
 

 

 

 
ឯកសារអេកអូាស ៊ី អេខ៤៨  

 

“ការបរាជ័យកន ងភាពអោគជ័យ”មួយ៖ 
ការណែនាំេាំព៊ីបអចេកអេសនៃបអចេកវិេាដ៊ីកសកិមមអៅតាំបៃ់ដ៊ី

ចាំអោត (SALT) អៅភាគខាងអជើងប្បអេសនៃ 
 

មេម ៀនពីសមាជិកបណ្តា ញមេកូ David Crist – World Challenge/CHE 
 

 

 

មោកមេវបានេកប្បមេសថៃពី ឆ្ន ាំេុនយ៉ាងប្បាកេ សប្មាប់ឱកាសដេលគាត់ប្តូវបានបង្ហា ញមៅមពល
មនេះ។ កសិក ជនជាតិភាគតិចមៅតាំបន់កូនភ្នាំ បាន និងកាំពុងជួបប្បេេះនូវេិននផលេាំណ្តាំចុេះទាប មទាេះបីជាមានកា 
ខិតខាំប្បឹងដប្បង បស់ពួកមគកនុងកា មប្បើប្បាស់ជីគីេីបដនែេមេៀតក៏មោយ។ 

 

សូេបីដតមោកមេវ ដេលេិនមានកា េប់ ាំខាងកសិកេមជាផលូវកា ក៏មោយ េូលមេតុថនបញ្ហា មនេះបានបង្ហា ញ
ឲ្យម ើញយ៉ាងចាស់។ សាំណឹកបាននាំយកេីស្សទាប់មលើមចញ មេើយបនសល់េុកេីដេលេិនលអ គាម នសា ធាតុស ី
រាងគ គាម នសា ធាតុដ ៉ា និងគាម នេីប្កូសា ធាតុ។ 
 

ជាសាំណ្តង Dave ប្តូវបានបង្ហា ត់បមប្ងៀនមោយេនកផសពវផាយកសិកេមកនុងស្សុក ដេលជាេនកបានម ៀនេាំពី 
“បមចេកវេិាេីកសិកេមមៅតាំបន់េីចាំមណ្តត” (SALT) ពីេនកបមងកើតវធីិសាស្រសាមនេះមៅកនុងប្បមេសេវីលីពីន។ បេ
ពិមសាធន៍ថនកា មប្បើថេប្តូវបាន ួេបញ្េូ លមៅកនុងកា បង្ហា ត់បមប្ងៀន បស់មេវ េូមចនេះគាត់បានសាគ ល់ប្បព័នធមនេះបាន
យ៉ាងចាស់។ 



 

 

មលើសពីមនេះ  ោា ភិ្បាលថៃ បានផាល់ប្គាប់ពូជមោយឥតគិតថៃល កនុងកា គាាំប្េ និងកា មលើកកេពស់កា េនុវតា
កា េភិ្ កស កនុងចាំមណ្តេកសិក មៅតាេភ្នាំមៅភាគខាងមជើងប្បមេសថៃ។ េូមចនេះ មេវប្តវូបានបាំពាក់មោយចាំមណេះ
េឹង និងប្គាប់ពូជដេលប្តូវកា កនុងកា ផាល់េាំមណ្តេះស្សាយ ដេលកសិក ប្តូវកា ។ 

 

មោយសា ជាំនញភាសាថៃ បស់មេវេិនសាា ត់ជាំនញកនុងកា បណាុ េះបណ្តា ល គាត់បានជួលកសិក ថៃភាគ
ខាងមជើង ដេលមានេាំនក់េាំនងជាេួយកសិក ទាាំងមនេះ។ គាត់បានចាប់យក បមចេកវេិាេីកសិកេមមៅតាំបន់េី
ចាំមណ្តត (SALT) យ៉ាងឆ្ប់ េ័ស មានេាំនុកចិតា ជាេនកេាំនក់េាំនងលអ និងយកចិតាេុកោក់ចាំមពាេះកសិក ដេលខវេះ
ខាតទាាំងមនេះ។ 

 

ប្បាកេណ្តស់ ជាេួយនឹងបមចេកវជិាា សាេញ្ញេួយ ដេលបានបង្ហា ញមោយកា ផាល់ប្គាប់ពូជមោយឥតគិត
ថៃល ឧបក ណ៍ឥតគិតថៃល ជាំនួយមោយឥតគិតថៃល និងកា  ាំពឹងេុកថនកា មកើនម ើងេិននផលេាំណ្តាំ មោកមេវប្បមេើ
មេើលថា េិនប្តឹេដតកា បនាុាំ និងកា េនុវតាភាល េៗមៅកនុង េូវោាំេុេះខាងេុខប៉ាុមណ្តណ េះមេ ប៉ាុដនាវាសាយភាពយ៉ាង
េូលាំេូោយ មៅមពលដេលកសិក មផសងមេៀតមៅកនុងតាំបន់ បានម ើញជាក់ដសាងពីេិននផលមកើនម ើងទាាំងមនេះ។ 

 

ជាធេមតា មេវមានកា ភ័្នាប្ច ាំ និងខកចិតាយ៉ាងខាល ាំង មៅមពលដេលកសិក  មាន ក់កនុងចាំមណ្តេ ៣៥នក់
ដេលបានចូល ួេសិកាា សាោសាីពី បមចេកវេិាេីកសិកេមមៅតាំបន់េីចាំមណ្តត (SALT) បានេនុវតា SALT មៅមលើេី
េួយកដនលង បស់គាត់។ Shua មានបេពិមសាធន៍ជាមប្ចើនឆ្ន ាំថនកា បមងកើនេិននផល។ តាេកា មពញចិតា បស់គាត់ 
កនុងេួយឆ្ន ាំៗេេួលបានេិននផលមប្ចើនជាងឆ្ន ាំេុន។ ជាេួយនឹងប្បាក់ចាំមណញ គាត់អាចមធវើេាំបូលផាេះ បស់គាត់
ម ើងវញិ ក៏េូចជាេិញេ៉ាូតូ និងឡានេឹកេាំនិញ។ 

 

មលើសពីមនេះមេៀត មទាេះបីជាកសិក ខាន តតូចដេលោាំេាំណ្តាំមៅជិតេី បស់ Shua បានម ើញកា បមងកើន 
ផលិតភាពក៏មោយ ក៏គាម នន ណ្តមាន ក់កនុងចាំមណ្តេពួកមគ សូេបីដតសាកលបងវធីិសាស្រសា បមចេកវេិាេីកសិកេមមៅ
តាំបន់េីចាំមណ្តត (SALT) មនេះក៏គាម នដេ  មនេះមធវើឱយមេវ កាន់ដតឆ្ងល់។ គាត់ឆ្ងល់ថា 'មតើខ្ុាំមធវើេីខុស?' “មេតុេវីបានជា
េនុសសជាមប្ចើនង្ហកមចញពីេវីដេលអាចបមងកើនប្បាក់ចាំណូល និងមលើកកេពស់កប្េិតជីវភាព បស់ពួកមគបានចឹង?” 
សាំណួ ទាាំងមនេះបានចាប់មផាើេេាំមណើ  កា េ៏ដវងឆ្ង យ និងបនាថនកា ដសវង កកា យល់េឹងេាំពីកា េភិ្វឌ្ឍសេគេន៍ 
និងឧបក ណ៍ដេលមានសប្មាប់កា ពប្ងឹងសេគេន៍។ 

 

មេវពិតជាចាប់មផាើេេេួលបានកា យល់េឹងេាំពីកតាា  និងសកាា នុពលដេលគាត់េិនធាល ប់បានពិចា ណ្ត មៅ
មពលដេលគាត់បានចូល ួេវគគបណាុ េះបណ្តា លេាំពីកា េប់ ាំពីកា េភិ្វឌ្ឍសេគេន៍ (CDE – Community 
Development Education) និងេនុវតាកេមវធីិ CDE េួយ។ មនេះ ួេបញ្េូ ល េូចជា៖ 

 
- កា ភ័្យខាល ច  
- កា យល់ម ើញហានិភ័្យ  
- “កា បនាុាំ Bell Curve”  
- កា េនុេ័តកនុងសងគេ  
- ភាពេន់មខាយផលូវចិតា 
- ឥេធិពលេិនមសមើភាពេីផា   
- ភាពធន់នឹងកា ផ្លល ស់បាូ  



 

 

- ភាពប្ចដណនដេល ាំពឹងេុក  
- កា មគា ពប្បថពណី 
- កា សនមត់េិនពិត  
- កា េិនេុកចិតា  
- សា ៈសាំខាន់ថនកា កសាងេាំនក់េាំនង និងកេមសិេធិ 
- ភាពពិតថនមពលមវោ និងជាមប្ចើនមេៀត។ 

 

មេើេបីដសវងយល់ពីកា យល់េឹងេ៏មានតថេលទាាំងមនេះ និងកា យល់េឹងេ៏មានតថេលមផសងមេៀត ដេលេេួល
បានតាេ យៈបេពិមសាធន៍មនេះ សូេពិចា ណ្តចុេះម ម្ េះសប្មាប់មស៊េ ថីនកា មឆ្លើយតបមោយសវ័យប្បវតាិ បស់មេវ 
(កា  កម ើញកនុងកា េភិ្វឌ្ឍសេគេន៍ប្បកបមោយប្បសិេធភាព) ដេលគាត់ពនយល់ពីមគាលកា ណ៍សាេញ្ញ ប៉ាុដនា
សាំខាន់ ដេលគាត់បានបមប្ងៀនេល់បុគគលិកេភិ្វឌ្ឍន៍រាប់ យនក់កាលពីេតីតកាល។ ១៧ ឆ្ន ាំបនា ប់ពីគាត់មានបេ
ពិមសាធន៍ខាងមលើ៕ 
 


