ថ្នាក់ទ១
ី ០ -មេម ៀនទី៥ ៖ កា គ្រប់គ្រងបញ្ហ
ា នានាមេលចមគ្េើនវ័យ

បុប្ផា៖ សំខាន់បំផុតគឺបូនៗយុ
អ
វវ ័យត្តូវតតក្លាហាននិយាយពីក្ីតប្ផរម្មណ៍របស់ខ្ួន
ា ហា៊ានសួរពី
បញ្ហ
ា តែលក្ំពុងជួបត្បទះហ

ើយតែក្រ ំតលក្បញ្ហ
ា ហ

ះជាម្ួយនឹង ម្នុសសតែលទុក្ែិតត អ្នក្

សម័ត្គែិតស
ត ុខ្ភាពភូម្ិ ត្ក្ុម្ត្គួសារ ម្ិតតអ្ប់រ ំម្ិតត និងចាស់ទុំជាទីទុក្ែិតជា
ត ហែើម្។
ការពិភាក្សា
ជំ ហានទី ១៖ អានក្លរតសតម្ួយែំនួន តែលប្ផនែក្ស្សង់ ជាម្ួយនឹងសំបុត្តរបស់យុវវ ័យ
អ្ំពីបញ្ហ
ា

របស់ពួក្ហគ។

ក្ុមារ ី អាយុ១៥ឆ្នំ
ងខ្្ំុមានអាយុ១៥ឆ្នំ ហ

ើយ

ងខ្្ំុក្ំពុងត្បឈម្នឹងបញ្ហ
ា ែ៏ លំប្ផក្ម្ួយ។ ហពលខ្ាះ

មានអារម្មណ៍ហត្ក្ៀម្ត្ក្ំែិតត ហោយម្ិនែឹងពីម្ូលហ

ងខ្្ំុ

តុតែលហ្វើឱ្យខ្្ំុមានអារម្មណ៍តបបហនះ។

ម្ិតភ
ត ក្តិខ្ំុទ
្ ំងអ្ស់តតងតតមានហពលរ ីក្រាយ។ សត្មាប់ខ្ំុវ្ ិញ ខ្្ំុបងខំែិតតែូលរួម្ហោយហ្វើជា
មានរ ីក្រាយ។ ហនះវាពិតជាមានក្លរពិប្ផក្ បុតនតប្ផនក្៏ខ្ំុែ
្ ឹ ង ត្បសិនហបើខ្ំុម្
្ ិ នហ្វើពុតហ
នឹងប្ផត់ បង់ម្ិតភ
ត ក្តិរបស់ខ្ំុ។
្ ហតើ ខ្ំុមា
្ នបញ្ហ
ា អ្វី?

ះហទខ្្ំុ

រូបភាព៖ ម្ុខ្ហក្មងត្បុស
ខ្្ំុប្ផទមានអាយុ១៤ឆ្នំ ហ

ើយ ខ្្ំុត្តូវហ្វើបទបង្ហាញហៅក្នុងថ្ននក្់ បហែេក្វ ិទាម្ូលោាន ។ ខ្្ំុ

ប្ផនែំណាយហពលហត្ែើនសប្ផត
ហសទើរតតក្លាយជាអ្នក្ជំ
ខ្្ំុប្ផនតត្បត្បួល ហ

៍ហ្វើក្លរហលើគហត្មាងម្ួយហនះ។

ញមានក្់ហៅហលើត្បធានបទហនះ។

ហ

ើយខ្្ំុមានអារម្មណ៍ថ្នខ្្ំុ

អ្វីតែលជាបញ្ហ
ា គឺថ្នសហម្ាងរបស់

ើយខ្្ំុម្ិនអាែត្គប់ ត្គងប្ផន។ ខ្្ំុមានអារម្មណ៍ខាមស់ហអ្ៀន ហ

របស់ខ្ំុត្ ត្បហៅជាពណ៌ត្ក្

ម្ស្សាល។

ខ្្ំុសងឃឹម្ថ្នក្លរហ្វើបទបង្ហាញហនះអាែជាក្រណី

ហលើក្តលង បុតនតខ្ំុន
្ ឹងទទួលប្ផនតត២០%ពិ នុ។
ទ
ហតើខ្ំុគ
្ ួ រតតហ្វើបទបង្ហាញហ
ខាមសហអ្ៀនហៅែំហ

ើយម្ុខ្

ើយទទួលភាព

ះសិសសទំងអ្ស់គ្នន ឬក្៏ ហប្ផះបង់ ហចាលក្លរហ្វើបទបង្ហាញ ហ

ើយទទួល

ប្ផនពិនុទតិែជាងែំណាត់ ថ្ននក្់តែលខ្្ំុសម្នឹងទទួលប្ផន?

រូបភាព៖ ម្ុខ្ហក្មងស្សី
ក្ុមារ ីមានអាយុ១៤ឆ្នំ
ហត្

ងខ្្ំុមានអាយុ១៤ឆ្នំ។ ខ្្ំុប្ផរម្មណ៍ថ្នខ្្ំុអាែត្បលងធាាក្់ហៅក្នុងហមាងក្ីឡា។ ហនះម្ិនតម្ន
ះតតខ្្ំុម្ិនពូតក្ខាងក្ីឡាក្លយសម្ព័នហធ

ះហទ។

បុតនតហត្

ះតតខ្្ំុ

ម្ិនហសាៀក្

សណា
ា នក្ីឡា។ ហនះហោយសារតតខ្្ំុម្ិនែង់ផ្លាស់បូរឯក្សណា
ត
ា នក្ីឡា ហៅែំហ
ស្សីែទទហទៀត។ ខ្្ំុម្ិនែង់ឱ្យពួក្ហគប្ផនហ
ហម្ែហទ។

ក្់ ឯក្

ះម្ុខ្ហក្មង

ើញរូបរាងក្លយរបស់ខ្ំុ្ វាហម្ើលហៅែូែជាយាង

ពួក្ហគហម្ើលហៅែូែជាមានរាងក្លយស្សឡូនលអ

ហ

ែំអ្ក្ឱ្យខ្្ំុ។

ើយខ្្ំុែឹងថ្នពួក្ហគនឹងហសើែ

ជំ ហានទី ២៖ ហ្វើក្លរហត្ជើសហរ ើសយក្សំបុត្តម្ួយ ក្នុងែំហណាម្សំបុត្តទំង៣ ហ
ហសរអ្ំពីអារម្មណ៍៥យាង តែលអ្នក្សរហសរសំបុត្តហនះមានបទពិហសា្ន៏។
ជំ ហានទី ៣៖ ហ្វើក្លរឆាុះបញ្ហ
េ ង
ំ ហលើខ្ួនឯង
ា
អ្ំពីសំណួរខាងហត្ក្លម្៖


ហតើអ្នក្ធាាប់មានអារម្មណ៏តបបហនះតែរឬហទ?



ហតើអ្នក្ហ្វើែូែហម្តែហែើម្បីហ្វើឱ្យមានអារម្មណ៍ត្បហសើរហឡើង?

ើយែូរសរ

ជំ ហានទី ៤៖ សរហសរលិខ្ិតហឆាើយតបហៅក្លន់មាេស់សំបុត្ត។
ការបង្កីត៖សរសសរនូវបញ្ហ
ា របស់អ្ក្ស
ន
ហោក្តាហឆ្ម្៖ គឺជាក្លរសំខាន់ណាស់ តែលហៅៗត្តូវសាាល់ខ្ួនឯងឱ្យប្ផនែាស់
ា
និងត្តូវ
រស់ហៅក្នុងក្តីសងឃឹម្ ហែើម្បីក្សាងជី វ ិតឱ្យមានអ្

គតែ៏ភឺាសាវងរបស់ហយើង។ ែូហែនះហ

ើយ

ហៅៗត្តូវមានភាពឆ្ាតទវ រ ិះរក្ត្គប់ម្ហ្ាប្ផយ តែរក្ា និងអ្ភិវឌ្ឍខ្ាួនឱ្យត្បទពទំងផាូវក្លយ
និងផាូវែិតរត បស់ហៅហៅតាម្គនាងែ៏ លម្
អ ួយ។

ហៅៗត្តូវហែះហ្វើក្លរតែក្រ ំតលក្បញ្ហ
ា ហែើម្បី

តសវងរក្ក្លរគ្នំត្ទពី សំណាក្់ ត្ក្ុម្ត្គួសារ ម្ិតតភក្តិ ចាស់ទុំ ឬ អ្នក្ពិហត្គ្នះហយាបល់ជាហែើម្។
សរហសរអាែជួយឱ្យអ្នក្ហោះស្សាយបញ្ហ
ា ប្ផន។

ហត្បើត្ប្ផស់នូវជំហានែូែខាងហត្ក្លម្ហែើម្បី

សរហសរអ្តថបទម្ួយអ្ំពីអារម្មណ៍របស់អ្នក្។

ជំហានទី១៖ ហៅក្នុងក្ំ ឡុងហពលែហត្ម្ើនវ ័យ អ្នក្នឹងឆាងក្លត់ក្លរបតត្ម្បត្ម្ួលជាហត្ែើន។ សរ
ហសរពីក្លរបតត្ម្បត្ម្ួលទនរូបរាងក្លយ តែលហ្វើឱ្យអ្នក្ត្ពួយប្ផរម្ភបំផុត។
ជំហានទី២៖

សរហសរនូវែំនុែថ្ន ហ

តុ អ្ីប្ផ
វ នជាអ្នក្ប្ផរម្ភអ្ំពីក្លរបតត្ម្បត្ម្ួលទនរូបរាង

ក្លយ?
ជំហានទី៣៖ ែឹងពីរប
ូ រាងក្លយអ្នក្ផ្លទល់ហ

ើយសរហសរនូវអ្វីតែលអ្នក្មានបទពិហសា្ន៏។

រូបភាព៖ ក្លរបតត្ម្បត្ម្ួលទនរូបរាងក្លយរបស់បុរស និងស្រសតី

ជំហានទី៤៖ សរហសរ៥ែំនុែហផសងៗគ្នន ហែើម្បីហោះស្សាយនូវបញ្ហ
ា ឬហសែក្តីប្ផរម្ភរបស់អ្នក្។

ជំហានទី៥៖ ហតើវាអាែជួយអ្នក្ឲ្យែឹងថ្ន មានយុវវ ័យជំទង់ែទទហទៀតែូែជាអ្នក្ មានក្លរ
ត្ពួយប្ផរម្មណ៍ហៅក្នុងែិតតរបស់ពួក្ហគែូែគ្នន?

ជំហានទី៦៖ ហតើហ្វើយាងែូែហម្តែហទើបែឹងថ្នអ្វីតែលអ្នក្ប្ផនឮ ពីអ្នក្ែទទអ្ំពីក្លរបតត្ម្បត្ម្ួល
រូបរាងក្លយជាក្លរពិត? ត្បសិនទំងហ

ះជាពិតសត្មាប់អ្នក្ែទទ ហតើ ទំងហ

ះវាជាក្លរពិត

សត្មាប់អ្នក្តែរឬហទ?
ល្បែង្អ្ប់រ ំ៖ បទពិហសា្ន៏

របស់ខ្ំផ្ល
ុ្ ទ ល់ហពលែហត្ម្ើនវ ័យ

[ែូរហម្ើលក្លរបង្ហាញសហងខបទូហៅទនតលបងអ្ប់រ ំ]
សហងខប៖

បុប្ផា៖ យុវវ ័យចាំប្ផែ់ ត្តូវតតយល់ែឹងថ្នហៅហពលែហត្ម្ើនវ ័យទំងហក្មងត្បុស និងហក្មងស្សីតតង
មានបទពិហសា្ន៏ទនក្លរតត្បត្បួលទំងរូបរាងក្លយ អារម្មណ៍ និងគំនិត។ ពួក្ហគែូលែិតត
សបាយ និងែង់មានបទពិហសា្ន៏ហសនហា។
ហតើអ្នក្ធាាប់ក្ត់ សំគ្នល់ អ្ំពីក្លរបំោស់បូរខ្ា
ត ួនអ្នក្ ឬអ្នក្ធាាប់មានអារម្មណ៍តបាក្ៗតែរឬហទ?
អ្នក្ត្បត

នូវអ្វីតែលហយើងហៅថ្ន«ក្លរែហត្ម្ើនវ ័យ»

លជាក្ំពុងចាប់ ហផតើម្

វាជាលក្ខណៈ

ជីវសាស្រសតម្ួយ ហៅហ ា ះរវាងក្ុមារភាព ហៅក្លន់ វ ័យជំទង់។ ក្ំ ឡុងហពលទនក្លរែហត្ម្ើនវ ័យ ឬ

វ ័យជំទង់ ហយើងចាប់ហផតើម្ហរៀនសូត្តថ្ន ហតើហយើងជាអ្នក្ណា និងហៅហលើពិភពហោក្ហនះក្តនាង
ណាតែលសម្រម្យសត្មាប់ ហយើង។

ក្ំឡុងហពលែហត្ម្ើនវ ័យ ហយើងតត្បត្បួលទំងរូបរាងក្លយ និងអារម្មណ៍។ ពីហត្
របស់ហយើងចាប់ហផតើម្ផលិតអ្័រម្ូនហត្ែើនជាងម្ុន។ ហ
រាងក្លយរបស់ហយើងផ្លាស់បូរហ
ដ

ើយអ្័រម្ូនទំងហ

ះរាងក្លយ

ះម្ិនត្តឹម្ តតហ្វើឱ្យ

ះហទ តតវាក្៏មានឥទាិពលយាងខាាំងែល់អារម្មណ៍របស់ហយើង

ផងតែរ។

រូបភាព៖ ក្លរបតត្ម្បត្ម្ួលទនរូបរាងក្លយរបស់បុរស និងស្រសតី

ទំងហៅហពលតែលអ្នក្មានភាពភ័យខាាែ និងភាពរ ំហភើប ហៅហពលតែលហយើងចាប់ហផតើម្មាន
បទពិហសា្ន៍ ក្ុងទំ
ន

ក្់ទំនងផាូវហភទ។ ហ

ើយហយើងអាែនឹងមានអារម្មណ៍៖



មានអារម្មណ៏ឯក្ល និងមានក្លរភ័នត្ត ែឡំ



មានអារម្មណ៍ហក្ើតទុក្ខ ឬ្ុញែប់



មានអារម្មណ៏ខ្ឹង

អារម្មណ៏រ ំជួលែិតទ
ត ំងអ្ស់ហនះ ជាតផនក្ម្ួយសាម្ញ្ញ ហៅហពលតែលអ្នក្លូតោស់ហពញវ ័យ
ការសបេជ្ញាចិត៖េ
បុប្ផា៖ ជាយុវវ ័យត្តូវហ្វើក្លរសហត្ម្ែែិតហត ោយខ្ាួនឯងពាយាម្តសវងរក្ែំហណាះស្សាយត្តឹម្
ត្តូវ ឬមានក្លរគ្នំត្ទពីសាែ់ ញាតិ ម្ិតតភក្តិ ឬបុគាលតែលមានបទពិហសា្ន៏ហត្ែើនជាងអ្នក្។
ហតើអ្ក្
ន ហត្តៀម្ខ្ាួនហ

យ
ើ ឬហៅសត្មាប់ក្លរហបដជា្ែិត?
ត

ហ្វើក្លរហបតជា្ែិតហត ែើម្បីហោយខ្ាួនឯង។ ក្លរហបតជា្ែិតតម្ួយជាលក្ខណៈបុគល
ា
គឺវាអាស្ស័យហលើ
ខ្ាួនឯងជាអ្នក្ហត្ជើសហរ ើស ថ្នហតើអ្នក្ែង់ហ្វើក្លរហបតជា្ែិតហត ោយខ្ាួនឯង ឬអ្ត់ ហ
ហោយរហបៀបណា។បុតនតជាែំបូងអ្នក្
ហចាលហ

ះហទពាយាម្ម្ដងហ

អ្នក្អាែពិពណ៌

នឹងត្តូវតតអ្នុវតតសិន!

ហ

ើយអ្នក្អ្នុវតត

ើយអ្នក្ម្ិនត្តូវហប្ផះបង់វា

ើយម្ដងហទៀតលុះត្តាណាវាក្លាយហៅជាទមាាប់។

អ្ំពីក្លរហបតជា្ែិតផ្ល
ត ទ ល់ខ្ួន
ា ឬហត្បើឃ្លាតែលប្ផនហសនើរផតលហ់ ៅទីហនះ

ខ្្ុំសូម្សនាទទួលសាាល់ថ្នរូបរាងក្លយ និងអារម្មណ៍របស់ខ្ុ ំមា
្ នក្លរតត្បត្បួលក្ំឡុងហពល
ែហត្ម្ើនវ ័យ។

ខ្្ុំសូម្សនាថ្ន នឹងពិភាក្ាជាម្ួយនឹងម្ិតភ
ត ក្តិ ឬ ម្នុសសហពញវ ័យតែលទុក្ែិតហត ៅហពល
តែលខ្្ុំមានបញ្ហ
ា ។

