាត់ការគ្រឿងញៀនស្រវឹង    ការទប់ស្កាត់ការគ្រឿងញៀនស្រវឹង
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ចំណុចគន្លឹះសំខាន់ៗមួយចំនួនដេល
អាចបញេ្ចញនៅទីនេះអាចជា៖

ផលប៉ះពាល់វិជ្ជមាននេការផឹកគេឿងសេវឹង៖
        ការចូលរួមនៅក្នុងពេឹត្តិការណ៍សង្គមដោយមានអារម្មណ៍សបេបាយរីករាយនិងភពជឿជាក់ពេមទាំងភពរាក់ទាក់
ជាមួយនឹងអ្នកដទេហា៊ានរាំ
         ការជជេកគ្នាលេងចេៀង
        ការសបេបាយរីករាយទាំងអស់នេះគឺជាហេតុផលដេលទាក់ទាញមនុសេសឱេយផឹកគេឿងសេវឹង
        បេសិនបើអ្នកផឹកយូរៗម្តងហើយផឹកតិចតួចនោះគេឿងសេវឹងអាចកា្លាយជាមធេយាបាយមួយសមេប់ការសបេបាយ
ក៏ប៉ុនេ្តផលប៉ះពាល់វិញគឺចេើនតេមានរយៈពេលខ្លី។វធ្វើឱេយអ្នកមានទំនុកចិត្តសមេប់តេរយៈពេលពីរឬបីម៉ាង
មិនមេនរហូតទេ។

ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន៖
        តើមានចេើន-ដូចទៅនឹងរូបរាងមនុសេសដេលបានបងា្ហាញ
        ឥទិ្ធពលធ្ងន់ធ្ងរបំផុតគឺបង្កឱេយមានរយៈពេលយូរ(គេះថា្នាក់បំផ្លាញទំនាក់ទំនងឆ្លងមេរោគអេដស៍មានផ្ទេ
ពោះបំផ្លាញខួរកេបាលនិងថ្លើមបាត់បង់ការងារ។ល។)
        ឧទាហរណ៍មួយនេផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដេលជាញឹកញាប់តេងតេកើតឡើងចំពោះការផឹកគេឿងសេវឹងនោះគឺ
អំពើហិងេសាក្នុងគេួសារ។ការសេវជេវនៅក្នុងបេទេសកម្ពុជាបងា្ហាញថា៤០%ចំពោះសេ្តីកម្ពុជាដេលទទួលរងការ 
បេើអំពើហិងេសាពីប្តីញៀនគេឿងសេវឹងបើបេៀបធៀបទៅគឺមានចំនួន៩%ឬក៏មានចំនួនតិចជាងចំពោះសេី្តដេលប្តី
របស់គេមិនដេលផឹកឬក៏ផឹកដេរតេមិនបានសេវឹងឬក៏កំរសេវឹង។ដូចេ្នះបុរសដេលសេវឹងជាញឹកញាប់តេងតេមាន
ទំនោរទៅរកការបេើអំពើហិងេសានៅផ្ទះដោយសារតេជាតិសេវឹងបានធ្វើឱេយពួកគេបាត់បង់សតិនិងមិនអាចគេប់គេង
ខ្លួនឯងបាន។

បញ្ចប់ម្ររៀន                                                     ១៥  នាទី

គេូជេើសរីសសិសេសមា្នាក់ឱេយមកឈរនៅខាងមុខកា្តារខៀនហើយឱេយគត់/នាង(សិសេស)ជេើសរីសនូវផលប៉ះពាល់
ឬក៏ឥទិ្ធពលអវិជ្ជមានមួយនេការបេើបេស់គេឿងសេវឹង។ សិសេសមា្នាក់នោះតេូវធ្វើសកម្មភពដើមេបីបងា្ហាញពីវដោយ
មិនអាចនិយយអ្វីបានឡើយ។ សិសេសដទេទៀតតេូវទាយថា តើផលប៉ះពាល់ ឬក៏ឥទិ្ធពលអវិជ្ជមាននោះជាអ្វីដោយ
ផ្អេកលើសកម្មភពដេលគត់/នាងបានធ្វើ។
បេសិនបើនៅសល់ម៉ាងគេូអាចជេើសរីសសិសេសផេសេងទៀតមកលេងបន្ត។

   ការទប់ស្កាត់ការគ្រឿងញៀនស្រវឹង    ការទប់ស្កាត់ការគ្រឿងញៀនស្រវឹង
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ស្រចក្តីណ្រនាំរបស់គ្រូ

               គឺជាការសំខាន់ណស់ដើមេបីទទួលសា្គាល់ថាការផឹកគេឿងសេវឹងអាចបណ្តាលឱេយមានផលប៉ះពាល់មួយចំនួនដេល
ធ្វើឱេយពួកគេសបេបាយរីករាយ។សិសេសគេប់គ្នាបេហេលជាដឹងរួចទៅហើយអំពីបញ្ហានេះហើយពួកគេក៏អាចធ្វើការសេវជេ
វវបានដោយងាយសេួលផងដេរ។បេសិនបើយើងគេន់តេបងេៀនមនុសេសវ័យក្មេងអំពីផលអាកេក់ដោយមិនបានទទួល
សា្គាល់ពីផលល្អនេការផឹក ដូច្នេះមនុសេសវ័យក្មេងទាំងអស់នោះនឹងមិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអី្វដេលអ្នកនិយយឡើយ។
ការបេើបេស់គេឿងសេវឹងនិងគេឿងញៀនគឺកំពុងតេមានការកើនឡើងជាពិសេសសិសេស និងមនុសេសវ័យកេ្មងដេលកំពុង
មានជីវិតរស់នៅដោយសេរី ហើយមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមិត្តភក្តិកេពីកេុមគេួសាររបស់គេដូច្នេះ វិធីល្អបំផុតនោះគឺ
តេូវជួយពួកគេឱេយសិកេសាអំពីភពពិតនេការផឹកគេឿងសេវឹង និងធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងនូវបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេពេម
ទាំងមនុសេសដទេទៀតដូច្នេះពួកគេអាចធ្វើការសមេចចិត្តបេកបដោយវិចារណញ្ញាណដោយខ្លួនពួកគេផ្ទាល់ដូចជាថាតើពួក
គេសមេចចិត្តមិនផឹកឬផឹកដោយសុវត្ថិភពនិងផឹកមានកមេិត។

         សិសេសមួយចំនួននៅក្នុងថា្នាក់របស់អ្នកនឹងទទួលរងការឈឺចាប់ពីឪពុកឬមា្តាយដេលផឹកសេរហូតដល់បណ្តាល
ឱេយមានបញ្ហា ឧទាហរណ៍ដូចជាការបេពេឹត្តអំពើហិងេសា ការចំណយបេក់ទៅលើគេឿងសេវឹង ជាជាងទៅលើកេុមគេួសារ
និងមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះតមេូវការរបស់ដេគូ និងកូនៗរបស់ខ្លួន។បេសិនបើសិសេសនិយយអំពីបញ្ហានេះតេូវយកចិត្ត
ទុកដាក់ដើមេបីឆ្លើយតបទៅកាន់អារម្មណ៍និងគំនិតរបស់ពួកគេ។បេសិនបើមាននរណមា្នាក់ដេលតេូវបានគេធ្វើឱេយឈឺចាប់
ចូរអនុវត្តតាមសេចក្តីណេនាំសុវត្ថិភពនៅក្នុងចំណុចឯកសារបន្ថេមនេផ្នេកទី៥នៅចុងបញ្ចប់នេសៀវភៅនេះ។ រំលឹក
មនុសេសទាំងអស់គ្នាអំពីចេបាប់មូលដា្ឋាននិងភពអាថ៌កំបាំងបេសិនបើអ្នកគិតថាចាំបាច់។

            ឧបសម្ពន័្ធ១ទំព័រទី៦៤ផ្តល់នូវព័ត៌មានបន្ថេមទៅលើយុទ្ធសាសេ្តដើមេបីបងេៀនអំពីគេឿងសេវឹង។

   ការទប់ស្កាត់ការគ្រឿងញៀនស្រវឹង    ការទប់ស្កាត់ការគ្រឿងញៀនស្រវឹង
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   ការទប់ស្កាត់ការគ្រឿងញៀនស្រវឹង

 រយៈពេលបងេៀនៈ២ម៉ាង

 ការតេៀមលក្ខណៈ
            មុនពេលបងេៀនលោកគេូ អ្នកគេូតេូវ
              អាននិងពិនិតេយមេរៀនដោយហ្មត់ចត់និងធ្វើកិច្ចតេងការបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯកសារសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថាតើមានព័ត៌មាននិងសំណួរសមេប់សកម្មភពតេូវ

នឹងការបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេសាលើកា្តារខៀនឬនៅលើកេដាសផ្ទាំងធំ។បេសិនបើសិសេសមានសៀវភៅគេអាចមើល

ព័ត៌មាននេះនៅក្នុងសៀវភៅរបស់គេបាន
 មើលកាលវិភគបេចាំថ្ងេ

          រៀបចំបន្ទប់រៀន(តុកៅអីកា្តារខៀន...)

 សម្ភារឧបទេស ធនធានដេលតេូវការ
 កេដាសតូចៗដើមេបីទុកសរសេរសំណួរសមេប់សិសេសទាំងអស់គ្នា
 ករណីសិកេសានិយយអំពីការបេើបេស់គេឿងសេវឹងដេលមានឯកសារ៣១សមេប់សិសេស។

 កាត់វជាចំណេកតូចៗ
 បេអប់មួយ។

 វត្ថុបំណងៈ 
          នៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសទាំងអស់អាច៖

-ពនេយល់ពីគំនិតរបស់ពួកគេស្តីអំពីយេនឌ័រដេលទាក់ទងទៅនឹងភពលម្អៀង
-យល់អំពីផលវិបាករបស់អ្នកដេលផឹកគេឿងសេវឹងចេើនមានមកលើបរិសា្ថាន

-បងា្ហាញពីសា្ថានភពខុសៗគ្នាដេលមនុសេសជេើសរីសការផឹកគេឿងសេវឹង។

ស្រចក្ដីផ្ដើម  ៈ ល្រប្រងបាល់ក្រដាស                  ២៥  នាទី

ឥឡួវនេះយើងទំាងអស់គ្នាចាប់ផ្តើមគិតអំពីអី្វដេលយើងបានរៀននៅក្នងុមេរៀនទី១និងទី២។អ្នកអាចកេឡេកមើល
កេដាសទាំងឡាយដេលមានបិទនៅលើជញ្ជាំងក្នុងថា្នាក់រៀនដើមេបីឱេយ ចងចំាបានកាន់តេល្អ។អ្នកទំាងអស់គ្នាតេវូគិតអំពី
សំណួរសំខាន់មួយដេលអ្នកចង់សួរទៅកាន់សិសេសដទេទៀតអំពីអី្វមួយដេលអ្នកនឹកឃើញក្នុងមេរៀនទាំងអស់នេះ។ចូរ
សរសេរសំណួរទាំងនោះនៅលើកេដាស។

 គេូចេកកេដាសតូចៗទៅឱេយសិសេសទាំងអស់គ្នាមា្នាក់១សន្លឹកដើមេបីឱេយពួកគេសរសេរសំណួរដេលពួកគេចង់សួរ។
បនា្ទាប់ពីសិសេសទាំងអស់បានសរសេរសំណួរមួយរួចហើយ ឱេយពួកគេមូរកេដាសសំណួរនោះធ្វើជាបាល់ហើយបោះវចូល
ទៅក្នុងបេអប់មួយ។
   យកបាល់មួយក្នុងចំណមបាល់ទាំងអស់ចេញពីក្នុងបេអប់ ហើយចោលវទៅកាន់នរណមា្នាក់នៅក្នុងថា្នាក់ ។នៅ
ពេលដូចគ្នានោះផងដេរ គេូចាប់ផ្តើមរាប់រហូតដល់១០ ។ ចំពោះអ្នក ដេលចាប់បានបាល់តេូវបោះវទៅឱេយមនុសេសមា្នាក់
ផេសេងទៀតឱេយបានលឿន។នៅពេលរាប់ដល់១០អ្នកដេលកំពុងកាន់បាល់តេូវបើកបាល់នោះមើលហើយអានសំណួរ
ដេលនៅក្នុងបាល់នោះឱេយបានឮៗបនា្ទាប់មកពេយាយមឆ្លើយវ។បេសិនបើមិនអាចឆ្លើយបានអ្នកផេសេងទៀតតេូវជួយឆ្លើយ។

ម្ររៀនទី ៣ៈ រក្រសាអ្វីដ្រលល្អ និងផ្លាស់ប្តូរអ្វីមិនល្អ
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សកម្មភាពសំខាន់ៗ                                                          ៦០  នាទី

 យើងនឹងធ្វើករណីសិកេសាមួយ ស្តីអំពីសា្ថានភពចំនួន៧ ដេលកើតឡើងនៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា តាមរយៈឯកសារ
សមេប់សិសេស។អ្នកតេូវអាននូវករណីសិកេសានោះនិងតេូវឆ្លើយសំណួរខាងកេម។

 គេូសរសេរសំណួរខាងកេមនៅលើកា្តារខៀន។
តើនៅពេលណនិងហេតុអី្វបានជាពួកគេផឹកគេឿងសេវឹង?
តើនរណដេលទទួលរងផលប៉ះពាល់នេះនិងទទួលរងដោយរបៀបណ?
តើយើងអាចជួយធ្វើឱេយបេសើរឡើងផ្នេកសុខភពនិងអាកបេបកិរិយដោយវិធីណ?

 បនា្ទាប់មក គេបូេងចេកសិសេសជា៧កេមុនិងចេកករណីសិកេសា ដេលមាននៅលើឯកសារសមេប់សិសេស ទៅឱេយកេុម
នីមួយៗ។កេុមនីមួយៗទទួលបានករណីសិកេសាមួយហើយពួកគេតេូវពិភកេសាក្នុងកេុមដើមេបីសិកេសាអំពីករណីសិកេសានោះ
និងឆ្លើយសំណួរខាងលើ។

 អ្វីដេលសំខាន់បំផុតសមេប់កិច្ចការនេះគឺចង់ឱេយសិសេសទាំងអស់ដឹងចេបាស់ថាតើមានមនុសេសប៉ុនា្មាននាក់ដេលទទួល
រងផលប៉ះពាល់ពីអ្នកដេលផឹកគេឿងសេវឹង។ ទុកពេលឱេយពួកគេយ៉ាង តិចបំផុត១៥នាទី សមេប់ការពិភកេសាពីករណី
សិកេសានេះ។

 អនុញ្ញាតឱេយកេុមនីមួយៗរាយការណ៍អំពីករណីសិកេសារបស់ពួកគេ
 តើអ្នកអាចផ្តល់នូវការសង្ខេបអំពីករណីសិកេសារបស់អ្នកបានទេ?
 ចូរបេប់យើងអំពីផលប៉ះពាល់នេការផឹកគេឿងសេវឹង។
តើកេុមរបស់អ្នករកឃើញនូវដំណះសេយណមួយដើមេបីធ្វើឱេយបញ្ហានេះបេសើរឡើងដេរឬទេ?

ថ្ងេនេះយើងនឹងធ្វើការអង្កេតទៅលើមូលហេតុដេលនាំឱេយមនុសេសផឹកគេឿងសេវឹង។អ្នកតេូវគិតអំពីឱកាសឬហេតុ
ផលមួយចំនួនដេលធ្វើឱេយនរណមា្នាក់ផឹកគេឿងសេវឹង។សរសេរឱកាស ឬហេតុផលទាំងនោះឱេយបានយ៉ាងហោចណ
ស់៣។នៅពេលដេលអ្នកបានសរសេររួចអ្នកអាចដើរជុំវិញនៅក្នុងថា្នាក់រៀននេះហើយសាកសួរសិសេសដទេអំពីឱកាស
ឬហេតុផលរបស់ពួកគេដេលបានសរសេរនៅលើកេដាស។អ្នកអាចបន្ថេមនូវឧទាហរណ៍ល្អៗរបស់សិសេសដទេទៅក្នុង
កេដាសរបស់អ្នកហើយដើរទៅមើលសិសេសដទេទៀត។

 ឱេយសិសេសធ្វើការចេករំលេកនូវគំនិតរបស់ពួកគេរយៈពេល១០នាទី។
 គូសតារាងមួយនៅលើកា្តារខៀនហើយបេមូលផ្តុំគ្នានិងសរសេរនូវចម្លើយដេលបានពីសិសេសទាំងអស់គ្នា។អនុញ្ញាត
ឱេយពួកគេចាត់ចម្លើយទាំងអស់ជា៤បេភេទដូចខាងកេម៖

ពេឹតិ្តការណ៍សង្គម ការដោះសេយបញ្ហា សុខភាព ផេសេងៗ

អាពាហ៍ពិពាហ៍ ផឹកដើមេបីបំភេ្លចទុក្ខ ផឹកឱេយសុខភពរឹងមាំ គិតថាវមាន
រសជាតិឆា្ងាញ់

បុណេយទាន ផឹកដើមេបីអារម្មណ៍សបេបាយ ផឹកបនា្ទាប់ពីសមេលកូន

ពិធីជួបជុំមិត្តភក្តិ ផឹកដើមេបីឱេយកា្លាហាន
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 លេបេងសិកេសា៖ឱេយសិសេសមា្នាក់មកខាងមុខថា្នាក់ហើយបេប់ថាគត់/នាងនឹងតេូវធ្វើកាយវិការ(ដោយមិនអាចនិយយ
អ្វីបានឡើយ)អំពីឱកាសឬមូលហេតុមួយដេលនាំឱេយមនុសេសផឹកគេឿងសេវឹងហើយសិសេសដទេនឹងទាយ។នរណមា្នាក់
ដេលទាយតេូវបុគ្គលមា្នាក់នោះគឺជាបុគ្គលបនា្ទាប់ដេលតេូវឡើងមកធ្វើកាយវិការអំពីអ្វីមួយផេសេងទៀត។

គេូបេងចេកសិសេសជាកេុមតូចៗដោយមានសិសេសបេុសនិងសេីសើ្មៗគ្នា។បនា្ទាប់មកចេកកេដាសដេលបានសរសេរ
បេធានបទរួចទៅកេុមនីមួយៗ(កេុមមួយទទួលបានបេធានបទមួយ)។
បេធានបទទាំងនេះគឺ៖
 ១.មនុសេសបេុសអាចបេើបេស់គេឿងសេវឹងបានល្អជាងមនុសេសសេី។
 ២.អ្នកមិនគួរផឹកគេឿងសេវឹងមុនពេលអ្នកមានអាយុ១៦ឆា្នាំ។
 ៣.ការញៀនគេឿងសេវឹងគឺជាអី្វមួយដេលកើតឡើងចំពោះមនុសេសទន់ខេសាយ។
 ៤.ខ្ញុំនឹងមិនទទួលឥទ្ធិពលពីការបញ្ចុះបញ្ចូលរបស់មិត្តភក្តិឡើយខ្ញុំអាចធ្វើការសមេចចិត្តដោយខ្លួនឯង។

យើងនឹងធ្វើការពិភកេសាជាមួយបេធានបទទាំងនេះ។នៅពេលអ្នកពិភកេសាកេុមអ្នកតេូវតេមានអ្នកដឹកនាំមា្នាក់ដេល
តេូវបេកដថា អ្នកគេប់គ្នានៅក្នុងកេុមទទួលបានឱកាសដើមេបីចូលរួម ។នៅក្នុងការពិភកេសាមួយ វពិតជាសំខាន់ដេល
អ្នកតេងតេធ្វើការពនេយល់ថាហេតុអី្វ បានជាអ្នកគិតថាអី្វមួយតេូវឬខុស។
ចូរពនេយល់ការធ្វើអតា្ថាធិបេបាយរបស់អ្នក។មានជំនួយការមា្នាក់ដេលជាអ្នកសរសេរនូវអី្វដេលជាគំនិតរបស់កេុម។
គត់/នាងក៏ធ្វើការកត់តេផងដេរថាតើពួកគេមិនយល់ពេមដោយមូលហេតុអី្វ។
 សមាជិកដទេទៀតនៅក្នុងកេុមតេូវតេដឹងអំពីអី្វដេលតេូវបានសរសេរហើយតេូវដឹងផងដេរថាតើតេឹមតេូវដេរឬទេ។

នៅចុងបញ្ចប់តេូវមានអ្នកធ្វើបទបងា្ហាញមា្នាក់ដេលនឹងបេប់ពីលទ្ធផលទៅកាន់មិត្តរួមថា្នាក់នៅក្នុងថា្នាក់។
គេូដើរជុំវិញដើមេបីតេួតពិនិតេយមើលការចូលរួមរបស់អ្នកគេប់គ្នា។នេះបេហេលជាឱកាសល្អដើមេបីបំពេញនៅក្នុង
កេដាសវយតម្លេការសិកេសារបស់សិសេស។
 ចំពោះការពិភកេសានេះគឺមិនមេនមានន័យសមេប់ការសមេចចិត្តខុសឬតេូវនោះទេផ្ទុយទៅវិញគឺវផ្តាតទៅលើ
ការបង្កើនចំណេះដឹងស្តីអំពីបញ្ហាយេនឌ័រនិងភពពិតនេចំណង់។

នៅក្នុងមេរៀនបនា្ទាប់យើងនឹងធ្វើការសិកេសាបន្ថេមអំពីវិធីដេលគេឿងសេវឹងដំណើរការនិងការផឹកដេលមានការ
ទទួលខុសតេូវ។

បញ្ចប់ម្ររៀន                                                                  ១៥  នាទី

 លេបេងនេះអាចលេងនៅកេថា្នាក់រៀន។បេប់សិសេសឱេយបង្កើតជារង្វង់មួយហើយឈរឱេយជិតគ្នា។អ្នកស្ម័គេចិត្តមួយ
រូបឈរនៅចំកណ្តាលនេរង្វង់។

 សិសេសដេលឈរនៅចំកណ្តាលគឺសេកទឹកណស់ហើយចង់ផឹកទឹក។ចំណេកឯអ្នកដេលឈរជារង្វង់គឺជាអ្នកដេល
កំពុងលាក់ទឹក ពួកគេចង់ផឹកទឹកដោយខ្លួនរបស់គេផ្ទាល់។ សិសេសមា្នាក់ចាប់ផ្តើមកាន់កេវទឹកនៅពីកេយខ្នងរបស់គេ។
ពួកគេតេូវហុចកេវទឹកទៅឱេយគ្នាតាមកេយខ្នងរបស់ពួកគេ។ អ្នកអាចធ្វើការជេើសរីសលេបឿនដោយ ខ្លួនរបស់អ្នកផ្ទាល់
និងតាមទិសដៅណមួយដេលអ្នកចង់បាន។ ចំពោះអ្នកដេលនៅចំកណ្តាលរង្វង់តេូវតេ "តាមមើល"ថាតើកេវទឹកបាន
មកដល់ណហើយ។
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   ការទប់ស្កាត់ការគ្រឿងញៀនស្រវឹង

 បេសិនបើគត់/នាងទាយតេូវដូចោ្នាះគេនឹងអាចទទួលបានកេវទឹកនោះ។
 បន្តិចកេយមកអ្នកបេប់សិសេសដេលឈរជារង្វង់ឱេយឈប់ហុចកេវទឹកហើយផ្តល់ឱកាសឱេយសិសេសដេលឈរនៅ
កណ្តាលដើមេបីទាយថាតើកេវបានមកដល់ណហើយ។បេហេលជាគត់/នាងបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងជិតដិតហើយ
គេអាចកត់សមា្គាល់ដឹងថាតើកេវនោះនៅឯណ។

ស្រចក្តីណ្រនាំរបស់គ្រូ

   នៅក្នុងមេរៀននេះ មានមធេយាបាយជាចេើនក្នុងការធ្វើការងារជាកេុម ។ អ្នកអាចធ្វើឱេយការរួបរួមគ្នាកាន់តេ មានភព
រស់រវីកបាន ដោយស្នើឱេយពួកគេធ្វើការពនេយល់អំពី មុខងារនៅក្នុងកេុម។ ឧទាហរណ៍៖ បេសិនពួកគេ គឺជាអ្នកជំនួយការ
ឱេយពួកគេនិយយឡើងវិញនូវអី្វខ្លះដេលជាមុខងារពេមទាំងតួនាទី។

    នៅពេលដេលធ្វើការពិភកេសា អំពីបេធានបទជាការសំខាន់ ដេលគេូតេូវសង្កត់ន័យថា មិនមានអី្វចេបាស់លាស់ ដេល
តេូវឬខុសនោះទេ។ផ្ទុយទៅវិញអ្នកតេូវរកនឹកនូវការជជេកវេកញេកគ្នាល្អណមួយហើយធ្វើការការពារគំនិតទាំងនោះចំពោះ
ការបេឆាំងទៅនឹងគំនិតដទេទៀត។ ក្នុងនាមជាគេូអ្នកអាចអនុវត្ត នូវគំនិតនេះជាមួយកេុមដោយបង្កើតជា ឧទាហរណ៍មួយ
ស្នើឱេយពួកគេធ្វើការពនេយល់នូវចម្លើយ។

ហេតុអី្វបានជាអ្នកគិតដូចោ្នាះ?តើមាននរណមា្នាក់ដេលគិតខុសពីពួកគេ?តើអ្នកអាចផ្តល់ជាឧទាហរណ៍មួយបានឬទេ? 
ឬក៏ពេយាយមផ្តល់នូវការជជេកវេកញេកដេលមិនដូចគ្នាឬខុសដូច្នេះសិសេសអាចធ្វើពួកវឱេយមានលក្ខណៈផ្ទុយគ្នាបាន។

ឯកសារសមេប់សិសេស៣-ម៉ូឌុលស្តីអំពីការទប់សា្កាត់ការញៀនគេឿងសេវឹង
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 ភព គឺជាបុរសមា្នាក់ដេលមានអាយុ៣៤ឆា្នាំ។ គត់ធា្លាប់ធ្វើជាជាងសំណង់នៅឯកេុងភ្នំពេញ ក៏ប៉ុនេ្តគត់តេូវបាន
គេបឈេឈប់ពីការងារ។ឥឡូវគត់រស់នៅជាមួយកេុមគេួសាររបស់គត់នៅក្នុងសេុកបារា៉ាយ ។គត់មានបេពន្ធនិង កូន២
នាក់។ភពមានអារម្មណ៍ខឹងយ៉ាងខា្លាំងចំពោះការបឈេឈប់គត់ពីការងារហើយគត់ក៏មិនបានដឹងពីមូលហេតុផងដេរ។
មិត្តភក្តិមា្នាក់របស់គត់ ក៏មិនមានការងារធ្វើដូចគ្នា ហើយទន្ទឹមនឹងនេះផងដេរពួកគេបានចំណយពេល វេលាជាចេើន
នៅឯហាងកាហ្វេ។ពួកគេក៏ផឹកប៊ីយេរចេើនផងដេរ។បេពន្ធរបស់គត់បានឲេយគត់ទៅរកការងារធ្វើផងដេរដោយសារ
តេនាងតេូវធ្វើការងារជាចេើនដើមេបីរកបេក់សមេប់ផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហារ។ក៏ប៉ុនេ្តភពមិនចង់ធ្វើការងារទេហើយចំណេក
ឯមិត្តភក្តិរបស់គត់ក៏យល់ពេមដូចគត់ផងដេរ។ដោយគត់និយយថាពួកគត់នឹងមិនអាចរកការងារណល្អបានទេ
ដោយសារតេមិនមានការងារចេើន។ចំណេកឯកូនៗទាំងពីររបស់គត់សា្នាក់នៅផ្ទះជាមួយនឹងយយរបស់គេនិងមិន
អាចទៅរៀនបានទេដោយសារតេមិនមានលុយគេប់គេន់។
 លុកនិងបេពន្ធរបស់គត់មានការវយតប់គ្នាជាចេើន។លុកបាននិយយផងដេរថាការវយធ្វើបាបនេះគឺដោយ
សារតេការអត់មានកូន ។ ពួកគេបានចាប់ផ្តើមផឹកសេស អស់រយៈពេលជាយូរមកហើយហើយតាំងពីពេលនោះមក
ពួកគេតេងតេមានការវយតប់ជាចេើនដង។ ជួនកាលវបានកា្លាយជាទង្វើមួយមិនល្អសមេប់លុក ចំពោះការ វយធ្វើ
បាបបេពន្ធ ។ បនា្ទាប់មក នាងបានរត់ចេញទៅឲេយអ្នកជិតខាងជួយនាង ក៏ប៉ុន្តេមិនដឹងជាតេូវធ្វើដូចម្តេច ។ បេហេល
ជាពួកគេតេូវទាក់ទងទៅកាន់ប៉ូលីស?
 
     សុខាទៅរៀននៅសកលវិទេយាល័យបញ្ញាសាសេ្តហើយគត់រៀនមុខវិជា្ជាចេបាប់។ 
     កេយពេលចេញពីសាលារៀនគត់ទៅបៀរហា្គាដិនជាមួយមិតភក្តិរបស់គត់។ 
     ពួកគេបានផឹកសេជាចេើនទើបតេឡប់មកផ្ទះ។នៅពេលនោះផងដេរគត់វិលមុខ
     ហើយមិនអាចគេប់គេងសា្មារតីបានល្អនោះទេ។គត់បានធ្វើកិច្ចការផ្ទះរបស់គត់ 
     ដោយតេូវចំណយពេលយ៉ាងយូរហើយគេូរបស់គត់ក៏បាននិយយថាកិច្ចការ 
     ផ្ទះរបស់គត់គឺធ្វើមិនបានល្អសោះ។ពេលខ្លះគត់សមេចចិត្តថាតេឡប់មកផ្ទះ 
     កេយពាលចេញពីសាលាក៏ប៉ុន្តេមិត្តភក្តិរបស់គត់តេង តេទូរស័ព្ទហៅគត់ទៅផឹក
សេពេមទាំងនិយយឲេយគត់ថាឈប់ធ្វើជាមនុសេសទន់ខេសាយទៀតទៅហើយតេូវតេមកកុំខាន។
    
 ចាន់ធូរស់នៅក្នុងភូមិមួយជិតខេត្តបាត់ដំបង។គត់ជាបុរសវ័យចំណស់មា្នាក់ដេលមានអាយុ៦៥ឆា្នាំ។កាល
ពីមុនគត់ធា្លាប់ធ្វើជាមេឃុំ ប៉ុន្តេគត់បានលួចបេក់មួយចំនួនពីរដ្ឋ ។ ឥឡូវនេះគត់មានជីវភពកេីកេណស់ហើយ
ចំណយពេលវេលាទាំងអស់របស់គត់ទៅផឹកសេស។
 ក្មេងៗទាំងឡាយនៅក្នុងភូមិខា្លាចគត់ខា្លាំងណស់ដោយសារតេគត់សេកខា្លាំងៗហើយមានពេលខ្លះគត់សេក
រហូតដល់យប់ដេលធ្វើឲេយអ្នកដទេដេកមិនបាន។មា្តាយរបស់ក្មេងៗទាំងនោះបានបេប់ពួកគេមិនឲេយទៅជិតគត់ទេ។
គេប់ៗគ្នាមិនដេលយកចិត្តទុកដាក់នឹងគត់ទេក៏ប៉ុន្តេគត់ហាក់បីដូចជាមិនខ្វល់អី្វឡើយ។

ឯកសារសមេប់សិសេស៣-ម៉ូឌុលស្តីអំពីការទប់សា្កាត់ការញៀនគេឿងសេវឹង
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ឯកសារសមេប់សិសេស៣-ម៉ូឌុលស្តីអំពីការទប់សា្កាត់ការញៀនគេឿងសេវឹង

 ជីវភពកេីកេណស់ហើយចំណយពេលវេលាទាំងអស់របស់គត់ទៅផឹកសេស។ក្មេងៗទាំងឡាយនៅក្នុងភូមិ
ខា្លាចគត់ខា្លាំងណស់ ដោយសារតេគត់សេកខា្លាំងៗ ហើយមាន ពេលខ្លះគត់សេករហូតដល់យប់ ដេលធ្វើឲេយអ្នក
ដទេដេកមិនបាន។មា្តាយរបស់ក្មេងៗទាំងនោះបានបេប់ពួកគេមិនឲេយទៅជិតគត់ទេ។គេប់ៗគ្នាមិនដេលយកចិត្តទុក
ដាក់នឹងគត់ទេក៏ប៉ុន្តេគត់ហាក់បីដូចជាមិនខ្វល់អី្វឡើយ។
 ដោយសារតេចាន់ ថុល ធា្លាប់ផឹកសេសចេើនពេក ទើបបេពន្ធរបស់គត់បានសុំឲេយគត់ឈប់ផឹក ។ គត់ក៏បាន
ឈប់ ក៏ប៉ុន្តេមួយរយៈកេយមកគត់បេរជាធុញទេន់ដោយសារតេគត់ចង់ចេញទៅកេដើមេបីទៅចេៀងលេងនៅបារ
និងមានភពសបេបាយរីករាយជាមួយនឹងមិតភក្តិរបស់គត់ ។ គត់បានសនេយាថាគត់នឹងមិនផឹកសេសទៀតទេក៏ប៉ុន្តេ
គត់ផឹកប៊ីយេរម្តង។
 ឥឡូវគត់មានអារម្មណ៍ល្អចេើនក៏ប៉ុនេ្តបេពន្ធរបស់គត់មិនសបេបាយរីករាយនឹងទង្វើនោះទេ។នាងបាននិយយ
ថាគត់ចេញទៅកេជាញឹកញាប់ដោយមិនបានជួយចិញ្ចឹមកូនឬក៏ជួយនាងធ្វើការងារជិតៗផ្ទះទេ។
 ចាន់ថុល មិនបានសា្តាប់បេពន្ធរបស់គត់ទេ ដោយសារតេគត់អាចរកបានបេក់មួយចំនួនពីការងាររបស់គត់
ដេលអាចផ្គត់ផ្គង់គេប់គេន់សមេប់ការចាយវយ ។ ហើយដោយសារតេគត់អាចរកបេក់បានដោយខ្លួនផ្ទាល់ដូច្នេះ
គត់អាចធ្វើការចំណយទៅលើការជេើសរីសអី្វមួយ។
 
     សេីយ៉ាមានអារម្មណ៍មិនសបេបាយរីករាយឡើយ។នាងបានទិញទូរស័ព្ទដេថ្មីមួយ 
     គេឿងដោយចំណតយបេក់ដេលជីតារបស់នាងបានឱេយ។
     កាលពីមេសិលមិញនាងបានទៅហាងកាហ្វេមួយជាមួយនឹងមិត្តភក្តិមួយចំនួនទៀត 
     ហើយពួកគេក៏បានសបេបាយរីករាយជាមួយគ្នាផងដេរ។នាងចាំបានថានាងមាន 
     ទូរស័ព្ទនៅពេលដេលនាងកំពុងសបេបាយរីករាយជាមួយនឹងមិត្តភក្តិក៏ប៉ុន្តេកេយ 
ពេលនាងភ្ញាក់ពីដេកពេឹកឡើងសេប់តេបាត់ទូរស័ព្ទ។នាងមិនអាចចាំបានថាតើនាងបានទុកវនៅកន្លេងណឬក៏នៅ
ពេលដេលនាងចេញពីហាងកាហ្វេនោះទេ។
 ថ្ងេនេះនាងនឹងទៅជួបជីតារបស់នាងហើយនាងក៏សងេឃឹមផងដេរថាគត់នឹងមិនសាកសួរអំពីទូរស័ព្ទនោះឡើយ។

 ជាធម្មតាទីនមិនមេនឆ្កួតល្ងីល្ងើដូច្នេះទេក៏ប៉ុន្តេឥឡូវគត់មានបញ្ហាដ៏ធំមួយ។មា្តាយរបស់គត់បានរកបេក់កំរេ
មួយចំនួននៅក្នុងរោងចកេកាត់ដេរហើយនាងចង់បេើបេស់បេក់ទាំងនោះដើមេបីចំណយទៅលើថ្លេជួលផ្ទះ។ទីនបាន
ទៅចូលរួមក្នុងពិធីជប់លៀងមួយជាមួយនឹងមិត្តភក្តិមួយចំនួនទៀតហើយពួកគេក៏បានចាប់ផ្តើមលេងលេបេងសុីសង។
គត់មិនបានដឹងថាហេតុអី្វនោះទេ គត់បានតេឡប់ទៅផ្ទះខ្ចីបេក់ពីមា្តាយរបស់គត់ ដោយសារតេគត់គិតថា គត់នឹង
អាចឈ្នះបានបេក់ជាចេើនមកវិញ។ហេតុដូចម្តេចបានជាគត់ឆ្កួតដូច្នេះ?គត់មិនបានដឹងថាហេតុអី្វបានជាគត់ធ្វើ
ដូចោ្នាះ។ឥឡូវគត់បានចាញ់អស់បេក់ហើយនិងតេូវបេឈមមុខជាមួយនឹងមា្តាយរបស់គត់ទៀត។តើមា្តាយរបស់គត់
នឹងមានបេតិកម្មយ៉ាងដូចម្តេចនៅពេលដេលដឹងថាទីនបានចាញ់អស់បេក់ទាំងនោះ?
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   ការទប់ស្កាត់ការគ្រឿងញៀនស្រវឹង

 រយៈពេលបងេៀនៈ២ម៉ាង

 ការតេៀមលក្ខណៈ
            មុនពេលបងេៀនលោកគេូ អ្នកគេូតេូវ
              អាននិងពិនិតេយមេរៀនដោយហ្មត់ចត់និងធ្វើកិច្ចតេងការបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯកសារសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថាតើមានព័ត៌មាននិងសំណួរសមេប់សកម្មភពតេូវ

នឹងការបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេសាលើកា្តារខៀនឬនៅលើកេដាសផ្ទាំងធំ។បេសិនបើសិសេសមានសៀវភៅគេអាចមើល

ព័ត៌មាននេះនៅក្នុងសៀវភៅរបស់គេបាន
 មើលកាលវិភគបេចាំថ្ងេ

          រៀបចំបន្ទប់រៀន(តុកៅអីកា្តារខៀន...)

 សម្ភារឧបទេស ធនធានដេលតេូវការ
 សមា្ភារៈរូបរាងកាយខុសៗគ្នានៅលើកេដាស
 ស្កុត
 កេដាសតូចៗដើមេបីរៀបចំជាគំនិតមួយចំនួន។

 វត្ថុបំណងៈ 
          នៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសទាំងអស់អាច៖

- បងា្ហាញអំពីរបៀបដេលគេឿងសេវឹងចូលនិងចេញពីក្នុងសារពាង្គកាយ
- សមេចចិត្តដោយខ្លួនផ្ទាល់ថាតើនៅពេលណដេលការផឹកអាចទទួលយកបាននិងនៅ
 ពេលណដេលបង្កជាបញ្ហា។

ចំណងជើងម្ររៀនទី ៤ៈ ឥទ្ធិពលន្រគ្រឿងស្រវឹង                                                              ២៥  នាទី

ស្រចក្ដីផ្ដើម                        
ឱេយសិសេសមា្នាក់ៗនូវបណ្ណពាកេយមួយសន្លកឹដេលមានពាកេយមួយចំនួនដូចជា៖ផឹកបី៊យេរជាមួយគ្នាសេវឹងក្អតួសបេបាយ
គេឿងសេវឹងការបើកបរបញ្ហាសេវីស្គីសេសរំាជម្លាះបៀរហា្គាឌិនអាកេក់សមា្ពាធពីមិត្តភក្តិខួរកេបាលកេពះថា្នាញំៀន
ឆា្លាតថ្លើមឈឺកេបាលឆេវឆាវសេ្តីអារម្មណ៍កេ្មងអាពាហ៍ពិពាហ៍ធា្លាក់រីករាយភ្លេចហាមឃត់ញៀនយឺត។
ចូរកេឡេកទៅមើលបណ្ណពាកេយរបស់អ្នក។តើនរណអាចបេប់ខ្ញុបំានថាអី្វដេលពាកេយណដេលទាក់ទងជាមួយនឹង
គេឿងសេវឹងឬការញៀនគេឿងសេវឹង?
ឱេយសិសេសមួយចំនួនបេប់អំពីពាកេយរបស់ពួកគេនិងទំនាក់ទំនងទៅនឹងគេឿងសេវឹង។
ពនេយល់ថាយើងបង្កើតជាសាច់រឿងមួយដោយបេើបេស់ពាកេយទំាងអស់នេះ។សិសេសគេប់គ្នាតេវូតេបង្កើតលេបះមួយជា
មួយនឹងពាកេយរបស់ពួកគេ។ជាដំបូងអ្នកតេវូបងា្ហាញនូវពាកេយហើយបនា្ទាប់មកអ្នកបន្ថេមនូវលេបះមួយ។
 ចំពោះរឿងនោះគឺនិយយពីនរណមា្នាក់ដេលតេវូបានគេហៅថាសុខភព។គត់/នាងទៅភ្នពំេញ។គេជូាអ្នកចាប់
ផ្តើមជាមួយនឹងរឿងនេះ។
   "ថ្ងេមួយសុខភពបានធ្វើដំណើរទៅកេងុភ្នពំេញ..."ជេើសរីសបុគ្គលមា្នាក់ផេសេងទៀតឱេយបន្តសាច់រឿងជាមួយនឹងលេបះ
មួយទៀត។បុគ្គលដេលនៅជិតគេជូាអ្នកបន្ថេមនូវលេបះផេសេងទៀត។នៅពេលដេលនរណមា្នាក់មិនអាចរកនឹកឃើញនូវអី្វ
មួយដូច្នេះរឿងគឺតេវូបានបញ្ចប់ហើយយើងនំាគ្នាចាប់ផ្តើមលេងសាជាថ្ម។ី

ម្ររៀនទី ៤ៈ ឥទ្ធិពលន្រគ្រឿងស្រវឹង

ឯកសារសមេប់សិសេស៣-ម៉ូឌុលស្តីអំពីការទប់សា្កាត់ការញៀនគេឿងសេវឹង



-22-

   ការទប់ស្កាត់ការគ្រឿងញៀនស្រវឹង    ការទប់ស្កាត់ការគ្រឿងញៀនស្រវឹង

សកម្មភាពសំខាន់ៗ                                                       ៣៥  នាទី

ពនេយល់ថាអ្នកនឹងបងា្ហាញពេមទាំងធ្វើការពនេយល់អំពីដំណើរការរបស់គេឿងសេវឹងនៅក្នុងសារពាង្គកាយតាំងពី
ពេលវចូលរហូតដល់ចេញពីសារពាង្គកាយទៅវិញ។
សុំអ្នកស្ម័គេចិត្តពីររូបដេលមានភេទដូចគ្នាដើមេបីជួយក្នុងដំណើរការសកម្មភពនេះ។

អ្នកនឹងបេើអ្នកស្ម័គេចិត្តមា្នាក់ដើមេបីបិទជមេៀកកេដាសនេរូបបំណេកផេសេងៗមិនរាងកាយរបស់មនុសេសទៅលើអ្នក
ស្ម័គេចិត្តទីពីរដើមេបីបងា្ហាញពីរបៀបដេលគេឿងសេវឹងចូលនិងចេញពីសារពាង្គកាយ។

ស្នើអ្នកស័្មគេចិត្តមា្នាក់ដើមេបីដើរតួជាអ្នកផឹកគេឿងសេវឹង។
តើគេឿងសេវឹងរត់ទៅកន្លេងណនេសារពាង្គកាយនៅពេលដេលយើងផឹកវចូល?(ចម្លើយតេឹមតេូវគឺកេពះ)នៅ
ពេលដេលមានអ្នកចូលរួមណមា្នាក់ឆ្លើយតេឹមតេូវរួចហើយស្នើឱេយអ្នកជំនួយការមា្នាក់ទៀត យកជមេៀកកេដាសតំណង
"កេពះ"ទៅបិទនៅលើកន្លេងតេឹមតេូវនេរូបរាងកាយរបស់អ្នកស្ម័គេចិត្តទីមួយដោយបេើស្កុត។

តើគេឿងសេវឹងចូលទៅកន្លេងណបនា្ទាប់មកទៀត?(ចូលទៅសរសេឈាម)
នៅពេលដេលគេប់គ្នាទាយបានតេឹមតេូវហើយពនេយល់ដល់ពួកគេថាសរសេឈាមមាននៅគេប់ទីកន្លេងនៅក្នុង
សារពាង្គកាយរបស់យើង ដូច្នេះហើយគេឿងសេវឹងចូលទៅគេប់ទីកន្លេងក្នុងសារពាង្គកាយ។សួរបន្តទៀតថាតើវរត់ទៅ
កន្លេងណទៀត?នៅពេលដេលអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្លើយបានតេឹមតេូវហើយបញ្ជាក់បេប់ពួកគេថាវរត់ទៅកាន់ខួរកេបាល។
ស្នើអ្នកស្ម័គេចិត្តទីពីរបិទជមេៀកកេដាសតំណង"ខួរកេបាល"ទៅលើអ្នកស្ម័គេចិត្តទីមួយ។

តើគិតថាគេឿងសេវឹងផ្តល់ភពប៉ះពាល់អី្វខ្លះដល់ខួរកេបាលរបស់មនុសេស?
ចម្លើយរួមមាន៖ធ្វើឱេយយើងវិលមុខពិបាកគេប់គេងអារម្មណ៍ពិបាករកេសាលំនឹងចលនារាងកាយនិងពិបាកគេប់
គេងសកម្មភព និយយស្តីមិនចេបាស់ហើយដើរទេតទេតៗ វធ្វើឱេយអារម្មណ៍របស់យើងមានការផ្លាស់ប្តូរដូចជាមាន
អារម្មណ៍សបេបាយកើតទុក្ខកៅ្តាកេហាយជាដើមធ្វើឱេយយើងបាត់បង់នូវភពមា្ចាស់ការរបស់ខ្លួនដេលជាហេតុនាំឱេយកាន់តេ
មានភពកា្លាហាន កាន់តេជឿជាក់ និងកាន់តេរួសរាយរាក់ទាក់ខុសពីធម្មតា ធ្វើឱេយលទ្ធភពវយតម្លេពីសា្ថានភពផេសេងៗ
ឱេយបានតេឹមតេូវថយចុះដេលជាហេតុនាំឱេយយើង គិតខ្លី មិនអាចគិតដល់ផលវិបាកដេលអាចកើតមានឡើងដោយសារ
ទង្វើរបស់ខ្លនួ។ គេឿងសេវឹងធ្វើឱេយខួរកេបាលខូចខាតយូរអង្វេង បេសិនបើយើងផឹកដល់កមេតិមួយល្មម ដេលអាចបំផ្លាញ
ខួរកេបាលយើងបានឬបេសិនបើយើងផឹកញឹកញាប់ទៀតនោះ។

តើគេឿងសេវឹងរត់ទៅណទៀត?(រត់ទៅថ្លើម)។ស្នើអ្នកស្មគ័េចិត្តទីពីរឱេយបិទជមេៀកកេដាសតំណងរូប"ថ្លើម"
នៅកន្លេងតេឹមតេូវលើខ្លួនរបស់អ្នកស្ម័គេចិត្តទីមួយ។

តើថ្លើមមានតួនាទីធ្វើអី្វ?
       វមានតួនាទីបនេសាបជាតិពុលសមា្អាតភពកខ្វក់ចេញពីសរសេឈាមដើមេបីធ្វើឱេយយើងមានសុវត្ថិភព។គេឿង
សេវឹងគឺជាជាតិពុលហេតុដូច្នេះហើយទើបបានជាថ្លើមចាប់ផ្តើមបញ្ចេញចោលនូវគេឿងសេវឹងដេលមាននៅក្នុងឈាម។
ថ្លើមបញ្ចេញចោលនូវជាតិពុលនេះដេលធ្វើឱេយសារធាតុគីមីនៅក្នុងគេឿងសេវឹងកា្លាយទៅភគទុនល្អិតៗដេលមានគេះ
ថា្នាក់តិច។នៅពេលដេលវបានបញ្ចប់នូវតួនាទីបេបនេះហើយអ្នកនឹងលេងសេវឹងឬធីងធោងឈឺកេបាលទៀតហើយ។
នៅពេលដេលជមេៀកកេដាសរូបបំណេកនេរាងកាយ តេូវបានបិទសព្វអស់ហើយនៅលើអ្នកស្ម័គេចិត្តទីមួយអ្នកអាច
សួរទៅកាន់កេមុទំាងអស់គ្នាថាតើកន្លេងណខ្លះដេលគេឿងសេវឹងទៅដល់ហើយវចាកចេញពីសារពាង្គកាយដូចម្តេច?។
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ធ្វើតាមដំណើរការដូចដេលមានបងា្ហាញនៅក្នុងសេចក្តីណេនាំគេូ។ឱេយអ្នកស្ម័គេចិត្តទីមួយបិទជមេៀកតំណងអ្នក
ផេសេងៗនេរាងកាយឱេយចំកន្លេងតេឹមតេូវនៅលើខ្លួនអ្នកស្ម័គេចិត្តទីពីរ។

បញ្ចប់ម្ររៀន                                                     ៤០  នាទី

យើងបានសិកេសាជាចេើនអំពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននេការផឹកគេឿងសេវឹងនិងអំពីរបៀបដេលគេឿងសេវឹងចូល
ទៅក្នុងសារពាង្គកាយរបស់យើង។ ក៏ប៉ុន្តេការផឹកគេឿងសេវឹងក៏អាច ធ្វើឱេយមានភពសបេបាយរីករាយផងដេរ ហើយថ្ងេ
នេះយើងនឹងធ្វើការអង្កេតទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះផងដេរ។

គូរបនា្ទាត់មួយនៅលើកា្តារខៀនហើយសរសេរ៖

ពេលផឹកនាំឱេយមានបញ្ហា ពេលផឹកមិននាំឱេយមានបញ្ហា

ខ្ញុំចង់ឱេយអ្នកផ្តល់ឧទាហរណ៍មួយទាក់ទងទៅនឹងឱកាសនិងមូលហេតុនេការផឹកដេលអាចទទួលយកបាន។
ឧទាហរណ៍៖ផឹកកុំឱេយសេវឹងខា្លាំងឬយូរៗផឹកម្តងនៅពេលចូលរួមក្នុងពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍។
កេុមនីមួយៗបង្កើតជាបញ្ជីមួយឱេយដូចទៅនឹងបញ្ជីនៅលើកា្តារខៀនហើយចាប់ផ្តើមស្វេងរកគំនិតជាមួយគ្នា។

គេូដើរជុំវិញដើមេបីតេួតពិនិតេយមើលថាតើអ្នកគេប់គ្នាបានចូលរួមសកម្មភពនេះឬទេ។អ្នកអាចតេួតពិនិតេយអំពីការ
ចូលរួមនេះបានដោយសួរទៅកាន់សិសេសពីរ ឬបីនាក់ថា "តើអី្វខ្លះជាគំនិតរបស់អ្នក?"ឬក៏ "តើអ្នកគិតអំពីអី្វ?" បនា្ទាប់
ពីរយៈពេល៥នាទីកេុមទាំងអស់អាននូវបញ្ជីនោះ។

គេូសរសេរចម្លើយនៅលើកា្តារខៀនដោយបន្ថេមឧទាហរណ៍ថ្មីៗមួយចំនួនពីកេុមនីមួយៗរហូតដល់បញ្ជីតេូវបាន
បំពេញចប់សព្វគេប់។ចំពោះបញ្ជីនេះតេូវបានរកេសាទុកឬក៏ពេយួរនៅលើជញ្ជាំង។
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សំណួរសំខាន់គឺ៖តើនៅពេលណដេលការផឹកបង្កឱេយមានបញ្ហា?
សញ្ញាមួយចំនួនដេលបងា្ហាញអំពីការផឹកនាំឱេយមានបញ្ហា៖

១.នៅពេលមនុសេសផឹកញឹកញាប់
២.នៅពេលមនុសេសមា្នាក់សេវឹងរាល់ពេលគេផឹក
៣.នៅពេលមនុសេសមា្នាក់ផឹកដល់ថា្នាក់ក្អួត
៤.នៅពេលការផឹករបស់មនុសេសមា្នាក់មានផលប៉ះពាល់យ៉ាងអាកេក់ដល់ចំណងទាក់ទងរបស់គេដូចជាក្នុង
គេួសារជាមួយមិត្តភក្តិដេលមិនចេះផឹកឬការងារ
៥.នៅពេលមនុសេសមា្នាក់មានតេមិត្តភក្តដេលចេះផឹកដូចគ្នា
៦.នៅពេលមនុសេសមា្នាក់ហា៊ានបេថុយបេថានធ្វើអី្វមួយដូចជារួមភេទដោយមិនបេើសេមអនាម័យឬបើក
បរនៅពេលសេវឹង
៧.នៅពេលមនុសេសមា្នាក់ផឹកសេវឹងរួចហើយបេរជាមានអាកបេបកិរិយកោងកាចនិងបេើអំពើហិងេសា
៨.នៅពេលមនុសេសមា្នាក់ខ្ជះខា្ជាយបេក់កាក់លើគេឿងសេវឹង
៩.នៅពេលការផឹកនោះមានផលប៉ះពាល់ដល់ការងារឬការសិកេសារបស់គេ
១០.នៅពេលមនុសេសមា្នាក់ផឹកគេឿងសេវឹងដោយសារតេគេមិនដឹងអំពីវិធីផេសេងៗដើមេបីបេើក្នុងការបេឈម
ជាមួយនឹងបញ្ហាពិបាកចិត្តផេសេងៗ

ទាំងអស់នេះគឺជាសញ្ញានេការផឹកដេលមានបញ្ហា។នៅក្នុងមេរៀនបនា្ទាប់យើងនឹងធ្វើការសិកេសាអំពីវិធីក្នុងការដោះ
សេយបញ្ហាទាំងអស់នេះ។តើអី្វដេលយើងអាចធ្វើបានដើមេបីទប់សា្កាត់បញ្ហានេះ?ឬក៏បេសិនបើយើងឃើញនរណមា្នាក់
ដេលបេហេលជាអ្នកផឹកនាំមកនូវបញ្ហាតើអ្នកអាចជួយគត់ដោយរបៀបណ?

នៅពេលសល់ម៉ាងអ្នកអាចលេងលេបេង"តើខ្ញុំជាអី្វ?"
ឱេយសិសេសនឹករកពាកេយមួយចំនួនដេលទាក់ទងទៅនឹងមេរៀននេះ។ស្នើសិសេសឱេយសរសេរពាកេយទាំងនោះនៅលើកា្តារ
ខៀនរហូតដល់អ្នកគ្មានបញ្ជីមួយដេលមានពី១៥ទៅ២០ពាកេយ។បនា្ទាប់ពីនេះចូរពនេយល់អំពីរបៀបលេងលេបេង។

បុគ្គលមា្នាក់នឹងទទួលបានកេដាសមួយនៅលើកេបាលរបស់គត់ពេមទាំងពាកេយមួយដេលបានមកពីលើកា្តារខៀន។
អ្នកតេូវតេទាយថាអ្នកជាអី្វដោយសួរទៅកាន់មិត្តរួមថា្នាក់ទាំងអស់គ្នា។ចំពោះមិត្តរួមថា្នាក់វិញគឺពួកគេគេន់តេឆ្លើយថា
បាទ/ចាសឬទេដូច្នេះអ្នកតេូវតេរៀបចំនូវសំណួររបស់អ្នក។
ឧទាហរណ៍៖នៅពេលនរណមា្នាក់គឺជាថ្លើមដូច្នេះគត់អាចសួរថា៖"តើខ្ញុំជាវត្ថុឬ?"សំណួរដេលអាចសួរផេសេងទៀត។
តើខ្ញុមំានមាឌធំឬ?"តើខ្ញុនំៅក្នងុខ្លនួមនុសេសឬ?អ្នកអាចផ្លាស់វេណគ្នាបានតេ៥ដងបុ៉ណ្ណោះដើមេបីទាយថាតើអ្នកគឺជាអី្វ?
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ម្ររៀនទី៤ ៖ ឥទ្ធិពលន្រគ្រឿងស្រវឹងក្នុងសារពាង្គកាយ

 ស្រចក្តីណ្រនាំសម្រាប់គ្រូ



-26-

   ការទប់ស្កាត់ការគ្រឿងញៀនស្រវឹង    ការទប់ស្កាត់ការគ្រឿងញៀនស្រវឹង

 រយៈពេលបងេៀនៈ២ម៉ាង

 ការតេៀមលក្ខណៈ
            មុនពេលបងេៀនលោកគេូ អ្នកគេូតេូវ
              អាននិងពិនិតេយមេរៀនដោយហ្មត់ចត់និងធ្វើកិច្ចតេងការបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯកសារសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថាតើមានព័ត៌មាននិងសំណួរសមេប់សកម្មភពតេូវ

នឹងការបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេសាលើកា្តារខៀនឬនៅលើកេដាសផ្ទាំងធំ។បេសិនបើសិសេសមានសៀវភៅគេអាចមើល

ព័ត៌មាននេះនៅក្នុងសៀវភៅរបស់គេបាន
 មើលកាលវិភគបេចាំថ្ងេ

          រៀបចំបន្ទប់រៀន(តុកៅអីកា្តារខៀន...)

 សម្ភារឧបទេស ធនធានដេលតេូវការ
 ឯកសារ៥.១សមេប់សិសេស"យុទ្ធនាការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីគេឿងសេវឹង"
 ឯកសារ៥.២សមេប់សិសេស"បញ្ជីសកម្មភពបេឆាំងនឹងការផឹកដេលបង្កឱេយមានបញ្ហា"
 កេដាសពណ៌សធំមួយចំនួនដើមេបីទុកធ្វើជាផ្ទាំងរូបភពធំៗ
 ខ្មាដេពណ៌និងខ្មាដេដេលមានពណ៌ខុសៗគ្នា។

 វត្ថុបំណងៈ 
          នៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសទាំងអស់អាច៖

-បងា្ហាញនូវវិធីខុសៗគ្នាក្នុងការដោះសេយចំពោះការផឹកដេលបង្កឱេយមានបញ្ហា
-បងា្ហាញអំពីចំណេះដឹងរបស់ពួកគេចំពោះការញៀនគេឿងសេវឹងនៅក្នុងមធេយាបាយដេលមាន
លក្ខណៈច្នេបេឌិត
-បង្កើននូវចំណេះដឹងអំពីការផឹកគេឿងសេវឹងដោយភពទំនួលខុសតេូវនិងវិធីក្នុងការដោះសេយចំពោះការ

ផឹកគេឿងសេវឹងដេលបង្កឱេយមានបញ្ហា។

ចំនងជើងម្ររៀនទី ៥ៈ ទប់ស្កាត់ការញៀនគ្រឿងស្រវឹង                                                      ១៥  នាទី

ស្រចក្ដីផ្ដើម    
           
ថ្ងេនេះយើងនៅឯពិធីជប់លៀងមួយយើងនំាគ្នាចេៀងលេង។ឱេយកេមុគិតអំពីកេមុតនេ្តដ៏ីធំណមួយដេលមានឧបករណ៍
ខុសៗគ្នាជាចេើន ហើយផ្នេកនីមួយៗអាចធ្វើជាសម្លេងខុសៗគ្នា។ មនុសេសមា្នាក់(នៅពេលលេងលើកដំបូង គឺលោក គេ/ូ
អ្នកគេ)ូចាប់ផ្តើមបង្កើតសម្លេងនិងធ្វើចលនាមួយ។វតេវូតេមានចងា្វាក់នៅក្នងុសម្លេងនោះ។មនុសេសដេលនៅជិតលោក
គេ/ូអ្នកគេតូេវូតេសា្តាប់សម្លេងនោះរយៈពេល៥វិនាទីរួចតេវូបន្ថេមសម្លេងនិងចលនាមួយផេសេងទៀត។ចូររកេសាការធ្វើដូច្នេះ
ជំុវិញរង្វង់នៅចនោ្លាះពេល៥វិនាទីម្តងរហូតដល់អ្នករាល់គ្នាកា្លាយជាផ្នេកមួយនេមា៉ាសីុន។អ្នកទំាងអស់គ្នាគួរតេសា្តាបឮនិង
មើលឃើញគ្នាទៅវិញទៅមកហើយជាការសំខាន់បំផុតអ្នកទំាងអស់គ្នាគឺតេវូមានសម្លេងខា្លាងំដូចៗគ្នា។ចំណុចសំខាន់គឺ
អ្នកចូលរួមតេវូបង្កើតជាមា៉ាសីុនមួយដេលបងា្ហាញថាតើធាតុខុសៗគ្នាទំាងអស់ដំណើរការជាមួយគ្នាដោយរបៀបណ។

ម្ររៀនទី ៥ៈ ទប់ស្កាត់ការញៀនគ្រឿងស្រវឹង
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សកម្មភាពសំខាន់ៗ                                                                              ៣៥  នាទី

 ពេយួរឬបិទរូបភពខុសៗគ្នាពីឯកសារ៥.១សមេប់សិសេសនៅលើកា្តារខៀន។
 នៅក្នុងបេទេសផេសេងៗទៀតនៅលើពិភពលោក ក៏មានមនុសេសមួយចំនួនដេលតេូវបានកេើន រំលឹកឱេយយល់ដឹងអំពី
ការបេឆាំងទៅនឹងការញៀនគេឿងសេវឹង ឬការបេើបេស់គេឿងសេវឹង។ បេហេលជាអ្នកអាចធ្វើការបងា្ហាញនូវផ្ទាំងរូប
ភពក្នុងបេទេសកម្ពុជា។
 ផ្ទាំងរូបភពទាំងអស់នេះផ្តាតទៅលើកេុមនិងបញ្ហាខុសៗគ្នាមួយចំនួននៅពេលអ្នកផឹកគេឿងសេវឹង។

 ឱេយកេុមនីមួយៗធ្វើការជេើសរីសការផេសព្វផេសាយមួយក្នុងចំណមការផេសព្វផេសាយទាំងអស់ហើយឆ្លើយនូវសំណួរ។
១.តើអ្នកបានឃើញអី្វនៅលើរូបភព?
២.តើអ្នកគិតថាអី្វបានកើតឡើងនៅពេលមុននេះនិងបនា្ទាប់ពីនេះ?
៣.តើរូបភពនេះបងា្ហាញអំពីគេឿងសេវឹងអ្វីខ្លះ?
 ទុករយៈពេលឱេយសិសេស១៥នាទីដើមេបីឆ្លើយសំណួររួចធ្វើបទបងា្ហាញទៅកាន់មិត្តរួមថា្នាក់។
 បងា្ហាញបញ្ជីសកម្មភព ស្តីអំពីវិធីដេលអ្នកអាចដោះសេយ ចំពោះការផឹកដេលបង្កឱេយមានបញ្ហា។ នៅខណៈ
ពេលដេលកំពុងអានសកម្មភពទាំងនោះអ្នកអាចស្នើឱេយសិសេសនិយយឡើងវិញពីសកម្មភពនោះដោយបេើពាកេយរបស់
ពួកគេផ្ទាល់ឬដោយការផ្តល់ជាឧទាហរណ៍នេសកម្មភពនោះ។ នេះគឺជាវិធីល្អមួយក្នុងការសាកលេបងការយល់ដឹងរបស់
ពួកគេអំពីបញ្ហាទាំងនេះ។

 ចំពោះរូបភពដេលយើងទើបបានឃើញ គឺនិយយអំពីការផ្តល់នូវដំបូនា្មាន និងការទប់សា្កាត់ការបេើបេស់គេឿង
សេវឹង។ យើងនឹងបង្កើតផ្ទាំងរូបភពមួយដេលនិយយអំពីការជួយមនុសេសឱេយផឹកមានសុវត្ថិភព។ ដូច្នេះអ្នកអាចធ្វើការ
ជេើសរីសបេធានបទមួយក្នុងចំណមបេធានទំាងអស់ដេលមាននៅលើបញ្ជីសកម្មភពនីមួយៗហើយបេើបេស់វដើមេបី
បង្កើតជាផ្ទាំងរូបភពមួយ។
 នៅពេលបង្កើតផ្ទាំងរូបភពតើកន្លេងណដេលអ្នកតេូវយកចិត្តទុកដាក់?
   តេូវមានពណ៌ដិតចេបាស់
   តេូវតេអាចមើលឃើញពីចមា្ងាយ
   មិនតេូវបេើបេស់ពាកេយចេើនពេកទេក៏ប៉ុន្តេមានរូបភពចេបាស់
   វតេូវតេមានអី្វមួយដេលមានអត្ថន័យជេ។

(ដូចទៅនឹងរូបភពមួយចំនួន ដេលយើងបានឃើញនៅក្នុងមេរៀននេះ គឺរូបភពទាំងនោះមាននូវសេទាប់ពីរជាន់នៅ
ក្នុងវ។)

បញ្ចប់ម្ររៀន  

 ចេកកេដាសមួយដំុគូល័រនិងខ្មាដេពណ៌ហើយលើកទឹកចិត្តសិសេសឱេយគូរគំនូសពេងជាមុនសិន។អ្នកអាចដើរជំុវិញ
ហើយសួរសិសេសអំពីគំនិតរបស់ពួកគេ ទៅលើផ្ទាំងរូបភពនេះ។បេសិនបើពួកគេមានបញ្ហា ចំពោះការគិតអំពី បេធាបទ
អ្នកអាចជួយពួកគេបន្តិចផងដេរ។

តើសកម្មភពណមួយដេលអ្នកអាចគូរបេបកំប្លេងភ័យតក់ស្លុតឬភ្ញាក់ផ្អើល?
តើអ្នកអាចបេើបេស់សញ្ញាណឬរូបភពដេលមានសេប់ដើមេបីបង្កើតជាចំណុចរបស់អ្នកបានដេរឬទេ?
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ស្រចក្តីណ្រនាំរបស់គ្រូ

បេើបេប់កុំពេយូទ័រក្នុងការបង្កើតផ្ទាំងរូបភព។
ភពដេលអាចធ្វើទៅបានផេសេងមួយទៀតគឺការបេើបេស់មា៉ាសុីន

ថតរូបសមេប់បង្កើតផ្ទាំងរូបភព។មធេយាបាយនោះសិសេសអាច
ចាត់ចេងចំពោះផ្ទាំងរូបភពរបស់ពួកគេផ្ទាល់។ជាការពិតអ្នកតេូវ
បង្កើតជាកេុមដេលតេូវធ្វើការជាមួយគ្នា។កេុមដេលមានសិសេស៤
នាក់អាចគិតអំពីមធេយាបាយមួយដើមេបីបង្កើតនូវសា្ថានការណ៍មួយ
ដោយថតរូបភពសេវឹងហើយបេើបេស់រូបថតនោះដើមេបីដាក់
បន្ថេមអត្ថបទស្តីអំពីការបេើបេស់គេឿងសេវឹង។
ផ្តល់ព័ត៌មានជូនលោកនាយកសាលាអំពីគមេងរបស់យើង

ដើមេបីធ្វើការផេសាយផ្ទាំងរូបភពទាំងឡាយ។បេហេលជាតេូវថតចម្លង
ហើយពងេីកយកទំហំA3ដូច្នេះពួកគេអាចមើលឃើញបានកាន់តេ
ចេបាស់ល្អ។បេសិនបើការផេសាយផ្ទាំងរូបភពនៅក្នុងភូមិជួបបេទះ
នូវបញ្ហាអ្នកក៏អាចឱេយសិសេសពីរឬបីនាក់ក្នុងចំណមពួកគេធ្វើការ
ផេសព្វផេសាយនៅឯផ្ទះរបស់ពួកគេផ្ទាល់។

ឧទាហរណ៍
          សេបៀរអាន់ឆ័រមួយកំប៉ុងជាមួយនឹងមួកសុវត្ថិភព(អត្ថន័យៈផឹកដោយសុវត្ថិភព)
          សេបៀរមួយកេវដោយមានសោរចាក់ទុក(អត្ថន័យៈ២/៣ថ្ងេគឺមិនមានគេឿងសេវឹង)
          នរណមា្នាក់ដេលកំពុងលេងបាល់ដោយមានសេបៀរមួយកំប៉ុង(អត្ថន័យ៖លេងលេបេងកំសាន្តនៅពេលអ្នក
មានអារម្មណ៍មិនសបេបាយចិត្តចូរកុំផឹកគេឿងសេវឹង)
          រូបភពសេវីស្គីពីរដបកំពុងនិយយគ្នា(អត្ថន័យៈនិយយជាមួយនរណមា្នាក់អំពីបញ្ហារបស់អ្នក)
          ការសិកេសាអំពីសេមួយកេវ(អត្ថន័យៈរៀនអំពីគេឿងសេវឹងធ្វើដូច្នេះគឺនឹងធ្វើឱេយអ្នកអាចដោះសេយបាន
យ៉ាងល្អបេសើរជាមួយនឹងវ)។

បេសិនបើធ្វើដូច្នេះវនៅតេមានលក្ខណៈពិបាកចំពោះសិសេសចេើនគ្នាអ្នកអាចបេប់ពួកគេថាពួកគេអាច
បង្កើតជាផ្ទាំងរូបភពមួយបានដើមេបីផេសាយពីចំណេះដឹងអំពីគេឿងសេវឹងឱេយកាន់តេទូលំទូលាយ។នេះបេហេលអាចជាអី្វ
មួយដេលពួកគេបានរៀនពីមេរៀនទី១ដល់ទី៥។

ឱេយសិសេសធ្វើការបងា្ហាញនូវឧទាហរណ៍ល្អៗមួយចំនួនឬក៏គំនិតមួយចំនួនទៅកាន់សមាជិកក្នុងកេុម។បេសិនបើនៅ
ចុងបញ្ចប់នេមេរៀនពួកគេមិនបានបញ្ចប់ផ្ទាំងរូបភពរបស់ពួកគេអ្នកអាចស្នើពួកគេឱេយធ្វើការបញ្ចប់វនៅពេលណដេល
ពួកគេមានពេលឬទុកវធ្វើជាកិច្ចការផ្ទះ។
ខ្ញុំគិតថាយើងបានរៀនជាចេើនទាក់ទងទៅនឹងគេឿងសេវឹងដេលមនុសេសដទេមិនបានដឹងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវពិតជា
មាន សារបេយោជន៍ណស់ បេសិនបើយើងបេើបេស់ផ្ទាំងរូបភព របស់យើង ដើមេបីបងា្ហាញទៅកាន់អ្នកដទេអំពីបញ្ហា
នេះ។ខ្ញុំចង់ចំលងផ្ទាំងរូបភពទាំងនេះហើយយកវទៅពេយួរនៅក្នុងភូមិឬតាមផ្លូវដូច្នេះមនុសេសទាំងអស់អាចធ្វើការសិកេសា
អំពីវបានតាមរយៈផ្ទាំងរូបភពទាំងនេះ។

គ្មានជាតិអាល់កុល

មានជាតិអាល់កុល

Handout5.1Alcoholcampaigns
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បើស្រវឹងសូមកុំបើកបរ
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កម្រិតន្រការវាស់ជាតិអាកុលក្នុងខ្លួនមនុស្រស
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ឯកសារសមេប់សិសេស៩.១ម៉ូឌុលស្តីអំពីការទប់សា្កាត់ការញៀនគេឿងសេវឹង Handout5.1Alcoholcampaigns

ការវាយប្រហាររបស់ជាតិអាកុល
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ការបាត់បង់វិញ្ញាណ
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Handout5.1Alcoholcampaigns
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Handout5.1Alcoholcampaigns Handout5.1Alcoholcampaigns

រួមគ្នាទប់ស្កាត់ការញៀនគ្រឿងស្រវឹង
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ឯកសារសមេប់សិសេស៥.២-ម៉ូឌុលស្តីអំពីការទប់សា្កាត់ការញៀនគេឿងសេវឹង

បញ្ជីសកម្មភាពប្រឆាំងទៅនឹងការផឹកដ្រលបង្កឱ្រយមានបញ្ហា

១.ស្វេងរកវិធីណផេសេងដើមេបីដោះសេយបញ្ហាជាជាងការផឹកគេឿងសេវឹង។

២. និយយជាមួយនឹងនរណមា្នាក់ដេលចេះគំទេខ្លួននៅពេលដេលអ្នកតេូវការជួយនិងមនុសេសដេលមិនធ្វើឱេយអ្នកផឹកគេឿង

សេវឹងទៀត។

៣.ស្វេងរកសកម្មភពសបេបាយៗមួយចំនួនជាមួយនឹងមនុសេសដទេដេលមិនបេើបេស់គេឿងសេវឹង។(ដូចជាលេងកីឡា)

៤.មានថ្ងេទំនេរពីការផឹកយ៉ាងហោចណស់ពីរឬបីថ្ងេក្នុងមួយសបា្តាហ៍។

៥.បេសិនបើអ្នកចេញទៅខាងកេចូរសមេចចិត្តឲេយបានមុនថាតើអ្នកនឹងផឹកចំនួនប៉ុនា្មានហើយគោរពទៅតាមគមេងផេន

ការណ៍របស់អ្នក។

៦.ហាត់និយយពីរបៀប"បដិសេធ"ចំពោះការផឹកគេឿងសេវឹង។

មិនផឹកក៏ល្អដេរ។

៧.ផឹកយឺតៗ.

៨.បេសិនបើនៅបៀហា្កាដិនកុំឲេយគេចាក់បំពេញកេវរបស់អ្នកតេូវរង់ចាំឲេយ

ផឹកអស់ពីកេវសិន។

៩.ធ្វើយ៉ាងណឲេយបេកដថាពេលខ្លះអ្នកទុកកេវរបស់អ្នកឲេយនៅទទេមុនពេលគេចាក់បំពេញទៀត។

១០.លាយសេជាមួយនឹងទឹកសូដា។

១១.ស្វេងយល់ពីគេឿងសេវឹងបន្ថេមដើមេបីឲេយខ្លួនអ្នកអាចបេឈមមុខជាមួយនឹងគេឿងសេវឹងបានកាន់តេបេសើរ។
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ឯកសារសមេប់សិសេស៥.២-ម៉ូឌុលស្តីអំពីការទប់សា្កាត់ការញៀនគេឿងសេវឹង រងា្វាយតម្លេសិសេស-ម៉ូឌុលស្តីអំពីការទប់សា្កាត់ការញៀនគេឿងសេវឹង

ការវាយតម្ល្រសិស្រស ស្តីអំពីការទប់ស្កាត់ការញៀនគ្រឿងស្រវឹង

១.បងា្ហាញនូវផលប៉ះពាល់យ៉ាងហោចណស់ចំនួន៥បេបខុសៗគ្នាដេលប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរស់នៅរបស់យើង។អ្នកក៏អាចគូរ

សញ្ញាពេួញផងនៅផេ្នកណនេរូបរាងកាយដេលធ្វើឲេយប៉ះពាល់។

២.កំណត់នូវលេបះទាំងនេះថាតេូវឬខុស

          តេូវ ខុស

គេឿងសេវឹងគឺជាគេឿងញៀន 

អ្នកដេលផឹកគេឿងសេវឹងតេងតេបង្កឲេយមានអំពើហិងេសា  

ការផឹកគេឿងសេវឹងចេើនពេកគឺអាចសមា្លាប់អ្នកបាន  

ការដេកជួយឱេយគេឿងសេវឹងចេញពីក្នុងខ្លួនបេណរបស់អ្នក  

រយៈពេលបីថ្ងេក្នុងមួយសបា្តាហ៏មិនផឹកគេឿងសេវឹងវជាទង្វើមួយដ៏ល្អ  

៣.តើអ្នកអាចបេប់បានទេថានៅពេលមនុសេសមា្នាក់កា្លាយទៅជាអ្នកផឹកគេឿងសេវឹងហើយបង្កឲេយមានបញ្ហា? ចូរបងា្ហាញនូវ

អំណះអំណងយ៉ាងហោចណស់ឱេយបាន៣។

ញ័រដេ
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រងា្វាយតម្លេសិសេស-ម៉ូឌុលស្តីអំពីការទប់សា្កាត់ការញៀនគេឿងសេវឹង

៤.តើអ្នកអាចពនេយល់បានទេថាតើការផឹកគេឿងសេវឹងរបស់មិត្តភក្តិអ្នកអាចបង្កឲេយមានផលប៉ះពាល់

ដល់អ្នកដោយរបៀបណ?

៥.តើអី្វដេលអ្នកបានរៀនពីក្នុងម៉ូឌុលនេះអ្នកអាចយកទៅបេើបេស់ក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់អ្នកផ្ទាល់?តើដំបូនា្មានណមួយ

ចំពោះគេឿងសេវឹងដេលអ្នកយល់ឃើញថាមានតំលេបំផុត?ហេតុអី្វ?

ពិន្ទុសរុប:

និទ្ទេស:
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រងា្វាយតម្លេសិសេស-ម៉ូឌុលស្តីអំពីការទប់សា្កាត់ការញៀនគេឿងសេវឹង

ការវាយតម្ល្រសិស្រស ស្តីអំពីការទប់ស្កាត់ការញៀនគ្រឿងស្រវឹង

 ១. បងា្ហាញនូវផលប៉ះពាល់យ៉ាងហោចណស់ចំនួន៥បេបខុសៗគ្នា ដេលប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរស់នៅរបស់យើង។

អ្នកក៏អាចគូរសញ្ញាពេួញផងនៅផេ្នកណនេរូបរាងកាយដេលធ្វើឲេយប៉ះពាល់។

 ផលប៉ះពាល់៥បេបខុសៗគ្នា=៣ពន្ទុ

 ផលប៉ះពាល់៣-៤=២ពន្ទុ

 ផលប៉ះពាល់២=១ពន្ទុ

           

 ២.កំណត់នូវលេបះទាំងនេះថាតេូវឬខុស         

         តេូវ  ខុស

គេឿងសេវឹងគឺជាគេឿងញៀន    X 

អ្នកដេលផឹកគេឿងសេវឹងតេងតេបង្កឲេយមានអំពើហិងេសា   X

ការផឹកគេឿងសេវឹងចេើនពេកគឺអាចសមា្លាប់អ្នកបាន  X 

ការដេកជួយឱេយគេឿងសេវឹងចេញពីក្នុងខ្លួនបេណរបស់អ្នក   X

រយៈពេលបីថ្ងេក្នុងមួយសបា្តាហ៏មិនផឹកគេឿងសេវឹងវជា

ទង្វើមួយដ៏ល្អ      X  

 តេូវ៥=៣ពន្ទុ

 តេូវ៣-៤=២ពន្ទុ

 តេូវ២=១ពន្ទុ
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 ៣. តើអ្នកអាចបេប់បានទេថា នៅពេលណដេលមនុសេសមា្នាក់ កា្លាយទៅជាអ្នកផឹកគេឿងសេវឹងដេលបង្កឲេយមាន

បញ្ហា?ចូរបងា្ហាញនូវអំណះអំណងឲេយបាន៣។

 សិសេសតេូវបងា្ហាញនូវអំណះអំណងដេលបានបងា្ហាញនៅក្នុងមេរៀនទី៤-ឥទ្ធិពលនេគេឿងសេវឹងក្នុងសារពាង្គកាយ

 តេូវ៣ =៣ពិន្ទុ

 តេូវ២ =១ពិន្ទុ

 តេូវ១ =០ពិន្ទុ

 ៤.តើអ្នកអាចពនេយល់បានទេថាតើការផឹកគេឿងសេវឹងរបស់មិត្តភក្តិអ្នកអាចបង្កឲេយមាន

ផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកដោយរបៀបណ?

 សិសេសអាចបងា្ហាញអំពីផលប៉ះពាល់ខុសៗគ្នា។អាសេ័យទៅលើគេូដើមេបីសមេចចិត្តថាតើការពនេយល់អាចយកជា

ការបានដេរឬទេ។ចំពោះការពនេយល់ដេលអាចកើតមានដូចជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំក៏បានពេយាយមអូសទាញខ្ញុំឲេយផឹកផងដេរ។

 គត់ចាប់ផ្តើមបង្កជាអំពើហិងេសាឬឆេវឆាវគឺនៅពេលដេលគត់ផឹកហើយគំរាមកំហេងខ្ញុំ។មិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំ

មិនអសា្ចារេយទេដោយសារតេខ្ញុំមិនផឹក។

 ពនេយល់បានល្អនៅក្នុងលេបះដេលតេឹមតេូវមួយ   =៣ពិន្ទុ

 មានតេឹមតេមួយពាកេយដេលបានបងា្ហាញដោយមិនមានការពនេយល់ =១ពិន្ទុ

 ៥.តើអី្វដេលអ្នកបានរៀនពីក្នុងម៉ូឌុលនេះអ្នកអាចយកទៅបេើបេស់ក្នុងជីវិតនៅរបស់អ្នកផ្ទាល់?តើដំបូនា្មានណ

មួយចំពោះគេឿងសេវឹងដេលអ្នកបានស្វេងរកឃើញថាមានតំលេបំផុត?ហើយមូលហេតុអី្វ?
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ចំពោះចម្លើយគឺអាសេ័យទៅលើគេូដេលតេូវសមេចចិត្តថាតើសំណួរនេះបានឆ្លើយពេញលេញដេរឬតេ?។អ្វីដេល
យើងតេូវការនោះគឺថាចម្លើយគួរតេតេូវបានធ្វើការពនេយល់។

ពនេយល់បានល្អ=៣ពិន្ទុ
គេន់តេផ្នេកមួយនេចម្លើយ=១ពិន្ទុ

         
កមេិតនេការផ្តល់ពិន្ទុ-ពិន្ទុនៅក្នុងការធ្វើតេស្តនេះគឺទាក់ទងទៅនឹងពិន្ទុទូទៅ

      

%នេចម្លើយ ពិន្ទុ កំណត់សម្គាល់

ពី៦៦%ដល់១០០% ចាប់ពី១០ឡើងទៅ ល្អ

ពី៥១%ដល់៦៥% ពិន្ទុពី៨ទៅ៩ មធេយម

ទាបជាង៥០% ពិន្ទុតិចជាង៧ ខេសាយ
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ឧបសម្ព័ន្ធ -ការបង្រៀនសិស្រសអំពីគ្រឿងស្រវឹងៈ ដំបូន្មានខ្លះៗរបស់គ្រូ

(ដកសេង់ចេញពីព័ត៌មានដេលស្តីអំពីមនុសេសវ័យក្មេងទៅលើបញ្ហាទាក់ទងនឹងអំពើហិងេសាដេលមានមូលដា្ឋានមកលើ
យេនឌ័រនៅក្នុងជំពូកទី៥:គេឿងសេវឹងនិងគេឿងញៀន)

គេូតេូវយល់ឱេយបានសុីជមេ ចំពោះភពពិតដេលថាសិសេសមួយចំនួនបេហេលជាធា្លាប់បានបេើបេស់គេឿង
សេវឹង។ចូរកុំធ្វើការសាកសួរនូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននិងបេុងបេយ័ត្នថានេះគឺមិនមេនជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនោះទេ។
ផ្ទុយទៅវិញចូរធ្វើការពិភកេសាគ្នាឱេយបានល្អិតល្អន់អំពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននេការបេបេស់គេឿងសេវឹង។

មនុសេសវ័យក្មេងទាំងឡាយមិនចូលចិត្តការយល់ខុសនោះទេហើយពួកគេក៏បានដឹងនូវហេតុផលមួយចំនួន
ដេលមនសុេសមយួចនំនួផកឹគេឿងសេវងឹផងដេរ។យើងចងឱ់េយពកួគេផ្តលឱ់េយខ្លនួរបស់គេផ្ទាលន់វូពត័ម៌ានដេលពតិ
និងតេឹមតេូវ ដើមេបីឱេយពួកគេអាចមានការសមេចចិត្តមួយដ៏ល្អបេសើរជាងនេះ។ យើងចង់ឱេយពួកគេជឿជាក់ទៅ
លើព័ត៌មានទាំងឡាយដេលយើងបានផ្តល់ទៅឱេយពួកគេ។ ដូច្នេះគេូក៏តេូវធ្វើការពនេយល់ផងដេរអំពីផលប៉ះពាល់
វិជ្ជមានដេលជាមូលហេតុនាំឱេយមនុសេសមួយចំនួនចាប់ផ្តើមផឹកគេឿងសេវឹង។ការទទួលសា្គាល់នៅក្នុងថា្នាក់រៀន
អំពីហេតុផលដេលនាំឱេយមនុសេសផឹកគេឿងសេវឹងគឺដោយសារតេគេឿងសេវឹងធ្វើឱេយពួកគេមានអារម្មណ៍និងធ្វើនូវ
ទង្វើមួយចំនួនក្នុងរយៈពេលខ្លី។
មនុសេសវ័យក្មេងតេូវការជំនួយក្នុងការគិតពិចារណទៅលើផលវិបាកនេការបេើបេស់គេឿងសេវឹងដេលទាក់
ទងទៅនឹងផលប៉ះពាល់វិជ្ជមានទាំងរយៈពេលខ្លីនិងរយៈពេលវេង។
ពួកគេតេូវការជំនួយដើមេបីឆ្លុះបញ្ចាំងនូវហេតុផលមួយចំនួនដេលធ្វើឱេយមនុសេសផឹកនិងគិតពិចារណថាតើមាន
វិធីផេសេងទៀតឬទេដើមេបីជួយបំពេញសេចក្តីតេូវការរបស់មនុសេសទាំងអស់នោះជាជាងការផឹកគេឿងសេវឹង។

 បេើបេស់នូវបេអប់សំណួរអនាមិកមួយ ដើមេបីអាចឱេយសិសេសសួរនូវសំណួរមួយចំនួន ដេលពួកគេគិតថាមាន
អារម្មណ៍  មិនសូវសបេបាយរីករាយជាមួយនឹងការលើកឡើង នូវបញ្ហាមួយចំនួននៅក្នុងថា្នាក់រៀន ។ ចូររៀប
គមេងឱេយបានបេុងបេយ័ត្នថា កន្លេងណតេូវទុកបេអប់សំណួរនេះ ហើយធ្វើដូច្នេះវមិនចាំបាច់បងា្ហាញឈ្មាះ
អ្នកសួរនោះឡើយ។ ចូរចងចាំក្នុងការពិនិតេយមើលបេអប់នោះ ដើមេបីស្វេងរកនូវសំណួរមួយចំនួន ហើយតេូវចង
ចាំផងដេរថាតេូវសេវជេវរកនូវចម្លើយដោយធ្វើការបេើបេស់ព័ត៌មានដេលមាននៅក្នុងសៀវភៅនេះឬក៏តាម
រយៈអុីនធឺណេត។ពេយាយមរកពេលវេលាណមួយដើមេបីអានសំណួរទាំងនោះទៅកាន់មិត្តរួមថា្នាក់ទាំងអស់គ្នា។

សំដៅទៅលើបញ្ហាយេនឌ័រ៖យោងទៅតាមការសេវជេវមួយចំនួនដេលបានធ្វើនៅក្នុងបេទេសកម្ពុជាស្តីអំ
ពីគេឿងញៀន និងគេឿងសេវឹងបានឱេយដឹងថាជាញឹកញាប់គឺ បុរសវ័យក្មេងៗដេលមានបញ្ហាជាមួយនឹងគេឿង
ញៀន និងគេឿងសេវឹង។ ផ្ទុយទៅវិញក្មេងសេី ក៏ដូចជាសេ្តីមួយចំនួន ក៏បានបេើបេស់គេឿងញៀន និងផឹក
គេឿងសេវឹងផងដេរក្នុងលក្ខណៈបេថុយនឹងការគេះថា្នាក់។

មាន"ស្តង់ដាទ្វេ"មួយដេលតេូវបានចាត់ទុកថាអាចទទួលយកបានសមេប់ពួកក្មេងបេុសៗដើមេបីផឹកក៏ប៉ុន្តេមិន
មានសមេប់ក្មេងសេីទេ។ចំពោះក្មេងសេីដេលរស់នៅតាមបណ្តាទីកេុងធំៗគឺពួកគេមានសេរីភពហើយជួនកាលពួកគេ
ផឹកគេឿងសេវឹង ក្នុងបរិមាណដូចទៅនឹងបងបេុស ឬមិត្តភក្តិរបស់គេផឹកផងដេរ។ ពេមជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះ
បុរសបេើបេស់គេឿងញៀន និងគេឿងសេវឹង  ពោរពេញទៅដោយគេះថា្នាក់ដដដដេលអាចបង្កឱេយក្មេងសេីៗមាន ផ្ទេ
ពោះហើយក៏ងាយទទួលរងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទផងដេរ។ក្មេងសេីនិងសេ្តីជាចេើនក៏ងាយទទួលរងនូវការឈឺចាប់
ពីផលប៉ះពាល់របស់បងបេុសមិត្តភក្តិប្តីមិត្តបេុសនិងឪពុកដេលផឹកគេឿងសេវឹងក្នុងមធេយាបាយមួយបេកបដោយមាន
គេះថា្នាក់។
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ឯកសារបន្ថ្រម

   សមេប់គេូ
   កូនសៀវភៅមានឈ្មាះថាទទួលបាននូវការពិត រៀបរៀងដោយUNODC។សៀវភៅតូចនេះផ្តល់នូវព័ត៌មាន

ពិសា្តារទាក់ទងទៅនឹងការបេើបេស់គេឿងញៀននិងគេឿងសេវឹងនៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា។សៀវភៅនេះតេូវបានដក
សេង់នូវខ្លឹមសារខ្លះចេញពីកូនសៀវភៅនិងសៀវភៅដេលនិយយអំពីការបេើបេស់គេឿងសេវឹង។

សៀវភៅតូចនេះអាចដោនឡូត(download)តាមរយៈគេហទំព័រខាងកេម៖
http://www.unodc.org/documents/eastasiaandpacific//Publications/Projects/cambodia/TheFactsBook
let.pdf

ព័ត៌មានស្តីអំពីមនុសេសវ័យក្មេង
បេធានបទមួយចំនួននៅក្នុងសៀវភៅនេះតេូវបានដកសេង់ចេញពីព័ត៌មានស្តីពីមនុសេសវ័យក្មេងដេលបានផ្តល់នូវ

ព័ត៌មានបន្ថេមអំពីវិធីបងេៀនសិសេសឱេយងាយយលអំពីបេធានបទទាក់ទងទៅនឹងការបេើបេស់គេឿងសេវឹងនិងគេឿង
ញៀន។ ចំពោះកំណេថ្មីជាភសាខ្មេរ អាចទទួលយកបាន ដោយមានទំនាក់ទំនងទៅកាន់អង្គការ GIZ ឬ កេសួង
កិច្ចការនារី។

      http://www.engagingmen.net/files/resources/2010/clara/A_Young_Peoples_Tookit_English.pdf
Carter,Hiltone.a(២០១០)ជាព័ត៌មានស្តីពីមនុសេសវ័យក្មេងដេលជាប់ទាក់ទងទៅនឹងអំពើហិងេសាដោយមានមូល
ដា្ឋានទៅលើយេនឌ័រកេសួងកិច្ចការនារីនេកម្ពុជា(MOWA) សហការជាមួយនឹង Deutsche Gesellschaft Interna-
tionaleZusammenarbeit(GIZ)mbhដេលលើកកម្ពស់គមេងសិទ្ធសេ្តីនៅភ្នំពេញ។

 សមេប់សិសេស និងសហគមន៍
     ខិត្តប័ណ្ណដេលមានឈ្មាះថានាំគ្នាចូលរួមទាំងអស់គ្នារៀបរៀងដោយUNODC។ចំពោះខិត្តប័ណ្ណនេះផ្តល់នូវ

ព័ត៌មានស្តីអំពីអី្វដេលមនុសេសអាចធ្វើនៅពេលនរណមា្នាក់ផេសេងទៀតនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេបានញៀនគេឿង
សេវឹងនិងគេឿងញៀន។ខិត្តប័ណ្ណនេះអាចដោនឡូត(download)តាមរយៈគេហទំព័រខាងកេមៈ
http://www.unodc.org/documents/eastasiaandpacific//Publications/Projects/cambodia/GetInvolved-Leaflet.
pdf
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]bsm<½n§ 1>1 ³ KMrUb½NÑvaytémø  ¬sRmab;RKÚ¦

b½NÑvaytémøkarsikSarbs;sisSmñak;²

eQµaHsisS >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>      sala>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>   > extþ>>>>>>>>>>>>>>>    Rsuk>>>>>>>>>>>>>>>>>>  fñak;TI >>>>>>>> RbFanbT>>>>>>>>>>>>>>>>

ចំណុចតេូវដាក់ពិន្ទុ BinÞú  

¬1-15¦

nieTÞs

kic©karTI 1³ etsþcMeNHdwg ¬sMNYrsresr¦

sMNYrsresrmanBinÞúsrub 15 BinÞú               ebIBinÞú 0 dl; 7=exSay¼ ebI 8 dl; 10=mFüm ¼ ebI 11 dl; 15=l¥¦

 ការសង្កេតឥរិយបថសិសេស BinÞú 

¬1-5¦

nieTÞs

1 ការបេសេ័យទាក់ទងនិងការសហការៈskmµPaBBiPakSaCamYysmaCikTaMgGs;kñúgRkum nigeFVIkar

           )anRbesIrCamYyRkum. sisSsþab;Kña nigpþl;eyabl;eTAvijeTAmk.

2 ការវិភគល្អិតល្អន់និងការដោះសេយបញ្ហាៈpþl;cemøIyedaymanehtupl nigGMNHGMNagc,as;las; 

nigGackMNt;dMeNaHRsaycMeBaHbBaðagay²EdlCYbRbTH.

3 ការធ្វើសេចក្តីសមេចចិត្តដោយខ្លួនឯងៈminmankar)armÖeRcIn kñúgkareFVIesckþIsMerccitþ nigdwgc,as;fa                              

        xøÜneKkMBugniyayb¤eFVIGVImYy.

4 ទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងៈkMLúgeBleFVIbTbgðajnigBiPakSaRkum sisSmanTMnukcitþkñúgkarniyay nigcUl                 

           រួមរបស់កេុម

5 ការលើកទឹកចិត្តនិងការយល់ចិត្តៈsi sScg;bnþeronsURtbEnßmBIRbFanbTenH ehIyyl;c,as;xøwmsarkñúg            

       បេFanbT nigkarGnuvtþpÞal;. 

6 ចរិតៈសិសេសmancitþGMNt;nigGarmµN_l¥enAkñúgkarsikSa .

7 ការចង្កើតថ្មីៈsisSbgðajnUvPaBécñRbDitkñúgkarerobcMkareFVIbTbgðajplitpl enAkMLúgeBlsikSa                           

edaybgðajecjnUvKMnitCaeRcIn.

សរុបសង្កេតឥរិយបថសិសេស

segát\riyabfsisSmanBinÞúsrub 35 BinÞ ¬ ebIBinÞú 0 dl; 17 =exSay¼ ebI 18 dl; 23=mFüm ¼ ebI 24 

     dl; 35=l¥¦

BinÞúsrubsMNYrsresr nigsegát\riyabfsisS  ¬ ebIBinÞú 0 dl; 24=exSay¼ ebI 25 dl; 33=mFüm ¼ ebI 34 

dl; 50=l¥¦

        éf¶TI >>>>>>>>>> Ex >>>>>>>>>>> qñaM >>>>>>>>>>                                            
        htßelxa nigeQµaHRKU
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]bsm<½n§ 1>2 ³    taragbUksrubrgVaytémøkarsikSarbs;sisSRbcaMfñak; 
extþ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Rsuk >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sala >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> fñak;TI >>>>>>>>>>> RbFanbT >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

l>r eQ�aHsisS sMNYrsresr \riyabf srub 
BinÞú nieTÞs  BinÞú nieTÞs  BinÞú nieTÞs  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

            )aneXIj nigÉkPaB                                                             éf¶TI >>>>>>>>>>> Ex >>>>>>>>>>>>> qñaM >>>>>>>>>>> 
                nayksala                                                                    htßelxa nigeQ�aHRKUbeRgon 

]bsm<½n§ 2 ³           TRmg;vaytémøRKUbeRgonbMNinCIvit 
extþ¼Rkug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Rsuk¼xNÐ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> XuM¼sgáat; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
kRmgsalaeron >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  salaeron >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> eQ �aHRKU >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>    ePT >>>>>>>>           
fñak;TI >>>>>>>>>>>>>>>  RbFanbT >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>   emeron >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
cMnYnsisSvtþman >>>>>>>>>>>>>>>>> RsI >>>>>>>>>>>>>>               kalbriecäTvaytémø ³ éf¶TI >>>>>>>>>>>> Ex >>>>>>>>>>>>>>> qñaM >>>>>>>>>>>>>   

xøwmsar BiBN’naskm �PaB PsþútagepSg² 
I- bnÞb;eron ³ karerobcMtubEtg-rdæ)alfñak;rbs;RKU         
1>1>kartubEtg nig    
  dak;taMgsmÖar³ 
    lT§pl  
        

  manerobcMtubEtg )avcnaCati RBHqayalkç½N_ nig BaküesøakGb;rM  
  mantaragepSg² nig manxøwmsarbiTtaMgy:agRtwmRtUv
  manrUbPaB pÞaMgsMeNrdak;taMgRtwmRtUvtamkMBs;sisS
  manrUbPaBtammuxviC¢a nig smÖar]beTsdak;taMgtamCBa¢aMg 
    tamekonsikSatammuxviC¢agayRsYlykmkeRbI
  mandak;taMgbgðajsñaédsisS ¬rUbPaB kic©kar ]bkrN_>>>¦  
 

1>2>karerobcMbgÁúysisS 
  nigkþarexon 
    lT§pl  
        

  RKU)anerobcMbgÁúysisSRsbtamxøwmsaremeron nigskm�PaBeron nigbeRgon 
  tusisSmancMnYnsmRsbeTAnwgcMnYnsisS
  tusisSTaMgGs;RtUv)anEfTaM nigerobcMedaymanreboberobryl¥ 
  tusisSmankMBs;smRsbtamv½yrbs;sisS
   bnÞb;eronRtUv)ansMGatCaRbcaM nig K �ansgðarwm)ak;Ebk kñúgbnÞb;  
  mankþarexon FM-tUc sRmab;eRbIR)as;kñúgskm�PaBeron nig beRgon 

1>3>kargarrdæ)alrbs;RKU 
 

     
    lT§pl  
       

 

  RKU)anRsg;vtþmansisSCaRbcaM ehIybBa¢ak;mUlehtuc,as;las;  
     edaymancuHTidæakarnayksala
  RKU)ancuHBinÞúsisSeronbMNinCIvitRKb;cMnYn nigbUkRsg; y:agRtwm   
    RtUv RBmTaMgmanTidæakarrbs;nayk
  RKU)anbMeBjesovePAtamdankarsikSarbs;sisS y:agRtwmRtUv  
     nig bBa¢ÚneTAmatabitasisSy:ageTogTat;erogral;Ex
  RKU)aneRbIR)as;esovePATMnak;TMngcMeBaHsisSEdlmanbBaða 
    ¬Qb;eRcIn eKcsala >>>¦ CamYymatabitasisSCaRbcaM 
  RKU)ankt;xøwmsarsMxan;² enAkñúgesovePAepSg² edIm,Iyk    
     eTAGnuvtþ eRkayeBlRbCuM karENnaM karcUlrYm >>> 
  RKU)anEfTaM Tukdak;ÉksarbMNinCIvit ¬pUsÞr½RKU pUsÞ½rsisS sñaéd  
     sisS ÉksarsisS¦B½t’manrbs;sisS nigÉksarepSg²)anl¥ 

II- karbeRgon nig eron          
2>1>karerobcMkic©Etg 
  karbeRgon 
 
    lT§pl 
        

  RKUbeRgon)anerobcMkic©EtgkarbeRgonCaRbcaM 
  kic©EtgkarbeRgon mankarkMNt;vtßúbMNgc,as;las;Rsbtamxøwmsaremeron 
  skm �PaBkñúgkic©EtgkarbeRgon eqøIytbeTAnwgvtßúbMNgénemeron 
  kic©EtgkarbeRgonmanlkçN³eBjelj  ¬xøwmsar-skm�PaBRKU    
    -skm�PaBsisS ¦
  kic©EtgkarbeRgon mancuHTidæakarrbs;nayk
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េ�ប��ស់វធីិ��ស�បេ�ង�នែបបអន�រកម� /សកម� 
ឧ.ែផនទីគំនិត, ករណីសិក�, �រសែម�ងតួ, 
ែល�ងកំ�ន�... 

1-2-3-4-5 
 
 
 

េ�ប��ស់�បេភទសំណួរេផ�ងៗ  1-2-3-4-5  
េ�ប��ស់ធន�នបេង�តេឡងេ�យខ�ួនឯង  
ឬឯក�របែន�មេដម�ីពន�ល់េមេរ�ន 

1-2-3-4-5  

�ប់េផ�ម�មេពលកំណត់ និងេ�ប��ស់េពល 
េវ��៉ង�ន�បសិទ��ព 

1-2-3-4-5  

ផ�ល់មតិេ�បល់វជិ��នេដម�ីជំរុញ�រសិក� 
និងបេង�នទំនុកចិត�ដល់សិស� 

1-2-3-4-5  

ជួយសិស��លក�ណៈបុគ�លចំេ�ះសិស��
ែដល�ន�រលំ�ក 

1-2-3-4-5  

កត់���រវវិត�ៃនអត�ចរតិសិស�ក�ុង��ង�យ
តៃម��រសិក�របស់សិស�? 

1-2-3-4-5  

 
         ប�� ប់ពីែផ�កេនះ ចូរេ�ប��ស់កំណត់��របស់អ�កេដម�ីពិ�ក��មួយ�គ�។  សំុឱ��គ�កំណត់ចំណុចល�របស់េមេរ�ន 
េហយេស�សំុ�រ�� ស់ប�ូរ ឬ�រែកលម�។ េធ��រ�មួយ�គ�េដម�ីកំណត់�ព�� ំង។  េធ��រផ�ល់គំនិតចំេ�ះ�រែកលម�។ �រ
សេង�ត�ត�វ�នប�� ប់ េ�យេធ��រស�� សន៍។ 

ចំណុច�� ំង  គំនិតស��ប់ែកលម� 
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