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ការធ្វជា
ើ ឧបជ្ឈាយ៍
រគ្គុធេសក៍សម្រាប់អ្នកសម្ររបសម្ររួល
ស្វាគមន៍មកកាន់ការហ្វឹកហ្វឺនអំពីការធ្វីជាឧបជឈាយ៍។ ធនៅកនុងវគគ

ស្ិកសាដែលមានបួនធមាងធនេះ ធលាកអនកនឹងធរៀនអំពីមូលែឋានគគឹេះននអវី
ដែលជាកមមវិ្ីហ្វឹកហ្វឺនជាឧបជឈាយ៍មានលកខណៈដបបណា។ ធ ាេះបីជា
អវដី ែលបានបធគងៀនធនៅកនុងធមាង ាំងបួនធនេះ អាចគរូវបានអនុវរតធនៅ

កនុងបរិប ធសសងៗ កនុងគកុមជំនបា
ុំ នក៏ធែាយ ការហ្វឹកហ្វឺនជាឧបជឈាយ៍ដ៏
ជាក់លាក់ធនេះ មានធោលបំណងស្គមាប់ដរគគូគងវាលរបស្់គកុមជំនុំធម

ដែលនឹងដណនាំអនកែាំគកុមជំនុំ ដែលកំពុងស្ថរ
ិ ធនៅកនុងែំធណីរការែាំគកុម
ជំនុំរបស្់ខ្លួនធគសទាល់។ វគគស្ិកសាធនេះក៏នឹងសដល់នូវឧបករណ៍ដ៏ចំបាច់
ធែើមបីធានាបានថា ការវិនិធយាគបុគល
គ ិក ធពលធវលា និង្នធាន

ួល

បានធជាគជ័យធនៅកនុងការែាំគកុមជំនុំដែលថវាយស្ិរីលអែល់គពេះ។ ការែាំ
គកុមជំនុំដែលមានស្ុខ្ភាពលអគបកបធែាយធជាគជ័យ ដរងដរពគងើក
គកុមជំនស្
ុំ គមាប់គពេះរាជយរបស្់គពេះ។ រគមាធនេះគបមូលសដគុំ បធានប

នីមួយៗ និងបំធពញមុខ្ងារជាមគគុធ ស្ន៍មួយស្គមាប់គគូបងហារ់។ មាន
ដសនកបដនថមមួយ ដែលែាក់បញ្ចូលកំណរ់ស្មគាល់មកពីអនកនិពនធធសសងៗ

ធែើមបីជួយគគូបងហារ់កនុងការធរៀបចំស្គមាប់គបធានប នីមួយៗ។
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មាតិកា
ធាឈងេី ១

ធរីការធ្វីជាឧបជឈាយ៍ ជាអវ?
ី .............................................................................................. ៤
ធាឈងេី ២

ការធ្វីជាឧបជឈាយ៍ែល់ស្ិស្សធពញវ័យ ................................................................................... ១៣
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ំនាក់ ំនងឧបជឈាយ៍ ......................................................................................................... ២០

ធាឈងេី ៤
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កំណត់សាគឈល់់ៈ គគប់ធមធរៀន ាំងអាចបធគងៀនធនៅកនុងរយៈធពល ៦០ ធ ៅ ៩០ នា បា
ី ន។ ធមធរៀននីមួយៗមិនគួរ
ធគបីធពលធលីស្ពី ១២០ នា ធី ។
ព័ន្ធកិច្ចបណ្ដឈញពហុគ្ុណ | ២០១៤
ស្ំធណៅចុងធគកាយ ៨/១៦/២០១៦

ធលីកដលងដរបានបញ្ជាក់គបាប់ ធបីមិនែូធចនេះធ

ប គមពីរ ាំងអស្់ែកស្ស្ង់ធចញគពេះគមពីរបរិស្ុ ធដកស្គមួល ២០១៦។

វគគស្ិកសាធនេះដសអកធលីធស្ៀវធៅ ភាពស្ទារ់ជន
ំ ាញកនង
ុ ការធ្វជ
ី ាឧបជឈាយ៍ និងមូលធហ្រុដែលធយីងគរូវធ្វជ
ី ាឧបជឈាយ៍

ែល់អនកែាំគកុមជំនុំ ។ ធស្ៀវធៅ ីមួយ ធលាកអនកអាច ាញយកបានធែាយឥរគិរនថលធនៅធលីធគហ្ ំព័ររបស្់ធយីង
ដែលមានអាស្យែឋាន www.multiplicationnetwork.org។
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ធស្ៀវធៅធនេះ ជាស្ំធណៅដកស្គមួល និងស្ធងខបពីរគមាធែើមស្គមាប់គគូបងហារ់។ មានកំណរ់ស្មគាល់ពនយល់បដនថមធនៅ
កនុងដសនកដែលមានចំណងធជើងថា «កំណរ់ស្មគាល់មកពីពួកអនកនិពនធ» ដែលធនៅបុនមាន ំព័រចុងធគកាយ។
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ធមា៉ោងទី ១
ធតើការធ្វជា
ើ ឧបជ្ឈាយ៍ ជាអ្វី?
ករមវត្ុ់ៈ


រកធ ីញឧ ាហ្រណ៍ធនៅកនុងគពេះគមពីរអំពកា
ី រធ្វីជាឧបជឈាយ៍



ពណ៌នាអំពព
ី ាកយគនលឹេះពាក់ព័នន
ធ ឹងការធ្វីជាឧបជឈាយ៍

គ្ំរូធៅកនុងម្រពះគ្រពីរអ្ំពីការធ្វើជាឧបជ្ឈាយ៍
ធរឿងជាធគចីនធនៅកនុងប គមពីរបងហាញគបាប់ែំធណីរការឧបជឈាយ៍ជាដសនការរបស្់គពេះ ដែលគរូវបានស្ធគមចតាមរយៈ
មនុស្សដែលគពេះវិញ្ញាណបានែឹកនាំ និងបានគប ានអំណាចឲ្យ។ ជំនាន់មួយបធគមីជំនាន់មួយធ ៀរ។ ឪពុកមដាយ

បធគងៀនចំធណេះែឹងរបស្់ពួកធគអំពីគពេះែល់កូនរបស្់ខ្លួន ធែើមបីបធងកើរមររកដែលធោរពធការខ្លាចគពេះ។ អនកែឹកនាំ
ដណនាំអនកស្នងធវនបនតពីខ្លួនអំពម
ី ាោ៌របស្់គពេះ និងភាពជាអនកែឹកនាំ។ មានធរឿងជាធគចីន បុដនតធយីងនឹងធសដារធលី

ំនាក់ ំនងមួយចំនួនរូចរវាងឧបជឈាយ៍ និងស្ ធិវហ្
ិ ារិក ដែលពនយល់គបាប់អព
ំ គី គឹេះធនៅកនុងគពេះគមពីរ ាក់ ងនឹងការធ្វី

ជាឧបជឈាយ៍។

ធោករូធសជាម្រគ្ូឧបជ្ឈាយ៍
ជាលកខណៈធរៀងៗខ្លួន ឬជាគកុម ចូរអានខ្គមពីរ ាំងធនេះ។ វាគបដហ្លជាមានគបធយាជន៍ធែាយចរ់តាង
ំ ឲ្យមានការ
អានតាមគកុម និងដចកចយចធមលីយធនៅចុងបញ្ចប់។
និកខមនំ ១៧:៩-១៤, ២៤:១៣-១៨, ៣២:១៧-១៨, ៣៣:១១ ជនគណនា ១១:២៤-២៩, ១៤:៦-៩, ៣០,
៣៨, ២៧:១៨-២៣, ៣២:១២, ៣៤:១៧ ធច ិយកថា ១:៣៨, ៣:២១-២២, ២៨, ៣១:៣, ៧-៨, ១៤, ២៣,
៣២:៤៤-៤៦, ៣៤:៩, យូធស្វ ១:១-១៨, ២៤:៣១ ធៅហ្វាយ ២:៧-១១។

មានរួអងគស្ំខ្ាន់ៗជាធគចីនធនៅកនុងគបវរតអ
ិ ព
ំ កា
ី រតាំង ល
ី ំធនៅកនុង ឹកែើស្នយា។
១. ចូរពណ៌នាអំពរី ធបៀបដែល ំនាក់ ំនងរវាងធលាកមូធស្ និងធលាកយូធស្វបានធកីរធ ីង។

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
២. ធរីធលាកមូធស្មានចំធណេះែឹង ឬប ពិធស្ា្ន៍អដវី ែលធលាកយូធស្វគរូវការ?
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
៣. ធរីធលាកមូធស្បានធសទរចំធណេះែឹង និងប ពិធស្ា្ន៍ធនាេះធ ៅឲ្យធលាកយូធស្វយាងែូចធមដច?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
៤. ធរីធលាកយូធស្វបានអភិវឌ្ឍ ឬរីកចធគមីនែូចធមដច ធែាយធគពាេះដរធលាកមាន ំនាក់ ំនងជាមួយធលាកមូធស្?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
៥. ធរីធលាកមូធស្បានពគងឹងធលាកយូធស្វែូចធមដច?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
៦. ធរីអជ
វី ាល ធសលចុងធគកាយស្គមាប់គបជារាស្តស្តរបស្់គពេះ?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ធោកបាណ្បាសជាឧបជ្ឈាយ៍
ជាលកខណៈធរៀងៗខ្លួន ឬជាគកុម ចូរអានខ្គមពីរ ាំងធនេះ។ វាគបដហ្លជាមានគបធយាជន៍ធែាយចរ់តាង
ំ ឲ្យមានការ
អានតាមគកុម និងដចកចយចធមលីយធនៅចុងបញ្ចប់។
កិចចការ ៩:២៧-២៩, ១១:២៥-២៦, ១៥:៣៦-៤១, កូ ូស្ ៤:១០, ១ ធពគរុស្ ៥:១៣, កិចចការ ១២:២៥,
១៣:៤-៥, ១៣:១៣, ភីធលមូន ១:២៤។

ជារួយធោកសុលអ្នកម្រសុកធតើសុស | ធោកបុល
បីឆ្នធំ គកាយពីការដគបចិររត បស្់ធលាកធនៅគកុងែាមាស្មក ស្ុលអនកស្ស្ុកតាស្ុស្ បានធ្វីែំធណីរធ ៅគកុងធយរូស្ា ិម
ធែើមបីជួបជាមួយពួកស្ាវក (កា ា ី ១:១៨)។ ធ ាេះបីយាងណាក៏ធែាយ ពួកអនកធជឿធនៅ ីធនាេះស្ទាក់ធស្ទីរមិនហ្ាន

ធជឿថា អនកធបៀរធបៀនពួកធគកាលពីមុនឥ ូវធនេះជាអនករួមជំធនឿធនៅកនុងគពេះគគិស្ធត ។ ធលាកបាណាបាស្បានគបថុយ
កិរតិយស្របស្់ធលាកធែើមបីធ្វជ
ី ាអនកស្គមុេះស្គមួល ដែលតាមរយៈធលាក ធនាេះធលាកស្ុលជាអនកធជឿគរូវបាន

ួលចូល

មកកនុងការគបកបោនរបស្់ពួកស្ាវក និងអនកធជឿ។ ធគកាយមក ពួកស្ាវកបានចរ់ធលាកបាណាបាស្នឲ្យធ ៅស្ធងករ

ធមីល ធលីក ឹកចិរត និងពគងឹងគកុមជំនថ
ុំ ើមដែលជាស្ាស្ន៍ែន ធនៅគកុងអាន់ ីយូក។ ភាលមធនាេះ ធលាកបានធ ីញឱកាស្
ធែើមបីអភិវឌ្ឍព័នធកិចរច បស្់ធលាកស្ុលដថមធ ៀរ ែូធចនេះ ធលាកបាននាំធលាកស្ុលពីគកុងធរីស្ុស្ធ្វីែំធណីរធ ៅគកុងអាន់

ីយូក។ ធនៅ ីធនាេះ ធែាយមានធលាកបាណាបាស្ជាឧបជឈាយ៍របស្់ធលាក ធលាកស្ុលបានចប់ធសដើមរីកចធគមីនធនៅកនុង
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ព័នធកិចរច បស្់ធលាក។ ធលាកបាណាបាស្បងហាញគបាប់ជំហ្ានដ៏ស្ំខ្ាន់ធនៅកនុងែំធណីរការឧបជឈាយ៍ ធែាយអនុញ្ញារឲ្យ
ធលាកស្ុល (ឥ ូវធនេះគឺជាធលាកបុល) មានរួនា ថ
ី ើមធ្វីជាអនកែឹកនាំ។ ធនៅធគកាមការែឹកនាំរបស្់គពេះវិញ្ញាណ ធលាក
បានបធញ្ចញ ស្ វធិ ិហ្ារិករបស្់ធលាកឲ្យធ ៅបំធពញរួនា តា
ី មការដែលគពេះបានគតាស្់ធហ្ៅធលាកបុល។



បាណាបាស្គឺជាធ
៣៦)។




មាេះដែលពួកស្ាវកបានែាក់ឲ្យ ដែលមានន័យថា «កូនននការធលីក ឹកចិរ»
ត (កិចចការ ៤:

ំនាក់ ំនងឧបជឈាយ៍គរូវបានធលាកបាណាបាស្ជាអនកសដួចធសដើមធ ីង (កិចចការ ៩:២៧)។

ធលាកបានធ ីញ ឬបានយល់អព
ំ ីស្កាដនុពលរបស្់ធលាកស្ុលស្គមាប់គពេះរាជយរបស្់គពេះ (កិចចការ ៩:២៧២៩)។



ធលាកបានរកធ ីញកដនលងធ្វព
ី ័នធកិចស្
ច គមាប់ធលាកស្ុល និងដចករដមលកព័នធកិចជ
ច ាមួយធលាក (កិចចការ ១១:
២៥-២៦)។



ធលាកបានធ្វីជាគំរូ ដែលធគកាយមកធលាកបុលអាចគតាប់តាមធនៅកនុងព័នធកិចរច បស្់ធលាកសទាល់ (១ កូរិនថូស្
១១:១, ២ ្ីមូធថ ២:២)។



ធលាកអាចអនុញ្ញារឲ្យធលាកបុលមានរួនា ីែឹកនាំ (កិចចការ ១៣:៧-៤៦)។



ធលាកបាណាបាស្ក៏បានធ្វីជាឧបជឈាយ៍ែល់ធលាកយូហ្ាន មាកុស្ ដែលរួមជាមួយធលាកបុល បានស្រធស្រ
មួយភាគបីននស្ញ្ញាថម។
ើ

១. ចូរពណ៌នាអំពរី ធបៀបដែល ំនាក់ ំនងរវាងធលាកបាណាបាស្ និងធលាកស្ុល (ធលាកបុល) បានធកីរធ ីង។

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
២. ធរីធលាកបាណាបាស្មានចំធណេះែឹង ឬប ពិធស្ា្ន៍អដវី ែលធលាកបុលគរូវការ?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
៣. ធរីចំធណេះែឹង និងប ពិធស្ា្ន៍ធនាេះគរូវបានធសទរធ ៅឲ្យធលាកបុលធែាយរធបៀបណា?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
៤. ធរីធលាកបុលបានអភិវឌ្ឍ ឬរីកចធគមីនែូចធមដច ធែាយធគពាេះដរ ំនាក់ ំនងរបស្់ធលាកជាមួយនឹងធលាកបាណា
បាស្?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
៥. ធរីធលាកបាណាបាស្បានពគងឹងធលាកបុលែូចធមដច?
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
៦. ធរីធលាកបាណាបាស្ធ្វីជាឧបជឈាយ៍ែល់ធលាកបុលមានល ធសលវិជជមានែូចធមដច?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ជារួយធោកយហា
ូ ន្ ាក
ឈ ុស
១. ធហ្រុអវីបានជាធលាកបុលដលងចង់បនតធ្វីការជាមួយធលាកយូហ្ាន មាកុស្ធ ៀរ?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
២. ធរីធលាកបាណាបាស្ និងធលាកបុលបានស្ធគមចចិរែ
ត ូចធមដច?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
៣. ធរីធលាកបុល និងធលាកបាណាបាស្នឹងធ្វីជាឧបជឈាយ៍ែល់នរណា?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
៤. ធរីការធ្វីជាឧបជឈាយ៍របស្់ធលាកបុល និងធលាកបាណាបាស្មានល ធសលែូចធមដច?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ធោកបុលជាឧបជ្ឈាយ៍
ធលាកបុលបានគតាប់តាមការធ្វជ
ី ាឧបជឈាយ៍ដែលធលាកបាន

ួលពីធលាកបាណាបាស្ធនៅកនុងែំធណីរធបស្កកមមធគកាយ

មកធ ៀររបស្់ធលាក។ ធនៅកនុងកណឌ គមពីរកិចចការ និងធនៅកនុងពួកស្ំបុគររបស្់ធលាកបុល មនុស្សែប់គបាំមួយនាក់គរូវ
បានធលីកធ ីងថាបានធ្វីការរួមោនជាមួយធលាកបុល។ ធលាកលូកាគបាប់ធ

មាេះមនុស្សែប់គបាំពីរនាក់ធ ៀរថាជាគូកន

របស្់ធលាកបុលធនៅកនុងែំធណីរធបស្កកមមមួយធលីក ឬធគចីនធលីករបស្់ធលាក។ មិនមានការធលីកធ ីងថា អនក ាំង
អស្់ធនេះបាន

ួលសលគបធយាជន៍ធចញពីការដណនាំរបស្់ធលាក និងពី ំនាក់ ំនងរបស្់ធលាកជាមួយពួកធគធ ។

ធស្ចកដីស្ស្ ាញ់ដែលធលាកបងហាញធចញចំធពាេះពួកធគធនៅកនុងស្ំបុគររបស្់ធលាកបញ្ជាក់គបាប់អព
ំ កា
ី រធនេះ។ ពួកចស្់
ុំដែលបានែឹកនាំគកុមជំនុំធនៅគកុងធអធភស្ូរគឺជាសលធកីរធចញពីការធ្វីជាឧបជឈាយ៍របស្់ធលាកបុល ក៏មានអនក

ែឹកនាំគកុមជំនុំ ាំងគបាំពីរធនៅស្ស្ុកអាស្ុីសងដែរ (កិចចការ ១៩:១០ វិវរណៈ ២:៣)។ ធគកាយមក ធលាកបុលបានស្រ
ធស្រស្ំបុគរធរៀបរាប់អំពីខ្លឹមស្ារធនៅកនុងការដណនាំសទាល់ខ្លួនរបស្់ធលាកធ ៅមនុស្សពីរនាក់ជាពិធស្ស្—ធលាក្ីមូធថ

និងធលាក ីរុស្។ ធលាកបុលធហ្ៅពួកធគ ាំងពីរនាក់ថាជា «កូនខ្ាងឯជំធនឿ» គបដហ្លជាបងហាញគបាប់ថា ពួកធគគឺ
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ជាអនកដគបចិរតរបស្់ធលាក។ ចូរពិនិរយធមីលកណឌ គមពីរកិចចការ ពួកស្ំបុគររបស្់ធលាកបុល និងស្ំបុគរធ ៅធលាក្ីមូ
ធថ និងធលាក ីរុស្ ធែើមបីរកធមីលលកខណៈននការយកចិរត ុកែាក់របស្់ធលាកបុលកនុងនាមជាឧបជឈាយ៍ចំធពាេះស្ ធិ
វិហ្ារិកដ៏លបីលបាញរបស្់ធលាក។

ជាលកខណៈធរៀងៗខ្លួន ឬជាគកុម ចូរអានខ្គមពីរ ាំងធនេះ។ វាគបដហ្លជាមានគបធយាជន៍ធែាយចរ់តាង
ំ ឲ្យមានការ
អានតាមគកុម និងដចកចយចធមលីយធនៅចុងបញ្ចប់។

កិចចការ ១៦:១-៥, ១៧:១៤, ១៩:២២, ២០:៤, ១ កូរិនថូស្ ៤:១៧, ២ កូរិនថូស្ ១:១, ១៩, ៧:៥-១៦, ៨:
៦, ១៦-២៤, ១២:១៨ កា ា ី ២:១-៣ ភីលីព ២:១៩-២២, ២ ដថស្សា ូនីច ៣:១-៣, ៦, ១ ្ីមូធថ ១:២,
១៨-២០, ២ ្ីមូធថ ៤:១០

ីរុស្ ១:៤-៥។

១. ចូរពណ៌នាអំពរី ធបៀបដែលធលាកបុលបានធគបី ន
ំ ាក់ ំនងជាមួយយុវជន ាំងធនេះ ធែើមបីអភិវឌ្ឍពួកធគឲ្យធ ៅជា
អនកែឹកនាំ។

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
២. ធរីធលាកបុលធចេះអវីខ្លេះ និងមានប ពិធស្ា្ន៍អវីខ្លេះ ដែលធលាក្ីមូធថ និងធលាក ីរុស្គរូវការធចេះ?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
៣. ធរីចំធណេះែឹង និងប ពិធស្ា្ន៍អវីខ្េះល ដែលបានធសទរធ ៅឲ្យធលាក្ីមូធថ និងធលាក ីរុស្?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
៤. ធរីធលាក្ីមូធថ និងធលាក ីរុស្បានអភិវឌ្ឍ និងរីកចធគមីនែូចធមដច ធែាយធគពាេះដរ ំនាក់ ំនងរបស្់ពួកធគ
ជាមួយធលាកបុល?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
៥. ធរីធលាកបុលបានពគងឹងស្ ធិវិហ្ារិករបស្់ធលាកែូចធមដច?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
៦. ធរីការធ្វីជាឧបជឈាយ៍របស្់ធលាកបុលមានល ស
ធ លជាវិជជមានែូចធមដច?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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ការឲឈយន្ិយរន្័យ « ការធ្វជា
ើ ឧបជ្ឈាយ៍»

ធហតុអ្បា
វី ន្ជាធយើងគ្ួរតតាន្ធច្តនា?
ការធ្វីជាឧបជឈាយ៍គឺជា «ប ពិធស្ា្ន៍ ន
ំ ាក់ ំនងដែលកនុងធនាេះ មនុស្សមនាក់ពគងឹងមនុស្ស
មនាក់ធ ៀរធែាយដចករដមលក្នធានដែលគពេះបានគប ានឲ្យ» – ស្តិនលី និងគលន
ី រុន។

និយមន័យមួយធសសងធ ៀរដែលស្ស្ធែៀងោនយាងខ្លាង
ំ ធ ៅនឹងនិយមន័យ ីមួយៈ

«ស្គមាប់ធចរនា និងធោលបំណង ាំងអស្់...ការធ្វីជាឧបជឈាយ៍គឺជាស្កមមភាពជួយមនុស្សមនាក់ធ ៀរឲ្យរីកចធគមីន

ធនៅកនុងជំនាញ អរតចរិរ និងចំធណេះែឹងរបស្់ធគធនៅដសនកណាមួយននជើវិរ។ ជា្មមតា ការធ្វីជាឧបជឈាយ៍គបាប់ធែាយ
គបធយាលថា មនាក់កនុងចំធណាមអនក ាំងពីរមានប ពិធស្ា្ន៍ធគចីនជាង មានចំធណេះែឹងធគចីនជាង ែូធចនេះធហ្ីយមាន
ធស្ចកដីដែលស្័កតិស្មនឹងធសទរធ ៅឲ្យអនកដែលធកមងជាង មានប ពិធស្ា្ន៍រិចជាង និងមានចំធណេះែឹង ាបជាង។
គបព័នស
ធ គរ់សគង់ស្គមាប់«ការធសទរ»យាងែូធចនេះ គឺជាអវីដែលធយីងកំពុងធហ្ៅថាការធ្វីជាឧបជឈាយ៍»។

–អូស្ទ័រហ្ាយស្៍ និង ធរច (Osterhouse and Teja)។
១. ការធ្វជ
ី ាឧបជឈាយ៍គឺជាែំធណីរការ ន
ំ ាក់ ន
ំ ង។
២. ឧបជឈាយ៍មានប ពិធស្ា្ន៍ធែើមបីដចករដមលក។
៣. មានអវីធសទរឲ្យ (្នធាន ព័រ៌មាន)

៤. ឧបជឈាយ៍ស្គមបស្គមួលឲ្យមានការអភិវឌ្ឍន៍។
៥. ឧបជឈាយ៍ពគងឹង។
ធលាកអនកគបដហ្លជាចង់ស្រួ ស្ំណួរបដនថមមួយចំនួន ធែើមបីបញ្ជាក់ឲ្យបានចបាស្់អព
ំ ធា
ី រុជាក់លាក់របស្់និយមន័យ ាំង
ធនេះ:

ទំនាក់ទំនង – ចេតនា – ចេករចលែក – សម្លបសម្លួលឲ្យលានការអភិវឌ្ឍន៍ - ពម្ងឹង
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ធរី«ែំធណីរការ ំនាក់ ំនង»មានន័យែូចធមដច?



ធរីែំធណីរការធ្វីជាឧបជឈាយ៍មានធោលបំណងអវ?
ី



ធរីដសនកណាខ្លេះ និងប ពិធស្ា្ន៍អវីខ្លេះពាក់ព័នធធ នៅកនុងការធ្វជ
ី ាឧបជឈាយ៍?



ធរី លា «ស្គមបស្គមួលឲ្យមានការអភិវឌ្ឍន៍ ឬការពគងឹង» មានន័យែូចធមដច?
១. ដចកចយប ពិធស្ា្ន៍អព
ំ ីធពលដែលធលាកអនកមានឧបជឈាយ៍ដណនាំ។
២. គបស្ិនធបីធលាកអនកចំថាជានរណា ចូរនិយាយអំពកា
ី រធនាេះ។

៣. ធរីការមានឧបជឈាយ៍ធកីរធ ីងធែាយឯកឯង ឬធែាយធរៀបចំដសនការ?

ន្ិយរន្័យ « ឧបជ្ឈាយ៍ »
ធលាក Mentor (ដែលដគបថា ឧបជឈាយ៍) ជារួអងគមួយធនៅកនុងកំណាពយ អូឌ្ីស្ុី ដែលជាអនកធមីលខ្ុស្គរូវធលីកូន
គបុស្របស្់អូឌ្ើស្ុស្ ធ

មាេះ ធរធលមាគូស្។ មុន
ិ ្័រ បានធ្វីជា ីគបឹកសា និងជាគគូរបស្់ោរ់។

ពាកយ «មុន
ិ ្័រ» មានគបភពធនៅកនុងកំណាពយវើរកថារបស្់ធលាកហ្ូម័រ ដែលមានចំណងធជើងថា អូឌ្ើស្ុី។ ធនៅធពល
ដែលអូឌ្ីស្ុស្បានចកធចញធ ៅធ្វីចមបាំងគរូចន់ ោរ់បានគបគល់កូនគបុស្របស្់ោរ់ធ
បធគមីដ៏នវឆ្លរ និងដ៏ ុកចិរម
ត នាក់ធ

មាេះ មិន្័រ ជាអនកធមីលដថ។ ធលាក មិន្័រ

មាេះ ធរធលមាគូស្ ឲ្យអនក

ួលខ្ុស្គរូវដណនាំការអភិវឌ្ឍន៍

ខ្ាងស្ងគម ការអប់រំ និងការធរៀបចំស្គមាប់ជើវិររបស្់អនកកំធ ាេះធនេះ។ ែូធចនេះធហ្ីយ មិន្័រ ឬឧបជឈាយ៍គរូវបានឲ្យ
និយមន័យជា ូធ ៅថាជា ីគបឹកសា និងជាគគូដ៏នវឆ្លរ និងដ៏ជា ី ុកចិរ។
ត និយមន័យធនេះគរូវបានឆលុេះបញ្ចាំងឲ្យធ ីញ
ធនៅកនុងនិយមន័យតាមវចនានុគកមប ែឋានៈ «មគគុធ ស្ន៍ ឬ ីគបឹកសាដ៏ជា ី ុកចិរត»។ ឧបជឈាយ៍គឺជាអនកដ៏មានប
ពិធស្ា្ន៍ដែលមាន ំនាក់ ំនងដបបអភិវឌ្ឍជាមួយបុគគលដែលមានប ពិធស្ា្ន៍រិចជាង ធែាយមានធោលបំណង
បធងកើនស្មរថភាព ជំនាញ

ស្សនៈ និងភាពធពញវ័យខ្ាងវិញ្ញាណរបស្់បុគគលធនាេះពាក់ព័នន
ធ ឹងព័នធកិចច។

ន្ិយរន្័យ « សេធិវិហារិក »

ស្ វិវិហ្ារិក និង អនកហ្ារ់ការ គរូវបានធគបីជា ូធ ៅធែើមបីពណ៌នាអំពីបុគគល ីពីរធនៅកនុង ំនាក់ ំនងឧបជឈាយ៍។

ពាកយនីមួយៗធនេះ បងហាញគបាប់អរថន័យននការពឹងអាងធលី និងការគគប់គគង ឬការការពារពីឧបជឈាយ៍ ដែលជួយឲ្យ
យល់អព
ំ ធី ោលគំនិរពាក់ព័នធនឹងព័នធកិចែ
ច ាំគកុមជំន។
ុំ
១. ស្ ធិវិហ្ារិក គឺជាអនកធរៀនស្ូគរដែលស្កមម ដែលស្ម័គគចិរតធ្វីែំធណីរដែលជួយែល់ការអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួន។
ស្ ធិវិហ្ារិក គឺជាអនកចូលរួមដែលស្កមម ឬអកមម? ធហ្រុអ?
វី

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ចែលសកលម
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២. ស្ ធិវិហ្ារិកខ្ិរខ្ំគបឹងដគបងធែើមបីវាយរនមល យកែាក់កង
នុ ខ្លន
ួ និងធគបីចំធណេះែឹង ជំនាញ ការយល់ែឹង

ស្សនៈ ឬ

គបាជញាដែលបានសដល់ឲ្យធនាេះយាងមានគបស្ិ ធភាព។
ធហ្រុអវីបានជាស្ំខ្ាន់ដែលស្ ធិវិហ្ារិកគរូវវាយរនមល ឬយកែាក់កនុងខ្លួននូវអវដី ែលធគបាន

ួលមកពីឧបជឈាយ៍?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
អ្នកបធងកើតសិសឈស ឧបជ្ឈាយ៍ ម្រគ្ូបងវឹក
ធយីងបធងកើរស្ិស្ស

អនកធជឿថមើ

គគឹេះ

ចក់គគឹេះ
ធយីងធ្វីជាឧបជឈាយ៍

អនកែឹកនាំដែលកំពុងធលចធធាល

ការនឆន

សដលកា
់ រនឆនអព
ំ ភា
ី ពជាអនកែឹកនាំ
ធយីងបងវឹក

គបរិបរតក
ិ រព័នធកិចច

ការស្គមបស្គមួល

ជួយពួកធគបធងកើរសលដសល
ធនៅគរង់ចំណុចធនេះ វាគបដហ្លជាចំបាច់ដែលគរូវដរបញ្ជាក់ឲ្យចបាស្់អព
ំ ីធោលគំនិរមួយចំនួនដែលអាចភាន់គច ំធនៅ
កនុងការពិភាកសាដ៏ធពញនិយមអំពីការធ្វីជាឧបជឈាយ៍។ ធនៅកនុងបញ្ញរតិចង
ុ ធគកាយរបស្់គពេះធយស្ូ គពេះអងគបានបងគាប់
អនកធែើរតាមគពេះអងគឲ្យបធងកើរស្ិស្សធនៅគគប់ ាំងស្ាស្ន៍។ ធរីការបធងកើរស្ិស្ស និងការធ្វជ
ី ាឧបជឈាយ៍មានន័យដរ

មួយ និងស្ធគមចធោលធែៅដរមួយដែរឬធ ? អនកនិពនធមួយចំនួនចរ់ ុកការបធងកើរស្ិស្សជាែំធណីរធពញមួយជើវិរ

ដែលនាំឲ្យរីកចធគមីនខ្ាងវិញ្ញាណ ខ្ណៈធពលដែលអនកនិពនធខ្លេះធ ៀរចរ់ ុកការបធងកើរស្ិស្សជាការហ្វឹកហ្វឺនែំបូងធនៅ
កនុងការរស្់ធនៅជាគគិស្ប
ត រិស្័ ។ អនកខ្លេះធ ៀរបានធយាងធ ៅរកការធ្វីជាឧបជឈាយ៍ថាជាការបធងកើរស្ិស្សកគមិរខ្ពស្់។
ធរីការបធងកើរស្ិស្សជំនួស្ធែាយការធ្វជ
ី ាឧបជឈាយ៍ធនៅគរង់ចំណុចណា? ធរីការធ្វីជាឧបជឈាយ៍ខ្ុស្ពីធោលគំនិរ
ពាក់ព័នធអព
ំ ីការបធងកើរស្ិស្ស និងការបងវឹកយាងែូចធមដច?

វាយតម្លែ – យកែាក់កនុងខ្ែួន - ចម្បើ – អនកច ឿ – អនកែឹកនាំ – ម្បតិបតតិករ
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ធសច្កដីបញ្ចប់
ធនៅកនុងការធ្វីជាឧបជឈាយ៍ ធរីដសនកអវីខ្លេះដែលធ្វឲ្យ
ី ធលាកអនកសទាល់រធំ ភីបចិរប
ត ំសុរ?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ធនៅកនុងការធ្វីជាឧបជឈាយ៍ ធរីធលាកអនកគិរថា ដសនកអវខ្
ី លេះដែលពិបាកជាងធគបំសុរ?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
តាមពាកយរបស្់ធលាកអនក ធរីឧបជឈាយ៍ជាអវ?
ី

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
តាមពាកយរបស្់ធលាកអនក ធរីស្ ធិវិហ្ារិកជាអវ?
ី

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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ធមា៉ោងទី ២
ការធ្វជា
ើ ឧបជ្ឈាយ៍ដល់សស
ិ សធេញវ័យ
«អនកមិន អាចបធគងៀនអវីែល់

ករមវត្ុ


ធែើមបីដញកគរុធកាស្លយកុមារធចញពីគរុធកាស្លយមនុស្សធពញវ័យ។



ធែើមបីបងហាញថា អនកែាំគកុមជំនុំគឺជាស្ិស្សធពញវ័យ។



ធែើមបីដស្វងយល់អព
ំ ីរធបៀបធរៀនស្ូគររបស្់មនុស្សធពញវ័យ។



ធែើមបីរកឲ្យធ ីញបញ្ហាគប



មនុស្សធ ។ អនកគោន់ដរអាច
ជួយធគឲ្យរកការធនាេះធនៅកនុង
ខ្លួនធគបុធណ្ាេះ» -ហ្កាលីលីអូ ហ្្
កាលីធ

មដែលស្ិស្សធពញវ័យជួបគប េះ។

ធែើមបីករ់គតាសលគបធយាជន៍របស្់ការធ្វីជាឧបជឈាយ៍ ស្គមាប់ឧបជឈាយ៍ និងស្ ធិវិហ្ារិក។

ចូរពិភាកសាអំពីការខ្ុស្ដបលកោនរវាងការបធគងៀនមនុស្សធពញវ័យ និងការបធគងៀនកុមារ។

គរុធកាស្លយកុមារ គរូវបានធគបីជា ូធ ៅធែើមបីធយាងធ ៅរកវិ្ីស្ាស្តស្ត និងយុ ធស្ាស្តស្តស្គមាប់ការបធគងៀន។ ធ ាេះបី
ជាយាងណាក៏ធែាយ ការស្ស្ាវគជាវធនៅធពលថមៗ
ើ ខ្ាងការអប់រំស្គមាប់មនុស្សធពញវ័យបានបងហាញឲ្យធ ីញថា វិ្ី

ធរៀនរបស្់មនុស្សធពញវ័យខ្ុស្ដបលកធគចីនពីរធបៀបធរៀនរបស្់កុមារ និងយុវជន។ ការស្ិកសា ាំងធនេះបាននាំធ ៅរកការ
ដណនាំអព
ំ វី ិ្ីស្ាស្តស្តថើដម ែលមានលកខណៈជាយុ ធស្ាស្តស្តស្គមាប់ការអប់ររំ បស្់មនុស្សធពញវ័យធហ្ៅថា គរុធកាស្លយ

មនុស្សធពញវ័យ។

គ្រុធកាសលឈយកុារ

គ្រុធកាសលឈយរន្ុសឈសធពញវ័យ

ពាកយគកិក παιδoς «ធសហ្កូស្» កុមារ

ពាកយ ἀνήρ មនុស្ស និង ἀγωγή ជួយ ឬ

វិ យាស្ាស្តស្ត និងស្ិលបៈននការបធគងៀនកុមារ

វិ យាស្ាស្តស្ត និងស្ិលបៈននការជួយមនុស្ស

និង γωγος «ហ្កូហ្កូស្» ែឹកនាំ

ដណនាំ

ធពញវ័យធរៀន

កំណត់សាគឈល់់ៈ ធ ាេះបីជាស្ិកាខកាមជាធគចីននឹងឲ្យនិយមន័យគរុធកាស្លយមនុស្សធពញវ័យថាជា «ការបធគងៀនមនុស្ស

ធពញវ័យ»កីធែាយ ចធមលីយពិរគបាកែគឺថា គរុធកាស្លយមនុស្សធពញវ័យគឺជាស្ិលបៈ និងវិ យាស្ាស្តស្តននការជួយមនុស្ស

ធពញវ័យធរៀន។ ការខ្ុស្ដបលកោនធនេះមានស្ារៈស្ំខ្ាន់យាងខ្លាំង ធហ្ីយគួរដរគរូវបានស្ងករ់្ងន់ឲ្យបានញឹកញាប់។
ការបចម្ងៀនកុលារ – ការ ួយលនុស្សចពញវ័យចរៀន
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លកខណ់ៈរបស់សិសឈសធពញវ័យ

ស្ ធិវិហ្ារិកគឺជាស្ិស្សធពញវ័យ។ មនាក់ៗមានប ពិធស្ា្ន៍ធពញមួយជើវិរដែលមានគបធយាជន៍ធែើមបីវិភាគ ធហ្ីយ
វាយរនមលព័រ៌មានថមៗ
ើ និងធ្វកា
ី រស្ធគមចចិរ។
ត ធ ាេះបីយាងណាក៏ធែាយ ពួកធគភាគធគចីនខ្វេះប ពិធស្ា្ន៍ធនៅកនុង
ព័នធកិចែ
ច ាំគកុមជំនុំ និងព័នធកិចគច គូគងវាល។ យាងណាមិញ ស្ ធិវិហ្ារិកបានធគជើស្ធរីស្ចូលធ ៅកនុងែំណាក់កាលថមើនន

ការហ្វឹកហ្វឺនស្គមាប់ព័នធកិចច។ ពួកធគដស្វងរកែំបូនមានដ៏នវឆ្លរធែើមបីស្គមបស្គមួលែល់ការអភិវឌ្ឍន៍របស្់ពួកធគ។

អនកដែលធ្វីជាឧបជឈាយ៍របស្់ពួកធគគរូវចូលធ ៅកនុង ំនាក់ ំនងធែាយយល់អព
ំ រី ធបៀបដែលមនុស្សធពញវ័យធរៀនបាន
លអបំសុរ។
១. ពួកធគស្វ័យែឹកនាំ។
២. ពួកធគធ្វីការស្ធគមចចិរត និង

ួលយកការ

ួលខ្ុស្គរូវ។

៣. ពួកធគនាំយកប ពិធស្ា្ន៍មកកនុងែំធណីរការធរៀនស្ូគរ។
៤. ពួកធគធសដារធលីបញ្ហាគប

មដែលពួកធគចង់ធែាេះស្ស្ាយ។

៥. ពួកធគស្វយ
័ បណដាលចិរត ធគរៀមខ្លួនរួចជាធស្ស្ចធែើមបីធរៀន។
៦. ពួកធគ ាម ារការអនុវរតនភា
៍ ល មៗ។

ធហតុអ្វីបាន្ជាចំបាច្់ម្រតូវដឹងអ្ំពីលកខណ់ៈរបស់សិសឈសធពញវ័យ?
ចូរពនយល់គបាប់ស្ិកាខកាមថា ធនៅកនុងធមធរៀនធនេះ ធលាកអនកនឹងដស្វងយល់អព
ំ កា
ី រធ្វជ
ី ាឧបជឈាយ៍ពាក់ព័នធនឹងលកខណៈ
ធស្ចកដីគរូវការ និងស្មរថភាពរបស្់ស្ស្
ិ សធពញវ័យ។ ការធនេះបធងកើរជាស្ំណួរពាក់ព័នធមួយធសសងធ ៀរៈ ធរីការធ្វីជា
ឧបជឈាយ៍ខ្ុស្ពីការហ្វឹកហ្វឺន និងការអភិវឌ្ឍន៍មនុស្សធពញវ័យធែាយធគបីវិ្ីអប់រព
ំ ីបុរាណយាងែូចធមដច?

១. ស្ិស្សធពញវ័យស្វ័យែឹកនាំ។ ឧបជឈាយ៍គួរដរស្ងករ់្ងន់ធលីរធបៀបវារៈរបស្់ស្ ធិធវហ្ារិក មិនដមនែាក់ធចញ
រធបៀបវារៈរបស្់ខ្លួនឯងធ ។ ធរីមានអវអ
ី ាចធកីរធ ីង គបស្ិនធបីឧបជឈាយ៍ែាក់ធចញរធបៀបវារៈរបស្់ខ្លួនឯង?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
២. ពួកធគធ្វីការស្ធគមចចិរខ្
ត លួនឯង។ ឧបជឈាយ៍គួរដរដណនាំស្ ធិវហ្
ិ ារិកធនៅកនុងការស្ធគមចចិរដ៏
ត គរឹមគរូវធែាយ
ខ្លួនឯង មិនដមនគបាប់ចធមលីយធ ។ ធរីមានអវធី កីរធ ីង គបស្ិនធបីឧបជឈាយ៍ធ្វីការស្ធគមចចិរតជំនួស្ស្ ធិវហ្
ិ ារិក?
ធរីធនាេះគឺជាការស្ធគមចចិររត បស្់អនកណា?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
សវ័យែឹកនាំ – ការសចម្លេេិតត – បទពិចសោធន៍ – ច្ដោតអារលមណ៍ – សវយ
័ បណដាលេិតត – ការអនុវតតន៍ភែាលៗ
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៣. ពួកធគមានប ពិធស្ា្ន៍យាងធគចីន។ ចំណុចធនេះគួរដរយកមកធ្វកា
ី រពិចរណា ធែើមបីជួយែល់ការធ្វជ
ី ាឧបជឈា
យ៍។ ប ពិធស្ា្ន៍ដ៏ធគចីនរបស្់ស្ ធិវហ្
ិ ារិកសដល់ឲ្យពួកធគមានស្មរថភាពវាយរនមល និងគបមូលសដព
ុំ ័រ៌មាន និងប

ពិធស្ា្ន៍ថមើៗ។ ធរីប ពិធស្ា្ន៍ធគៅព័នធកិចអ
ច ាចជួយពួកធគធែាេះស្ស្ាយបញ្ហាធនៅកនុងព័នធកិចបា
ច នយាងែូចធមដច?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
៤. ពួកធគធសដារធលីបញ្ហាគប

មរបស្់ពួកធគ។ ឧបជឈាយ៍គួរដរដសអកការធ្វីជាឧបជឈាយ៍របស្់ខ្លួនធលីការជួយស្ ធិ

វិហ្ារិកដស្វងរកវិ្ីធសសងៗធែើមបីធែាេះស្ស្ាយបញ្ហាគប

មរបស្់ពួកធគ។ ការដស្វងរកែំធណាេះស្ស្ាយជាក់ដស្ដង មិន

ដមនគោន់ដរគ ឹស្ដី ដែលអាច ឬមិនអាចអនុវរតបានធនាេះធ ។ ធរីប ពិធស្ា្ន៍របស្់ស្ ធិវិហ្ារិកអាចជាឧបករណ៍
ធែើមបីដស្វងរកែំធណាេះស្ស្ាយជាក់ដស្ដងធនៅកនុងការែាំគកុមជំនុំបានយាងែូចធមដច?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
៥. ពួកធគស្វ័យបណដាលចិរ។
ត ឧបជឈាយ៍មិនគរូវបងខំស្ ធិវហ្
ិ ារិករបស្់ខ្លួនឲ្យធរៀនធ ។ ធគគឿងបណដាលចិរដ៏
ត មាន

អំណាចបំសុរគឺជាស្ំពា្ខ្ាងកនុងឲ្យស្ធគមចធោលធែៅរបស្់ពួកធគ។ ធរីពួកធគបានធរៀនធមធរៀនដ៏មានរនមលធនៅធពល
ណា? ធរីធស្ចកដធី នាេះធចញមកពីការបណដាលចិរស
ត ទាល់ខ្លួនធនៅធពលណា ឬតាមរយៈការបណដាលចិររត បស្់គគូធនៅធពល
ណា?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
៦. ពួកធគ ាម ារការអនុវរតនភា
៍ ល មៗ។ ធែាយធគបៀបធ្ៀបធ ៅនឹងកុមារ ស្ិស្សធពញវ័យគរូវការអនុវរតភាលមៗនូវអវី
ដែលពួកធគកំពុងធរៀន ធបីមិនែូធចនេះធ

ោមនរនមលធ ីយ។ ពួកធគនឹង

ប់ចល
ូ រួម គបស្ិនធបីពួកធគមិនធ ីញរធបៀប

អនុវរតអវីដែលពួកធគកំពុងធរៀនមកកនុងជើវិររបស្់ពួកធគធ ធនាេះ។

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
រធបៀបធរៀន្
ស្ ធិវិហ្ារិកដែលែាំគកុមជំនុំរណ
ំ ាងឲ្យគកុមមនុស្សធសសងោន ដែលមនាក់ៗមានស្មរថភាព និងធស្ចកដីគរូវការធរៀនៗខ្លួន។
ធយីងធគបីពាកយ រធបៀបធរៀន ធែើមបីពណ៌នាអំពវី ិ្ីដែលមនុស្សមនាក់ៗ

ួលបានព័រ៌មានថម។
ើ មិនដមនមនុស្សគគប់ោន

ស្ុ ធដរធរៀនតាមរធបៀបដរមួយធ —រធបៀបធរៀនមានមកពីកំធណីរស្គមាប់មនុស្សមនាក់ៗ។ ប ពិធស្ា្ន៍ធនៅកនុងការ

ធរៀនស្ូគរអាចគរូវបធងកើនគបស្ិ ភា
ធ ពជាអរិបរិមា តាមរយៈការដកនឆនការសដល់ព័រ៌មានថមើរគមូវតាមអនកធរៀនស្ូគរមនាក់
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ៗ ធែាយធគបីវិ្ីស្ាស្តស្តធសសងៗធែើមបីស្គមបស្គមួលឲ្យមានការយល់ែឹង និងការស្ស្ូបយកចំធណេះែឹង។ រធបៀបដែល
បានធរៀបរាប់ខ្ាងធគកាមរំណាងឲ្យវិ្ីដែលពួកអនកស្ស្ាវគជាវបាន

ួលស្គាល់ជា ូធ ៅ។ ការពណ៌នា ាំងធនេះជួយ

ស្ ធិវហ្
ិ ារិកឲ្យរកធ ីញរធបៀបធរៀនរបស្់ពួកធគ ធែើមបីបធងកើររនមលនន ន
ំ ាក់ ំនងឧបជឈាយ៍ជាអរិបរិមា។

១. ធោតវិញ្ញឈណ អនកធរៀនតាមធស្ារវិញ្ញាណ ឬតាមសទាល់មារ់ធរៀនបានយាងលអបំសុរ ធនៅធពលដែលព័រ៌មានគរូវបាន
សដល់មកតាម គមង់ជាស្ំធ ង។ ពួកធគចងចំ និងស្ស្ូបបានធគចីនស្គមាប់ការបធគងៀន និងការពិភាកសា។
២. ច្កខុវិញ្ញឈណ់ៈ ធនៅធពលដែលព័រ៌មានគរូវបានអាន ឬធមីលធ ីញ អនកធរៀនតាមចកខុវិញ្ញាណធ្វីបានយាងលអ។ ពួក
ធគចងចំបានធគចីនបំសុរធចញពីស្តហ្កាហ្វិច រូបភាព និងរូបពនយល់។

៣. កាយវិញ្ញឈណ់ៈ អនកធរៀនតាមកាយវិញ្ញាណក៏គរូវបានធហ្ៅថាអនកធរៀនតាមការបេះពាល់សងដែរ។ ពួកធគគឺជាអនក
ធរៀនដបបរុករក ដែលស្មរថភាពធរៀនរបស្់ធគគរូវបានបធងកើនធ ីងតាមរយៈការបេះពាល់ និងការពិធស្ា្ន៍។

៤. បរិដ្ឋឈន្ជ្ុំវិញ់ៈ សាស្ុកភាពដែលព័ ធជុំវិញ ពនលឺ និងកគមិរស្ីរុណហភាពគរឹមគរូវបធងកើរស្មរថភាពរបស្់អនកធរៀនដសអក
ធលីបរិែឋានធែើមបីវិភាគ និង

ួលបានព័រ៌មានថម។
ើ

ធរីរធបៀបធរៀនរបស្់ធលាកអនកគឺជាមួយណាកនុងចំធណាមរធបៀប ាំងធនេះ? ចូរដចកចយប ពិធស្ា្ន៍សទាល់ខ្លួន ធែើមបី៏
ោំគ ចធមលីយធនេះ។

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ធរីធលាកអនកអាចជួយស្ ធិវិហ្ារិករបស្់ធលាកអនកឲ្យរកធ ីញរធបៀបធរៀនរបស្់ធគបានធែាយរធបៀបណា?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ធរីធលាកអនកអាចដកស្គមួលរធបៀបធ្វីជាឧបជឈាយ៍របស្់ធលាកអនកឲ្យគរូវតាមរធបៀបធរៀនរបស្់ស្ ធិវហ្
ិ ារិករបស្់
ធលាកអនកបានយាងែូចធមដច?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
បញ្ហឈម្របឈរតដលអ្នកដ្ំម្រកុរជ្ំន្ុំជ្ួបម្របេះ
ស្ ធិវិហ្ារិកគឺជាស្មាជិកគកុមមនុស្សធសសងៗោនដែលមានការគតាស្់ធហ្ៅរួម។ ពួកធគមកពីគបជាស្ាស្តស្តធសសងៗោន

មានធស្ែឋកិចច និងវិជជាជើវៈធសសងៗោន។ កគមិរអប់ររំ បស្់ពួកធគធសសងោន ស្មរថភាពចំធណេះែឹង និងស្មរថភាពស្រិ
ចសោតវិញ្ញាណ – េកខុវិញ្ញាណ – កាយវិញ្ញាណ – បរិែឋាន ុំវិញ
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បញ្ញាក៏ធសសងោនដែរ ធែាយឆលុេះបញ្ចាំងធ ៅនឹងប ពិធស្ា្ន៍របស្់ពួកធគ។ ពួកធគមានចប់តាង
ំ ពីអនកែឹកនាំកគមិរ
ែំបូងរហ្ូរែល់អនកែឹកនាំព័នធកិចចដែលធពញវ័យខ្ាងវិញ្ញាណ។ មិនមានមនុស្សពីរនាក់ដែលមានលបាយធ ពធកាស្លយ
ជំនាញ ស្មរថភាព ឬអំធណាយ ានខ្ាងវិញ្ញាណែូចោនធ ។ ែូធចនេះធហ្ីយ គរូវដរមានការធសដារអារមមណឲ្យ
៍ បានគរឹម
គរូវធលីការបំពាក់បំបនស្ ធិវិហ្ារិក ធែើមបីបំធពញរួនា ដី ែលគពេះអមចាស្់បានគតាស្់ធហ្ៅពួកធគឲ្យធ្វី ធែាយមិនពាក់
ព័នធនឹងគបវរតិ ឬែំណាក់កាលជើវិរដែលពួកធគចូលមកកនុងែំធណីរការហ្វឺកហ្វឺនធនេះធ ។ ែំធណីរការហ្វឹកហ្វឺនដ៏ចំបាច់
ស្គមាប់ព័នធកិចច និងការចូលមកកនុងវិជជាជើវៈធនេះបងហាញគបាប់បញ្ហាគប

មថមើែល់អនកែាំគកុមជំនថ
ុំ ។
ើម ស្ ធិវិហ្ារិកអាច

ជាអនករកស្ុីចិញ្ចឹមគគួស្ារសង ជាព័នធការីសង និងជាស្ិស្សសងកនុងធពលដរមួយ។ ធនេះគឺជាការបដនថមពីធលីការ

ួល

ខ្ុស្គរូវ និងការពវកិចជ
ច ាគបចំរបស្់ធគ។

- ចូរស្ុំស្ិកាខកាមឲ្យគបាប់ឧ ាហ្រណ៍អព
ំ ម
ី នុស្សមនាក់ដែលមានគបវរតម
ិ ិនលអ ដរធគកាយមកបានធជឿធលីគពេះគគិស្ត ធហ្ីយ
តាមរយៈឥ ធិពល និងការធ្វីជាឧបជឈាយ៍របស្់គគូគងវាល និងអនកធជឿែន ធ ៀរ ោរ់បានធពញវ័យកាលយជាអនកែឹកនាំ
គគិស្ប
ត រិស្័ ។

- ចូរស្ុំស្ិកាខកាមឲ្យរកធ ីញបញ្ហាគប
១. ការរកឈាតុលឈយភាព ការ



មមួយដែលស្ ធិវិហ្ារិក ំនងជាជួបគប េះធនៅកនុងការែាំគកុមជំនុំ។

ួលខ្ុស្គរូវដែលមានស្ស្ាប់

គគួស្ារ



ការងារ



ការអប់រំ ការហ្វឹកហ្វឺនព័នកា
ធ រី



ការរីកចធគមីន និងស្ុខ្ភាពខ្ាងវិញ្ញាណ



ការ



ួលខ្ុស្គរូវខ្ាងស្ងគមែន ធ ៀរ

ការគគប់គគងធពលធវលា

២. ការម្រគ្ប់ម្រគ្ងហិរញ្ញវត្ុ



គគួស្ារ



ការអប់រំ



ព័នធកិចច



ការងារ (អនកែាំគកុមជំនុំពាក់កណដាលវិជជាជើវៈ)

៣. ការេេួលបាន្េំន្ុកច្ិតត



បញ្ហាគប

មធនៅកនុងការអប់រព
ំ ាក់ព័នធនង
ឹ ថនាក់ធរៀន និងកិចចការសទេះដែលធនៅខ្ាងធគៅ



ការភ័យខ្លាចការបរាជ័យ



ស្មរថភាពបធគមីព័នធកិចច

ការក្សាតុល្យភាព – ហិរញ្ញវតថុ – ទំនុកេិតត
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៤. ការបធងកើតម្របព័ន្ធគំម្រេ



មិរតភកតិ និងស្ាច់ញារិដែលនឹងសដល់ការោំគ ខ្ាងអារមមណ៍ស្គមាប់គគួស្ារ



នែគូអ្ិស្ឋាន និងគកុមអ្ិស្ឋាន ូលអងវរ



ឧបជឈាយ៍

ចូរដចកស្ិកាខកាមធ ៅជាគកុម ធហ្ីយស្ុំឲ្យគកុមនីមយ
ួ ៗសដល់ធយាបល់ស្គមាប់ជួយស្ ធិវិហ្ារិកធែាេះស្ស្ាយបញ្ហាគប
មួយកនុងចំធណាមបញ្ហាគប

ម ាំង ាយដែលបានករ់គតា។

គ្ុណសរឈបតតិ ន្ិងរង្វឈន្់រកពីដំធណើរការឧបជ្ឈាយ៍
ផលម្របធោជ្ន្៍របស់ការធ្វើជាឧបជ្ឈាយ៍់ៈ
ស្គមាប់ស្ ធិវិហ្ារិកៈ



ោរ់នឹងមានអនកជួយ ុកខ្ុរៈ។



ោរ់នឹងមានល ធភាពគបធស្ីរជាងមុនធនៅកនុងការ

ួលបានធជាគជ័យ។



ោរ់នឹងមានអនកដែលោរ់គរូវមានគធណយយភាពចំធពាេះ។



ោរ់នឹងធមីលធ ីញការរីកចធគមីនធលឿនជាងមុន និង្ំជាងមុនធនៅកនុងគកុមជំនថ
ុំ ។
ើម



ោរ់នឹងធពញវ័យតាមរយៈការមាន ំនាក់ ំនងជាមួយអនកដែលមានប ពិធស្ា្ន៍ធគចីនជាង។



ោរ់មានល ធភាពងាយ



ោរ់នឹងបធងកើរ ំនាក់ ំនងខ្ាងវិញ្ញាណដែលមានស្ុខ្ភាពលអធែើមបីធ្វីគំរូធនៅកនុងព័នធកិចចនាធពលអនាគរ។



ួលបានែំបន
ូ មានដ៏

លាស្នវ។

ោរ់នឹងមានគំរូដ៏គរឹមគរូវធែើមបីធ្វជ
ី ាឧបជឈាយ៍ែល់អនកែន ធ ៀរ។

ឧបជឈាយ៍នឹងៈ



ស្គមាប់ឧបជឈាយ៍ៈ



ោរ់នឹង

ួលបានអំណរធនៅកនុងការដចកចយប ពិធស្ា្ន៍ និងនិមិររត បស្់ោរ់។



ោរ់នឹងជួយធនៅកនុងការពគងឹងគពេះរាជយរបស្់គពេះ។



ោរ់នឹងបានធកីនធ ីងតាមរយៈ ំនាក់ ំនងឧបជឈាយ៍។



ោរ់នឹងធមីលធ ីញឥ ធិពល និងគបស្ិ ធភាពព័នធកិចចរបស្់ោរ់ចធគមីនធ ីងជាពហ្ុគុណ។



ោរ់នឹងធចៀស្សុរពីភាពធនៅគ ឹង និងការខ្ជេះខ្ជាយធពលធវលារបស្់ោរ់។



ោរ់នឹងបនសល់ ុកធករិ៍ែ
តិ ំដណលដ៏ធនៅយូរអដងវង។



ោរ់នឹងធរៀន។ អនកដែលបធគងៀន ធរៀនកាន់ដរគបធស្ីរ។



ោរ់នឹងរួមចំដណកធនៅកនុងការស្ង់ស្គមាប់គពេះរាជយរបស្់គពេះ។

ម្បព័នធគាំម្ទ
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ធសច្កដីបញ្ចប់
ធរីចំធណេះែឹងរបស្់ធលាកអនកអំពីស្ ធិវិហ្ារិក ជួយធលាកអនកឲ្យស្គាល់រធបៀបជួយអនកែាំគកុមជំនុំ ឲ្យធរៀនបានកាន់ដរ
គបធស្ីរយាងែូចធមដច?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ធរីធមាងធនេះបានសលាស្់បដូរវិ្ីស្ាស្តស្តធ្វីជាឧបជឈាយ៍របស្់ធលាកអនកយាងែូចធមដច? ធរីធលាកអនកនឹងធ្វីជាឧបជឈាយ៍
ែល់អនកគកុមជំនុំយាងែូចធមដច ធែាយធគពាេះដរអវីដែលធលាកអនកបានធរៀនអំពល
ី កខណៈរបស្់ស្ ធិវិហ្ារិក?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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ធមា៉ោងទី ៣
ទំនាក់ទំនងឧបជ្ឈាយ៍
ករមវត្ុ



ធ ស្ចរណ៍ មិនដមនមគគុធ ស្ន៍
ធ » ែា ូស្

ធែើមបីករ់គតាលកខណៈមួយចំនួនរបស្់ឧបជឈាយ៍ដ៏លអ និងឧបជឈាយ៍ដែលនាំឲ្យពុល។



ធែើមបីករ់គតាលកខណៈមួយចំនួនរបស្់ស្ ធិវិហ្ារិកដ៏លអ និងស្ ធិវិហ្ារិកដ៏អាគកក់។



ធែើមបីស្គាល់ធគោេះថនាក់មួយចំនួនធនៅកនុងការធ្វីជាឧបជឈាយ៍។



«ស្រុបមក ែំធណីរជារបស្់អនក

ធែើមបីស្គាល់ស្ារៈស្ំខ្ាន់ននការ ុកចិរត និងការរកសាធរឿងស្មងារ់។

ចូរស្ុំអនកធនៅកនុងគកុមឲ្យគិរគរ ប់ធ ៅធគកាយវិញធនៅកនុងជើវិររបស្់ពួកធគធ ៅរកធពលមួយដែលមានអនកធ្វីជាឧបជឈា
យ៍ែល់ពួកធគ។ ធរីបុគគលធនេះជាឧបជឈាយ៍ដ៏លអដែរឬធ ? គបស្ិនធបីលអ ធរីអវីបានធ្វីឲ្យបុគគលធនេះកាលយធ ៅជាឧបជឈា
យ៍ដ៏លអ? ធរីពួកធគគិរថា លកខណៈស្មបរតិរបស្់ឧបជឈាយ៍ដ៏លអមានអវខ្
ី លេះ?
លកខណ់ៈសរឈបតតិរបស់ឧបជ្ឈាយ៍លអ

ចូរឲ្យស្ិកាខកាមឆលុេះបញ្ចាំងលកខណៈស្មបរតខ្
ិ ាងធគកាម ធហ្ីយស្ធគមចថាធរីពួកធគមានអារមមណ៍ថា ពួកធគមានលកខណៈ
ស្មបរតច
ិ បា
ំ ច់ ាំងធនេះដែរឬអរ់ តាមការវាយរនមលសទាល់ខ្លួនរបស្់ពួកធគ។
១. ឧបជឈាយ៍លអ គឺជាអ្នកស្ដ៉ោប់លអ។
ស្ុភាស្ិរមួយរបស្់ធអស្បាញនិយាយយាងធនេះថាៈ «ធយីងគរូវបានបធងកើរមកឲ្យមានគរធចៀកពីរ និងមារ់មួយ

បុធណ្ ាេះ។ ែូធចនេះធហ្ីយ ធយីងគរូវស្ដាប់ឲ្យបានធគចីនជាងធយីងនិយាយពីរែង»។ ឧបជឈាយ៍ដ៏លអស្ដាប់ធគចីនជាង
និយាយ។ ធនៅធពលដែលពួកធគនិយាយ ពួកធគស្ួរស្ំណួរធែើមបីស្ដាប់ឮចធមលីយពីស្ ធិវិហ្ារិករបស្់ពួកធគ។
២. ឧបជឈាយ៍លអ ធែាេះស្ស្ាយកាលៈធ ស្ៈ«ត្តូវចំធេល»ធនៅកនុងជើវិរ។
ធនៅកនុង ំនាក់ ំនងឧបជឈាយ៍ ធយីងកំពុងធែាេះស្ស្ាយជាមួយការលអ និងការអាគកក់ធនៅកនុងជើវិរ ជាមួយកាលៈធ

ស្ៈដែលស្ ធិវិហ្ារិកកំពុងជួបគប េះធនៅធពលបចចុបបននធនេះ។ ែូចជាធនៅកនុងបរិប ដសនកអប់រំ «ការធរៀនស្ូគរគរូវចំ
ធពល»—គឺការដចកចយអំពីអវីមួយធនៅធពល«ដែលអាចបធគងៀនបាន» —មានគបស្ិ ភា
ធ ពជាងការបធគងៀនដែល
ហ្ាក់បីែូចជាមិនពាក់ព័នធនឹងរថៈភាពជាក់ដស្ដងធនៅធពលបចចុបបននរបស្់ស្ ធិវិហ្ារិក។
៣. ឧបជឈាយ៍លអ ធគបៀបបីែូចជាឆ្មប។
ឧបជឈាយ៍ជួយ«មនុស្សែន ធ ៀរ»ធនៅកនុងការស្គមាលធចញគំនិរថមើ ជំនាញថមើ ការធគបៀបធ្ៀបថមើ និងវិ្ីថើមធនៅកនង
ុ
ការធ្វជ
ី ា និងការធ្វី។ ពួកធគជួយអនកធរៀនស្ូគរធនៅកនុងការស្គមាលធចញគំនិរ និមិរត និងធោលធែៅរបស្់ខ្លួនធគ
សទាល់ -វូដហ្កល
អនកសដាប់លអ – ម្តូវេំចពល – ឆ្មប
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៤. ឧបជឈាយ៍លអជួយស្ ធិវិហ្ារិកធមីលធ ីញជ្ឈធត្រើសធសសងៗ។
ធនៅធពលដែលគប

មមុខ្ជាមួយនឹងស្ថានភាពដ៏លំបាក មនុស្សអាច«ជាប់ោង
ំ » ធហ្ីយធមីលធ ីញែំធណាេះស្ស្ាយ

ដរមួយ ល ធសលដរមួយ និងែំធណីរស្កមមភាពដរមួយបុធណ្ ាេះ។ ធនៅធពលដែលស្ ធិវិហ្ារិកពិភាកសាបញ្ហាជាមួយ
ឧបជឈាយ៍របស្់ពួកធគ ឧបជឈាយ៍អាចជួយពួកធគធមីលធ ីញជធគមីស្ែន ធ ៀរ។
៥. ឧបជឈាយ៍លអ គឺជាអ្នកធលើកទឹកចិរត។
ធយីងគរូវការអនកធជឿធលីធយីង។ ធយីងគរូវការបាណាបាស្ដែលអាចធលីក ឹកចិរធត យីង ធនៅធពលដែលធយីងបាក់
ឹកចិរត និងមានអារមមណែ
៍ ូចជាបរាជ័យធនៅកនុងព័នធកិចច។
៦. ឧបជឈាយ៍លអ គឺជាអ្នកគិតបបបត្តិិះរិះេិចារណា។
កនុងនាមជាឧបជឈាយ៍ ធយីងគរូវជួយស្ ធិវិហ្ារិកឲ្យគិរដបបគរិេះរិេះពិចរណា និងដបបវិភាគ—បញ្ហាជាធគចីនមិន
ស្ស្ួលស្ធគមចថាខ្ុស្ ឬគរូវធ ។ ធនៅធពលដែលឧបជឈាយ៍ធ

ាងចប់ែំធណាេះស្ស្ាយ ពួកធគគរូវវិភាគស្ថានភាព

បចចុបបនន ធែើមបីជួយស្ ធិវិហ្ារិករបស្់ពួកធគឆលងសុរស្ថានភាពធនាេះ។
៧. ឧបជឈាយ៍លអ គឺជារគគុធទសក៍។

ចូរឲ្យធពលស្ិកាខកាម ៥ នា ី ធែើមបីឆលុេះបញ្ចាំងធរៀងខ្លួនអំពល
ី កខណៈស្មបរតិ ាំងធនេះ។ បនទាប់មក ចូរស្ុំឲ្យពួកធគ
ដចកជាគកុមដែលមានោន ២ ឬ ៣ នាក់ ដចកចយគបាប់ោនធ ៅវិញធ ៅមករយៈធពល ១០-១៥ នា ី អំពល
ី កខ

ណៈណាខ្លេះដែលពួកធគមាន និងលកខណៈដែលពួកធគមានអារមមណថ
៍ ា ពួកធគគរូវអភិវឌ្ឍធែើមបីធ្វីជាឧបជឈាយ៍ដ៏
លអ។

ធរីមួយណាខ្លេះកនុងចំធណាមលកខណៈ ាំងធនេះដែលពណ៌នាអំពធី លាកអនក? ធរីធលាកអនកចង់អភិវឌ្ឍលកខណៈណាខ្លេះ?
ធែើមបីជួយស្ ធិវិហ្ារិកវិភាគស្ថានភាព ធនេះគឺជាធយាបល់មួយចំនួនៈ



ចូររកឲ្យធ ីញព័រ៌មានស្ំខ្ាន់ រួមបញ្ចូល ាំងគបវរតិ។



ចូរឆលុេះបញ្ចាំងអំពស្
ី ថានភាពធែាយឥរលធមអៀង។



ចូររកឲ្យធ ីញគំនិរបាន់ស្មានរបស្់ស្ ធិវិហ្ារិក។



ចូរពិចរណា ស្សនៈែន ធ ៀរ។



ចូរពិចរណាឥ ធិពលរបស្់បរិប ខ្ាងវបប្ម៌មកធលីមនុស្សដែលពួកធគកំពុងបធគមី។

លកខណ់ៈសរឈបតតិរបស់ឧបជ្ឈាយ៍តដលនាំឲឈយពុល

ាំងធនេះគឺជាលកខណៈស្មបរតិធនៅកនុង ំនាក់ ំនងឧបជឈាយ៍ដែលអាចរារាំងែល់ការធរៀនស្ូគរ។ ស្ូមធមីលបញ្ជីខ្ាង

ធគកាម ធែាយមិនបាច់ចំណាយធពលធគចីនធពកធ ។
ចម្លើសច្្សងៗ – អនកចលើកទឹកេិតត – អនកគិតចបបម្តិិះរិិះពិេារណា – លគគុចទសក៍
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១. ឲ្យែំបន
ូ ាម នធស្រីធពក
២. រិេះគន់

៣. ជួយស្ធស្តងគាេះស្ ធិវិហ្ារិកញឹកញាប់ធពក
៤. ោំគ ស្ ធិវិហ្ារិកធែាយមិនគរឹមគរូវ
៥. ស្ង់រនាំង

៦. មិនឲ្យរនមលស្ ធិវិហ្ារិក និងគំនិររបស្់ធគ
ធរីធលាកអនកកំពុងមានធគោេះថនាក់បំសុរធនៅកនុងការបងហាញធចញអាកបបកិរិយាមួយណាខ្លេះកនុងចំធណាមអាកបបកិរិយា
ាំងធនេះ? ធរីធលាកអនកអាច«ធបាេះធចល»អាកបបកិរិយា ាំងធនេះបានយាងែូចធមដច?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
លកខណ់ៈសរឈបតតិរបស់សេធិវិហារិកលអ(សិសឈសលអ)
១. ស្ិ ធិវិហ្ារិកលអមាន ការទទួលខុសត្តូវស្គមាប់ការធរៀនស្ូគររបស្់ខ្លួន។
ស្ិ ធិវិហ្ារិកដ៏លអកំណរ់ធស្ចកដីគរូវការ និងបំណងគបាថនារបស្់ខ្លួនធនៅកនុងដសនកមួយចំនួន។ ស្ ធិវិហ្ារិករួមជាមួយ
ឧបជឈាយ៍របស្់ខ្លួនគួរដរស្ធគមចធពលដែលពួកធគនឹងជួបោន ពួកធគនឹងជួបោនញឹកញាប់បុនណា និងការជួបោន

មានរយៈធពលយូរបុនណា។ ពួកធគដថម ាំងអាចកំណរ់គបធានចមបងដែលគរូវពិភាកសាធនៅកនុងធពលជួបោនជា
មួយឧបជឈាយ៍ ធែាយដសអកធលីគពឹរតិការណ៍បចចុបបននធនៅកនុងជើវិររបស្់ពួកធគ។ ការធ្វីែំធណីរធនេះជារបស្់អនក
ធ ស្ចរណ៍។ ឧបជឈាយ៍គោន់ដរជាមគគុធ ស្ន៍បុធណ្ ាេះ។
២. ស្ិ ធិវិហ្ារិកលអ គឺជាអ្នកស្ដ៉ោប់ធោយយកចិតតទុកោក់។
ស្ ធិវិហ្ារិក ក៏ែូចជាឧបជឈាយ៍ដែរ គរូវដរជា«អនកស្ដាប់ធែាយយកចិរត ុកែាក់»។ ស្ ធិវិហ្ារិកគរូវស្ដាប់អវី
ដែលឧបជឈាយ៍របស្់ពួកធគកំពុងនិយាយ បនទាប់មក កំណរ់ថាគរូវធ្វីែូចធមដចជាមួយែំបូនមានធនាេះ។
៣. ស្ិ ធិវិហ្ារិកលអ គឺជាអនកធរៀនស្ូគរបដលសង្វ៉ោត។



ដស្វងរកធយាបល់ដ៏មានគបធយាជន៍ និងបងហាញធចញការអរគុណចំធពាេះធយាបល់ធនាេះ។



មិនខ្លាចនឹងស្ុំអក
វី ៏ធែាយដែលខ្លួនគរូវការធែើមបីរីកចធគមីន។



មិនខ្លាចនឹងស្ួរស្ំណួរ។



ចូលរួមយាងស្កមមធនៅកនុង ំនាក់ ំនងឧបជឈាយ៍។



ាញយកគបធយាជន៍ធចញពីជំនាញ និងប ពិធស្ា្ន៍របស្់ឧបជឈាយ៍។

ែំបូនមាន – រិិះគន់ – ួយសច្ងគោិះ – គាំម្ទ – រនាំង – លិនឲ្យតម្លែ – ការទទួលខ្ុសម្តូវ - អនកសដាប់ចែោយយកេិតតទុកែាក់ – ចែលរស់រចវើក
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៤. ស្ិ ធិវិហ្ារិកលអ គឺជាអនកធរៀនស្ូគរធេញរួយជ្ឈីវិត។
ធនៅធពលដែលឧបជឈាយ៍ជួយស្ ធិវិហ្ារិករបស្់ខ្លួនឲ្យែឹងកដនលងធែើមបីធ ៅរកបានជំនួយ (ឯកស្ារធបាេះពុមភ អុិនធ្ី
ធណរ មនុស្សែន ធ ៀរ។ល។) ពួកធគជួយស្ ធិវិហ្ារិកធនាេះឲ្យកាលយធ ៅជាអនកធរៀនស្ូគរធពញមួយជើវិរ។
ស្ ធិវិហ្ារិកមិនគួរពឹងដសអកធលីឧបជឈាយ៍ដ

ធ ាេះជារយៈធពលខ្លី ឬរយៈធពលដវង។

៥. ស្ិ ធិវិហ្ារិកលអ មានតមាល៉ោភាេ។
ស្ ធិវិហ្ារិកលអ ធបីកចំហ្ និងធស្មាេះគរង់ជាមួយឧបជឈាយ៍របស្់ខ្លួន។ ពួកធគមិនលាក់បាង
ំ ព័រ៌មានស្ំខ្ាន់ធ ។ ស្
ធិវិហ្ារិកដ៏លអនឹងធស្មាេះគរង់អព
ំ ីឱនភាព និងធស្ចកដីគរូវការ គពម ាំងគបាប់បញ្ហាយាងចបាស្់លាស្់ ធនាេះធ ីប

ឧបជឈាយ៍អាចធ្វីការវិភាគដ៏លអបាន។
លកខណ់ៈសរឈបតតិរបស់សេធិវិហារិកអាម្រកក់

ចូរស្ួរស្ិកាខកាមថា ស្ ធិវិហ្ារិកអាគកក់ មានលកខណៈស្មបរតែ
ិ ូចធមដចខ្លេះ។ ចូរស្ួរថាធរីពួកធគឲ្យធយាបល់ឧបជឈាយ៍
អាច ឬគួរដរធ្វីអវី ធនៅធពលដែលស្ ធិវិហ្ារិកបងហាញធចញលកខណៈ ាំងធនេះ។
១. ពួកធគេឹងបសអកហ្ួស្ធហ្រុដរធលីឧចជឈាយ៍របស្់ខ្លួនស្គមាប់ចធមលីយ។
២. ពួកធគមិនមានគំនិតសដួចធសដើរធែើមបីរកឲ្យធ ីញដសនកថមើៗដែលគរូវពិភាកសាោន។
៣. ពួកធគរិនឲ្យតម្រៃអវីដែលឧបជឈាយ៍របស្់ខ្លួននិយាយ ឬឲ្យធយាបល់។
៤. ពួកធគមិនបានវិភាគរថៈភាពជាក់ដស្ដងននស្ថានភាពបចចុបបនន និងធមីលធ ីញកដនលងដែលពួកធគអាចធ ៅែល់
ធ ។

ការម្រពាន្អ្ំពីការធ្វើជាឧបជ្ឈាយ៍
១. ឲ្យតម្រៃៃៈ កុំធមីលស្ស្ាលអនកែន

(កា ា ី ៥:១៣ ធអធភស្ូរ ៥:២១ រូម ១២:១០)។

២. ធ្វើគំរៃៈ កុធំ ្វអ
ី នតរាគមន៍។
៣. ធលើកទឹកចិតតៃៈ កុំបំបាក់ ឹកចិរត (១ ្ីមូធថ ៥:១១ រូម ៤:១៣, ១៥:៧ ធអធភស្ូរ ៤:៣២)។
៤. បនាទ៉ោបខៃួនៃៈ កុំធឆមីងនឆម (ភីលីព ២:៣)។
៥. ស្ដ៉ោប់ៃៈ យឺរនឹងនិយាយ។
៦. បញ្ជ៉ោក់ចាស់ៃៈ កុំស្មាន។
៧. ឲ្យធពលធវលាឲ្យបានត្គប់ត្ាន់។ កុំធែើរសលូវការ់។
៨. រំឭកធ

ើងវិញៃៈ កុំខ្ាននឹងស្ង់ពួកធគធ ីង។

៩. ឲ្យ្នធានៃៈ កុំរកធមីលអវីៗគគប់យាងឲ្យពួកធគ។
១០. សដល់ទសសនៃៈ: កុំសដល់ចធមលីយដែលងាយស្ស្ួល។
ចពញលួយ ីវិត – តលែាភាព – ពឹងច្អក – គំនិត្ដួេច្ដើល – លិនឲ្យតម្លែ – វិភាគ – ឲ្យតម្លែ – ចធវើគំរូ – ចលើកទឹកេិតត – បនទាបខ្ែួន – សដាប់ – បញ្ជាក់េ្បាស់ – ម្គប់ម្គាន់ –
រំឭកច ើងវិញ – ធនធាន - ទស្សនៈ
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ចូរអានកា ា ី ៥:១៣ ធអធភស្ូរ ៥:២១ រូម ១២:១០, ១ ្ីមូធថ ៥:១១ រូម ៤:១៣, ១៥:៧ ធអធភស្ូរ ៤:៣២
និងភីលីព ២:៣។ ចូរពិភាកសាអំពីរធបៀបដែលខ្គមពីរ ាំងធនេះពាក់ព័នធជាមួយនឹងចំណុច ាំងធនេះ។
ោរ់ៈសំខាន្់នន្ការេុកច្ិតត ន្ិងការរកឈាធរឿងសាងឈត់



ការធ្វីជាឧបជឈាយ៍គរូវបានស្ង់ធនៅធលីមូលែឋានគគឹេះននការ ុកចិរត និងការរកសាធរឿងស្មងារ់។



ធបីោមនការ ុកចិរត ធនាេះមិនអាចមានការរកសាធរឿងស្មងារ់បានធ ីយ។ ធបីោមនការរកសាធរឿងស្មងារ់ ធនាេះការ
ុកចិរត ាំងអស្់គរូវបារ់បង់។



ំនាក់ ំនងឧបជឈាយ៍នឹងមិនមានគបស្ិ ភា
ធ ព ឬជាប់គង់វងសធ ីយ គបស្ិនធបីអដវី ែលបានគបាប់ជាស្មងារ់ មិនគរូវ
បានរកសាជាស្មងារ់ ឬធបីស្ ធិវិហ្ារិកមានអារមមណថ
៍ ា ធរឿងស្មងារ់ មិនបានរកសាជាស្មងារ់។



ស្ូមបីដរធនៅធពលដែលឧបជឈាយ៍រកសាជាស្មងារ់ក៏ធែាយ គបស្ិនធបីស្ ធិវិហ្ារិករបស្់ខ្លួនធជឿថាមិនមាន ធនាេះ
ស្ ធិវិហ្ារិកនឹង



ប់ដចកចយធែាយធបីកចំហ្យាងធលឿន។

ធបីពម
ុំ ានរមលាភាពធ

ំនាក់ ំនងឧបជឈាយ៍នឹងមិនធ ៅែល់បញ្ហាធនៅកនុងែួងចិរធត ីយ។

ចូរស្ុំស្ិកាខកាម ាំងអស្់ឲ្យដចកចយឧ ាហ្រណ៍អព
ំ ីស្ថានភាព ដែលការ ុកចិរគត រូវបានបារ់បង់ ធែាយធគពាេះដរខ្វេះការ
រកសាជាស្មងារ់ ធែាយមិនបាច់គបាប់ធ

មាេះ ឬពណ៌នាធហ្រុការណ៍លមអិរធ ។ ធរីការធនាេះធែាយស្ារដរការនិយាយ

ធែើម? ធរីឧបជឈាយ៍បានមួលបងកាច់ស្ថានភាពដែលបានដចកចយឬ? ធរីព័រ៌មានដែលគរូវបានដចកចយជាស្មងារ់
ធនៅកនុង ំនាក់ ំនងឧបជឈាយ៍ គរូវបានធគបីធនៅកនុងការអួរពីអណ
ំ ាច ឬពយួរធនៅពីធលីកបាលរបស្់ស្ ធិវិហ្ារិកឬ?

ធរី

កងវេះខ្ារននការរកសាជាស្មងារ់ មានឥ ធិពលែូចធមដចមកធលីស្ ធិវិហ្ារិក—និងឧបជឈាយ៍—ធនៅកនុងករណី ាំងធនេះ?
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ធសច្កដីបញ្ចប់

ចូរស្ុអ
ំ នកស្ម័គគចិរឲ្យ
ត ស្គាល់ចំណុចគនលឹេះ ាំង ាយដែលបានធរៀន។
ធរីអវីមានឥ ធិពលធលីធលាកអនកខ្លាំងបំសុរធចញពីធមធរៀនធនេះ?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ធែាយដសអកធលីបញ្ជីអព
ំ ីអវីដែលធ្វីឲ្យ កាលយជាឧបជឈាយ៍លអ និងឧបជឈាយ៍អាគកក់ ធរីធលាកអនកគរូវអភិវឌ្ឍធលីចរិរលកខ
ណៈណាខ្លេះ?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ចូរអ្ិស្ឋានស្គមាប់ឧបជឈាយ៍ ស្ ធិវិហ្ារិក និងស្គមាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ការរកសាធរឿងស្មងារ់ និងការ ុកចិរធត នៅកនុង
ំនាក់ ំនងឧបជឈាយ៍របស្់ស្ិកាខកាម។
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ធមា៉ោង ៤
ការចាប់ធសដរ
ើ ទំនាក់ទំនងឧបជ្ឈាយ៍
ករមវត្ុ



«គពេះធយស្ូ(វ)សដល់ជាគំរូ
យាងលអបំសុរអំពឧ
ី បជឈាយ៍»
–ធរច & អូស្ទ័រហ្ាយស្៍

ធែើមបីពណ៌នាអំពធី ស្ចកដីតាង
ំ ស្ញ្ញាអំពីការធ្វីជាឧបជឈាយ៍។



ធែើមបីសដល់ឧ ាហ្រណ៍អព
ំ ីរធបៀបវារៈស្គមាប់ធពលជួបោនជាមួយឧបជឈាយ៍។



ធែើមបីចងគកងស្ំណួរដែលឧបជឈាយ៍អាចធគបីបាន។



ធែើមបីពនយល់អព
ំ ីស្ារៈស្ំខ្ាន់របស្់ចណ
ំ ុចអនុវរត។



ធែើមបីធរៀនរធបៀបធគបីកណ
ំ រ់គតាឧបជឈាយ៍។

ធសច្កតីសញ្ញឈអ្ំពីការធ្វើជាឧបជ្ឈាយ៍

ំនាក់ ំនងឧបជឈាយ៍មានបីគជុងៈ គពេះ ឧបជឈាយ៍ និងស្ ធិវិហ្ារិក។ ធនាេះគឺជាធស្ចកដតា
ី ង
ំ ស្ញ្ញា ខ្ាងវិញ្ញាណ។

ម្រពះ

ឧបជ្ឈាយ៍

សេធវិ ហា
ិ រិក

ធាតុផឈសំនន្ធសច្កដីសញ្ញឈអ្ំពីការធ្វើជាឧបជ្ឈាយ៍

ធស្ចកដីស្ញ្ញាអំពីការធ្វីជាឧបជឈាយ៍ កំណរ់ចបាប់គគឹេះស្គមាប់ ំនាក់ ំនងឧបជឈាយ៍។ ធស្ចកដីស្ញ្ញា ធឆលីយរបនឹង
ស្ំណួរខ្ាងធគកាមៈ

១. ធរីធយីងជួបោនធនៅធពលណា និងធនៅកដនលងណា?
២. ធរីធយីងនឹងជួបោនរយៈធពលបុនមាន?

៣. ធរីធយីងនឹងជួបោនញឹកញាប់បន
ុ ណា?
៤. ធរីធពលជួបោនរបស្់ធយីងនឹងនិយាយអំពីគបធានប អវីខ្លេះ?
៥. ធរីគបធានប អវីខ្េះល ដែលមិនគរូវនិយាយ?
ម្ពិះ – ឧប ្ឈាយ៍ - សទធិវិហារិក
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៦. ធរីមានចបាប់អវីខ្លេះស្គមាប់ការរកសាធរឿងស្មងារ់?
៧. ធរីធយីងែឹងធពលដែលធយីងបានស្ធគមចអវីដែលធយីងបានែាក់ធចញធែើមបីធ្វីយាងែូចធមដច?

*ស្គមាប់ស្ ធិវិហ្ារិកធនៅកនុងការហ្វឹកហ្វឺនរបស្់អិមអិនអិម ចំណុចធនេះនឹងគរូវបានពិភាកសាធនៅកនុងមូឌ្ុលចុងធគកាយនន
កមមវិ្ីែាំគកុមជំនុំ។

វាគបដហ្លជាមិនអាចចូលធគជៅធនៅកនុងការពិភាកសាអំពីការធ្វីជាឧបជឈាយ៍ែូចដែលឧបជឈាយ៍គិរថាចំបាច់ជានិចធច នាេះ
ធ ។ គបដហ្លជាមិនមានការមួយចំនួនដែលស្ ធិវិហ្ារិកមិនចង់ដចកចយធ

ជាពិធស្ស្ គបស្ិនធបីឧបជឈាយ៍កជ
៏ ាគគូ

គងវាលរបស្់ស្ ធិវិហ្ារិកសងដែរធនាេះ។
ធនៅធពលដែលឧបជឈាយ៍ និងស្ ធិវិហ្ារិកបានស្ធគមចធោលធែៅធនៅកនុង ំនាក់ ំនងឧបជឈាយ៍របស្់ពួកធគ ពួកធគអាច
ស្ធគមចថាធរីពួកធគចង់បនតជួបោនដែរឬអរ់។ គបស្ិនធបីែូធចនេះ ពួកធគគួរដរបធងកើរធស្ចកដតា
ី ង
ំ ស្ញ្ញាអំពកា
ី រធ្វីជា
ឧបជឈាយ៍ថមើធ ៀរ។

សំណួរតដលម្រតូវសួររុន្ច្ុះហត្ធលខាធលើធសច្កដី សញ្ញឈអ្ំពីការធ្វើជាឧបជ្ឈាយ៍

ចូរអានស្ំណួរ ាំងគបាំមួយធនេះស្គមាប់ឲ្យឧបជឈាយ៍ស្រួ ស្ ធិវិហ្ារិក និងស្ួរស្ិកាខកាមថាធរីមានស្ំណួរធសសងធ ៀរដែល
ពួកធគចង់បដនថមដែរឬធ ។
ខ្ាងធគកាមធនេះជាស្ំណួរមួយចំនួនដែលធលាកអនកអាចស្ួរស្ ធិវិហ្ារិក ជាស្ំណួរដែលដសអកធលីគរុធកាស្លយមនុស្ស
ធពញវ័យ។
១. ធហ្រុអវីបានជាធលាកអនកចូលរួមធនៅកនុងែំធណីរការឧបជឈាយ៍?
២. ធរីធលាកអនកចង់ធរៀនជំនាញ ឬព័រ៌មានអវ?
ី
៣. ធរីធលាកអនកចង់អភិវឌ្ឍលកខណៈអវីខ្លេះធនៅកនុងរយៈធពលគបាំដខ្បនទាប់?
៤. ធរីធលាកអនកចង់សលាស្់បដូរលកខណៈអវីខ្លេះធនៅកនុងដខ្ធគកាយៗ?
៥. ធរីប ពិធស្ា្ន៍មួយចំនួនដែលធលាកអនកមាន ជាអវីខ្លេះ ធហ្ីយធរីគពេះអាចធគបីប ពិធស្ា្ន៍
ាំងធនាេះធនៅកនុងព័នធកិចរច បស្់ធលាកអនកបានយាងែូចធមដច?
៦. ធរីធនៅធពលបចចុបបននធនេះធលាកអនកកំពុងជួបគប េះការលំបាក ឬបញ្ហា គប

មអវីខ្លេះធនៅកនុង

ព័នធកិចចរបស្់ធលាកអនក ធនៅកនុង ំនាក់ ំនងរបស្់ធលាកអនកជាមួយគពេះ ឬជាមួយគគួស្ារ
របស្់ធលាកអនក?
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រធបៀបវារ់ៈសម្រាប់ធពលជ្ួបគនឈជារួយឧបជ្ឈាយ៍

រធបៀបវារៈអាចសដល់លំហ្ូរែល់ការបធងកើរធពលជួបោនជាមួយឧបជឈាយ៍។ ធ ាេះបីជាយាងណាក៏ធែាយឧបជឈាយ៍មិនគួរ
កាលយជា ាស្កររបស្់រធបៀបវារៈធ

ជាពិធស្ស្ធបីស្ន
ិ ស្ ធិវិហ្ារិកមានធស្ចកដីគរូវការបនទាន់ ឬដែលនឹកស្មានមិនែល់។

សំណួរបីម្របធេេសម្រាប់ការធ្វើជាឧបជ្ឈាយ៍
ឧបជឈាយ៍គួរដរយកចិរត ុកែាក់អព
ំ ីដសនក ាំងបីធនៅកនុងជើវិររបស្់ស្ ធិវិហ្ារិក។

ជ្ីវិតខាងវិញ្ញឈណ

ជ្ីវិតម្រគ្ួោរ

ជ្ីវិតព័ន្ធកិច្ច

ីវិតខ្ាងវិញ្ញាណ – ៏វិតព័នធកិេច – ីវិតម្គួសារ
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១. ជើវិរខ្ាងវិញ្ញាណរបស្់ស្ ធិវិហ្ារិក
២.

ំនាក់ ំនងរបស្់ោរ់ជាមួយគគួស្ាររបស្់ោរ់

៣. ជើវិរព័នធកិចចរបស្់ស្ ធិវិហ្ារិក
ជ្ីវិតខាងវិញ្ញឈណ

ំនាក់ ំនងជានិរនតររ៍ បស្់ស្ ធិវិហ្ារិកជាមួយគពេះគឺជាគគឹេះស្គមាប់ភាពធជាគជ័យធនៅកនុងព័នធកិចច។ ការយកចិរត ុក

ែាក់ចំធពាេះជើវិរខ្ាងវិញ្ញាណគរូវដរជាអា ិភាព—អនកែឹកនាំយាងធគចីនបានបរាជ័យធនៅកនុងសទេះ និងធនៅកនុងព័នធកិចច
ធែាយធគពាេះភាពកធមសាយខ្ាងវិញ្ញាណ។ ស្ំពា្ធចញពីការែាំគកុមជំនុំ ាម ារឲ្យមានការធែើរយាងជិរស្និ ធជាមួយ
គពេះ។ ធែាយធហ្រុធនេះ ឧបជឈាយ៍គរូវដរែឹងជាពិធស្ស្អំពអ
ី ដវី ែលគពេះកំពុងមានបនទូល និងកំពុងធ្វធី នៅកនុងជើវិរ
ស្ ធិវិហ្ារិករបស្់ពួកធគ។
ចូរដចកចយគំរូស្ំណួរដែលឧបជឈាយ៍អាចស្ួរស្ ធិវហ្
ិ ារិករបស្់ពួកធគបានអំពីជើវិរខ្ាងវិញ្ញាណរបស្់ពួកធគ។ ចូរ
អនុញ្ញារឲ្យពួកធគែឹងថា គំរស្
ូ ំណួរ ាំងធនេះមានធនៅកនុងគបអប់ឧបករណ៍ដែលមានធលីធនៅធគហ្ ំព័ររបស្់ធយីង

www.multiplicationnetwork.org។
សំណួរសម្រាប់ឲឈយឧបជ្ឈាយ៍សួរសេធិវិហារិករបស់ខ្លួន្អ្ំពីជ្ីវិតខាងវិញ្ញឈណ់ៈ

 ធរីគពេះកំពុងមានបនទូលអវីមកធលាកអនកធនៅធពលធនេះ? ធរីធលាកអនកែឹងការធនេះយាងែូច
ធមដច?

 ធរីគពេះបានបធគងៀនអវែ
ី ល់ធលាកអនកចប់តាង
ំ ពីធពលជួបោនកាលពីមុនរបស្់ធយីងមក?
 ធរីធលាកអនកវាយរនមលការធែើររបស្់ធលាកអនកជាមួយគពេះធនៅធពលធនេះយាងែូចធមដចៈ ជិរ
ស្និ ធ ម្យម ឬធនៅឆ្ងយ?

 ធរីធលាកអនកមានធពលធស្ងៀមស្ងារ់គបចំនថងជាមួយគពេះដែរឬធ ? ចូរពណ៌នាអំពធី ពល
ធនាេះគបាប់ខ្ញុំ។

 ធរីធលាកអនកែាក់បញ្ចូលវិន័យអ្ិស្ឋាន និងរមអាហ្ារមកកនុងជើវិររបស្់ធលាកអនកែូច
ធមដច ធនៅធពលដែលធលាកអនកែាំគកុមជំនុំធនេះ?

កំណត់សាគឈល់់ៈ គបស្ិនធបីស្ ធិវិហ្ារិកលន់រអ
ួ ធំ ពីបាបធនៅកនុងជើវិររបស្់ពួកធគ ឧបជឈាយ៍គរូវស្ធគមចអំពរី ធបៀបធែាេះ
ស្ស្ាយបញ្ហាធនេះ ធចញពីចំណុចរកសាជាស្មងារ់ និងធនៅកនុងការគបឹកសាធយាបល់ែល់ស្ ធិវិហ្ារិក ធែាយមានធោល

បំណងស្ដារពួកធគធ ីងវិញ។ ឧបជឈាយ៍គួរដរធលីក ឹកចិរតស្ ធិវិហ្ារិកឲ្យលន់រួអធំ ពីបាបចំធពាេះគពេះ លេះធចលអំធពី
បាប និងរបស្ងវិញ គបស្ិនធបីអាចធ្វីបាន

ុកជាស្ញ្ញា ស្មគាល់អព
ំ កា
ី រដគបចិរ។
ត
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ស្ំណួរបដនថមអំពីជើវិរខ្ាងវិញ្ញាណរបស្់ស្ ធិវិហ្ារិកៈ

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ជ្ីវិតម្រគ្ួោរ
ចូរស្ួរស្ិកាខកាមថាធរីពួកធគមានអារមមណស្៍ ស្ួលចិរន
ត ឹងស្ួរស្ំណួរអំពជ
ី ើវិរគគួស្ាររបស្់ស្ ធិវិហ្ារិករបស្់ពួកធគដែរឬ

អរ់។ ធរីពួកធគមានអារមមណថ
៍ ា អវីខ្លេះជាស្ំណួរគរឹមគរូវ ធហ្ីយស្ំណួរអវីខ្លេះដែលពួកធគមានអារមមណថ
៍ ាមិនគរូវស្ួរ?
ធរីដែនកំណរ់មួយចំនួនដែលឧបជឈាយ៍មិនគួរធែើររំលង មានអវីខ្េះល ?
ចូរដចកស្ិកាខកាមធ ៅជាគកុមដែលមានោន ២-៣ នាក់ ធហ្ីយស្ុំឲ្យពួកធគបធងកើរកគមងស្ំណួរអំពីជើវិរគគួស្ារ។ ចូរឲ្យ
ធពលពួកធគគបដហ្ល ១៥ នា ស្
ី គមាប់ស្កមមភាពធនេះ។ បនទាប់មក ចូរស្រធស្រស្ំណួរដែលពួកធគមានធនៅធលីកាដរ
ធខ្ៀន ឬធនៅធលីសទាំងគកែាស្្ំមួយ។

ឧបជឈាយ៍គរូវស្ួរស្ំណួរអំពី ំនាក់ ំនងរបស្់ស្ ធិវិហ្ារិករបស្់ពួកធគជាមួយបដី ឬគបពនធ និងកូនរបស្់ពួកធគ។ បុដនត
ឧបជឈាយ៍គរូវដរបនតធែាយមានការគបុងគបយ័រន និងការពិចរណាលអិរលអន់ ធនៅធពលដែលធែាេះស្ស្ាយបញ្ហាយាងស្និ ធ
ស្នាល។ ធោលបំណងរបស្់ការធ្វីជាឧបជឈាយ៍គឺជួយស្ ធិវិហ្ារិក មិនដមនធ្វីឲ្យពួកធគ
ឧបជឈាយ៍មិនគរូវហ្ាក់បីែូចជាចង់ែឹងធរឿងសទាល់ខ្លួនធ

ឺចប់ធ ។ ស្ំណួររបស្់

សទុយធ ៅវិញ ពួកធគគរូវដរឲ្យស្ ធិវិហ្ារិករបស្់ពួកធគមាន

ឱកាស្ដចកចយអំណរធនៅកនុងជើវិរគគួស្ារ និងការលំបាកដែលកំពុងដរធកីរមាន បុដនតធនៅកនុងបរិយាកាស្មួយដែល
គបកបធែាយការ ុកចិរត និងការរកសាធរឿងស្មងារ់ គពម ាំងធនៅកគមិរមួយដែលស្ ធិវិហ្ារិក មានអារមមណ៍ស្ស្ួលធនៅ
កនុងចិរ។
ត

សំណួរសម្រាប់ឲឈយឧបជ្ឈាយ៍សួរសេធិវិហារិករបស់ខ្លួន្អ្ំពីជ្ីវិតម្រគ្ួោរ់ៈ




ធរីធលាកអនកឲ្យធពលបុនមានធ ៅគគួស្ាររបស្់ធលាកអនក?

ធរីធលាកអនក និងបដី ឬគបពនធរបស្់ធលាកអនកមានធពលពិធស្ស្ធរៀងរាល់ស្បាដហ្៍ដែរឬធ
ជាធពលដែលធលាកអនកធចញធ ៅដរពីរនាក់ធែើមបីសសាភាជប់ធ ីងវិញ? ស្ូមដចកចយ
គបាប់ខ្ញុំពីអវីដែលធលាកអនកធ្វី។



ធរីកូនរបស្់ធលាកអនកមានអារមមណែ
៍ ូចធមដចអំពីធពលធវលាដែលធលាកអនកមានស្គមាប់
ពួកធគ?



ធរីធលាកអនកធ្វក
ី ិចចការអវីខ្លេះធែើមបីធ្វីឲ្យសទេះរបស្់ធលាកអនកកាលយធ ៅជា ីជគមកដ៏មាន

ស្ុវរថិភាពស្គមាប់គគួស្ាររបស្់ធលាកអនក? ធរីធលាកអនកការពារសទេះរបស្់ធលាកអនកកុំឲ្យ
កាលយជាសទេះស្ាធារណៈដែលមានការមកធលងជាែរាបពីអនកដែលធលាកអនកកំពុងបធគមី?



ធរីធលាកអនកកំពុងធែាេះស្ស្ាយបញ្ហាគគួស្ារណាមួយដែលកំពុងរារាំងស្មរថភាពរបស្់
ធលាកអនកមិនឲ្យមានគបស្ិ ធភាពធនៅកនុងការែាំគកុមជំនុំដែរឬធ ?
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ស្ំណួរបដនថមអំពីជើវិរគគួស្ាររបស្់ស្ ធិវិហ្ារិកៈ

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ជ្ីវិតព័ន្ធកិច្ច

ធ ាេះបីជាធោលធែៅចុងធគកាយរបស្់ការហ្វឹកហ្វឺនធនេះគឺជាការធានាថា គកុមជំនដុំ ែលមានស្ុខ្ភាពលអគរូវបានែាំក៏
ធែាយ ស្ំណួរមុនៗធសដារធលីការដថរកសាអនកែាំគកុមជំនុំដែលមានស្ុខ្ភាពលអ។ ជើវិរខ្ាងវិញ្ញាណ និងជើវិរគគួស្ារ

របស្់ពួកធគធវញយាងស្អិររមួរចូលធ ៅកនុងែំធណីរការែាំគកុមជំនុំ។ ធនាេះគឺជាមូលធហ្រុដែលធមាងធនេះនិយាយអំពី
ដសនក ាំងពីរធនាេះមុន។ ស្ំណួរអំពីព័នធកិចែ
ច ាំគកុមជំនស្
ុំ រ
ិថ ធនៅកគមិរ ីបី។ ធ ាេះបីបីយាងណាក៏ធែាយ គំនិរ និងចិរត
ធឆេះឆួលរបស្់អនកែាំគកុមជំនុំនឹងធនៅឆ្ងយពីព័នធកិចរច បស្់ពួកធគ គបស្ិនធបីពួកធគមិនបានយកចិរត ុកែាក់គគប់គោន់
ចំធពាេះជើវិរខ្ាងវិញ្ញាណ និងជើវិរគគួស្ាររបស្់ពួកធគជាមុនធ ធនាេះ។
ចូរស្ុំស្ិកាខកាមឲ្យធយាបល់អព
ំ ដី សនកមួយចំនួនរបស្់ព័នធកិចចដែលឧបជឈាយ៍គួរដរធលីកធ ីងធនៅកនុងធពលជួបោនជាមួយ
ឧបជឈាយ៍។ ចូរស្រធស្រដសនក ាំងធនាេះធនៅធលីកាដរធខ្ៀន ឬសទាំងគកែាស្្ំមួយស្នលឹក។
សំណួរសម្រាប់ឲឈយឧបជ្ឈាយ៍សួរសេធិវិហារិករបស់ខ្លួន្អ្ំពីជ្ីវិតព័ន្ធកិច្ច់ៈ



ធរីធលាកអនកអាចគបាប់ខ្ញុំអព
ំ កា
ី រធ ៅធលងនាធពលថមៗ
ើ ធនេះ ដែលធលាកអនកមានជាមួយ

អនក ាក់ ងថមើបានដែរឬធ ? ធរីការធ ៅធលងធនាេះគបគពឹរធត ៅែូចធមដច និងធហ្រុអវី?



ធរីមានការលំបាកដែលធលាកអនកកំពុងមានធនៅធពលឥ ូវធនេះធនៅកនុងការែាំគកុមជំនុំដែរ
ឬធ ? ស្ូមគបាប់ខ្ញុំអព
ំ កា
ី រលំបាកធនេះ។



ធរីធលាកអនកបានធ ៅធលងបុនាម នែង ចប់តាង
ំ ពីការជួបោនធលីកមុនរបស្់ធយីងមក ធហ្ីយ
ធនៅកនុងចំធណាមការធ ៅធលង ាំងធនេះ ធរីបុនាម នែងជាការធ ៅធលងដបបដថបំបន?



ធរីធលាកអនកកំពុងធ្វអ
ី វីធែើមបីស្គាល់រំបន់ធនាេះកាន់ដរចបាស្់?



ធរីធលាកអនកធរៀនបានអវីថមើអព
ំ ីរំបន់ធោលធែៅរបស្់ធលាកអនក?



ធរីធលាកអនកបានធជាគជ័យយាងណាធនៅកនុងការចប់ធសដើមគកុមរូច?



ធរីមានជធមលាេះធកីរធ ីងដែរឬធ ? គបស្ិនធបីមាន ធរីធលាកអនកបានធែាេះស្ស្ាយជធមលាេះ
ធនាេះែូចធមដច?



ធរីធលាកអនកធ ីញមនុស្សណាធនៅកនុងគកុមរូចរបស្់ធលាកអនកដែលមានស្កាតនុពលកាលយ
ជាអនកែឹកនាំដែរឬធ ? ចូរគបាប់ខ្ញុំអព
ំ ព
ី ួកធគ។



ធរីធលាកអនកមានអារមមណស្៍ ស្ួលចិរតយាងណាជាមួយនឹងធលបឿនដែលគកុមជំនក
ុំ ំពុងគរូវ
បានែាំ?
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ធរីមានដសនកណាមួយធនៅកនុងព័នធកិចដច ែលធលាកអនកកំពុងដរធ ីញខ្លួនឯងមិនស្ស្ួលចិរត ឬ
គរូវការជំនួយដែរឬធ ?



ធរីធលាកអនកបានស្ុំអនកណាឲ្យធ្វីជាអនកអ្ិស្ឋានោំគ ស្គមាប់ធលាកអនក ធនៅធពលដែល
ធលាកអនកែាំគកុមជំនុំធនេះ? ធរីធលាកអនកគបាប់ស្ំណូមពរអ្ិស្ឋាន និងការធឆលីយរបែល់
ពួកធគញឹកញាប់បុនណា?

ស្ំណួរបដនថមអំពីជើវិរព័នធកិចរច បស្់ស្ ធិវិហ្ារិកៈ

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ធរីធលាកអនកគិរថា ធហ្រុអវីបានជាការហ្វឹកហ្វឺនធនេះែាក់បញ្ហាអំពជ
ី ើវិរខ្ាងវិញ្ញាណ និងគគួស្ារមុនជើវិរព័នធកិចច?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ច្ំណុច្អ្ន្ុវតត

ធពលជួបោនជាមួយឧបជឈាយ៍មិនចប់ស្ពវគគប់ធ ីយ ធបីឧបជឈាយ៍មិនបានស្ួរស្ំណួរថា៖ «ែូធចនេះ ធរីជំហ្ានបនទាប់
ធ ៀររបស្់ធលាកអនកធ្វអ
ី វីខ្លេះ?»។ ស្ ធិវិហ្ារិកគរូវដរ

ួលបានការជំរុញឲ្យគិរពិចរណា និងកំណរ់អដវី ែលពួកធគ

នឹងធ្វីបនទាប់ធ ៀរ មិនថាការធនាេះពាក់ព័នធនឹងជើវិរខ្ាងវិញ្ញាណ គគួស្ារ និងព័នធកិចរច បស្់ពួកធគធ ីយ។
ការែាំគកុមជំនគ
ុំ ឺជាវឌ្ឍនៈភាពននស្កមមភាព។ ស្ ធិវិហ្ារិកគរូវដរពិចរណាអវដី ែលពួកធគនឹងធ្វីបនទាប់ធ ៀរ ធែើមបី
ធែាេះស្ស្ាយបញ្ហាធនៅកនុងជើវិររបស្់ពួកធគជាមួយគពេះ ពគងឹងជើវិរគគួស្ាររបស្់ពួកធគ និងធ្វីឲ្យគកុមជំនុំដែលបានែាំ
រីកចធគមីន។ ធនៅធពលដែលបញ្ហា ធលចធ ីងធនៅកនុងធពលជួបោនធនេះ បញ្ហា ាំងធនាេះគរូវដរធែាេះស្ស្ាយតាមរធបៀប

ណាមួយ—ស្ ធិវិហ្ារិកគរូវដរស្ធគមចរធបៀប និងធពល។ ការធរៀនស្ូគរពិរគបាកែធកីរធ ីង ដរធនៅធពលដែលស្ ធិ
វិហ្ារិក

ួលយកការ

ួលខ្ុស្គរូវស្គមាប់ការរីកចធគមីនរបស្់ខ្លួនធគបុធណ្ ាេះ។ ការធនេះគរូវបានស្ធគមចធែាយស្ារ

ជំហ្ានអនុវរតជាក់លាក់។ ជំហ្ាន ាំងធនេះក៏ធ្វីជារងវាស្់ដ៏ចបាស្់លាស្់ ដែលអាចឲ្យឧបជឈាយ៍ និងស្ ធិវិហ្ារិកវាស្់
ដវងជាមួយោនអំពកា
ី ររីកចធគមីនដែលបានស្ធគមច។
សំណួរសម្រាប់ឧបជ្ឈាយ៍់ៈ




ធរីធលាកអនកនឹងចរ់ជំហ្ានបនទាប់អវីខ្លេះអំពីស្ថានភាពធនេះ?

ធរីធលាកអនកចង់ស្ធគមចអវធី នៅចធនលាេះធពលឥ ូវធនេះ និងធពលធគកាយធ ៀរដែលធយីង
ជួបោន?
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ធរីធលាកអនកធមីលធ ីញអវជ
ី ាកិចចការបនទាប់ដែលធលាកអនកគរូវធ្វីអព
ំ ីស្ថានភាពធនេះ?



ធរីធលាកអនកស្ងឃឹមថានឹងធែាេះស្ស្ាយជធមលាេះរវាង [ធ

មាេះ] និង [ធ

មាេះ] យាងែូចធមដច?



ធរីធលាកអនកស្ងឃឹមថានឹងឆលងសុរឧបស្គគធនេះយាងែូចធមដច?



ធរីការបីយាងដែលធលាកអនកមានអារមមណ៍ថា ធលាកអនកគរូវធ្វីធែើមបីធ្វឲ្យ
ី គកុមជំនុំ

ដែលបានែាំរីកចធគមីនធនៅចធនលាេះធពលឥ ូវធនេះ និងធពលធគកាយធ ៀរដែលធយីងជួប
ោន?



ធរីធលាកអនកនឹងធ្វីអធវី នៅស្បាដហ្៍ធគកាយជាមួយ [ធ
ង?



ធរីធលាកអនកនឹងដបរធ ៅរកអនកណាធែើមបី

មាេះ] ធែើមបីធបីកការគបាស្ស្័យ ាក់

ួលបានជំនួយជាមួយបញ្ហាដែលធលាកអនក

ធ ីបដរបានធលីកធ ីង?
ស្ំណួរបដនថមពាក់ព័នន
ធ ឹងចំណុចអនុវរតៈ

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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ការធត្បើអ្នកជ្ឈំនាញ
យូរៗមដងធនៅកនុងធពលជួបោនជាមួយឧបជឈាយ៍ ឧបជឈាយ៍គបដហ្លជាយល់ចបាស្់ថា ពួកធគយល់មិនែល់ធ ។ ស្ ធិ

វិហ្ារិករបស្់ពួកធគគបដហ្លជាគរូវការែំបូនមាន ឬឱវា ធនៅដសនកដែលឧបជឈាយ៍មានអារមមណថ
៍ ាអស្មរថភាព។ ធនៅ
ធពលដែលការធនេះធកីរធ ីង ឧបជឈាយ៍គរូវដរធស្មាេះគរង់អំពកា
ី រធនេះ។ ធយីងមិនដមនជាអនកជំនាញគគប់ដសនក ាំងអស្់
ធនៅកនុងព័នធកិចចធ ។ ឧបជឈាយ៍លអ

ួលស្គាល់ធពលដែលពួកធគគរូវដណនាំអនកែន ធ ៀរដែលអាចជួយស្ ធិវិហ្ារិក

របស្់ពួកធគធនៅកនុងដសនកធនាេះបាន—មនុស្សដែលជាអនកឯកធ ស្ដសនកដែលគរូវការ។ ធនេះអាចជាគបធានប ស្គមាប់
ធពលជួបោនធលីកធគកាយសងដែរ។ ឧបជឈាយ៍អាចស្ួរស្ំណួរែូចជាៈ «ធរីការជួបោនរបស្់ធលាកអនកជាមួយ [ធលាក
គគូ ធមៅ អាន] ាក់ ងនឹងបញ្ហាដែលធលាកអនកបានធលីកធ ីងកាលពីធពលមុនធនាេះយាងែូចធមដចដែរ? ធរីមានអវី
ដែលធលាកអនកចង់ដចកចយដែរឬធ ?»។
១. ឧបជឈាយ៍គរូវ

ួលស្គាល់ការមានដែនកំណរ់របស្់ខ្លួន។

ឧបជឈាយ៍រិចរួចណាស្់ដែលមានការហ្វឹកហ្វឺនគគប់គោន់ឲ្យធ្វីធលីស្ពីការគបឹកសាធយាបល់បនតិចបនតួច ែូធចនេះធហ្ីយ
ឧបជឈាយ៍គរូវ

ួលស្គាល់ការមានដែនកំណរ់របស្់ពួកធគ ជាពិធស្ស្ធនៅកនុងដសនកគបឹកសាធយាបល់។ ឧបជឈាយ៍គរូវ

ដរស្គាល់ធពលដែលគរូវដណនាំស្ ធិវិហ្ារិកធ ៅរកអនកមានវិជចាជើវៈជាអនកគបឹកសាធយាបល់។ ការខ្កខ្ានមិនបានធ្វី

ែូធចនេះអាចធ្វបា
ី បស្ ធិវិហ្ារិក គពម ាំងធ្វីឲ្យឧបជឈាយ៍អាចជួបនឹងការបដឹងសដល់សងដែរធនៅកនុងបរិប មួយចំនួន។
២. ឧបជឈាយ៍គរូវែាក់បញ្ចូលអនកឯកធ ស្ធនៅកនុងដសនកដែលពួកធគមានអារមមណម
៍ ិនស្ស្ួលចិរត ឬអស្មរថភាព។ ធនេះ
អនុញ្ញារឲ្យស្ ធិវិហ្ារិកពគងើកបណដាញោំគ របស្់ពួកធគ។ អនកដែលឧបជឈាយ៍ដណនាំអាចគរ ប់ជាឧបជឈាយ៍
បនទាប់របស្់ស្ ធិវិហ្ារិក ធនៅធពលដែល ំនាក់ ំនងឧបជឈាយ៍នាធពលបចចុបបននបានបញ្ចប់ធ ៅ។
េិនានឈន្ុបឈបតតិសម្រាប់ឧបជ្ឈាយ៍
ធនៅកនុង ិននានុបបរតិស្គមាប់ឧបជឈាយ៍ ឧបជឈាយ៍ករ់គតាធពលដែលពួកធគបានជួបជាមួយស្ ធិវិហ្ារិករបស្់ពួកធគ អវី
ដែលបានពិភាកសាោន និងជំហ្ានអនុវរតអខ្
វី លេះដែលបានឯកភាពោន។ ឧបជឈាយ៍មិនគួរបំធពញ ិនាន នុបបវរតិធនេះធនេះធនៅ
កនុងអំ ុងធពលជួបោនជាមួយឧបជឈាយ៍ធ ីយ បុដនតគួរដរភាលមៗធគកាយពីការជួបោនធនាេះ គបស្ិនធបីអាចធ្វីបាន។

មុនែល់ធពលជួបោនជាមួយឧបជឈាយ៍ធលីកធគកាយធ ៀរ ឧបជឈាយ៍គួរដរពិនិរយធមីលធ ីងវិញនូវអវដី ែលបានធកីរធ ីង
ធនៅកនុងធពលជួបោនធលីកមុន។ ពួកធគក៏គួរដរធយាងធ ៅរកស្ំណួរធនៅ ំព័រ ីពីររបស្់ ិននានុបបវរតិស្គមាប់ឧបជឈាយ៍

ដែលអាចធ្វីជាធយាបល់ស្គមាប់អវីដែលគរូវស្ួរស្ ធិវិហ្ារិករបស្់ពួកធគធនៅកនុងអំ ុងធពលជួបោនដែលនឹងមកែល់។
ិនាន នុបបវរតស្
ិ គមាប់ឧបជឈាយ៍គរូវបានែាក់បញ្ចូលធនៅកនុងដសនកបនទាប់។

ការលានចែនកំណត់ – អនកឯកចទស

តម្រាសម្រាប់អ្នកសម្ររបសម្ររួល | ការធ្វើជាឧបជ្ឈាយ៍

www.multiplicationnetwork.org

35

ការបញ្ចប់

ចូរស្ុំស្ិកាខកាមឲ្យស្រធស្រកិចចការមួយដែលពួកធគនឹងធ្វី ជាល ធសលននធមាងស្ិកសាធនេះ ដែលពួកធគមិនបានគិរែល់ពី
មុនមក។ ចូរអធញ្ជីញពួកធគមួយចំនួនរូចឲ្យដចកចយគំនិររបស្់ពួកធគគបាប់គកុម ាំងមូល។
ចូរស្រធស្រកិចចការមួយដែលធលាកអនកនឹងធ្វី ជាល ធសលននធមាងស្ិកសាធនេះ ដែលពួកធគមិនបានគិរែល់ពីមុនមក។

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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ទិនាន៉ោនប
ុ បតតស
ិ ត្មាប់ឧបជ្ឈាយ៍
ធ

មាេះស្ ធិវិហ្ារិកៈ

កាលបរិធចេ ជួបោនៈ

ធមាងជួបោនៈ

ីកដនលងៈ

សំណួរផដួច្ធផដើរ់ៈ ធរីធលាកអនកធរៀនបានអវធី នៅកនុងមូឌ្ុលមុន? ធរីធលាកអនកបានអនុវរតចំណុចធនាេះយាងែូចធមដច?
សំណួរខាងវិញ្ញ៉ោណ (គំរូស្ំណួរមានធនៅដសនកខ្ាងធគកាយនន ំព័រធនេះ)

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
សំណួរអ្ំេីត្គួស្រ (គំរូស្ំណួរមានធនៅដសនកខ្ាងធគកាយនន ំព័រធនេះ)

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
សំណួរអ្ំេីេ័នធកិចច (គំរូស្ំណួរមានធនៅដសនកខ្ាងធគកាយនន ំព័រធនេះ)

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ច្ូរសួរជាន្ិច្ចថ់ៈ ធរីធលាកអនកបាននាំយករបាយការណ៍កខ្គរបស្់ធលាកអនកមកឲ្យអនកែឹកនាំព័នធកិចរច បស្់ធលាកអនក
ដែរឬធ ?
ជ្ំហាន្អ្ន្ុវតត់ៈ (ចូរបំធពញដសនកធនេះជាមួយស្ ធិវិហ្ារិករបស្់ធលាកអនក)
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សំណួរខាងវិញ្ញ៉ោណ

 ធរីគពេះកំពុងមានបនទូលអវីមកធលាកអនកធនៅធពលធនេះ? ធរីធលាកអនកែឹងការធនេះយាងែូចធមដច?
 ធរីគពេះបានបធគងៀនអវែ
ី ល់ធលាកអនកចប់តាង
ំ ពីធពលជួបោនកាលពីមុនរបស្់ធយីងមក?

 ធរីធលាកអនកវាយរនមលការធែើររបស្់ធលាកអនកជាមួយគពេះធនៅធពលធនេះយាងែូចធមដចៈ ជិរស្និ ធ ម្យម ឬធនៅ
ឆ្ងយ?

 ធរីធលាកអនកមានធពលធស្ងៀមស្ងារ់គបចំនថងជាមួយគពេះដែរឬធ ? ចូរពណ៌នាអំពធី ពលធនាេះគបាប់ខ្ញុំ។
 ធរីធលាកអនកែាក់បញ្ចូលវិន័យអ្ិស្ឋាន និងរមអាហ្ារមកកនុងជើវិររបស្់ធលាកអនកែូចធមដច ធនៅធពលដែលធលាក
អនកែាំគកុមជំនុំធនេះ?

 ធរីធលាកអនកកំពុងចំណាយធពលដរមនាក់ឯងធែើមបីស្ដាប់គពេះស្ូរធស្ៀងរបស្់គពេះដែរឬធ ? ចូរពណ៌នាអំពកា
ី រ
ធនាេះ។

 គបស្ិនធបីធលាកអនកចង់ដចកចយ ចូរគបាប់ខ្អ
ញុំ ព
ំ ីដសនកណាមួយដែលធលាកអនកកំពុងលំបាកខ្ាងវិញ្ញាណ។
សំណួរអ្ំេីត្គួស្រ

 ធរីធលាកអនកឲ្យធពលបុនមានធ ៅគគួស្ាររបស្់ធលាកអនក? ធរីធពលធវលាបុនមានភាគរយស្គមាប់ដរគគួស្ាររបស្់
ធលាកអនក?

 ធរីធលាកអនក និងបដី ឬគបពនធរបស្់ធលាកអនកមានធពលពិធស្ស្ធរៀងរាល់ស្បាដហ្៍ដែរឬធ ជាធពលដែលធលាកអនក
ធចញធ ៅដរពីរនាក់ធែើមបីសសាភាជប់ធ ីងវិញ? ស្ូមដចកចយគបាប់ខ្ញុំពអ
ី វីដែលធលាកអនកធ្វី។

 ធរីកូនរបស្់ធលាកអនកមានអារមមណែ
៍ ូចធមដចអំពីធពលធវលាដែលធលាកអនកមានស្គមាប់ពួកធគ?

 ធរីធលាកអនកធ្វក
ី ិចចការអវីខ្លេះធែើមបីធ្វីឲ្យសទេះរបស្់ធលាកអនកកាលយធ ៅជា ីជគមកដ៏មានស្ុវរថិភាពស្គមាប់គគួស្ារ
របស្់ធលាកអនក? ធរីធលាកអនកការពារសទេះរបស្់ធលាកអនកកុឲ្យ
ំ កាលយជាសទេះស្ាធារណៈដែលមានការមកធលងជា
ែរាបពីអនកដែលធលាកអនកកំពុងបធគមីយាងែូចធមដច?

 ធរីធលាកអនកកំពុងធែាេះស្ស្ាយបញ្ហាគគួស្ារណាមួយដែលកំពុងរារាំងស្មរថភាពរបស្់ធលាកអនកមិនឲ្យមានគបស្ិ ធ
ភាពធនៅកនុងការែាំគកុមជំនដុំ ែរឬធ ?

សំណួរអ្ំេីេ័នធកិចច



ធរីធលាកអនកអាចគបាប់ខ្ញុំអព
ំ ីការធ ៅធលងនាធពលថមៗ
ើ ធនេះ ដែលធលាកអនកមានជាមួយអនក ាក់ ងថមើបានដែរ
ឬធ ?



ធរីមានការលំបាកដែលធលាកអនកកំពុងមានធនៅធពលឥ ូវធនេះធនៅកនុងការែាំគកុមជំនដុំ ែរឬធ ?



ធរីធលាកអនកបានធ ៅធលងបុនាម នែង ចប់តាង
ំ ពីការជួបោនធលីកមុនរបស្់ធយីងមក ធហ្ីយធនៅកនុងចំធណាមការ
ធ ៅធលង ាំងធនេះ ធរីបុនាម នែងជាការធ ៅធលងដបបដថបំបន?



ធរីធលាកអនកកំពុងធ្វអ
ី វីធែើមបីស្គាល់រំបន់ធនាេះកាន់ដរចបាស្់?



ធរីធលាកអនកធរៀនបានអវីថអ
មើ ព
ំ ីរំបន់ធោលធែៅរបស្់ធលាកអនក?
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ធរីមានជធមលាេះធកីរធ ីងដែរឬធ ? គបស្ិនធបីមាន ធរីធលាកអនកបានធែាេះស្ស្ាយជធមលាេះធនាេះែូចធមដច?



ធរីធលាកអនកធ ីញមនុស្សណាធនៅកនុងគកុមរូចរបស្់ធលាកអនកដែលមានស្កាតនុពលកាលយជាអនកែឹកនាំដែរឬធ ?
ចូរគបាប់ខ្ញុំអព
ំ ព
ី ួកធគ។




ធរីធលាកអនកមានអារមមណស្៍ ស្ួលចិរតយាងណាជាមួយនឹងធលបឿនដែលគកុមជំនក
ុំ ំពុងគរូវបានែាំ?

ធរីមានដសនកណាមួយធនៅកនុងព័នធកិចដច ែលធលាកអនកកំពុងដរធ ីញខ្លួនឯងមិនស្ស្ួលចិរត ឬគរូវការជំនួយដែរ
ឬធ ?



ធរីធលាកអនកបានស្ុំអនកណាឲ្យធ្វីជាអនកអ្ិស្ឋានោំគ ស្គមាប់ធលាកអនក ធនៅធពលដែលធលាកអនកែាំគកុមជំនុំ
ធនេះ? ធរីធលាកអនកគបាប់ស្ំណូមពរអ្ិស្ឋាន និងការធឆលីយរបែល់ពួកធគញឹកញាប់បុនណា?

ចំណុចសករមភាេ



ធរីធលាកអនកស្ងឃឹមថានឹងឆលងសុរឧបស្គគធនេះយាងែូចធមដច?



ធរីធលាកអនកនឹងដបរធ ៅរកអនកណាធែើមបី

ួលបានជំនួយជាមួយបញ្ហាដែលធលាកអនកធ ីបដរបានធលីកធ ីង?



ធរីធលាកអនកចង់ស្ធគមចអវីធនៅចធនលាេះធពលឥ ូវធនេះ និងធពលធគកាយធ ៀរដែលធយីងជួបោន?

ធរីធលាកអនកធមីលធ ីញអវជ
ី ាកិចចការបនទាប់ដែលធលាកអនកគរូវធ្វអ
ី ព
ំ ីស្ថានភាពធនេះ?
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ធសណារីយូសត្មាប់ធេលជ្ឈុំាជា
ន៉ោ រួយឧបជ្ឈាយ៍
ធាលបំណង
លំហ្ារ់ធនេះមានធោលធែៅសដល់ឲ្យស្ិកាខកាមមានឱកាស្ហ្ារ់ធ្វីធពលជួបោនជាមួយឧបជឈាយ៍។ ធយីងសដល់ជូនធស្ណារី
យូធសសងោនបី។ ធស្ណារីយូនីមួយៗគួរដរចំណាយធពលែប់នា បា
ី នធហ្ីយ។ ធស្ណារីយូ ាំងអស្់គរូវការឧបជឈាយ៍

និងស្ ធិវិហ្ារិក។ ធគកាយពីពណ៌នាធស្ណារីយូគបាប់ឧបជឈាយ៍ និងស្ ធិវិហ្ារិកធែាយស្មងារ់រួចធហ្ីយ ចូរ ុកធពលឲ្យ
ពួកធគបុនាម ននា ធី ែើមបីធរៀនចំ មុនធពលដែលស្ដមដងធស្ណារីយូធនាេះ ធនៅមុខ្មនុស្សែន ធ ៀរ។ ធគកាយពី «ធពល
ជួបោន»ធនេះរួចធហ្ីយ ចូរស្ួរស្ិកាខកាមែន ធ ៀរអំពីរធបៀបដែលពួកធគវាយរនមលគបស្ិ ធភាពរបស្់ឧបជឈាយ៍។ ធរី
ោរ់ធ្វអ
ី បា
វី នលអ? ធរីោរ់អាចធ្វបា
ី នកាន់ដរគបធស្ីរជាងធនេះធែាយរធបៀបណា?
ធោបល់
ចូរយកចិរត ុកែាក់ជាពិធស្ស្ចំធពាេះភាគរយននធពលធវលាដែលឧបជឈាយ៍និយាយ។ ភាគរយធនាេះគួរដររិច។ ធលីស្
ពីធនេះធ ៀរ
យ៍គួរដរៈ

ំនាក់ ំនងរបស្់ឧបជឈាយ៍គួរដរស្ួរឲ្យបានធគចីន ជំនួស្ឲ្យការសដល់គំនិរ ឬធយាបល់របស្់ខ្លួន។ ឧបជឈា

១. ស្ួរស្ំណួរធែើមបីបញ្ជាក់ចបាស្់អព
ំ ស្
ី ថានភាព។

២. និយាយធ ីងវិញអវដី ែលធគស្ដាប់ឮពីស្ ធិវិហ្ារិករបស្់ធគ ធែើមបីគបាកែថា ធគយល់អព
ំ ស្
ី ថានភាព។
៣. ស្ួរស្ំណួរដែលនឹងជួយស្ ធិវិហ្ារិករកធមីលជធគមីស្ ឬចធមលីយធសសងៗស្គមាប់បញ្ហា។

៤. បងហាញភាពអាណិរអាស្ូរែល់ស្ ធិវិហ្ារិក ឬបងហាញការចប់អារមមណច
៍ ំធពាេះអវដី ែលធគកំពុងដរនិយាយ។
កំណរ់ស្មគាល់ៈ បុរស្គួរដរធ្វីជាឧបជឈាយ៍ែល់បុរស្ ធហ្ីយស្តស្ដីគួរដរធ្វីជាឧបជឈាយ៍ែល់ស្តស្ដី។
ធសណ្រីយូេី ១

ស្ ធិវិហ្ារិកមកជួបឧបជឈាយ៍របស្់ខ្លួន ាំងគពួយបារមភ និងភ័យខ្លាច។ ស្មាជិកពីរនាក់ធនៅកនុងគកុមរូចកាលពី
ស្បាដហ្៍មុនបាន ាស្់ស្មដីោនយាងខ្លាំង។ ស្ ធិវិហ្ារិកខ្លាចថា ធបីការធ

លាេះគបដកកោនធនៅដរបនតធកីរមាន វាអាច

បំសលាញគកុមរូច និងការងារ ាំងអស្់ដែលមានែូចជាការបធងកើរ ំនាក់ ំនង ការបធងកើរគកុម និងការចប់ធសដើម

ដចកចយែំណឹងលអជាមួយពួកធគ។ ោរ់ខ្លាចថា ភាពអវិជជមានកំពុងដរមានឥ ធិពលមិនគរឹមដរធលីអនក ាំងពីរ
ដែល ាស្់ោនបុធណ្ ាេះធ

ដថម ាំងធលីគកុម ាំងមូលធ ៀរសង។
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ធសណ្រីយូេី ៣

ឧបជឈាយ៍ស្រួ អំពជ
ី ើវិរខ្ាងវិញ្ញាណរបស្់ស្ ធិវិហ្ារិក។ ស្ ធិវិហ្ារិកដចកចយថា ោរ់រវល់យាងខ្លាំងជាមួយនឹង

គកុមជំនុំ ធហ្ីយជើវិរថវាយបងគំសទាល់ខ្លួនរបស្់ោរ់បានរងធគោេះ។ ជាល ធសល ោរ់មិនមានអារមមណជ
៍ ិរស្និ ធខ្លាំង
ជាជាមួយគពេះធ ។
ធសណ្រីយូេី ២

ធនៅធពលដែលឧបជឈាយ៍ស្រួ អំពីគគួស្ាររបស្់អនកែាំគកុមជំនុំ ស្ ធិវិហ្ារិកស្ារភាពថា គបពនធរបស្់ោរ់មិនឯក

ភាពជាមួយោរ់ថា ពួកធគគួរដរែាំគកុមជំនរ
ុំ ធ ៀរធ ។ ឧបជឈាយ៍ចង់ជួយអនកែាំគកុមជំនរុំ កធមីលមូលធហ្រុ
និងរធបៀបសលាស្់បដូរគំនិររបស្់គបពនធោរ់ គបស្ិនធបីអាចធ្វបា
ី ន។
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កំណត់សមាគ៉ោល់េីេួកអ្នកនិេនធ
កំណរ់ស្មគាល់ដបបពនយល់ និងព័រ៌មានលមអិរបដនថមមកពីមគគុធ ស្ន៍របស្់អនកហ្វឺកហ្វឺនធែើម ដែលមិនគរូវបានែាក់

បញ្ចូលធនៅកនុងស្ំធណៅធនេះ គរូវបានរកធ ីញធនៅកនុងឧបស្មព័នធធ នេះ។ ធគកាយពីការស្ាកលបងជាក់ដស្ដងជាធគចីន ខ្លឹម
ស្ារគរូវបានបគងួម ធហ្ីយលំែាប់លំធែាយគរូវបានសលាស្់បដូរបនតិច ធែើមបីសដល់ភាពលំហ្ូរកាន់ដរអស្ចារយ និងែាក់ការ

បធគងៀនតាមលំែាប់លំធែាយដែលកាន់ដរគរឹមគរូវ។ ដសនក«កំណរ់ស្មគាល់មកពីអនកនិពនធធសសងៗ»អាចគរូវបានធគបី
ធែើមបីស្ិកសាលមអិរដថមធ ៀរអំពីគបធានប មួយចំនន
ួ គបស្ិនធបីមានធពល។
ឧទាហរណ៍ធៅកនុងត្េិះគរពីរអ្ំេីដំធណើរការឧបជ្ឈាយ៍
ជាមួយនឹងស្ិកាខកាម ចូររំឭកធ ីងវិញនូវធារុស្ំខ្ាន់ៗធនៅកនុងនិយមន័យរបស្់ធលាក គលីនរុន និងធលាក ស្ដន
ិ លី អំពី
ការធ្វជ
ី ាឧបជឈាយ៍ៈ (១) ការធ្វីជាឧបជឈាយ៍គឺជាប ពិធស្ា្ន៍ ន
ំ ាក់ ំនង (២) ឧបជឈាយ៍មានប ពិធស្ា្ន៍ធែើមបី

ដចករដមលក (៣) មានអវីធសទរឲ្យ (៤) ឧបជឈាយ៍ស្គមបស្គមួលឲ្យមានការអភិវឌ្ឍន៍ និង (៥) ឧបជឈាយ៍ពគងឹង1 ។ ចូរ
ធគបីធារុ ាំងធនេះធ្វីជាគកបខ្ណឌ ធែើមបីពិនិរយធមីលែំធណីរការឧបជឈាយ៍ធនៅកនុងឧ ាហ្រណ៍កនុងគពេះគមពីរនីមួយៗដែល
មកធគកាយ។ ឧ ាហ្រណ៍នីមួយៗដែលកាន់ដរធពញធលញគរូវបានសដល់ឲ្យធនៅកនុងធស្ៀវធៅដែលមានចំណងធជើងថា

ធហ្រុអវីធ្វជ
ី ាឧបជឈាយ៍ែល់អនកែាំគកុមជំនុំ? គរូវបានរកធ ីញធនៅកនុងកញ្ចប់ឧបករណ៍ស្គមាប់ការធ្វីជាឧបជឈាយ៍។
ត្គឹិះខាងធទវស្ស្តសតសត្មាប់ការធ្វើជាឧបជ្ឈាយ៍
ដសនកធនេះគរូវបានដចកធចញជាបី។ ធនៅកនុងដសនក ីមយ
ួ ស្ិកាខកាមនឹងពិនិរយធមីលរធបៀបដែលគពេះកនុងនាមជាគពេះគរី

ឯកសដលម
់ ូលែឋានគគឹេះស្គមាប់ ំនាក់ ំនងរបស្់មនុស្ស។ ដសនក ីពីរពណ៌នាអំពកា
ី រែាក់បញ្ចូលធោលការណ៍ធនេះធ ៅកនុង
ការបធងកើរមនុស្សរបស្់គពេះ។ ដសនក ីបីដស្វងយល់អព
ំ ីការយាងមកគបស្ូរជាមនុស្សរបស្់គពេះធយស្ូ និងព័នធកិចរច បស្់
គពេះអងគជាគំរូស្គមាប់ការដែលធយីងធគបីលកខណៈ ាំងធនេះធនៅកនុងការធ្វីជាឧបជឈាយ៍ែល់អនកែន ធ ៀរ។
រូលោឋ៉ោនត្គឹិះធៅកនុងលកខណៃៈម្នត្េិះត្តីឯក
ធនៅកនុងដសនកធនេះ ធលាកអនកនឹងជួយស្ិកាខកាមឲ្យយល់អព
ំ ីរធបៀបដែលលកខណៈរបស្់គពេះគរីឯកពាក់ព័នន
ធ ឹងភារកិចចរបស្់
ធយីងកនុងការធ្វីជាឧបជឈាយ៍ែល់អនកែាំគកុមជំនុំថ។
មើ

ីមួយ ចូរពនយល់ថា ធនេះគឺជាការរំណាងដ៏គរឹមគរូវឲ្យរធបៀប

ដែលគពេះបានធបីកស្ដមដងអងគគ ង់ឲ្យធយីងស្គាល់។

1

Stanley and Clinton, Connecting, 12.
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ធ ាេះបីជាពាកយ គពេះគរីឯក មិនគរូវបានរកធ ីញធនៅកនុងគពេះគមពីរក៏ធែាយ ធោលគំនិរអំពល
ី កខណៈគរីឯករបស្់គពេះ
អាចគរូវបានស្ធងករធ ីញតាមរយៈការស្ិកសាប គមពីរធសសងៗជាធគចីន។ គកុមជំនបា
ុំ នធគជើស្ធរីស្យកពាកយធនេះ

ធែើមបីពនយល់អព
ំ រី ធបៀបដែលគពេះបានធបីកស្ដមដងអងគគ ង់ជាគពេះវរបិតា គពេះរាជបុគតា និងគពេះវិញ្ញាណបរិស្ុ ធ។
ីពីរ ចូរពនយល់ថា

ំនាក់ ំនងធនៅកនុងគពេះគរីឯកធកីរធចញពីគពេះបីអងគដែលរួមោន ាំងស្ស្ុង ដែលអងគនីមួយធស្មោ
ី ន

គង់ធនៅអស្់កលបជានិចែ
ច ូចោន និងមិនអាចបំដបកបាន។ ចូរអនុវរតការពណ៌នាអំពគី ពេះគរីឯកធនេះធ ៅកនុងការធ្វជ
ី ា
ឧបជឈាយ៍តាមរធបៀបខ្ាងធគកាម។



ីមួយ គពេះគ ង់ជាធសចកដីត្សឡាញ់។ ដសនកគនលឹេះននលកខណៈរបស្់គពេះគឺជាធស្ចកដីស្ស្ ាញ់ដែលលេះបង់

ជើវិរ។



ីពីរ គពេះគរីឯកគ ង់គង់ធនៅកនុងសហគរន៍ដ៏ធនៅអស្់កលប ដែលបងហាញធចញលកខណៈជាធស្ចកដីស្ស្ ាញ់
និងការរួមោន។



ីបី គពេះគ ង់មានស្មរថភាពទំនាក់ទំនង ាំងធនៅកនុងគពេះគរីឯក



ីបួន គពេះគ ង់យកត្េិះហឫទ័យទុកោក់ចំធ

ាំងជាមួយស្នាគពេះហ្ស្តរបស្់គពេះអងគ។

ិះមនុស្ស និងរបស្់ស្ពវស្ារធពី ាំងអស្់។

លកខណៈ ាំងធនេះរបស្់គពេះគរូវបានឆលុេះបញ្ចាំងឲ្យធ ីញធនៅកនុងមនុស្សដែលគពេះអងគបានបធងកើរ។
សករមភាព់ៈ

ចូរស្ុំស្ិកាខកាមឲ្យសដល់ឧ ាហ្រណ៍អព
ំ រី ធបៀបដែលពួកធគបានធ ីញលកខណៈរបស្់គពេះគរូវបានឆលុេះបញ្ចាំងឲ្យធ ីញធនៅ

កនុងការបធងកើរធលាក។ ធរីដសនក ាំងធនេះននលកខណៈរបស្់គពេះអាចពាក់ព័នន
ធ ឹងការធ្វីជាឧបជឈាយ៍របស្់ធយីងយាងែូច
ធមដច?
រូលោឋ៉ោនត្គឹិះធៅកនុងការបធងកើតធោករបស់ត្េិះ
លកខណៈ និងចរិររបស្់គពេះ គរូវបានឆលុេះបញ្ចាំងឲ្យធ

ីញធនៅកនុងស្កមមភាពដែលគ ង់បធងកើរធលាក។ ធស្ចកដស្ី ស្ ាញ់

របស្់គពេះអងគ និងស្មរថភាពរបស្់គពេះអងគស្គមាប់ ំនាក់ ំនង បានជំរុញគពេះអងគឲ្យបធងកើរស្ាកលធលាកធ្វីជាវរថជ
ុ ា ី
ស្ស្ ាញ់ និងជា យ
ី កគពេះហ្ឫ ័យ ុកែាក់របស្់គពេះអងគ។ គពេះអងគបានបធងកើររបស្់ស្ពវស្ារធពីដែលមានធចញពី

ោមនអវធី ស្ាេះស្គមាប់ថវាយជាស្ិរីលអ និងជា ីស្ពវគពេះហ្ឫ ័យែល់គពេះអងគ។ ស្នាគពេះហ្ស្តបងហាញគបាប់ការធសដារគពេះ
ហ្ឫ ័យស្បបុរស្របស្់គពេះធ ៅខ្ាងធគៅ។ គពេះអងគធ្វីស្គមាប់គបធយាជន៍របស្់អនកែន ធ ៀរ។ ធែាយស្ងករ់្ងន់ធលី
លកខណៈធនេះ គពេះអងគបានបធងកើរមនុស្សមកឲ្យែូចជារូបគពេះអងគ និងមានភាពែូចគពេះអងគ—មានស្មរថភាពស្ស្ ាញ់
រស្់ធនៅកនុងស្ហ្គមន៍ និងមាន ន
ំ ាក់ ំនងជាមួយោន។
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ែូធចនេះធហ្ីយ គពេះបានបធងកើរមនុស្សស្គមាប់ស្ហ្គមន៍ និង ំនាក់ ំនង។ «ភាពគរីឯក»របស្់គពេះ និងអវីៗ ាំងអស្់
ដែលការធនាេះគបាប់ធែាយគបធយាល សដល់ជាគំរស្
ូ គមាប់ ំនាក់ ំនងរបស្់មនុស្ស។ គពេះមិនគរឹមដរបធងកើរបុធណ្ ាេះ—
គពេះអងគមាន ំនាក់ ំនងជាមួយស្នាគពេះហ្ស្តដែលគពេះអងគបានបធងកើរធ ៀរសង។
មនុស្សគរូវបានគពេះបធងកើរមកឲ្យមានលកខណៈពិធស្ស្ជាធគចីនៈ
១. ពួកធគគរូវបានបធងកើរមកធែើមបីត្សឡាញ់ៃៈ



ធែើមបីស្ស្ ាញ់គពេះ



ធែើមបីស្ស្ ាញ់អនកជិរខ្ាងខ្លួន

២. មនុស្សគរូវបានបធងកើរមកស្គមាប់សហគរន៍ៃៈ



រស្់ធនៅធែាយមានធស្ចកដីស្ស្ ាញ់ និងធស្មីភាពជាមួយមនុស្សែន ធ ៀរ ធែាយធ្វីជាគំរអ
ូ ព
ំ កា
ី ររួមោនរបស្់
គពេះគរីឯក។



ស្ហ្គមន៍គឺជាការបងហាញធចញធពញធលញពី ំនាក់ ំនងគបកបធែាយធស្ចកដស្ី ស្ ាញ់។

៣. មនុស្សគរូវបានបធងកើរមកស្គមាប់ទំនាក់ទំនងៃៈ




ជាមួយគពេះអា ិកររបស្់ពួកធគ

ជាមួយពិភពធលាកដែលគពេះបានបធងកើរមក។

ំនាក់ ំនងដែលគពេះបានគប ានឲ្យធនេះរួមបញ្ចូល ាំងការ

ួលខ្ុស្គរូវគគប់គគង និងធមីលដថពិភពធលាកដែលគពេះបានបធងកើរមក



ជាមួយមនុស្សែន ធ ៀរ

៤. មនុស្សគរូវបានបធងកើរមកឲ្យមានស្មរថភាព និងការ

ួលខ្ុស្គរូវឲ្យយកចិតតទុកោក់ចំធពាេះមនុស្សែន ធ ៀរ

និងរបស្់ស្ពវស្ារធពីដែលបានបធងកើរមក មិនដមនគោន់ដរខ្លួនឯងបុធណន ាេះធ ៈ



ការធសដារអារមមណធ៍ នៅកនុងការបធងកើរធលាករបស្់គពេះគឺធឆ្ពេះធ ៅខ្ាងធគៅ ធឆ្ពេះធ ៅរកមនុស្សែន ធ ៀរ។

សករមភាព់ៈ

ធរីការបធងកើរមកឲ្យែូចជារូបអងគគពេះ និងមានភាពែូចជាគពេះ មានឥ ធិពលធលីរធបៀបដែលធយីងមាន ំនាក់ ំនងជា
មួយមនុស្សែន ធ ៀរែូចធមដច?
ធយីងគរ ប់ែូចជារូបរបស្់គពេះធនៅកនុងគពេះធយស្ូគគិស្តកាន់ដរធគចីនធ ីង ធយីងក៏កាន់ដរឆលុេះបញ្ចាំងឲ្យធ ីញធស្ចកដី
ស្ស្ ាញ់របស្់គពេះអងគ និងស្មរថភាពរស្់ធនៅកនុងស្ហ្គមន៍របស្់គពេះអងគ។ ធរីវានឹងធមីលធ ៅមានលកខណៈយាងែូច

ធមដច គបស្ិនធបីរូបរបស្់គពេះបងហាញឲ្យធ ីញធនៅកនុងមនុស្សធនៅកនុងព័នធកិចចរបស្់ធគ? (ឧ ាហ្រណ៍មួយចំនួនៈ ភាពអរ់
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្មរជ
់ ាមួយមនុស្សដែលពិបាក ការអរ់ធ ាស្ស្គមាប់ស្មាជិកគកុមជំនុំដែលបានធ្វីខ្ុស្នឹងបងបអូនធនៅកនុងគពេះគគិស្ត
ការគបាប់ធស្ចកដីពិរធែាយធនៅកនុងធស្ចកដស្ី ស្ ាញ់)។
រូលោឋ៉ោនត្គឹិះកនុងការោងរកត្បសូតជារនុសស
សករមភាព់ៈ

ចូរធគជើស្ធរីស្ស្ិកាខកាមធសសងៗឲ្យអានប គមពីរ ាំងគបាំធនេះ: យូហ្ាន ៣:១៦ មាថាយ ២០:២៨ មាកុស្ ១០:៤៥ យូ

ហ្ាន ១០:១១ ភីលីព ២:៥-១១។ ធគកាយពីអានប គមពីរនីមួយៗរួចធហ្ីយ ចូរស្ុំស្ិកាខកាមធសសងធ ៀរឲ្យពនយល់អព
ំ ី
អវដី ែលប គមពីរនីមួយៗគបាប់ធយីងអំពកា
ី រយាងមកគបស្ូរជាមនុស្ស។ ធរីគពេះធយស្ូអនុវរតការធនេះយាងែូចធមដចធនៅ

កនុងធស្ចកដប
ី ធគងៀនរបស្់គពេះអងគអព
ំ ភា
ី ពជាអនក្ំធនៅកនុងគពេះរាជយរបស្់គពេះ? ធរីប គមពីរ ាំងធនាេះអនុវរតការធនេះមក
កនុងការធ្វជ
ី ាឧបជឈាយ៍យាងែូចធមដច?
គពេះបានយាងមករស់ធៅជាមួយរនុសសកនុងស្ណដានដែលដភនកអាចធមីលធ ីញ តាមរយៈការយាងមកគបស្ូរជា
មនុស្ស។ គពេះធយស្ូដែលបានគបស្ូរពីស្តសដីត្ករុំត្េហមចារីយមា៉ោរី គឺជាធអ្មា៉ោញូបអ្ល ត្េិះដែលគង់ធនៅ
ជាមួយធយើង។ គពេះអងគគរូវបានចរ់មកកនុងពិភពធលាកធនេះធែាយធគពាេះធស្ចកដស្ី ស្ ាញ់របស្់គពេះ (យូហ្ាន ៣:
១៦)។ គពេះអងគបានយាងមកធែើមបីបងហាញត្េិះវរបិតាឲ្យធយីងស្គាល់។ ធ ាេះបីជាគពេះធយស្ូគឺជាគពេះដែលបានយាង
មកគបស្ូរជាមនុស្សក៏ធែាយ គពេះអងគបានគបាប់ធយីងថា គពេះអងគបានយាងមកធែើមបីបធគមីធគ មិនដមនឲ្យធគបធគមីគពេះ
អងគធ

(មាថាយ ២០:២៨ មាកុស្ ១០:៤៥ យូហ្ាន ១០:១១ ភីលីព ២:៥-១០)។

ធែាយការមកឯធយីងកនុងស្ណឋ ានជាមនុស្ស គពេះធយស្ូបានបងហាញរធបៀបដែលគពេះចង់ឲ្យធយីងធគបីស្មរថភាពដែលគពេះ
អងគបានគប ានឲ្យធយីងកនុងនាមជាមនុស្ស—ត្សឡាញ់ មានទំនាក់ទំនង ស្ង់សហគរន៍ និងបធគមីអ្នក
ដម្ទធទៀត ស្គមាប់ជាគបធយាជន៍ែល់គពេះរាជយរបស្់គពេះ។ គពេះអងគបានស្ធគមចការធនេះ ធែាយចូលធ ៅកនុង ំនាក់
ំនង និងបធងកើរស្ហ្គមន៍ជាមួយស្ិស្សរបស្់គពេះអងគ។ ធលាកមាកុស្គបាប់ធយីងថា ធចញពីកនុងចំធណាមអនកធែើរតាម

គពេះអងគជាធគចីន គពេះធយស្ូបានធគជើស្ធរីស្មនុស្សែប់ពីរនាក់ «ធែាយដរងតាំងពួកធគឲ្យធ្វីជាស្ាវក» ធែាយមាន
ធោលបំណងពីរ។

ីមួយ «ធែើមបីឲ្យធគធនៅជាមួយគពេះអងគ» និង «ធែើមបីចរ់ធគឲ្យធចញធ ៅគបកាស្ និងមាន

អំណាចធែញអារកសសង» (មាកុស្ ៣:១៤-១៥)។ ធនេះគឺជាអា ិភាពដែលគរូវបានឲ្យែល់ការមានទំនាក់ទំនង
ជាមួយគពេះអងគ2 ។ ធែាយែឹងពីធពលធវលាមានកំណរ់ដែលគពេះអងគមានធែើមបីបធគមីពួកធគ អនកគងវាលលអបានចំណាយ
ធពលគពេះអងគភាគធគចីនធ្វីជាឧបជឈាយ៍ែល់អនក ាំងែប់ពីរៈ បធគងៀន បងហាញគបាប់ និងពគងឹងពួកធគឲ្យធ្វីកិចចការ

របស្់គពេះអងគធគកាយពីគពេះអងគចកធចញធ ៅ។ ជាមួយគពេះបនទូលចុងធគកាយរបស្់គពេះអងគ គពេះធយស្ូបានបងគាប់ពួកធគ

2

This concept is fully developed in The Training of the Twelve by A. B. Bruce (1971) and The
Master Plan of Evangelism by Robert E. Coleman (1963).
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ឲ្យធ្វើជាឧបជ្ឈាយ៍ែល់អនកែន ធ ៀរ ែូចដែលគពេះអងគបានធ្វីជាឧបជឈាយ៍ែល់ពួកធគដែរ (មាថាយ ២៨:១៩២០ យូហ្ាន ២០:២១)។
និយរន័យ « ការធ្វើជាឧបជ្ឈាយ៍»
ចូរពនយល់ថា ការធគបីពាកយ ឧបជឈាយ៍ និងការធ្វីជាឧបជឈាយ៍ធនៅកនុងជំនួញ និងការអប់រំ សដល់ឲ្យធយីងមានការយល់
ែឹង ូធ ៅអំពីពាកយ ាំងធនេះ។ ធលាកអនកគបដហ្លជាស្ួរថា ែូធចនេះ ធហ្រុអវីចបា
ំ ច់ឲ្យនិយមន័យធោលគំនិរធនេះធនៅ
គរង់ធនេះ? ចូរសដល់ធយាបល់ចធមលីយខ្ាងធគកាមៈ
១. និយមន័យដ៏គរឹមគរូវបញ្ជាក់ចបាស្់អព
ំ ធី ោលគំនិរធនេះ និងសដល់រូបភាពដ៏ចបាស្់លាស្់ធនៅកនុងគំនិរអំពែ
ី ំធណីរ
ការធនេះ មនុស្សដែលពាក់ព័នធ និងរួនា រី បស្់ពួកធគ។

២. ធែាយស្ារការស្គាល់ធោលធែៅយាងជាក់លាក់ គំនរ
ិ បាន់ស្មានដែលមិនគរឹមគរូវគរូវបានជំនួស្ធែាយធោល
គំនិរវិជជមានវិញ។

៣. និយមន័យគរឹមគរូវសដល់មធ្យាបាយចបាស្់លាស្់ស្គមាប់វាស្់ស្ទង់ការគបគពឹរធតិ ែាយស្ិកាខកាមធនៅគគប់ែំណាក់
កាល ាំងអស្់របស្់ែំធណីរការឧបជឈាយ៍។

និយមន័យខ្ាងធគកាមស្គមាប់ការធ្វីជាឧបជឈាយ៍មានចប់ពីស្ាមញ្ញែល់ស្គ
ុម ស្មាញ។ ចូររំឮកនិយមន័យនីមួយៗធ ីង
វិញ ធហ្ីយពិចរណាការគបាប់ធែាយគបធយាលរបស្់ធោលគំនិរនីមួយៗដែលបានបងហាញគបាប់។ ចូរអធញ្ជីញស្ិកាខ

កាមឲ្យគូស្បនទាប់ពីធគកាមដសនកគនលឹេះរបស្់ការធ្វីជាឧបជឈាយ៍ដែលពួកធគរកធ ីញធនៅកនុងនិយមន័យ បនទាប់មក ចូរស្ុំ
ពួកធគឲ្យដចកចយអវដី ែលពួកធគបានគូស្បនទារ់ពីធគកាម។
និយរន័យស្រញ្ញ
ធយីងចប់ធសដើមជាមួយនិយមន័យដ៏ស្ាមញ្ញធនេះ: ការធ្វីជាឧបជឈាយ៍ គឺជាទំនាក់ទំនងធែាយធចតនា និង មាន
រយៃៈធេលយូរអ្បងវង ដែលតាមរយៈធនាេះ មនុស្សមនាក់ធសទរ បទេិធស្្ន៍ ចំធណិះដឹង និងការយល់
ដឹង ធែើមបីអភិវឌ្ឍស្មរថភាព និងជំនាញធនៅកនុងរនុសសមាន៉ោក់ធទៀត។
អនកនិពនធ បុល ស្ដិនលី និង រធូ បើរ ធជ. គលីនរុន ពណ៌នាអំពកា
ី រធ្វីជាឧបជឈាថាជា«ប ពិធស្ា្ន៍ ំនាក់ ំនងដែលកនុង
ធនាេះ មនុស្សមនាក់េត្ងឹងមនុស្សមនាក់ធ ៀរ ធែាយដចករំដលក្នធានដែលគពេះបានគប ានឲ្យ»3 ។ ពួកធគពគងើក
និយមន័យធនាេះ ធែាយបដនថមធារុសសំជាធគចីនដែលគរូវបានែាក់បញ្ចូលធនៅកនុង ំនាក់ ំនងឧបជឈាយ៍។

3

Stanley and Clinton, Connecting, 33.
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«ឧបជឈាយ៍គឺជាែំធណីរការ ំនាក់ ំនងដែលកនុងធនាេះឧបជឈាយ៍ដែលធចេះ ឬមានប ពិធស្ា្ន៍អម
វី ួយ ធសទរការធនាេះ
(្នធានដ៏ជាគបាជញា ព័រ៌មាន ប ពិធស្ា្ន៍

ំនុកចិរត ការយល់ែឹង

ំនាក់ ំនង ឋានៈ។ល។) ធ ៅឲ្យស្ ធិវិហ្ារិក

ធនៅធពលដែលស្មរមយ និងតាមរធបៀបដែលស្មរមយ ែូធចនេះធហ្ីយ ការធនាេះស្គមបស្គមួលឲ្យមានការអភិវឌ្ឍន៍ ឬការ
ពគងឹង»4។
សករមភាព់ៈ



ចូរស្ុំស្ិកាខកាមឲ្យដចកចយអវដី ែលពួកធគបានករ់ស្មគាល់។ ចូរស្រធស្រគំនិរ ឬ
សទាំងគកែាស្្ំមួយស្នលឹក។



ចូរស្ុំស្ិកាខកាមមនាក់ឲ្យពនយល់អរថន័យ ឬដចកចយឧ ាហ្រណ៍អព
ំ ី

លាគនលឹេះធនៅធលីកាដរធខ្ៀន ឬ

លាគនលឹេះដែលពួកធគបានគូស្បនទារ់ពីធគកាម

ចូរគបាកែថា ពួកធគធលីកធ ីងចំណុចខ្ាងធគកាមៈ
ធគលគ្ំន្ិតគ្ន្លឹះ
(១) ឧបជឈាយ៍គឺជាែំធណីរការ ំនាក់ ំនង (២) ឧបជឈាយ៍មានប ពិធស្ា្ន៍ធែើមបីដចករដមលក (៣) មានអវីធសទរឲ្យ
(៤) ឧបជឈាយ៍ស្គមបស្គមួលឲ្យមានការអភិវឌ្ឍន៍ (៥) ឧបជឈាយ៍ពគងឹង5។
បនទាប់មក ចូរស្ុំស្ិកាខកាមឲ្យអាននិយមន័យ ីពីរ និងរកភាពស្ស្ធែៀងោនធ ៅនឹងនិយមន័យមុន គពម ាំងគំនិរថមើៗ។

និយមន័យធនេះបានមកពីធលាក អូស្ទ័រហ្ាយស្៍ និង ធរច ធនៅកនុងធស្ៀវធៅរបស្់ពួកធគដែលមានចំណងធជើងថា ភាព

ស្ទារ់ជន
ំ ាញធនៅកនុងការធ្វជ
ី ាឧបជឈាយ៍។

«ស្គមាប់ធចរនា និងធោលបំណង ាំងអស្់...ការធ្វីជាឧបជឈាយ៍គឺជាស្កមមភាពជួយមនុស្សមនាក់ធ ៀរឲ្យរីកចធគមីន
ធនៅកនុងជំនាញ អរតចរិរ និងចំធណេះែឹងរបស្់ធគធនៅដសនកណាមួយននជើវិរ។ ជា្មមតា ការធ្វីជាឧបជឈាយ៍គបាប់ធែាយ
គបធយាលថា មនាក់កនុងចំធណាមអនក ាំងពីរមានប ពិធស្ា្ន៍ធគចីនជាង មានចំធណេះែឹងធគចីនជាង ែូធចនេះធហ្ីយមាន
ធស្ចកដីដែលស្័កតិស្មនឹងធសទរធ ៅឲ្យអនកដែលធកមងជាង មានប ពិធស្ា្ន៍រិចជាង និងមានចំធណេះែឹង ាបជាង។

គបព័នស
ធ គរ់សគង់ស្គមាប់«ការធសទរ»យាងែូធចនេះ គឺជាអវីដែលធយីងកំពុងធហ្ៅថាការធ្វីជាឧបជឈាយ៍ (២០១២:៣)6 ។
សករមភាព់ៈ

ចូរស្ុំស្ិកាខកាមណាមនាក់ដែលមានប ពិធស្ា្ន៍ជាមួយ ំនាក់ ំនងឧបជឈាយ៍ដបបសលូវការឲ្យគបាប់ពីរធបៀបដែលប
ពិធស្ា្ន៍របស្់ពួកធគធគបៀបធ្ៀបជាមួយនិយមន័យរបស្់អនកនិពនធ ាំងធនេះ។ ចូរឲ្យគកុមធគបៀបធ្ៀបនិយមន័យ។
4

Ibid, 40.

5

Ibid, 40

6

Osterhouse and Teja, Masterful Mentoring, 3
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ធលាកអនកគបដហ្លជាចង់ធគបីស្ំណួរ ាំងធនេះធែើមបីែឹកនាំ និងធសដារអារមមណធ៍ នៅកនុងការពិភាកសាៈ



ធរីនិយមន័យ ាំងធនេះស្ស្ធែៀងោនយាងែូចធមដច?



ធរីនិយមន័យ ាំងធនេះមានគំនិររួមអវខ្
ី លេះ?



ធរីនិយមន័យ ីពីរសដល់គំនិរថមើៗអវីខ្លេះអំពកា
ី រធ្វីជាឧបជឈាយ៍?

និយរន័យ « សទធិវិហារក»
ចូរពនយល់គបាប់ស្ិកាខកាមថា មុនឆ្នំ ១៩៧៨ ពាកយ អនកធនៅធគកាមអាណាពយាបាល និងអនកហ្ារ់ការ គរូវបានធគបីជា
ូធ ៅធែើមបីពណ៌នាអំពអ
ី នក ីពីរធនៅកនុង ំនាក់ ំនងឧបជឈាយ៍7 ។ ពាកយនីមួយៗកនុងចំធណាមពាកយ ាំងធនេះបងហាញគបាប់

អរថន័យននការពឹងដសអក ការគគប់គគង ឬការការពារពីឧបជឈាយ៍ដែលជួយឲ្យយល់អព
ំ ធី ោលគំនិរពាក់ព័នធនឹងព័នក
ធ ិចច
ែាំគកុមជំនុំ។ ធនាេះគឺជាមូលធហ្រុដែលធយីងបានធគជើស្ធរីស្ពាកយ «ស្ ធិវិហ្ារិក» ជាពាកយអស្ាធារណៈ ធែើមបី

ពណ៌នាអំពអ
ី នក ីពីរធនៅកនុង ំនាក់ ំនងឧបជឈាយ៍។ ចូររំឭកធ ីងវិញនូវនិយមន័យខ្ាងធគកាមអំពស្
ី ធិវិហ្ារិកធចញពី

ភាពស្ទារ់ជំនាញធនៅកនុងការធ្វីជាឧបជឈាយ៍ បនទាប់មក ចូរធគបី លាគនលឹេះខ្ាងធគកាម ធែើមបីជួយស្ិកាខកាមយល់អព
ំ ីលកខ
ណៈរបស្់ស្ ធិវិហ្ារិក។

ស្ ធិវិហ្ារិកគឺជាស្ិស្សធពញវ័យសងដែរ។ កនុងនាមជាស្ិស្សធពញវ័យ ធគមានរួនា ជ
ី ាក់លាក់ដែលគរូវបំធពញ ដែល
ធសសងពីរួនា រី បស្់អនកធនៅធគកាមអាណាពយាបាល (អនកធនៅធគកាមការការពារ) ឬកុមារដែលគរូវការឲ្យធគបញ្ចុកអា
ហ្ារ។ «ស្នល
ូ របស្់ ំនាក់ ំនងឧបជឈាយ៍ដែលគបកបធែាយគបស្ិ ភា
ធ ពគរូវបានែឹកនាំធែាយស្ វធិ ិហ្ារិក មិនដមន

ឧបជឈាយ៍ធ »។ និយាយបានមយាងធ ៀរថា ពាកយ «ស្ ធិវិហ្ារិក» គបាប់ពីរធបៀបធសសងធនៅកនុងការធមីលមកែំធណីរ
ការឧបជឈាយ៍។ ស្ ធិវិហ្ារិកមិនដមនជាអនកចូលរួមដែលអកមមធនៅកនុងែំធណីរការធនេះធ

បុដនតជាអនកចូលរួមដែលស្ក

មម។ ស្ ធិវិហ្ារិកគឺជា«អនកដែលខ្ិរខ្ំគបឹងដគបងធែើមបីវាយរនមល យកែាក់កនុងខ្លួន និងធគបីចំធណេះែឹង ជំនាញ ការ
យល់ែឹង

ស្សនៈ ឬគបាជញាដែលបានសដល់ឲ្យធនាេះយាងមានគបស្ិ ភា
ធ ព...ដែលស្វេះដស្វងរកជំនួយ និងធគបីជំនួយធនាេះ

យាងស្័កស្
ិត មស្គមាប់ធោលបំណងអភិវឌ្ឍន៍ធនៅគរង់កដនលងណាដែលគរូវការ»។ ស្ ធិវិហ្ារិកមិនដមនជាអនកគរូវបាន
បងការ់ឲ្យែូចមនុស្សមនាក់ធសសងធ ៀរធ

ណៈពិធស្ស្ែាច់ធែាយដ ករបស្់ធគ។

សទុយធ ៅវិញ ធគគឺជាបុគគលដែលគរូវបានជួយជារហ្ូរមក ធែើមបីអភិវឌ្ឍលកខ

១. ស្ ធិវិហ្ារិកគឺជាស្ិស្សធពញវ័យដែលស្កមម ដែល

ួលស្គាល់ធស្ចកដីគរូវការចង់បានការយល់ែឹងបបនែរ និង

ែំបូនមានធនៅកនុងការអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ និងចំធណេះែឹងធនៅកនុងការធ្វីព័នធកិចច។

២. ស្ ធិវិហ្ារិកគឺជា«ស្ិស្សធពញវ័យដែលគពម

ួលយកការធ្វីែំធណីរជួយែល់ការអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួន» 8។

7

Ibid, 8.

8
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៣. ស្ ធិវិហ្ារិកគឺជាអនកចូលរួមដែលស្កមម មិនដមនអកមមធ ីយធនៅកនុងែំធណីរការធនេះ។
៤. ស្ ធិវិហ្ារិកខ្ិរខ្ំគបឹងដគបងធែើមបីវាយតម្រៃ យកោក់កនុងខៃួន និងធត្បើចំធណេះែឹង ជំនាញ ការយល់ែឹង
ស្សនៈ ឬគបាជញាដែលបានសដល់ឲ្យធនាេះយាងមានគបស្ិ ធភាព។

៥. ស្ ធិវិហ្ារិកសវិះបសវងរកជ្ឈំនួយ និងធគបីជំនួយធនាេះយាងស្័កស្
ិត មស្គមាប់ធោលបំណងអភិវឌ្ឍន៍ធនៅគរង់កដនលង
ណាដែលគរូវការ។

៦. ស្ ធិវិហ្ារិក គឺជាបុគគលដែលគរូវបានជួយរហ្ូរមក ធែើមបីអភិវឌ្ឍលកខណៃៈេិធសសោច់ធោយប

ក

របស្់ខ្លួន។
ំនាក់ ំនងឧបជឈាយ៍ដែលមានគបស្ិ ធភាព គរូវបានែឹកនាំធែាយសទធិវិហារក មិនដមនជាឧបជឈាយ៍ធ ។

៧.

សករមភាព់ៈ

ចូរឲ្យស្ិកាខកាមបំដបកធ ៅជាគកុមរូច។ ចូរដបងដចកអំណានននការពណ៌នារបស្់អូធស្ទីរហ្ាយស្៌ និងធរច អំពីស្ ធិ
វិហ្ារិកដែលបានសដល់ឲ្យខ្ាងធលី ធហ្ីយចូរឲ្យស្ិកាខកាមពិភាកសាអំពរី ធបៀបដែលគំនូរពណ៌នាធនេះ នឆនការយល់ែឹងរបស្់
ធយីងអំពីអរថន័យននការធ្វជ
ី ាឧបជឈាយ៍ ធែាយធ្វីកិចចការខ្ាងធគកាមៈ



ចូរធគបីពាកយសទាល់ខ្លួនរបស្់ធលាកអនកធរៀបរាប់ធ ីងវិញលកខណៈរបស្់ស្ ធិវិហ្ារិកដែលបានករ់គតាខ្ាងធលី។
ធរីមានលកខណៈណាមួយដែលធលាកអនកចង់ពនយល់ដែរឬធ ?



គបស្ិនធបី ំនាក់ ំនងគរូវបានែឹកនាំធែាយស្ ធិវិហ្ារិក ធរីឧបជឈាយ៍មានរួនា អ
ី ?
វី

សិសស ឧបជ្ឈាយ៍ ត្គូបងវឹក
ធនៅគរង់ចំណុចធនេះ វាគបដហ្លជាចំបាច់ដែលគរូវដរបញ្ជាក់ឲ្យចបាស្់អព
ំ ីធោលគំនិរមួយចំនួនដែលអាចភាន់គច ំធនៅ
កនុងការពិភាកសាដ៏ធពញនិយមអំពីការធ្វីជាឧបជឈាយ៍។ ធនៅកនុងបញ្ញរតិចង
ុ ធគកាយរបស្់គពេះធយស្ូ គពេះអងគបានបងគាប់
អនកធែើរតាមគពេះអងគឲ្យបធងកើរស្ិស្សធនៅគគប់ ាំងស្ាស្ន៍។ ធរីការបធងកើរស្ិស្ស និងការធ្វជ
ី ាឧបជឈាយ៍មានន័យដរ

មួយ និងស្ធគមចធោលធែៅដរមួយដែរឬធ ? អនកនិពនធមួយចំនួនចរ់ ុកការបធងកើរស្ិស្សជាែំធណីរធពញមួយជើវិរ

ដែលនាំឲ្យរីកចធគមីនខ្ាងវិញ្ញាណ ខ្ណៈដែលអនកនិពនធខ្លេះធ ៀរ ចរ់ ុកការបធងកើរស្ិស្សជាការហ្វឹកហ្វឺនែំបូងកនុងការ
រស្់ធនៅជាគគិស្តបរិស្័

អនកខ្លេះធ ៀរបានធយាងធ ៅរកការធ្វជ
ី ាឧបជឈាយ៍ ថាជាការបធងកើរស្ិស្សកគមិរខ្ពស្់9។ ធរីការ

បធងកើរស្ិស្សជំនួស្ធែាយការធ្វីជាឧបជឈាយ៍ធនៅគរង់ចំណុចណា? ធរីការធ្វជ
ី ាឧបជឈាយ៍ ខ្ុស្ពីធោលគំនិរពាក់ព័នធ
អំពកា
ី របធងកើរស្ិស្ស និងការបងវឹកយាងែូចធមដច?

សករមភាព់ៈ គបស្ិនធបីធលាកអនកបាន ាញយកធស្ៀវធៅរួចធហ្ីយ ចូររំឭកធ ីងវិញអំពកា
ី រខ្ុស្ដបលកោនរវាងពាកយ ាំង
ធនេះធនៅកនុងធស្ចកដីធសដើមរបស្់ ភាពស្ទារ់ជំនាញកនុងការធ្វីជាឧបជឈាយ៍ ។ ចូរឲ្យស្ិស្សពិភាកសាពាកយ ាំងធនេះ ធហ្ីយ

9

Brown, Mentoring for Ministry, 48
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ដញកធចញរវាងគបធភ ព័នធកិចដច ែលចំបាច់ធនៅតាមកគមិរនីមួយៗននការអភិវឌ្ឍន៍អនកែឹកនាំ។ ចូរឲ្យស្ិកាខកាមគបាប់
ឧ ាហ្រណ៍អព
ំ ីអដវី ែលមនុស្សគបដហ្លជាគរូវធរៀនធនៅកនុងការហ្វឹកហ្វឺន ាំងបីគបធភ ដែលបានធរៀបរាប់ខ្ាងធលី។
រធបៀបធរៀន
ការោដឈប់់ៈ អនកស្ដាប់ ឬអនកធរៀនតាមពាកយនិយាយ ធគធរៀនបានលអធនៅធពលដែលព័រ៌មានគរូវបានសដល់មកតាម គមង់ជា
ស្ំធ ង។ ពួកធគចងចំ និងស្ស្ូបបានធគចីនស្គមាប់ការបធគងៀន និងការពិភាកសា។ ពួកធគគបដហ្លជាអានឮៗ ឬ
ធគបីមាស្ុិនថរស្ំធ ងធែើមបីចក់ស្ដាប់ធ ីងវិញជាមធ្យាបាយពគងឹងការធរៀនស្ូគរ10 ។
ការធរើល់ៈ ធនៅធពលដែលព័រ៌មានគរូវបានអាន ឬធមីលធ ីញ អនកធរៀនតាមចកខុវិញ្ញាណធ្វីបានយាងលអ។ ពួកធគចង
ចំបានធគចីនបំសុរធចញពីស្តហ្កាហ្វិច រូបភាព និងរូបពនយល់។ ជាញឹកញាប់ ពួកធគចូលចិរអ
ត ងគុយធនៅជួរខ្ាងមុខ្

ធែើមបីធមីលធ ីញអវៗ
ី ាំងអស្់។ ពួកធគបកស្ស្ាយភាស្ាកាយវិការរបស្់អនកនិយាយជាដសនកមួយននប ពិធស្ា្ន៍ធរៀន
ស្ូគររបស្់ពួកធគ។

ការបះ អនកធរៀនតាមការបេះពាល់ ក៏គរូវបានធហ្ៅថាអនកធរៀនធែាយកាយវិញ្ញាណ។ ពួកធគគឺជាអនកធរៀនដបបរុករក
ដែលស្មរថភាពធរៀនរបស្់ធគ គរូវបានបធងកើនធ ីងតាមរយៈការបេះពាល់ និងការពិធស្ា្ន៍ បុដនតជាអនកដែលជួបគប េះ
ការលំបាកធនៅកនុងការធរៀនធែាយអាន ឬស្ដាប់។ ពួកធគរីកចធគមីនជាមួយវិ្ីស្ាស្តស្តធរៀន«អនុវរតសទាល់» ែូចជាការ
ពិធស្ា្ន៍ដសនកគីមីវិ យា ឬធលខាន។ ជាញឹកញាប់ ពួកធគនឹងគូររូប ឬធគបីស្កមមភាពស្ស្ធែៀងោនែន ធ ៀរ ធែើមបី
ជំរុញការយល់ែឹង ខ្ណៈធពលដែលកំពុងស្ដាប់ធមធរៀន។

បរិដ្ឋឈន្ជ្ុំវិញ់ៈ អនកធរៀនដសអកធលីបរិែឋានគរូវគគប់គគងធលីមជឈែឋានជុវំ ិញខ្លួន។ សាស្ុខ្ភាពដែលព័ ធជុំវិញ ពនលឺ និង
កគមិរស្ីរុណហភាពគរឹមគរូវបធងកើរស្មរថភាពរបស្់អនកធរៀនដសអកធលីបរិែឋានធែើមបីវិភាគ និង

ួលបានព័រ៌មានថម។
ើ

ការប៉ោន់ស្ម៉ោនត្គឹិះធៅកនុងការធរៀនរបស់រនុសសធេញវ័យ 11
ចូរពនយល់គបាប់ស្ិកាខកាមថា ធោលគំនិរអំពគ
ី រុធកាស្លយស្គមាប់មនុស្សធពញវ័យបានធកីរធចញពីការស្ិកសារបស្់ធលាក
មាល់ខ្ុន ណូធលស្ និងស្ហ្ការីរបស្់ធលាក។ ពួកធគបានដសអកកមមវិ្ីអប់រំស្គមាប់មនុស្សធពញវ័យធលីគំនិរបាន់ស្មាន
គគឹេះបួនខ្ាងធគកាម ដ៏ជាគំនិរជាក់ដស្ដងដែលធ្វជ
ី ាគគឹេះស្គមាប់វិ្ីស្ាស្តស្តរបស្់ពួកធគធនៅកនុងការអប់រំស្គមាប់មនុស្ស
ធពញវ័យ។ ចូរដណនាំស្ិកាខកាមឲ្យស្គាល់គំនិរបាន់ស្មាន ាំងធនេះ។

10

Two-thirds of the world are auditory learners.

11

Adapted from Malcolm Knowles, The Adult Learner: A Neglected Species (1978): 56–71.
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១. ធនៅធពលដែលមនុស្សធពញវ័យ ពួកធគមានប ពិធស្ា្ន៍ជាមួយការសលាស្់បដូរស្មរថភាពធគជើស្ធរីស្របស្់ពួកធគ។
ធនៅកនុង ារកភាព និងកុមារភាព ការធ

វងយល់ពឹងអាង ាំងស្ស្ុងធលីអនកែន ។ ភាពធពញវ័យបធងកើរអារមមណ៍

ែឹងថាគរូវឯករាជយ និងស្វយ
័ ែឹកនាំ។ មនុស្សធពញវ័យធ្វីការធគជើស្ធរីស្ និង

ួលយកការ

ួលខ្ុស្គរូវ

ស្គមាប់ពួកធគ។ ធនៅគរង់ចំណុចធនេះ មនុស្សគរូវបានចរ់ ុកថាធពញវ័យធ ៅតាមចិរស្
ត ាស្តស្ត។

២. ការចូលធ ៅកនុងភាពធពញវ័យបធងកើនការជួបគប េះនឹងប ពិធស្ា្ន៍ថើម និងធសសងៗ។ ប ពិធស្ា្ន៍ធពញមួយជើវិរ
ដែលមនុស្សធពញវ័យនាំមកកនុងែំធណីរការធរៀនស្ូគរបធងកើនស្មរថភាពរបស្់អនកធរៀនស្ូគរយាងមានគបស្ិ ធភាព
ធែើមបីសសាភាជប់ និង

ួលបានគបធយាជន៍ធចញពីគពឹរតិការណ៍ធរៀនស្ូគរថមើៗ។ បណដុំ ឬកគមងប ពិធស្ា្ន៍មាន

រនមលខ្លាំងណាស្់ស្គមាប់អនកធរៀនស្ូគរដែលធពញវ័យ។ ែូធចនេះ វិ្ីស្ាស្តស្តបធគងៀនដបបបុរាណធបីកសលូវឲ្យមានការ

ចូលរួមកាន់ដរធគចីនពីវិ្ីស្ាស្តស្តពិធស្ា្ន៍ជាក់ដស្ដង ដែលធលីក ឹកចិរឲ្យ
ត មានការអនុវរតន៍ ការ ំនាក់ ំនង និង
ការវិភាគប ពិធស្ា្ន៍ពអ
ី នកធរៀនស្ូគរ។ ធនេះគបាប់ធែាយគបធយាលថា ប ពិធស្ា្ន៍ធរៀនស្ូគរមានលកខណៈធ វ
ិស្ ជាជាងឯក ិស្។

៣. ធនៅធពលដែលមនុស្សធពញវ័យ ស្ំពា្ឲ្យស្ិកសាដបបគ ឹស្គដី រូវបានជំនួស្ធែាយបំណងគបាថនា និងការបណដាលចិរត

ឲ្យធរៀនដសអកធលីធស្ចកដីគរូវការចង់មានជំនាញថមើ និងស្មរថភាពថម។
ើ អនកធរៀនស្ូគរគរូវការធស្ចកដី ាំងធនេះ ធែើមបី
ធ្វីបានលអធនៅកនុងភារកិចចថើរម បស្់ធគធនៅកនុងស្ងគម។ វាជាការស្ំខ្ាន់ណាស្់ដែលប ពិធស្ា្ន៍ធរៀនថមើគរូវស្ស្បជា
មួយនឹងការអភិវឌ្ឍន៍ដែលគរូវការ និងដែលធសដារធលីភារកិចច។

៤. ការអប់រំដបបបុរាណធសដារធលីមុខ្វិជជា។ គគូពណ៌នាគបាប់អព
ំ វី គគស្ិកសា និងធមធរៀនដែលស្ិស្សគរូវធរៀនស្គមាប់

ការធគបីគបាស្់ដែលអាចមានធនៅធពលអនាគរ។ មនុស្សធពញវ័យចូលធ ៅកនុងឱកាស្អប់រំជាការធឆលីយរបធ ៅនឹង
ធស្ចកដីគរូវការឲ្យមានស្មរថភាពថមើធនៅកនុងដសនកជាក់លាក់ណាមួយដែលមានការខ្វេះខ្ារ។ ការរគមង់ ិស្របស្់ពួក
ធគ ធសដារធ ៅធលីបញ្ហា ឬធសដារធ ៅធលីជើវិរ។ មានអារមមណប
៍ នទាន់ធនៅកនុងការធរៀនស្ូគររបស្់មនុស្សធពញវ័យ—
អវដី ែលបានធរៀននថងធនេះគរូវអនុវរតនថងដស្អក មិនដមនធនៅធពលអនាគរដវងឆ្ងយធ ។

គុណសរបតតិម្នការធ្វើជាឧបជ្ឈាយ៍ដល់សិសសធេញវ័យ12
ធោលការណ៍ ាំងគបាំពីរដែលដសអកធលីគំនិរបាន់ស្មានគគឹេះគរូវបានករ់គតាធនៅខ្ាងធគកាម។ ធោលការណ៍នីមួយៗនឹង
ជួយស្ិកាខកាមឲ្យយល់អព
ំ ល
ី កខណៈស្មបរតិរបស្់ស្ ធិវិហ្ារិក និងធែើមបីស្គមបស្គមួលែល់ែំធណីរការធរៀនស្ូគរ។

ធគលការណ៍េីរួយ់ៈ
អនកធរៀនស្ូគរដែលធពញវ័យគរូវែឹងអំពរ
ី ូលធហតុ។

12

Adapted and condensed from The Adult Learner by Malcolm Knowles, Elwood Holton, and
Richard Swanson (1990): 57–63.
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ពិភពធលាកដរងសលាស្់បដូរជានិចច ធ្វីឲ្យស្ ធិវិហ្ារិកជួបនឹងកាលៈធ ស្ៈថមៗ
ើ ដែល ាម ារឲ្យមានការធរៀនស្ូគរបដនថម។
កនុងនាមជាមនុស្សធពញវ័យ ពួកធគនឹងចង់ែឹងអំពម
ី ូលធហ្រុដែលពួកធគគរូវធរៀនអវីមួយ មុនធពលដែលពួកធគធគជើស្

ធរីស្ចូលធ ៅកនុងប ពិធស្ា្ន៍ធរៀនស្ូគរថមើដែលនឹងបធស្ញ្ចៀរចូលធ ៅកនុងកាលវិភាគដ៏មមាញឹករបស្់ពួកធគរួចធ ៅធហ្ី
យ។
គ្ុណសរឈបតតិ់ៈ ស្ ធិវិហ្ារិកចូលធ ៅកនុង ំនាក់ ំនងឧបជឈាយ៍ ធែាយមានការយល់ែឹងអំពីមូលធហ្រុដែលប ពិធស្ា្ន៍
ធនេះចំបាច់។
សករមភាព់ៈ ចូរស្ួរថា ធរីមានស្ិកាខកាមបុនមាននាក់ស្ួរស្ំណួរថា៖ «ធហ្រុអវីបានជាខ្ញុំចង់ធរៀនការធនេះ?» ធនៅធពល

ដែលពួកធគមកចូលរួមស្ថានភាពធរៀនស្ូគរថមើ។ ធរីការធឆលីយស្ំណួរធនាេះជួយែល់ែំធណីរការធរៀនស្ូគរយាងែូចធមដច?
ធរីការធនាេះស្គមបស្គមួលែល់ ំនាក់ ំនងឧបជឈាយ៍យាងែូចធមដច?
ធនៅធពលដែលស្ិកាខកាមចប់ធសដើមធ្វីការជាមួយស្ ធិវិហ្ារិក ស្ ធិវិហ្ារិកគួរដរស្គាល់មូលធហ្រុដែលពួកធគចង់ចធគមីន
ស្មរថភាពែាំគកុមជំនរុំ បស្់ពួកធគ។ ធរីការបណដាលចិររត បស្់ពួកធគអាចជាអវី?

ធគលការណ៍េីពីរ់ៈ ស្ិស្សធពញវ័យ មានភាេមាច៉ោស់ការ និងសវ័យដឹកនាំ។
មនុស្សធពញវ័យធមីលធ ីញខ្លួនធគមានស្វយ
័ ែឹកនាំ។ ស្ ធិវិហ្ារិកនឹងមានធោលគំនិរខ្លួនឯងអំពីការ

ួលខ្ុស្គរូវ

ស្គមាប់ការស្ធគមចចិររត បស្់ពួកធគ និងការែឹកនាំជើវិររបស្់ពួកធគ។ ធនេះមានន័យថា ការបុនបងែាក់គំនិរ ឬ

ធោលគំនិរធ ៅធលីស្ស្
ិ សធពញវ័យ ំនងជាជួបនឹងការគបឆ្ំង។ ស្ិស្សធពញវ័យចូលចិរឲ្យ
ត ធគធោរព និងចរ់ ុកខ្លួន
ថាជានែគូធស្មភា
ី ពធនៅកនុងប ពិធស្ា្ន៍ធរៀនស្ូគរ។

គ្ុណសរឈបតតិ់ៈ ស្ ធិវិហ្ារិកបានធគជើស្ធរីស្ែំធណីរការគបគពឹរធត នេះជាជធគមីស្ដ៏លអបំសុរស្គមាប់
គរូវការធនៅធពលធនេះ។ ធនេះគបាប់ធែាយគបធយាលថា

ួលបានចំធណេះែឹងដែល

ំនាក់ ំនងរវាងឧបជឈាយ៍-ស្ ធិវិហ្ារិក គឺជា ំនាក់ ំនងរវាង

ស្ហ្ការីដែលរួមោនស្ធគមចធោលធែៅរួម ដែលកនុងធនាេះនែគូមនាក់មានប ពិធស្ា្ន៍ធគចីនជាងដណនាំនែគូមនាក់ធ ៀរ។
សករមភាព់ៈ ចូរស្ួរស្ិកាខកាមថា ជធគមីស្វិជជមានធនេះនឹងមានឥ ធិពលយាងែូចធមដចមកធលីប ពិធស្ា្ន៍ននការធ្វីជា
ឧបជឈាយ៍។ ធែាយឆលុេះបញ្ចាំងនឹងការធនេះ ធរីឧបជឈាយ៍អាចធ្វីឲ្យគបាកែបានយាងែូចធមដចថា ស្ ធិវិហ្ារិក

ួលបាន

ជំនាញដែលគរូវការស្គមាប់ព័នធកិចច ធែាយមិនបំពានធលីភាពមចាស្់ការ និងស្វយ
័ ែឹកនាំរបស្់ធគ? ធរីមានចំណុចអវិជជ
មានណាមួយដែរឬធ

ពាក់ព័នធនឹងលកខណៈមួយធនេះននការធរៀនស្ូគររបស្់មនុស្សធពញវ័យ? គបស្ិនធបីមាន ធរីការ

ធនេះគួរដរគរូវបានធែាេះស្ស្ាយែូចធមដច?
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វាជាការស្ំខ្ាន់ណាស្់ដែលឧបជឈាយ៍ស្ុំស្ ធិវិហ្ារិករបស្់ពួកធគរកឲ្យធ ីញអវដី ែលពួកធគចង់ធរៀនបំសុរ ជំនាញអវី
ដែលពួកធគចង់អភិវឌ្ឍ និងអរតចរិរអវីខ្លេះដែលពួកធគចង់ដកដគប។ ការសដល់ឲ្យស្ ធិវិហ្ារិកនូវបញ្ជីដែលមានជធគមីស្
ធសសងៗ ធនាេះអាចមានគបធយាជន៍។

ធគលការណ៍េីបី់ៈ ស្ិស្សធពញវ័យ មាន លាំង បទេិធស្្ន៍ ដែលធគឆលងការ់កនលងមក។

ប ពិធស្ា្ន៍កាលពីមុនរបស្់ស្ស្
ិ សសដល់្នធានដ៏ស្មបូរដបបស្គមាប់ការធរៀនស្ូគរ។ មនុស្សធពញវ័យមកចូលរួម
ស្កមមភាពធរៀនស្ូគរធែាយនាំមកជាមួយនូវប ពិធស្ា្ន៍លអៗយាងធគចីនខ្ុស្ពីកុមារ។
គ្ុណសរឈបតតិ់ៈ ប ពិធស្ា្ន៍របស្់ស្ស្
ិ សធពញវ័យសដល់គគឹេះចំធណេះែឹង ដែលធគអាចអនុវរតធ ៅកនុងកាលៈធ ស្ៈបចចុបបននបា
ន។ ប ពិធស្ា្ន៍ដែលគបមូលបានកនុងជើវិរជួយឲ្យស្ិស្សធពញវ័យអាចវាយរនមល និង
ព័រ៌មានថមើបាន។ តាមរធបៀបធនេះ ប ពិធស្ា្ន៍កាលពីមុនគឺជា

ួលយកប ពិធស្ា្ន៍ និង

នាន់នាំធ ៅរកការបំសលាស្់បំដគបរបស្់ស្ ធិវិហ្ារិក។

សករមភាព់ៈ ចូរស្ុំស្ិកាខកាមមនាក់ ឬពីរនាក់ឲ្យគបាប់អព
ំ ីរធបៀបដែលប ពិធស្ា្ន៍ធគៅព័នធកិចច បានជួយពួកធគធែាេះ
ស្ស្ាយបញ្ហាធនៅកនុងព័នធកិចច ឬបានសលាស្់បដូរវិ្ីស្ាស្តស្តធែាេះស្ស្ាយជាមួយមនុស្សរបស្់ពួកធគធនៅកនុងព័នក
ធ ិចច។
វាមានគបធយាជន៍ដែលស្ ធិវិហ្ារិកឆលុេះបញ្ចាំងអំពប
ី ពិធស្ា្ន៍កាលពីមុនធនៅកនុងជើវិរ ( ាំងធជាគជ័យ

ាំងបរាជ័យ)

ធរៀនធចញពីប ពិធស្ា្ន៍ ាំងធនាេះ ចូរអរគពេះគុណែល់គពេះស្គមាប់ប ពិធស្ា្ន៍ ាំងធនាេះ ធហ្ីយស្ុំគពេះឲ្យធគបីប
ពិធស្ា្ន៍ ាំងធនាេះធែើមបីឲ្យពរែល់អនកែន ធ ៀរធនៅធពលអនាគរ។
ធគលការណ៍េីបួន្់ៈ ស្ិស្សធពញវ័យ ធ្ដ៉ោតធលើបញ្ហ៉ោ។

ធនៅធពលដែលមនុស្សធពញវ័យជួបគប េះស្ថានភាពថមើ ដែលពួកធគមិនអាចរកធ ីញែំធណាេះស្ស្ាយធនៅកនុងប ពិធស្ា្ន៍
កាលពីមុនរបស្់ពួកធគ ពួកធគធសដារអារមមណធ៍ លីការរកធមីលរធបៀបថមៗ
ើ ធែើមបីធែាេះស្ស្ាយការលំបាកធនាេះ។ ការដក
លមអែំធណីរការឧបជឈាយ៍ធែើមបីធែាេះស្ស្ាយបញ្ហា ធែាយមានការយកចិរត ុកែាក់ចំធពាេះស្ ធិវិហ្ារិក នឹងបធងកើនរនមល
របស្់ែំធណីរការឧបជឈាយ៍ស្គមាប់ពួកធគ។

គ្ុណសរឈបតតិ់ៈ បញ្ហា និងស្ថានភាពធនៅកនុងព័នធកិចស
ច ដល់ការធសដារអារមមណស្
៍ គមាប់ប ពិធស្ា្ន៍ធរៀនស្ូគរ។ ឧបជឈាយ៍
និងស្ ធិវិហ្ារិកដស្វងរកែំធណាេះស្ស្ាយជាក់ដស្ដង ជាជាងដស្វងយល់គ ឹស្ដដី ែលគបដហ្លជាគរូវ ឬគបដហ្លជាមិនគរូវ
នឹងបញ្ហាបចចុបបនន។
សករមភាព់ៈ ចូរស្ុំស្ិកាខកាមឲ្យឆលុេះបញ្ចាំងអំពីរធបៀបដែលប ពិធស្ា្ន៍សទាល់ខ្លួនធគអាចជាឧបករណ៍ស្គមាប់ជួយស្ ធិ
វិហ្ារិករបស្់ពួកធគដស្វងរកែំធណាេះស្ស្ាយជាក់ដស្ដងស្គមាប់បញ្ហាដែលមានស្ស្ាប់។

ធគលការណ៍េីម្របាំ់ៈ អនកធរៀនស្ូគរដែលធពញវ័យ ធត្តៀរខៃួនរួចជាធត្សចធដើរបីធរៀន។
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ជា្មមតា មនុស្សធពញវ័យធគរៀមខ្លួនរួចជាធស្ស្ចធែើមបីធរៀន ជាការធឆលីយរបចំធពាេះស្ថានភាពដែលពួកធគមិនបាន
ធគរៀមខ្លួន។ ការធនេះសដល់ថាមពលដែលគរូវការធែើមបីធរៀន និងអភិវឌ្ឍជំនាញថមដើ ែលជួយពួកធគឲ្យអាចធែាេះស្ស្ាយ
កាលៈធ ស្ៈ ាំងធនាេះយាងមានគបស្ិ ភា
ធ ព។

គ្ុណសរឈបតតិ់ៈ ស្ ធិវិហ្ារិកចូលធ ៅកនុង ំនាក់ ំនងឧបជឈាយ៍ ធែាយដស្វងរកចធមលីយស្គមាប់បញ្ហាដែលពួកធគបានរក
ធ ីញរួចធ ៅធហ្ីយ។

សករមភាព់ៈ ចូរពនយល់ថា ស្គមាប់ស្ ធិវិហ្ារិក ធនេះមានន័យថា ប ពិធស្ា្ន៍ធរៀនស្ូគរពាក់ព័នធនឹងស្ថានភាពជើវិរពិរ
គបាកែ ដែលពួកធគខ្ំគបឹងដគបងអភិវឌ្ឍជំនាញថមើ និងស្មរថភាពថមើដែលគរូវការធនៅកនុងព័នធកិចចរបស្់ពួកធគ ឬការ

ួលខ្ុស្គរូវខ្ាងស្ងគមរបស្់ពួកធគ។ ចូរស្ួរស្ិកាខកាមអំពរី ធបៀបដែលធ្វឲ្យ
ី ភារកិចចននការធ្វីជាឧបជឈាយ៍កាន់ដរ

ងាយស្ស្ួល។
ធគលការណ៍េីម្របាំរួយ់ៈ ស្ិស្សធពញវ័យធ្ដ៉ោតធលើជ្ឈីវិត។

ស្គមាប់ស្ ធិវិហ្ារិក ការអប់រគ
ំ ឹជាែំធណីរការអភិវឌ្ឍកគមិរស្មរថភាពធែើមបី

ានធ ៅការស្ធគមចស្កាតនុពលធពញ

ធលញរបស្់ពួកធគ។ ធនេះសទុយនឹងការរគមង់ ិស្ដែលធសតារធលីមុខ្វិជជាធនៅកនុងការធរៀនស្ូគរដបបបុរាណ។
គ្ុណសរឈបតតិ់ៈ កនុងនាមជាស្ិស្សធពញវ័យ ស្ ធិវិហ្ារិកធសដារធលីភារកិចច ឬធសតារធលីបញ្ហាធនៅកនុងការរគមង់ ិស្ធរៀន

ស្ូគររបស្់ពួកធគ។ ពួកធគដស្វងរកចធមលីយស្គមាប់រថៈភាពបចចុបបនន។ មានធារុបនទាន់ជានិច—
ច អវដី ែលបានធរៀននថង
ធនេះគរូវដរអាចអនុវរតបានធនៅកនុងស្ថានភាពបចចុបបនន។
សករមភាព់ៈ ចូរអនុញ្ញារឲ្យស្ិកាខកាមមនាក់ ឬពីរនាក់សដល់ធយាបល់អព
ំ រី ធបៀបដែលការអនុវរតនធ៍ ោលការណ៍ធនេះសលាស្់បរដូ
ធោលគំនិររបស្់ពួកធគអំពកា
ី រធ្វីជាឧបជឈាយ៍។
ធគលការណ៍េីម្របាំពីរ់ៈ ស្ិស្សធពញវ័យសវ័យបណាដ៉ោលចិត។
ត
ធនេះមានន័យថា ការបណដាលចិរតរបស្់ស្ ធិវិហ្ារិកគឺមកពីខ្ាងកនុង ជាជាងមកពីខ្ាងធគៅ។ ការធរៀនស្ូគរគរូវបានឲ្យ
រនមលធនៅខ្ាងកនុងចិរត ធែាយឆលុេះបញ្ចាំងនឹងការឲ្យរនមលខ្លួន គុណភាពរបស្់ជើវិរ ភាពស្កប់ចរ
ិ ធត នៅកនុងការងារ និង/ឬ
អារមមណធ៍ ជាគជ័យ។
គ្ុណសរឈបតតិ់ៈ ស្ ធិវិហ្ារិកគបដហ្លជាធឆលីយរបចំធពាេះគបធភ ននការបណដាលចិរតពខ្
ី ាងធគៅមួយចំនួន បុដនតអនកដែល
បណដាលចិរតដ៏មានឥ ធិពលបំសុរគឺជាស្ំពា្ធនៅខ្ាងកនុងធែើមបីស្ធគមចធោលធែៅរបស្់ខ្លួន។ ឧបជឈាយ៍មិនគរូវធ្វជ
ី ា
អនកបណដាលចិរធត ។
ធសច្កដីសធងខបធគលការណ៍ទំងម្របាំពីរ
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ធនៅធពលដែលធរៀបចំការហ្វឹកហ្វឺនធនេះ ចូរចងចំស្ំណួរខ្ាងធគកាមអំពអ
ី ដវី ែលធោលការណ៍នីមួយៗបធគងៀនធយីងអំពីស្
ធិវិហ្ារិកៈ (១) ធរីព័រ៌មានធនេះសដល់ធស្ចកដីដណនាំស្គមាប់ែំធណីរការឧបជឈាយ៍ែូចធមដច? (២) ធរីស្ិកាខកាមគួរដរ
ួលយកព័រ៌មានធនេះធ ៅកនុងវិ្ីស្ាស្តស្តធ្វីជាឧបជឈាយ៍របស្់ពួកធគែូចធមដច?

សករមភាព់ៈ

ចូរស្ួរស្ិកាខកាមអំពរី ធបៀបដែលអវដី ែលពួកធគបានធរៀនអំពីគរុធកាស្លយស្គមាប់មនុស្សធពញវ័យ (ការជួយមនុស្ស

ធពញវ័យធរៀន) នឹងសលាស្់បដូរវិ្ីស្ាស្តស្តធ្វជ
ី ាឧបជឈាយ៍របស្់ពួកធគ។ ចូរឲ្យស្ិកាខកាមមនាក់ៗរកអវម
ី ួយឲ្យធ ីញ ជា
ពិធស្ស្ធចញពីធោលការណ៍ ាំងគបាំពីរធនេះដែលធគចង់នឹកចំ ធនៅធពលដែលកំពុងធ្វីការជាមួយស្ ធិវិហ្ារិក។
លកខណៃៈសរបតតិរបស់ឧបជ្ឈាយ៍លអ
សករមភាព់ៈ

ចូរចប់ធសដើមធមាងធនេះ ធែាយស្ុំអនកធនៅកនុងគកុមឲ្យគិរគរ ប់ធ ៅធគកាយវិញធនៅកនុងជើវិររបស្់ពួកធគធ ៅរកធពលមួយ
ដែលមានអនកធ្វីជាឧបជឈាយ៍ែល់ពួកធគ។ ធរីបុគគលធនេះជាឧបជឈាយ៍ដ៏លអដែរឬធ ? គបស្ិនធបីលអ ធរីអបា
វី នធ្វីឲ្យ
បុគគលធនេះកាលយធ ៅជាឧបជឈាយ៍ដ៏លអ? ធរីពួកធគគិរថា លកខណៈស្មបរតិរបស្់ឧបជឈាយ៍លម
អ ានអវខ្
ី លេះ?

ឧបជឈាយ៍ដ៏លអមានលកខណៈស្មបរតិរួមដែលគួរឲ្យករ់ស្មគាល់ជាធគចីន។ ធនៅធពលដែលធលាកអនកពិនិរយធមីលលកខណៈ
ស្មបរតម
ិ ួយចំនួនធនៅកនុងចំធណាមលកខណៈស្មបរតិ ាំងធនេះ ចូរឲ្យស្ិកាខកាមឆលុេះបញ្ចាំងលកខណៈស្មបរតិ ាំងធនាេះ ធហ្ីយ

ស្ធគមចថាធរីពួកធគមានអារមមណ៍ថា ពួកធគមានលកខណៈស្មបរតិចបា
ំ ច់ ាំងធនេះដែរឬអរ់ តាមការវាយរនមលសទាល់ខ្លួន
របស្់ពួកធគ។
១. ឧបជឈាយ៍លអ គឺជាអ្នកស្ដ៉ោប់លអ។
ស្ុភាស្ិរមួយរបស្់ធអស្បាញនិយាយយាងធនេះថាៈ «ធយីងគរូវបានបធងកើរមកឲ្យមានគរធចៀកពីរ និងមារ់មួយបុណ្
ធណាេះ។ ែូធចនេះធហ្ីយ ធយីងគរូវស្ដាប់ឲ្យបានធគចីនជាងធយីងនិយាយពីរែង»។ ឧបជឈាយ៍ដ៏លអស្ដាប់ធគចីនជាងនិយា
យ។ ធនៅធពលដែលពួកធគនិយាយ ពួកធគស្ួរស្ំណួរធែើមបីស្ដាប់ឮចធមលីយពីស្ ធិវិហ្ារិករបស្់ពួកធគ។

អនកខ្លេះបានធហ្ៅការស្ដាប់ដបបធនេះថាការស្ដាប់ដបបអេះអាង។ អនកខ្លេះធ ៀរធហ្ៅថាការស្ដាប់ដបបស្កមម។ ធនៅកនុងការ
ធគបីគុណនាម ាំងធនេះ មានការស្ងករ់្ងនធ់ ៅធលីអម
វី ួយដែលស្កមម។ ធនេះមិនដមនជាការស្ដាប់ដបបអកមមដែលធយីង
កំពុងធ្វីការស្នទនា បុដនតមិនបានយកចិរត ុកែាក់ចំធពាេះការធឆលីយរបពីនែគូរបស្់ធយីងធ ។ ធនៅកនុងការស្ដាប់ដបប

អកមម គំនិររបស្់ធយីងរស្ារ់អដណដរធ ៅរកអវធី សសង ឬធ ៅរកអវដី ែលធយីងចង់និយាយបនទាប់ធ ៀរ។ បុដនតធនៅកនុងការ
ស្ដាប់ដបបអេះអាង ឬដបបស្កមម ធយីងយកចិរត ុកែាក់យាងខ្លាំងចំធពាេះអវីដែលអនកែន ធ ៀរកំពុងនិយាយ។ ធយីង
អានការគបាស្ស្័យ ាក់ ងមិនតាមពាកយស្មដីធគចីនែូចជាការគបាស្ស្័យ ាក់ ងតាមពាកយស្មដរី បស្់ពួកធគដែរ ធហ្ីយ

បុនបងយល់អដវី ែលពួកធគចង់មានន័យ មិនដមនគោន់ដរអវដី ែលពួកធគកំពុងនិយាយធ ។ អនកជំនាញខ្ាងឧបជឈាយ៍
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មនាក់បានធហ្ៅការស្ដាប់ដបបធនេះថា «ការចូលរួមយាងស្កមមជាមួយពិភពរបស្់ស្ស្
ិ ស ធហ្ីយបុនបងមានប ពិធស្ា្ន៍
ជាមួយការធនាេះធចញពីខ្ាងកនុងមក»13។
សករមភាព់ៈ

១. ជាមួយអនកស្ម័គគចិរម
ត នាក់ពក
ី នុងគកុម ចូរធ្វគ
ី ំរូអព
ំ ីការស្ដាប់អកមម និងការស្ដាប់ស្កមម។ ចូរឲ្យអនកស្ម័គគចិរធត នាេះ
គបាប់ធលាកអនកអំពអ
ី ដវី ែលពួកធគបានធ្វីកាលពីស្បាដហ្៍មុន ខ្ណៈធពលធនាេះ ធលាកអនកបងហាញធចញការស្ដាប់
អកមម ធែាយសលាស្់បដូរគបធានប

និងមិនយកចិរត ក
ុ ែាក់ចំធពាេះអវដី ែលអនកស្ម័គគចិរធត នាេះកំពុងគបាប់ធលាកអនក

រួចនិយាយអំពអ
ី ដវី ែលធលាកអនកបានធ្វីកាលពីចង
ុ ស្បាដហ្៍។ បនទាប់មកធ ៀរ ចូរធ្វគ
ី ំរូការស្ដាប់ស្កមម ធែាយឲ្យ
អនកស្ម័គគចិរធត នាេះគបាប់ធលាកអនកអំពអ
ី ដវី ែលពួកធគនឹងធ្វីធនៅនថងធនេះ និងធនៅនថងដស្អក ស្ួរស្ំណួរធ ៅធគ ធែើមបី
បញ្ជាក់ចបាស្់ពអ
ី ដវី ែលធគកំពុងនិយាយ ស្ួរធគអំពីរធបៀបដែលធគធ

វងយល់អព
ំ ស្
ី ថានភាព ឬស្ួរអំពអ
ី ារមមណ៍

ដែលធគមានអំពអ
ី វីៗ។ ចូរធសដារអារមមណ៍ធលីការយល់ឲ្យកាន់ដរចបាស្់អព
ំ ីអដវី ែលអនកស្ម័គគចិរធត នាេះកំពុងពយាយាម
គបាប់។

២. ចូរស្ួរស្ិកាខកាមថាធរីពួកធគធាលប់ធនៅកនុងស្ថានភាពដែលពួកធគអាចែាក់ធចញដសនការធែាយខ្លួនឯង ធែើមបីធែាេះ

ស្ស្ាយបញ្ហា ធែាយគោន់ដរនិយាយអំពីស្ថានភាពរបស្់ពួកធគគបាប់អនកធសសងធ ៀរដែរឬអរ់។ ចូរឲ្យស្ិកាខកាម
ដចកចយប ពិធស្ា្ន៍របស្់ពួកធគជាមួយមនុស្សមនាក់ ឬពីរនាក់ដែលអងគុយធនៅជិរពួកធគ។ ចូរ ុកធពលឲ្យ
ដចកចយបានធគចីននា ។
ី

ចូរពនយល់ថា ធគៅពីជួយធយីងឲ្យយល់អព
ំ ីស្ថានភាពធចញពី ស្សនៈរបស្់ស្ ធិវិហ្ារិករបស្់ធយីងធហ្ីយធនាេះ ការធ្វី
ជាអនកស្ដាប់ដ៏លអកជ
៏ ួយស្ ធិវិហ្ារិកឲ្យអាចគរ ប់ជាអនកធែាេះស្ស្ាយបញ្ហាបានសងដែរ ធពលដែលពួកធគនិយាយ
គបាប់អព
ំ ីគំនិររបស្់ពួកធគ និងវាយរនមលែំធណាេះស្ស្ាយដែលអាចមាន។ គបស្ិនធបីឧបជឈាយ៍យកចិរត ុកែាក់

នឹងការនិយាយខ្លាំងជាងការស្ដាប់ ធនាេះស្ ធិវិហ្ារិករបស្់ពួកធគមិនអាចមានការរកធ ីញ ាំងធនេះធែាយខ្លួនឯង
បានធ ។ ការរកធ ីញធែាយខ្លួនឯងដរងដរមានរនមលខ្លាំងជាងែំធណាេះស្ស្ាយដែលអនកធសសងធ ៀរសដល់ឲ្យ។
២. ឧបជឈាយ៍ដ៏លអធែាេះស្ស្ាយកាលៈធ ស្ៈ«ត្តូវចំធេល»ធនៅកនុងជើវិរ។
ធនៅកនុង ំនាក់ ំនងឧបជឈាយ៍ ធយីងកំពុងធែាេះស្ស្ាយជាមួយការលអ និងការអាគកក់ធនៅកនុងជើវិរ ជាមួយកាលៈធ ស្ៈ

ដែលស្ ធិវិហ្ារិកកំពុងជួបគប េះធនៅធពលបចចុបបននធនេះ។ ែូចជាធនៅកនុងបរិប ដសនកអប់រំ «ការធរៀនស្ូគរគរូវចំធពល
»—គឺការដចកចយអំពីអវីមួយធនៅធពល«ដែលអាចបធគងៀនបាន»14 មានគបស្ិ ធភាពជាងការបធគងៀនដែលហ្ាក់បីែូច
ជាមិនពាក់ព័នធនឹងរថៈភាពជាក់ដស្ដងធនៅធពលបចចុបបននរបស្់ស្ ធិវិហ្ារិក។ ចូររំឭកស្ិកាខកាមថា លកខណៈមួយកនុង

ចំធណាមលកខណៈរបស្់ស្ស្
ិ សធពញវ័យគឺថា ពួកធគចង់ឲ្យអាចអនុវរតភាលមៗអវីដែលពួកធគកំពុងធរៀន។ ធស្ចកដដី រមួយ
13

Daloz, Effective Teaching and Mentoring, 205.

14

Havighurst, Developmental Tasks and Education, page unknown.
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ធនេះពិរែូចោនធនៅកនុងការធ្វីជាឧបជឈាយ៍។ ការធ្វីជាឧបជឈាយ៍គរូវដរឆលុេះបញ្ចាំងរថៈភាពបចចុបបនន មិនដមនស្ថានភាព
ដែលធនៅឆ្ងយធ

ធលីកដលងដរនិយាយអំពីនិមិរដត ែលមានលកខណៈធសដារធលីអនាគរ។ ធ ាេះបីយាងណាក៏ធែាយ មាន

ស្ថានភាពបចចុបបននដែលអាចគរូវបានពិភាកសា។ អនកឯកធ ស្ខ្ាងឧបជឈាយ៍មនាក់ស្រធស្រថា៖ «ឧបជឈាយ៍ដ៏លអជួយធ្វីឲ្យ
ធស្ចកដីស្នយាអំពអ
ី នាគរកាលធនៅនឹងថកល់»15 ។
សករមភាព់ៈ ចូរស្ុំស្ិកាខកាមជាធគចីនដែលមានប ពិធស្ា្ន៍ជាមួយនឹងការធរៀនគរូវចំធពល ឲ្យដចកចយអំពកា
ី រធនេះ
គបាប់គកុម។ ចូរដស្វងយល់បដនថមជាមួយនឹងស្ំណួរធសសងៗធ ៀរ ែូចជាស្ំណួរ ាំងធនេះ:



ធរីការធរៀនរបស្់ធលាកអនកធនៅកនុងករណីធនេះខ្ុស្ពីប ពិធស្ា្ន៍ធរៀនមួយចំនួនធ ៀររបស្់ធលាកអនកយាងែូច
ធមដច?



ធរីធលាកអនកគិរថា កនុងនាមជាមនុស្សធពញវ័យ ធយីងធរៀនបានធគចីន និងចប់បានការធរៀនធនាេះ ធនៅធពលដែល
វាគរូវចំធពលដែរឬធ ?



ធរីធលាកអនកធមីលធ ីញខ្លួនឯងអនុវរតការធរៀនធនេះធ ៅកនុងការធ្វីជាឧបជឈាយ៍របស្់ធលាកអនកធនៅធពលអនាគរ
យាងែូចធមដច?

៣. ឧបជឈាយ៍ដ៏លអគឺធគបៀបបីែូចជាឆ្មប។
សករមភាព់ៈ

ចូរស្ួរស្ិកាខកាមថា ធរីឆមបមានរួនា ីជាអវី
បនទាប់មក ចូរពនយល់ថា ឧបជឈាយ៍ធ្វីែូចជាឆមប ធែាយជួយ«មនុស្សែន ធ ៀរ»ស្គមាលធចញគំនិរថមើ ជំនាញថមើ ការ
ធគបៀបធ្ៀបថមើ និងវិ្ីថើធម នៅកនុងការធ្វីជា និងធ្វី។ ពួកធគជួយអនកធរៀនស្ូគរធនៅកនុងការស្គមាលធចញគំនិរ និមិរត
និងធោលធែៅរបស្់ខ្លួនធគសទាល់» 16 ។ ចូរឲ្យស្ិកាខកាមមានឱកាស្ពនយល់អព
ំ ម
ី ូលធហ្រុដែលស្ វធិ ិហ្ារិកគរូវដរមាន
គំនិរថមៗ
ើ និមិរតថៗ
ើម និងធោលធែៅថមើៗ។
៤. ឧបជឈាយ៍ដ៏លអជួយស្ ធិវិហ្ារិកធមីលធ ីញជ្ឈធត្រើសធសសងៗ។
ធនៅធពលដែលគប

មមុខ្ជាមួយនឹងស្ថានភាពដ៏លំបាក មនុស្សអាច«ជាប់ោង
ំ » ធហ្ីយធមីលធ ីញែំធណាេះស្ស្ាយដរ

មួយ ល ធសលដរមួយ និងែំធណីរស្កមមភាពដរមួយបុធណ្ ាេះ។ ធនៅធពលដែលស្ ធិវិហ្ារិកពិភាកសាបញ្ហាជាមួយឧបជឈា
យ៍របស្់ពួកធគ ឧបជឈាយ៍អាចជួយពួកធគធមីលធ ីញជធគមីស្ែន ធ ៀរ។ ពួកធគចប់ធសដើមធមីលធ ីញថា អាចមាន
ែំធណាេះស្ស្ាយដែលពួកធគមិនបានពិចរណា ធហ្ីយពួកធគគរូវបានដណនាំឲ្យគិរធគជៅ និងដបបធសសង។ ការបំសុស្
15

Sharon D. Parks, Big Questions, Worthy Dreams: Mentoring Emerging Adults in Their Search
for Meaning, Purpose, and Faith, 1st ed. (San Francisco: Jossey-Bass Inc., 2000): 128.
16

Vogel, “Reckoning with the Spiritual Lives of Adult Learners,” 24.
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គំនិរថមៗ
ើ អាចធកីរធ ីងបាន។ ការដែលមនុស្សចប់ពីរនាក់ធ ីងស្ហ្ការោនធែាេះស្ស្ាយស្ថានភាពមួយធនាេះអាចនាំ
មកនូវគំនិរនឆនគបឌ្ិរ និងវិ្ីថមើៗធនៅកនុងការគិរ ឬធ្វីកិចចការធសសងៗ។
សករមភាព់ៈ



គបស្ិនធបីអាចធ្វីបាន ចូរឲ្យឧ ាហ្រណ៍មួយធចញពីប ពិធស្ា្ន៍សទាល់ខ្លួនរបស្់ធលាកអនក ដែលធលាកអនកគរូវ
បានដណនាំឲ្យធមីលធ ីញជធគមីស្ធសសងៗ។ បនទាប់មក ចូរស្ុំស្ិកាខកាមឲ្យដចកចយឧ ាហ្រណ៍សទាល់ខ្លួនធគមួយ
ចំនួនអំពីការធនេះ។



ចូរស្ុំស្ិកាខកាមឲ្យរកធ ីញគបធភ ស្ថានភាពដែលស្ ធិវិហ្ារិកគបដហ្លជាគរូវការជំនួយ ធែើមបីធមីលធ ីញ
ជធគមីស្ធសសងៗ។



ចូរឲ្យស្ិកាខកាមសដល់ធយាបល់អព
ំ វី ិ្ីជួយស្ ធិវិហ្ារិកពិចរណាែំធណាេះស្ស្ាយធសសងៗ ែូចជាឲ្យស្ ធិវិហ្ារិកធ្វីបញ្ជី
ករ់គតាជធគមីស្យាងរិចណាស្់បីស្គមាប់ធែាេះស្ស្ាយបញ្ហាមួយ។ ឧបជឈាយ៍អាចជួយស្ ធិវិហ្ារិកដស្វងយល់អព
ំ ី
ល ធសលដែលអាចធកីរមានរបស្់ជធគមីស្នីមួយៗ ធែាយស្ួរថា៖ «គបស្ិនធបីអនកធ្វីកិចចការធនេះ ធរីនឹងមានអវី
ធកីរធ ីង?»។

៥. ឧបជឈាយ៍ដ៏លអគឺជាអ្នកធលើកទឹកចិតត។
ធយីងគរូវការអនកដែលធជឿធលីធយីង។ ធយីងគរូវការបាណាបាស្ដែលអាចធលីក ឹកចិរតធយីង ធនៅធពលដែលធយីងបាក់
ឹកចិរត និងមានអារមមណែ
៍ ូចជាបរាជ័យធនៅកនុងព័នធកិចច។
សករមភាព់ៈ

ធរីនរណាបានធលីក ឹកចិរធត លាកអនកធនៅកនុងការធែើរខ្ាងវិញ្ញាណរបស្់ធលាកអនក? គបស្ិនធបីធលាកអនកអាចគបាប់ធ

មាេះ

អនកធនាេះបាន ចូរគបាប់ស្ិកាខកាមអំពីបុគគលធនេះ និងរធបៀបដែលពួកធគបានធលីក ឹកចិរធត លាកអនក។ បនទាប់មក ចូរដចក
ស្ិកាខកាមធ ៅជាគកុមរូចដែលមានោន ៣-៤ នាក់ និងឲ្យធពលពួកធគដចកចយអំព«
ី អនកធលីក ឹកចិរត»ពួកធគែល់ោន
ធ ៅវិញធ ៅមក។ ចូរស្ុំស្ិកាខកាមមនាក់ ឬពីរនាក់ឲ្យដចកចយគបាប់គកុម ាំងមូល។
៦. ឧបជឈាយ៍ដ៏លអគឺជាអ្នកគិតបបបត្តិិះរិះេិចារណា។
កនុងនាមជាឧបជឈាយ៍ ធយីងគរូវជួយស្ ធិវិហ្ារិកឲ្យគិរដបបគរិេះរិេះពិចរណា និងដបបវិភាគ—បញ្ហាជាធគចីនមិនស្ស្ួល
ស្ធគមចថាខ្ុស្ ឬគរូវធ ។ ធនៅធពលដែលឧបជឈាយ៍ធ

ាងចប់ែំធណាេះស្ស្ាយ ពួកធគគរូវវិភាគស្ថានភាពបចចុបបនន

ធែើមបីជួយស្ ធិវិហ្ារិករបស្់ពួកធគឆលងសុរស្ថានភាពធនាេះ។ ឧបជឈាយ៍ដ៏លអជួយស្ ធិវិហ្ារិកឲ្យ...



រកឲ្យធ ីញព័រ៌មានស្ំខ្ាន់អព
ំ ីស្ាថ នភាព រួម ាំងគបវរតិ (ធនេះែាក់បញ្ចូលការយល់ែឹងអំពីភាពស្វាហ្ាប់ននការែាំ
គកុមជំន)ុំ ។



ចូរឆលុេះបញ្ចាំងអំពស្
ី ថានភាពធែាយឥរលធមអៀង។
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ចូររកឲ្យធ ីញគំនិរបាន់ស្មានរបស្់ខ្លួនធគសទាល់។



ចូរពិចរណា ស្សនៈរបស្់មនុស្សែន ធ ៀរ។



ចូរពិចរណាឥ ធិពលរបស្់បរិប ខ្ាងវបប្ម៌មកធលីមនុស្សដែលពួកធគបធគមី។

សករមភាព់ៈ

ចូរឲ្យធពលស្ិកាខកាម ៥ នា ី ធែើមបីឆលុេះបញ្ចាំងធរៀងខ្លួនអំពល
ី កខណៈស្មបរតិ ាំងធនេះ។ បនទាប់មក ចូរស្ុំពួកធគឲ្យដចក

ធ ៅជាគកុមដែលមានោន ២ ឬ ៣ នាក់ ធែាយធគបីធពល ១០-១៥ នា ី ដចកចយគបាប់ោនធ ៅវិញធ ៅមកអំពល
ី កខណៈ
ណាខ្លេះដែលពួកធគមាន និងលកខណៈណាខ្លេះដែលពួកធគមានអារមមណ៍ថាគរូវអភិវឌ្ឍ ធែើមបីកាលយជាឧបជឈាយ៍ដ៏លអ។
អ្វីតដលម្រតូវធច្ៀសវាង
ដសនកធនេះអាចគរូវបានធហ្ៅថា «លកខណៈស្មបរតរិ បស្់ឧបជឈាយ៍ដែលអាគកក់»។ ចូរពិនិរយធមីលបញ្ជីខ្ាងធគកាមធ ីង

វិញធែាយស្ធងខបជាមួយនឹងស្ិកាខកាម ធែាយកុច
ំ ំណាយធពលធគចីនធពកធលីបញ្ជីធនេះ ធលីកដលងដរមាននរណាមនាក់ធនៅ
កនុងគកុមចង់ចូលធគជៅជាងធនេះ (កំណរ់ស្មគាល់ៈ ស្គមាប់ការពណ៌នាធពញធលញអំពល
ី កខណៈនិមួយៗកនុងចំធណាមលកខ
ណៈ ាំងធនេះ ស្ូមធមីលជំពូក ៧ ធនៅកនុងធស្ៀវធៅដែលមានចំណងធជើងថា ភាពស្ទារ់ជំនាញធនៅកនុងការធ្វីជាឧបជឈា
យ៍17)។

ឲ្យែំបូនាម នដបបធស្រីខ្លាំងធពក




ការរិេះគន់ៈ ការរិេះគន់ដែលបំសលាញការស្ួរចង់ែឹង។

ជួយស្ធស្តងគាេះ: ធយីងធរៀនធចញពីកហ្
ំ ុស្របស្់ធយីង ធគចីនជាងធយីងធរៀនធនៅធពលដែលធយីងមិន ាន់មាន
កំហ្ុស្។



ស្ង់រនាំងដែលមិនចំបាច់ៈ ជាញឹកញាប់ កនុងនាមជាឧបជឈាយ៍ ធយីងខ្លាចថា ស្ ធិវិហ្ារិករបស្់ធយីងនឹង
រំលងធយីង ែូធចនេះធយីងែាក់រនាំងធែាយអធចរនារារាំងែល់ការរីកចធគមីនរធ ៀររបស្់ពួកធគ។




គពធងើយកធនតីយនឹងពាកយ «ធហ្រុអី»។ ជានិចកា
ច ល ដរងមានមូលធហ្រុធនៅពីធគកាយគគប់ការ ាំងអស្់។
មិនឲ្យរនមលៈ វាអាគកក់ខ្លាំងណាស្់ដែលមិន

ួលយកអវដី ែលស្ ធិវិហ្ារិកគបាប់ធយីង។ អវដី ែលអាចជាភនំ

ស្គមាប់ោរ់ មិនដមនជាអវីធស្ាេះស្គមាប់ធយីង បុដនតការខ្កខ្ានមិនបានធែាេះស្ស្ាយជាមួយភនធំ នាេះ គឺមិនឲ្យ
រនមលស្ ធិវិហ្ារិក។

អាកបបកិរិយា ាំងគបាំមួយធនេះអាចគរូវបានរកធ ីញធនៅកនុងឧបជឈាយ៍«ដែលនាំឲ្យពុល»។ ពួកធគការ់បនថយការធរៀន
ដែលអាចធកីរធ ីងធនៅកនុង ំនាក់ ំនងឧបជឈាយ៍ មុនធពលដែលចប់ធសដើមសង។

17

Osterhouse and Teja, Masterful Mentoring.
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សករមភាព់ៈ

១. ចូរឲ្យស្ិកាខកាមពណ៌នាអំពអ
ី ាកបបកិរិយាខ្ាងធលីតាមពាកយរបស្់ខ្លួន។
២. ចូរស្ុំស្ិកាខកាមឲ្យរកធ ីញអាកបបកិរិយាណាខ្លេះដែលពួកធគកំពុងមានធគោេះថនាក់បំសុរ ធនៅកនុងការបងហាញធចញ
និងធហ្រុអវី។ ចូរពិភាកសាអំពីរធបៀបដែលឧបជឈាយ៍អាចធចៀស្វាង ឬ«ធបាេះធចល»អាកបបកិរិយា ាំងធនេះបាន
។

ធសចកដីត្តូវការរបស់សទធិវិហារក
ធនៅកនុងធមាងធនេះ ធយីងនឹងពិភាកសាអំពីធស្ចកដគី រូវការពីរគបធភ របស្់ស្ ធិវិហ្ារិកៈ ធសច្កដីម្រតូវការតផនកេំនាក់េំន្ង
និងធសច្កដីម្រតូវការតផនកធរៀន្សូម្រត។
ធសច្កដីម្រតូវការតផនកេំនាក់េំន្ង

ធស្ចកដីគរូវការដសនក ំនាក់ ំនងរបស្់ស្ ធិវិហ្ារិកមានបីដសនក្ំៗ: ការធែើររបស្់ពួកធគជាមួយគពេះ
ពួកធគជាមួយគគួស្ារ និង ំនាក់ ំនងរបស្់ពួកធគជាមួយព័នធកិចែ
ច ាំគកុមជំនុំ។

ំនាក់ ំនងរបស្់

លំែាប់លំធែាយអា ិភាពរបស្់ស្ ធិវិហ្ារិក គួរដរជើវិរខ្ាងវិញ្ញាណរបស្់ពួកធគជា ម
ី ួយ ជើវិរគគួស្ាររបស្់ពួកធគជា ី
ពីរ និងព័នធកិចចរបស្់ពួកធគចុងធគកាយបងអស្់។ ធរីរធបៀបដែលធយីងចំណាយធពល លុយ និង្នធានគបាប់អព
ំ អ
ី ា ិ

ភាពរបស្់ធយីងែូចធមដច? ធរីរធបៀបដែលធយីងធែាេះស្ស្ាយបញ្ហា និងធ្វីការស្ធគមចចិរត ឆលុេះបញ្ចាំងឲ្យធ ីញពីអា ិ
ភាពរបស្់ធយីងធែាយវិ្ីណា?
សករមភាព់ៈ

ចូរស្ុំស្ិកាខកាមឲ្យសដល់ធយាបល់អព
ំ ីដសនកដែលស្ ធិវិហ្ារិកគបដហ្លជាគរូវការការដណនាំ។ ចូរដចកស្ិកាខកាមធ ៅជា
គកុមដែលមានោន ២-៤ នាក់ និងឲ្យធពលគកុមគបដហ្ល ១០ នា ី ធែើមបីពិភាកសាការធនេះ និងករ់គតាគំនិររបស្់ពួក
ធគ។

បនទាប់មក ចូរស្ុំគកុមឲ្យដចកចយចធមលីយមួយចំនួនរបស្់ពួកធគជាមួយស្ិស្ស ាំងអស្់។ ចូរស្រធស្រធយាបល់ ាំងធនាេះ
ធនៅធលីកាដរធខ្ៀន ឬសទាំងគកែាស្្ំមួយស្នលឹក។ បនទាប់មក ជាគកុម ចូរកំណរ់ថា ចធមលីយណាខ្លេះកនុងចំធណាមចធមលីយ

ាំងធនេះពាក់ព័នន
ធ ឹងដសនកគពេះ គគួស្ារ និង/ឬ ព័នក
ធ ិចច។ ចូរែាក់អកសរ គព ធនៅពីមុខ្ចធមលីយដែលនិយាយអំពធី ស្ចកដី

គរូវការរបស្់ធយីងស្គមាប់ ំនាក់ ំនងជាមួយគពេះ គ ស្គមាប់គគួស្ារ និង ព ស្គមាប់ព័នធកិចច។ ចូរស្ងករ់្ងន់អព
ំ ីស្ារៈ
ស្ំខ្ាន់ននការែាក់គពេះជា ីមួយ គគួស្ារ ីពីរ និងព័នធកិចចធនៅធគកាយ។
សករមភាព់ៈ

១. ` ចូរស្ួរស្ិកាខកាមថាធហ្រុអវីបានជាស្ំខ្ាន់ ដែលស្ ធិវិហ្ារិកគរូវកំណរ់លំែាប់លំធែាយអា ិភាពរបស្់ពួកធគ
ធែាយែាក់គពេះជា ីមួយ គគួស្ារ ីពីរ និងព័នធកិចធច គកាយធគ។
តម្រាសម្រាប់អ្នកសម្ររបសម្ររួល | ការធ្វើជាឧបជ្ឈាយ៍
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២. ចូរស្ុំស្ិកាខកាមឲ្យចំណាយធពលពីរបីនា ឆ
ី លុេះបញ្ចាំងធែាយធស្ងៀមស្ងារ់អព
ំ ជ
ី ើវិររបស្់ពួកធគ និងស្ដាប់អវីដែលគពេះ
កំពុងមានបនទូលមកកាន់ពួកធគអំពីអា ិភាពសទាល់ខ្លួនរបស្់ពួកធគ។ ធរីពួកធគពិរជាែាក់គពេះ ីមួយ គគួស្ារ ព
ី ីរ
និងព័នធកិចច ីបីដមនឬ? ចូរអធញ្ជីញពួកធគឲ្យគិរអំពភ
ី ស្តុតាងស្គមាប់អា ិភាពរបស្់ពួកធគ។ ធរីរធបៀបដែល

ធយីងចំណាយធពល លុយ និង្នធានគបាប់អព
ំ អ
ី ា ិភាពរបស្់ធយីងយាងែូចធមដច? ធរីរធបៀបដែលធយីងធែាេះ
ស្ស្ាយបញ្ហា និងធ្វីការស្ធគមចចិរតឆលុេះបញ្ចាំងឲ្យធ

ីញពីអា ិភាពរបស្់ធយីងយាងែូចធមដច?

៣. ចូរអធញ្ជីញស្ិកាខកាមឲ្យដចកចយគបាប់នែគូអំពីអដវី ែលពួកធគបានរកធ ីញអំពីអា ិភាពរបស្់ខ្លួន និងរកឲ្យ

ធ ីញអវីដែលពួកធគគរូវធ្វី ធែើមបីរកសាអា ិភាពរបស្់ពួកធគឲ្យធនៅដរគរឹមគរូវ ឬការសលាស្់បដូរមួយដែលពួកធគ
គរូវធ្វី ធែើមបីដកស្គមួលអា ិភាពរបស្់ពួកធគ។

ធសច្កដីម្រតូវការតផនកធរៀន្សូម្រត់ៈ
ធស្ចកដីគរូវការដសនកធរៀនស្ូគររបស្់ស្ ធិវិហ្ារិក ក៏មានបីសងដែរៈ ចំធណេះែឹង ការយល់ែឹង និងជំនាញ។ និយាយ

បានមយាងធ ៀរថា ស្ ធិវិហ្ារិកកនុងនាមជាអនកធរៀនស្ូគរគរូវការចំធណេះែឹងជាមូលែឋានគគឹេះមួយចំនួន។ ពួកធគគរូវ
យល់អព
ំ រ
ី នមលរបស្់ការធរៀនស្ូគរធនាេះ និងអនុវរតការធរៀនស្ូគរធនាេះធនៅកដនលងណាដែលអាចធ្វីបាន។ ជាចុងធគកាយ
ពួកធគគរូវអភិវឌ្ឍជំនាញព័នធកិចចរបស្់ពួកធគ។ ឧបជឈាយ៍អាចជួយស្ ធិវិហ្ារិកធនៅកនុងដសនក ាំងបីធនេះបាន។
សករមភាព់ៈ

ចូរស្ុំគកុមឲ្យករ់គតាយាងរិចឲ្យបានឧ ាហ្រណ៍ពីរអំពីធស្ចកដីគរូវការនីមួយៗធនៅកនុងចំធណាមធស្ចកដីគរូវការដសនកធរៀន

ស្ូគរ ាំងធនេះរបស្់ស្ ធិវិហ្ារិក។ ចូរករ់គតាឧ ាហ្រណ៍ ាំងធនាេះធនៅធលីកាដរធខ្ៀន ឬធនៅធលីសទាំងគកែាស្្ំមួយ។ ធនៅ
កនុងដសនកចំធណេះែឹង ធស្ចកដគី រូវការដសនកធរៀនស្ូគរនឹងគរូវបានកំណរ់ភាគធគចីនធែាយការហ្វឹកហ្វឺនដែលពួកធគកំពុង
ឆលងការ់ធនៅកនុងមូឌ្ុល។ អំពីការយល់ែឹង ឧ ាហ្រណ៍ ធរីពួកធគឲ្យរនមលអំពីធស្ចកដីគរូវការឲ្យមាននិមរ
ិ ត ឬស្រធស្រ
ធស្ចកដីដថលងការណ៍ធបស្កកមមយាងែូចធមដច? រីឯជំនាញវិញ ធរីពួកធគអាចគបាប់និមិររត បស្់ខ្លួនែល់អនកែន តាម
រធបៀបមួយដែលចបាស្់លាស្់ដែរឬធ ? ធរីពួកធគអាច«លក់និមិរ»
ត ែល់មនុស្សមួយគកុមបានដែរឬធ ?
ការទុកចិតត និងធរឿងសមាង៉ោត់

ំនាក់ ំនងឧបជឈាយ៍គរូវបានស្ង់ធ ីងធនៅធលីការ ុកចិរត និងការរកសាធរឿងស្មងារ់។ គបស្ិនធបីបារ់គុណរនមលណា

មួយ កនុងចំធណាមគុណរនមល ាំងពីរធនេះ ធនាេះ ំនាក់ ំនងនឹងរាក់កំដសល ធហ្ីយជាធរឿងបរាជ័យអាគកក់បំសុរ។
សករមភាព់ៈ ចូរស្ួរស្ិកាខកាមថា ធរីពាកយ

ុកចិរត និងធរឿងស្មងារ់ មានន័យែូចធមដចចំធពាេះពួកធគ។ បនទាប់មក ចូរ

ស្ួរពួកធគអំពីមូលធហ្រុដែលចំណុច ាំងពីរធនេះស្ំខ្ាន់ចំធពាេះ ំនាក់ ំនងឧបជឈាយ៍ដែលមានស្ុខ្ភាពលអ។

ធនៅកនុងធមធរៀនធនេះ ធយីងនឹងពិភាកសាមុនធគបងអស្់អព
ំ ីកិចចការដែលគរូវធ្វី និងកិចចការដែលមិនគរូវធ្វីធនៅកនុងដសនក
ំនាក់ ំនង និងដសនកជំនាញដែលនឹងជួយស្ង់ការ ក
ុ ចិរត និង ំនុកចិរតធនៅកនុង ំនាក់ ំនងឧបជឈាយ៍។ ធគកាយមក

ធយីងនឹងពិភាកសាអំពីធរឿងស្មងារ់។
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កិចចការបដលត្តូវធ្វើ និងបដលរិនត្តូវធ្វើធៅកនុងទំនាក់ទំនង
១. ធគរព់ៈ កុំធរើលង្យ

ឧបជឈាយ៍គរូវធោរពស្ ធិវិហ្ារិករបស្់ខ្លួន ធែាយអនុញ្ញារឲ្យពួកធគធស្មាេះគរង់ និងមានរមលាភាព

ាំងមិនមានការភ័យ

ខ្លាចថាគរូវបានធមីលងាយធ ីយ។ ឧបជឈាយ៍គរូវយកចិរត ុកែាក់ចំធពាេះអារមមណរ៍ បស្់ស្ ធិវិហ្ារិក ប ពិធស្ា្ន៍ និង
ការខ្ិរខ្ំគបឹងដគបងរបស្់ពួកធគ គពម ាំងបញ្ជាក់អដវី ែលលអ រួចដករគមង់ធែាយស្ុភាព និងធែាយធោរព។
២. ឲឈយតនរល់ៈ កុំបធនាថឈក
គគប់ោនចង់

ួលបានការឲ្យរនមលជាមនុស្ស។ ឧបជឈាយ៍មិនគរូវែឹកនាំគរួរគតាធលីស្ ធិវិហ្ារិករបស្់ខ្លួន ក៏មិនគួរចងអុល

គមាមនែែាក់ស្ ធិវិហ្ារិកអំពដី សនក ាំង ាយដែលគរូវការការអភិវឌ្ឍន៍ដែរ សទុយធ ៅវិញ ពួកធគគរូវឲ្យរនមលស្ ធិវិហ្ារិក
របស្់ពួកធគជាមនុស្ស។
សករមភាព់ៈ

ចូរឲ្យស្ិកាខកាមធមីលកា ា ី ៥:១៣ ធអធភស្ួរ ៥:២១ និងរូម ១២:១០ ធហ្ីយពិភាកសាអំពរី ធបៀបដែលខ្គមពីរ ាំង
ធនេះពាក់ព័នធនឹងចំណុចធនេះ។
៣. ធ្វើគ្ំរូ់ៈ កុំធម្រជ្ៀតតម្រជ្ក

គពេះធយស្ូបានធ្វគ
ី ំរូអព
ំ ព
ី ័នធកិចច និងអរតចរិរស្គមាប់ពួកស្ិស្សរបស្់គពេះអងគ ធហ្ីយឧបជឈាយ៍ ក៏គរូវធ្វីែូចោន។ ពួក
ធគក៏គរូវធចៀស្វាងការធគជៀរដគជក ចូលកនុងកិចចការរបស្់ស្ ធិវិហ្ារិក កនុងដសនកដែលពួកធគមិនបានអធញ្ជីញឲ្យជួយ
ធនាេះដែរ។

៤. បញ្ជឈក់អ្ះអាង់ៈ កុំធថកឈលធទស
ចូរ

ួលស្គាល់ធពលដែលស្ ធិវិហ្ារិកធ្វីអម
វី ួយបានលអ និងបញ្ជាក់អេះអាងស្កមមភាពរបស្់ពួកធគ។

សករមភាព់ៈ

ចូរឲ្យស្ិកាខកាមអានឮៗប គមពីរែូចរធ ៅៈ រូម ១៤:១៣ រូម ១៥:៧ និងធអធភស្ូរ ៤:៣២។ ចូរស្ុំពួកធគឲ្យពនយល់
អំពរី ធបៀបដែលប គមពីរ ាំងធនេះពាក់ព័នន
ធ ឹងការបញ្ជាក់អេះអាង មិនដមនការធថកាលធ ាស្។
៥. ធលើកេឹកច្ិតត់ៈ កុំបំបាក់េឹកច្ិតត

ចូររំឭកស្ិកាខកាមថា ឧបជឈាយ៍អាចជាជំនួយ ឬជាឧបស្គគែល់ស្ ធិវិហ្ារិករបស្់ពួកធគ។
សករមភាព់ៈ

តម្រាសម្រាប់អ្នកសម្ររបសម្ររួល | ការធ្វើជាឧបជ្ឈាយ៍

www.multiplicationnetwork.org

63

ចូរអាន ១ ដថស្សា ូនីច ៥:១១ ជាមួយស្ិកាខកាម។ ចូរស្ុំស្ិកាខកាមឲ្យគិររកប គមពីរពាក់ព័នធែន ធ ៀរ។
៦. ជ្ំរុញច្ិតត់ៈ កុំបធនាថឈក

ឧបជឈាយ៍គួរដរគបាប់ស្ ធិវិហ្ារិករបស្់ពួកធគថា «អនកអាចធ្វក
ី ិចចការធនេះបាន!» ឲ្យបានញឹកញាប់ធគចីន ជាជាង
គបាប់ពួកធគថា «ហ្ុឹ...ធមីលធ ៅអនកែូចជាមិនអាចធ ៅរួច»។
សករមភាព់ៈ

ចូរស្ួរថាធរីស្ិកាខកាមធាលប់ស្គាល់អនកធមីលស្ស្ាលខ្លួនឯងដែរឬអរ់ ជាអនកដែលដរងដរ មលាក់ខ្លួនឯងចុេះ ឬគបាប់ធែាយ
គបធយាលថា ពួកធគនឹងបរាជ័យគគប់កិចចការដែលពួកធគធ្វី។ ធរីការធនេះមានអារមមណយ
៍ ាងែូចធមដច? ធរី«ែំបូនមាន»
ធនេះបានធលីក ឹកចិរតពួកធគឲ្យស្ាកលបង ឬធរីែំបូនមានធនេះបានបំបាក់ ឹកចិរតពួកធគ? ធរីមានអវធី កីរធ ីង ធនៅធពល
ដែលមនុស្សគរូវបាន មលាក់ចេះុ ជាែរាប?
៧. អ្្ិោឋឈន្់ៈ កុំធ្វជា
ើ អាណ្ពឈាបាល

ធលាកបុលគបាប់គគិស្ប
ត រិស្័ ធនៅគកុងភីលីពថាៈ «ចូរចរ់ ុកធគគបធស្ីរជាងខ្លួន» (ភីលីព ២:៣)។ ធ្វីជាអាណាពយា
បាល មានន័យថាធ្វីជាអនកមានអំណាចជាង ឬគបគពឹរតចំធពាេះមនុស្សមនាក់ធ ៀរ តាមរធបៀបដែលមានអំណាចជាង។
ធនាេះជា ំធនារដែលគិរថាខ្លួនឯងគបធស្ីរជាងអនកែន ។
សករមភាព់ៈ

ចូរស្ួរស្ិកាខកាមអំពរី ធបៀបដែលការអ្ិស្ឋានអាចការពារឧបជឈាយ៍មិនឲ្យកាលយជាអាណាពយាបាលចំធពាេះស្ ធិវិហ្ារិក
របស្់ពួកធគ។

កិចចការជ្ឈំនាញបដលត្តូវធ្វើ និងបដលរិនត្តូវធ្វើ
១. ោដឈប់់ៈ កុំន្ិោយ

ចូរចងចំថា មនុស្សមានគរធចៀកពីរ និងមារ់ដរមួយបុធណន ាេះ។ ធរីការធនាេះគបាប់យាងែូចធមដចអំពី ំនាក់ ំនង
ឧបជឈាយ៍?
សករមភាព់ៈ

ចូរស្ួរស្ិកាខកាមថា ការអប់រំរបស្់ពួកធគធរៀនបានធគចីនបុនមានជាមួយនឹងគគូដែលនិយាយមនាក់ឯងរហ្ូរ។ ធរីពួកធគ
គរូវបានធលីក ឹកចិរតឲ្យគិរធែាយខ្លួនឯង ឬគោន់ដរថាតាមអវីដែលគគូបាននិយាយ? ធរីធនេះគឺជាការធរៀនពិរគបាកែ
ឬធរីធនេះគឺជា«ការគបាប់»ធែាយោមនល ធសលយូរអដងវង?
២. សួរ់ៈ កុំម្របាប់
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ធរីឧបជឈាយ៍អាចស្ធងករែឹងអវដី ែលស្ ធិវិហ្ារិករបស្់ពួកធគគរូវការបានយាងែូចធមដច គបស្ិនធបីស្ ធិវិហ្ារិកគោន់ដរ
ស្ដាប់ឧបជឈាយ៍និយាយធនាេះ? ឧបជឈាយ៍គួរដរស្ួរស្ំណួរឲ្យបានធគចីនជាងពួកធគឲ្យចធមលីយ។ ការរកធ ីញធែាយខ្លួន
ឯងធកីរធ ីង ធនៅធពលដែលឧបជឈាយ៍ស្ួរស្ំណួរែល់ស្ ធិវិហ្ារិករបស្់ពួកធគ មិនដមនគបាប់ពួកធគពីអដវី ែលគរូវគិរ
ឬធ្វធី ។
៣. បញ្ជឈក់ឲឈយច្ឈាស់់ៈ កុំោមឈន្

ឧបជឈាយ៍គួរដរគបាកែថា ពួកធគយល់អព
ំ អ
ី ដវី ែលស្ ធិវិហ្ារិករបស្់ពួកធគគរូវការ និងអវដី ែលស្ ធិវិហ្ារិកកំពុងស្ូម។
ធបីមិនែូធចនេះធ

ឧបជឈាយ៍គបដហ្លជាឲ្យចធមលីយដែលមានស្ស្ាប់ស្គមាប់ស្ថានភាពដែលខ្ុស្ ធែាយសដល់គបាជញាដែល

ស្ ធិវិហ្ារិកមិនគរូវការ។

៤. ដងយកធច្ញ់ៈ កុំចក់ច្ូល

ឧបជឈាយ៍គួរដរែងយកព័រ៌មានដែលគរូវការធែើមបីជួយធចញពីស្ ធិវិហ្ារិករបស្់ពួកធគ។ ពួកធគមិនគួរចក់ព័រ៌មាន
ធ ៅកនុងស្ ធិវិហ្ារិករបស្់ពួកធគធ ។
សករមភាព់ៈ



ចូរស្ួរស្ិកាខកាមអំពីមូលធហ្រុដែលមនុស្សគិរថាងាយស្ស្ួលចក់ព័រ៌មានចូលធ ៅកនុងកបាលរបស្់មនុស្សមនាក់ធសសង
ធ ៀរ។ ធរីឧបជឈាយ៍គិរថា ធែាយធែើរសលូវការ់ ស្ ធិវិហ្ារិកនឹងធរៀនបានកាន់ដរធគចីន និងកាន់ដរធលឿនឬ?



ចូរស្ួរថាធរីមានស្ិកាខកាមណាមនាក់ធាលប់នាំយកស្ំណរួ ធ ៅជួបអនកជំនាញកុំពយូ ័រដែរឬអរ់។ គបដហ្លជាពួកធគ

ចង់ធរៀនរធបៀបធ្វីគបរិបរតិការមួយ ែូចជាការបញ្ជូនឯកស្ារធ ៅមាស្ុិនធបាេះពុមភ។ បុដនតអនកជំនាញធនាេះបានគគប់
គគងកុព
ំ យូ ័រ ធហ្ីយចុេះបូរុងធនេះបូរុងធនាេះយាងធលឿន រហ្ូរែល់ឯកស្ារចប់ធសដើមធបាេះពុមភ។ ស្ិកាខកាមធនាេះបាន
អងគុយធនៅ ីធនាេះចំហ្មារ់ ធែាយមិនបានធចេះរធបៀបធបាេះពុមឯ
ភ កស្ារធគចីនជាងធពលមុនោរ់ស្អ
ុំ នកជំនាញឲ្យជួយ

ធ ។ ធរីអនកធរៀនស្ូគរធនេះអាចធរៀនបានគបធស្ីរជាងធនេះយាងែូចធមដច? ធរីអនកជំនាញកុំពយូ ័រអាចធ្វបា
ី នវិញ?
ធរីឧ ាហ្រណ៍ធនេះ អាចអនុវរតចំធពាេះធោលគំនិរ«ការែងធចញ»បានយាងែូចធមដច?

៥. ាន្រធបៀបវារ់ៈ។ កុច
ំ ល
ូ ធ ៅធមាងស្ិកសាការធ្វីជាឧបជឈាយ៍ ធែាយមិនមានដសនការស្កមមភាពធ ីយ។
រធបៀបវារៈជួយមនុស្សឲ្យបនតធនៅធលីសលូវគរូវ។ រធបៀបវារៈ អាចរាប់បញ្ចូលចំណុចែូចខ្ាងធគកាមៈ



ចូរឲ្យស្ ធិវិហ្ារិកអ្ិស្ឋាន ធែាយស្ុំយាងគពេះវរតមានរបស្់គពេះ និងការែឹកនាំពគី ពេះអងគធនៅកនុងការជុោ
ំ ន ធនាេះ។
ចូរអ្ិស្ឋានធនៅធពលណាដែលចំបាច់ធនៅកនុងែំធណីរការននការជួបោន។ ធយីងមិនអាចអ្ិស្ឋានបានធគចីនធពកធ !



ចូរស្ួរអំពីការខ្វល់ខ្វាយដែលស្ ធិវិហ្ារិកមាន—ធ ាេះបីជាធនេះមានន័យថាមិនធលីកធ ីងអំពីចំណុចែន ធ ៀរធនៅ
កនុងរធបៀបវារៈក៏ធែាយ។



ចូរពិនិរយធមីលចំណុច ធចញពីធពលជួបោនធលីកមុន។ ចូររំឭក និងពគងឹងធ ីងវិញការធរៀនពីមុន។ ចូរពិនិរយ
ធមីលការរីកចធគមីនរបស្់ស្ ធិវិហ្ារិកធលីចំណុចអនុវរតធចញពីធពលជួបោនធលីកមុន។



បងហាញគបាប់គំនិរថមើដែលធលាកអនកចង់ដចកចយ។
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ចូរឲ្យស្ ធិវិហ្ារិករកធមីលចំណុចអនុវរតធែើមបីស្ធគមចជាល ធសលននធពលជួបោនធនេះ។



ចូរអ្ិស្ឋានស្គមាប់ស្ ធិវិហ្ារិក ស្គមាប់អវីៗដែលបានធលចធ ីងធនៅកនុងអំ ុងធពលននការជួបោន និងស្គមាប់
ចំណុចអនុវរតដែលស្ ធិវិហ្ារិកនឹងស្ធគមច។

រធបៀបវារៈអាចធ្វឲ្យ
ី អវៗ
ី ែំធណីរការធ ៅមុខ្ធែាយរលូនធនៅកនុងធពលជួបោនជាមួយឧបជឈាយ៍។ ធ ាេះបីយាងណាក៏
ធែាយ ឧបជឈាយ៍មិនគួរកាលយជា ាស្កររបស្់រធបៀបវារៈធ

ជាពិធស្ស្គបស្ិនធបីស្ ធិវិហ្ារិកមានធស្ចកដគី រូវការ

បនទាន់ ឬដែលនឹកស្មានមិនែល់។
៦. ឲឈយធពលធវោឲឈយ់ៈ កុំធ្វផ
ើ លូវកាត់

ឧបជឈាយ៍គរូវដរមានយល់គពមវិនិធយាគធពលធវលាដែលចំបាច់ ធែើមបីបធងកើរ ំនាក់ ំនងឧបជឈាយ៍។ ពួកធគមិនគួរ

ពយាយាមធែើរសលូវការ់ធ ។ ធែើមបីអភិវឌ្ឍការ ុកចិរត និងការរកសាធរឿងស្មងារ់ ធនាេះគរូវការធពលធវលា—ការធនេះមិន
ដមនធកីរធ ីងភាលមៗបានធ ។
៧. នាំផលូវ់ៈ កុំចក់ពីធម្រកាយ

ឧបជឈាយ៍ គឺជាមគគុធ ស្ន៍—ពួកធគមិនដមនយកជនលួញចក់រុញស្ ធិវិហ្ារិកធ

«ជួយមនុស្សែន ធ ៀរធនៅកនុងការ

ស្គមាលធចញគំនិរថមើ ជំនាញថមើ ការធគបៀបធ្ៀបថមើ និងវិ្ីថមើធនៅកនុងជើវិរ និងការងារ»18 ។
៨. រំឭកធ ើងវិញ់ៈ កុំខាន្ន្ឹងពម្រងឹង

រាល់ធពលដែលឧបជឈាយ៍ និងស្ ធិវិហ្ារិកជួបោន ពួកធគគួររំឭកធ ីងវិញអំពីការធរៀនកាលពីមុន និងការរីកចធគមីន។
ការពគងឹងគឺជាឧបករណ៍បធគងៀនប ែឋានមួយដែលអាចជួយស្ ធិវិហ្ារិកចងចំធោលគំនិរថមៗ
ើ អនុវរតអវីថដមើ ែលបាន
ធរៀន និងបធងកើររធបៀបមួយ។
៩. ធ្វើជា្ន្ធាន្់ៈ កុំម្រោវម្រជាវ

ឧបជឈាយ៍គួរដរធ្វជ
ី ា្នធាន គពម ាំងចងអុលបងហាញគបាប់ស្ ធិវិហ្ារិកធ ៅរក្នធានែន ធ ៀរ។ ឧបជឈាយ៍មិនគួរ
ធ្វីការស្ស្ាវគជាវធែាយខ្លួនឯងធ ។ ស្ ធិវិហ្ារិករបស្់ពួកធគគឺជាអនកធរៀនស្ូគរដែលធពញវ័យ និងមានស្មរថភាព
ស្វយ
័ ែឹកនាំបាន។
សករមភាព់ៈ

ចូរស្ុំស្ិកាខកាមឲ្យធ្វីបញ្ជីករ់គតា្នធានដែលអាចមានស្គមាប់ស្ ធិវិហ្ារិក។ ្នធានយាងែូធចនេះរួមមានមនុស្ស
ធស្ៀវធៅ

18

ិននានុបបវរត ភាពយនត ព័រ៌មានជាស្ំធ ង ធគហ្ ំព័រ និងបលក់។

Vogel, “Reckoning with the Spiritual Lives of Adult Learners,” 24.
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១០. ផដល់េសឈសន្់ៈ: កុំផដល់ច្ធរលើយភាលឈរៗ

ឧបជឈាយ៍គួរដរជួយស្ ធិវិហ្ារិករបស្់ខ្លួនឲ្យធមីលធ ីញល ធភាពដែលអាចធកីរមាន ធបីក វារថមើៗ និងធមីលធ ីញ
ឱកាស្ថមើៗ។ ធ ាេះបីយាងណាក៏ធែាយ ធនេះមិនដមនមានន័យថា ពួកធគគួរដរសដល់ចធមលីយភាលមៗធ ។
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