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គំហ�ើញ និងការសន្និដ្ឋាននៃរបាយការណ៍នេះ គឺជាគំហ�ើញ និងការសន្និដ្ឋានរបស់អ្នកសរសេររបាយការណ៍ និង មិនចាំបាច់

ត្រូវតំណាងឱ្យជំហរផ្លូវការរបស់មូលនិធិសហប្រជាជាតិដ�ើម្បីកុមារឡ�ើយ។

របកគំហ�ើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអព�
ំ ើហិង្សាល�ើកុមារ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣ - របាយការណ៍គុណភាព
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អ្នករួមចំណែក
ការរ�ៀបចំសិក្សាស្រាវជ្រាវ ការអភិវឌ្ឍន៍ពិធីសារ និងការអនុវត្តន៍

Jo Kaybryn ទីប្រឹក្សារបស់អង្គការយូនីសេហ្វ សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវស្តីពីអព�
ំ ើហិង្សាល�ើកុមារ
Souad Al-Hebshi ប្រធានកម្មវិធីកិច្ចការពារកុមារ អង្គការយូនីសេហ្វនៅកម្ពុជា

Naomi Neijhoft មន្ត្រីផ្នែកកិច្ចការពារកុមារ អង្គការយូនីសេហ្វនៅកម្ពុជា

Dianne Swales ទីប្រឹក្សាតំបន់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការពារកុមារ ការិយាល័យតំបន់នៃអង្គការយូនសេ
ី
ហ្វ សម្រាប់តំបន់អាស៊ីបូព៌ា
និងប៉ាស៊ីហ្វិក

ប្រធានក្រុមកិច្ចការស្រាវជ្រាវនៅមូលដ្ខាន

Jo Kaybryn ទីប្រឹក្សារបស់អង្គការយូនីសេហ្វ សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវស្តីពីអព�
ំ ើហិង្សាល�ើកុមារ
Ellen Minotti នាយិកា អង្គការសេវាសង្គមកិច្ចកម្ពុជា

អ្នកសម្របសម្រួល

អ៊ុក ប៊ុនធ�ឿន, អ៊ុង វត្តី, សាន សុគន្ធា, ម៉ាង ចិន្តា, ភោគ សុភា, រតនៈ ជីវិត, មាស មល្លិកា

អ្នកកត់ត្រា

ម៉ឹង ទិត្យយ៉ារ័ត្ន, អូន សុគន្ធា

ទំនាក់ទំនងសហគមន៍

ថី ឃាម ប្រធាននាយកដ្ឋានស្ថិតិប្រជាសាស្ត្រ ជំរ�ឿន និងអង្កេត នៃវិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ ក្រសួងផែនការ

ភស្តុភា

លីវ ទូចវាសនា, ទូច មីនា, ម�ឿង ថា, សាធ រុន

ក្រុមការងារទទួលបន្ទុកការឆ្លើយតប
អ្នកសម្របសម្រួលការបញ្ន
ជូ

Ellen Minotti នាយិកា អង្គការសេវាសង្គមកិច្ចកម្ពុជា

អ្នកប្រឹក្សាយោបល់

អ៊ុង វត្តី, សាន សុគន្ធា

អ្នកសរសេររបាយការណ៏

Jo Kaybryn ទីប្រឹក្សារបស់អង្គការយូនីសេហ្វ សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវស្តីពីអព�
ំ ើហិង្សាល�ើកុមារ
Nikki Ward ជំនួយការផ្នែកស្រាវជ្រាវ និង អ្នកអានកែរបាយការណ៏
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របកគំហ�ើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអព�
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បញ្ជីអក្សរកាត់សំខាន់ៗ
CDC

មជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យជំងឺ និងកិច្ចបង្ការ

NIS

វិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ

SSC

អង្គការសេវាសង្គមកិច្ចកម្ពុជា

UNICEF

មូលនិធិអង្គការសហប្រជាជាតិដ�ើម្បីកុមារ

VACS

ការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ

WHO

អង្គការសុខភាពពិភពលោក

របកគំហ�ើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអព�
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សង្ខេប
សេចក្តីផ្តើម
របាយការណ៍នេះបង្ហាញអំពីគំរបកហ�ើញទទួលបានពីការស្រាវជ្រាវបែបគុណភាព ដែលត្រូវបាន រ�ៀបចំឡ�ើងដ�ើម្បីបំពេញ

បន្ថែមទៅល�ើការស្រាវជ្រាវស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារបែបបរិមាណ ដែលអាចតំណាងឱ្យទូទាំងប្រទេសដំបូងគេបង្អស់ក្នុងប្រទេស

កម្ពុជា។ ការសិក្សាបែបបរិមាណបានរកឃ�ើញថា៖

• ស្រ្តីចំនួនពាក់កណ្តាល និងបុរសចំនួន៤នាក់ក្នុងចំណោម ៥នាក់ អាយុពី ១៨ ដល់២៤ឆ្នាំ ដែល បានទទួលរងអំព�ើហិង្សា

		ផ្លូវភេទពីកុមារភាព មិនដែលបាននិយាយប្រាប់នរណាម្នាកសោ
់
ះឡ�ើយពី ហេតុការណ៏នេះ។

• ស្រ្តីចំនួនច្រើនជាង ៤% និងបុរសចំនួនច្រើនជាង៥% អាយុចន្លោះពី ១៨ ដល់ ២៤ឆ្នាំ បាន រាយការណ៏ពីការទទួលរងនូវ

		 អំព�ើរំលោភបំពានផ្លូវភេទយ៉ាងតិចមួយដងមុនពួកគេអាយុ១៨ឆ្នាំ។

• ក្នុងចំណោមបុរសនិងស្រ្តី មានអាយុចន្លោះពី ១៨ ដល់ ២៤ឆ្នាំ ដែលបានរួមភេទកាលពីកុមារភាព ក្នុងនោះមានស្រ្តីចំនួន

		 មួយនាក់ ក្នុងចំណោម បួននាក់ និងបុរសចំនួន ១នាក់ ក្នុងចំណោម ១១នាក់ បាននិយាយថាការរួមភេទល�ើកដំបូងនោះ

		 បានក�ើតឡ�ើងដោយមិនប្រាថ្នា។

• ស្រ្តីនិងបុរសចន្លោះពី ៣៥.០% និង ៤០.២% ក្នុងអាយុទាំងពីរក្រុម ជ�ឿជាក់ថាការដែលបុរសជាប្តីវាយប្រពន្ធអាចទទួល

		 យកបាន មិនថាក្នុងកាលៈទេសៈណាមួយក៏ដោយ ដូចជា គាត់ចេញទៅក្រៅមិនបានប្រាប់ប្តី ឬធ្វេសប្រហែសមិនបាន

		ម�ើលថែកូនដិតដល់។

• បុរស និង ស្រ្តីច្រើនជាង ៩នាក់ក្នុងចំណោម ១០នាក់ ក្នុងក្រុមអាយុទាំងអស់បានឯកភាពចំពោះ ឥរិយាបទអវិជ្ជមានអំពី

		យេនឌ័រយ៉ាងតិចណាស់មួយចំណុចពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ និង អំព�ើហិង្សាពីដៃគូសនិទ
្ ស្នាល។

	ធ�ៀបទៅនឹងតួលេខ និង ទិន្នន័យទូលំទូលាយដែលការអង្កេតថ្នាក់ជាតិប្រមូលបាន ការស្រាវជ្រាវបែបគុណភាពបានសួរ
ទៅកាន់កុមារ

និង ប្រជាពលរដ្ឋវ័យក្មេងអំពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ ព្រមទាំងបានស្វែងយល់ឱ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅ

អំពីការយល់ឃ�ើញរបស់ពួកគេចំពោះទម្លាប់ សង្គម និងប្រធានបទដែលវប្បធម៌ហាមឃាត់។ ការស្រាវជ្រាវបែបគុណភាព ត្រូវបាន
អនុវត្តនៅក្នុងខេត្តចំនួន ៤១ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងកុមារ និង ប្រជាពលរដ្ឋវ័យក្មេងសរុបចំនួន ១១៦នាក់ (ក្មេងស្រីចំនួន

៥៤នាក់ និងក្មេងប្រុសចំនួន ៦២នាក់) បានចូលរួមនៅក្នុងសិក្ខាសាលា និង ក្រុមពិភាក្សា ដែលមានការសម្របសម្រួល និង បង្ក

លក្ខណៈឱ្យមានការចូលរួមពីអក
្ន ចូលរួមគ្រប់គ្។
នា ការប្រមូលទិនន
្ន យ
័ អំពទ
ី ស្សនៈរបស់មនុសស្ ពេញវ័យ មិនសត
្ថិ នៅក្ង
នុ វិសាលភាព
នៃការស្រាវជ្រាវនេះទេ ហ�ើយវានៅតែជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ធ្វើការសាកសួរនៅពេលអនាគត ទាក់ទងទៅនឹងអំព�ើហិង្សា
ល�ើកុមារ។

ដែនកំណត់ផ្ទាល់ខ្លួន
ផ្នែកនេះ បង្ហាញអំពីគំហ�ើញដែលទាក់ទងទៅនឹងការយល់ឃ�ើញរបស់កុមារ អំពប
ី ញ្ហាអព�
ំ ើហិង្សា ដោយមិនផ្តោតទៅល�ើ

បទពិសោធន៍ដែលពួកគេបានជួបប្រទះដោយផ្ទាល់នោះទេ។ ក្មេងស្រីដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ១៧ឆ្នាំ បានពន្យល់ពី

ការយល់ឃ�ើញរបស់ពួកគេចំពោះអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ តាមរយៈ ការផ្តល់ឧទាហរណ៍ជាក់លាក់អំពីអព�
ំ ើហិង្សាផ្លូវកាយ ផ្លូវភេទ និង

ផ្លូវចិត្ត ធ្ងនធ
់ រ្ង ទៅល�ើកមា
ុ រ។ ពួកគេបានរ�ៀបរាប់អព
ំ ី ការរំលោភសេពសន្ថវៈ ការដែលត្រូវបានគេប៉ះពាល់កង
នុ្ លក្ខណៈមិនសមស្រប

ការជួញដូរកុមារ ទណ្ឌកម្មនៅឯសាលារ�ៀន ការងារផ្ទះដែលត្រូវប្រើកម្លាំងធ្ងន់ កង្វះអាហារទទួលទាន ការជេរ ការស្តីបន្ទោស
ំ ើហិង្សាផ្លូវកាយ ដោយសំដៅទៅល�ើ
និងការតិះដ�ៀល។ ក្មេងប្រុសដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ១៧ឆ្នាំ បានរ�ៀបរាប់អំពីអព�

សកម្មភាពវាយដំ ដែលរួមមាន ការវាយនឹងរំពាត់ ឬ វត្ថុដទៃទ�ៀត។ ការដែលឪពុកម្តាយ ខឹងសម្បា ស្រែកគំហក ជេរស្តី

ឈ្លោះប្រកែក និង តិះដ�ៀលអ្នកដទៃ ត្រូវបានគេគិតថាជាឧទាហរណ៍នៃអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត។ ក្មេងស្រីដែលមានអាយុចន្លោះពី

១៨ឆ្នាំ ទៅ២៤ឆ្នាំ បានរ�ៀបរាប់អំពីការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្ម។ ក្មេងប្រុសដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ដល់ ២៤ឆ្នាំ បាន

រ�ៀបរាប់អំពីឧទាហរណ៍ស្រដ�ៀងគ្នានឹងក្មេងប្រុសដែលមានវ័យក្មេងជាងបានរ�ៀបរាប់បន្ថែមទ�ៀតផងដែរ

អំពីអព�
ំ ើហិង្សាទាក់ទង

នឹងការប្រើកាំភ្លើង ។ ពុំមានក្មេងប្រុស នៅក្នុងក្រុមអាយុណាមួយ បានរ�ៀបរាប់ឱ្យបានច្បាស់លាស់អំពីអព�
ំ ើហិង្សាផ្លូវភេទទេ។

១

ស�ៀមរាប, កំពត, ព្រៃវែង និងភ្នំពេញ
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របកគំហ�ើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអព�
ំ ើហិង្សាល�ើកុមារ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣ - របាយការណ៍គុណភាព

	នៅពេលត្រូវបានសាកសួរថាទីកន្លែងណាដែលពួកគេមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពបំផុត ក្មេងស្រី និងក្មេងប្រុសគ្រប់វ័យ

បានល�ើកឡ�ើងអំពផ្ទះ
ី របស់ពួកគេ ផ្ទះរបស់សាច់ញាតិ និងសាលារ�ៀន។ ប៉ុន្តែ មានភាពខុសគ្នារវាង ក្មេងស្រី និងក្មេងប្រុស

ដោយសារតែការយល់ឃ�ើញអំពីភាពងាយរងគ្រោះរបស់ពួកគេចំពោះប្រភេទផ្សេងៗនៃអំព�ើហិង្សា។

ក្មេងស្រីមានការភ័យខ្លាច

ចំពោះការប�ៀតប�ៀនផ្លូវភេទធ្ងនធ
់ រ្ង និងការរំលោភសេពសន្ថវៈ ដូច្នេះ ពួកគេជ�ៀសវាង ទីកន្លែង និងផ្លូវដែលសត
្ថិ នៅដាច់ឆ្ងាយពីគេ។
ក្មេងប្រុសមានការភ័យខ្លាចចំពោះការប្រយុទ្ធគ្នា រវាងក្រុមក្មេងប្រុស និងកុមារា ដូច្នេះ ពួកគេភាគច្រើនផ្តោតច្រើនជាងទៅល�ើការ
ជ�ៀសវាងកន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើន ដែលអំព�ើហិង្សាអាចក�ើតឡ�ើង។
អំព�ើហិង្សានៅក្នុងសហគមន៍មួយ

មិនចំពោះថាអំព�ើហិង្សានោះបានក�ើតឡ�ើងដោយផ្ទាល់ ឬ តាមរយៈការរស់នៅក្បែរ

កន្លែងដែលអំព�ើហិង្សាបានក�ើតឡ�ើងក៏ដោយ ទំនងមានផលប៉ះពាល់គួរឱ្យកត់សម្គាល់ទៅល�ើកុមារ។ ក្មេងស្រីបានរ�ៀបរាប់អំពី

ប្រតិកម្មរបស់កុមារដែលបានជួបប្រទះអំព�ើហិង្សា ថារួមមានចាប់ពីការមានអារម្មណ៍ខកចិត្ត រហូតដល់ការធ្វើអត្តឃាត។ ក្មេងស្រី

ី លប៉ះពាល់ផ្លូវអារម្មណ៍ក្នុងលក្ខណៈមួយដែលខុសប្លែកពីនេះបន្តិច
ដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ បានរ�ៀបរាប់អំពផ

ដោយរាប់បញ្ចូលនូវផលប៉ះពាល់ទៅល�ើសុខភាពផ្លូវចិត្ត ការផ្លាស់ប្តូរការប្រព្រឹត្ត និងការមានអារម្មណ៍ឯកោ។ ក្មេងប្រុសបាន

រ�ៀបរាប់អំពីអារម្មណ៍តានតឹង អាប់ឱន និងខឹងសម្បារ ចំពោះការដែលពួកគេរមែងតែងត្រូវបានគេយកមកលេងស�ើច ជាញឹកញាប់
ដោយចាប់សម្រាតខោបង្ហាញប្រដាប់ភេទរបស់ពួកគេឱ្យអ្នកដទៃឃ�ើញ។

មានករណីជាច្រើនដែលបង្ហាញថា គ្រូបង្រៀនបានប្រើប្រាស់អំព�ើហិង្សាជាវិធីសាស្ត្រមួយសម្រាប់អនុវត្តវិន័យ ចំពោះការ

ប្រព្រឹត្តខុសបន្តិចបន្តួចមួយចំនួនរបស់សិស្ស។ ក្មេងស្រី និង ក្មេងប្រុសសុទ្ធ តែបានឃ�ើញការដាក់ទណ្ឌកម្មល�ើរាងកាយ ដែល
បានអនុវត្តនៅឯសាលារ�ៀន ដែលទណ្ឌកម្មភាគច្រើនបានធ្វើឱ្យពួកគេមានការភ័យខ្លាច ហ�ើយក្មេងប្រុសជាច្រើនបានរ�ៀបរាប់ឱ្យ

ដឹងអំពីផលប៉ះពាល់នៃទណ្ឌកម្មទាំងនោះ។ ក្មេងស្រីបានរ�ៀបរាប់ឱ្យដឹងអំពីការដែលគ្រូបង្រៀនបានវាយដំ ឬ បង្កការឈឺចាប់ទៅ

ល�ើកុមារ ក្នុងលក្ខណៈផ្សេងៗគ្នាជាច្រើន ហ�ើយក្មេងប្រុសបាននិយាយស៊ីជម្រៅអំពីអារម្មណ៍អាប់ឱន និងអស់សង្ឃឹមរបស់ពួកគេ
ដែលបណ្តាលមកពីការដែលពួកគេត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មនៅឯសាលារ�ៀន។ ទណ្ឌកម្មមួយចំនួនត្រូវបានរ�ៀបរាប់ឱ្យដឹងថា ជាអំព�ើ

ហិង្សាផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត ដោយសារតែទណ្ឌកម្មទាំងនោះ ក៏បានធ្វើឱ្យសិស្សមានអារម្មណខ្
៍ មាសគេផងដែរ ព្រមទាំងមានឥទ្ធិពល
បង្អាក់ទឹកចិត្តសិស្សមិនឱ្យទៅសាលារ�ៀនទ�ៀតផង។

ការរឹតត្បិតផ្នែកវប្បធម៌ និងទម្លាប់សង្គម
	នៅក្នុងការស្វែងយល់មួយអំពីការយល់ឃ�ើញរបស់កុមារចំពោះការរំពឹងទុកពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាក់ទំនងដៃគូស្នេហា ភេទ និង
យេនឌ័រ អ្នកចូលរួមបានពិភាក្សាអំពីការយល់ឃ�ើញចំពោះអាពាហ៍ពិពាហ៍។ ក្រុមក្មេងស្រី និងក្មេងប្រុសបានធ្វើការបែងចែករវាង

គូស្វាមីភរិយាដែលបានរ�ៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ និង មិនបានរ�ៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ដោយគូស្វាមីភរិយាដែលបានរ�ៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍

មានការយល់ព្រមពីគ្រួសារ និង មានការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការ និងតាមលក្ខណៈប្រពៃណី តាមរយៈពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍។ ចំណង
របស់គូស្វាមីភរិយាដែលបានរ�ៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ត្រូវបានចាត់ទុកថាមានភាពរឹងមាំជាងគូស្វាមីភរិយាដែលមិនបានរ�ៀបអាពាហ៍-

ពិពាហ៍ ហ�ើយគូស្វាមីភរិយាដែលបានរ�ៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ អាចមានភាពប�ើកចំហអំពីទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេ។ ពួកគេក៏បាន
បង្ហាញឱ្យដឹងផងដែរថា គូស្វាមីភរិយាមានការឈ្លោះប្រកែកគ្នា និង ជួនកាលប្រើប្រាស់ អំព�ើហិង្សាល�ើគ្នាទៅវិញទៅមកមិនចំពោះ

ថាពួកគេបានរ�ៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ឬ មិនបានរ�ៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ឡ�ើយ។

រាល់ការប្រព្រឹត្តទាំងឡាយណាដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងទម្លាប់របស់គូស្វាមីភរិយាដែលរ�ៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍

និងមានកូន

ជាមួយគ្នា ត្រូវបានគេយល់ឃ�ើញថា មានភាពខុសប្រក្រតី មិនចូលចិត្ត និង ទំនងក្លាយជាកម្មវត្ថុនៃការរិះគន់ពីសហគមន៍ទាំង

មូលទ�ៀតផង។

ឧទាហរណ៍

មានការមាក់ងាយជាច្រើនដែលទាក់ទងទៅនឹងគូស្វាមីភរិយាដែលមានកូនដោយមិនបានរ�ៀប

អាពាហ៍ពិពាហ៍ និងអ្នកដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា។

អ្នកចូលរួមត្រូវបានសាកសួរអំពីបញ្ហារស�ើបមួយចំនួនដូចជា ការរួមភេទដោយដៃ រូបភាពអាសអាភាស ការងារបម្រើសេវា

ផ្លូវភេទ និងការរួមភេទជាថ្នូរនឹងអំណោយ។ ក្មេងស្រីបានបង្ហាញថា គេមិនមានអារម្មណ៍កក់ក្តៅក្នុងចិត្តទេចំពោះការពិភាក្សាអំពី
បញ្ហាទាំងនេះ ព្រមទាំងបានពន្យល់ថា ការដែលពួកគេមិនចង់និយាយអំពប
ី ញ្ហានេះ គឺដោយសារតែខ្លាចមនុស្សចាស់ស្តាប់ឮ។

ចំណុចនេះសំដៅចំពោះក្មេងស្រី អាស្រ័យដោយបញ្ហានេះ ទំនងនឹងមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងភាពអ�ៀនខ្មាស ដែលអាចធ្វើឱ្យខូច
កិត្តិយសរបស់កុមារី ឬ ក្មេងស្រី ប្រសិនប�ើមានគេស្តាប់ឮពួកគេពិភាក្សាអំពប
ី ញ្ហាទាំងនេះ។ ក្រុមក្មេងប្រុសមិនបានបង្ហាញឱ្យឃ�ើញ

ះដឹងស៊ីជម្រៅ ទាក់ទងនឹងបញ្ហារស�ើបដូចមានរ�ៀបរាប់ខាងល�ើ ទេ ប៉ុន្តែ ពួកគេក៏អាចមានភាពអ�ៀនខ្មាសក្នុងការពិភាក្សា
អំពីចណេ
ំ

អំពប
ី ញ្ហាទាំងនេះដែរ។ ជាទូទៅ ស្រ្តីនិងបុរស ដែលមានវ័យចំណាស់ជាង និងបានរ�ៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រួច មានភាពប�ើកចំហជាង
ក្នុងការពិភាក្សាអំពប
ី ញ្ហាទាំងនេះ។

របកគំហ�ើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអព�
ំ ើហិង្សាល�ើកុមារ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣ - របាយការណ៍គុណភាព
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មានការយល់ឃ�ើញខុសៗគ្នាក្នុងចំណោមក្រុមក្មេងស្រី ថាត�ើវាអាចទទួលយកបាន ឬ មានភាពសមស្របដែរឬទេ ក្នុងការ

ពិភាក្សាអំពីការរំលោភសេពសន្ថវៈនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេ។ ក្មេងស្រីជាច្រើនបានភ្ជាប់បញ្ហានេះទៅនឹងភាពអ�ៀនខ្មាស និង
បានប្រាប់ឱ្យដឹងថាពួកគេនឹងមិននិយាយអំពីបញ្ហានេះឡ�ើយ ដោយឡែក ក្មេងស្រីដទៃទ�ៀត បានម�ើលឃ�ើញអំពីភាពចាំបាច់ក្នុង

ការប្រាស្រ័យទាក់ទងដោយប�ើកចំហអំពកា
ី ររំលោភសេពសន្ថវៈ ដ�ើមប្ បង្
ី
រកា បញ្ហានេះកុឱ
ំ យ្ ក�ើតឡ�ើង។ ក្មេងប្រុសហាក់មានចំណេះ

ំ ើហិង្សាផ្លូវភេទ
ដឹងជាច្រើនអំពីអព�

ក្នុងនោះ

ក្មេងប្រុសមួយចំនួនបានល�ើកឡ�ើងអំពីពាក្យចរចាមអារ៉ាមអំពីអ្នកដែលត្រូវបានគេ

ំ
នុ សហគមន៍របស់ពក
ួ គេ។ ទាំងក្រុម
ចាប់រលោ
ភ និង ក្មេងប្រុសដទៃទ�ៀតបានដកស្រង់ឧទាហរណ៍ជាក់លាក់ដែលគេបានដឹងនៅក្ង

ក្មេងស្រី និងក្រុម ក្មេងប្រុស បានភ្ជាប់បញ្ហាអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទទៅនឹងការជួញដូរមនុស្ស។ ក្មេងស្រីគ្រប់ក្រុមអាយុទាំងអស់បាន
ប្រាប់ឱ្យដឹងថា កិត្តិយសរបស់មនុស្សម្នាក់នឹងត្រូវបំផ្លាញ ប្រសិនប�ើមានអ្នកដទៃដឹងថា ពួកគេធ្លាប់ត្រូវបានជនល្មើសច្រើននាក់
ចាប់រំលោភ និង មិនច្បាស់ក្នុងចិត្តថាមាននរណាម្នាក់ចង់រ�ៀបការជាមួយគាត់ដែរឬយ៉ាងណា ។

	ជាទូទៅ ក្រុមក្មេងស្រីដែលមានវ័យក្មេងជាង បានប្រាប់ឱ្យដឹងថា ពួកគេនឹងមានអារម្មណ៍ខ្មាសអ�ៀន ប្រសិនប�ើមានគេ

ស្តាប់ឮពួកគេជជែកគ្នាអំពីបញ្ហាផ្លូវភេទ អាស្រ័យដោយវាអាចឆ្លុះបញ្ចាំងថាមិនល្អទៅល�ើចរិកលក្ខណៈ ឬ កិត្តិយសរបស់ពួកគេ
ដោយឡែកក្មេងស្រីដែលមានវ័យចំណាស់ជាង មានអារម្មណ៍ងាយស្រួលជាងក្នុងការជជែកអំពីបញ្ហាផ្លូវភេទ ព្រមទាំងបានប្រើ
ប្រាស់ពាក្យពេចន៍យ៉ាងទូលំទូលាយដែលមានអត្ថន័យកាន់តែជាក់លាក់

ី ញ្ហានេះ។
ដ�ើម្បីរ�ៀបរាប់អំពប

ក្មេងប្រុសដែលមានវ័យ

ក្មេងជាង ហាក់មានចំណេះដឹងតិចតួចអំពីបញ្ហាផ្លូវភេទ និង ការរួមភេទ ដោយឡែក ក្មេងប្រុសដែលមានវ័យចំណាស់ជាង បាន

ី ញ្ហាផ្ទាល់
បង្ហាញឱ្យឃ�ើញថា ពួកគេមានចំណេះដឹងច្រើនជាង ប៉ុន្តែពួកគេនៅតែមានអារម្មណ៍មិនងាយស្រួលក្នុងការពិភាក្សាអំពប

ខ្លួនមួយចំនួនដូចជា ការរួមភេទដោយដៃ។

ទម្លាប់ចំពោះបញ្ហាយេនឌ័រ និងអំពើហិង្សា
អ្នកចូលរួមត្រូវបានសួរសំនួរ

ថាត�ើពួកគេគិតថាស្ថានភាពជាក់លាក់ណាមួយមានភាពសមស្រប

ដែលអាចអនុញ្ញាតឱ្យ

អំព�ើហិង្សាក�ើតឡ�ើងរវាងគូស្វាមីភរិយា ឬក�ើតឡ�ើងចំពោះពួកគេ ឬសហគមន៍ដែរឬទេ។ បន្ថែមពីនេះទ�ៀត ពួកគេបាននិយាយ
អំពីការផ្លាស់ប្តូរដែលពួកគេធ្លាប់បានឃ�ើញ ឬ ចង់ឃ�ើញ ដ�ើម្បីកាត់បន្ថយអំព�ើហិង្សា។ មានស្ថានភាពមួយចំនួនដែលក្មេងស្រី

និង ក្មេងប្រុស ស្ទើរតែគ្រប់គ្នាបានប្រកាសជាឯកច្ឆន្ទថា មិនអាចទទួលយកអំព�ើហិង្សាបានទេ ដូចជា ករណីដែលភរិយាធ្វើម្ហូប

មិនឆ្ងាញ់ ការដែលភរិយាទៅក្រៅដោយមិនបានប្រាប់ស្វាមី និងករណីដែលភរិយាមិនចង់រួមភេទជាមួយស្វាមី។ ការពិភាក្សាពី
បរិបទដទៃទ�ៀត និងបានបង្ហាញឱ្យឃ�ើញអំពីភាពមិនច្បាស់លាស់ក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមមួយចំនួន ថាត�ើអាចទទួលយកបាន
ដែរឬទេ ចំពោះករណីដែលស្វាមីបានវាយដំទៅល�ើភរិយារបស់ខ្លួនឯងនោះ។ ទាក់ទងទៅនឹងសំណួរដែលសួរថា ត�ើអព�
ំ ើហិង្សា

មានភាពសមស្របដែរ ឬទេ ប្រសិនប�ើភរិយាមិនម�ើលថែកូន? ក្មេងស្រីដែលមានវ័យក្មេងជាង បានសម្តែងឱ្យឃ�ើញនូវការមិន

ពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំង ចំពោះការដែលភរិយាព្រង�ើយកន្តើយចំពោះកូន ដ�ើម្បីសប្បាយខ្លួនឯងនៅខាងក្រៅ ឬ លេងល្បែងស៊ីសង
ដោយឡែក អ្នកដទៃទ�ៀតបានល�ើកកម្ពស់ការថែទាំកុមារ ថាជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ឪពុក និង ម្តាយ។ ក្មេងប្រុសដែលមាន

វ័យក្មេង ភាគច្រើនយល់ឃ�ើញថា ការវាយដំស្ត្រីដែលចេញទៅក្រៅដ�ើម្បីសប្បាយខ្លួនឯង ជំនួសឱ្យការម�ើលកូន អាចចាត់ទុកថា

ជាមូលហេតុមួយដែលអាចទទួលយកបាន សម្រាប់ការប្រព្រឹត្តអព�
ំ ើហិង្សា។ ក្មេងស្រី និង ក្មេងប្រុសដែលមានវ័យចំណាស់ជាង

បានល�ើកកម្ពស់តួនាទីរបស់ឪពុកក្នុងការថែទាំកូន។

អ្នកចូលរួមត្រូវបានសួរសំណរួ ថា ត�ើពក
ួ គេឯកភាព ឬមិនឯកភាព ទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងអំពទ
ី ម្លាប់ដែលទាក់ទងទៅនឹងយេនឌ័រ

និងការប្រព្រឹត្តក្នុងការរួមភេទ ដូចជា “ បុរសគឺជាអ្នកសម្រេចចិត្តអំពពេ
ី លវេលាដែលត្រូវរួមភេទ ” ឧទាហរណ៍នេះ ត្រូវបានអ្នក
ចូលរួមគ្រប់វ័យ និងគ្រប់ភេទទាំងអស់មិនឯកភាពទេ។ ប�ើទោះជាដូច្នេះក្តី ក្មេងស្រីជាច្រើនគ្រប់វ័យមិនប្រាកដក្នុងចិត្ត ថាត�ើ

“ បុរសត្រូវការរួមេភទច្រើនជាងស្រ្តី” ដែរ ឬទេនោះទេ ។ ក្នុងនោះដែរ ក្មេងប្រុសជាច្រើនជ�ឿថា តម្រូវការផ្លូវភេទរបស់ស្រ្តី និងបុរស

អាចមានលក្ខណៈដូចគ្នា។ ក្មេងស្រី និង ក្មេងប្រុសភាគច្រើន មិនឯកភាពនឹងសេចក្តីថ្លែងដែលថា “បុរសត្រូវការដៃគូច្រើនជាង

ស្រ្តី” ប៉ុន្តែ ក្មេងប្រុស និង ក្មេងស្រីជាច្រើន បានល�ើកឡ�ើងអំពីតថភាពជាក់ស្តែងថា បុរសមួយចំនួនមានដៃគូច្រើន។ មានការ

យល់ឃ�ើញផ្សេងៗគ្នា ចំពោះសំណួរដែលសួរថា ត�ើវាអាចទទួលយកបានដែរឬទេ ក្នុងការដែលស្ត្រីម្នាក់មានស្រោមអនាម័យនៅ

តាមខ្លួន? ក្មេងស្រី និង ក្មេងប្រុស វ័យក្មេងមួយចំនួនបានចាត់ទុកថាស្ត្រីដែលមានស្រោមអនាម័យតាមខ្លួន គឺជាស្ត្រីដែលមាន

ទំនាក់ទំនងទៅនឹងពេស្យាចារ។ អ្នកចូលរួមដែលមានវ័យចំណាស់ជាងទាំងពីរភេទ បានសម្តែងឱ្យឃ�ើញនូវការយល់ដឹងច្រើន

ជាង

អំពីមូលហេតុដែលស្ត្រីអាចមានស្រោមអនាម័យជាប់នឹងខ្លួន

អាស្រ័យដោយប�ើទោះបីជា

វាអាចធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍

ឈ្មោះរបស់ស្ត្រីរូបនោះក៏ដោយ ប៉ុន្តែ សិទ្ធិក្នុងការការពារខ្លួនពីជម្ងឺកាមរោគ និងការមានកូនមិនតាមប្រាថ្នា មានសារៈសំខាន់ជាង។
ចំពោះការដែលអ្នកចូលរួមជាក្មេងស្រីយល់ស្របថា

ស្ត្រីគួរអត់ទ្រាំនឹងអំព�ើហិង្សា

ដ�ើម្បីរក្សាឱ្យគ្រួសារមួយនៅបន្តជួបជុំគ្នា

ជាហេតុផល គឺអាស្រ័យទៅល�ើកន្លែងរស់នៅរបស់ពួកគេ។ ក្រុមក្មេងស្រីទាំងអស់នៅរាជធានីភនំពេ
្ ញបានយល់ស្របថា ការមិន
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របកគំហ�ើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអព�
ំ ើហិង្សាល�ើកុមារ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣ - របាយការណ៍គុណភាព

អត់ទ្រាំនឹងអំព�ើហិង្សា អាចនាំឱ្យមានការលែងលះ និង បង្កឱ្យប៉ះពាល់ដល់អនាគតកូនរបស់ពួកគេ។ ផ្ទុយទៅវិញ ក្មេងស្រីមកពី

ខេត្តព្រៃវែងមិនឯកភាពទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងនេះទេ។ ក្រុមក្មេងប្រុសវ័យក្មេងភាគច្រើន មិនយល់ស្របថា ស្ត្រីគួរអត់ទ្រាន
ំ ង
ឹ អំព�ហ
ើ ង
ិ សា
្
ទេ អាស្រ័យដោយការធ្វើបែបនេះនឹងមិននាំឱ្យមានសុភមង្គល ខណៈដែលក្មេងប្រុសដែលមានវ័យចំណាស់ជាងវិញ យល់ឃ�ើញ
ថា ការអត់ទ្រាំទៅនឹងស្ថានភាពហិង្សាមួយនាំឱ្យមានបញ្ហាបន្តក�ើតមានជានិរន្តរ៍ និងមិនអាចទទួលយកបាន។

ការឆ្លើយតបទៅនឹងអំពើហិង្សា
	ក្មេងស្រីផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅល�ើអារម្មណ៍ ដែលអាចក�ើតមានដោយសារការជួបប្រទះអំព�ើហិង្សា (ឧ. ការធ្លាក់

ទឹកចិត្ត ការភ័យខ្លាច ការខកចិត្ត ការខឹងសម្បារ) និង ផលវិបាកទាក់ទងនឹងការប្រព្រឹត្តដែលក�ើតឡ�ើង ក្រោយមកទ�ៀត ដូចជា
កុមារបាត់បង់ម្ចាស់ការចំពោះការប្រព្រឹត្តរបស់ពួកគេ ការចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាព ខុសច្បាប់ រាប់បញ្ចូលការប្រើប្រាស់គ្រឿងញ�ៀន

និងការធ្វើអត្តឃាត។ ក្មេងប្រុសបាននិយាយផ្តោតល�ើប្រតិកម្មផ្នែកអារម្មណន៍ ៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានសួរថា ត�ើកមា
ុ រធ្វើដច
ូ ម្តេច

់ ងដែរ អំពីផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែង និងទទួលស្គាល់ថា
ប្រសិនប�ើពួកគេជួបប្រទះអំព�ើហិង្សា ប៉ុន្តែ ពួកគេក៏បានទទួលស្គាលផ

ពួកគេរ�ៀនសូត្រអំពីការប្រព្រឹត្ត របស់ពួកគេពីអ្នកដទៃ ដូច្នេះ ប្រសិនប�ើពួកគេម�ើលឃ�ើញ ឬ ជួបប្រទះអំព�ើហិង្សា នោះគេអាចនឹង

ធ្វើត្រាប់តាមអាកប្បកិរិយាទាំងនោះ ។ អ្នកចូលរួមត្រូវបានសួរថា ត�ើពួកគេអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះ ក្នុងករណីដែលពួកគេជួបប្រទះអំព�ើ
ហិង្សា និង ត�ើពួកគេចង់ឱ្យនរណាជួយដល់ពួកគេ។ ក្មេងស្រីបានប្រាប់ឱ្យដឹងថា ពួកគេចង់ស្វែងរកជំនួយពីសមាជិកគ្រួសាររបស់

ពួកគេ ជាពិសេស គឺឪពុកម្តាយ និងបងប្អូនបង្កើត មិត្តភក្តិ និងបុគ្គលដែលមានសិទ្ធិ អំណាច ដូចជា មេភូមិ មេឃុំ និង គ្រូបង្រៀន
ដែលពួកគេទុកចិត្ត។

ប�ើធ�ៀបនឹងក្មេងស្រីវិញ ក្មេងប្រុសទំនងនឹងបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់ថា ពួកគេពុំបានប្រាប់ ឬ នឹងមិន

ប្រាប់នរណាម្នាក់អំពីហេតុការណ៍អំព�ើហិង្សាណាមួយឡ�ើយ។ នៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានសួរថា ត�ើពួកគេនឹងស្វែងរកជំនួយពី
នរណា? ពួកគេបានរ�ៀបរាប់ឱ្យ ដឹងថា ពួកគេនឹងស្វែងរកជំនួយពីសមាជិកគ្រួសារដែលមានវ័យចំណាស់ជាង និង មិត្តភក្តិ

នគរបាល អង្គការការពារកុមារ មេភូមិ និងមេឃុំ។

ភាពអាប់ឱនដែលទាក់ទងនឹងអំព�ើហិង្សា ជាពិសេស អំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទ ទំនងជាកត្តាមួយដែលបង្អាក់ទឹកចិត្តស្ត្រីយ៉ាងខ្លាំង

ី
តុការណ៍បែបនេះ អាស្រ័យដោយពួកគេខ្លាចគេនិយាយដ�ើម និងស្តីបន្ទោស។ ក្មេងប្រុសបាននិយាយថា
ក្នុងការប�ើកចំហអំពហេ
ពួកគេមិនបានប្រាប់នរណាម្នាក់អំពីហេតុការណ៍ជាក់លាក់ណាមួយឡ�ើយ

អាស្រ័យដោយពួកគេមានការខ្មាសអ�ៀនខ្លាំងពេក

ហ�ើយពួកគេមានអារម្មណ៍ថាវាគ្មានប្រយោជន៍ ដោយសារតែគ្មាននរណាអាចជួយដល់ពួកគេបាន ព្រមទាំងខ្លាចមនុស្សចាស់ធ្វើ

ការចោទប្រកាន់ និងនិយាយដ�ើមពួកគេ។ ក្មេងប្រុសដែលមានវ័យច្រើនជាង បានរអ៊ូរទាំអំពីចំណាត់ការរបស់នគរបាល និង
ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដែលមិនស៊ីសង្វាក់នឹងគ្នា ហ�ើយចំណុចនេះ បានបង្អាក់ទឹកចិត្តពួកគេក្នុងការរាយការណ៍អំពីអំព�ើហិង្សា និងការ

ស្វែងរកជំនួយ។

ការឆ្លើយតបដែលអ្នកចូលរួមចង់បានសម្រាប់កុមារដែលធ្លាប់បានជួបប្រទះអំព�ើហិង្សា

មានចាប់ពីការគាំទ្រឱ្យបានច្រើន

ជាងមុនពីឪពុកម្តាយរបស់ពួកគេ រហូតដល់ចំណាត់ការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពពីនគរបាល និងអ្នកដទៃទ�ៀត ដែលមានសិទ្ធិ

អំណាច ដូចជា មេឃុំ។ ក្មេងស្រីចង់ឱ្យឪពុកម្តាយឈប់ប្រើប្រាស់អព�
ំ ើហិង្សាក្នុងលក្ខណៈជាការដាក់ទណ្ឌកម្ម ហ�ើយនាយក
សាលា និង គ្រូបង្រៀនត្រូវគិតឡ�ើងវិញអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនៅសាលារ�ៀន។ ក្មេងស្រីដែលមានអាយុច្រើនជាងជាង បានប្រាប់

ឱ្យដឹងថា ពួកគេមិនចង់ឱ្យឪពុកម្តាយ និងមនុស្សពេញវ័យ ព្រង�ើយកន្តើយចំពោះពួកគេ និងផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវដំបូន្មាន និងគំនិតល្អៗ
ព្រមទាំងល�ើកទឹកចិត្ត ជម្រុញ យល់ចិត្ត និង ស្រឡាញ់ពួកគេ។ ពួកគេបានផ្តល់មតិយោបល់ថា គ្រូបង្រៀនអាចដាក់កិច្ចការសាលា

នៅផ្ទះបន្ថែម ជាវិធានការអនុវត្តវិន័យ ជំនួសឱ្យការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត។ ជាបឋម បុរសទទួលខុសត្រូវក្នុងការ

កាត់បន្ថយអំព�ើហិង្សា តាមរយៈការកែសម្រួលការប្រព្រឹត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ ប៉ុន្តែ ពួកគេក៏ចង់ឱ្យឪពុកម្តាយពន្យល់ និង ផ្តល់

ដំបូន្មានដល់ពួកគេ

ក្នុងលក្ខណៈបែបស្ថាបនា

ជំនួសឱ្យការស្តីបន្ទោសវិញ។

បុរសគ្រប់វ័យសុទ្ធសឹងតែបានម�ើលឃ�ើញ

អំពសេ
ី
ចក្តីត្រូវការឱ្យមានការឆ្លើយតបពីសហគមន៍ ក្នុងការទប់ស្កាត់អព�
ំ ើហិង្សាល�ើកុមារ ហ�ើយស្រដ�ៀងគ្នាទៅនឹងក្រុមក្មេងស្រី

ផងដែរ ពួកគេក៏បានស្នើសុំឱ្យនាយកសាលា និង គ្រូបង្រៀន ពិចារណាឡ�ើងវិញអំពីការអនុវត្តន៍វិន័យនៅតាមសាលារ�ៀន និង

ងាកចេញឱ្យឆ្ងាយពីការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្លូវកាយ និងការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងឡាយណា ដែលធ្វើឱ្យកុមារមានអារម្មណ៍អាប់ឱន។

ការពិភាក្សា
	សេចក្តីសន្និដ្ឋានអីពីគុណតម្លៃ ដូចជា ភាពខ្មាសអ�ៀនដែលពាក់ព័នទ្ធ ៅនឹងផ្លូវភេទ អារម្មណផ្លូ
៏ វភេទ និងទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទ
គឺជាបញ្ហាដែលកុមារ និងប្រជាពលរដ្ឋវ័យក្មេងអាចមានការលំបាកក្នុងការស្វែងរកដំបូន្មាន និងទទួលបានព័ត៌មានដែលត្រឹមត្រូវ។

ជាពិសេស ភាពខ្មាសអ�ៀនដោយសារអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទ និង ប�ើនិយាយឱ្យជាក់លាក់ គឺករណីរលោ
ំ
ភសេពសន្ថវៈ ត្រូវបាន

របកគំហ�ើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអព�
ំ ើហិង្សាល�ើកុមារ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣ - របាយការណ៍គុណភាព
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ល�ើកឡ�ើងពាក់ព័នទ្ធ ៅនឹងការភ័យខ្លាចដោយត្រូវគេមាក់ងាយ និងគ្រួសារ ឬ សហគមន៍មិនទទួលយក។ ផលវិបាកដែលគេ

យល់ឃ�ើញថាអាចក�ើតឡ�ើង និងផលវិបាកដែលក�ើតឡ�ើងជាក់ស្តែង បង្កឱ្យមានការបង្អាក់ទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំង ក្នុងការប�ើកចំហ
អំពប
ី ទពិសោធន៍នៃអំព�ើហិង្សា ។

មូលហេតុចម្បងៗមួយចំនួនដែលក្មេងស្រីមិនស្វែងរកជំនួយ

កុមារីនិយាយអំពីបញ្ហាផ្លូវភេទ

ដោយឡែក

គឺជាការដែលគេយល់ឃ�ើញថាមិនសមស្រប

ក្មេងប្រុសបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ថា

ក្នុងការដែល

វាមិនអាចទទួលយកបាននោះទេ

ក្នុងការ

ដែលកុមារ “ និយាយដ�ើម ” មនុស្សចាស់។ ជារួម ទាំងក្មេងស្រី និងក្មេងប្រុស គិតថាមិនសូវមានប្រយោជន៍ក្នុងការនិយាយ

អំពីការព្រួយបារម្ភ ឬ រាយការណ៍អំពីហេតុការណ៍ដែលបានក�ើតឡ�ើង ដោយសារតែគ្មាននរណាស្តាប់ពួកគេ។ មានករណី

ល�ើកលែងចំពោះបញ្ហានេះ អាស្រ័យដោយគេបានធ្វើការបែងចែករវាងផលប៉ះពាល់នៃអំព�ើហិង្សា និង ថាត�ើនគរបាលបានចាត់
វិធានការ ឬ មានចំណាត់ការដទៃទ�ៀតត្រូវបានអនុវត្តដែរ ឬទេ។ ប្រសិនប�ើហេតុការណ៍មួយបានបណ្តាលឱ្យកុមារម្នាក់ទទួលរង

របួសរាងកាយធ្ងន់ធ្ងរ ហេតុការណ៍នោះទំនងនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាបទល្មើសមួយ។ ប៉ុន្តែ អ្នកផ្តល់ចម្លើយបានប្រាប់ឱ្យដឹងថា
អំព�ើហិង្សាដែលមិនបណ្តាលឱ្យជនរងគ្រោះចូលសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យ ហាក់ត្រូវបានចាត់ទុកថា មិនត្រូវការឱ្យមានការឆ្លើយតប

ប្រភេទណាមួយពីមនុស្សចាស់ឡ�ើយ។ ប�ើទោះបីជាគេបានល�ើកឡ�ើងថា នគរបាលបានអន្តរាគមន៍នៅក្នុងករណីអំព�ើហិង្សា

ធ្ងន់ធ្ងរល�ើកុមារក៏ដោយ ប៉ុន្តែ ភាពស្មុគស្មាញនៃការដោះស្រាយបញ្ហាអព�
ំ ើហិង្សារវាងប្តី និងប្រពន្ធ បាននាំឱ្យមានមន្ទិលនៅក្នុងចិត្ត
របស់អ្នកផ្តល់ចម្លើយ អំពីតួនាទីរបស់ច្បាប់ និងអ្នកអនុវត្តច្បាប់។

ំ នសុទ្ធតែ
ការយល់ឃ�ើញអំពីទីកន្លែងដែលកុមារទទួលរងអំព�ើហិង្សា និងអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តអំព�ើហិង្សាទៅល�ើកុមារ ពុមែ

ត្រូវនឹងទីកន្លែងជាក់ស្តែង

និងអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំហិង្សាល�ើកុមារចំពោះហេតុការណ៏ល�ើកដំបូងនៃអំព�ើរំលោភបំពានផ្លូវភេទដែល

បានរាយការណ៍ឱ្យដឹងនៅក្នុងការអង្កេតបែបបរិមាណកម្រិតថ្នាកជា
់ តិនេះទេ។ ឧទាហរណ៍ ក្មេងស្រីគ្រប់វ័យបានរ�ៀបរាប់អំពីការ

ភ័យខ្លាចរបស់ពួកគេ ចំពោះទីកន្លែងដែលស្ថិតនៅដាច់ឆ្ងាយពីផ្ទះ ហ�ើយបានកំណត់ថាផ្ទះជាទីកន្លែងដែលពួកគេមានអារម្មណ៍ថា

មានសុវត្ថិភាពបំផុត។ ផ្ទុយទៅវិញ ការអង្កេតបែបបរិមាណបានរកឃ�ើញថា ផ្ទះ ត្រូវបានល�ើកឡ�ើងញឹកញាប់បំផុត ថាជាទីកន្លែង
ដែលហេតុការណ៍រំលោភបំពានផ្លូវភេទកាលពីកុមារភាពល�ើកដំបូងបានក�ើតឡ�ើង នៅក្នុងចំណោមក្មេងស្រីដែលមានអាយុចន្លោះ

ី
ចក្តីត្រូវការឱ្យមានការ ពិនិត្យឡ�ើងវិញ ថាត�ើសារល�ើកកម្ពស់
ពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ២៤ឆ្នាំ។ ភាពមិនស៊ីសង្វាក់គ្នានេះ ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពសេ

ការយល់ដឹងដែលមានគោលបំណងកាត់បន្ថយអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ បានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីតថភាពជាក់ស្តែងនៃភាពងាយរងគ្រោះ
របស់កុមារដែរឬទេ។

អ្នកចូលរួមទាំងក្មេងស្រី និងក្មេងប្រុស បានសម្តែងឱ្យឃ�ើញអំពីការខកចិត្តរបស់ពួកគេ ចំពោះកង្វះការប្រាស្រ័យទាក់ទង

ប្រកបដោយអត្ថន័យជាមួយមនុស្សចាស់។ ក្មេងស្រី និងក្មេងប្រុស បានប្រាប់ថា ពួកគេចង់និយាយជាមួយឪពុកម្តាយរបស់ពួកគេ
អំពីបញ្ហា និងការព្រួយបារម្ភនានា ប៉ុន្តែ ពួកគេមានអារម្មណ៍ថា មិនអាចទៅជួបនិយាយជាមួយឪពុកម្តាយរបស់ពួកគេអំពីបញ្ហា
ទាំងនេះបានទេ។

ហាក់មានភាពមិនស៊ីសង្វាក់គ្នារវាងការនិយាយអំពីសិទ្ធិកុមារ ដែលក្រុមកុមារមួយចំនួនហាក់ចងចាំបានល្អ និងការប្រព្រឹត្ត

ជាក់ស្តែងទៅល�ើកុមារ។ ភាពមិនស៊ីសង្វាក់គ្នានេះ មានភាពធ្ងន់ធ្ងរបំផុតចំពោះទណ្ឌកម្មផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្តនៅតាមសាលារ�ៀន។
ទណ្ឌកម្មនៅឯសាលារ�ៀនបានបង្កើតឱ្យមានអារម្មណ៍ថាមានភាពអយុត្តិធម៌ ទាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលហួសពីលទ្ធភាពកុមារអាចធ្វើ
បាន ឬ ស្ថានភាពដែលកុមារមាន អារម្មណ៍ថា ពួកគេពិតជាមិនអាចគ្រប់គ្រងទៅល�ើស្ថានភាពទាំងនោះបាន ដូចជា ការដែលមិន

អាចឆ្លើយសំណួរឱ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងថ្នាក់រ�ៀន។ ផលវិបាកជាសក្តានុពលនៃការអនុវត្តន៍វិន័យជាទូទៅនាពេលបច្ចុប្បន្ន គឺកុមារ

ដែលកំពុងតែជួបប្រទះស្ថានភាពលំបាកនៅក្នុងគ្រួសាររួចទៅហ�ើយ

ទំនងជានឹងទទួលរងបញ្ហាបន្ថែមទ�ៀត

នៅឯសាលារ�ៀន

ជំនួសឱ្យការមានអារម្មណ៍ធូរស្រាល ទណ្ឌកម្មរាងកាយ ឬទណ្ឌកម្ម ដែលធ្វើឱ្យមានអារម្មណ៍អាប់ឱន ពុមែ
ំ នគ្រាន់តែត្រូវបានកុមារ
ម�ើលឃ�ើញថា ធ្វើឱ្យពួកគេខ្មាសគេ និង អយុត្តិធម៌ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែទណ្ឌកម្មបែបនេះ ក៏ទំនងនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងច្រើន

ទៅល�ើអ្នកដែលត្រូវការជំនួយពីប្រព័ន្ធអប់រំផងដែរ។ ការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយមិនឱ្យចូលរ�ៀន ហាក់បីដូចជាផ្ទុយទៅនឹងគោល

ការណ៍ផ្តល់ការអប់រំ ហ�ើយជាទូទៅ រាល់ទណ្ឌកម្ម ដែលត្រូវបានអនុវត្តនៅតាមសាលារ�ៀន បង្កឱ្យមានផលប៉ះពាល់បង្អាក់ទឹកចិត្ត

ច្រើនជាងល�ើកចិត្តឱ្យកុមាររ�ៀនសូត្រ និងចូលរួម។ ការអនុវត្តន៍ទណ្ឌកម្មដោយការវាយនឹងរំពាត់ និងការដាក់ទណ្ឌកម្មកុមារនៅ
ក្រៅសាលារ�ៀន (ដូចជា នៅផ្ទះ) ហាក់បានចាក់ប្ញសនៅក្នុងជំន�ឿមួយថា កុមារអាចរ�ៀនចេះទៅបានតាមរយៈការដាក់ទណ្ឌកម្ម

ប៉ុណ្ណោះ។
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របកគំហ�ើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអព�
ំ ើហិង្សាល�ើកុមារ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣ - របាយការណ៍គុណភាព

សរុបទៅគេហាក់ឃ�ើញថា ការទទួលយកអំព�ើហិង្សាពីសំណាក់កុមារ ក្នុងនោះ កុមារមួយចំនួនបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេច

ក្នុងការទទួលយកអំព�ើហិង្សា ប៉ុន្តែកុមារភាគច្រើននៅមានភាពស្ទាក់ស្ទើរនៅឡ�ើយ។ គំនិតនៃការកាត់បន្ថយអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ
បានជម្រុញឱ្យមានការឆ្លើយតបមួយចំនួនប្រកបដោយភាពអំណរសាទរ

ដោយអ្នកផ្តល់ចម្លើយបានល�ើកឡ�ើងអំពីការជម្រុញឱ្យ

មានការឆ្លើយតបពីសហគមន៍ ការល�ើកកម្ពសកា
់ រយល់ដង
ឹ អំពផ
ី លវិបាកនៃអំព�ហ
ើ ង
ិ សា
្ ទៅល�ើជនរងគ្រោះ និងលទ្ធភាពក្ង
នុ ការងាក
ី ញ្ហារបស់ពួកគេដោយគ្មានការភ័យខ្លាច ឬខ្មាសអ�ៀន។
ទៅរកមនុស្សចាស់ មិត្តភក្តិ និងបងប្អូនដែលគេទុកចិត្ត ដ�ើម្បីនិយាយអំពប

អនុសាសន៍

ការបង្ការអំពើហិង្សាលើកុមារ
កំណត់ និងស្វែងយល់អំពី ៖
១.

ទម្លាប់ផ្នែកវប្បធម៌ និង សង្គម ដែលចាត់ទុកថាអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារគឺជាអំព�ើត្រឹមត្រូវ និង ទម្លាប់ផ្នែកវប្បធម៌ និង សង្គម

	ដែលកាត់បន្ថយអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ។ ចំណុចនេះ រាប់បញ្ចូលនូវឥរិយាបថរបស់មនុស្សចាស់ចពោ
ំ
ះកុមារ ព្រមទាំងអំព�ើ
ហិង្សាល�ើកុមារ ។ ជំន�ឿថាកុមាររ�ៀនមិនចេះ ប្រសិនប�ើមិនប្រើទណ្ឌកម្មទៅល�ើពួកគេ ជំន�ឿថាអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តពុំបង្កឱ្យ
មានផលវិបាកអ្វីឡ�ើយ និងជំន�ឿថា អំព�ើហិង្សាគ្រប់ប្រភេទអាចបង្កឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ផ្នែកស្មារតី និងគ្រោះថ្នាក់ផ្លូវចិត្ត។
២.

ី
ើតឱ្យមាននូវទំនាក់
ឧបសគ្គនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងកុមារ និងឪពុកម្តាយ និងអ្វីដែលកុមារ និងឪពុកម្តាយត្រូវការ ដ�ើម្បបង្ក

៣.

រប�ៀបដែលកុមារី និងកុមារា ត្រូវបានអប់រំអំពីបញ្ហាផ្លូវភេទ និងការរួមភេទ ទីកន្លែងដែលពួកគេអាចទទួលបានព័ត៌មាន

ទំនងប្រកបដោយសុវត្ថិភាព មានស្ថេរភាព និងអំណោយផលដល់ការលូតលាស់របស់កុមារ។

តាមរយៈបណ្តាញពត៌មានមិនផ្លូវការ និងបណ្តាញពត៌មានផ្លូវការ និងកម្រិតនៃសុក្រឹត្យភាពរបស់ប្រភពព័ត៌មានទាំងនោះ
និងត�ើប្រភពព័ត៌មានទាំងនោះល�ើកកម្ពស់វិសមភាពយេនឌ័រដែរ ឬទេ។

៤.

ភាពខុសគ្នារវាងយេនឌ័រ ទាក់ទងទៅនឹងអំព�ើហិង្សាដែលបានប្រព្រឹត្តទៅល�ើកុមារី និងកុមារា ដ�ើម្បីកំណត់រកយុទ្ធសាស្ត្រ

៥.

វិសាលភាពនៃអំព�ើហិង្សានៅតាមសាលារ�ៀន តួនាទីរបស់គ្រូបង្រៀនក្នុងការអនុវត្តន៍ទណ្ឌកម្មល�ើរាងកាយ និងផលវិបាក

	ដែលកាត់បន្ថយវិសមភាពយេនឌ័រ និងអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ។

	នៃអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងការអប់រំរបស់ពួកគេ តាមរយៈការវិភាគប្រៀបធ�ៀបទៅល�ើសាលារ�ៀនដែលពុំមានគោល
នយោបាយបង្ការអំព�ើហិង្សា និង វិធីសាស្ត្រសាលារ�ៀនកុមារមេត្រីរបស់ប្រទេសកម្ពុជា។

៦.

ិ សា
្ ដូចជា ការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយគ្រោះថ្នាកន
់ វូ គ្រឿងស្រវឹង និងគ្រឿងញ�ៀន។
កត្តា បរិបទ ដែលរួមចំណែកចំពោះអំព�ហ
ើ ង

ការឆ្លើយតបទៅនឹងអំពើហិង្សាលើកុមារ
កំណត់ និងស្វែងយល់អំពី ៖
១.

ប្រសិទ្ធភាពនៃសេវាឆ្លើយតបផ្នែកច្បាប់ សុខភាព និងសង្គម ប្រកបដោយជោគជ័យដែលមានស្រាប់ ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហា
រំលោភបំពានផ្លូវភេទ និងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ ព្រមទាំងអំពីរប�ៀបដែលគេអាចចម្លងយកជាមេរ�ៀន ដែលទទួលបានពី

វិធីសាស្ត្រទាំងនេះ សម្រាប់អនុវត្តនៅកន្លែងដទៃទ�ៀត ពង្រីកបន្ថែម និងដ�ើម្បីឱ្យក្លាយទៅជាសេវាដែលទទួលបានធនធាន

	គាំទ្រច្រើន ព្រមទាំងអាចប្រើប្រាស់បានទូលំទូលាយទូទាំងប្រទេស។
២.

ចំណុចខ្លាំង និងចំណុចខ្វះចន្លោះ នៅក្នុងប្រព័ន្ធកិច្ចការពារកុមាររបស់ប្រទេសកម្ពុជា រួមមាន ភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
របស់ប្រព័ន្ធ យន្តការបញ្ជូនរបស់ប្រព័ន្ធ ការដែលបុគ្គលនិងគ្រួសារអាចមានលទ្ធភាពទទួលបាន និងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះ

	ព្រមទាំងកម្រិតជំនាញ និងសមត្ថភាពរបស់អ្នកដែលធ្វើការងារដោយផ្ទាល់ជាមួយកុមារ ដ�ើម្បីកំណត់យុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់
	បង្កើនប្រសិទ្ធិភាពរបស់ប្រព័ន្ធនេះ ។

របកគំហ�ើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអព�
ំ ើហិង្សាល�ើកុមារ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣ - របាយការណ៍គុណភាព
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ច្បាប់ និងគោលនយោបាយ សម្រាប់បង្ការ និងឆ្លើយតបអំពើហិង្សាលើកុមារ
កំណត់ និងស្វែងយល់អំពី ៖
១.

ភាពខ្វះចន្លោះរវាងច្បាប់ និង ការអនុវត្តនដែ
៍ លអាចភត
្ជិ បាន និង ភាពខ្វះចន្លោះនៅក្ង
នុ ក្របខ័ណច
្ឌ បា
្ ប់ និង គោលនយោបាយ

២.

វិធីសាស្ត្រដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុត សម្រាប់ល�ើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីច្បាប់ និងគោលនយោបាយ ដែលត្រូវបានរ�ៀប

	ដែលមានស្រាប់ ដែលទាមទារឱ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្ម ឬ គោលការណ៍ណែនាំថ្មីៗបន្ថែមទ�ៀត។

ចំឡ�ើងដ�ើមប្ កា
ើ ង
ើ ង
ី រពារកុមារពីអព�
ំ ហ
ិ សា
្ និងផលប៉ះពាល់នៃការក�ើនឡ�ើងនូវចំណេះដឹងអំពកា
ី រកាត់បន្ថយអំព�ហ
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ។

ការពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃ
១.

រួមបញល
្ចូ គ្នានវូ វិធសា
ី ស្ត្រប្រមូលទិនន
្ន យ
័ ដែលពាក់ពន
័ ទ្ធ ៅនឹងការយល់ដង
ឹ អំពផ
ី លប៉ះពាល់នៃអំព�ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រក្ង
នុ លក្ខណៈ

	ជាផ្នែកមួយនៃការអភិវឌ្ឍន៍យុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់ការពិនិត្យតាមដាន និង វាយតម្លៃដែលមានការសម្របសម្រួលទូទាំងគ្រប់
វិស័យដែលបង្ការ និង ឆ្លើយតបចំពោះអំព�ើហិង្សា។

២.	បន្តផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅល�ើការប្រមូលទិន្នន័យឱ្យបានទ�ៀងទាត់ ជាពិសេស ទិន្នន័យដែលទាក់ទងទៅនឹងអំព�ើ
ហិង្សាល�ើកុមារ ដូចជា ការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ ព្រមទាំង វិធីសាស្ត្រប្រមូលទិន្នន័យបែបគុណភាព

និងបរិមាណដទៃទ�ៀត នៅក្នុងវិស័យដូចមានរ�ៀបរាប់ខាងល�ើ ។
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វគ្គទី ១ ៖  អំពីការស្រាវជ្រាវ
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១.

អំពីការស្រាវជ្រាវ

១.១. 	សេចក្តីផ្តើម
អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ រាប់បញ្ចូល ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារ ការជួញដូរកុមារ ទណ្ឌកម្មល�ើរាងកាយ និងអំព�ើអាជីវកម្ម

ផ្លូវភេទកុមារ នៅតែបន្តជាបញ្ហាមយ
ួ គួរឱ្យកត់សម្គាលន់ ៅក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ប�ើទោះបីជាការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវជាច្រើនបានគូសបញ្ជាក់

អំពីកម្រងទិដ្ឋភាពមួយចំនួនដែលទាក់ទងទៅនឹងការរំលោភបំពានកុមារក៏ដោយ ប៉ុន្តែព័ត៌មានដែលមានពុំមានលក្ខណៈគួរឱ្យ
ជ�ឿជាក់បាន ផ្តោតទៅល�ើការប្រព្រឹត្ត និងផ្អែកល�ើសំណាកដែលមានទំហំតូច ដែលជាញឹកញាប់ ផ្តោតល�ើកុមារដែលមានការ

ប្រឈម និងងាយរងគ្រោះជាពិសេស។ រហូតមកទល់នឹងពេលថ្មីៗនេះ ពុំមានទិន្នន័យប្រេវ៉ាឡង់ថ្នាកជា
់ តិ ស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ

និងស្ថានភាពដែលអំព�ើហិង្សាទាំងនោះក�ើតឡ�ើងឡ�ើយ។ អាស្រ័យដោយខ្វះការប៉ាន់ប្រមាណនៅកម្រិតថ្នាក់ជាតិ និងការសិក្សា

ឱ្យបានច្បាស់លាស់អំពីការសាយភាយនៃអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ ដ�ើម្បីជាព័ត៌មាន និងជាការណែនាំសម្រាប់រ�ៀបចំយុទ្ធសាស្ត្របង្ការ

រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្រោមភាពជាដៃគូជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យជំងឺ និងកិចបង្
្ច
ការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (CDC) និងអង្គការ

យូនីសេហ្វប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា បានអនុវត្តការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិដំបូងគេបង្អស់ ស្តីពីអព�
ំ ើហិង្សាល�ើកុមារ (VACS) ក្នុងឆ្នាំ

ី
ហ្វបាន
២០១៣២ ។ ដ�ើម្បីបំពេញបន្ថែមទៅល�ើទិន្នន័យបែបបរិមាណដ៏ទូលំទូលាយ ដែលទទួលបានពីការអង្កេត អង្គការយូនសេ

គាំទ្រឱ្យមានសមាសធាតុស្រាវជ្រាវបំពេញបន្ថែមបែបគុណភាពមួយ ដែលត្រូវបានអនុវត្តក្នុង ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៣។ របាយការណ៍
នេះបង្ហាញអំពគ
ើ ពីការស្រាវជ្រាវបែបគុណភាពនោះ។សត
្ថិ ដែ
ី ហ�
ំ ញ
ិ លត្រូវបានជ្រើសរ�ើសពីការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវបែបបរិមាណនៅកម្រិត

ថ្នាក់ជាតិ ត្រូវបានសំដៅយោងនៅក្នុងរបាយការណ៍ VACS នេះ ដ�ើម្បីបង្ហាញអំពីបរិបទនៃអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិបែបបរិមាណស្តីពីអំពហ
ើ ិង្សាលើកុមារ
ប្រទេសកម្ពុជា គឺជាប្រទេសដំបូងគេបង្អស់ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួនប្រាំបីនៃអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដែលបានអនុវត្ត ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវ

ស្តីពីអំពើហិង្សាលើកុមារ ដែលជាលទ្ធផលក្រោមភាពជាដៃគូរវាង រាជរដ្ឋាភិបាល អង្គការយូនីសេហ្វ និងស៊ីឌីស៊ី ។ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ

ស្តីពីអំពើហិង្សាលើកុមារ រួមបញ្ចូល នូវការអង្កេតតាមគ្រួសាររបស់អ្នកតបសម្ភាសន៏ជាកុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងទាំងស្រី-ប្រុស

ដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ ដល់ ២៤ឆ្នាំ ដើម្បីពិនិត្យទៅលើអំពើហិង្សាលើកុមារនៅកម្ពុជា។ ជាពិសេស ការអង្កេតនេះធ្វើការវាយតម្លៃ

ដោយក្រឡេកមើលត្រឡប់មកក្រោយវិញ ទៅលើប្រេវ៉ាឡង់អំពើហិង្សាលើកុមារ ដែលបានកើតឡើងមុនអាយុ ១៨ឆ្នាំ និង ប្រេវ៉ាឡង់ 

អំពើហិង្សាដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរយៈពេល ១២ខែមុន ការអង្កេត ក្នុងចំណោមកុមារដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ 

ទៅ ១៧ឆ្នាំ។ ការអង្កេតនេះ ប៉ាន់ប្រមាណទៅលើប្រេវ៉ាឡង់នៃអំពើហិង្សាផ្លូវភេទ ផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្តលើកុមារ កំណត់រកហានិភ័យដែល

អាចកើតមាន និងវិធានការការពារ កំណត់រកលទ្ធផលដែលទាក់ទងទៅនឹងសុខភាព និងសង្គម ព្រមទាំងវាយតម្លៃទៅលើចំណេះដឹង 

និងការប្រើប្រាស់សេវាដែលមានសម្រាប់កុមារដែលបានជួបប្រទះអំពើហិង្សាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ព្រមទាំងឧបសគ្គដែលរារាំងចំពោះការ

ទទួលបានសេវាទាំងនោះ។ បុគ្គលសរុបចំនួន ២.៥៦០នាក់ បានចូលរួមនៅក្នុងការអង្កេតបែបបរិមាណនេះ ក្នុងនោះ រួមមានស្ត្រីចំនួន 

១.១២១នាក់ និងបុរសចំនួន ១.២៥៥នាក់ (សរុប ២.៣៧៦នាក់)។ គំហើញសំខាន់ៗគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលទទួលបានពីការស្រាវជ្រាវ
បែបគុណភាព ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងរបាយការណ៍អង្កេតបែបបរិមាណស្តីពីអំពើហិង្សាលើកុមារ ។

ប្រភព ៖ ក្រសួងកិច្ចការនារី អង្គការយូនីសេហ្វប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា មជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យជំងឺ និងកិច្ចបង្ការ សហរដ្ឋអាមេរិក។  

របកគំហ�ើញពីការពីការសិក្សាស្រាវស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៣។ ប្រទេសកម្ពុជា៖ ក្រសួងកិច្ចការនារី ឆ្នាំ២០១៤។

១.២. 	ការផ្តោតយកចិត្តទុកដាក់ និងគោលបំណងនៃការស្រាវជ្រាវបែបគុណភាព
ការស្រាវជ្រាវបែបគុណភាពមានគោលបំណងផ្តល់ព័ត៌មាន និងបង្កើតឱ្យមានការយល់ដឹងកាន់តែស៊ីជម្រៅ អំពីគំហ�ើញ

បែបបរិមាណនៃការអង្កេតថ្នាក់ជាតិស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ

(VCAS)

ដោយផ្តោតល�ើកត្តា

និងស្ថានភាពដែលបង្កឱ្យមាន

ផលប៉ះពាល់ទៅល�ើការប�ើកចំហអំពីបញ្ហាអំព�ើហិង្សាដែលកុមារបានជួបប្រទះ។ ការស្រាវជ្រាវបែបគុណភាពនេះ បានផ្តល់នូវ

ឱកាសមួយដ៏ពិសេស ដ�ើម្បីពិគ្រោះយោបល់ជាមួយកុមារ និងប្រជាពលរដ្ឋវ័យក្មេងអំពីទស្សនៈរបស់ពួកគេ ចំពោះបញ្ហាជាច្រើន
ដែលទាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទនៃការអង្កេតបែបបរិមាណវិស័យ ព្រមទាំងលទ្ធផលរបស់វា។ ដ�ើម្បផ្ត
ី ល់ការផ្តោតយកចិត្តទុកដាក់

សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវបែបគុណភាពនឹងរ�ៀបចំឱ្យមាននូវកម្រងឧបកណ៍ ដែលអំណោយផលដល់ការចូលរួមមួយប្រកបដោយ
សង្គតភាព គេបានកំណត់គោលបំណងសំខាន់ៗចំនួន៣ សម្រាប់សមាសធាតុ បែបគុណភាព ៖

២

ប្រភព ៖ រាជរដ្ឋាភបា
ិ លកម្ពុជា អង្គការយូនសេ
ី ហ្វប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា មជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនត
ិ យ្ និងបង្ការជម្ងឺនៃសហរដ្ឋអាមេរិក អំព�ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រក្ង
នុ ប្រទេសកម្ពុជា ៖

របកគំហ�ើញពីការស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិ ឆ្នាំ២០១៣។ ប្រទេសកម្ពុជា ៖ ក្រសួងកិច្ចការនារី ឆ្នាំ២០១៣។
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១.	ដ�ើម្បីពិនិត្យស្វែងរកដែនកំណត់ផ្ទាល់ខ្លួន និងការយល់ឃ�ើញរបស់កុមារ ព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋវ័យក្មេង ទាក់ទង

		ទៅនឹងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ និងផ្លូវភេទ។

២.	ដ�ើម្បីវាយតម្លៃទៅល�ើការប្រព្រឹត្ត និងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់កុមារ និងប្រជាពលរដ្ឋវ័យក្មេង ក្នុងការស្វែងរកជំនួយ

		

ទាក់ទងនឹងព័ត៌មាន ព្រមទាំងសេវាដែលឆ្លើយតបទៅនឹងអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ។

ំ ើហិង្សាផ្លូវ
៣.	ដ�ើម្បីកំណត់រកឧបសគ្គ និងកត្តាអំណោយផល ដែលទាក់ទងទៅនឹងការប�ើកចំហអំពីអព�
តាមរយៈគោលបំណង (១) ការស្រាវជ្រាវមានគោលបំណងទទួលបានព័ត៌មានអំពីការយល់ឃ�ើញរបស់ កុមារ និង

ប្រជាពលរដ្ឋវ័យក្មេង ចំពោះព្រំដែនផ្ទាល់ខ្លួនដែលទាក់ទងទៅនឹង ៖ ទណ្ឌកម្មល�ើរាងកាយ ការប្រព្រឹត្តរបស់មនុស្សចាស់ដែលធ្វើ

ឱ្យកុមារមានការអ�ៀនខ្មាស ឬ ធ្វើឱ្យពួកគេមានអារម្មណ៍ភាន់ច្រឡំ (ឧ. ការប៉ះពាល់ ការថ�ើប ការផ្តល់មតិយោបល់មិនសមស្រប)

ភេទ ការរួមភេទ និង ទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទ ប្រក្រតីភាពនៃអំព�ើហិង្សាក្នុងសង្គមកម្ពុជា និង អារម្មណ៍របស់កុមារនៅពេលដែលអំព�ើ
ហិង្សាត្រូវបានប្រព្រឹត្ត ទៅល�ើពួកគេ។

	គោលបំណង (២) ចង់ស្វែងយល់ថាត�ើកុមារចាត់វិធានការដូចម្តេច (ប្រសិនប�ើមាន) នៅពេលដែលអំព�ើហិង្សាត្រូវបាន

ប្រព្រឹត្តទៅល�ើពួកគេ ត�ើកុមារចង់បានជំនួយ និងការគាំទ្របែបណាខ្លះ ប្រសិនប�ើអំព�ើហិង្សាត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅល�ើពួកគេ

ត�ើកុមារដឹងថាពួកគេត្រូវទៅកន្លែងណា ឬ ទៅរកនរណាឱ្យជួយដែរឬទេ និង ត�ើពួកគេមានមូលហេតុអ្វីខ្លះចំពោះការដែលពួក
គេមិនស្វែងរកជំនួយ ឬ ការគាំទ្រ។ គោលបំណងទីពីរនេះ ចង់ស្វែងយល់បន្ថែមទ�ៀតពីកុមារ ថាត�ើពួកគេគិតថាគួរធ្វើដូចម្តេច

ី
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ (ប្រសិនប�ើពក
ួ គេមានគំនត
ិ ) និង ជាពិសេស ត�ើឪពុកម្តាយ និងអ្នកថែទាំកមា
ុ រ គួរមានតួនាទីអខ
ដ�ើមប្ បង្
រកា អំព�ហ
ើ ង
្វី ្លះ។
ី ញ្ហាអំព�ើហិង្សា ដូចជា ប្រធានបទ
	គោលបំណង (៣) ចង់ស្វែងយល់អំពីឧបសគ្គដែលរាំងស្ទះដល់ការប�ើកចំហអំពប
ំ ើហិង្សាផ្លូវភេទ និងផ្លូវកាយ ព្រមទាំង រប�ៀបដែលគេអាចដោះស្រាយ
ដែលវប្បធម៌ហាមឃាត់ និងទម្លាប់សង្គម ចំពោះបញ្ហាអព�
បញ្ហាទាំងនេះបាន។ ជាចុងក្រោយ ការស្រាវជ្រាវមានគោលបំណងចង់ស្វែងយល់អំពីកត្តានានាដែលបង្កើតឱ្យមាននូវអារម្មណ៍

ជ�ឿទុកចិត្ត និងរក្សាការសម្ងាត់ ព្រមទាំងសម្របសម្រួលឱ្យមាននូវបរិយាកាសអំណោយផលមួយសម្រាប់កុមារ និងប្រជាពលរដ្ឋ
វ័យក្មេង ប�ើកចំហអំពីបញ្ហាអំព�ើហិង្សា។

របកគំហ�ើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអព�
ំ ើហិង្សាល�ើកុមារ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣ - របាយការណ៍គុណភាព
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២. 	 វិធីសាស្ត្រ
សមាសធាតុស្រាវជ្រាវបែបគុណភាពនៃការអង្កេតស្តីពីអព�
ំ ើហិង្សាល�ើកុមារ ត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងខេត្តចំនួន ៤ ក្នុងប្រទេស

កម្ពុជា និងមានកុមារ ព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋវ័យក្មេង ចំនួន ១១៦នាក់ (ស្ត្រីចំនួន៥៤នាក់ និងបុរស ចំនួន ៦២នាក់) បានចូលរួម
នៅក្នុងសិក្ខាសាលា និង ក្រុមពិភាក្សាដែលមានការសម្របសម្រួលឱ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់អ្នកចូលរួមទាំងអស់។

២.១. ការជ្រើសរើសអ្នកផ្តល់ចម្លើយ និងនីតិវិធី
វិសាលភាពនៃការស្រាវជ្រាវបែបគុណភាព គ្របដណ្តប់ទៅល�ើសំណាកកុមារ និងប្រជាពលរដ្ឋវ័យ ក្មេងក្នុងចំនួនតិចតួច

ដែលសំណាកទាំងនោះត្រូវបានជ្រើសរ�ើសក្រោមមូលដ្ឋាននៃការដែលពួកគេមានពេលវេលា និងមានឆន្ទៈក្នុងការចូលរួម។

មានស្រុក/ខណ្ឌចំនួនមួយ ឬ ច្រើន នៅក្នុងខេត្តស�ៀមរាប កំពត ព្រៃវែង និងរាជធានីភនំពេ
្ ញ ត្រូវបានជ្រើសរ�ើសសម្រាប់

ការស្រាវជ្រាវនេះ៣ ។ ស្ត្រី និងបុរស ដែលមកពីខេត្តតែមួយ មិនអនុញ្ញាតឱ្យចូលរួមនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវនេះឡ�ើយ ៖ ការសម្រេច

ចិត្តបែបនេះ មានលក្ខណៈស្របគ្នាទៅនឹងវិធីសាស្រ្តនៃការអង្កេតបែបបរិមាណកម្រិតថ្នាក់ជាតិ ដែលមានគោលបំណងកាត់បន្ថយ
លទ្ធភាពក្នុងការដែលជនរងផលប៉ះពាល់ពីអំព�ើហិង្សា និងជនដែលបានប្រព្រឹត្តអំព�ើហិង្សា ចូលរួមនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវ។

លក្ខណៈមូលដ្ឋានរបស់អ្នកចូលរួមត្រូវបានកត់ត្រា ដូចជាការដែលពួកគេរស់នៅតំបន់ជនបទ ឬ តំបន់ទក្រុ
ី ង និងស្ថានភាព

សង្គមសេដ្ឋកិច្ចទូទៅនៃកន្លែងដែលពួកគេរស់នៅ។ អ្នកចូលរួមត្រូវបានអញ្ជើញឱ្យចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ប្រសិនប�ើពួកគេ
មានបំណងចង់ចែករំលែកព័ត៌មានទាំងនោះ ប៉ុន្តែ វាពុំមែនជាការតម្រូវដាច់ខាតឡ�ើយ។ ចរិកលក្ខណៈទូទៅ បានជួយផ្តល់ជា

ព័ត៌មានសម្រាប់លទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវបែបគុណភាព អាស្រ័យដោយកុមារដែលមានវ័យផ្សេងៗគ្នា និងរស់នៅកន្លែងផ្សេងៗគ្នា
បានសម្តែងឱ្យដឹងអំពីបទពិសោធន៍ និង ការយល់ឃ�ើញខុសគ្នា។ គួរកត់សម្គាល់ថា ការរ�ៀបចំជ្រើសរ�ើសសំណាកគំរូអនុញ្ញតបាន
ចំពោះតែការវិភាគក្នុងជម្រៅមានកម្រិតមួយប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវនេះ។

	ក្រុមស្រាវជ្រាវបានធ្វើការងារជាមួយវិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ (NIS) មន្ទីរផែនការខេត្ត ដោយសហការជាមួយការិយាល័យប្រចាំ

តំបន់របស់អង្គការយូនីសេហ្វ និងបណ្តាញអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ដ�ើម្បីសម្របសម្រួលដល់ដំណ�ើរការអញ្ជើញកុមារ និង

ប្រជាពលរដ្ឋវ័យក្មេងឱ្យចូលរួមនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវ។ តំណាងវិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ បានសម្របសម្រួលឱ្យក្រុមស្រាវជ្រាវចុះធ្វើ

ការងារនៅតាមសហគមន៍ តាមរយៈបណ្តាញផ្លូវការ ដោយទាក់ទងមេឃុំ និងមេភូមិ។ ក្រោយការបោះឆ្នោតនាពេលថ្មីៗនេះ ក្រុម

ស្រាវជ្រាវតម្រូវឱ្យធ្វើការណែនាំខ្លួនជាផ្លូវការ តាមរយៈវិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ ដ�ើម្បីធានាដល់មេដឹកនាំក្នុងមូលដ្ឋានថា សកម្មភាព

របស់ពួកគេមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនយោបាយ។

ទីតាំងជាក់លាក់នៅក្នុងសហគមន៍ដែលការស្រាវជ្រាវបានធ្វើឡ�ើង ត្រូវបានចរចារនៅឯកន្លែងនីមួយៗ។ អ្នកស្រាវជ្រាវមាន

ការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការធានាឱ្យបាននូវភាពឯកជនរបស់អ្នកចូលរួម ហ�ើយស្របពេលជាមួយគ្នា នោះដែរ ក៏ត្រូវអនុវត្តឱ្យបានខ្ជាប់

ខ្ជួនទៅតាមពិធីសារស្តីពីកិច្ចការពារកុមារ ដូចជា ការធានាថា ឪពុកម្តាយ ឬ អ្នកថែទាំកុមារ អាចសង្កេតម�ើលសុវត្ថិភាពរបស់អ្នក
ចូលរួមពីចម្ងាយបាន។ អ្នកស្រាវជ្រាវបានបញ្ជាកយ
់
៉ាងច្បាស់លាស់ជូនដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធ និងឪពុកម្តាយថា មនុស្សចាស់នឹងមិនត្រូវ

បានអនុញ្ញាតឱ្យសង្កេតក្នុងរយៈចម្ងាយដែលពួកគេអាចស្តាប់ ឮការពិភាក្សាឡ�ើយ ដ�ើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចូលរួមអាចនិយាយដោយ

រក្សាបាននូវការសម្ងាត់។ ប�ើទោះបីជាអ្នកស្រាវជ្រាវបន្តមានភាពបត់បែនចំពោះការរ�ៀបចំកិច្ចប្រជុនំ ៅកន្លែងប�ើកចំហ ឬ នៅក្នុង
អគារដែលពុំមានការប្រើប្រាស់នាពេលបច្ចុប្បន្ន (ឧ. ថ្នាក់រ�ៀន) ក៏ដោយ ប៉ុន្តែទីកន្លែងដែលសមាជិកសហគមន៍បានផ្តល់យោបល់

ញឹកញាប់បំផុត គឺទីវត្តអារាម ដែលរមែងតែងមានទីធ្លារប�ើកចំហ ឬ អគារ រាប់បញ្ចូលទាំងសំណង់អគារវត្តផងដែរ។

២.២. វិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវ
វគ្គក្រុមពិភាក្សារយៈពេលខ្លី (កន្លះថ្ងៃ) ត្រូវបានសម្របសម្រួល សម្រាប់អ្នកចូលរួមដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ

២៤ឆ្នាំ ដោយសារមូលហេតុដូចខាងក្រោម ៖

៣

ខេត្តដែលត្រូវបានចាត់អាទិភាពសម្រាប់ការជ្រើសរ�ើស ត្រូវបានធ្វើឡ�ើងផ្អែកល�ើការពិភាក្សាជាមួយស្ថាបន
័ ពាក់ពន
័ រ្ធ បស់រដ្ឋាភបា
ិ ល។ ប�ើទោះបីជា ការជ្រើសរ�ើសខេត្ត

ពុមា
ំ នបំណងគ្របដណ្តបទ់ ៅល�ើរាល់គ្របស្
់ ន
ថា ភាពសង្គមសេដ្ឋកច
ិ ទា
្ច ង
ំ អស់កដោ
៏ យ ប៉ុន្តែ ខេត្តទាង
ំ អស់ ដែលត្រូវបានកំណត់ មានបរិបទខុសៗគ្នា ដ�ើមប្ បង្ក
ី
ន
ើ ពិពធ
ិ ភាព

	នៃអ្នកចូលរួម។ ឧទាហរណ៍ ខេត្តស�ៀមរាបត្រូវបានជ្រើសរ�ើស ដោយសារ តែសកម្មភាពសេដ្ឋកច
ិ រ្ច បស់ ទីក្រុង និង អត្រាទេសចរណ៍ខស
្ព ់ ហ�ើយខេត្តកព
ំ ត ឬ ខេត្តព្រៃវែង
	ត្រូវបានជ្រើសរ�ើស ដោយសារតែលក្ខណៈនៃខេត្តទាង
ំ ពីរនេះ ជាតំបន់ជនបទ និង មានទំនាក់ទន
ំ ងនឹងកម្រិតភាពក្រីក្រខ្ពស។
់
របកគំហ�ើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអព�
ំ ើហិង្សាល�ើកុមារ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣ - របាយការណ៍គុណភាព
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គេសន្និដ្ឋានថា ប្រជាពលរដ្ឋវ័យក្មេងមានការងារធ្វើ ឬ មានកាតព្វកិចន្ច ៅក្នុងគ្រួសារ ដូច្នេះ កិច្ចប្រជុំរយៈពេលកន្លះថ្ងៃ

ទំនងនឹងមានភាពងាយស្រួល សម្រាប់ពួកគេចូលរួម ជាង កិច្ចប្រជុដែ
ំ លមានរយៈពេលមួយថ្ងៃពេញ។

ម អនុញ្ញាតឱ្យមានភាពបត់បែន សម្រាប់វិធីសាស្ត្រផ្សេងៗគ្នា ដែលរួមមាន ជាអាទិ៍ “ក្រុមពិភាក្សា” និង
វគ្គជំនបជាក្រុ
ួ

ឧបករណ៍ដែលតម្រូវឱ្យមានការចូលរួម ដូចជា ការគូរផែនទីរួមគ្នាដ�ើម្បីជម្រុញ ដល់ការពិភាក្សា។

សិក្ខាសាលារយៈពេលមួយថ្ងៃ ត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងសម្រាប់អ្នកចូលរួម ដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៥ឆ្នាំ និង ១៦ឆ្នាំ ទៅ

១៧ឆ្នាំ៤ ដោយសារតែមូលហេតុដូចខាងក្រោម ៖
•

		

		

		

		

•

អាស្រ័យដោយប្រធានបទដែលកំពុងពិភាក្សាមានភាពរស�ើប ដូច្នេះ វាមានសារៈសំខាន់ដែលត្រូវបង្កើតឱ្យមានទីកន្លែង
មួយប្រកបដោយសុវត្ថិភាព

អំពប
ី ញ្ហាទាំងនោះជាមួយគ្នា

និងបរិយាកាសមួយដែលកុមារអាចជជែកអំពប
ី ញ្ហាដែលជាធម្មតា
ជាមួយមនុស្សចាស់

ឬ

ជាមួយអ្នកដែលពួកគេមិនធ្លាប់ស្គាល់។

ពួកគេមិននិយាយ

សកម្មភាពនៅក្នុង

សិក្ខាសាលារយៈពេលមួយថ្ងៃ បានអនុញ្ញាតឱ្យមានការកសាងនូវការជ�ឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក រវាងអ្នកសម្រប

សម្រួល និង អ្នកចូលរួម។

វាក៏មានសារៈសំខាន់ផងដែរ ដែលកិច្ចសន្ទនាត្រូវបានធ្វើឡ�ើង ដោយយោងទៅតាមសេចក្តីត្រូវការ និងការព្រួយបារម្ភ

		

របស់អ្ន កចូលរួម ព្រមទាំងគ្របដណ្តប ់ទៅល�ើបញ្ហា ស ំ ខា ន់ ៗ នៃការផ្តោតយកចិ ត្ត ទុ កដាក់ របស់ កា រស្រាវជ្រាវ។

		

ពិភាក្សាក្នុងលក្ខណៈមួយដែលចង្អៀត ដោយសារតែកង្វះពេលវេលា។ នៅក្នុងសិក្ខាសាលាពេញមួយថ្ងៃនេះ មានការ

		

កុមារជជែកគ្នាអំពីប្រធានបទសិក្ខាសាលា ប្រសិនប�ើពួកគេមានបំណងចង់ជជែកគ្នាអំពីប្រធានបទទាំងនោះ ព្រមទាំង

		

		

មានន័យថា គេត្រូវការឱ្យមានពេលវេលាច្រើន ដ�ើម្បីឱ្យកិច្ចពិភាក្សាវិវឌ្ឍន៍ទៅមុខ ជំនួសឱ្យការតម្រង់ ឬ ផ្តោតកិច្ច

ឈប់សម្រាកញឹកញាប់ ការទទួលទានអាហារសម្រន់ និង អាហារថ្ងៃត្រង់។ ការឈប់សម្រាកបានផ្តល់ឱកាសឱ្យ

		ទៅជួបអ្នកសម្របសម្រួល ដ�ើម្បីល�ើកឡ�ើងអំពប
ី ញ្ហាណាមួយដែលពួកគេព្រួយបារម្ភ។

ក្រុមស្រាវជ្រាវបានប្រើប្រាស់ក្របខ័ណ្ឌស្រាវជ្រាវលម្អិតមួយ ដែលរួមមាន ការពណ៌នាជាភាសាខ្មែរអំពីឧបករណ៍ដែលតម្រូវឱ្យ

មានការចូលរួម។

អាយុ និងភេទនៃអ្នកចូលរួម

សិក្ខាសាលាបែបចូលរួម រយៈពេលមួយថ្ងៃ

ក្រុមពិភាក្សារយៈពេលកន្លះថ្ងៃ

ស្ត្រី (អាយុ១៨-២៤ឆ្នាំ)

២ ក្រុម

បុរស (អាយុ១៨-២៤ឆ្នាំ)

២ ក្រុម

កុមារី (អាយុ១៣-១៥ឆ្នាំ)

២ ក្រុម

កុមារី (អាយុ១៦-១៧ឆ្នាំ)

២ ក្រុម

កុមារា (អាយុ១៣-១៥ឆ្នាំ)

២ ក្រុម

កុមារា (អាយុ១៦-១៧ឆ្នាំ)

២ ក្រុម

២.៣. ការគ្រប់គ្រង និង ការវិភាគទិន្នន័យ
	នៅចុងបញ្ចបនៃ
់ វគ្គនម
ី យ
ួ ៗ ក្រុមស្រាវជ្រាវបានធ្វើការសាកសួរ ដ�ើមប្ ព
ី ភា
ិ ក្សា និងកត់ត្រាអំពល
ី ទ្ធផលនៃវគ្គទាង
ំ នោះដោយ
ប្រើប្រាស់កំណត់ហេតុលាយលក្ខណ៍អក្សរដែលធ្វើឡ�ើងដោយអ្នកកត់ត្រា និងលទ្ធផលការងារដែលអ្នកចូលរួមបានបង្កើតឡ�ើង

(ឧ. ផែនទី បញ្ជីរាយនាម គំនូស)។ នៅក្នុងករណីភាគច្រើន អ្នកចូលរួមបានឯកភាពគ្នាយល់ព្រមឱ្យថតខ្លឹមសារវគ្គពិភាក្សា

ដោយឧបករណ៍ឌីជីថល។ ពុំមានការថតសម្លេងឡ�ើយ ក្នុងករណីដែលពុំមានការឯកភាពយល់ព្រមពីអ្នកចូលរួមគ្រប់រូបទេនោះ។
ក្រោយមកការថតសម្លេង ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដ�ម
ើ ប្ ផី ្ទៀងផ្ទាត់ និង បំពេញបន្ថែមទៅល�ើកណ
ំ ត់ហេតុលាយលក្ខណអ
៍ ក្សរ។ វិធសា
ី ស្ត្រ

៤

ការរ�ៀបចំកមា
ុ រនៅក្ង
នុ ក្រុមអាយុដែលសត
្ថិ នៅក្បែរគ្នា ត្រូវបានផ្តល់អនុសាសន៍ណែនាំពក្រុ
ី មប្រឹកសា
្ ប្រជាពលរដ្ឋ និង អង្គការសុខភាពពិភពលោក ជាពិសេស នៅក្ង
នុ បរិបទ

	នៃការពិភាក្សាអំពប
ី ញ្ហារស�ើប ដ�ើមប្ ស
ី ម្របសម្រួលឱ្យមានកិចស
្ច ន្ទានា ដែលមានលក្ខណៈសមស្របទៅតាមអាយុ។ បន្ថែមពីនេះទ�ៀត ដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍរបស់កមា
ុ រ
និងប្រជាពលរដ្ឋវយ
័ ក្មេង អាចមានភាពខុសគ្នាយង
៉ា ខ្លាំង ដែលគេបានរំពង
ឹ ទុក ជាមុន រវាងកុមារ អាយុ ១៣ឆ្នាំ និង កុមារអាយុ ១៧ឆ្នា។
ំ ការបំបែកអ្នកចូលរួមជាក្រុមដែល

មានអាយុក្បែរគ្នា ធានាឱ្យមានកិចស
្ច ន្ទនាដែលកាន់តែ មានភាពសមស្រប ទៅតាមអាយុ និង អនុញ្ត
ញា ឱ្យមានបែបផែនផ្សេងៗគ្នាកាន់តែច្រន
ើ និង ល�្បឿននៃការសម្រប

សម្រួលកាន់តែឆាប់រហ័សរវាងក្រុមនីមយ
ួ ៗ។

22

របកគំហ�ើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអព�
ំ ើហិង្សាល�ើកុមារ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣ - របាយការណ៍គុណភាព

ចម្បងក្នុងការវាយតម្លៃទៅល�ើទិន្នន័យ ត្រូវបានធ្វើឡ�ើងតាមរយៈការវិភាគខ្លឹមសារកំណត់ហេតុលាយលក្ខណ៍អក្សរ ដ�ើម្បីកំណត់

រកប្រធានបទរួម និង ប្រធានបទដទៃទ�ៀត នៅក្នុងការពិភាក្សា និងកិច្ចសម្ភាសន៍5 ។

២.៤. ការរៀបចំ និងការចាត់ចែងការងារតាមមូលដ្ឋាន
ការបណ្តុះបណ្តាលរយៈពេលមួយថ្ងៃកន្លះជាមួយក្រុមស្រាវជ្រាវ រួមមាន ៖
•
•
•
•
•
•

ការពិភាក្សាអំពទ
ី ន
ិ ន
្ន យ
័ សំខាន់ៗ ដែលទទួលបានពីលទ្ធផលបែបបរិមាណ នៃកាសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវសព
្តី អ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ
ការត្រួតពិនិត្យឡ�ើងវិញទៅល�ើឧបករណ៍ និងបច្ចេកទេសស្រាវជ្រាវបែបគុណភាព

ការប្រាស្រ័យទាក់ទងសមស្របជាមួយកុមារ
ភាពឯកជន និងការរក្សាការសម្ងាត់

ដំណ�ើរការផ្តល់ការយល់ព្រម ដោយផ្អែកល�ើព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
នីតិវិធីបញ្ជូន (ផែនការឆ្លើយតប)។

	ក្រុមស្រាវជ្រាវមានសមាសភាពបុរសសុទ្ធសាធ ឬ ស្ត្រីសុទ្ធសាធ ព្រមទាំង រួមមានអ្នកសម្របសម្រួលដែលមានបទ

ពិសោធន៍ខ្ពស់ចំនួនពីររូប (មួយរូបមកពី សេវាសង្គមកម្ពុជា (SCC) និង មួយរូបទ�ៀត គឺជាបុគ្គលិករបស់អង្គការយូនសេ
ី
ហ្វ)

ព្រមទាំងអ្នកកត់ត្រាមួយរូប (មកពីវិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ NIS)។ ក្រុមនីមួយៗមានអ្នកត្រួតពិនិត្យមួយរូប ដែលនៅជាមួយពួកគេ
គ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ ៖ ប្រធានក្រុមដឹកនាំការស្រាវជ្រាវបានអមដំណ�ើរជាមួយក្រុមបុរស (ក្រុមទី១) និង នាយិកាអង្គការ
សេវាសង្គមកិច្ចកម្ពុជា បានអមដំណ�ើរជាមួយក្រុមស្ត្រី (ក្រុមទី២) ។ ក្រុមទី១ បានសម្របសម្រួលវគ្គចំនួន ៣ នៅខេត្តស�ៀមរាប

(ក្នុងនោះរួមមាន វគ្គរយៈពេលកន្លះថ្ងៃចំនួនមួយវគ្គជាមួយក្រុមបុរស ដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ វគ្គរយៈពេល

មួយថ្ងៃចំនួនមួយវគ្គ ជាមួយក្រុមកុមារាដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៥ឆ្នាំ និង វគ្គរយៈពេលមួយថ្ងៃចំនួនមួយវគ្គ ជាមួយ
កុមារាដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៦ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ។ ក្រុមទី ២ បានអនុវត្តគំរូដូចគ្នានៃវគ្គស្រាវជ្រាវនៅរាជធានីភនំពេ
្ ញ ជាមួយ

ក្រុមស្ត្រី។ ក្រោយថ្ងៃឈប់សម្រាកពិធីបុណ្យអុំទូក ក្រុមទី១ បានធ្វើការស្រាវជ្រាវជាមួយក្រុមបុរសនៅខេត្តកំពត ដោយឡែក
ក្រុមទី២ បានធ្វើការស្រាវជ្រាវជាមួយក្រុមស្ត្រី នៅខេត្តព្រៃវែង។

២.៥. ការពិចារណាអំពីក្រមសីលធម៌
២.៥.១. ការអនុម័តទៅល�ើក្រមសីលធម៌
សមាសធាតុផ្នែកគុណភាពនៃការអង្កេតស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ ត្រូវបានអនុម័តដោយគណៈកម្មាធិការក្រមសីលធម៌ជាតិ

សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវស្តីពីសុខភាពនៃប្រទេសកម្ពុជា។ លិខិតជូនដំណឹងមួយដែលត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ត្រូវបានដាក់ជូនទៅ

ឱ្យគណៈកម្មាធិការ មុនពេលអនុវត្តធ្វើការស្រាវជ្រាវបែបគុណភាព ដោយបញ្ជាក់ថាការចុះធ្វើការងារតាមមូលដ្ឋាននឹងត្រូវធ្វើឡ�ើង

ក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៣ ។ ការស្រាវជ្រាវត្រូវបានអនុម័ត ហ�ើយក្រុមស្រាវជ្រាវទទួលបានលិខិតបញ្ជាក់មួយច្បាប់ពីវិទ្យាស្ថានជាតិ

ស្ថិតិ នៃក្រសួងផែនការ។

២.៥.២. ភាពឯកជន និងការរក្សាការសម្ងាត់
ការប្រុងប្រយ័ត្នត្រូវបានអនុវត្តដ�ើមប្ ធា
ី នាឱ្យមាននូវភាពឯកជនក្ង
នុ អំឡុងពេលក្រុមពិភាក្សា។ អ្នកស្រាវជ្រាវបានកំណត់រក

ទីកន្លែងមួយដែលគេអាចធ្វើការពិភាក្សា ព្រមទាំងធានាថា ពុំមាននរណាអាចស្តាប់ឮ ការពិភាក្សារបស់សមាជិកសហគមន៍បាន

ឡ�ើយ។ ឈ្មោះរបស់អ្នកចូលរួមមិនត្រូវបានសរសេរនៅល�ើឧបករណ៍ពិភាក្សាណាមួយ ដោយឡែក កំណត់ហេតុលាយលក្ខណ៍
អក្សរ ក៏ពុំមានព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណណាមួយក្នុងនោះផងដែរ ហ�ើយអ្នកចូលរួមត្រូវបានប្រាប់ឱ្យដឹងអំពីចំណុចទាំងនេះ។ បុគ្គល

គ្រប់រូបដែលធ្វើការងារនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវនេះតម្រូវឱ្យរក្សាការសម្ងាត់

និងរក្សាទុកព័ត៌មានស្រាវជ្រាវជាព័ត៌មានឯកជនឱ្យបាន

ខ្ពសប
់ ំផុតទៅតាមការដែលច្បាប់អនុញ្ញាត។ នៅក្នុងការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងចំណុចនេះសំដៅចំពោះការណែនាំអំពគោ
ី
លបំណងនៃ

ការស្រាវជ្រាវឱ្យមេដឹកនាំសហគមន៍ និង ឪពុកម្តាយបានដឹងអាស្រ័យដោយការស្រាវជ្រាវផ្តោតយកចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់ទៅល�ើ “សុខភាព

៥

សំណាកមួយនៃវគ្គដែលបានថតសម្លេង ត្រូវបានធ្វើប្រតិចារិក និងបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេស ដ�ើមប្ បី ្រៀបធ�ៀបជាមួយកំណត់ត្រាលាយលក្ខណអ
៍ ក្សរ ដ�ើមប្ ប
ី ញ្ជាកអ
់ ព
ំ ី

កម្រិតនៃភាពលម្អិតដែលកំណត់ត្រាលាយលក្ខណ៍អក្សរអាចផ្តល់ជូនបានធ�ៀបទៅនឹងការថតសម្លេង។ នៅពេលធ្វើការប្រៀបធ�ៀប គេបានរកឃ�ើញថា កំណត់ត្រា
លាយលក្ខណ៍អក្សរមានភាពលម្អិត និងបានគ្របដណ្តប់ទៅល�ើដំណ�ើរការនីតិវិធីបានសុក្រឹត្យ ដូច្នេះ គេបានសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់កំណត់ត្រាលាយលក្ខណ៍អក្សរ
សម្រាប់ធ្វើការវិភាគ។

របកគំហ�ើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអព�
ំ ើហិង្សាល�ើកុមារ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣ - របាយការណ៍គុណភាព
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កុមារ បទពិសោធន៍អប់រំ និង បទពិសោធន៍ក្នុងជីវិត”។ អ្នកចូលរួមត្រូវបានរំលឹកថា ការចូលរួមរបស់ពួកគេមានលក្ខណៈជាការ

ស្ម័គ្រចិត្ត ហ�ើយពួកគេនឹងពុំប្រឈមទៅនឹងផលវិបាកអ្វីឡ�ើយចំពោះការដែលពួកគេបដិសេធ។ ចំពោះអ្នកទាំងឡាយណាដែល
បានជ្រើសរ�ើសចូលរួមនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវនេះ ត្រូវបានរំលឹកជារ�ឿយៗ ថាពួកគេអាចបដិសេធឆ្លើយតបទៅនឹងសំនួរណាមួយក៏
បាន។ អ្នកចូលរួមត្រូវបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាការសម្ងាត់របស់ពួកគេនឹងត្រូវបានការពារ ហ�ើយពួកគេក៏បានទទួលការគាំទ្រឱ្យយល់

អំពីសារៈសំខាន់នៃតួនាទីរបស់ពួកគេក្នុងការរក្សាការសម្ងាត់របស់អ្នកចូលរួមផ្សេងទ�ៀតផងដែរ។ ក្នុងលក្ខណៈជាវិធានការបន្ថែម

មួយដ�ើម្បីល�ើកកម្ពស់ការរក្សាការសម្ងាត់ និងទំនុកចិត្តគេបានរ�ៀបចំសមាសធាតុ ក្រុមនិងការងារក្រុម ដ�ើម្បីឱ្យសមាជិកក្រុមមិន
អាចចុះធ្វើទស្សនកិច្ចសហគមន៍មួយ ដែលពួកគេទំនងនឹង ស្គាល់ ឬ ត្រូវបានអ្នកចូលរួមស្គាល់។
២.៥.៣. ការយល់ព្រមដោយផ្អែកល�ើព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
សម្រាប់អ្នកចូលរួមគ្រប់រូបមានល័ក្ខខ័ណ្ឌសមស្របអាយុក្រោម ១៨ឆ្នាំ ដែលត្រូវបានជ្រើសរ�ើស ជាដំបូង គេចាំបាច់ត្រូវ

សុំការអនុញ្ញាតពីឪពុកម្តាយ/អ្នកថែទាំបឋម

ដ�ើម្បីឱ្យពួកគេចូលរួមនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវបែបគុណភាពជាមុនសិន។

ជ្រាវបានទទួលកិច្ចគាំទ្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីតំណាងវិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ

អ្នកស្រាវ

ដែលបានចុះធ្វើទស្សនកិច្ចសហគមន៍មុនពេលស្រាវ

ជ្រាវ និងបានសុំការអនុញ្ញាត និង ជំនួយពីមេឃុំនិងមេភូមិ ដ�ើម្បីសម្របសម្រួលដំណ�ើរការកំណត់រកអ្នកចូលរួមប្រកបដោយ
សក្តានុពល ដ�ើម្បីសុំការយល់ព្រមផ្ទាល់មាត់ពីអ្នកថែទាំបឋម តាមរយៈការជូនដំណឹងដល់ពួកគេអំពីការស្រាវជ្រាវនេះ និង សូមឱ្យ
ពួកគេបដិសេធប្រសិនប�ើពួកគេមិនចង់ឱ្យកូនរបស់ពួកគេចូលរួម។

សម្រាប់ការសិក្សា អ្នកចូលរួមដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាមនុស្សពេញវ័យ (១៨-២៤ឆ្នាំ) ជានីតិជនដែលមិនស្ថិតក្រោម

ការគ្រប់គ្រងរបស់អាណាព្យាបាល ឬ អ្នកចូលរួមដែលរស់នៅក្នុងគ្រួសារដែលមានកុមារ ជាមេគ្រួសារ គេបានអនុវត្តដំណ�ើរការ

សុំការយល់ព្រមដែលមានលក្ខណៈស្រដ�ៀងគ្នា ដោយពុំចាំបាច់ត្រូវការឱ្យមានជំហាននៃការសុំការយល់ព្រមពីឪពុកម្តាយ ឬ អ្នក

ថែទាំឡ�ើយ។ ក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែង ពុំមានអនីតិជនដែលមិនស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាណាព្យាបាល ឬ អ្នកចូលរួមដែល

រស់នៅក្នុងគ្រួសារដែលមានកុមារជាមេគ្រួសារ ត្រូវបានកំណត់ឱ្យក្លាយជាអ្នកចូលរួមឡ�ើយ។

	ដូចមានរ�ៀបរាប់ខាងល�ើ ព័ត៌មានបឋមដែលត្រូវបានផ្តល់ឱ្យឪពុកម្តាយ/អ្នកថែទាំបឋម បានពណ៌នាអំពីការផ្តោតយកចិត្ត

ទុកដាក់របស់ការស្រាវជ្រាវក្នុងលក្ខណៈទូលំទូលាយ និង បានរ�ៀបរាប់អំពី “អំព�ើហិង្សា នៅក្នុងសហគមន៍” ថាជាផ្នែកមួយនៃ

បញ្ជីរាយនាមប្រធានបទមួយដ៏វែង ដូចជាការទទួលបានសេវាសុខភាព និងការអប់រំ។ ឪពុកម្តាយ/អ្នកថែទាំកុមារត្រូវបានផ្តល់
ព័ត៌មានថា ការស្រាវជ្រាវនេះមានលក្ខណៈជាការ ស្មគ្រ័ចិត្ត និង រក្សាការសម្ងាត់។ ដំណ�ើរការស្រាវជ្រាវ បានអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រ

ដែលផ្តល់អនុសាសន៍ណែនាំដោយគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីក្រមសីលធម៌ និង សុវត្ថិភាព របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក
សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវស្តីពីអំព�ើហិង្សាក្នុងគ្រួសារល�ើស្ត្រី៦ ដែលត្រូវបានកែសម្រួលសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវពាក់ព័ន្ធនឹងកុមារ ដ�ើម្បី

ពិចារណាទៅល�ើសិទ្ធិរបស់ឪពុកម្តាយ ឬ អ្នកថែទាំបឋម ក្នុងការដឹងអំពីអ្វីដែលកូនរបស់ពួកគេកំពុងជួបប្រទះនៅក្នុងការអង្កេត
ព្រមទាំងហានិភ័យនៃការប្រឆាំងតបតទៅនឹងកូនរបស់ពួកគេវិញ។

	ក្រុមស្រាវជ្រាវទាំងបុរស និងស្ត្រី បានជួបជាមួយក្រុមអ្នកចូលរួមជាបុរស និងស្ត្រី ដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។ នៅពេលដែលអ្នក

ចូលរួមក្រុមពិភាក្សាបានជួបជុគ្
ំ នា អ្នកស្រាវជ្រាវបានអានអំពីខ្លឹមសារនៃទម្រង់ព័ត៌មានមួយដែលណែនាំថាការស្រាវជ្រាវនេះ គឺជា

ឱកាសមួយក្នុងការរ�ៀនសូត្របន្ថែមទ�ៀតអំពីសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវ័យក្មេង បទពិសោធន៍អប់រំ និង បទពិសោធន៍ជីវិតនៅក្នុង

ប្រទេសកម្ពុជា ដោយសង្កត់ធ្ងន់ថា ការចូលរួមមានលក្ខណៈស្ម័គ្រចិត្ត។

	ក្រោយពេលអានទម្រង់ព័ត៌មាន គេបានស្នើសុំការយល់ព្រមផ្ទាល់មាត់ ដ�ើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមជូនដល់អ្នកចូលរួមអំពីការ
ស្រាវជ្រាវនេះ។ ទម្រង់យល់ព្រមលាយលក្ខណ៍អក្សរមួយបានផ្តល់ព័ត៌មានជូនដល់អ្នកចូលរួមថា ព័ត៌មានដែលពួកគេផ្តល់ជូន

នឹងនៅតែបន្តជាព័ត៌មានអនាមិក ហ�ើយការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេចំពោះការចូលរួមនេះ មានលក្ខណៈជាការស្ម័គ្រចិត្ត។ អ្នក

ចូលរួមត្រូវបានប្រាប់ថា ប្រសិនប�ើពួកគេជ្រើសរ�ើសចូលរួម ពួកគេនឹងត្រូវបានសួរសំនួរអំពីលទ្ធផលនៃការអង្កេតមួយដែលត្រូវ

បានធ្វើឡ�ើងរួចទៅហ�ើយ ដែលការអង្កេតនោះ ផ្តោតល�ើបទពិសោធន៍ដែលបង្កឱ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅល�ើបុគ្គលដែលស្ថិតនៅ

ក្នុងវ័យរបស់ពួកគេ រួមមាន ទំនាក់ទំនងទៅនឹងសកម្មភាពផ្លូវភេទ មេរោគអេដស៍ និង អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ ផ្លូវចិត្ត និងផ្លូវភេទ។
អ្នកចូលរួមត្រូវបានប្រាប់ថា ពួកគេមិនចាំបាច់ត្រូវប�ើកចំហអំពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយទាក់ទងនឹងបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់
ពួកគេឡ�ើយ ហ�ើយរាល់ប្រធានបទដែលត្រូវបានពិភាក្សា ត្រូវបានរក្សាជាការសម្ងាត់ និង មិនចែករំលែកជាមួយនរណាម្នាក់ក្រៅពី
ក្រុមនេះឡ�ើយ។

៦

អង្គការសុខភាពពិភពលោក ផ្តល់អាទិភាពជូនស្ត្រី៖ អនុសាសន៏សព
្តី ស
ី ល
ី ធ៌ម និងសុវត្ថភាពសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវអំពអ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ល�ើស្រ្តី ឆ្នាំ ២០០១។
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របកគំហ�ើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអព�
ំ ើហិង្សាល�ើកុមារ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣ - របាយការណ៍គុណភាព

២.៥.៤. ដំណ�ើរការបញ្ជូន
	យោងតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌ ពុំមានល័ក្ខខ័ណ្ឌតម្រូវឱ្យអាជ្ញាធរ និងមន្ត្រី ដែលមិនមែនជាអាជ្ញាធរ ឬ មន្ត្រីសាធារណៈ

រាយការណ៍ជាកំហិត អំពីការរំលោភបំពានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡ�ើយ។ កុមារ និងប្រជាពលរដ្ឋវ័យក្មេង ត្រូវបានផ្តល់វេទិកាមួយ
ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និង រក្សាការសម្ងាត់ ដ�ើម្បីពិភាក្សាអំពប
ី ញ្ហាអំព�ើហិង្សាទាក់ទងនឹងកុមារ ហ�ើយអ្នកស្រាវជ្រាវបានរំពឹងថា

អ្នកចូលរួមមួយចំនួនអាចជ្រើសរ�ើសធ្វើការប�ើកចំហអំពីស្ថានភាពរំលោភបំពានពីអតីតកាល និង/ឬ បច្ចុប្បន្ន ដែលពួកគេធ្លាប់បាន
ពាក់ព័ន្ធ។

ការស្រាវជ្រាវបានប្រើប្រាស់

“ផែនការឆ្លើយតប” ដែលត្រូវបានរ�ៀបចំសម្រាប់ការអង្កេតថ្នាក់ជាតិបែបបរិមាណស្តីពី

អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ។ ផែនការឆ្លើយតបបានធានាថា យ៉ាងហោចណាស់ អ្នកចូលរួមគ្រប់រូបបានទទួលនូវបញ្ជីរាយនាមសេវាកម្ម

មួយដែលទាក់ទងទៅនឹងសុខុមាលភាពកុមារ និង គ្រួសារ ដែលរួមមាន សេវាជាក់លាក់ដែលគាំទ្រដល់កុមាររងផលប៉ះពាល់

ពីអំព�ើហិង្សា។ សម្រាប់អ្នកចូលរួមដែលបានបង្ហាញឱ្យឃ�ើញនូវសញ្ញាវប
ិ ត្តិណាមួយ ឬ បានបង្ហាញអំពស្
ី
ថានភាពដែលមានគ្រោះ
ថ្នាក់ភ្លាមៗ គេមានសេវាបញ្ជូនដោយផ្ទាល់មួយ ព្រមទាំង មានភាពរួចរាល់ក្នុងការឆ្លើយតប។ អ្នកស្រាវជ្រាវមានលទ្ធភាពអាច

ផ្តួចផ្តើមឱ្យមានដំណ�ើរការបញ្ជូនគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ ប្រសិនប�ើមានការយល់ព្រមពីអ្នកចូលរួមសាមី។ ពុំមានការបង្ខិតបង្ខំ

ឱ្យទទួលយកសេវាណាមួយចំពោះអ្នកផ្តល់ចម្លើយទាំងឡាយណាដែលមិនចង់រាយការណ៍ឱ្យដឹងអំពីការរំលោភបំពានឡ�ើយ។
ក្នុងការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែង ពុំមានអ្នកចូលរួមណាម្នាក់បង្ហាញអំពីវិបត្តិ ឬ ស្ថានភាពដែលមានគ្រោះថ្នាក់ភ្លាមៗ ឬ គ្រោះថ្នាក់

ធ្ងន់ធ្ងរឡ�ើយ ដូច្នេះ គេមិនត្រូវការឱ្យមានសេវាបញ្ជូនក្នុងអំឡុងពេលនៃការស្រាវជ្រាវបែបគុណវិស័យនោះទេ។
២.៥.៥. សំណង

អ្នកចូលរួមមិនត្រូវបានផ្តល់ជូននូវសំណងហិរញ្ញវត្ថុឡ�ើយ ប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបានផ្តល់អាហារដែលមានគុណភាពល្អនៅពេល

ទទួលទាន និងភេសជ្ជៈ ព្រមទាំងអាហារសម្រន់ នៅក្នុងវគ្គទាំងមូល។ អំណោយដែលមានតម្លៃបន្តិចបន្តួច (សាប៊ូ និង
កន្សែងពោះគោ) ត្រូវបានផ្តល់ជូនអ្នកចូលរួមជាវត្ថុថ្លែងអំណរគុណ។

២.៦. ភាពមានកម្រិត
ការពិនិត្យស្វែងរកព័ត៌មាននៅក្នុងវគ្គក្រុមពិភាក្សា

និង

វិធីសាស្ត្រសិក្ខាសាលា

មានគោលបំណងប្រមូលទិន្នន័យដែល

អាចយកមកធ្វើការប្រៀបធ�ៀបគ្នាបានពីគ្រប់ក្រុមទាំងអស់ និងល�ើកទឹកចិត្តឱ្យប្រជាពលរដ្ឋវ័យក្មេងនិយាយអំពីអាទិភាព និងការ
ព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេ។ មានន័យថា អ្នកសម្របសម្រួលពុំបានអនុវត្តឱ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនទាំងស្រុងទៅតាមក្របខ័ណ្ឌនៃសំនួរ និង
ប្រធានបទ តាមរយៈ ការសួរសំណួរក្នុងលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធអំពីរាល់បញ្ហានីមួយៗ ដែលការស្រាវជ្រាវមានបំណងចង់ធ្វើការគ្រប
ដណ្តប់ឡ�ើយ។

កិច្ចសន្ទនាផ្តោតល�ើបញ្ហាដែលអ្នកចូលរួមមានការព្រួយបារម្ភ

ហ�ើយដោយសារតែពុំមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់

វាមិនបានអនុញ្ញាតឱ្យគេអាចគ្របដណ្តប់ទៅល�ើប្រធានបទឱ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយឡ�ើយ។ អ្នកសម្របសម្រួលបានសម្របការ

សួរសំណួរ និងបែបផែននៃការសម្របសម្រួលរបស់ខ្លួនទៅតាមអាយុ បទពិសោធន៍ និងកម្រិតនៃភាពជ�ឿជាក់របស់អ្នកចូលរួម។
ជាញឹកញាប់ ចំណច
ុ នេះសំដៅចំពោះការសួរសំនរួ ឡ�ើងវិញ ក្ង
នុ លក្ខណៈខុសពីមន
ុ ចំពោះសំណរួ ទាំងឡាយណាដែលអ្នកចូលរួម

មិនអាចឆ្លើយតបបានភ្លាមៗ ឬ ការសួរសំណួរពាក់ព័ន្ធ ដ�ើម្បីវាស់ស្ទង់ទៅល�ើកម្រិតយល់ដឹងរបស់អ្នកចូលរួមអំពប
ី ញ្ហាស្មុគស្មាញ
និងបញ្ហាដែលមានលក្ខណៈរស�ើប ព្រមទាំង កំណត់រកភាសាដែលពួកគេស្គាល់ និង មានអារម្មណ៍ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់

ភាសាទាំងនោះ។ លទ្ធផលដែលទទួលបាន គឺជាការប្រមូលបាននូវទិន្នន័យដ៏សម្បូរបែបជាច្រើនផ្សេងៗគ្នា ដែលពុំរមែងតែងតែ

មានសង្គតភាពរវាងក្រុមអ្នកចូលរួមឡ�ើយ។ មានផ្នែកមួយចំនន
ួ នៅក្ង
នុ លទ្ធផលដែលរបកគំហ�ញ
ើ បានធ្វើការកត់សម្គាលថា
់ សំណរួ

ជាក់លាក់មួយមិនត្រូវបានសួរឱ្យបានច្បាស់លាស់ទៅកាន់ក្រុមមួយ

ជាក់លាក់មួយចំនួន។

ដែលនាំឱ្យមានចន្លោះប្រហោងទិន្នន័យសម្រាប់ប្រធានបទ

ការស្រាវជ្រាវត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងដ�ើមប្ អ
ី នុវត្តវធា
ិ នត្រីកោណទៅល�ើទន
ិ ន
្ន យ
័
រវាងក្រុមអ្នកចូលរួមជាកុមារ និងប្រជាពលរដ្ឋ

វ័យក្មេង (ដូចជា ការអនុវត្តន៍វគ្គជំនួបពិភាក្សាឡ�ើងវិញជាមួយក្រុមអាយុនីមួយៗនៅក្នុងខេត្តដទៃទ�ៀត)។ កង្វះពេលវេលា មាន
ន័យថា វិសាលភាពនៃការសិក្សានៅមានកម្រិតគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ៖ ការសិក្សាបានផ្តោតអាទិភាពទៅល�ើការចង់ដឹងអំពីទស្សនៈ

របស់កុមារ និង ប្រជាពលរដ្ឋវ័យក្មេង តាមរយៈក្រុមពិភាក្សា និងសិក្ខាសាលា ជំនួសឱ្យការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រដទៃទ�ៀត ដូចជា

កិច្ចសម្ភាសន៍ស៊ីជម្រៅ។ ការស្រាវជ្រាវផ្តោតអាទិភាពទៅល�ើការទទួលបានទស្សនៈរបស់កុមារ និង ប្រជាពលរដ្ឋវ័យក្មេង ជំនួស
ឱ្យការយល់ឃ�ើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានវ័យចំណាស់ជាង (ឧ. ឪពុកម្តាយ គ្រូបង្រៀន មេដឹកនាំសហគមន៍ និង មនុស្សចាស់

ដទៃទ�ៀតដែលមានសិទ្ធិអំណាច) អំពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ។ ចំណុចនេះ មានន័យថា ការអនុវត្តន៍វិធានត្រីកោណ និងការប្រៀប

ធ�ៀបទិន្នន័យជាមួយសមាជិកសហគមន៍ទូទៅ មិនអាចធ្វើទៅបានឡ�ើយ ។ ទស្សនៈរបស់អ្នកពាក់ព័នជា
្ធ មនុស្សចាស់ មានសារៈ

សំខាន់ក្នុងការស្វែងយល់អំពីឥរិយាបថទូទៅនៅក្នុងសង្គម ចំពោះអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ ដូច្នេះ អ្នកស្រាវជ្រាវ និងអ្នកគាំទ្រឱ្យធ្វើការ

ស្រាវជ្រាវនេះ បានទទួលស្គាល់អំពីសេចក្តីត្រូវការឱ្យបញ្ចូលមនុស្សពេញវ័យទៅក្នុងការផ្តួចផ្តើមស្រាវជ្រាវនៅពេលអនាគត។

របកគំហ�ើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអព�
ំ ើហិង្សាល�ើកុមារ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣ - របាយការណ៍គុណភាព
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វគ្គទី ៣ ៖ របកគំហើញពីការស្រាវជ្រាវ
26

របកគំហ�ើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអព�
ំ ើហិង្សាល�ើកុមារ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣ - របាយការណ៍គុណភាព

៣.

ដែនកំណត់ផ្ទាល់ខ្លួន
ការស្រាវជ្រាវមានគោលបំណងពិនិត្យទៅល�ើដែនកំណត់ផ្ទាល់ខ្លួន និង ការយល់ឃ�ើញរបស់កុមារ និងមនុស្សវ័យក្មេងអំពី

អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ និងផ្លូវភេទ។ ក្នុងនោះរាប់បញ្ចូលទស្សនៈរបស់អ្នកចូលរួម និង ការយល់ឃ�ើញចំពោះទណ្ឌកម្មល�ើរាងកាយ
ដោយផ្តោតល�ើទណ្ឌកម្មល�ើរាងកាយនៅតាមសាលា ការប្រព្រឹត្តរបស់មនុស្សពេញវ័យ ដែលធ្វើឱ្យកុមារមានអារម្មណខ្
៍ មាសអ�ៀន

ឬ ធ្វើឱ្យពួកគេមានអារម្មណ៍ភាន់ច្រឡំ (ឧ. ការប៉ះ ការថ�ើប ការនិយាយមិនសមរម្យ) និង ឥរិយាបថ ព្រមទាំងការយល់ដឹង
ទាក់ទងទៅនឹងភេទ ការរួមភេទ និង ទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទ។ សំណួរស្រាវជ្រាវ មានគោលបំណងស្វែងយល់អំពីវិសាលភាពនៃអំព�ើ
ហិង្សាក្នុងសង្គមកម្ពុជា និងអារម្មណ៍របស់កុមារនៅពេល ដែលមានការប្រព្រឹត្តអំព�ើហិង្សាទៅល�ើពួកគេ។

៣.១. ការស្វែងយល់អំពីអំពើហិង្សា និង ប្រេវ៉ាឡង់នៃអំពើហិង្សា
ផ្នែកនេះ ផ្តោតល�ើការយល់ឃ�ើញរបស់កុមារចំពោះអំព�ើហិង្សា ជាជាងបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ ដែលបានជួប

ប្រទះអំព�ើហិង្សា។ ស្ថិតិទទួលបានពីការអង្កេតថ្នាក់ជាតិស្តីពីអព�
ំ ើហិង្សាល�ើកុមារគូសបញ្ជាក់នៅត្រង់នេះ ដ�ើម្បផ្ត
ី ល់ជាបរិបទនៃ

ប្រេវ៉ាឡង់អំព�ើហិង្សា និង ការរំលោភបំពានផ្លូវកាយ ផ្លូវចិត្ត និង ផ្លូវភេទ ដែលការអង្កេតថ្នាកជា
់ តិបានរកឃ�ើញ គឺជាបទពិសោធន៍

ដែលកុមារជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានជួប ប្រទះ។

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃប្រេវ៉ាឡង់អំពហ
ើ ិង្សាផ្លូវកាយ ផ្លូវចិត្ត និងបំពានផ្លូវភេទ កាលពីកុមារភាព
អំពើហិង្សាផ្លូវកាយកាលពីកុមារភាព
• ស្ត្រី និង បុរសជាងពាក់កណ្តាល ដែលមានអាយុចន្លះោ ពី ១៨-២៤ឆំ្នា (សច
្ត្រី ន
ំ ន 
ួ ៥២,៧ភាគរយ និង បុរសចំនន 
ួ ៥៤,២ភាគរយ)

		

បានរាយការណ៍ឱ្យដឹងថា យ៉ាងហោចណាស់ ពួកគេបានទទួលរង អំពើហិង្សាផ្លូវកាយចំនួនមួយដង មុនពេលអាយុ ១៨ឆ្នាំ។

• អត្រាអំពហ
ើ ិង្សាផ្លូវកាយស្រដៀងគ្នានេះ ត្រូវបានរាយការណ៍ឱ្យដឹងពីកុមារី និងកុមារា ដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣-១៧ឆ្នាំ

		
		

ក្នុងនោះកុមារីចំនួន ៦១,១ភាគរយ និង កុមារាចំនួន ៥៨,២ភាគរយ បានរាយការណ៍ឱ្យដឹងថា យ៉ាងហោចណាស់ ពួកគេធ្លាប់
បានទទួលរងអំពើហិង្សាផ្លូវកាយចំនួនមួយដង។

• ស្ត្រី និង បុរសជាងបីភាគបួន ដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨-២៤ឆ្នាំ (ស្ត្រីចំនួន ៨១,៩ភាគរយ និង បុរស ចំនួន៨៥,៦ភាគរយ)

		

ដែលបានទទួលរងអំពើហិង្សាផ្លូវកាយ មុនអាយុ១៨ឆ្នាំ ធ្លាប់បានជួប ប្រទះហេតុការណ៍អំពើហិង្សាផ្លូវកាយជាច្រើនទម្រង់។

• កុមារដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣-១៧ឆ្នាំ ចំនួនបួននាក់ក្នុងចំណោមដប់នាក់ បានរាយការណ៍ឱ្យដឹងថា ធ្លាប់បានឃើញអំពើ

		ហិងសា
្ ផ្លវូ កាយនៅកង
្នុ សហគមន៍ កង
្នុ រយៈពេល ១២ ខែចង
ុ កយ
្រោ (កុមារីចន
ំ ន 
ួ ៤២,៨ភាគរយ និងកុមារាចំនន 
ួ ៤៦,១ភាគរយ)។

អំពើហិង្សាផ្លូវចិត្តកាលពីកុមារភាព
• ស្ត្រីស្ទើរតែពីរនាក់ក្នុងចំណោមស្ត្រីដប់នាក់ និងបុរសចំនួនមួយភាគបួន ដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ ធ្លាប់បាន

		ទទួលរងអំពហ
ើ ិង្សាផ្លូវចិត្តពីឪពុក ឬ ម្តាយ ឬ អ្នកថែទាំ មុនពេលដែលពួកគេមានអាយុ ១៨ឆ្នាំ។

• ស្ត្រី និង បុរសប្រមាណប្រាំបីនាក់ក្នុងចំណោមដប់នាក់ អាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ ដែលធ្លាប់បានទទួលរងអំពើហិង្សា

		

ផ្លូវចិត្តមន
ុ អាយុ ១៨ឆ្នាំ បានរាយការណ៍ឱ្យដឹងអំពីហេតុការណ៍អំពើហិង្សាផ្លូវចិត្តជាច្រើនដង ដែលបានកើតឡើងទៅលើពួកគេ។

• កុមារី និង កុមារា ស្ទើរតែបីនាក់ក្នុងចំណោមដប់នាក់ ដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ ធ្លាប់បានទទួលរងអំពើហិង្សា

		

ផ្លូវចិត្តពីឪពុក ឬ ម្តាយ ឬ អ្នកថែទាំ។

• កុមារី និង កុមារា ស្ទើរតែមួយនាក់ក្នុងចំណោមដប់នាក់ ដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ បានរាយការណ៍ ថាបាន

		ទទួលរងអំពហ
ើ ិង្សាផ្លូវចិត្តពីឪពុក ឬ ម្តាយ ឬ អ្នកថែទាំ ក្នុងរយៈពេល១២ខែកន្លងទៅ។

• ក្នុងចំណោមកុមារី និង កុមារា អាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរងអំពើហិង្សាផ្លូវចិត្តពីឪពុក ឬ ម្តាយ ឬ អ្នកថែទាំ

		

		

កុមារភាគច្រើន (កុមារីចំនួន ៧០,៨ភាគរយ និង កុមារាចំនួន ៨២,៦ភាគរយ) បានរាយការណ៍ឱ្យដឹងថា មានហេតុការណ៍
អំពើហិង្សាផ្លូវចិត្តជាច្រើនដងដែលបានកើតឡើងចំពោះពួកគេ។

របកគំហ�ើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអព�
ំ ើហិង្សាល�ើកុមារ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣ - របាយការណ៍គុណភាព

27

អំពើបំពានផ្លូវភេទកាលពីកុមារភាព
• ស្ត្រីជាង ៤ភាគរយ និង បុរសចំនួន ៥ភារយ ដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨-២៤ឆ្នាំ បានរាយការណ៍ឱ្យដឹងថា យ៉ាងហោចណាស់

		

ពួកគេបានជួបប្រទះហេតុការណ៍រំលោភបំពានផ្លូវភេទមួយដង មុនអាយុ១៨ឆ្នាំ។

• ស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមបួននាក់ (២៤,២ភាគរយ) និង បុរសម្នាក់ក្នុងចំណោម១១នាក់ (៨,៩ភាគរយ) ដែលមានអាយុចន្លោះពី 

		

១៨-២៤ឆ្នាំ បានរាយការណ៍ឱ្យដឹងថា ហេតុការណ៍រួមភេទលើកដំបូងកាលពីកុមារ គឺជាការរួមភេទដែលពួកគេមិនចង់។

• ក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨-២៤ឆ្នាំ ដែលធ្លាប់បានជួបប្រទះការរំលោភបំពានផ្លូវភេទមុនអាយុ ១៨ឆ្នាំ មាន

		

		

ស្ត្រីស្ទើរតែប្រាំពីរនាក់ក្នុងចំណោមដប់នាក់ និងបុរសចំនួនប្រាំបីនាក់ក្នុងចំណោមដប់នាក់ បានជួបប្រទះហេតុការណ៍រំលោភ
បំពានផ្លូវភេទជាច្រើនដង។

• ក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣-១៧ឆ្នាំ មានកុមារី និង កុមារាស្ទើរតែមួយនាក់ក្នុង ចំណោមដប់នាក់ ដែលបាន

		

ជួបប្រទះអំពើហិង្សាផ្លូវភេទដែលមិនផ្ទាល់។

ប្រភព ៖ ក្រសួងកិច្ចការនារី អង្គការយូនីសេហ្វប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា មជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យជំងឺ និងកិច្ចបង្ការ សហរដ្ឋអាមេរិក។  

របកគំហ�ើញពីការពីការសិក្សាស្រាវស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៣។ ប្រទេសកម្ពុជា៖ ក្រសួងកិច្ចការនារី ឆ្នាំ២០១៤។

	នៅក្នុងសិក្ខាសាលា និង ក្រុមពិភាក្សា ស្ថិតិមួយចំនួនអំពីប្រេវ៉ាឡង់នៃអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ ត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់ជា

ចំណុចពិភាក្សា។ អ្នកចូលរួមបានពិភាក្សាអំពីប្រភេទអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ ដែលពួកគេយល់ ឃ�ើញថាមានការពាក់ព័នច្រ
្ធ
ើនបំផុត
ទៅល�ើរាងកាយដែលមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរ និងការរិតបន្តឹងសេរីភាព ដែលជាទណ្ឌកម្ម។
កុមារដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ
កុមារីដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ បានរ�ៀបរាប់អំពីឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែង និង ជាក់លាក់នៃអំព�ើហិង្សា

ព្រមទាំងបានប្រើប្រាស់ពាក្យដែលមានលក្ខណៈទូលំទូលាយ ដូចជា ការវាយដំ ការសម្លុត ជេរ ការរំលោភ ការវាយតប់គ្នា និង

ការតិះដ�ៀល។ សកម្មភាពហិង្សាល�ើរាងកាយមួយចំនួន ដែលត្រូវបានរ�ៀបរាប់លម្អិត រួមមាន ការក្តិច ការទាត់ធាក់ ការបោចសក់

ការញឹងស្លឹកត្រច�ៀក ការវាយ (ជាមួយនឹងវត្ថុអ្វីមួយ) ការធ្វើឱ្យរលាក (ឧ. ជាមួយនឹងខ្ទះ) ការមួល ការឱ្យស្រមោចខាំ ការវាយ

នឹងរំពាត់ ការវាយក្រចកដៃ ការធ្វើឱ្យមុត ការធ្វើឱ្យរលាកនឹងទឹកក្តៅ និង ខាំ។ អ្នកចូលរួមទាំងកុមារី និងកុមារា ដែលមានអាយុ

ចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ បានបង្ហាញអំពីការយល់ដឹងតិចតួចអំពីអព�
ំ ើហិង្សា នៅពេលដែលគេបានបញ្ចូលការរិតបន្តឹងមួយ

ចំនន
ួ ដូចជា ការដែលឪពុកម្តាយមិនអនុញ្ត
ញា ឱ្យកូនទៅរ�ៀន ឬ ទៅលេងផ្ទះអ្នកដទៃ ដ�ើមប្ ឱ
ី យ្ ពួកគេធ្វើការងារពលកម្មធន
្ង ៗ
់ នៅឯ
ផ្ទះជំនួសវិញ។

ពួកគេបានធ្វើការបែងចែករវាងការស្នើសុំឱ្យធ្វើការងារផ្ទះ

ដែលពួកគេទទួលយកក្នុងលក្ខណៈជាការរួមចំណែក

ជួយដល់គ្រួសារក្នុងកម្រិតធម្មតា និងស្ថានភាពដែលកុមារត្រូវធ្វើការហួសកម្លាំង និងត្រូវបានឪពុកម្តាយរបស់ពួកគេ កេងប្រវ័ញ្ច

កម្លាំងពលកម្ម។ ស្រដ�ៀងគ្នានេះដែរ ការមិនរាប់រក និង ការព្រង�ើយកន្តើយ ដូចជា ការដែលត្រូវបានបណ្តេញចេញពីផ្ទះ (ជួនកាល
ពេញមួយយប់) ឬ ការបង្អត់អាហារកូន ត្រូវបានអ្នកចូលរួមចាត់ទុកថា ជាការរំលោភបំពាន។ ការរំលោភបំពាន ដោយពាក្យសម្តី

ត្រូវបានរាយការណ៍ឱ្យដឹងថារាប់បញ្ចូល ការជេរ ការស្តីបន្ទោស និងការតិះដ�ៀល។ ស្ថានភាពជាក់លាក់នៃអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទ
ដែលបានពិភាក្សា រួមមាន ការរំលោភសេពសន្ថវៈ ការប៉ះពាល់មិនសមស្របទៅល�ើដ�ើមទ្រូង (ស្ត្រី) គូទ លិង្គ ឬ ទ្វារមាស។

ក្រុមជាច្រើនបានល�ើកឡ�ើងអំពីបញ្ហាការជួញដូរកុមារ (ក្រុមកុមារាអាយុចន្លោះពី ១៦ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ ក្នុងខេត្តស�ៀមរាប ក្រុម
បុរសដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ ក្នុងខេត្តកំពត ក្រុមកុមារីអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៥ឆ្នាំ នៅរាជធានីភនំពេ
្ ញ
និង ខេត្តព្រៃវែង)។

ក្នុងចំណោមកុមារីដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ មានកុមារីចំនួនពីររូប ដែលបានល�ើកឡ�ើងអំពីការលួច

ក្រល�ៀន ថាជាអំព�ើហិង្សាមួយប្រភេទ។ យ៉ាងណាមិញ ពុំមានក្រុមស្ត្រី ឬ បុរសដទៃទ�ៀត បានល�ើកឡ�ើងអំពីបញ្ហានេះឡ�ើយ។

វាពុំមានភាពច្បាស់លាស់ឡ�ើយ ថាត�ើពួកគេកំពុងរ�ៀបរាប់អំពីអព�
ំ ើហិង្សាដែលពួកគេធ្លាប់បានជួបប្រទះ ឬ ឃ�ើញ ឬ ពួកគេបាន
ឮអំពីការអនុវត្តន៍បែបនេះ ក្នុងលក្ខណៈអរូបី តាមរយៈ ពាក្យចរចាមអារ៉ាម ឬ សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រព័នផ
្ធ ្សព្វផ្សាយ។

28

របកគំហ�ើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអព�
ំ ើហិង្សាល�ើកុមារ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣ - របាយការណ៍គុណភាព

កុមារាដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ បានរ�ៀបរាប់អំពីអព�
ំ ើហិង្សាទាក់ទងនឹងការវាយដំ ដូចជា ការវាយនឹង

ដំបង ឬ វត្ថុដទៃទ�ៀត ដូចជា រំពាត់ ឬ កាំបិត។ ការខឹងសម្បារ ការស្រែកគំហក និងការជេរពីសំណាក់ឪពុកម្តាយ ការឈ្លោះ
ប្រកែកជាមួយឪពុកម្តាយ និង ការដែលត្រូវបានតិះដ�ៀល ត្រូវបានរ�ៀបរាប់ថា ជាឧទាហរណ៍នៃអំព�ើហិង្សាដោយពាក្យសម្តី។

ក្រុមបុរសបានពិភាក្សាអំពីការដែលត្រូវបានគេបោកប្រាស់យកប្រាក់

ឬ

ទ្រព្យសម្បត្តិ

ការដែលត្រូវបានអ្នកមានសិទ្ធិអំណាច

ក�ៀបសង្កត់ និង ការភ័យខ្លាចត្រូវបានគេយកទៅលក់ ដោយពួកគេបានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ទៅល�ើចំណុចទាំងអស់នេះ ដោយ
ប្រើប្រាស់ពាក្យថា

“អំព�ើហិង្សាផ្នែកចិត្តសាស្ត្រ” ជំនួសឱ្យពាក្យ

្ឌ
វជ្រាវ
“អំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត” ដែលក្របខ័ណស្រា

ប្រើប្រាស់។

នុ ការពិភាក្សាអំពប
ី ញ្ហានេះនៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានសួរសំនរួ ដោយផ្ទាល់កដោ
៏ យ ក្រុមបុរស មិន
ទោះបីជាមានភាពប�ើកចំហក្ង
បាននិយាយចំៗ ថាអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទ គឺជាប្រភេទមួយនៃអំព�ើហិង្សាឡ�ើយ ។
ស្ត្រី និងបុរសដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ
មានតែការពិភាក្សាមួយប៉ុណ្ណោះ ក្នុងចំណោមការពិភាក្សាទាំងអស់ ជាមួយក្រុមស្ត្រីដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ

២៤ឆ្នាំ បានផ្តល់និយមន័យនៃពាក្យថាអំព�ើហិង្សា។ ដូចគ្នាទៅនឹងស្ត្រីដែលមានវ័យក្មេងជាងផងដែរ ស្ត្រីអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ
២៤ឆ្នាំ បាននិយាយអំពីអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ (ដូចជា ការវាយ ការបោចសក់ ការវាយដំ ការទាត់ធាក់) ការរំលោភបំពានដោយពាក្យ

សម្តី និងការកេងប្រវ័ញ្ចពលកម្មកុមារ។ ឧទាហរណ៍ចំនួនពីរនៃអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ ដែលកុមារីវ័យក្មេងមិនបានរ�ៀបរាប់ ប៉ុន្តែត្រូវ
បានល�ើកឡ�ើងដោយស្ត្រីដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ រួមមាន ការច្របាច់ក និង ការយកកាំបិតភ្ជង់ក។ ស្ត្រីដែល

មានវ័យច្រើនជាង បានរ�ៀបរាប់បន្ថែមទ�ៀតអំពីពេលដែលកុមារអាចរ�ៀនមិនចូល ដូចជា នៅពេលដែលពួកគេមានអារម្មណ៍
ក្រៀមក្រំ ដោយសារការស្តីបន្ទោសពីឪពុកម្តាយ និង ការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្ម (ដោយអ្នកដែលមិនផ្តល់ប្រាក់កម្រៃសម្រាប់

ការងារដែលបានធ្វើ)។ អ្នកខ្លះក៏មានការភ័យខ្លាចចំពោះការដែលត្រូវគេឆក់ប្លន់ ឬ បោកប្រាស់ និង ការដែលត្រូវគេយកទៅលក់
ឱ្យធ្វើជាអ្នកបម្រើសេវាផ្លូវភេទផងដែរ។

	បុរសដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ បានពណ៌នាអំពីអព�
ំ ើហិង្សាក្នុងលក្ខណៈស្រដ�ៀងគ្នាទៅនឹងក្រុមបុរស

ដែលមានវ័យក្មេងជាងដែរ ដោយបាននិយាយបន្ថែមអំពីអព�
ំ ើហិង្សាដែលទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់កាំភ្លើង។ ក្រុមបុរសដែល

មានវ័យចំណាស់ជាង បានកំណត់ទៅល�ើអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្ត តាមរយៈឧទាហរណ៍មួយចំនួនដូចជា ការព្រង�ើយកន្តើយពីឪពុកម្តាយ
និង ការមិនឱ្យកូនទៅសាលារ�ៀន។ បុរសម្នាក់បានរ�ៀបរាប់ឱ្យដឹងអំពីអារម្មណ៍ពុះកញ្ជ្រោលថា ការរំលោភបំពានដោយពាក្យសម្តី

ធ្វើឱ្យកុមារមានការឈឺចាប់ជាងការវាយដំទៅទ�ៀត ប៉ុន្តែ អ្នកដទៃទ�ៀតមានការយល់ឃ�ើញផ្ទុយគ្នាទៅវិញ។ ការប្រមាថ ការធ្វើ

ឱ្យមានអារម្មណ៍អាប់ឱន ការស្តីបន្ទោស និងការជេរស្តី ត្រូវបានល�ើកឡ�ើងជាឧទាហរណ៍នៃការរំលោភបំពានដោយពាក្យសម្តី

និង ការរំលោភបំពានផ្លូវចិត្ត។

៣.២.	ទីកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាព និង អសុវត្ថិភាព
កុមារដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ
កុមារីដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ បានកំណត់ទៅល�ើទីកន្លែងដែលពួកគេមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាព

បំផុតដែលរួមមាន ផ្ទះរបស់ពួកគេ ផ្សារ និង កន្លែងដទៃទ�ៀតដែលមានមនុស្សច្រើននៅជុំវិញ ជាពិសេស នៅពេលដែលអ្នក

ទាំងនោះ គឺជាមនុស្សដែលពួកគេស្គាល់។ គ្រប់ក្រុមទាំងអស់ក៏បានល�ើកឡ�ើងផងដែរថា ផ្ទះរបស់សាច់ញាតិ គឺជាទីកន្លែងមួយ
ដែលមានសុវត្ថិភាព។ អ្នកចូលរួមចំនួនពីរក្រុមបានល�ើកឡ�ើងអំពីមន្ទីរពេទ្យ និង អ្នកចូលរួមចំនួនបីក្រុមបាននិយាយថា វត្តអារា៉ម

គឺជាទីកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាព និងសប្បាយ ជាពិសេស នៅពេលដែលមានបុណ្យទាន។ អ្នកចូលរួមមួយក្រុមបានបញ្ចូល
ប៉ុស្តិ៍នគរបាល ថាជាទីកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាព។ ទីកន្លែងដដែល ដែលត្រូវបានកំណត់ថាជាទីកន្លែងមានសុវត្ថិភាពនៅពេល

ដែលមានមនុស្សច្រើន និង ត្រូវបានកំណត់ថាជាទីកន្លែងគ្មានសុវត្ថិភាព នៅពេលដែលទីកន្លែងទាំងនោះមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ និង
ត្រូវបានគេបោះបង់ចោល។ កុមារីបានរ�ៀបរាប់អំពីទីកន្លែង និងស្ថានភាពដែលពួកគេបានដឹងថាមានអំព�ើហិង្សាក�ើតឡ�ើង ដូចជា

ី ុណ្យ ឬ ពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ ឬ នៅពេលដែល
ទីកន្លែងស្ងាត់នៅពេលដែលមនុស្សចាស់ខឹង និង/ឬ ស្រវឹង នៅពេលដែលមានពិធប

ស្ថិតនៅតែម្នាក់ឯងជាមួយជនល្មើស

(ក្នុងករណីអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទ)។

តាមផ្លូវ ផ្ទះ សាលារ�ៀន វត្តអារាម និងផ្សារ។

ទីកន្លែងដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាអសុវត្ថិភាព

របកគំហ�ើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអព�
ំ ើហិង្សាល�ើកុមារ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣ - របាយការណ៍គុណភាព

រួមមាន

29

" វាលស្រែ គជា
ឺ កន្លែងស្ងាត់។ យើងខ្លាចត្រូវគេចាប់។ " ៧
" ផ្លវូ ទៅសាលារៀនមានសភាពស្ងបស្ងា
់ ត់ ព្រមទាំងមានគម្ពធ
ោ ព។
្រៃ វាមានភាពស្ងបស្ងា
់ ត់ នង
ិ គួរឱ្យខ្លច
ា ។"
" 	នៅពេលដែលទៅដល់សាលារៀនមុនគេតែម្នាក់ឯង វាមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់។ យើងខ្លាចគេចាប់។ "
" 	វត្តអារាម គឺជាកន្លែងដែលមានគ្រោះថ្នាក់ នៅពេលដែលវាមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ និង អសុវត្ថិភាព។ 

		 កាលពីមុន មានគេចាប់កុមារពីរដង។ "

" នៅពេលយប់ យើងខ្លាចគេចាប់ នៅពេលដែលយើងដើរតែម្នាក់ឯង។ "
(សិក្ខាសាលាជាមួយកុមារីអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៥ឆ្នាំ ក្នុងខេត្តព្រៃវែង)
វត្តអារាមនៅពេលដែលគ្មានពិធីបុណ្យទាន (នៅពេលដែលគ្មានមនុស្សច្រើន) សាលារ�ៀនដែលគ្មានសិស្សរ�ៀន ផ្សារដែល

ត្រូវបានគេបោះបង់ចោល និង ផ្លូវដែលគ្មានមនុស្សធ្វើដំណ�ើរ ព្រមទាំងតំបន់ជាក់លាក់មួយចំនួនដែលសម្បូរទៅដោយព្រៃ និង

គម្ពោធព្រៃ ត្រូវបានគេយល់ឃ�ើញថា ជាទីកន្លែងដែលងាយរងគ្រោះចំពោះអំព�ើហិង្សា។ អ្នកចូលរួមមួយក្រុមបានពន្យល់ថា
ពួកគេក៏ជ�ៀសវាងទីកន្លែងដែលមានជម្លោះជាប្រចាំផងដែរ ឧទាហរណ៍ដូចជា ផ្ទះរបស់ប្តីប្រពន្ធដែលរមែងតែងឈ្លោះប្រកែកគ្នាជា

ញឹកញាប់។ កុមារីនៅរាជធានីភ្នំពេញ បានរ�ៀបរាប់ថា ស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈដែលឆេះទុកចោល គឺជាទីកន្លែងដែលពួកគេជ�ៀសវាង។
កន្លែងណាក៏ដោយដែលគ្មានមនុស្សរស់នៅ ប៉ុន្តែ មានការប្រមូលផ្តុំញឹកញាប់ (ដូចជា “ក្រុមក្មេងទំន�ើង” ឬ “មានមនុស្សច្រើនសេព

គ្រឿងស្រវឹង”)។ ត្រូវបានយល់ឃ�ើញថា ជាកន្លែងដែលគ្មានសុវត្ថិភាព។

	ស្រដ�ៀងគ្នាទៅនឹងក្រុមកុមារីដែរ កុមារាដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ បានរ�ៀបរាប់អំពីកន្លែងដែលមាន

សុវត្ថិភាព ថារួមមានដូចជា ផ្ទះរបស់ពួកគេ និង ផ្ទះរបស់សាច់ញាតិ។ អ្នកចូលរួមចំនួនបីក្រុម ក្នុងចំណោមបួនក្រុម បានបញ្ចូល
វត្តអារាមថា ជាទីកន្លែងមួយដែលមានសុវត្ថិភាព។ ទីធ្លារបាល់ទាត់ ត្រូវបានយល់ឃ�ើញថា ជាកន្លែងមួយដ៏ល្អសម្រាប់លេង

កំសាន្ត

ហ�ើយសាលារ�ៀនត្រូវបានចាត់ទុកថា

ជាទីកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាព

និងជាកន្លែងមួយដ៏ល្អសម្រាប់ការអប់រំ

និង

លេងជាមួយមិត្តភក្តិ។ អ្នកចូលរួមមួយក្រុមចូលចិត្តទៅផ្សារ។ កុមារាមួយចំនួនតូចមិនចូលចិត្តទៅមន្ទីរពេទ្យឡ�ើយ អាស្រ័យវាពាក់

ព័ន្ធទៅនឹងការដែលពួកគេមានជម្ងឺ។

	ក្រុមកុមារាមិនបានស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការផ្តល់ឧទាហរណ៍អំពីអព�
ំ ើហិង្សាផ្លូវភេទ ដោយពុំមានការផ្តល់តម្រុយឡ�ើយ ហ�ើយពួក
គេមានការព្រួយបារម្ភច្រើនជាង ចំពោះភាពងាយរងគ្រោះទៅនឹងអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ ជាពិសេស គឺការដែលកុមារាវាយតប់គ្នា។
ការវាយតប់គ្នាត្រូវបានគេម�ើលឃ�ើញថា បានក�ើតឡ�ើងនៅតាមវត្តអារាម សាលារ�ៀន ហ�ើយក្រុមអ្នកចូលរួមនៅខេត្តស�ៀមរាប

បានល�ើកឡ�ើងអំពីអព�
ំ ើហិង្សាដែលបានក�ើតឡ�ើងនៅឯ ទីធ្លាកីឡា និង ពហុកីឡាដ្ឋាន។ គេក៏ធ្លាប់បានឃ�ើញការវាយតប់គ្នានៅឯផ្

សារផងដែរ។ ដោយឡែក ចំពោះការប្រឈមមុខគ្នាវិញ កុមារមិនចូលចិត្តបរិយាកាសស្រែកជេរគ្នា ដែលរមែងតែងភ្ជាប់មកជាមួយនឹ

ងការវាយតប់គ្នានោះឡ�ើយ។ ការដែលត្រូវបានគេវាយដំនៅឯសាលារ�ៀន គឺជាការព្រួយបារម្ភទទូ ៅមួយ ក្នុងចំណោមកុមារាគ្រប់ក្
រុមទាំងអស់ ហ�ើយកុមារាមួយចំនួនបានបង្ហាញអំពីការមិនចង់ទៅរ�ៀន ៖ “ [ខ្ញុំ] ខ្លាចគ្រូវាយ [ខ្ញុំ] [ដូច្នេះ] ត�ើខ្ញុំទៅសាលារ�ៀនធ្វើអ្វី?”

(សិក្ខាសាលាជាមួយកុមារាអាយុចន្លោះពី ១៣-១៥ឆ្នាំ នៅខេត្តកំពត)។

កុមារាបានរ�ៀបរាប់អំពីហេតុការណ៍វាយដំទៅល�ើពួកគេ ដែលជាញឹកញាប់ ជាការវាយដំនឹងរំពាត់។ អ្នកចូលរួមជាច្រើន

បានម�ើលឃ�ើញករណីវាយដំធ្ងន់ធ្ងរ ដែលបណ្តាលឱ្យសន្លប់ ឬ មានស្នាមជាំធ្ងន់ធ្ងរ។ ការវាយដំអាចក�ើតមាននៅឯផ្ទះ សាលារ�ៀន

និង “កន្លែងសប្បាយ” ដូចជា ការជួបជុំគ្នីគ្នាដ�ើម្បីសប្បាយ។ កុមារាម្នាក់បាននិយាយថា គាត់បានឃ�ើញការស្រែកឡូឡា និង
ការស្រវឹងស្រានៅឯវត្តអារាម។ កុមារាបានពង្រីកការពិភាក្សាបន្ថែមទ�ៀតទៅល�ើការរងរបួសដែលពួកគេភ័យខ្លាច ដោយរួមមាន

ដូចជា ការដែលត្រូវពស់ចឹក ការមុតជ�ើងនឹងសំបកខ្ចង ការប្រឈមទៅនឹងការឆ្លងរោគ និង គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍។ កុមារាវ័យក្មេង

បានបង្ហាញអំពីការភ័យខ្លាចក្រុមក្មេងទំន�ើង និងក្រុមកុមារាមានវ័យច្រើនជាងដែលប្រើប្រាស់អំព�ើហិង្សា។ កុមារាជាច្រើនបាន

បង្ហាញអំពីការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេថា ពួកគេអាចត្រូវបានគេវាយដោយភាន់ច្រឡំ ឧទាហរណ៍ដូចជា ការដែលត្រូវបានគេវាយ

ដោយសារតែហេតុការណ៍វាយតប់គ្នាបានក�ើតឡ�ើងនៅក្បែរពួកគេ ហ�ើយជនល្មើសស្មានថា ពួកគេមានពាក់ព័នផ
្ធ ងដែរ។ កុមារា
ម្នាក់បាននិយាយថា ប៉ុស្តិ៍នគរបាលពុំមែនជាកន្លែងមួយដែលមានសុវត្ថិភាពឡ�ើយ ដោយសារតែមនុស្សម្នាក់នឹងត្រូវខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះ

ប្រសិនប�ើគេឃ�ើញមនុស្សម្នាក់នោះ ចូលប៉ុស្តិ៍នគរបាល។

៧

ជាញឹកញាប់ ស្ត្រីបានប្រើប្រាស់ពាក្យថា “ចាប់” សំដៅចំពោះការប�ៀតប�ៀនផ្លូវភេទ ឬ ការរំលោភសេពសន្ថវៈ។

30

របកគំហ�ើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអព�
ំ ើហិង្សាល�ើកុមារ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣ - របាយការណ៍គុណភាព

" នៅឯវត្តអារាម ខ្ញុំបានឃើញការវាយតប់គ្នាមួយ ដែលមនុស្សប្រមាណ ១៨នាក់ ទៅ ២០នាក់។ "
" យុវជនវ័យក្មេងបានវាយតប់គ្នា ដោយប្រើប្រាស់ដៃ និង ដំបង។ "
(សិក្ខាសាលាជាមួយកុមារាអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៥ឆ្នាំ ក្នុងខេត្តកំពត)
ស្ត្រី និងបុរសដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ
	ស្ត្រីដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ បាននិយាយថា ពួកគេមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងដែលពួកគេ

ស្គាល់ ដូចជា ផ្ទះ សាលារ�ៀន និង ការដែលស្ថិតនៅជិតឪពុកម្តាយរបស់ពួកគេ។ ពួកគេមានអារម្មណ៍ថាមិនសូវមានសុវត្ថិភាពនៅ

តាមផ្លូវដែលស្ងាត់ និងជាទូទៅ គឺកន្លែងដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយពីផ្ទះរបស់ពួកគេ។ ស្ត្រីនៅរាជធានីភនំពេ
្ ញ បានរ�ៀបរាប់អំពីស្ថានភាព
ដែលផ្ទុយទៅនឹងការយល់ឃ�ើញជាទូទៅរបស់ពួកគេ អំពីទីកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាព ឧទាហរណ៍ដូចជា ហេតុការណ៍ដែល

មនុស្សពេញវ័យម្នាក់ត្រូវបានទុកចិត្តឱ្យនៅក្នុងផ្ទះជាមួយកុមារីម្នាក់ ប៉ុន្តែ បែរជារំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារីម្នាក់នោះទៅវិញ។

្ច វភេទទៅល�ើរូបនាង ដោយការ
ស្ត្រីម្នាក់ទ�ៀតបានប្រាប់ឱ្យដឹងអំពីហេតុការណ៍មួយដែលគ្រូបង្រៀនម្នាក់ បានប៉ុនប៉ងកេងប្រវ័ញផ្លូ

ផ្តល់ពិន្ទុឱ្យនាងប្រឡងជាប់ ប្រសិនប�ើនាងយល់ព្រមរួមភេទជាមួយគាត់។ សាលារ�ៀនក៏ត្រូវបានកំណត់ថា ជាទីកន្លែងមួយដែល

មានសម្ពាធពីមិត្តរួមថ្នាក់ឱ្យរួមភេទផងដែរ និង មានស្ត្រីម្នាក់បានរាយការណ៍ឱ្យដឹងថា មានជនដែលពួកគេមិនធ្លាប់ស្គាល់ចូលមក
ក្នុងសាលារ�ៀន ព្រមទាំងបង្ហាញកេរ្តភេ
ិ៍ ទទៅកាន់សិស្សនារី។

	បុរសដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ ក្នុងខេត្តស�ៀមរាប មិនត្រូវបានសួរដោយផ្ទាល់អំពីទីកន្លែងដែលពួកគេ

មានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាព ឬ គ្មានសុវត្ថិភាព កាលពីពេលដែលពួកគេនៅជាកុមារឡ�ើយ។ នៅក្នុងខេត្តកំពត ក្រុមបុរសបាន
ប្រាប់ឱ្យដឹងថា ពួកគេមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពបំផុតនៅឯផ្ទះ និង សាលារ�ៀន។ ទីកន្លែងដែលមិនមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់

បុរស រួមមាន ទីកន្លែងដែលមានតន្ត្រី និង ការរាំរែក ដែលការវាយតប់គ្នារមែងតែងក�ើតមាន។ ពួកគេក៏បានប្រាប់ឱ្យដឹងផងដែរថា

កន្លែងដែលរមែងតែងមានអំព�ើហិង្សា មានដូចជា ផ្ទះគ្រួសារជាក់លាក់មួយចំនួន និង នៅតាមផ្លូវដែលក្រុមក្មេងទំន�ើងប្រមូលផ្តុំ។

ក្រុមបុរសក៏បានធ្វើការកត់សម្គាល់ផងដែរថា ជនដែលប្រព្រឹត្តអំព�ើហិង្សាអាចជាស្ត្រី ព្រមទាំងផ្តល់ឧទាហរណ៍អំពីការដែលស្ត្រី
វាយដំស្វាមី និង កូន របស់ពួកគេនៅឯផ្ទះ។

អ្វីដែលអាចជាការំពឹងទុកទូទៅនោះ គឺទីកន្លែងដែលត្រូវបានល�ើកឡ�ើងថា មានសុវត្ថិភាព ឬ គ្មានសុវត្ថិភាព រមែងតែងតែ

ជាកន្លែងដែលមានយុវជនវ័យក្មេងប្រមូលផ្តុំជាញឹកញាប់។

គ្រប់ក្រុមទាំងអស់បានបង្ហាញអំពីការភ័យខ្លាច

និងការមិនចូលចិត្ត

ចំពោះទីកន្លែងដាច់ស្រយាល និង/ឬ ស្ងាត់ ដែលមិនសូវមានអ្នកដែលពួកគេស្គាល់។ ពួកគេទាំងអស់គ្នា មានអារម្មណ៍ថាមាន
សុវត្ថិភាពបំផុតនៅឯផ្ទះ ជាពិសេស នៅពេលដែលមានឪពុកម្តាយនៅក្បែរ។

៣.៣.	ទណ្ឌកម្មលើរាងកាយនៅឯសាលារៀន
គណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិកុមារ បានកំណត់និយមន័យ ទណ្ឌកម្មល�ើរាងកាយថាជា “ទណ្ឌកម្មទាំង

ឡាយណាដែលប្រើប្រាស់កម្លាំងកាយ និងមានបំណងបង្កឱ្យមាននូវការឈឺចាប់ ឬ ការលំបាកក្នុងកម្រិតណាមួយប�ើទោះបីជា
មានកម្រិតស្រាលក៏ដោយ៨ ។ ទណ្ឌកម្មបែបនេះត្រូវបានចាត់ ចំណាត់ថ្នាក់បន្តទ�ៀត ដោយអាស្រ័យទៅល�ើទីកន្លែងដែលវាបាន
ក�ើតឡ�ើងដូចជា នៅឯលំនៅដ្ឋាន (ផ្ទះ ឬ គ្រួសារ) សាលារ�ៀន ឬ តុលាការ (ក្នុងលក្ខណៈជាផ្នែកមួយនៃការកាត់ទោស)។

ទណ្ឌកម្មនៅឯសាលារ�ៀន គឺជាវិស័យជាក់លាក់មួយដែលការស្រាវជ្រាវបានផ្តោតយកចិត្តទុកដាក់ ហ�ើយអ្នកចូលរួមបាន

ពិភាក្សាអំពីវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗគ្នាដែលគ្រូបង្រៀនបានប្រើប្រាស់ក្នុងការអនុវត្តន៍វិន័យ ក្នុងនោះរាប់បញ្ចូលវិធានការអនុវត្តវិន័យទៅ
ល�ើរាងកាយ និង វិធានការដទៃទ�ៀត។ ទណ្ឌកម្មត្រូវបានបែងចែកជាប្រភេទផ្សេងៗគ្នាដែលពាក់ព័នទ្ធ ៅនឹងការប៉ះពាល់ទៅល�ើ

រាងកាយកុមារដោយផ្ទាល់ (មិនចំពោះថាជាទណ្ឌកម្មដែលធ្វើដោយមនុស្សពេញវ័យ ឬ ការដាក់ទណ្ឌកម្មល�ើខ្លួនឯងតាមបញ្ជា
គ្រូបង្រៀនឡ�ើយ) និង ទណ្ឌកម្មដោយប្រយោល ដែលមិនពាក់ព័នទ្ធ ៅនឹងការប៉ះពាល់រាងកាយកុមារ (ដែលតម្រូវឱ្យមានការប្រើ
ប្រាស់កម្លាំងកាយទៅតាមសំណ�ើរបស់គ្រូបង្រៀន ឬ ទណ្ឌកម្មដែលត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងដ�ើម្បីធ្វើឱ្យកុមារមានអារម្មណ៍អាប់ឱន)។

៨

គណៈកម្មាធកា
ិ រអង្គការសហប្រជាជាតិ សព
្តី ស
ី ទ
ិ ក
្ធិ មា
ុ រ “មតិយោបល់ទទូ ៅ លេខ១៖ “ កឋាខណ្ឌ ១១ ឆ្នាំ ២០០១

របកគំហ�ើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអព�
ំ ើហិង្សាល�ើកុមារ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣ - របាយការណ៍គុណភាព
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៣.៣.១.	ទណ្ឌកម្មដែលប៉ះពាល់ទៅល�ើរាងកាយ
	នៅក្នុងចំណុចនេះ ទណ្ឌកម្មដែលប៉ះពាល់ទៅល�ើរាងកាយ ត្រូវបានកំណត់ប្រភេទថាជាសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែល

ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់កម្លាំងកាយ ដែលដូចគ្នាទៅនឹងនិយមន័យខាងល�ើ។ ជាធម្មតា ទណ្ឌកម្មបែបនេះមានទម្រង់ដូចជា
ការដែលគ្រូបង្រៀនម្នាក់ប៉ះពាល់រាងកាយសិស្សម្នាក់ដោយផ្ទាល់ ដោយប្រើប្រាស់ដៃរបស់ពួកគេ ឬ វត្ថុអ្វីមួយ តាមរយៈ ការកាន់
វត្ថុនោះនៅក្នុងដៃ ឬ ប្រើប្រាស់វត្ថុនោះសម្រាប់វាយ។ ទណ្ឌកម្មបែបនេះក៏រាប់បញ្ចូលផងដែរនូវអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយដោយខ្លួនឯង
ដូចជា ឲ្យកុមារយកដៃទៅខោកវត្ថុដែលមានផ្ទៃរាបស្មើ។
កុមារដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ
កុមារីដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ១៧ឆ្នាំ បានរ�ៀបរាប់អំពីការដែលគ្រូបង្រៀនមួលភ្លៅ ញឹងជ�ើងសក់ មួលថ្ពាល់

វាយក្បាល នឹងស�ៀវភៅ និង ប្រាប់ឱ្យខោកតុ ដោយឡែក កុមារាបានរ�ៀបរាប់ឱ្យដឹងអំពប
ី ទពិសោធន៍ដែលធ្លាប់បានជួបប្រទះ

ឬ ធ្លាប់បានឃ�ើញការវាយ (ដោយប្រើប្រាស់បន្ទាត់ រំពាត់ប្ញស្សី ឬ ខ្សែក្រវ៉ាត់) ការញឹងស្លឹកត្រច�ៀក ការញឹងជ�ើងសក់
ការវាយក្រចកដៃ និងការប្រើប្រាស់កៅស៊ូផ្ទាត់ត្រច�ៀក។ ពួកគេក៏បានរ�ៀបរាប់ឱ្យដឹងផងដែរ អំពីការដែលគ្រូប្រាប់ឱ្យពួកគេបង្ក

ការឈឺចាប់ទៅល�ើខ្លួនឯង ដូចជា ការប្រាប់ឱ្យពួកគេយកក្រចកដៃរបស់ពួកគេទៅវាយនឹងជញ្ជាំង ឬ ខោកតុ។
ស្ត្រី និងបុរសដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ

	ស្ត្រីដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ បានរ�ៀបរាប់ឱ្យដឹងអំពីការដែលគ្រូបង្រៀនបានវាយដំ ញឹងស្លឹកត្រច�ៀក

មួលភ្លៅ ទាញសក
្លឹ ត្រច�ៀក និងប្រាប់ឱយ្ ពួកគេយកក្រចកដៃវាយជញ្ជាង
ំ ។ ក្រុមបុរសបាន រ�ៀបរាប់អព
ំ កា
ី រមួលស្បែកពោះ ការវាយ
នឹងរំពាត់ ការញឹងសក
្លឹ ត្រច�ៀក ការទងច
្គិ ក្បាលគ្នា ការវាយដំ ការវាយបាតដៃ ការកច
្តិ ការបូតច្រមុះ ការបោចសក់ ការញឹងជ�ើងសក់។

			

៣.៣.២.	ទណ្ឌកម្មក្នុងទម្រង់ដែលមិនប៉ះពាល់ទៅល�ើរាងកាយ
ទណ្ឌកម្មក្នុងទម្រង់ដែលមិនប៉ះពាល់ទៅល�ើរាងកាយ

រួមមាន

សកម្មភាពដែលមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់កម្លាំងកាយ។

ឧទាហរណ៍មួយចំនួន ក៏មានធាតុផ្សំដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរាងកាយផងដែរ ដូចជា ការបង្កឱ្យមានភាពន�ឿយហត់ទៅល�ើរាងកាយ

ឬ ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពលកម្មផ្លូវកាយ ឬ ការច្របាច់បញ្ចូលគ្នានូវការបង្កឱ្យមានការលំបាកផ្លូវកាយ និង ការធ្វើឱ្យមានអារម្មណ៍អាប់ឱន
(ឧ. ការដែលតម្រូវឱ្យហាមាត់ឈរនៅមុខថ្នាក់រយៈពេលយូរ)។ ឧទាហរណ៍ដែលអ្នកចូលរួមបានរ�ៀបរាប់ រួមមាន ចាប់ពីការងារ

ស្រាលៗ ដូចជា ការសំអាតថ្នាក់រ�ៀន ឬ ការរ�ើសសំរាម រហូតដល់ទណ្ឌកម្មដែលអាចនាំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ ដូចជា ការឈរ

នៅកណ្តាលថ្ងៃរយៈពេលយូរ ដែលនាំឱ្យមានការប្រឈមទៅនឹងការអស់កម្លាំង និងខ្សោះជាតិទឹកពីក្នុងខ្លួនដោយសារតែកំដៅ

ថ្ងៃ។ ជាចុងក្រោយទណ្ឌកម្មដែលមិនប៉ះពាល់ទៅល�ើរាងកាយ រួមមាន ការពិន័យជាប្រាក់។
កុមារដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ

កុមារីដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ ធ្លាប់ត្រូវបានគ្រូប្រាប់ឱ្យឈរនៅក្នុងថ្នាក់ មិនឱ្យចូលរ�ៀន និងរត់ជុំវិញ

អគារសាលារ�ៀន។

កុមារាដែលមានអាយុចន្លោះពី

១៣ឆ្នាំ

ទៅ

១៧ឆ្នាំ

បានរ�ៀបរាប់ឱ្យដឹងអំពីការដែលពួកគេត្រូវបានគ្រូ

ប្រាប់ឱ្យឈរនៅក្រៅថ្នាក់ រត់ជុំវិញអគារសាលារ�ៀន ឈរជ�ើងម្ខាងនៅក្នុងថ្នាក់រ�ៀន ឈរនៅដងទង់ជាតិ (ក្រោមកំដៅថ្ងៃ)

រ�ើសសំរាម ដងទឹក (ដ�ើម្បីចាក់បំពេញអាងទឹកនៅក្នុងបង្គន់ និង ស្រោចសួនច្បារ) ព្រមទាំងសំអាតថ្នាក់រ�ៀន។ កុមារាបាន
ពិភាក្សាអំពីផលវិបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សាលារ�ៀន ដែលរួមមាន ការពិន័យជាប្រាក់ចពោ
ំ
ះការមករ�ៀនយឺត

ដែលសិស្សអាចត្រូវបង់ក្នុងតម្លៃ ៥០០រ�ៀល ដោយឡែក ការដែលសិស្សអវត្តមានក្នុងមួយថ្ងៃ អាចតម្រូវឱ្យពួកគេបង់ការពិន័យ

ចំនួន ១ដុល្លារ។ ការប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវ ក៏អាចត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មដោយតម្រូវឱ្យទិញក្រដាស ឬ ស�ៀវភៅពីគ្រូបង្រៀនផងដែរ។
ស្ត្រី និងបុរសដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ

ស្ត្រីដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ បានផ្តល់ឧទាហរណ៍មួយចំនួនដូចជា ការដែលតម្រូវឱ្យពួកគេឈររយៈពេលយូរ

រាប់បញ្ចូលទាំងការឈរក្រោមកំដៅថ្ងៃផងដែរ ការលាងសំអាតបង្គន់ និងការរត់ជុំវិញដងទង់ជាតិ នៅក្នុងសាលារ�ៀនរបស់ពួកគេ។
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របកគំហ�ើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអព�
ំ ើហិង្សាល�ើកុមារ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣ - របាយការណ៍គុណភាព

បុរសដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ បានរ�ៀបរាប់ឱ្យដឹងអំពីទណ្ឌកម្មមួយចំនួនដូចជា ការឈរក្រៅថ្នាក់ ឬ ការឈរ

ជ�ើងម្ខាង ការឈរក្រោមកំដៅថ្ងៃ ការរត់ជុំវិញអគារសាលារ�ៀន ការរ�ើសសំរាម ការដងទឹកដ�ើម្បីចាក់បំពេញអាង និង ស្រោចផ្កា

ការសំអាតថ្នាក់រ�ៀន ការសំអាតបង្គន់ ការតម្រូវឱ្យអាវ៉ង់មុខថ្នាក់ ការល�ើកដៃម្ខាងឡ�ើងល�ើ និង ចំហមាត់របស់ពួកគេរយៈពេលយូរ

ការកាត់ស្មៅ និងធ្វើពលកម្មនៅក្នុងបរិវេណសាលារ�ៀន។ ក្រុមបុរសក៏បានពិភាក្សាផងដែរ អំពីទណ្ឌកម្មផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងនោះ
មានអ្នកចូលរួមម្នាក់បានរ�ៀបរាប់ឱ្យដឹងថា នៅពេលដែលសិស្សធ្វើខុស គ្រូបែរជាសរសេរថា សិស្សអវត្តមានទៅវិញ ដូចជា

ការសរសេរថា សិស្សអវត្តមានរយៈពេល ២០ថ្ងៃ (ដែលនាំឱ្យមានការពិន័យជាប្រាក់ ចំនួន ២០ដុល្លារ) និង ទណ្ឌកម្មផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

ចំពោះការចតយានជំនិះខុសកន្លែង។

	នៅពេលដែលគេបានសាកសួរថាត�ើពួកគេទទួលរងផលប៉ះពាល់ដូចម្តេច ប្រតិកម្មរបស់អ្នកចូលរួមចំពោះការអនុវត្តវិន័យ

ទៅល�ើរាងកាយនៅឯសាលារ�ៀន មានភាពដូចគ្នាចំពោះក្រុមបុរស និងស្ត្រីគ្រប់វ័យទាំងអស់។ ពួកគេបានរ�ៀបរាប់ថា ធ្វើឱ្យពួកគេ

មានអារម្មណ៍ក្រៀមក្រំ ខ្មាសអ�ៀន មានអារម្មណ៍ខឹងសម្បារ មានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាច ព្រមទាំងមិនចង់ទៅសាលារ�ៀន ឬ រ�ៀនសូត្រ ។

បុរសមួយចំនួនតូចដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ បាននិយាយថា ពួកគេមានអារម្មណ៍ខឹង ឬ មានបំណងចង់សងសឹក។

កាលខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី ២ ខ្ញុំមិនចេះគិតលេខឡើយ ដូច្នេះ គ្រូបានដាក់ទណ្ឌកម្មឱ្យខ្ញុំឈរ។ ពេលនោះ ខ្ញុំនៅក្មេង
ខ្ញុំមិនដឹងអ្វីឡើយ។ ឥឡូវនេះ ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខកចិត្ត និងខឹងគ្រូបង្រៀន។

កិច្ចពិភាក្សាក្រុមជាមួយកុមារាដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៦-១៧ឆ្នាំ នៅខេត្តកំពត

" មានអារម្មណ៍ខឹង និង ចង់សងសឹក - នឹងខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រ ដើម្បីឱ្យក្លាយជាគ្រូបង្រៀន 

		 បន្ទាប់មកវាយសិស្សរបស់ខន
្លួ ឯងវិញ ដើម្បីជាការសងសឹក។ "
" ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខឹង។ សិស្សមួយចំនួនបានឈប់រៀន។ "

" ចម្លើយគឺ ប្រសិនបើកុមារម្នាក់ធ្វើខុស គ្រូបង្រៀនមិនត្រូវប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាឡើយ ដោយឡែក 

		 គ្រូបង្រៀន គួរផ្តល់ដំបូន្មានណែនាំជំនួសវិញ។ "
 	

" យើងមិងចង់ឱ្យគ្រូបង្រៀនវាយសិស្សដូចមុនឡើយ។ សូមប្រាប់ឱ្យពួកគាត់បានដឹងផង។ "
កិច្ចពិភាក្សាក្រុមជាមួយ បុរសដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨-២៤ឆ្នាំ នៅខេត្តកំពត

៣.៤. តើកុមារមានអារម្មណ៍ដូចម្តេច ប្រសិនបើពួកគេជួបប្រទះអំពើហិង្សា?
អំព�ើហិង្សានៅក្នុងសហគមន៍ ជាពិសេស អំព�ើហិង្សាដែលប្រព្រឹត្តដោយឪពុកម្តាយ មិនចំពោះថាអ្នកចូលរួមបានទទួលរង

អំព�ើហិង្សាទាំងនោះដោយផ្ទាល់ ឬ បានម�ើលឃ�ើញអំព�ើហិង្សាទាំងនោះឡ�ើយ ត្រូវបានល�ើកឡ�ើងថា មានផលប៉ះពាល់យ៉ាង

ធ្ងន់ធ្ងរទៅល�ើកុមារ។

កុមារដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ
កុមារីដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ បានរ�ៀបរាប់អំពីប្រតិកម្មដែលពួកគេរំពឹងថានឹងស្តាប់ឮពីកុមារដែលធ្លាប់

បានជួបប្រទះអំព�ើហិង្សា ដោយរាប់ចាប់ពីអារម្មណ៍ខកចិត្ត រហូតដល់ការធ្វើអត្តឃាត។ ពួកគេបានរ�ៀបរាប់អំពីអារម្មណ៍ភ័យខ្លាច

ចង់យំ

ខឹង

ធ្លាក់ទឹកចិត្ត

មានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្ត

មានអារម្មណ៍ភ័យ

តក់ស្លុត

មានវិបត្តិ

មិនសប្បាយចិត្ត

ព្រួយបារម្ភ

ន�ឿយហត់ ពិបាកក្នុងខ្លួន ក្រៀមក្រំ មិនចង់រ�ៀនសូត្រ មានអារម្មណ៍ថាខ្វះការយល់ចិត្តពីអ្នកដទៃ ទុក្ខសោក ឈឺក្បាល

និងអារម្មណ៍ឈឺចាប់ដទៃទ�ៀត ញ័រខ្លួន ការជេរស្តីខ្លួនឯង ការភ័យខ្លាចអ្នកដទៃបដិសេធចំពោះខ្លួនឯងការភ័យខ្លាចចំពោះការ
រ�ើសអ�ើង និងភាពឯកោ។

របកគំហ�ើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអព�
ំ ើហិង្សាល�ើកុមារ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣ - របាយការណ៍គុណភាព
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" មានអារម្មណ៍ក្រៀមក្រំ ភ័យខ្លាច។ "
" មិនចង់រៀនសូត្រ ចង់បោះបង់ការសិក្សា។ "
" គ្មាននរណាម្នាក់យល់អំពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេ។ "
(សិក្ខាសាលាជាមួយកុមារីអាយុចន្លោះពី ១៦ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ នៅរាជធានីភនំពេ
្ ញ)
កុមារាដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ បានរ�ៀបរាប់ក្នុងលក្ខណៈស្រដ�ៀងគ្នា អំពីការមានអារម្មណ៍ខឹង

មិនសប្បាយចិត្ត ភ័យខ្លាច ពិបាកក្នុងខ្លួន ចង់ចេញឲ្យឆ្ងាយពីផ្ទះ ធ្លាក់ទឹកចិត្ត ឯកោ មិនចង់រ�ៀនសូត្រ និង តក់ស្លុត។ កុមារាម្នាក់

បានផ្តល់ឧទាហរណ៍មួយអំពីស្វាមីម្នាក់ដែលបានបាញ់ភរិយារបស់គាត់ ដែលនាំឱ្យគាត់ត្រូវបាននគរបាលចាប់ខ្លួន និងបន្សល់ទុក

នូវកូនដែលមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាច

និងទ្រហោយំ។

កុមារាបានល�ើកឡ�ើងនូវករណីជាច្រើន

អំពីការដែលគេចាប់សម្រាតខោ

ី
ើចចំអកឱ្យពួកគេ។ ពួកគេបាននិយាយថា ការដែលមនុស្សចាស់ប្រព្រឹត្តបែបនេះ
ដែលធ្វើឱ្យលេចកេរ្តិ៍ភេទរបស់ពួកគេ ដ�ើម្បស�

បានធ្វើឱ្យពួកគេមានអារម្មណ៍ ខ្មាសគេ អាប់ឱន ខឹង និង ភ័យខ្លាច។ ក្នុងករណីមួយចំនួន មនុស្សចាស់បានលេងស�ើចកុមារា

ដោយការគំរាមក្រៀវពួកគេ ប៉ុន្តែ កុមារ យល់ឃ�ើញថា វាគួរឱ្យខ្លាចជាងការលេងស�ើច។
ស្ត្រី និងបុរសដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ

	ស្ត្រីដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ បានរ�ៀបរាប់ឱ្យដឹងអំពីផលវិបាកផ្លូវចិត្ត និងផ្លូវកាយនៃអំព�ើហិង្សាក្នុង

លក្ខណៈខុសគ្នាបន្តិចបន្តួច។ ពួកគេគិតថា ជនរងគ្រោះមានអារម្មណអ�
៍ ៀនខ្មាស ឯកោ ឈឺចាប់ និងខឹង ព្រមទាំងអាចមាន
អារម្មណ៍មិនប្រក្រតី ដែលធ្វើឱ្យពួកគេអាចចង់ធ្វើអត្តឃាត ប៉ុន្តែនៅពេលដទៃទ�ៀត ពួកគេអាចមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយហួស
ប្រមាណនៅពេលដែលនៅជាមួយអ្នកដទៃ

ដែលអាចនាំឱ្យមានការប្រព្រឹត្តប្រថុយប្រថាន

ដូចជា

ការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹង

ឬ ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញ�ៀន។ កុមារដែលទទួលរងអំព�ើហិង្សាអាចគេចសាលា ពួកគេអាចមានអារម្មណ៍រសាប់រសល់ ឬ នៅ

ស្ងៀមស្ងាត់តែម្នាក់ឯង និងមានវិបត្តិ តប់ប្រមល់។ ស្ត្រីមានការព្រួយបារម្ភថា កុមារដែលគ្មានបរិយាកាសផ្លូវចិត្តប្រកបដោយ

្ថិ ព និង កុមារដែល មានអារម្មណឯ
សុវតភា
៍ កោ ជាពិសេស ដោយសារតែត្រូវបានគេរំលោភ អាចនាំឱយ្ ពួកគេធ្វើអត្តឃាត។ ការប្រព្រឹត្ត
ដទៃទ�ៀតដែលបណ្តាលមកពីអំព�ើហិង្សា រួមមាន ការដែលនរណាម្នាកផ្តា
់ ច់ខ្លួននៅឆ្ងាយពីគេឯង ឬ ធ្វើដំណ�ើរដោយគ្មានគោលដៅ
ដោយសារតែ “ពួកគេខូចចិត”្ត (កិច្ចពិភាក្សាក្រុមជាមួយស្ត្រីដែលមានអាយុចន្លោះពី១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ នៅខេត្តព្រៃវែង)។

	បុរសដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ បានរ�ៀបរាប់ឱ្យដឹងអំពីការដែលត្រូវបានគេបង្ហាញកេរ្តិ៍ភេទ និងប៉ះពាល់
កេរ្តិ៍ភេទរបស់ពួកគេ កាលពីពេលដែលពួកគេនៅក្មេង។ ពួកគេមួយចំនួន បានបង្ហាញឱ្យឃ�ើញអំពីអារម្មណ៍ស្អប់អំព�ើទាំងនេះ

យ៉ាងខ្លាំង។ បុរសម្នាក់បានរ�ៀបរាប់អំពីកុមារាម្នាក់ដែលគាត់ស្គាល់ថា បានយល់សុបិន្តអាក្រក់ និងស្រែកយំនៅពេលដែល

ភ្ញាកដ
់ ង
ឹ ខន
្លួ ។ អ្វីដែលមានភាពទូលទ
ំ លា
ូ យជាងនេះ គឺក្រុមបុរសបានរ�ៀបរាប់ឱយ្ ដឹងអំពអា
ី រម្មណត
៍ ក់សត
្លុ ភ័យខ្លាច និងធ្លាក់ទក
ឹ ចិត្ត

ដែលអំព�ើហិង្សាបានបង្កឡ�ើង។ ពួកគេគិតថា កុមារដែលមានឪពុកម្តាយប្រើប្រាស់អំព�ើហិង្សាមានអារម្មណ៍ក្រៀមក្រំ និងធ្លាក់

ទឹកចិត្ត និង មិនចង់រ�ៀនសូត្រ ឬ មិនចង់ជួបជាមួយអ្នកជិតខាង ឬ មិត្តភក្តិឡ�ើយ ដោយសារតែពួកគេមានអារម្មណអ�
៍ ៀនខ្មាស

និងអាប់ឱន។ អំព�ើហិង្សាបានធ្វើឱ្យកុមារមានអារម្មណ៍ថាចង់ធ្វើអត្តឃាត គ្មានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងការប្រព្រឹត្តរបស់ពួកគេ និង
ធ្វើឱ្យពួកគេចង់ចាកចេញពីផ្ទះ។ ក្រុមបុរសបាននិយាយថា កុមារមួយចំនួនពិតជាបានរត់ចេញពីផ្ទះ និងរស់នៅតាមចិញ្ចើមថ្នល់។
ក្រុមបុរសក៏មានការព្រួយបារម្ភផងដែរថា កុមារអាចក្លាយជាកុមារកំព្រា ប្រសិនប�ើអព�
ំ ើហិង្សាបានបណ្តាលឱ្យឪពុកម្តាយលែងលះ
គ្នា និង បែកបាក់គ្រួសារ។ ពួកគេក៏បានធ្វើការកត់សម្គាលផ
់ ងដែរ អំពីការរំខានជានិច្ចជាកាល ដល់ ជីវិតរស់នៅជាប្រក្រតីក្នុងគ្រួសារ

ដោយសារ តែអំព�ើហិង្សាដែលបានក�ើតឡ�ើងជាទម្លាប់ ៖ ខ្ញុំបានឭការវាយតប់គ្នានៅក្នុងគ្រួសារ នៅពេលដែលប្តីមកពី ផឹកស្រាស្រវឹង

គាត់រមែងតែងវាយកូនរបស់គាត់។ គ្រប់ពេលដែលគាត់ស្រវឹង ប្រពន្ធ និងកូនរបស់គាត់បាន រត់ទៅសម្រាកនៅឯផ្ទះអ្នកជិតខាង។”  
(កិច្ចពិភាក្សាក្រុមជាមួយបុរសដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ នៅខេត្តស�ៀមរាប)
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របកគំហ�ើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអព�
ំ ើហិង្សាល�ើកុមារ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣ - របាយការណ៍គុណភាព

វគ្គទី ៤ ៖ របកគំហើញពីការស្រាវជ្រាវ
របកគំហ�ើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអព�
ំ ើហិង្សាល�ើកុមារ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣ - របាយការណ៍គុណភាព
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៤.

ការរឹតត្បិតផ្នែកវប្បធម៌ និងទម្លាប់សង្គម
ការស្រាវជ្រាវបានសាកសួរអ្នកចូលរួមអំពីទម្លាប់សង្គម និងប្រធានបទដែលវប្បធម៌ហាមឃាត់ ក្នុងលក្ខណៈជាសេចក្តីផ្តើម

ចំពោះការស�ើុបអង្កេត អំពីមូលហេតុដែលកុមារស្វែងរក ឬ មិនស្វែងរកជំនួយសម្រាប់ហេតុការណ៍អព�
ំ ើហិង្សា។

៤.១.	ទំនាក់ទំនងដៃគូស្នេហា
កុមារដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ
កុមារីដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ បានរ�ៀបរាប់អំពីប្រភេទនៃទំនាក់ទំនង ដោយធ្វើការបែងចែករវាងគូស្វាមី

ភរិយាដែលបានរ�ៀបអាពាហ៍ពិពាហ៏ “ដៃគូសង្សា” ។ គូស្វាមីភរិយាដែលបានរ�ៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ត្រូវបានចាត់ទុកថាមានការ
ទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការ និង តាមលក្ខណៈប្រពៃណី តាមរយៈ ពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ មានការយល់ព្រមពីមនុស្សចាស់ រស់នៅជាមួយ

គ្នា និង មានគ្រួសារមួយ។ ចំណងទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេ ត្រូវបានចាត់ទុកថាមានភាពរឹងមាំជាងចំណងទំនាក់ទំនងរបស់ដៃគូ
ដែលមិនទាន់បានរ�ៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍។

ពួកគេអាចមានភាពប�ើកចំហអំពីការដែលពួកគេស្ថិតនៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាប្តីប្រពន្ធ។

ដៃគូដែលមិនទាន់បានរ�ៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ត្រូវបានកំណត់ថា ជាអ្នកដែលបានចំណាយពេលវេលាជាមួយគ្នា ជជែកជាមួយគ្នា

រយៈពេលយូរ និង មានការប៉ះពាល់រាងកាយគ្នាក្នុងកម្រិតមួយ ដូចជាការកាន់ដៃគ្នា អង្គុយជិតគ្នា និងថ�ើបគ្នា។ ក្នុងករណីមួយ
ចំនួន “ដៃគូសង្សា” អាចរួមភេទ និងមានកូនផងដែរ។ អ្នកចូលរួមមួយចំនួនតូចបានល�ើកឡ�ើងអំពីមូលហេតុដែលមិនត្រូវរួមភេទ

ក្រៅចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ ក្នុងនោះ មានអ្នកចូលរួមម្នាក់បានល�ើកឡ�ើងអំពីហានិភ័យនៃការចម្លងមេរោគអេដស៍ អ្នកចូលរួម
ពីរនាក់បានល�ើកឡ�ើងអំពីការធ្វើឱ្យខូចប្រពៃណី និង អ្នកចូលរួមម្នាក់បានល�ើកឡ�ើងអំពីការមានកូនមិនតាមប្រាថ្នា ដែលអាច
ទាមទារឱ្យធ្វើការរំលូតកូន។ ជាទូទៅ កុមារីគិតថា ដៃគូដែលមិនទាន់បានរ�ៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ គប្បស្រ
ី
ឡាញ់ និងគោរពគ្នាទៅ

វិញទៅមក ព្រមទាំងអាចណែនាំឱ្យសមាជិកគ្រួសារបានស្គាល់។ ការឆ្លើយតបរបស់អ្នកចូលរួមមួយក្រុមបានផ្តល់តម្រុយឱ្យ

ដឹងអំពីការរំពឹងទុកខុសៗគ្នា រវាងបុរស និង ស្ត្រី មុនពេលរ�ៀប អាពាហ៍ពិពាហ៍អាចប្រព្រឹត្តអាក្រក់ទៅល�ើបុរសបានឡ�ើយ”។

(កិច្ចពិភាក្សាជាមួយកុមារីដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣-១៧ឆ្នាំ នៅរាជធានីភនំពេ
្ ញ)

“ ពួកគេបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ស្របច្បាប់។ ”
“ មនុស្សពីរនាក់រស់នៅជាមួយគ្នា។ ”
“ ពួកគេស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមក។ ”
“ ពួកគេមានកូនជាមួយគ្នា។ ”
“ គ្មានអំពើហិង្សា/ពួកគេមិនឈ្លោះប្រកែកគ្នា។ ”
កិច្ចពិភាក្សាជាមួយកុមារីអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៥ឆ្នាំ នៅខេត្តព្រៃវែង
	ក្រុមកុមារីក៏បានបង្ហាញឱ្យដឹងផងដែរថា គូស្វាមីភរិយាឈ្លោះប្រកែកគ្នា វាយតប់គ្នា និង ជួនកាលប្រើប្រាស់ អំព�ើហិង្សា
មិនចំពោះថាពួកគេបាន ឬ មិនបានរ�ៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ឡ�ើយ។ ពួកគេបានរ�ៀបរាប់ថា បានឮពាក្យ ដែលគូស្វាមីភរិយាប្រើប្រាស់
នៅពេលឈ្លោះគ្នា ដែលភាគច្រើនគឺជាពាក្យជេរគ្នា និង ការហៅឈ្មោះគ្នាមិនសមរម្យ ព្រមទាំងការគំរាមកំហែងប្រើប្រាស់អព�
ំ ើ
ហិង្សាក្នុងករណីមួយចំនួន។

		 មានគ្រួសារមួយចំនួនប្រើប្រាស់អំពហ
ើ ិង្សា វាយតប់គ្នា ជេរគ្នា និង គំរាមកំហែងដើម្បីបានប្រាក់ទៅ
		 ផឹកស្រា ឬ លេងល្បែង។

កិច្ជភាក្សាជាមួយកុមារីអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៥ឆ្នាំ នៅខេត្តព្រៃវែង
កុមារាដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ បានកំណត់ទៅល�ើគូស្វាមីភរិយាដែលបានរ�ៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ថា

ជាមនុស្សពីរនាក់ដែលរស់នៅជាមួយគ្នា និង មានគ្រួសារមួយ។ ទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេត្រូវបានទទួលស្គាលស្រប
់
ច្បាប់ (អ្នកផ្តល់

ចម្លើយម្នាក់បានចង្អុលបង្ហាញថា ពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ប្រពៃណី គឺជាពិធីដែលគេប្រារឰនៅក្នុងសហគមន៍ប៉ុណ្ណោះ និង ពុំមានការ
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របកគំហ�ើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអព�
ំ ើហិង្សាល�ើកុមារ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣ - របាយការណ៍គុណភាព

ទទួលស្គាល់ផ្លូវការឡ�ើយ)។ ពួកគេបានរ�ៀបរាប់អំពីសុភមង្គល និង ការដែលគូស្វាមីភរិយាស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមក ប៉ុន្តែ

ជាញឹកញាប់ពួកគេបានរ�ៀបរាប់អំពីភាពស្របច្បាប់នៃការទទួលបានសំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍ និង ការបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិ។
ិ ហ៍ (“ដៃគូសង្សារ”) ក៏ត្វរូ បានរ�ៀបរាប់ថាជាមនុសស្ ពីរនាក់ដែលស្រឡាញ់គ្ទនា ៅវិញទៅមក
ដៃគូដែលមិនទាន់បានរ�ៀបអាពាហ៍ពពា

ប៉ុន្តែ ពួកគេមិនប�ើកចំហអំពីទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេ ដូចជា គូស្វាមីភរិយាដែលបានរ�ៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ឡ�ើយ។ អ្នកចូលរួម

ភាគច្រើនបានឯកភាពថា សង្សារគឺជាទំនាក់ទំនងមួយដែលពោពេញទៅដោយមនោសញ្ចោតនា ដោយឡែកពាក្យថា “មិត្តស្រី”
សំដៅចំពោះមិត្តភក្តិភេទស្រី និង ពាក្យថា “ដៃគូ” សំដៅចំពោះទំនាក់ទំនងជាច្រើនដូចជា ដៃគូអាជីវកម្ម ឬ ដៃគូរ�ៀនសូត្រ។

ប�ើទោះបីជាពាក្យថា “ដៃគូរម
ួ ភេទ” ក៏ត្វរូ បានគេយល់ផងដែរក៏ដោយ ប៉ុន្តែ ក្រុមកុមារា ហាក់បដ
ី ច
ូ ជាទំនងនឹងសំដៅចំពោះអ្នកដែល
មានទំនាក់ ទំនងផ្លូវភេទថាជាសង្សារ។ កុមារាម្នាក់បានធ្វើការកត់សម្គាល់ថា បុរសម្នាក់អាចមានប្រពន្ធម្នាក់ និង សង្សារម្នាក់។
ស្ត្រី និងបុរសដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ
	ស្ត្រីដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ បានធ្វើការបែងចែករវាងប្រភេទទំនាក់ទំនងក្នុងលក្ខណៈមួយដែលស្រដ�ៀង

គ្នាទៅនឹងអ្នកចូលរួមជាស្ត្រីដែលមានវ័យក្មេងជាងផងដែរ។ គូស្វាមីភរិយាដែលបានរ�ៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ត្រូវបានបែងចែកខុសពី

“សង្សារ” ថាជាអ្នកដែលមានសំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍ស្របច្បាប់ និង បានរ�ៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍តាមប្រពៃណី ព្រមទាំងរស់នៅ

ជាមួយដោយប�ើកចំហ មានកូន និងទទួលការយល់ព្រមពីមនុស្សចាស់។ ក្រុមស្ត្រីបានប្រើប្រាស់ការពណ៌នាអំពីពាក្យថា សង្សារ
ក្នុងលក្ខណៈស្រដ�ៀងគ្នា ដោយផ្តោតយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅល�ើទំនាក់ទំនងមនោសញ្ចោតនា ដូចជា ការថ�ើបគ្នា ការចេញ

ទៅដ�ើរលេងខាងក្រៅជាមួយគ្នា និងការនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយគ្នារយៈពេលយូរ។ ពួកគេបាននិយាយថា សង្សារមួយចំនួនបាន
រួមភេទជាមួយគ្នា និងមានកូន ប៉ុន្តែពួកគេបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការប្រព្រឹត្តបែបនេះ ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការស្រឡាញ់គ្នាលួចលាក់។

ក្រុមស្ត្រីបានរ�ៀបរាប់អំពីការដែលគូស្វាមីភរិយានិយាយពាក្យពេចន៍ស្នេហាចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមក

ព្រមទាំងប្រៀបធ�ៀបទៅនឹង

ភាសាជាក់លាក់ដែលប្រើប្រាស់ដោយគូស្វាមីភរិយាឈ្លោះប្រកែកគ្នា ក្នុងនោះរួមមាន ការជេរគ្នា និងការគំរាមកំហែងប្រើប្រាស់
អំព�ើហិង្សាដោយផ្ទាល់ (ដូចជា ការគំរាមកំហែងបាញ់សម្លាប់)។

	បុរសដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ បានរ�ៀបរាប់អំពីភាពខុសគ្នាចម្បងៗ រវាងគូស្វាមីភរិយា និងគូសង្សារ

ថាគូស្វាមីភរិយាមានការទទួលស្គាលស្រប
់
ច្បាប់ និង គូសង្សារមិនទំនងថាអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបាន ប៉ុន្តែពួកគេបានធ្វើការកត់
សម្គាល់ថា គូស្វាមីភរិយាមួយចំនួនបានរស់នៅជាមួយគ្នាមុនពេលរ�ៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍។ បុរសម្នាក់បានធ្វើការកត់សម្គាល់ថា

មនុស្សមួយចំនួនមានសង្សារជាច្រើន។

៤.២. កូនឥតខាន់ស្លា
កុមារដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ
កុមារីដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ បានរ�ៀបរាប់អំពីប្រតិកម្មរបស់សហគមន៍ចពោ
ំ
ះអ្នកដែលមានកូនក្រៅ

អាពាហ៍ពិពាហ៍ ដោយប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍អវិជ្ជមានមួយចំនួន (ឥតកេរ្តិ៍ខ្មាស ប្រព្រឹត្តមិនល្អ គួរឱ្យស្អប់) និងជាទូទៅ គេភាគច្រើន

រិះគន់ម្តាយរបស់កុមារ និង ពុំមាននរម្នាក់និយាយអំពីឥរិយាបថរបស់បុរសដែលជាឪពុករបស់កុមារឥតខាន់ស្លានោះឡ�ើយ)។

គេមិនបានសួរអំពប
ី ញ្ហានេះដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ក្រុមកុមារាឡ�ើយ។

“ ស្រីឥតកេរ្តិ៍ខ្មាស។ ”
“ ស្រីមានកូនអត់ប្តី។ ”
“ ស្រីប្រព្រឹត្តមិនល្អ។ ”
“ ស្រីដែលសង្គមស្អប់ខ្ពើម។ ”
“ កូនឥតខាន់ស្លា។ ”
“ ស្រីដែលមិនចេះអៀនខ្មាស។ ”
កិច្ចពិភាក្សាជាមួយកុមារីអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៥ឆ្នាំ នៅរាជធានីភ្នំពេញ
របកគំហ�ើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអព�
ំ ើហិង្សាល�ើកុមារ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣ - របាយការណ៍គុណភាព
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ស្ត្រី និងបុរសដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ
	ស្ត្រីដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ មានអារម្មណ៍ថា ឪពុកម្តាយដែលមិនបានរ�ៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ នឹងត្រូវគេ

ដ�ៀល និងចាត់ទុកថា “ជាមនុស្សមិនល្អ” ។ ឪពុកម្តាយរបស់កូនឥតខាន់ស្លានឹងត្រូវគេនិយាយដ�ើម។ ក្រុមស្ត្រីបានបន្ថែមថា

អ្នកដទៃក៏នឹងមិនពេញចិត្តចំពោះឪពុកម្តាយរបស់កូនឥតខាន់ស្លាផងដែរ មិនមែនតែម្តាយនោះទេ។ ពួកគេបានបន្ថែមទ�ៀតថា
ី ញ្ហានេះដោយ
ស្ថានភាពបែបនេះ នឹងធ្វើឱ្យឪពុកម្តាយដែលមិនបានរ�ៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មានការអ�ៀនខ្មាស។ គេមិនបានសួរអំពប
ផ្ទាល់ទៅកាន់ក្រុមបុរស ឡ�ើយ។

៤.៣.	ទំនាក់ទំនងរវាងភេទដូចគ្នា
កុមារដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ
កុមារីដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ បានរ�ៀបរាប់អំពីឥរិយាបថអវិជ្ជមានដែលពួកគេធ្លាប់ឮចំពោះបុរស និង

ស្ត្រីដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា។ ពួកគេបាននិយាយថា សមាជិកសហគមន៍នឹងរិះគន់ មិនពេញចិត្ត ស�ើចចំអក និងនិយាយដ�ើម

អំពីពួកគេ។ សហគមន៍វាយតម្លៃដៃគូស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា ផ្អែកល�ើបរិបទនៃការរំពឹងទុកចំពោះទំនាក់ទំនងប្រក្រតីរវាងបុរស និង
ស្ត្រី ។ ឧទាហរណ៍ សមាជិកសហគមន៍ទំនងនឹងសន្និដ្ឋាន ថាដៃគូដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា ពុំមានអនាគត ដោយសារតែពួកគេ

មិនអាចមានកូនបាន។ នៅក្នុងឧទាហរណ៍ដទៃទ�ៀត អ្នកចូលរួមបាននិយាយថា ប្រជាពលរដ្ឋអាចសួរថា រវាងដៃគូ (បុរស) ទាំង
ពីរនាក់ “ត�ើនរណាជា មនុស្សប្រុស និង នរណាជាមនុស្សស្រី?” វាពុំមានភាពច្បាស់លាស់ឡ�ើយ ថាត�ើសំនួរទាំងនេះមានចេតនា

បង្កប់អត្ថន័យតិះដ�ៀល ឬ ស�ើចចំអក (ដោយធ�ៀបទៅនឹងការអនុវត្តន៍រួមភេទ) ឬ ថាត�ើវាក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងផងដែរនូវការរំពឹងទុកជាទូទៅ

អំពីយេនឌ័រដែលគ្មានភាពបត់បែនទន់ភ្លន់ ចំពោះគ្រប់ដៃគូទាំងអស់។ ទាក់ទងទៅនឹងទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទរវាងស្ត្រី និងស្ត្រី អ្នក

ចូលរួមម្នាកបា
់ នផ្តល់មតិយោបល់ថា ស្ត្រីម្នាកអា
់ ចខកចិត្តដោយសារបុរស ដូច្នេះ នាងក៏ជ្រស
ំ ងជាមួយស្ត្រីវិញ។
ើ រ�ើសយកទំនាក់ទន

“ គេនឹងនិយាយដើម។ ”
“ វាមិនសមឡើយដែលស្រីស្រឡាញ់ស្រីដូចគ្នា។ ”
“ គេនឹងតិះដៀលពួកគេ។ ”
“ វាជារឿងដែលគួរឱ្យខ្មាសអៀនខ្លាំងណាស់។ ”
“ ប្រសិនបើស្រីស្រឡាញ់ស្រី ពួកគេនឹងត្រូវរន្ទះបាញ់។ ”
កិច្ចពិភាក្សាជាមួយកុមារីអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៥ឆ្នាំ នៅខេត្តព្រៃវែង
កុមារាដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ ស្ទើរតែពុំមានមតិយោបល់អ្វីទាល់តែសោះអំពីទំនាក់ទំនងរវាងភេទ

ដូចគ្នា។ ក្រុមកុមារាដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ ក្នុងខេត្តកំពត បាននិយាយថា ពួកគេ ធ្លាប់ឮអំពដី ៃគូដែលមាន

បុរសពីរនាក់ ឬ ស្ត្រីពីរនាក់ស្រឡាញ់គ្នា។ កុមារាដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៦ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ ស្គាល់ពាក្យថា “បុរសស្រឡាញ់បុរស”
ព្រមទាំងបាននិយាយថា “ភេទដូចគ្នាពុំមែនជាបញ្ហាអ្វីឡ�ើយ ប៉ុន្តែករណីនេះ កម្រខ្លាំងណាស់”។ ក្រុមកុមារនៅខេត្តស�ៀមរាប
បាននិយាយថា ពួកគេដឹងថា គូសង្សារ អាចជាអ្នកដែលមានភេទដូចគ្នា ប៉ុន្តែ ពួកគេមិនបានបង្ហាញឱ្យឃ�ើញអំពីគំនិតយល់ស្រប
ឬ គំនិតប្រឆាំងអ្វីឡ�ើយ។

ស្ត្រី និងបុរសដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ
	ស្ត្រីដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ យល់ឃ�ើញថាទំនាក់ទំនងរវាងភេទដូចគ្នា គឺជារ�ឿងមួយដែលមិនសមស្រប

ូ បាននិយាយថា វាគឺជាប្រធានបទមួយដែលលំបាកក្នុងការពិភាក្សា។ មានតែ
ក្នុងការនិយាយ។ អ្នកចូលរួមជាស្ត្រីស្ទើរតែគ្រប់រប

ស្ត្រីម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ បាននិយាយថា វាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការនិយាយ។ ស្រដ�ៀង

គ្នាទៅនឹងកុមារីដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំដែរ ពួកគេបាននិយាយថា ទំនាក់ទំនងរវាងភេទដូចគ្នា គឺជារ�ឿងដែល

គួរឱ្យអាម៉ាស់ ខ្មាសអ�ៀន និង ត្រូវបានសង្គមរ�ើសអ�ើង ព្រមទាំងបាននិយាយអំពីការដែលទំនាក់ទំនងបែបនេះនាំឱ្យពួកគេគ្មានកូន
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របកគំហ�ើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអព�
ំ ើហិង្សាល�ើកុមារ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣ - របាយការណ៍គុណភាព

“គ្មានអនាគត និងគ្មានកូន ម�ើលថែនៅពេលដែលពួកគេចាស់”។ ផ្ទុយពីកុមារីដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ ពុំមាន
ការល�ើកឡ�ើងអំពីការស�ើចចំអក ឬ ការនិយាយដ�ើមឡ�ើយ ប៉ុន្តែ ចំណុចនេះអាចបណ្តាលមកពីវគ្គស្រាវជ្រាវដែលមានទម្រង់ខុស
គ្នា ឬ ដោយសារតែអ្នកចូលរួមម្នាក់បានប�ើកចំហថា ខ្លួនឯង គឺជាស្រីស្រឡាញ់ស្រី ដែលអាចជះឥទ្ធិពលទៅល�ើរប�ៀបដែលអ្នក

ផ្តល់ចម្លើយដទៃទ�ៀត និយាយអំពីទំនាក់ទំនងភេទដូចគ្នា។ អ្នកចូលរួមមួយក្រុមដែលជាស្ត្រី មានអាយុចន្លោះពី១៨ឆ្នាំ ទៅ២៤ឆ្នាំ

គិតថាដៃគូភេទដូចគ្នាមានការច្រណែនច្រើន និងទំនងនឹងឈ្លោះប្រកែកគ្នា។

“ យើងមានអារម្មណខ
៍ ្មាសអៀន ប្រសិនបើយើងនិយាយអំពីបញ្ហានេះ។ ”
“ ការរើសអើងពីសង្គម។ ”
“ សង្គមពុំមានការបើកទូលាយ។ ”
“ គ្មានអនាគត គ្មានកូន មិនអាចធ្វើអីបា
្វ ន មិនខ្លាចថានាងនឹងស្រឡាញ់បុរស

		 មិនអាចស្រឡាញ់គ្នាយូរអង្វែង។ ”

កិច្ចពិភាក្សាក្រុមជាមួយស្ត្រីអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ នៅរាជធានីភនំពេ
្ ញ
	ស្រដ�ៀងគ្នាទៅនឹងក្រុមបុរសដែលមានវ័យក្មេងជាងដែរ បុរសដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ ពុមា
ំ នមតិយោបល់

អ្វីឡ�យ
ើ អំពទ
ី នា
ំ ក់ទន
ំ ងភេទដូចគ្នា។ អ្នកខ្លះបានទទួលស្គាលថា
់ មានទំនាក់ទន
ំ ងភេទដូចគ្នា នៅពេលដែលនិយាយអំពគ
ី ស្
ូ ម
វា ភ
ី រិយា
និង ដៃគូសង្សារ ប៉ុន្តែ ពុំមាននរណាម្នាក់បានធ្វើការចែករំលែកអំពីការឆ្លុះបញ្ចាំងណាមួយរបស់ខ្លួនឯង ឬ ផ្តល់មតិយោបល់ទៅល�ើ
ឥរិយាបថសង្គមឡ�ើយ។

៤.៤. រូបភាពអាសអាភាស
កុមារដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ
កុមារីដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ បានបង្ហាញអំពីភាពអាម៉ាស់ និងការមាក់ងាយយ៉ាងខ្លាំងដែលពាក់ព័ន្ធ

ទៅនឹងរូបភាពអាសអាភាស និង អ្នកដែលម�ើលរូបភាពទាំងនោះ។ កុមារីទាំងនេះ បាននិយាយថា ពួកគេមិននិយាយអំពីបញ្ហានេះ
ជាទូទៅនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេឡ�ើយ ដោយសារតែពួកគេខ្លាចគេឮ និង នាំឱ្យខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ពួកគេ។

ប្រសិនបើទីកន្លែងមួយបញ្ចាំងភាពយន្តអាក្រាត (អាសអាភាស) យើងនឹងមិនទៅកន្លែងនោះឡើយ 
ព្រោះយើងជាស្រី.... ខ្លាចខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះ។

សិក្ខាសាលាជាមួយកុមារីអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៥ឆ្នាំ នៅរាជធានីភ្នំពេញ
កុមារាដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ បានប្រាប់ឱ្យដឹងថាពួកគេមិនធ្លាប់បានឃ�ើញរូបភាពអាសអាភាស

តាមរយៈខ្សែភាពយន្ត និង វីដេអូឡ�ើយ ប៉ុន្តែ ពួកគេបានរ�ៀបរាប់ថា ទស្សនាវដ្តីគឺជាប្រភពមួយដែលនាំឱ្យពួកគេម�ើលឃ�ើញរូបភាព

អាក្រាត។ មានតែកុមារាចំនួនបីនាក់ប៉ុណ្ណោះ បានបញ្ជាក់ថា ពួកគេដឹងអំពីភាពយន្តអាសអាភាស ប៉ុន្តែ ពួកគេមិនធ្លាប់បានម�ើល
ឡ�ើយ។ អ្នកផ្តល់ចម្លើយម្នាក់បានល�ើកឡ�ើងថា ការម�ើលរូបភាពអាសអាភាស មានទំនាក់ទំនងទៅនឹងការបង្កើនតណ្ហាផ្លូវភេទ
របស់មនុស្សម្នាក់។

ស្ត្រី និងបុរសដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ
	ស្ត្រីដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ មានអារម្មណខ្
៍ មាសអ�ៀន និង ពិបាកក្នុងការនិយាយអំពីរប
ូ ភាពអាសអាភាស

ដោយសារតែអ្នកដទៃយល់ឃ�ើញថា វាគឺជាប្រភពមួយដែលនាំឱ្យមានភាពអាម៉ាស់។ ស្ត្រីពីរនាក់បាននិយាយថា ការនិយាយអំពី

រូបភាពអាសអាភាស គឺជារ�ឿងដែលអាចទទួលយកបាន។ ពួកគេបានរិះគន់ចំពោះរូបភាពអាសអាភាស ប៉ុន្តែ ពួកគេគិតថា

របកគំហ�ើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអព�
ំ ើហិង្សាល�ើកុមារ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣ - របាយការណ៍គុណភាព
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វាប្រស�ើរជាងក្នុងការនិយាយដោយប�ើកចំហរអំពីវត្តមាននៃបញ្ហានេះ

ជាជាងការបន្ថែមបន្ទុកទៅល�ើរ�ឿងរ៉ាវដែលបញ្ហានេះអាច

បង្កឡ�ើងដោយការព្រង�ើយកន្តើយចំពោះវា។ បុរសដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ ក្នុងខេត្តស�ៀមរាប មិនបានពិភាក្សា

អំពីបញ្ហារូបភាពអាសអាភាសនៅក្នុងសិក្ខាសាលាឡ�ើយ ប៉ុន្តែក្រុមបុរសនៅខេត្តកំពតបាននិយាយថា ពួកគេដឹងអំពខ្សែ
ី
ភាពយន្ត
និង ទស្សនាវដ្តីអាសអាភាស ហ�ើយពួកគេបានពង្រីកការពិភាក្សាដោយគ្របដណ្តប់ទៅល�ើសកម្មភាពលួចម�ើលកេរ្តិ៍ភេទអ្នកដទៃ
ក្នុងនោះមានអ្នកចូលរួមចំនួន ២នាក់ រ�ៀបរាប់អំពីការលួចម�ើលអ្នកដទៃងូតទឹក។

៤.៥. ការរួមភេទដោយដៃ
កុមារដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ
កុមារីដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៥ឆ្នាំ អាចជាមិនធ្លាប់បានឮ អំពកា
ី ររួមភេទដោយដៃ ឬ ពួកគេមានភាពអ�ៀនខ្មាស

ខ្លាំងពេកក្នុងការនិយាយថា ពួកគេធ្លាប់ឮអំពីបញ្ហានេះ។ កុមារីដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៦ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ នៅរាជធានីភនំពេ
្ ញ បាន

៉ា ច្បាស់លាស់អព
ពន្យល់យង
ំ កា
ី ររួមភេទដោយដៃ (“ការឈានដល់ចណ
ំ ច
ុ កំពល
ូ ផ្លូវភេទដោយប្រើប្រាស់ដៃ”) ប៉ុន្តែ ពួកគេបានប្រាប់
ឱ្យដឹងផងដែរថា ពួកគេមានភាពអ�ៀនខ្មាសក្ង
នុ ការនិយាយអំពប
ី ញ្ហានេះ។ កុមារីម្នាកក
់ ង
នុ្ ខេត្តព្រៃវែង បាននិយាយថា នាងមិនទំនង

នឹងនិយាយអំពប
ី ញ្ហានេះជាមួយអ្នកដទៃឡ�ើយ អាស្រ័យដោយការនិយាយអំពប
ី ញ្ហាបែបនេះត្រូវបានចាត់ទក
ុ ថាជារ�ឿងមិនសមស្រប
ចំពោះការដែលស្ត្រីនិយាយអំពីការរួមភេទដោយដៃបែបនេះ។

		 នៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីពាក្យ ឬ បញ្ហាទាំងនោះ យើងមានអាម្មណ៍កៅខ
្ត ្លួន 
		 គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើម និងខ្មាសអៀន។

សិក្ខាសាលាជាមួយកុមារីអាយុចន្លោះពី ១៦ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ នៅរាជធានីភ្នំពេញ

		 វាពិបាកនិយាយណាស់ ពាក្យនោះអាក្រកស
់ ប
ា្ត  ន
់ ង
ិ ពិបាកស្តប
ា ណា
់
ស់។ វាមិនពិរោះស្តប
ា ឡ
់ យ
ើ ។ បើបប
្រា ់
		 ទៅអ្នកដទៃ យើងខ្លាចថាគេនឹងសើចចំអកឱ្យយើង។ មនុស្សស្រីមិនគួរនិយាយអំពីរឿងបែបនេះទេ។

សិក្ខាសាលាជាមួយកុមារីអាយុចន្លោះពី ១៦ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ នៅខេត្តព្រៃវែង
ស្ត្រី និងបុរសដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ
	ដូចគ្នាទៅនឹងសំណរួ ដទៃទ�ៀតដែលបានពិភាក្សាដែរ ក្រុមដែលមានវ័យច្រើនជាង មានពេលវេលាតិចជាង និងមានវគ្គសណ
ំ រួ

ដែលមានលក្ខណៈខុសគ្នាបនច
្តិ បនច
្តួ ដែលនាំឱយ្ មានការឆ្លើយតបខុសគ្នាដែរ។ ក្រុមស្ត្រីដែលមានអាយុ ចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ ឆ្នាំ

ត្រូវបានសាកសួរអំពរី ប�ៀបបនរ្ធូ ភាពតានតឹងផ្លូវភេទដោយគ្មានដៃគូ ដូច្នេះ អ្នកដែលបានឆ្លើយតប បានរ�ៀបរាប់អព
ំ ដ
ី ណោ
ំ
ះស្រាយ
ផ្សេងៗដែលខុសពីការរួមភេទដោយដៃ (សម្រាប់បុរស) រាប់ចាប់ពីការលេងបាល់ទាត់ដ�ើម្បីកចា
ំ ត់ចោលនូវថាមពលល�ើសលប់

រហូតដល់ការម�ើលរូបភាពអាសអាភាស។ ចម្លើយហាក់បីដូចជា សំដៅចំពោះតែចំណង់ផ្លូវភេទរបស់បុរសដែលក�ើតឡ�ើងក្នុង

លក្ខណៈបែបនេះ ប៉ុន្តែពុំមានការរ�ៀបរាប់អំពីការដែលស្ត្រីរួមភេទដោយដៃ ឬ ចំណង់ផ្លូវភេទរបស់ស្ត្រីឡ�ើយ។

	បុរសគ្រប់វ័យហាក់បីដូចជាមានភាពស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការនិយាយអំពីការរួមភេទដោយដៃ។ ប�ើទោះបីជាពុំមានកត់ត្រានៅក្នុង

៏ យ ប៉ុន្តែ ក្ង
នុ អំឡុងពេលសាកសួរ អ្នកសម្របសម្រួលបានពិភាក្សាអំពី មតិយោបល់មយ
ួ ចំនន
ួ តូចដែលអ្នកចូលរួម
កំណត់ហេតុកដោ
ជាបុរសបានល�ើកឡ�ើង ដូចជា ការដែលពួកគេបានឮអំពីការរួមភេទដោយដៃតែនៅក្នុងបរិបទដែលគេមិនពេញចិត្តទៅនឹងទង្វើ
បែបនេះ និង ជាទង្វើដែលគួរឱ្យខ្មាសអ�ៀនក្នុងការនិយាយ។
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របកគំហ�ើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអព�
ំ ើហិង្សាល�ើកុមារ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣ - របាយការណ៍គុណភាព

៤.៦. ការងារលក់ភេទ និង ការរួមភេទដើម្បីទទួលបានអំណោយ
កុមារដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ
កុមារីដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ បានរ�ៀបរាប់អំពីឥរិយាបថអវិជ្ជមានដែលពួកគេធ្លាប់ឮ អំពីអ្នកដែល

ទិញភេទ និង លក់ភេទ។ បុរសដែលចំណាយប្រាក់ដ�ម
ួ ភេទ ត្រូវបានគេនិយាយថាជាមនុសស្ “ថោកទាប” “អាក្រក់” “ល្មោភកាម”។
ើ ប្ រី ម
មិនចំពោះថា ជាការទិញភេទ ឬ លក់ភេទឡ�ើយ មនុសស្ ម្នាកទ
់ ន
ំ ងនឹងត្រូវគេរិះគន់ តិះដ�ៀល និង មានគេនិយាយដ�ើម។ ក្ង
នុ ចំណោម

កុមារីអាយុចន្លោះពី ១៦ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ ក្នុងខេត្តព្រៃវែង កុមារីភាគច្រើនពុំមានមតិយោបល់អ្វីឡ�ើយដែលបង្ហាញឱ្យដឹងថា បញ្ហា
នុ ការនិយាយ ប៉ុន្តែ មានកុមារីប្រមាណមួយភាគបី ក្ង
នុ ចំណោមកុមារីទាង
ំ អស់ បាននិយាយ
នេះមានភាពគួរឱ្យខ្មាសអ�ៀនខ្លាំងពេកក្ង

ថា វាពុំមានបញ្ហាអ្វីឡ�ើយ [នៅក្នុងសហគមន៍] ប្រសិនប�ើគេនិយាយអំពីការងារលក់ភេទ។
បុរសដែលចំណាយប្រាក់ដ�ើម្បីរួមភេទ ត្រូវបានគេហៅថាជា ៖

“ មនុស្សល្មោភកាម ”
“ មនុស្សថោកទាប ”
“ មនុស្សកោងកាច ”
“ មានប្រពន្ធហើយ នៅតែចង់រួមភេទជាមួយស្រីផ្សេងទៀត ”
“ មនុស្សអាក្រក់ ”
សិក្ខាសាលាជាមួយកុមារីអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៥ឆ្នាំ នៅរាជធានីភ្នំពេញ
កុមារីដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៥ឆ្នាំ ធ្លាប់បានឮអំពីអ្នកដែល ទទួលយកអំណោយជាថ្នូនឹងការរួមភេទ ប៉ុន្តែ

ភាពអាប់ឱន និង ការវិនិច្ឆ័យដែលទាក់ទងទៅនឹងការរួមភេទ ជាថ្នូនឹងអំណោយ បានធ្វើឱ្យពួកគេមានភាពខ្មាសអ�ៀន និង ពិបាក
ក្នុងការនិយាយអំពប
ី ញ្ហានេះ (កុមារីទាំងពីរក្រុមដែលមានអាយុចន្លោះពី១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៥ឆ្នាំ និង កុមារីដែលមានវ័យច្រើនជាងនេះ

សុទ្ធសឹងតែមានអារម្មណ៍បែបនេះដូចគ្នា)។ ការដែលត្រូវបានផ្តល់អណោ
ំ
យជាថ្នូនឹងការរួមភេទ ត្រូវបានចាត់ទុកថាជារ�ឿងដែល

គួរឱ្យអាប់ឱន និង ពុំមានកុមារីណាម្នាក់និយាយថា ពួកគេអាចប្រាប់នរណាម្នាក់អំពីរ�ឿងបែបនេះឡ�ើយ។ ផ្ទុយទៅវិញ កុមារី

គ្រប់រូបនៅក្នុងក្រុមដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៦ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ នៅខេត្តព្រៃវែង ហាក់បីដូចជាមិនធ្វើការវិនិច្ឆ័យអ្វីឡ�ើយទៅល�ើអ្នក

ដែលទទួលយកអំណោយជាថ្នូនឹងការរួមភេទ ដោយពួកគេបាននិយាយថា “...ប្រហែលជាមនុស្សម្នាក់នោះមានមូលហេតុទ�ើប
ធ្វើយ៉ាងដូច្នេ”។

	ក្រុមបុរសមិនត្រូវបានសួរសំណរួ អំពកា
ី រងារលក់ភេទ និង ការទទួលយកអំណោយជាថ្ន
នូ ង
ឹ ការរួមភេទ ក្ង
នុ លក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ
ដែលដូចគ្នាទៅនឹងអ្នកចូលរួមជាស្ត្រីឡ�ើយ ប៉ុន្តែពួកគេបានពិភាក្សាអំពីការយល់ឃ�ើញរបស់ពួកគេកាន់តែលម្អិត នៅផ្នែកបន្ទាប់
ដែលនិយាយអំពីឥរិយាបថចំពោះទម្លាប់យេនឌ័រ។

ស្ត្រី និងបុរសដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ
	ក្រុមស្ត្រីដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ២៤ឆ្នាំ ត្រូវបានសួរសំនួរថា ត�ើពួកគេអាចនិយាយអំពីសាច់ញាតិណាម្នាក់ដែល

ចំណាយប្រាក់ដ�ើម្បីរួមភេទជាមួយស្ត្រីបម្រើសេវាផ្លូវភេទ ដែរឬទេ? ស្ត្រីភាគច្រើន បានឆ្លើយតបថា ពួកគេមិនអាចនិយាយអំពី
បញ្ហានេះឡ�ើយ។ ពួកគេបាននិយាយថា បញ្ហាបែបនេះគឺជារ�ឿងឯកជនរបស់មនុស្សម្នាក់ ហ�ើយម៉្យាងវិញទ�ៀត ពួកគេមានភាព
អ�ៀនខ្មាសខ្លាំងពេកក្នុងការពិភាក្សាអំពីប្រធានបទនេះ ហ�ើយអ្នកដទៃមិនពេញចិត្តចំពោះការដែលពួកគេនិយាយអំពីការងារលក់

ភេទឡ�ើយ។ ស្ត្រីវ័យក្មេងមួយក្រុមប្រមាណមួយភាគបី បាននិយាយថា ពួកគេធ្លាប់បានពិភាក្សាអំពីការងារលក់ភេទ នៅក្នុងបរិបទ

ដែលទាក់ទងទៅនឹងជំងឺកាមរោគ។ អ្នកចូលរួមដែលប�ើកចំហរខ្លួនឯងថា ជាស្រីស្រលាញ់ស្រី បាននិយាយថាបងប្រុសរបស់នាង
អាចពិភាក្សាអំពីបញ្ហាបែបនេះជាមួយនាងបានយ៉ាងងាយស្រួល
“ទូទៅ” ឡ�ើយ។

អាស្រ័យដោយបងប្រុសរបស់នាងមិនចាត់ទុកនាងដូចជាស្ត្រី

របកគំហ�ើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអព�
ំ ើហិង្សាល�ើកុមារ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣ - របាយការណ៍គុណភាព
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ការយល់ព្រមតែម៉យា
្ ងគត់ចពោ
ំ ះការពិភាក្សាអំពកា
ី រទទួលអំណោយជាថ្ន
នូ ង
ឹ ការរួមភេទ គឺការនិយាយអំពប
ី ញ្ហានេះ អនុញ្ត
ញា

ឱ្យមានការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាអំពីហេតុអ្វីបានជាសកម្មភាពបែបនេះ គឺជាសកម្មភាពដែលខុស។ ស្ត្រីភាគច្រើនដែលមានអាយុ

ចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ គិតថា ការជជែកគ្នានៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេអំពប
ី ញ្ហាអាជីវកម្មផ្លូវភេទនឹងនាំឱ្យមិត្តភក្តិ និង

គ្រួសារខ្មាសគេ និង មិនពេញចិត្ត ហ�ើយពួកគេបានបង្ហាញអំពីការភ័យខ្លាចគេស្តាប់ឮ ដែលនាំឱ្យខូចកិត្តិយសរបស់ពួកគេ។ មាន
តែស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់ប៉ុណ្ណោះបាននិយាយថា នាងអាចនិយាយអំពីប្រធានបទនេះបាន ប៉ុន្តែចំពោះតែមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធប៉ុណ្ណោះ។

“ យើងខ្លាចគេស្តីបន្ទោសយើង ប្រសិនបើយើងនិយាយបែបនោះ។ ”
“ អ្នកខ្លះស្តីបន្ទោសថា ៖ សំអាតខ្លួនឯងឱ្យស្អាតសិនទៅ។ កុំចេះដឹងរឿងអ្នកដទៃ។ ”
 	

“ អ្នកឯងជាស្រី ហេតុអីបា
្វ នជានិយាយរឿងបែបនេះ? ”
កិច្ចពិភាក្សាក្រុមជាមួយស្ត្រីអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ នៅខេត្តព្រៃវែង

៤.៧. ការបង្ខំឱ្យរួមភេទ និង ការរំលោភសេពសន្ថវៈ
កុមារដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ
កុមារីដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ មានទស្សនៈផ្សេងៗគ្នា អំពីថាត�ើវាអាចធ្វើទៅបាន ឬ ទទួលយកបាន

នុ ការនិយាយអំពកា
ី ររំលោភសេពសន្ថវៈ។ កុមារីមយ
ួ ចំនន
ួ បានរ�ៀបរាប់អព
ំ កា
ី រភ័យខ្លាចរបស់ពក
ួ គេចំពោះការទម្លាយការ
ដែរឬទេ ក្ង

សម្ងាត់ ប្រសិនប�ើពួកគេនិយាយប�ើកចំហរអំពីបញ្ហាអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទ ដែលអាចនាំឱ្យមានការនិយាយដ�ើម ឬ តិះដ�ៀលពួកគេ។

ការពិភាក្សាអំពកា
ី ររំលោភសេពសន្ថវៈដែលបានក�ើតឡ�ើងចំពោះអ្នកដទៃ ក៏ហាក់បដ
ំ នការល�ើកទឹកចិត្តផងដែរ។ នៅពេល
ី ច
ូ ជាពុមា

ដែលពិភាក្សាអំពកា
ី ររំលោភសេពសន្ថវៈនៅក្ង
នុ រង្វងអា
់ ពាហ៍ពពា
ិ ហ៍ ស្ត្រីមួយក្រុមចំនន
ួ មួយភាគបី បាននិយាយថា ភាពកាចសាហាវ
ី ើឱ្យស្វាមីខ្មាសគេ និង បង្ការអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទនៅពេលអនាគត។ នៅក្នុង
របស់ស្វាមីគួរយកមកពិភាក្សាដោយប�ើកចំហរដ�ើម្បធ្វ

ក្រុមដដែលនេះ អ្នកចូលរួមចំនួនពីរភាគបីទ�ៀត មានអារម្មណ៍ថា រ�ឿងរបស់គ្រួសារអ្នកដទៃ មិនមែនជារ�ឿងរបស់ពួកគេឡ�ើយ
ហ�ើយពួកគេខ្លាចការចោទប្រកាន់ថាជាប្រភពនៃការនិយាយដ�ើម និង ខ្លាចត្រូវគេស្តីបន្ទោស។

“ បើស្វាមីកាចសាហាវ ពួកគេគួរប្រាប់ឱ្យអ្នកគ្រប់គ្នាបានដឹង ដើម្បីឱ្យស្វាមីឈប់បង្ខំពួកគេ។ ”
“ វាជារឿងរបស់គ្រួសារដទៃ ដូច្នេះយើងមិនចង់និយាយនោះទេ។ វាមិនមែនជារឿងរបស់យើងឡើយ។

		 យើងខ្លាចថា គេចេះតែនិយាយតៗគ្នា និង ខ្លាចគេប្តឹង។ ”

សិក្ខាសាលាជាមួយកុមារីអាយុចន្លោះពី ១៦ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ នៅខេត្តព្រៃវែង
កុមារីគ្រប់រូប សុទ្ធសឹងតែបាននិយាយថា វាមានភាពអាម៉ាស់កាន់តែខ្លាំង ចំពោះការដែលត្រូវជនល្មើសច្រើននាក់រំលោភ

ហ�ើយកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់មនុស្សម្នាក់នឹងត្រូវបំផ្លាញ ប្រសិនប�ើអ្នកដទៃដឹងថារ�ឿងបែបនេះបានក�ើតឡ�ើងចំពោះពួកគេ។ ពួកគេខ្លាច

មិត្តភក្តិមិនរាប់អាន ខ្លាចការរិះគន់ និង ការតិះដ�ៀល។ កុមារីដែលមានអាយុចន្លោះពី១៦-១៧ឆ្នាំ នៅខេត្តព្រៃវែង បាននិយាយថា

ពួកគេមានអារម្មណ៍អាណិតជនរងគ្រោះនៃអំព�ើរលោ
ំ
ភបូក។

		 វាគឺជារឿងគួរឱ្យខ្មស
ា អៀន [ អាប់ឱន ] ហើយយើងខ្លច
ា អ្នកដទៃឈប់រាប់អានយើង ឬ ឈប់សរសើរយើង។

		 គេនឹងស្អប់ រិះគន់ និង និយាយតិះដៀលយើង។

សិក្ខាសាលា ជាមួយកុមារីអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៥ឆ្នាំ នៅខេត្តព្រៃវែង
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របកគំហ�ើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអព�
ំ ើហិង្សាល�ើកុមារ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣ - របាយការណ៍គុណភាព

យើងខ្លាចខ្មាសគេ និង ខ្លាចថាកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់យើងនឹងត្រូវបំផាញ
្ល ។ បើនិយាយជារួម យើងមាន 
អារម្មណ៍អាណិតជនរងគ្រោះ។

សិក្ខាសាលាជាមួយកុមារីអាយុចន្លោះពី ១៦ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ នៅខេត្តព្រៃវែង
កុមារាដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ ក្នុងខេត្តកំពត មានចំណេះដឹងតិចតួចខ្លាំងណាស់អំពីអព�
ំ ើហិង្សាផ្លូវភេទ

រាប់បញ្ចូលការរំលោភសេពសន្ថវៈផងដែរ។ កុមារាភាគច្រើន មិនធ្លាប់បានឮ អ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះនៅក្នុងសហគមន៍របស់

ពួកគេឡ�ើយ ប៉ុន្តែ មានអ្នកចូលរួមម្នាកបា
់ ននិយាយថា គាត់ស្ល
់ នល្មើសម្នាកដែ
់ លបានរំលោភ និងសម្លាប់ស្ត្រីម្ក
់ ក្រុមកុមារា
គា ជ
នា ។

ដែលមានអាយុ ១៦-១៧ឆ្នាំ នៅខេត្តស�ៀមរាប បាននិយាយលម្អិតអំពីធាតុផ្សំនៃការបង្ខំឱ្យរួមភេទដែលអាច រួមមានដូចជា
ការស៊កលិង្គបញ្ចូលទ្វារមាស រន្ធគូថ និងមាត់ ការរំលោភបុរស និងកុមារ ព្រមទាំងស្ត្រី និងកុមារី ដោយប្រើប្រាស់អាវុធដ�ើម្បីគំរាម

កំហែងនរណាម្នាក់ ហ�ើយពួកគេព្រមទាំងបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនៃការបង្ខំឱ្យរួមភេទទៅនឹងការជួញដូរផងដែរ។ នៅពេលដំបូង

អ្នកចូលរួមគ្រប់រប
ូ បាននិយាយថា ការបង្ខំឱ្យរួមភេទ និង ការរំលោភសេពសន្ថវៈ មិនធ្លាប់ក�ើតមាននៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួក

គេទេ ប៉ុន្តែ នៅពេលដែលសាកសួរអំពីបញ្ហានេះនៅពេលក្រោយមកទ�ៀតនៅក្នុងសិក្ខាសាលា អ្នកចូលរួមមួយចំនួនបានផ្តល់
ឧទាហរណ៍អំពីអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទ និង ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ (ដូចជា ព្រះសង្ឃរំលោភកុមារី ការដែលត្រូវបានបង្ខំឱ្យម�ើល

រូបភាពអាសអាភាស និង ការដែលត្រូវបានបង្ខំឱ្យចូលទៅក្នុងភាពយន្តអាសអាភាស)។ ប�ើទោះជាដូច្នេះក្តី វាពុំមានភាពច្បាស់
លាស់ឡ�ើយ ថាត�ើការឆ្លើយតបនៅពេលក្រោយនេះ ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីចណេ
ំ
ះដឹងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកចូលរួម ឬ ពួកគេផ្អែកល�ើកិច្ច
សន្ទនាដែលបានធ្វើឡ�ើងក្នុងអំឡុងពេលសិក្ខាសាលា។

		 បុរសម្នាក់បានរំលោភស្ត្រីម្នាក់ និង សម្លាប់ស្ត្រីម្នាក់នោះ។ 
		 ខ្ញុំស្គាល់បុរសដែលបានរំលោភស្ត្រីម្នាក់នោះ។

សិក្ខាសាលាជាមួយកុមារាអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៥ឆ្នាំ នៅខេត្តកំពត

		ធ្លាប់មានឪពុកចុងដែលមកពីផឹកស្រាវិញ បានប្រាប់ឱ្យកូនកោសខ្យល់ ឱ្យគាត់ និង ក្រោយមក 
		 មានបំណងបង្ខំលើរូបកូននោះ។

សិក្ខាសាលាជាមួយកុមារាអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៥ឆ្នាំ ក្នុងខេត្តស�ៀមរាប

ស្ត្រី និងបុរសដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ
	ស្ត្រីភាគច្រើនដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ គិតថា ការរំលោភសេពសន្ថវៈ គឺជារ�ឿងដែលគួរឱ្យខ្មាសអ�ៀន

និង អាប់ឱនសម្រាប់ជនរងគ្រោះ ដូច្នេះ បញ្ហាបែបនេះមិនគួរយកមកពិភាក្សាប�ើកចំហរឡ�ើយ។ ស្ត្រីមួយចំនួន បាននិយាយថា
ប្រសិនប�ើពួកគេឮអំពីហេតុការណ៍រំលោភសេពសន្ថវៈ ពួកគេមានអារម្មណ៍អាណិតជនរងគ្រោះ។ អ្នកចូលរួមមួយក្រុមប្រមាណ
មួយភាគបី បាននិយាយថា គេគួរនិយាយអំពីការរំលោភសេពសន្ថវៈ ដ�ើម្បីព្យាយាមទប់ស្កាត់ហេតុការណ៍បែបនេះនៅពេល
អនាគត ព្រមទាំងបានទទូចថា មិនគួរបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់ជនរងគ្រោះឡ�ើយ។

		 នេះគឺជារឿងដែលគួរឱ្យខ្មាសអៀន និង ពិបាកស្តាប់។ ប្រសិនបើយើងនិយាយអំពីបញ្ហានេះ 
		 យើងមានអារម្មណ៍អាណិតជនរងគ្រោះ។

កិច្ចពិភាក្សាក្រុមជាមួយស្ត្រីអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ នៅរាជធានីភនំពេ
្ ញ

របកគំហ�ើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអព�
ំ ើហិង្សាល�ើកុមារ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣ - របាយការណ៍គុណភាព
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	ក្រុមអ្នកចូលរួមនៅខេត្តព្រៃវែង បានរ�ៀបរាប់អំពីការដែលស្ត្រីអាចបដិសេធចំពោះការរួមភេទ ដោយសារតែបញ្ហាសុខភាព
ឧទាហរណ៍ដូចជា

ពេលដែលកំពុងមានរដូវ

ឬ

ក្រោយពេលសម្រាលកូន

ដែលអាចនាំឱ្យមានស្ថានភាពដែលស្វាមីបង្ខំ។

ពួកគេគិតថា ការស្រវឹងស្រាក៏អាចនាំឱ្យស្វាមីបង្ខំភរិយារបស់ពួកគេឱ្យរួមភេទផងដែរ។

“	ស្វាមីមួយចំនួនក៏បង្ខំភរិយារបស់ពួកគេផងដែរ។ មានតែអ្នកដែលមានស្វាមីប៉ុណ្ណោះទើបអាចយល់អំពី

		 បញ្ហានេះ និង ជួនកាលអាចការពារខ្លន
ួ របស់ពួកគេបាន។ ពួកគេបង្ខំភរិយារបស់ពួកគេ នៅពេលដែល

		 ពួកគេស្រវឹង។ នៅពេលដែលយើងមានរដូវ ឬ ទើបសម្រាលកូន យើងមិនអាចរួមភេទបានឡើយ 
		 យើងខ្លាចមានបញ្ហាសុខភាព។ ”

“ វាមិនសមស្របឡើយក្នុងការនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើង ព្រោះវាគួរឱ្យខ្មាសអៀន។

		 ការដែលត្រូវមនុស្សលើសពី១នាក់រំលោភ ឬ ការដែលត្រូវមនុស្សច្រើននាក់រំលោភ ក្នុងពេលតែមួយ។ ”
កិច្ចពិភាក្សាក្រុមជាមួយស្ត្រីអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ នៅខេត្តព្រៃវែង
	នៅពេលដែលសាកសួរអំពីហេតុការណ៍រំលោភសេពសន្ថវៈដោយជនល្មើសច្រើននាក់ ស្ត្រីទាំង ៥នាក់ នៅក្នុងក្រុមស្ត្រី
មួយក្រុមបានឆ្លើយតបជាមួយនឹងភាពអវិជ្ជមានយ៉ាងខ្លាំងក្លា។ ពួកគេបានសួរសំនួរថា ត�ើជនរងគ្រោះអាចរ�ៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅ

ពេលក្រោយមកទ�ៀត បានដែរឬទេ? ប្រតិកម្មបែបនេះ មានសង្គតភាពទៅនឹងទស្សនៈរបស់ក្រុមកុមារីដែលមានអាយុចន្លោះពី

១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ។ ពួកគេក៏បាននិយាយផងដែរថា សង្គមនឹងមិនទទួលយកស្ត្រីម្នាកឡ់ �ើយ ប្រសិនប�ើគេដឹងថាស្ត្រីម្នាក់នោះត្រូវ
បានរំលោភដោយជនល្មើសច្រើននាក់។

	បុរសដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ ហាក់មានបទពិសោធន៍ និង ចំណេះដឹងជាច្រើនផ្សេងៗគ្នា អំពីការបង្ខំ

ឱ្យរួមភេទ។ ក្រុមអ្នកចូលរួមនៅខេត្តស�ៀមរាប អាចកំណត់និយមន័យទៅល�ើពាក្យថា ការបង្ខំឱ្យរួមភេទ ក្នុងលក្ខណៈមួយដែល
នៅមានកម្រិតនៅឡ�ើយ ហ�ើយអ្នកចូលរួមម្នាក់បាននិយាយថា គាត់បានឮពាក្យចចាមអារា៉មអំពប
ី ុរសម្នាក់ដែលបានរំលោភស្ត្រី

ី រិបទនៃអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទជាទូទៅ និង បានរ�ៀបរាប់
ម្នាក់។ ក្រុមបុរសនៅខេត្តកំពត ហាក់បីដូចជាមានការយល់ដឹងច្រើនជាង អំពប

អំពីការដែលកុមារត្រូវបានគេលក់ដ�ើម្បីបម្រើឱ្យការរួមភេទ និងការជួញដូរស្ត្រី។ ពួកគេបាននិយាយថា ពួកគេតែងតែបានឮអំពីការ
ជួញដូរទៅប្រទេសថៃ ដែលរមែងតែងទាក់ទងទៅនឹងអ្នកដែលស្វែងរកការងារធ្វើ ប៉ុន្តែ ស្ត្រីប្រឈមទៅនឹងការដែលត្រូវបានបង្ខំ

ឱ្យលក់ភេទ។

អ្នកចូលរួមម្នាក់បាននិយាយថា

បងស្រីរបស់គាត់ត្រូវបានគេជួញដូរទៅប្រទេសថៃ

ហ�ើយឈ្មួញជួញដូរបានធ្វើ

លិខិតឆ្លងដែនក្លែងក្លាយឱ្យគាត់។ នៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេ ពួកគេធ្លាប់បានឮអំពីករណីរលោ
ំ
ភសេពសន្ថវៈ ហ�ើយនៅក្នុង

ករណីមួយនរគបាលគ្រោងធ្វើការចាប់ខ្លួនជនល្មើសម្នាក់

ប៉ុន្តែជនល្មើសម្នាក់នោះបានគេចខ្លួនបាត់។

ពួកគេបានរ�ៀបរាប់អំពី

ហេតុការណ៍ប�ៀតប�ៀនផ្លូវភេទមួយទ�ៀត ដែលប្រព្រឹត្តដោយជនស្រវឹងស្រា នៅឯពិធប
ី ុណ្យមួយក្នុងវត្ត។ នៅក្នុងករណីនោះ ជន

ស្រវឹងស្រាត្រូវបានគេយកអំបោសវាយបណ្តេញចេញ ប៉ុន្តែអ្នកចូលរួមប្រាប់ឱ្យដឹងថា ពិធប
ី ុណ្យគឺជាកន្លែងដែលមនុស្សមួយចំនួន
ព្យាយាមកេងចំណេញទៅល�ើអ្នកដទៃ។

“ ខ្ញុំបានឮតាមវិទ្យុថា វា [ ការរំលោភសេពសន្ថវៈ ] បានកើតឡើងនៅក្នុងសហគមន៍ដទៃ។ ”
“ បងស្រីរបស់ខុំត
្ញ ្រូវបានគេជួញដូរទៅប្រទេសថៃ។ ឈ្មួញជួញដូរម្នាក់ បានធ្វល
ើ ិខិតឆ្លងដែនមួយឱ្យគាត់

		 ......ដើម្បីទៅធ្វើការងារ។ ”

“ ប្រសិនបើស្ត្រីលក់ភេទ ពួកគេនឹងជួបប្រទះអំពើហិង្សាផ្លូវភេទ។ ”
“ ខ្ញុំឮអំពីរឿងនេះញឹកញាប់ណាស់ ហើយវានៅតែកើតឡើង។ ”
កិច្ចពិភាក្សាក្រុមជាមួយបុរសអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ នៅខេត្តកំពត

44

របកគំហ�ើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអព�
ំ ើហិង្សាល�ើកុមារ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣ - របាយការណ៍គុណភាព

៤.៨. ការនិយាយអំពីបញ្ហាផ្លូវភេទ និងការរួមភេទ
កុមារដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ
	ជាទូទៅ កុមារីដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ បាននិយាយថា ពួកគេមានអារម្មណ៍ពិបាកក្នុងការនិយាយអំពី

ី ញ្ហាផ្លូវភេទ
បញ្ហាផ្លូវភេទ និង ការរួមភេទនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេ។ ពួកគេនឹងខ្មាសគេ ប្រសិនប�ើមានគេឭ ពួកគេនិយាយអំពប

អាស្រ័យដោយអ្នកដទៃអាចគិតថា ពួកគេប្រព្រឹត្តមិនសមរម្យ ចំពោះការដែលពិភាក្សាអំពប
ី ញ្ហាផ្លូវភេទបែបនេះ។

“ វាមិនស្រួលនិយាយអំពីបញ្ហានេះឡើយ....ខ្មាសគេ។ ”
“ គេគិតថា យើងមិនមែនជាមនុស្សល្អ។ ”
សិក្ខាសាលាជាមួយកុមារីអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៥ឆ្នាំ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ
កុមារាដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ ហាក់មានចំណេះដឹងតិចតួចអំពប
ី ញ្ហាផ្លូវភេទ និង ការរួមភេទ។ កុមារា

មួយក្រុមដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៥ឆ្នាំ បានកំណត់រកឃ�ើញពាក្យមួយចំនួនដែលសំដៅចំពោះប្រដាប់ភេទ។ កុមារា

ម្នាក់ ធ្លាប់ឭពាក្យ “រួមភេទ” និងអ្នកចូលរួមម្នាក់ទ�ៀត បានប្រាប់ឱ្យដឹងថា ប្រភពព័ត៌មានតែមួយគត់សម្រាប់គាត់ គឺទូរទស្សន៍។
ស្ត្រី និងបុរសដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ

	ស្ត្រីដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ ហាក់បីដូចជាមានភាពងាយស្រួលជាង ក្នុងការនិយាយអំពប
ី ញ្ហាផ្លូវភេទ និង

បានប្រើប្រាស់ពាក្យជាក់លាក់ ព្រមទាំងក្រៀមភាសាយ៉ាងទូលទ
ំ លា
ូ យ ក្ង
នុ ការសំដៅចំពោះការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ។ ប�ើទោះជាដូច្នេះក្តី
ស្ត្រីមួយចំនួន (ប្រមាណពាក់កណ្តាល) មានភាពខ្មាសអ�ៀន ក្នុងការពិភាក្សាអំពីសកម្មភាពផ្លូវភេទ ហ�ើយភាពស្ទាក់ស្ទើររបស់

ពួ ក គេក្ នុ ង ការនិ យា យអំ ព ី ប រិ ប ទនៃការរួ ម ភេទបានក�ើ ន ឡ�ើ ង នៅពេលដែលនិ យា យទាក់ ទ ងទៅនឹ ង ការរំ លោ ភបំ ពា នផ្លូវភេទ

ការបង្ខំឱ្យរួមភេទ ឬ ការឱ្យប្រាក់ ឬ អំណោយ ជាថ្នូនឹងការរួមភេទ។ ប្រធានបទទាំងនេះ មានការលំបាកក្នុងការពិភាក្សា និង

បន្ថែមពីនេះទ�ៀត ស្ត្រីខ្លាចគេឭ ពួកគេនិយាយអំពីបញ្ហាទាំងនេះ។

មានភាពខុសគ្នាចំពោះភាពចាស់ទុំ និង បទពិសោធន៍ជីវិតរវាងក្រុមបុរសដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ

ទាំងពីរក្រុម ដោយអ្នកចូលរួមនៅខេត្តស�ៀមរាប មានអាយុក្បែរ ១៨ឆ្នាំ ច្រើនជាង ២៤ឆ្នាំ។ ពួកគេមានភាពស្ងៀមស្ងាត់ ខ្មាសអ�ៀន

និង ខ្វះចំណេះដឹង ឬ ខ្វះទំនុកចិត្តក្នុងការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាផ្លូវភេទ និង ការរួមភេទ។ បុរសភាគច្រើននៅខេត្តកំពត មានអាយុល�ើស

២០ឆ្នាំ និង បុរសមួយចំនួនបានរ�ៀបការរួច និងមានកូន។ ជាទូទៅ ពួកគេមានទំនុកចិត្តជាង មិនសូវមានភាពតានតឹង មានការ
យល់ដឹងជាង និង មានភាពងាយស្រួលជាងក្នុងការនិយាយអំពប
ី ញ្ហាផ្លូវភេទ និង ការរួមភេទ។

របកគំហ�ើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអព�
ំ ើហិង្សាល�ើកុមារ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣ - របាយការណ៍គុណភាព
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របកគំហ�ើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអព�
ំ ើហិង្សាល�ើកុមារ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣ - របាយការណ៍គុណភាព

៥.	ទម្លាប់ចំពោះយេនឌ័រ និង អំពើហិង្សា
៥.១.	ទម្លាប់នៅក្នុងអំព�ើហិង្សារវាងសហព័ន្ធ
ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃឥរិយាបថចំពោះយេនឌ័រ និងអំពើហិង្សា
•

កុមារីស្ទើរតែពីរនាក់ ក្នុងចំណោមប្រាំនាក់ ដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ និង ស្ត្រីមួយនាក់ ក្នុងចំណោមបីនាក់

•

កុមារាចំនួនពីរនាក់ ក្នុងចំណោមប្រាំនាក់ ដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ និង បុរសច្រើនជាងមួយនាក់ ក្នុងចំណោម

•

ឥរិយាបថទៅលើភាពលម្អៀងយេនឌ័រនៅក្នុងការសកម្មភាពរួមភេទ និង អំពើហិង្សាពីសំណាក់ដៃគូស្និទ្ធស្នាល ពុំមានភាពខុស

ដែលមានអាយុ ១៨-២៤ឆំ្នា ជឿថា វាអាចទទួលយកបាន កង
្នុ ការដែលស្វម
ា ី វាយភរិយារបស់ខន 
ួ្ល កម
្រោ ស្ថានភាពមួយ ឬ ច្រន
ើ ១០ ។
បីនាក់ ដែលមានអាយុ ១៨-២៤ឆ្នាំ គាំទ្រឱ្យស្វាមីប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាផ្លូវកាយ ក្រោមស្ថានភាពមួយ ឬ ច្រើន។

គ្នាទៅតាមភេទ ឬ វ័យឡើយ ដោយមានស្ត្រី និង បុរសជាង ៩នាក់ ក្នុងចំណោម ១០នាក់ បានគាំទ្រចំពោះឥរិយាបថយេនឌ័រ
អវិជ្ជមានយ៉ាងហោចណាស់ចំនួនមួយ ១១។

ប្រភព ៖ ក្រសួងកិច្ចការនារី អង្គការយូនីសេហ្វប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា មជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យជំងឺ និងកិច្ចបង្ការ សហរដ្ឋអាមេរិក។  របកគំហ�ើញពីការពីការ
សិក្សាស្រាវស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៣។ ប្រទេសកម្ពុជា៖ ក្រសួងកិច្ចការនារី ឆ្នាំ២០១៤។

អ្នកផ្តល់ចម្លើយបានពិភាក្សាអំពស្
ី ន
ថា ភាពដែលនាំឱយ្ ស្វាមវា
ី យដំភរិយារបស់ខន
្លួ ។ ពួកគេត្រូវបានសួរថា តាមការយល់ឃ�ើញ

របស់ពួកគេ ឬ ទស្សនៈសហគមន៍ ត�ើពួកគេគិតថាស្ថានភាពទាំងនោះសមស្របក្នុងការប្រព្រឹត្តអព�
ំ ើហិង្សា ដែរឬទេ។ បន្ថែម

ពីនេះទ�ៀត ពួកគេបានពិភាក្សាអំពីការផ្លាស់ប្តូរដែលពួកគេធ្លាប់បានឃ�ើញ ឬ មានបំណងចង់ម�ើលឃ�ើញ។ មានវគ្គខ្លះបានកត់
ត្រាអំពីចំនួន ប៉ុន្តែការកត់ត្រាបែបនេះមិនបានធ្វើគ្រប់វគ្គឡ�ើយ ដូច្នេះ កំណ�ើនតួលេខជាក់លាក់ មិនត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់នៅ
ក្នុងការសង្ខេបខាងក្រោមនេះទេ។

វាអាចទទួលយកបានក្ង
នុ ការដែលស្វាមីវាយភរិយារបស់គាត់ ប្រសិនប�ភ
ើ រិយាចេញទៅក្រៅដោយមិនបានប្រាប់
កុមារដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ
កុមារីគ្រប់រូបដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ ល�ើកលែងតែកុមារី ២នាក់ គិតថា ចំណុចនេះមិនអាចទទួលយក

បានឡ�ើយ។ ក្នុងនោះមានការផ្តល់មតិយោបល់ជាច្រើន រួមមាន “ស្វាមីត្រូវសួរអំពីហេតុផលជាមុនសិន” និង “ស្វាមីមិនគួរមកវាយ

ភរិយាភ្លាមនោះទេ”។ អ្នកចូលរួមនៃក្រុមស្ត្រីដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ ឆ្នាំ និង ១៨ឆ្នាំទៅ ២៤ឆ្នាំ បានល�ើកឡ�ើងថា
ស្ត្រីមានសិទ្ធិស្មើនឹងបុរស។

		 បុរស និង ស្ត្រី មានសិទ្ធិស្មើគ្នា។  
សិក្ខាសាលាជាមួយកុមារីអាយុចន្លោះពី ១៦ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ ក្នុងរាជធានីភនំពេ
្ ញ

		ស្វាមីមិនគួរវាយភរិយាឡើយ។ ស្វាមីត្រូវស្តាប់ហេតុផល ស្វាមីត្រូវសួរអំពីហេតុផលជាមុនសិន 
		ស្វាមីមិនគួរមកវាយភរិយាភ្លាមនោះទេ។
សិក្ខាសាលាជាមួយកុមារីអាយុចន្លោះពី ១៦ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ ក្នុងខេត្តព្រៃវែង
ឧទាហរណ៍ ប្រសិនប�ើស្ត្រីចេញទៅក្រៅដោយមិនបានប្រាប់ស្វាមី ប្រសិនប�ើស្ត្រីមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកូន ប្រសិនប�ើស្ត្រីប្រកែក ជាមួយស្វាមី ប្រសិនប�ើស្ត្រី

១០

	បដិសេធន៍រួមភេទជាមួយស្វាមី ឬ ប្រសិនប�ើស្ត្រីធ្វើម្ហូបមិនឆ្ងាញ់។

ឧទាហរណ៍ ត�ើអ្នកចូលរួមយល់ស្រប ឬ មិនយល់ស្របទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងខាងក្រោម ៖ បុរសជាអ្នកសម្រេចចិត្តអំពីពេលវេលាដែលត្រូវរួមភេទ បុរសត្រូវការរួមភេទ

១១

	ច្រើនជាង បុរសត្រូវការស្រ្តីដទៃទ�ៀត ស្រ្តីដែលមានស្រាមអនាម័យតាមខន
្លួ គឺជា “នារីរកស៊ផ្លូ
ី វភេទ” ឬ ស្រ្តីគួរអត់ទ្រាន
ំ ង
ឹ អំព�ើ ហិងសា
្ ដ�ើមប្ រី ក្សាគ្រួសារឱ្យនៅជួបជុគ្
ំ ។
នា
របកគំហ�ើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអព�
ំ ើហិង្សាល�ើកុមារ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣ - របាយការណ៍គុណភាព
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កុមារាដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ បានឯកភាពល�ើកឡ�ើងទាំងអស់គ្នាថា វាមិនអាចទទួលយកបានឡ�ើយ

ដែលបុរសម្នាកវា
់ យដំភរិយារបស់គាត់ ព្រោះតែភរិយាចេញទៅក្រៅដោយមិនបានប្រាប់គាត់ជាមុន។ អ្នកចូលរួមជាច្រើនបានបង្ហាញ

អំពីភាពង�ឿងឆ្ងល់ចំពោះសំនួរនេះ និង ហាក់បីដូចជាមិនយល់ថា ហេតុអ្វីបានជាចំនុចនេះអាចនាំឱ្យមានអំព�ើហិង្សា។

		 មិនត្រូវវាយដំនោះទេ - ហេតុអីបា
្វ នជាមិនសួរថាតើនាងទៅណា?
សិក្ខាសាលាជាមួយកុមារាអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៥ឆ្នាំ ក្នុងខេត្តកំពត

“ ហេតុអ្វីបានជាប្តីប្រពន្ធត្រូវប្រាប់គ្នាមុនពេលចេញទៅក្រៅ? ”

“ ហេតុអ្វីចាំបាច់ត្រូវប្រាប់នៅពេលចេញទៅកន្លែងណាមួយ? ”
សិក្ខាសាលាជាមួយកុមារាអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៥ឆ្នាំ ក្នុងខេត្តស�ៀមរាប
ស្ត្រី និងបុរសដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ
	ស្ត្រីគ្រប់រូបដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ បាននិយាយថា វាមិនអាចទទួលយកបានឡ�ើយចំពោះការដែល
ស្វាមីវាយភរិយារបស់គាត់ដោយសារតែភរិយាចេញទៅក្រៅដោយមិនបានប្រាប់គាត់ជាមុន។

ពួកគេបានផ្តល់នូវមូលហេតុដែល

ភរិយាអាចត្រូវចេញទៅក្រៅភ្លាមៗ ដោយមិនបានប្រាប់ជាមុន។ “ជួនកាល ភរិយាប្រញាប់ ដូច្នេះហ�ើយទ�ើបគាត់ភ្លេច។” ស្ត្រីម្នាក់
បាននិយាយថា “ស្វាមម
ី ន
ិ អាចវាយភរិយាបានឡ�ើយល�ើកលែងតែភរិយាចេញទៅក្រៅដ�ើមប្ លេ
ី ងល្បែងឬ មានទំនាក់ទន
ំ ងជាមួយ

បុរសដទៃទ�ៀត។”

ក្នុងចំណោមបុរសពីរក្រុមដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំទៅ ២៤ឆ្នាំមានបុរសមួយក្រុមបានឯកភាពឆ្លើយតបថាវាមិនអាច

ំ ង
ូ ថាវាមានភាពសមស្របក្ង
ទទួលយកបានឡ�ើយ។ ក្រុមដទៃទ�ៀត សុទស
្ធ ង
ឹ តែបាននិយាយពីដប
នុ ការវាយភរិយាបែបនេះ ដោយ

បុរសម្នាក់បានប្រាប់ឱ្យដឹងថា “មានភរិយាម្នាក់បានចេញទៅក្រៅ ហ�ើយនៅពេលដែលគាត់មកវិញគាត់បានលាក់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះ

របស់ខ្ញុំ។ ស្វាមីរបស់គាត់ បានកាន់ដំបងដ�ើររកគាត់។” ការយល់ស្របរបស់ពួកគេទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងនេះឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាព

បច្ចុប្បន្ននៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេ ៖ នៅពេលដែលសួរទៅកាន់ពួកគេថា ត�ើពួកគេគិតថាវាអាចទទួលយកបានដែរឬទេ

ចំពោះការដែលស្វាមីវាយភរិយារបស់គាត់

ដោយសារតែភរិយាចេញទៅក្រៅដោយមិនបានប្រាប់គាត់?

និយាយថា ចំណុចនេះមិនអាចទទួលយកបានឡ�ើយ។

ពួកគេគ្រប់រូបបាន

វាអាចទទួលយកបានចំពោះការដែលស្វាមីវាយភរិយារបស់គាត់ ដោយសារតែភរិយា

មិនយកចិត្តទុកដាក់ចពោ
ំ ះកូន

កុមារដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ
	នៅរាជធានីភ្នំពេញ កុមារីគ្រប់ក្រុមទាំងអស់ ដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ បាននិយាយថា អំព�ើហិង្សា

គឺជាបញ្ហាដែលមិនអាចទទួលយកបានឡ�ើយទោះបីនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាក៍ដោយ នៅពេលក្រុមដទៃទ�ៀតបាននិយាយថា
ការវាយភរិយាដោយសារហេតុផលនេះ គឺជារ�ឿងសមស្រប។ នៅក្នុងខេត្តព្រៃវែង ស្ត្រីជាងពាក់កណ្តាលបាននិយាយថា ការវាយ

ភរិយាក្នុងករណីនេះ គឺជារ�ឿងដែលអាចទទួលយកបាន។ មូលហេតុមួយដែលត្រូវបានផ្តល់ជូនចំពោះករណីនេះ គឺភរិយាមិនគួរ
ចេញទៅសប្បាយនៅខាងក្រៅដោយទុកកូនចោលនោះទេ។ អ្នកដែលនិយាយថា មិនអាចទទួលយកបានចំពោះអំព�ើហិង្សា បាន
បង្ហាញឱ្យដឹងថា ការម�ើលថែកូន គួរតែជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ឪពុក និង ម្តាយ ហ�ើយដំណោះស្រាយចំពោះការមិនឯកភាពគ្នា

គួរស្វែងរកតាមរយៈការចរចារគ្នា ពុំមែនតាមរយៈអំព�ើហិង្សានោះទេ។

“ ភរិយាមិនចេះមើលកូន ដោយសារតែគាត់សប្បាយនឹងខាងក្រៅខ្លាំងពេក។ ”

“ មិនត្រូវប្រើអំពើហិង្សាឡើយ ពួកគេ [ បុរស ] គួរជួយមើលកូន។ ”

សិក្ខាសាលាជាមួយកុមារីអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៥ឆ្នាំ ក្នុងខេត្តព្រៃវែង
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របកគំហ�ើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអព�
ំ ើហិង្សាល�ើកុមារ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣ - របាយការណ៍គុណភាព

កុមារាភាគច្រើនដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ គិតថា ការវាយស្ត្រីដែលចេញទៅក្រៅ ដ�ើម្បីសប្បាយខ្លួនឯង

ជំនួសឱ្យការម�ើលកូនអាចចាត់ទុកថា ជាមូលហេតុមួយដែលអាចទទួលយកបានសម្រាប់ការវាយស្ត្រីបែបនេះ។ កុមារាចំនួន
៧នាក់ ក្នុងចំណោម ១២នាក់ នៅក្នុងក្រុមមួយក្នុងខេត្តកំពត បាននិយាយថា មិនអាចទទួលយកបានឡ�ើយ ប៉ុន្តែ ក្នុងនោះមាន
កុមារាចំនួន ៤នាក់ និយាយថាអាចទទួលយកបាន និង ម្នាក់ទ�ៀតមិនប្រាកដក្នុងចិត្ត។ ក្រោយពេលពិភាក្សាទៅល�ើនាថកថា

មួយចំនួនដែលអាចក�ើតឡ�ើង កុមារាដែលមិនប្រាកដក្នុងចិត្តបានប្តូរការឆ្លើយតបរបស់គាត់ និងបាននិយាយថា អំព�ើហិង្សាគឺជា
រ�ឿងដែលអាចទទួលយកបានដ�ើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការដែលភរិយាមិនម�ើលកូន ៖ “ភរិយាមិនម�ើលកូន មិនដាំបាយដាំទឹក រ�ៀបចំ
នំ ឬ ងូតទឹកឱ្យកូន“ ហ�ើយ “យ�ើងខ្លាចកូនវង្វេងបាត់”។ អ្នកផ្តល់ចម្លើយប្រមាណមួយភាគបីឆ្លើយថា អំព�ើហិង្សាគឺជារ�ឿងដែល
មិនអាចទទួលយកបាន ហ�ើយពួកគេគិតថាម្តាយម្នាក់អាចមានការទទួលខុសត្រូវច្រើនដោយឡែកមានបុរសជាច្រើនគិតថាឪពុក

គួរជួយម�ើលកូន។ “ហេតុអ្វីបានជាពេលខ្លះប្តីមិនជួយម�ើលកូន?” នៅក្នុងក្រុមជាច្រើនបុរសភាគច្រើនបាននិយាយថាអំព�ើហិង្សា
មិនអាចទទួលយកបាន និង ក្រោយការពិភាក្សាអ្នកចូលរួមមួយចំនួនដែលពីដំបូងនិយាយថាអំព�ើហិង្សាគឺជារ�ឿងដែលអាចទទួល
យកបានឬ មិនប្រាកដក្នុងចិត្តក្រោយមកក៏បានសម្រេចចិត្តថាអំព�ើហិង្សា គឺជារ�ឿងដែលមិនអាចទទួលយកបានទេ។

“ យើងត្រូវសួរភរិយាថា ហេតុអ្វីបានជាគាត់មិនមើលកូន។ ”
“ ប្រហែលជាគាត់រវល់នឹងការងារដទៃទៀត។ ”

“	គាត់អាចជាប់រវល់ខ្លាំងក្នុងការធ្វើអីផ
្វ ្សេងទៀត។ ”
សិក្ខាសាលាជាមួយកុមារាអាយុចន្លោះពី ១៦ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ ក្នុងខេត្តកំពត
ស្ត្រី និងបុរសដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ
	ស្រដ�ៀងគ្នានេះដែរ មានទស្សនៈខុសៗគ្នាក្នុងចំណោមស្ត្រីដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ ក្នុងនោះមានស្ត្រី
ចំនួនបីនាក់ ក្នុងចំណោ មប្រាំនាក់ នៅរាជធានីភ្ នំពេញបានល�ើ កឡ�ើ ង ថា ការមិ នម�ើ លកូ នដ�ើ ម្ ប ីទ ៅលេងល្បែងស៊ ីសង គឺ ជា

ហេតុផលមួយសមស្របក្នុងការប្រើប្រាស់អំព�ើហិង្សា ដោយឡែក ស្ត្រីដទៃទ�ៀតនៅក្នុងក្រុមមិនយល់ស្រប ដោយសារតែគេគួរ

លុបបំបាត់នូវរាល់អំព�ើហិង្សាទាំងអស់។ ក្នុងចំណោមស្ត្រីនៅខេត្តព្រៃវែង មានស្ត្រីចំនួន ៩នាក់ ក្នុងចំណោម ១១នាក់ បាន
និយាយថាអំព�ើហិង្សា គឺជារ�ឿងដែលមិនអាចទទួលយកបាន ដោយសារតែភរិយាមានការងាររវល់ច្រើន ហ�ើយគូស្វាមីភរិយា
គួរគាំទ្រ និង ជួយគ្នាទៅវិញទៅមក។ អ្នកចូលរួមចំនួនពីរនាក់ បាននិយាយថា វាអាចទទួលយកបានក្នុងការវាយភរិយា ប្រសិន
ប�ើភរិយាញ�ៀនល្បែង ឬ ចូលចិត្ត “ដ�ើរលេងច្រើនពេក”។

	បុរសភាគច្រើនដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ គិតថាវាអាចទទួលយកបានក្នុងការវាយភរិយាដែលមិនម�ើល

កូន។ ក្នុងចំណោមអ្នកដែលគិតថា វាគឺជារ�ឿងដែលមិនអាចទទួលបាន មានអ្នកចូលរួមចំនួនពីរនាក់បានល�ើកកម្ពស់តួនាទីរបស់
ឪពុកក្នុងការម�ើលថែកូន

ហ�ើយពួកគេបាននិយាយថា

“ប្រសិនប�ើភរិយារវល់

ហេតុអ្វីបានជាស្វាមីមិនជួយម�ើលកូន?”

អ្នក

សម្របសម្រួលម្នាក់បានសួរសំនួរបន្តទ�ៀតទៅកាន់ក្រុមបុរសអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ ដែលបានយល់ស្របថា ស្ត្រីគួរត្រូវ

បានស្វាមវា
ី យ ៖

“ ស្ត្រីមានការងារជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើ។ ប្រសិនបើអ្នកជាស្ត្រីម្នាក់ តើអ្នកចង់ឱ្យបញ្ហានេះកើតឡើង
		 ទៅលើរូបអ្នកដែរឬទេ? ”
“ ចង់និយាយគ្នាជាមុនសិន។ ”
“ យើងត្រូវតែនិយាយគ្នា។ ”

“ ឥឡូវនេះ តើអ្នកនៅតែយល់ស្រប ឬ ចង់ប្តូរ [ ចិត្តរបស់អ្នក ]?” “ប្តូរ។ ”

កិច្ចពិភាក្សាក្រុមជាមួយបុរសដែលមានអាយុចន្លោះ ពី ១៨-២៤ឆ្នាំ នៅខេត្តកំពត

របកគំហ�ើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអព�
ំ ើហិង្សាល�ើកុមារ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣ - របាយការណ៍គុណភាព
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វាគឺជារ�ឿងដែលអាចទទួលយកបាន ចំពោះការដែលស្វាមីវាយដំភរិយារបស់គាត់

នៅពេលដែលភរិយាឈ្លោះប្រកែកជាមួយគាត់
កុមារដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ

កុមារីគ្រប់រូបដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ គិតថា វាគឺជារ�ឿងដែលមិនអាចទទួលយកបានដោយពួកគេបាន

ល�ើកឡ�ើងអំពប
ី ញ្ហាសមភាពរវាងស្ត្រី និង បុរស ការចេះនិយាយគ្នា និង អត់ឱនឱ្យគ្នា ថាជាវិធដែ
ី លប្រស�ើរជាងក្នុងការដោះស្រាយ

ភាពខ្វែងគំនិតគ្នា ៖

“ ពួកគេមានសិទ្ធិស្មើគ្នា មិនមែនតែស្វាមីនោះទេដែលមានសិទ្ធិ។ ភរិយាមិនគួរស្តាប់បង្គាប់ស្វាមីគ្រប់

		 ពេលវេលានោះទេ។ ជួនកាល ភរិយាក៏គួរមានប្រតិកម្មផងដែរ ដោយត្រូវចេះសួររកមូលហេតុ។ 

		ស្វាមីម្នាក់ ពុំមានសិទ្ធិវាយដំភរិយារបស់ខ្លួនឡើយ។ ភរិយាក៏មានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចោញមតិយោបល់
		 ផងដែរ។ បច្ចុប្បន្ននេះ ពួកគេមានសិទ្ធិស្មើគ្នា។ ”

“ ជួនកាល ស្វាមីនិយាយអ្វីម៉្យាងដែលមិនត្រឹមត្រូវ ដូច្នេះ ភរិយាត្រូវតែឈ្លោះប្រកែក។ ”
សិក្ខាសាលាឃជាមួយកុមារីអាយុចន្លោះពី ១៦ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ នៅខេត្តព្រៃវែង
ក្នុងចំណោមកុមារាដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ មានកុមារាចំនួនមួយភាគបួនបាននិយាយថា ពួកគេមាន

អារម្មណ៍ថា ស្ថានភាពនេះ គឺជាហេតុផលដែលអាចទទួលយកបាន សម្រាប់ការប្រព្រឹត្តអព�
ំ ើហិង្សា។ កុមារាទាំងអស់នេះ បានប្តូរ

ចិត្តរបស់ពួកគេវិញ ក្រោយពេលការពិភាក្សាជាបន្តបន្ទាប់ ឬ បាននិយាយថា ពួកគេខ្លួនឯងផ្ទាល់មិនបានយល់ឃ�ើញថា បញ្ហានេះ
គឺជារ�ឿងដែលអាចទទួលយកបានឡ�ើយ ប�ើទោះបីជាសហគមន៍របស់ពួកគេទទួលបានយកក៏ដោយ។

“ នៅពេលដែលអ្នកធំឡើង និងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ តើអ្នកនឹងវាយភរិយារបស់អ្នកដែរឬទេ 

		 ប្រសិនបើភរិយារបស់អ្នកឈ្លោះប្រកែកជាមួយអ្នក? ”
“ ទេ ។ ”

សិក្ខាសាលាជាមួយកុមារាដែលមានអាយុចន្លោះពី១៣-១៥ឆ្នាំនៅខេត្តកំពត

ស្ត្រី និងបុរសដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ
ក្នុងចំណោមស្ត្រីដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ មានតែស្ត្រីពីរនាក់ប៉ុណ្ណោះ ដែលគិតថាស្ថានភាពនេះអាច

ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាមូលហេតុមួយដែលអាចទទួលយកបានសម្រាប់ការប្រព្រឹត្តអំព�ើហិង្សា

ឧទាហរណ៍

ប្រសិនប�ើស្ត្រីម្នាក់

ចចេសរឹងរូស និង មិនព្រមប្រាប់ស្វាមីរបស់ខ្លួនថាគាត់ទៅកន្លែងណា។ ស្ត្រីទាំងអស់ដទៃទ�ៀតនៅក្នុងក្រុមទាំងនេះបានយល់

ស្របទៅនឹងអ្វីដែលក្រុមកុមារីអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ បានល�ើកឡ�ើងអំពីសិទ្ធិស្មើគ្នា និងការប្រើប្រាស់ការពិភាក្សាគ្នាជា

ដំណោះស្រាយ។

	បុរសគ្រប់រូបដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ សុទ្ធសឹងតែបាននិយាយថាពួកគេខ្លួនឯងថា មិនយល់ស្របថា
ស្វាមីម្នាក់គួរតែអាចវាយភរិយារបស់គាត់បាន ប្រសិនប�ើភរិយាឈ្លោះប្រកែកជាមួយគាត់ឡ�ើយ។ មានបុរសម្នាក់បានឆ្លើយតបថា

យល់ស្របចំពោះសំនួរនេះនៅពេលដំបូង ៖ “ខ្ញុំល�ើកដៃឡ�ើង ព្រោះខ្ញុំធ្លាប់បានឃ�ើញអំព�ើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ។ ប៉ុន្តែ

សម្រាប់ខ្ញុំវិញ ខ្ញុំមិនយល់ស្របចំពោះការប្រព្រឹត្តហិង្សាបែបនេះឡ�ើយ។” អ្នកចូលរួមចំនួនពីរនាក់បាននិយាយថា ពួកគេគិតថា

មនុស្សមួយចំនួនទទួលយកអំព�ើហិង្សាបែបនេះអាស្រ័យដោយពួកគេធ្លាប់បានឃ�ើញបញ្ហាបែបនេះក�ើតឡ�ើងនៅក្នុងសហគមន៍
របស់ពួកគេ។

អ្នកដែលមិនពេញចិត្តចពោ
ំ
ះការវាយដំភរិយានៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះបាននិយាយថា

ពួកគេខ្លួនឯងនឹងមិនប្រើ

អំព�ើហិង្សាឡ�ើយ ៖ “ប្រសិនប�ើយ�ើងកំពុងតែនិយាយគ្នាដោយអារម្មណ៍ខឹងសម្បារខ្ញុំនឹងដ�ើរចេញ។ ខ្ញុំមិនចង់ឱ្យអំព�ើហិង្សាក�ើត
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របកគំហ�ើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអព�
ំ ើហិង្សាល�ើកុមារ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣ - របាយការណ៍គុណភាព

ឡ�ើងនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំឡ�ើយ។” បុរសម្នាក់ធ្លាប់បានឃ�ើញអំព�ើហិង្សាក�ើតឡ�ើងនៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់យូរៗម្តង ដូច្នេះ
គាត់មានអារម្មណ៍ថាមនុស្សមួយចំនួនទទួលយក និងមនុស្សមួយចំនួនទ�ៀតមិនទទួលយក។

វាគឺជារ�ឿងដែលអាចទទួលយកបាន ចំពោះការដែលស្វាមីវាយភរិយារបស់គាត់

ដោយសារតែភរិយាមិនចង់រួមភេទ

ពុំមានអ្នកចូលរួមណាម្នាក់ (មិនចំពោះថា ពួកគេស្ថិតនៅក្នុងក្រុមអាយុ ឬ ភេទណាមួយឡ�ើយ) បាននិយាយថា វាអាចទទួល

យកបានក្ង
នុ ការប្រើប្រាស់អព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ប្រសិនប�ើស្ត្រីម្ក
នា ម
់ ន
ិ ចង់រម
ួ ភេទជាមួយស្វាមឡី �ើយ។ ជាដំបង
ូ កុមារាចំនន
ួ ពីរនាក់ ដែលមាន

អាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ បាននិយាយថា ពួកគេមិនប្រាកដក្នុងចិត្តឡ�ើយ ប៉ុន្តែក្រោយមក បន្ទាប់ពីការពិភាក្សាពួកគេបាន

យល់ស្របថា វាគឺជារ�ឿងដែលមិនអាចទទួលយកបានបន្ទាប់ពីកិច្ចពិភាក្សា។ ស្ត្រីគ្រប់វ័យបាននិយាយអំពីសិទ្ធិស្មើភាពគ្នា និងការ
និយាយគ្នាជំនួសឱ្យអំព�ើហិង្សា។ អ្នកផ្តល់ចម្លើយជាស្ត្រីម្នាក់បានរ�ៀបរាប់ថា ស្ត្រីម្នាក់អាចមិនស្រួលខ្លួន ដូច្នេះហ�ើយទ�ើបនាងមិន
ចង់រួមភេទ។ ក្រុមបុរសបានល�ើកឡ�ើងនូវមូលហេតុបន្ថែមទ�ៀត ដូចជា ការដែលស្ត្រីអាចមានរដូវ ឈឺ មានផ្ទៃពោះ ឬ ស្ត្រីអាចមាន

អារម្មណន�
៍ ឿយហត់ និង គ្មានចំណង់ផ្លូវភេទនៅពេលនោះ។ កុមារាម្នាក់ដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ បាននិយាយថា
“វាពាក់ព័នទ្ធ ៅនឹងអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទ”។ បុរសដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ បានផ្តល់ការឆ្លើយតបជាក់ស្តែងមួយ ៖

“យ�ើងអាចដ�ើរចេញសិន ព្រោះយ�ើងអាច [ រួមភេទ ] ល�ើកក្រោយក៏បាន។”

		 ដោយសារតែភរិយាមិនចង់រួមភេទ ដូច្នេះស្វាមីមិនគួរបង្ខំភរិយាឡើយ។

		 បុរស និងស្ត្រី មានសិទ្ធិ ដូចគ្នា។ ពួកគេគួរអធ្យាស្រ័យគ្នា មានការយល់ព្រមទាំងសង្ខាង និងឯកភាពគ្នា។ 

		 ពួកគេគួរចេះស្រឡាញ់គ្នា និង ផ្តល់តម្លៃឱ្យគ្នាទៅវិញទៅមក។

សិក្ខាសាលាជាមួយកុមារីដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣-១៥ឆ្នាំ នៅខេត្តព្រៃវែង

“ ស្វាមីមន
ិ គួរវាយភរិយា ដោយសារតែបញ្ហាបែបនេះឡើយ។ ស្វាមីគួរនិយាយតាមសម្រួល។ ”
“ ស្វាមីម្នាក់ពុំមានសិទ្ធិវាយភរិយាឡើយ ប្រសិនបើភរិយាគ្រាន់តែមិនចង់រួមភេទទេនោះ។ ”

សិក្ខាសាលាជាមួយកុមារីដែលមាន អាយុចន្លោះពី ១៦-១៧ឆ្នាំ នៅខេត្តព្រៃវែង

យើងមិនត្រូវវាយភរិយាដោយសារតែបញ្ហានេះឡើយ។ ” “ ត្រូវមានការព្រមព្រៀងគ្នាទៅវិញទៅមក។  
សិក្ខាសាលាជាមួយកុមារាដែលមានអាយុចន្លោះពី១៣-១៥ឆ្នាំ នៅខេត្ត កំពត

វាគឺជា.....អំពហ
ើ ិង្សាផ្លូវភេទ។
សិក្ខាសាលាជាមួយកុមារាដែលមានអាយុចន្លោះ ពី១៣-១៥ឆ្នាំ នៅខេត្តស�ៀមរាប

មិនត្រូវប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាឡើយ ត្រូវនិយាយតាមសម្រួល។
កិច្ចភាក្សាក្រុមជាមួយស្រ្តីដែលមានអាយុចន្លោះពី១៨-២៤ឆ្នាំ នៅរាជធានីភនំពេ
្ ញ

“ យើងអាចដើរចេញសិន ព្រោះយើងអាចរួមភេទលើកក្រោយក៏បាន។ ”
“ ជួនកាល ភរិយារត់ចេញ ដោយសារតែនាងមិនចង់។ ”

កិច្ចពិភាក្សាក្រុមជាមួយបុរសដែលមានអាយុចន្លោះ ពី ១៨-២៤ឆ្នាំ នៅខេត្តកំពត

របកគំហ�ើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអព�
ំ ើហិង្សាល�ើកុមារ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣ - របាយការណ៍គុណភាព
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វាគឺជារ�ឿងដែលអាចទទួលយកបាន ចំពោះការដែលស្វាមីវាយ

ភរិយារបស់គាត់ ប្រសិនប�ើភរិយាធ្វើម្ហូបមិនឆ្ងាញ់

អ្នកផ្តល់ចម្លើយស្ទើរតែគ្រប់រប
ូ
ដែលត្រូវបានសាកសួរ បាននិយាយថា “ទេ វាគឺជារ�ឿងដែលមិនអាចទទួលយកបាន”

ល�ើកលែងតែស្ត្រីម្នាកន់ ៅក្ង
ំ ការឆ្លើយតបចំពោះនាដកថានេះពីគ្របក្រុ
់ មទាំងអស់ ឆ្លើយថា
នុ ក្រុមអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នា។
គឺនេះមិនមែនជាហេតុផលក្នុងការវាយភរិយាឡ�ើយ ហ�ើយការផ្តល់ដំបូន្មាន ឬ ការអធ្យាស្រ័យ គឺជាវិធីមួយដែលប្រស�ើរជាង

សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហានេះ។

		 ស្វាមីគួរទ្រាំទទួលទានអាហារនោះ ឬ ចេញទៅទទួលទានខាងក្រៅ ឬ ចម្អិនអាហារដោយខ្លួនឯង។  
សិក្ខាសាលាជាមួយកុមារីដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣-១៥ឆ្នាំ នៅខេត្តព្រៃវែង

		 ជួនកាល ចម្អន
ិ អាហារឆ្ងាញ់ ប៉ុន្តែ ជន
ួ កាល ក៏មិនឆ្ងាញ់។  
សិក្ខាសាលាជាមួយកុមារាដែលមានអាយុចន្លោះពី១៦-១៧ឆ្នាំ នៅខេត្តកំពត

		 ភរិយាមិនគួរត្រូវបានស្វាមីវាយធ្វើបាបឡើយ។ ស្វាមីគ្មានសិទ្ធយវាយធ្វើបាបភរិយានោះទេ។  
កិច្ចពិភាក្សាក្រុមជាមួយស្រ្តីដែលមានអាយុ ចន្លោះពី ១៨-២៤ឆ្នាំ នៅខេត្តព្រៃវែង

 	

គ្រាន់តែប្រាប់ភរិយាថា អូនសម្លាញ់.....ម្ហូបថ្ងៃនេះម្ហូបដូចមិនសូវឆ្ងាញ់ទេ។  
កិច្ចពិភាក្សាក្រុមជាមួយបុរសដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨-២៤ឆ្នាំ នៅខេត្តកំពត

៥.២.	ទម្លាប់ទាក់ទងនឹងតួនាទីរបស់យេនឌ័រ និងការអនុវត្តន៍រួមភេទ ព្រមទាំងអំពើហិង្សាទៅលើ ដៃគូស្និទ្ធស្នាល
អ្នកចូលរួមត្រូវបានស្នើសឱ
ំុ យ្ ពិភាក្សាទៅល�ើគោលគំនត
ិ ជាច្រើន អំពកា
ី រប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទដែលទាក់ទងទៅនឹងយេនឌ័រ។ ពួកគេ

ត្រូវបានផ្តល់នូវសេចក្តីថ្លែងមួយចំនួន និង ត្រូវបានសួរថាត�ើពួកគេយល់ស្រប ឬ មិនយល់ស្របទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងទាំងនោះ។

បុរសគឺជាអ្នកសម្រេចចិត្តអំពីពេលវេលាដែលត្រូវរួមភេទ។
កុមារដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ
ពុំមានអ្នកចូលរួមណាម្នាក់យល់ស្របថា សេចក្តីថ្លែងនេះត្រឹមត្រូវឡ�ើយ ប៉ុន្តែ កុមារីប្រមាណពាក់កណ្តាលដែលមានអាយុ

ចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ បាននិយាយថា ពួកគេមិនប្រាកដក្នុងចិត្តឡ�ើយ ថានេះគឺជាការពិត។ អ្នកដទៃទ�ៀតនៅក្នុងក្រុមទាំងនេះ

ដែលបាននិយាយថា វាមិនត្រឹមត្រូវដែលបុរសជាអ្នកសម្រេចចិត្តអំពីពេលវេលាដែលត្រូវរួមភេទ ជ�ឿថាស្ត្រីក៏គួរសម្រេចចិត្តទៅ
ល�ើបញ្ហានេះផងដែរ។

		 ពីព្រោះស្ត្រីក៏មានសិទ្ធិក្នុងការមិនយល់ព្រម ឬ បដិសេធផងដែរ។
សិក្ខាសាលាជាមួយកុមារីដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣-១៥ឆ្នាំ នៅខេត្តព្រៃវែង
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របកគំហ�ើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអព�
ំ ើហិង្សាល�ើកុមារ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣ - របាយការណ៍គុណភាព

 		 បុរសគ្មានសិទ្ធិក្នុងការកំណត់ពេលរួមភេទឡើយ។ ជួនកាល ស្ត្រីមានអារម្មណ៏ មិនស្រួលខ្លួន 
		 (ឧទាហរណ៍ មានរដូវ) ដូច្នេះ ពួកគេមិនអាចរួមភេទបានឡើយ។

សិក្ខាសាលាជាមួយកុមារីដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៦-១៧ឆ្នាំ នៅខេត្តព្រៃវែង
ក្នុងចំណោមកុមារាដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ មានកុមារាមួយក្រុមក្នុងចំណោមបួនក្រុម ដែលសមាជិក

ភាគច្រើនមិនប្រាកដក្នុងចិត្ត ប៉ុន្តែ កុមារាទាំងអស់នៅក្នុងក្រុមចំនួនបីក្រុមទ�ៀត បានយល់ឃ�ើញទាំងអស់គ្នាថា ការរួមភេទត្រូវមាន
ការព្រមព្រៀងគ្នា។

		 ពួកគេទាំងពីរនាក់ គឺជាអ្នកជ្រើសរើសពេលវេលា។
សិក្ខាសាលាជាមួយកុមារាដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣-១៥ឆ្នាំ នៅខេត្តកំពត

“ ពីព្រោះស្ត្រីមន
ិ ចង់មានកូន។ ”
 	

“ លុះត្រាណាតែមានការព្រមព្រៀងពីភាគីទាំងសង្ខាង។ ”
សិក្ខាសាលាជាមួយកុមារាដែលមានអាយុចន្លោះពី១៦-១៧ឆ្នាំ នៅខេត្តស�ៀមរាប
ស្ត្រី និងបុរសដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ

	ស្ត្រីដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ ល�ើកលែងតែស្ត្រីចំនួនពីរនាក់ដែលមិនប្រាកដក្នុងចិត្ត បាននិយាយថា ការ

សម្រេចចិត្តក្នុងការរួមភេទ ពុំមែនបុរសជាអ្នកសម្រេចចិត្តតែម្នាក់ឯងនោះទេ ព្រោះស្ត្រី និង បុរសមានសិទ្ធិស្មើគ្នា ហ�ើយភាគីទាំង
សង្ខាងក៏មានចំណង់ផ្លូវភេទដូចគ្នាដែរ។ ស្រដ�ៀងគ្នានេះដែរ បុរសដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ បាននិយាយថា

ការរួមភេទទាមទារឱ្យមានការយល់ព្រមទាំងសង្ខាង ព្រមទាំងបានរ�ៀបរាប់ថា ស្ត្រីគួរតែជាអ្នកសម្រេចចិត្ត អាស្រ័យដោយការ

រួមភេទ គឺអាស្រ័យទៅល�ើថា ត�ើស្ត្រីមានអារម្មណ៍ចង់រួមភេទ ដែរឬទេ។ បុរសចំនួនបីនាក់ មិនប្រាកដក្នុងចិត្តថា ត�ើបុរសគឺជាអ្នក
សម្រេចចិត្តក្នុងការរួមភេទដែរ ឬទេ និង នៅពេលដែលសំនួរត្រូវបានសួររបន្តទ�ៀតនោះ ពួកគេបាននិយាយថា វាអាស្រ័យទៅល�ើ
ហេតុអ្វីបានជាស្ត្រីមិនចង់រួមភេទ។

យើងមានសិទ្ធិដូចគ្នា។ យើងត្រូវការឱ្យមានការព្រមព្រៀងក្នុងការធ្វើបែបនេះ។
កិច្ចពិភាក្សាក្រុមជាមួយស្រ្តីដែលមាន អាយុចន្លោះពី ១៨-២៤ឆ្នាំ នៅរាជធានីភ្នំពេញ

“ បញ្ហានេះត្រូវការឱ្យមានការយល់ព្រម និង ការព្រមព្រៀងពីភាគីទាំងសង្ខាង។ ”
 	

“ វាមិនគួរត្រូវបានសម្រេចចិត្តដោយបុរសតែម្ខាងនោះទេ។ ”
កិច្ចពិភាក្សាក្រុមជាមួយស្រ្តីដែលមាន អាយុចន្លោះពី១៨-២៤ឆ្នាំ នៅខេត្តព្រៃវែង

យើងមិនអាចកំណត់ពេលវេលាបានឡើយ។ ចុះប្រសន
ិ បើភរិយាមិនស្រួលខ្លួន?។  
កិច្ចពិភាក្សាក្រុមជាមួយបុរសដែល មានអាយុចន្លោះពី ១៨-២៤ឆ្នាំ នៅខេត្តកំពត

របកគំហ�ើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអព�
ំ ើហិង្សាល�ើកុមារ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣ - របាយការណ៍គុណភាព
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“ លុះត្រាណាតែមានការយល់ព្រមពីភាគីទាំងសង្ខាង។ ”

 	

“ ភរិយាក៏អាចសម្រេចចិត្តបានផងដែរ។ ”
កិច្ចពិភាក្សាក្រុមជាមួយបុរសដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨-២៤ឆ្នាំ នៅខេត្ត ស�ៀមរាប

បុរសត្រូវការការរួមភេទច្រើនជាងស្ត្រី
កុមារដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ
កុមារីដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ មានការឆ្លើយតបជាច្រើនផ្សេងៗគ្នាចំពោះសេចក្តីថ្លែងនេះ ហ�ើយកុមារី

ភាគច្រើនមិនប្រាកដក្នុងចិត្តឡ�ើយ។ កុមារីម្នាកដែ
់ លមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ បានយល់ស្របថា បុរសត្រូវការការ

រួមភេទច្រើនជាងស្ត្រី ព្រោះនាងបានសង្កេតឃ�ើញថា ស្ត្រីមិនឱ្យបុរសប៉ះពាល់ឡ�ើយ។ កុមារាអាយុពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ១៧ឆ្នាំ មានការ

យល់ឃ�ើញផ្សេងគ្នា។ កុមារាជាច្រើនបានយល់ស្របថា បុរសត្រូវការការរួមភេទច្រើនជាងស្ត្រី ព្រមទាំងបានផ្តល់មូលហេតុរបស់

ពួកគេ ដោយយោងទៅតាមការសង្កេតមួយចំនួន ដូចជា “មានករណីបុរសរំលោភស្រ្តី ប៉ុន្តែ ស្រ្តីមិនដែលរំលោភបុរសឡ�ើយ”។
កុមារាចំនួនពីរនាក់ គិតថា ស្រ្តីចង់រួមភេទដូចគ្នាទៅនឹងបុរសដែរ ប៉ុន្តែ ពួកគេមិនសូវបង្ហាញអារម្មណ៍ និងមានភាពអ�ៀនខ្មាសខ្លាំង

ពេកក្នុងការស្តែងឱ្យឃ�ើញនូវចំណង់ផ្លូវភេទ។

		 ស្ត្រីមិនចង់ឱ្យបុរសប៉ះពាល់ពួកគេ។
សិក្ខាសាលាជាមួយកុមារីដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣-១៥ឆ្នាំ នៅខេត្តព្រៃវែង

		 បុរសមានចំណង់ផូវ្ល ភេទច្រើនជាងស្ត្រី។
សិក្ខាសាលាជាមួយកុមារីដែលមានអាយុចន្លោះពី១៦-១៧ឆ្នាំ នៅខេត្តព្រៃវែង

 	

“ ស្ត្រីមួយចំនួនក៏ចល
ូ ចិត្តរួមភេទច្រើនដែរ។ ”

 	

“ ពីព្រោះស្ត្រីមនហ
ិ
៊ានប្រាប់ថា នាងចង់រួមភេទ។ ”
សិក្ខាសាលាជាមួយកុមារាដែលមានអាយុចន្លោះពី១៦-១៧ឆ្នាំ នៅ ខេត្តកំពត
ស្ត្រី និងបុរសដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ

	ស្រដ�ៀងគ្នានេះដែរ ស្ត្រីដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ មានការយល់ឃ�ើញខុសគ្នា ឬ មិនប្រាកដក្នុងចិត្ត។
បុរសជាងពាក់កណ្តាល ដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ មិនយល់ស្របទៅនឹង សេចក្តីថ្លែងនេះ។

		 ខ្ញុំមិនដឹងទេ។ ស្ត្រីមួយចំនួនត្រូវការការរួមភេទច្រើនជាងបុរស។
កិច្ចពិភាក្សាក្រុមជាមួយស្រ្តីដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ នៅរាជធានីភនំពេ
្ ញ

		 ខ្ញុំគិតថា ស្ត្រីមួយចំនួនចូលចិត្តរួមេភេទច្រើនជាងបុរស។ ព្រោះស្ត្រីក៏ដូចគ្នាទៅនឹងបុរសដែរ។
ក្រុមពិភាក្សាជាមួយបុរសដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ នៅខេត្តស�ៀមរាប
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បុរសត្រូវការដៃគូច្រើនជាងស្ត្រី
កុមារដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ
ំ
ះអ្វីដែល
កុមារីដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ បានយល់ស្របទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងនេះ ឬ មិនប្រាកដក្នុងចិត្តចពោ

ពួកគេគិត ប៉ុន្តែ កុមារាភាគច្រើនល�ើសលុបដែលមានវ័យដូចគ្នា មិនយល់ស្របថា បុរសត្រូវការដៃគូច្រើនជាងស្ត្រី។

		 ព្រោះបុរសមានចំណង់ផូវ្ល ភេទខ្លាំងជាងស្ត្រី។
សិក្ខាសាលាជាមួយកុមារីដែលមានអាយុចន្លោះពី១៦-១៧ឆ្នាំ នៅរាជធានី ភ្នំពេញ

“ បុរសមានចំណង់ផូវ្ល ភេទខ្លាំង។ ប្រសិនបើបុរសបែកបាក់ពីភរិយារបស់គាត់ គាត់ប្រាកដជានឹងទៅ

		 ខារ៉ាអូខេ ដើម្បីរួមភេទជាមួយអ្នកបម្រើសេវាផ្លូវភេទ។ ”
 	

“ បុរសមិនគួររួមភេទជាមួយស្ត្រីច្រើននាក់ឡើយ ព្រោះពួកគេមានរោគ។

		 បុរសគួរស្រឡាញ់ស្ត្រី តែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះ។ ”

សិក្ខាសាលាជាមួយកុមារីដែលមានអាយុចន្លោះពី១៦-១៧ឆ្នាំ នៅខេត្តព្រៃវេង

“ បុរសដែលរៀបការរួចភាគច្រើន តែងមានស្រីនៅខាងក្រៅ។ ”
 	

“ គូស្វាមីភរិយាដែលជឿជាក់គ្នាទៅវិញទៅមក មិនអាចរក [ ដៃគូ ] ថ្មីឡើយ លើកលែងតែភរិយា 

		 របស់គាត់ស្លាប់។ ”

សិក្ខាសាលាជាមួយកុមារាដែលមានអាយុចន្លោះពី១៦-១៧ឆ្នាំ នៅខេត្តកំពត

ស្ត្រី និងបុរសដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ
	ស្ត្រីគ្រប់រូបដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ នៅរាជធានីភនំពេ
្ ញ សុទ្ធសឹងតែយល់ស្របទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងនេះ

ដោយឡែកស្ត្រីភាគច្រើននៅខេត្តព្រៃវែង មិនយល់ស្រប។ ស្ត្រីមួយចំនួនបាននិយាយថា បុរសមិនគួរមានដៃគូច្រើនឡ�ើយ ព្រោះវា

នាំឱ្យពួកគេមានការប្រឈមខ្ពស់ទៅនឹងការឆ្លងមេរោគអេដស៍ ដែលធ្វើឱ្យភរិយារបស់ពួកគេប្រឈមទៅនឹងហានិភ័យ។

		 ពួកគេគួរតែមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះភរិយារបស់ពួកគេ។
កិច្ចពិភាក្សាក្រុមជាមួយស្រ្តីដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ-២៤ឆ្នាំ នៅខេត្តព្រៃវែង
	បុរសដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ មានទស្សនៈខុសៗគ្នា។ បុរសនៅខេត្តស�ៀមរាប សុទ្ធសឹងតែមិនស្រប

ជាមួយនឹងសេចក្តីថ្លែងនេះ ដោយឡែកបុរសនៅខេត្តកំពតចំនួនពាក់កណ្តាលយល់ស្រប និង ពាក់កណ្តាលទ�ៀតមិនយល់ស្រប។

		 ព្រោះគេមន
ិ ចាំបាច់ត្រូវការមានដៃគូច្រើនឡើយ តែមួយគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយ។
កិច្ចពិភាក្សាក្រុមជាមួយបុរសដែលមានអាយុ ចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ-២៤ឆ្នាំ នៅខេត្តស�ៀមរាប
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		 បុរសដែលរៀបការរួច ប៉ុន្តែ ចេញទៅក្រៅសែង
្វ រកនារីផ្សេងទៀត។ ភរិយារបស់ពួកគេ 

		 បានវាយពួកគេទម្លាកទ
់ ឹក។ បញ្ហានេះ កើតឡើងយ៉ាងច្រើននៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្ញុំ។ 
		 ខ្ញុំចង់និយាយថា វាគឺជាបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុងសហគមន៍។

កិច្ចពិភាក្សាក្រុមជាមួយបុរសដែលមានអាយុពី ១៨ឆ្នាំ-២៤ឆ្នាំ នៅខេត្តកំពត

ស្ត្រីដែលមានស្រោមអនាម័យតាមខ្លួន គឺជាស្ត្រីដែលមិនល្អ
កុមារដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ
	គ្រប់ក្រុមទាំងអស់ គិតថាមូលហេតុមួយសម្រាប់ការយកស្រោមអនាម័យតាមខ្លួន គឺដ�ើម្បីការពារនឹងមេរោគ ដូចជាមេរោគ
អេដស៍។ កុមារីចំនួនពីរភាគបីដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ បានយល់ស្របថា ស្ត្រីដែលមានស្រោមអនាម័យជាប់
នឹងខ្លួន “មិនមែនជាស្រ្តីដែលល្អ”។ ពួកគេបានហៅស្រ្តីដែលមានស្រោម អនាម័យជាប់នឹងខ្លួនថា ជាស្រ្តីរកស៊ីផ្លូវភេទ។

“ ស្ត្រីដែលមានស្រោមអនាម័យជាប់នឹងខ្លួន គឺជាស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទ។ ” “ ព្រោះស្ត្រីមិនគួរយកស្រោម

ួ ឡើយ។ ”
		 អនាម័យតាមខ្លន
 	

ួ ។ ហេតុអ្វី?  គឺដើម្បីជៀសវាងប្រឡាក់អាវរបស់ពួកគេ។ ”
“ ស្ត្រីត្រូវមានស្រោមអនាម័យជាប់នឹងខ្លន
សិក្ខាសាលាជាមួយកុមារីដែលមានអាយុពី១៣-១៥ឆ្នាំ នៅខេត្តព្រៃវែង
កុមារាដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ បាននិយាយថា ការមានស្រោមអនាម័យតាមខ្លួន មានន័យថា ស្ត្រីម្នាក់គឺ

ី អ្នកគិតថា វាពុំមែនជារ�ឿងមួយដែល “អាក្រក់” និយាយថា អ្នកដទៃនឹងគិតថាស្ត្រីម្នាក់នោះគឺជាស្ត្រីរក
ជាស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទ។ សូម្បតែ

ស៊ីផ្លូវភេទ និង នាំឱ្យគេនិយាយដ�ើមនាង។ កុមារាពីរនាក់បានរ�ៀបរាប់ថា ស្រោមអនាម័យត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាមធ្យោបាយពន្យារ
កំណ�ើត ហ�ើយស្ត្រីអាចមានបំណងចង់ជ�ៀសវាងការមានកូនមិនតាមប្រាថ្នា។

“ ស្រីរកស៊ីផ្លូវភេទ។ នាងរៀបការរួចហើយ ប៉ុន្តែ នាងត្រូវការមនុស្សប្រុសច្រើននាក់។ ”
 	

“ ស្ត្រីដែលល្អ មិនយកស្រោមអនាម័យតាមខ្លួនឡើយ។ ”

 	

“ ព្រោះនាងការពារខ្លួនពីមេរោគអេដស៍/ជំងឺអេដស៍។ ”
សិក្សាសាលាជាមួយកុមារាដែលមានអាយុពី១៣-១៥ឆ្នាំ នៅខេត្តស�ៀមរាប

“ ពួកគេបានបាត់បង់ព្រហ្មចារី ប៉ុន្តែពួកគេនៅតែមានសិទ្ធិ។ ”
 	

“ សម្រាប់បុរស ពួកគេអាចយកស្រោមអនាម័យតាមខ្លួនបាន ប៉ុន្តែប្រសិនបើស្ត្រីយកស្រោមអនាម័យ

 	

“ ស្ត្រីម្នាក់នោះមានបទពិសោធន៍។ ”

 	

“ មានតែស្ត្រីមួយចំនួនតូចប៉ណ
ុ
្ណោះដែលហ៊ាន។ ”

 	

“ ពួកគេការពារខ្លួនពីការឆ្លងមេរោគអេដស៍/ជំងឺអេដស៍។ ”

		តាមខ្លួន ពួកគេនឹងត្រូវបានរិះគន់ថា ជាមនុស្សមិនល្អ។ ”

សិក្ខាសាលាជាមួយកុមារាដែលមានអាយុពី១៦-១៧ឆ្នាំ នៅខេត្តកំពត
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ំ ើហិង្សាល�ើកុមារ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣ - របាយការណ៍គុណភាព

 	

ព្រោះនាងការពារខ្លួនពីការមានកូន។
សិក្ខាសាលាជាមួយកុមារាដែលមានអាយុចន្លោះពី១៦-១៧ឆ្នាំ នៅខេត្តស�ៀមរាប

ស្ត្រី និងបុរសដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ
មានតែស្ត្រីដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ ចំនួនមួយក្រុមប៉ុណ្ណោះ បានពិភាក្សាអំពីសំណួរនេះ។ ពុំមាននរណា

ម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេគិតថា ការមានស្រោមអនាម័យជាប់នឹងខ្លួន មានទំនាក់ទំនងទៅនឹងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ស្ត្រីឡ�ើយ។ បុរសមួយ
ចំនន
ួ ដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ គិតថា ស្ត្រីដែលមានកេរ្តឈិ៍ ្មោះល្អនង
ឹ មិនមានស្រោមអនាម័យជាប់នង
ឹ ខន
្លួ នោះទេ។

អ្នកចូលរួមជាងពាក់កណ្តាលមិនយល់ស្រប ព្រោះពួកគេគិតថា ស្ត្រីមានសិទ្ធិដូចគ្នា និង ត្រូវការការពារខ្លួនដូចបុរសដែរ។

ប្រសិនបើអ្នកគ្រាន់តែមានស្រោមអនាម័យ វាមិនមែនជារឿងដែលអាក្រក់នោះទេ។ បុរសក៏មានស្រោម

		 អនាម័យជាប់នឹងខ្លន
ួ ពួកគេដែរ។ ស្រោមអនាម័យអាចការពារយើងពីការឆ្លងមេរោគ និងមានផ្ទៃពោះ។  
កិច្ចពិភាក្សាក្រុមជាមួយស្រ្តីដែលមានអាយុចន្លោះពី១៨-២៤ឆ្នាំ នៅខេត្តព្រៃវែង

“ ស្ត្រីមិនអាចយកស្រោមអនាម័យតាមខ្លួនបានឡើយ ព្រោះពួកគេនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាស្ត្រីដែល 

		 ស្វែងរកការរួមភេទ។ ” បុរសដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨-២៤ឆ្នាំ នៅខេត្តសៀមរាប
 	

“ យើងមិនយល់ស្របឡើយ ព្រោះយើងផ្តល់តម្លៃដល់ស្ត្រី។ ”
កិច្ចពិភាក្សាក្រុមជាមួយបុរសដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨-២៤ឆ្នាំ នៅខេត្តកំពត

ស្ត្រីគួរអត់ទ្រាំនឹងអំព�ើហិង្សា ដ�ើម្បីរក្សាឱ្យគ្រួសារបន្តនៅជួបជុំគ្នា
កុមារដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ
កុមារីដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ បានផ្តល់ចម្លើយផ្សេងៗពីគ្នាចំពោះសំនួរនេះ ដោយយោងទៅតាមទី

កន្លែងរស់នៅរបស់ពួកគេ។ គ្រប់ក្រុមកុមារីទាំងអស់មកពីរាជធានីភនំពេ
្ ញ បានយល់ស្របទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងនេះ ដោយឡែក កុមារី
មកពីខេត្តព្រៃវែង មិនយល់ស្រប។

		 ពួកគេខ្លាចលែងលះគ្នា គិតអំពីអនាគតរបស់កូន និង [ គួរ ] ធានាឱ្យគ្រួសារនៅជួបជុំគ្នា 
		និង មានសុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសារ។

សិក្ខាសាលាជាមួយកុមារីដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៦-១៧ឆ្នាំ នៅរាជធានីភ្នំពេញ

		 ការរស់នៅជាមួយនឹងការអត់ទ្រាំបែបនេះ ពុំមានសុភមង្គល ឬ អនាគតឡើយ។
សិក្ខាសាលាជាមួយកុមារីដែល មានអាយុចន្លោះពី ១៣-១៥ឆ្នាំ នៅខេត្តព្រៃវែង។

របកគំហ�ើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអព�
ំ ើហិង្សាល�ើកុមារ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣ - របាយការណ៍គុណភាព
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ភាគច្រើន កុមារាដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ មិនយល់ស្របថា ស្ត្រីគួរអត់ទ្រាំនឹងអំព�ើហិង្សាឡ�ើយ។

កុមារាជាច្រើនបាននិយាយថា ស្ត្រីគួររាយការណ៍អំពីអំព�ើហិង្សានេះទៅអាជ្ញាធរ ដូចជា មេភូមិ ដ�ើម្បីឱ្យជួយបញ្ឈប់ការប្រព្រឹត្ត
បែបនេះ។ ការដែលគូស្វាមីភរិយាមួយគូ មាន ឬ គ្មានកូន បានធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ការយល់ឃ�ើញរបស់ក្រុមកុមារា ៖ ការលែងលះ
ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាជម្រើសមួយ សម្រាប់ គូស្វាមីភរិយាដែលគ្មានកូន ប៉ុន្តែកុមារាមួយចំនួនមានការភ័យខ្លាចថាកូននឹងត្រូវក្លាយ

ជាកូនកំព្រា ប្រសិនប�ើ គ្រួសារបែកបាក់ ដូច្នេះ កុមារាជាច្រើន ហាក់មាននិន្នាការងាកទៅរកការជ�ឿថា ស្ត្រីគួរអត់ទ្រាំនឹងអំព�ើហិង្សា។

		 យើងមិនត្រូវអត់ទ្រាំទៅនឹងការវាយដំឡើយ។ ប្រសិនបើយើងទ្រាំ ក៏នៅតែគ្មានសុភមង្គល
		 នៅក្នុងគ្រួសារដែរ។
សិក្ខាសាលាជាមួយកុមារាដែលមានអាយុពី ១៣-១៥ឆ្នាំ នៅខេត្តកំពត

ស្ត្គ
រី រួ មានភាពអត់ធត
្ម  ដា
់ ក់ពាក្យបណ្ង
តឹ ឬ ប្រាប់ឱយ្ ម�ន្មា
តី នសមត្ថកច
ិ ចា
្ច ប់ខ្លួន និងអប់រប
ំ រុ សជាស្វាមី។
សិក្ខាសាលាជាមួយកុមារាដែលមានអាយុពី ១៦-១៧ឆ្នាំ នៅខេត្តស�ៀមរាប

		យ�ើងអាចមានភាពអត់ធ្មតដោ
់ យសារតែកូន ប៉ុន្តែ ប្រសិនប�ើពុំមានកូនទេនោះ យ�ើងអាចលែងលះបាន។
សិក្ខាសាលាកុមារាដែលមានអាយុពី ១៦-១៧ឆ្នាំ នៅខេត្តកំពត
ស្ត្រី និងបុរសដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ
	ស្ត្រីដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ ស្ទើរតែគ្រប់រប
ូ សុទ្ធសឹងតែមិនយល់ស្របថា ស្ត្រីគួរអត់ទ្រាំនឹងអំព�ើហិង្សា
ដ�ើម្បីរក្សាគ្រួសាររបស់ពួកគេឱ្យនៅបន្តជួបជុំគ្នា។ បុរសដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ គិតថា ការអត់ទ្រាំនឹងអំព�ើហិង្សា

មានតែនាំឱ្យមានអំព�ើហិង្សាកាន់តែច្រើន ហ�ើយបុរសភាគច្រើន មិនយល់ឃ�ើញថាទង្វើបែបនេះ គឺជាដំណោះស្រាយមួយឡ�ើយ។
ប�ើទោះជាដូច្នេះក្តី មានបុរសមួយចំនួនបានគិតថា ស្ត្រីគួរអត់ទ្រាំនឹងអំព�ើហិង្សា ដ�ើម្បីអនាគតកូន និង ដោយសារតែស្ត្រីភ័យខ្លាច
ចំពោះការបែកបាក់ ឬ ការនៅម្នាក់ឯង។

	គេមិនគួរប្រើប្រាស់អំព�ើហិង្សាឡ�ើយ។ គេគួរយល់អំពីគ្នាទៅវិញទៅមក។
កិច្ចពិភាក្សាក្រុមជាមួយស្រ្តីដែលមានអាយុ ពី១៨-២៤ឆ្នាំ នៅខេត្តព្រៃវេង

“ ប�ើវាយរាល់ថ្ងៃ ត�ើនរណាអាចទ្រាំបាន? ”
 	

“ ប�ើស្វាមីវាយដំយូរៗម្តង យ�ើងអាចទ្រាំបាន។ ”

“ អំព�ើហិង្សាទ�ៀតហ�ើយ ! ”

កិច្ចពិភាក្សាក្រុមជាមួយបុរសដែលមានអាយុពី ១៨ឆ្នាំ-២៤ឆ្នាំ នៅខេត្តកំពត

		ប�ើរស់នៅជាមួយគ្នាមន
ិ សប្បាយចិត្ត យ�ើងគួរតែលែងលះគ្នាទៅ ទ�ើបប្រស�ើរជាង។
កិច្ចពិភាក្សាក្រុមជាមួយបុរសដែល មានអាយុពី១៨-២៤ឆ្នាំ នៅខេត្តស�ៀមរាប
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របកគំហ�ើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអព�
ំ ើហិង្សាល�ើកុមារ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣ - របាយការណ៍គុណភាព

វគ្គទី ៦ ៖ ការឆ្លើយតបទៅនឹងអំពើហិង្សា
របកគំហ�ើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអព�
ំ ើហិង្សាល�ើកុមារ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣ - របាយការណ៍គុណភាព
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៦. 	 ការឆ្លើយតបទៅនឹងអំពើហិង្សា
ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃឥរិយាបថស្វែងរកសេវា សម្រាប់ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទកាលពីកុមារភាព និង អំពហ
ើ ិង្សាផ្លូវកាយ
• មានជនរងគ្រោះតិចតួចដែលស្វែងរកជំនួយក្រោយពេលមានហេតុការណ៍រំលោភបំពានផ្លូវភេទ ៖

ក្នុងចំណោមបុគល
្គ ដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ មានស្ត្រីប្រមាណមួយភាគបី និង បុរស តិចជាង ៦%បានស្វែង

រកជំនួយក្រោយពេលហេតុការណ៍រំលោភបំពានផ្លូវភេទ។ លទ្ធផលស្រដៀងគ្នានេះ ត្រូវបានរកឃើញផងដែរ នៅក្នុងចំណោមកុមារ 

ដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ បើធៀបទៅនឹងបុរស ស្ត្រីត្រូវបានរកឃើញថា មាននិន្នាការខ្ពសជា
់ ងគួរឱ្យកត់សម្គាល់
ក្នុងការស្វែងរកជំនួយ សម្រាប់ហេតុការណ៍រំលោភបំពានផ្លូវភេទ។

• កុមារី នៅអាយុចន្លោះពី ១៣ទៅ ២៤ឆ្នាំ  ដែលបានជួបប្រទះការរំលោភបំពានផ្លូវភេទមុនអាយុ១៨ឆ្នាំ និងមិនបានស្វែងរកជំនួយ

	ទំនងនឹងរាយការណ៍ឱ្យដឹងអំពីការភ័យខ្លាចមានបញ្ហា (២៦,១%) ប៉ុន្តែ ពួកគេក៏បានលើកឡើងផងដែរអំពីមល
ូ ហេតុមួយចំនួន 

រាប់បញ្ចូលទាំងការដែលពួកគេមិនបានគិតថា ការរំលោភបំពាន គឺជាបញ្ហា (២២,១%) ពួកគេមានភាពខ្មាសអៀនខ្លាំងពេកចំពោះ
ខ្លួនឯង ឬ គ្រួសាររបស់ពួកគេ (១៤,៦%) ពួកគេមិនត្រូវការ ឬ ចង់បានសេវា (១៣,៦%) ឬ ពួកគេគិតថាការរំលោភបំពាន
គឺជាកំហុសរបស់ពួកគេ (៩,៨%)។

• បុរស ដែលមានអាយុចន្លោះពី១៣ ទៅ ២៤ឆ្នាំ មាននិន្នាការខ្ពសជា
់ ងដៃគូរស្រ្តីរបស់ពួកគេរហូតដល់បីដង ក្នុងការរាយការណ៍ឱ្យ
ដឹងថា ពួកគេមិនស្វែងរកជំនួយ ព្រោះពួកគេគិតថា ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទមិនមែនជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរ (បុរស ៦២,១% និងស្ត្រី 

ូ ដោយសារតែទទួលរងការរំលោភបំពាន
២២,១%)។ បុរសក៏បាននិយាយផងដែរថា ពួកគេមិនត្រូវការ ឬ ចង់បានសេវាដែលផ្តល់ជន
ផ្លូវភេទឡើយ (២៥%) ហើយពួកគេមិនដឹងថា ត្រូវទៅស្វែងរកជំនួយនៅកន្លែងណា (៧,៦%) ឬ ពួកគេមានភាពខ្មាសអៀន

ួ ឯង ឬ គ្រួសាររបស់ពួកគេ (៥,៤%)។
	ខ្លាំងពេកចំពោះខ្លន

• មានជនរងគ្រោះតិចតួចដែលស្វែងរកជំនួយក្រោយពេលហេតុការណ៍នៃអំពើ   ហិង្សាផ្លូវកាយ ៖ ស្ត្រីចំនួន  ៣១,១% និង បុរស

១៣,៥% ដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ បានស្វែងរកជំនួយ សម្រាប់ហេតុការណ៍អំពើហិង្សាលើរាងកាយក្នុងចំណោម
បុគល
្គ អាយុចន្លោះពី ១៨ ទៅ ២៤ឆ្នាំដែលបានជួបប្រទះអំពហ
ើ ិង្សាផ្លូវកាយមុនអាយុ ១៨ឆ្នាំ។  លទ្ធផលស្រដៀងគ្នានេះ ក៏ត្រូវបាន
រកឃើញផងដែរ ក្នុងចំណោមក្រុមអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ។

• ក្នុងចំណោមស្ត្រី និងបុរស ដែលបានជួបប្រទះអំពើហិង្សាផ្លូវកាយមុនអាយុ ១៨ឆ្នាំ មូលហេតុដែលត្រូវបានលើកឡើងញឹកញាប់
បំផុត ចំពោះការមិនស្វែងរកជំនួយ គឺដោយសារតែពួកគេគិតថា អំពើហិង្សាគឺជា កំហុសរបស់ពួកគេ (ស្ត្រីចំនួន ៥៦,៨% 

	និង បុរសចំនួន ៥២,៧%)។

• ក្នុងចំណោមបុគល
្គ អាយុចន្លោះពី ១៨ ទៅ ២៤ឆ្នាំ ដែលបានជួបប្រទះអំពើហិង្សាហិង្សាផ្លូវកាយមុនអាយុ ១៨ឆ្នាំបានស្វែងរកជំនួយ

សម្រាប់ហេតុការណ៍ណាមួយ  មានស្ត្រីចំនួន ៨៣,៧% និង បុរស ៨៥,៣%  បានស្វែងរកជំនួយពីសាច់ញាតិ។ មានស្រ្តី ២៨,០% 

	និង បុរស ៣១,៣% បានស្វែងរកជំនួយពីអ្នកផ្តល់សេវា ឬ អាជ្ញាធរ។

• ក្នុងចំណោមកុមារ អាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ ដែលបានជួបប្រទះអំពើហិង្សាផ្លូវកាយ និងបានស្វែងរកជំនួយសម្រាប់

ហេតុការណ៍ ណាមួយ  កុមារី និង កុមារាភាគច្រើនបានស្វែងរកជំនួយពីសាច់ញាតិ (៦៩,២% និង ៧៥,៩%)។ ក៏មានកុមារីចន
ំ ួន 
៣២,៩%និង កុមារាចំនួន ៣១,៤%  បានស្វែងរកជំនួយពីមិត្តភក្តិ។ មានកុមារីចំនួន ១៥,៦% និង កុមារាចំនួន ១៨,៧% 
បានស្វែងរកជំនួយពីអ្នកផ្តល់សេវា ឬ អាជ្ញាធរ។

ប្រភព ៖ ក្រសួងកិច្ចការនារី អង្គការយូនីសេហ្វប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា មជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យជំងឺ និងកិច្ចបង្ការ សហរដ្ឋអាមេរិក។  

របកគំហ�ើញពីការពីការសិក្សាស្រាវស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៣។ ប្រទេសកម្ពុជា៖ ក្រសួងកិច្ចការនារី ឆ្នាំ២០១៤។

៦.១. តើកុមារធ្វើដូចម្តេច ប្រសន
ិ បើពួកគេទទួលរងអំពើហិង្សា?
សំនួរអំពីប្រតិកម្មរបស់កុមារត្រូវបានច្របាច់បញ្ចូលគ្នាជាមួយអារម្មណ៍របស់កុមារ និង អ្វីដែលពួកគេធ្វើ នៅពេលដែល

ពួកគេទទួលរងអំព�ើហិង្សា។ អារម្មណ៍ និងប្រតិកម្មភាគច្រើនត្រូវបានយកមកពិភាក្សានៅក្នុងផ្នែក ៣.៤ ខាងល�ើ (ត�ើកុមារមាន
អារម្មណ៍ដូចម្តេចប្រសិនប�ើពួកគេជួបប្រទះអំព�ើហិង្សា?)។ អ្នកចូលរួមត្រូវបានសួរសំណួរ “ត�ើកុមារក្នុងវ័យរបស់អ្នក ធ្វើដូចម្តេច”
ជំនួសឱ្យការសួរថា “ត�ើអ្នកធ្វើដូចម្តេច” ដ�ើម្បីជ�ៀសវាងការសួរសំនួរទៅកាន់កុមារ និង យុវជនវ័យក្មេង ឱ្យប�ើកចំហអំពស្
ី
ថានភាព
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របកគំហ�ើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអព�
ំ ើហិង្សាល�ើកុមារ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣ - របាយការណ៍គុណភាព

ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។ នៅក្នុងន័យនេះ របកគំហ�ើញមានការពិបាក ក្នុងការបែងចែករវាងអ្វីដែលកុមារធ្វើក្នុងការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែង
និង អ្វីដែលពួកគេគិតថាពួកគេ ឬ កុមារ ដទៃទ�ៀតនឹងធ្វើ ប្រសិនប�ើជួបប្រទះអំព�ើហិង្សា។
កុមារដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ
ំ អា
ី រម្មណដែ
៍ លអាចក�ើតឡ�ើង (ការធ្លាក់ទក
ឹ ចិត្ត
	ជាញឹកញាប់ កុមារីដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ បានរ�ៀបរាប់អព

ការភ័យខ្លាច ការខកចិត្ត ខឹង) និងផលវិបាកនៃអារម្មណ៍ទាំងនេះ ដូចជា ការបាត់បង់ភាពម្ចាស់ការទៅល�ើការប្រព្រឹត្តរបស់ពួកគេ

ការចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពខុសច្បាប់ រាប់បញ្ចូលទាំងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញ�ៀន និង ការធ្វើអត្តឃាត។ ពួកគេមិនបានរ�ៀបរាប់

អំពីសកម្មភាពដែលពួកគេនឹងធ្វើ ឬ អាចធ្វើបាន ដ�ើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអំព�ើហិង្សាឡ�ើយ ប៉ុន្តែ អ្នកចូលរួមមួយចំនួនបាននិយាយថា
ពួកគេនឹងទូរស័ព្ទទាក់ទងរកជំនួយ ឬ ស្រែកឱ្យគេជួយ ប្រាប់មេឃុំ ឬ ទូរស័ព្ទទៅនគរបាល។

		 កុមារដែលជួបប្រទះអំព�ើហិង្សា នឹង ] ចេញទៅក្រៅដោយគ្មានអ្នកណាគ្រប់គ្រង។
សិក្ខាសាលាជាមួយកុមារីដែលមាន អាយុពី១៣ ទៅ ១៥ឆ្នាំ នៅរាជធានីភ្នំពេញ
	ដោយសារតែអ្នកចូលរួមមិនបានបង្ហាញអំពយ
ី ទ
ុ សា
្ធ ស្ត្រជាច្រើនដែលមានស្រាប់ សម្រាប់ឆ្លយ
ើ តបទៅនឹងអំព�ហ
ើ ង
ិ សា
្ ពួកគេ
ត្រូវបានសួរថា ត�ើពួកគេអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះ និង ត�ើពួកគេចង់ឱ្យនរណាជួយដល់ពួកគេ។ កុមារីដែលមានអាយុចន្លោះពី១៣ ទៅ

១៥ឆ្នាំ បាននិយាយថា សមាជិកគ្រួសារ ជាពិសេស ឪពុកម្តាយ និង បងប្អូនបង្កើត មិត្តភក្តិ និងអាជ្ញាធរ ដូចជា មេភូមិ មេឃុំ និង

គ្រូបង្រៀនដែលពួកគេទុកចិត្ត។ កុមារីមួយចំនួនដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ ទៅ ១៥ឆ្នាំ នៅរាជធានីភនំពេ
្ ញ បានកំណត់រកឃ�ើញ
លេខទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍មួយ ដែលពួកគេអាចទូរស័ព្ទទៅបាន។

	និយាយជាមួយអ្នកដែលពួកគេអាចទុកចិត្តបាន ដូចជាឪពុកម្តាយ សាច់ញាតិ មិត្តភក្តិ មីង/ពូ ជីដូនជីតា 

		 ឬ ពួកគេអាចទូរស័ពទ្ទ ៅកាន់លេខទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍ ដែលអាចជួយដល់ពួកគេ បាន។

សិក្ខាសាលាជាមួយកុមារីដែលមានអាយុពី១៣ ទៅ ១៥ឆ្នាំ នៅរាជធានីភនំពេ
្ ញ

		មេភូមិ នគរបាល បងប្អូនបង្កើត។
សិក្ខាសាលាជាមួយកុមារីដែលមានអាយុពី១៣ ទៅ ១៥ឆ្នាំ នៅខេត្តព្រៃវែង

 	
		ប្រាប់មិត្តភក្តិ (ជួនកាល ពួកគេមិនអាចប្រាប់ឪពុកម្តាយរបស់ពួកគេបាន។
សិក្ខាសាលាជាមួយកុមារីដែលមានអាយុពី១៦ ទៅ ១៧ឆ្នាំ នៅរាជធានីភនំពេ
្ ញ

		គ្រូបង្រៀនដែលអាចពឹងពាក់ ឬ ជ�ឿជាក់បាន។
សិក្ខាសាលាជាមួយកុមារីដែលមានអាយុពី១៦ ទៅ ១៧ឆ្នាំ នៅខេត្តព្រៃវែង
កុមារាដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ មាននិន្នាការខ្ពស់ជាងកុមារី ក្នុងការបញ្ជាក់ឱ្យបានច្បាស់លាស់ថា

ពួកគេមិនបានប្រាប់ ឬ នឹងមិនប្រាប់នរណាម្នាក់អំពីហេតុការណ៍អព�
ំ ើហិង្សាណាមួយឡ�ើយ។ នៅពេលដែលសួរសំណួរថាត�ើពួក

គេចង់ទៅស្វែងរកជំនួយពីនរណា? ពួកគេបានរ�ៀបរាប់អំពីសាច់ញាតិដែលមានវ័យចំណាស់ជាង (ឪពុកម្តាយ មីង ពូ ជីដូនជីតា
បងប្អូនបង្កើត) និង មិត្តភក្តិ។ កុមារមួយចំនួនបានពង្រីកការឆ្លើយតបរបស់ពួកគេ ដោយបញ្ចូលអាជ្ញាធរផងដែរ ដូចជា នគរបាល
អង្គការការពារកុមារ មេភូមិ និងមេឃុំ។ មូលហេតុដែលត្រូវបានកំណត់ពដ
ី ំបូង ចំពោះការដែលនរណាម្នាកទ់ ៅជួបនគរបាល គឺក្នុង
ករណីដែលគេត្រូវការអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ សំបុត្រកំណ�ើត ឬ រាយការណ៍អំពគ្រោះថ្
ី
នាក់ចរាចរណ៍មួយ។ អ្នកចូលរួមម្នាក់បានផ្តល់
មតិយោបល់ថា ពួកគេអាចតតាំងជាមួយអ្នកដែលប៉ះពាល់ពួកគេ ក្នុងលក្ខណៈមិនសមស្រប។
របកគំហ�ើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអព�
ំ ើហិង្សាល�ើកុមារ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣ - របាយការណ៍គុណភាព
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		ប្រាប់ឪពុកម្តាយ មីង/ពូ ជីតា ជីដន 
ូ បងប្អូនបង្កើតដែលមានវ័យច្រើនជាង។
សិក្ខាសាលាជាមួយកុមារាដែលមានអាយុពី១៣ ទៅ ១៥ឆ្នាំ នៅខេត្តកំពត

		 រាយការណ៍ជូនអាជ្ញាធរ មេភូម មេ
ិ ឃុ ន
ំ គរបាល និងអ្នកដែលទុកចិត្ត។
សិក្ខាសាលាជាមួយកុមារាដែលមានអាយុពី១៣ ទៅ ១៥ឆ្នាំ នៅខេត្តស�ៀមរាប
ស្ត្រី និងបុរសដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ
	ស្ត្រីដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ បានផ្តោតទៅល�ើផលវិបាកនៃអំព�ើហិង្សាទៅល�ើការប្រព្រឹត្តរបស់កុមារ

ច្រើនជាងការចាត់វិធានការ។ ពួកគេបានផ្តល់មតិយោបល់ថា កុមារដែលជួបប្រទះបញ្ហាអំព�ើហិង្សា អាចមានអារម្មណ៍ខូចចិត្ត

រត់ចេញពីផ្ទះ មានភាពស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទៅសាលារ�ៀន ប្រើប្រាស់គ្រឿងញ�ៀន និង គ្រឿងស្រវឹង ចំណាយពេលវេលាច្រើនជាង

មុនជាមួយសង្សាររបស់ពួកគេ ឬ ងាយទទួលរងឥទ្ធិពលពីអ្នកដទៃ ក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមិនចង់ជប
ួ មុខគេឯង និងនៅតែផ្ទះ

ព្រមទាំងចង់ស្លាប់ដោយការធ្វើអត្តឃាត។

“ រត់ចេញពីផ្ទះ។ ”
 	

“ មិនចង់ទៅសាលារ�ៀន។ ”
ក្រុមពិភាក្សាជាមួយស្ត្រីដែលមានអាយុពី ១៨ ទៅ ២៤ឆ្នាំ នៅរាជធានីភនំពេ
្ ញ

ក្រុមស្ត្រីបាននិយាយថា

ពួកគេនឹងប្រាប់មិត្តភក្តិ

ព្រមទាំងទៅជួបមេភូមិ ឬ មេឃុំ ឬ នគរបាល។

និងសាច់ញាតិរបស់ពួកគេ

ជាពិសេស

ម្តាយ

ឬ

ជីដូនរបស់

ពួកគេ

[ ប្រាប់ ] មិត្តភក្តិ បងប្អូនបង្កើត ឪពុកម្តាយ មេភូមិ/មេឃុ ន
ំ គរបាល។  
ក្រុមពិភាក្សាជាមួយស្រ្តីដែលមានអាយុពី១៨ ទៅ ២៤ឆ្នាំ នៅខេត្តព្រៃវែង
យុវជនដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ បាននិយាយអំពីប្រតិកម្មផ្លូវចិត្តនៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានសួរថា

ត�ើកុមារធ្វើដូចម្តេច ប្រសិនប�ើពួកគេទទួលរងអំព�ើហិង្សា ប៉ុន្តែ ពួកគេក៏បានទទួលស្គាល់ផងដែរ អំពផ
ី លប៉ះពាល់រយៈពេលវែង

នៃការរ�ៀនសូត្រនូវការប្រព្រឹត្តពីអ្នកដទៃ ដូច្នេះ ប្រសិនប�ើពួកគេម�ើលឃ�ើញអំព�ើហិង្សា ពួកគេក៏រ�ៀនប្រព្រឹត្តដូចមនុស្សធំផងដែរ។

		នៅពេលដែលមនុស្សមួយចំនួនឃ�ើញអ្នកដទៃវាយនរណាម្នាក់ ពួកគេក៏ធ្វើតាមអ្នកទាំងនោះ។
ក្រុមពិភាក្សាជាមួយបុរសដែលមានអាយុពី ១៨ ទៅ ២៤ឆ្នាំ នៅខេត្តកំពត
ក្រុមយុវជនបានល�ើកឡ�ើងនូវឧទាហរណ៍ជាច្រើនអំពីស្ត្រីនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេ ដែលបានជួបប្រទះអំព�ើហិង្សា និងបាន
ទៅស្វែងរកជំនួយពីមេឃុំ ឬ សុំលែងលះ។

ស្វាមីម្នាក់ចង់រួមភេទជាមួយភរិយារបស់គាត់ និង បានព្យាយាមដោះសម្លៀកបំពាក់របស់ភរិយា។ 

		 ស្ត្រីជាភរិយាបានរត់ទៅរកមេឃុំ ដ�ើម្បីសុំលែងលះ។

ក្រុមពិភាក្សាជាមួយបុរសដែលមានអាយុពី១៨ ទៅ ២៤ឆ្នាំ នៅខេត្តកំពត
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របកគំហ�ើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអព�
ំ ើហិង្សាល�ើកុមារ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣ - របាយការណ៍គុណភាព

៦.២. មូលហេតុដែលកុមារមិនស្វែងរកជំនួយ ឬ ការគាំទ្រ
កុមារដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ
កុមារីដែលមានអាយុចន្លោះពី១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ នៅក្នុងសិក្ខាសាលា មិនបានបង្ហាញអំពីមូលហេតុជាក់លាក់ណាមួយដែល

ពួកគេផ្ទាល់មិនស្វែងរកជំនួយ ឬ ការគាំទ្រឡ�ើយ ប៉ុន្តែ តាមរយៈការរ�ៀបរាប់របស់ពួកគេអំពី ប្រតិកម្មចពោ
ំ
ះអំព�ើហិង្សា ជាពិសេស
អំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទ វាបានបង្ហាញឱ្យឃ�ើញយ៉ាងច្បាស់ថា ពួកគេខ្លាចខ្មាសគេ ការនិយាយដ�ើម និង ការស្តីបន្ទោសដែលអាច
ក�ើតឡ�ើង។ ពួកគេអាចខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះ និង មិនអាចរ�ៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បានជារ�ៀងរហូត។

កុមារាអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ ដែលបានរ�ៀបរាប់អំពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទាក់ទងនឹងអំព�ើហិង្សា ត្រូវបានសួរថា

ត�ើពួកគេធ្លាប់បានប្រាប់នរណាម្នាក់អំពីអំព�ើហិង្សាណាមួយដែរឬទេ។ ពួកគេមិនបានប្រាប់នរណាម្នាក់ឡ�ើយ អាស្រ័យដោយពួក

គេមានភាពអ�ៀនខ្មាសខ្លាំងពេក ឬ ខ្លាចថាអ្នកដែលពួកគេប្រាប់អំពប
ី ញ្ហានេះ នឹងប្រាប់បន្តទៅអ្នកដទៃទ�ៀត។ អ្នកផ្តល់ចម្លើយ
ម្នាក់បាននិយាយថា គាត់បារម្ភខ្លាចមានបញ្ហាចំពោះការនិយាយដ�ើមអំពីមនុស្សចាស់។ នៅពេលដែលត្រូវបានសួរថា ត�ើមានរ�ឿងអ្វី
ក�ើតឡ�ើងនៅពេលដែលពួកគេចែករំលែកគំនិត ឬ ការយល់ឃ�ើញរបស់ពួកគេជាមួយមនុស្សចាស់ អ្នកផ្តល់ចម្លើយម្នាក់បាន

រាយការណ៍ឱ្យដឹងអំពីចម្លើយឆ្លើយតបរបស់មនុស្សចាស់ថា “វាមិនមែនជារ�ឿងរបស់ឯងទេ”។ កុមារាម្នាក់ ទ�ៀតបាននិយាយថា

“ប�ើទោះបីជាខ្ញុំប្រាប់គេក៏ដោយ ក៏គេនៅតែមិនអាចជួយខ្ញុំបាន” ក្រុមកុមារាបាន បញ្ចូលប៉ុស្តិ៍នគរបាល និង សាលាឃុំ នៅក្នុងការ
កំណត់ផែនទីរបស់ពួកគេ អំពីកន្លែងដែលពួកគេមានអារម្មណ៍ថាអសុវត្ថិភាព អាស្រ័យដោយពួកគេយល់ឃ�ើញថា ការទៅសាលា
ី
តុការណ៍
ឃុំ គឺជារ�ឿងដែលគួរឱ្យខ្មាសគេ និងការទៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលអាចធ្វើឱ្យខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ពួកគេ។ ក៏មានការរំលឹកអំពហេ

មួយចំនួនផងដែរ ដែលនគរបាលបានឆ្លើយតបទៅនឹងអំព�ើហិង្សា ប៉ុន្តែ ជនល្មើស បានចំណាយប្រាក់ដ�ើម្បីស្វែងរកវិធីចេញពី
ពន្ធនាគាររួចទៅហ�ើយ។

		 ខ្ញុំមិនបានប្រាប់នរណាម្នាក់ឡ�ើយ ព្រោះខ្ញុំខ្លាចគេថា ខ្ញុំគឺជាក្មេងដែលនិយាយដ�ើមមនុស្សចាស់។
សិក្ខាសាលាជាមួយកុមារាដែលមានអាយុពី១៣ ទៅ ១៥ឆ្នាំ នៅខេត្តកំពត

 		្រសិនប�ើខ្ញុំប្រាប់គេ ខ្ញុំខ្លាចថាគេនឹងប្រាប់អ្នកដទៃទ�ៀត។
សិក្ខាសាលាជាមួយកុមារាដែលមានអាយុពី១៣ ទៅ ១៥ឆ្នាំ នៅខេត្តស�ៀមរាប
ស្ត្រី និងបុរសដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ
	ស្ត្រីមួយចំនួនដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ បានល�ើកឡ�ើងអំពីការលំបាកនៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយឪពុក

ម្តាយ ព្រមទាំងបាននិយាយថា ម្តាយមួយចំនួននឹងមានអារម្មណ៍ខ្មាសគេ ប្រសិនប�ើមានអ្នកដទៃដឹងថា នរណាម្នាក់បានរំលោភ
បំពានទៅល�ើកូនរបស់ពួកគេ។

		ប្រាប់ម្តាយ ប៉ុន្តែ ម្តាយមួយចំនួនខ្លាចអាប់ឱនកិត្តិយស ដូច្នេះ ចេះតែអនុញញាត
្ ឱ្យជនល្មើសបន្ត 
		ប្រព្រឹត្តអាក្រក់ទៅល�ើកន
ូ ។

ក្រុមពិភាក្សាជាមួយស្រ្តីដែលមានអាយុពី ១៨ ទៅ ២៤ឆ្នាំ នៅរាជធានីភនំពេ
្ ញ
	បុរសដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ បានរ�ៀបរាប់អំពីហេតុការណ៍អំព�ើហិង្សាក្នុងគ្រួសារមួយចំនួនដែល
ជនល្មើស និងជនរងគ្រោះ ក្រោយមកបានបដិសេធថា ស្វាមីមិនបានវាយភរិយារបស់គាត់។ ក្រុមបុរសបានរ�ៀបរាប់កាន់តែលម្អិត

អំពប
ី ទពិសោធន៍របស់ពក
ួ គេ ទាក់ទងទៅនឹងភាពអយុតធ
្តិ ម៌នៅក្ង
នុ ប្រព័នត
្ធ លា
ុ ការ ដែលមិនបានល�ើកទឹកចិតព
្ត ក
ួ គេឱ្យរាយការណ៍

អំពអ
ី ព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ ។ ពួកគេបានរ�ៀបរាប់អព
ំ អា
ី រម្មណតា
៍ នតឹងរបស់នគរបាល នៅពេលដែលស្ត្រីបានដកពាក្យបណង
្តឹ ចំពោះស្វាមហ
ី ង
ិ សា
្

របកគំហ�ើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអព�
ំ ើហិង្សាល�ើកុមារ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣ - របាយការណ៍គុណភាព
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របស់ពួកគេម្តងហ�ើយម្តងទ�ៀត ទង្វើបែបនេះ បានធ្វើឱ្យអាជ្ញាធរមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអព�
ំ ើហិង្សា

អាស្រ័យដោយ ពួកគេមិនចង់ខ្ជះខ្ជាយពេលវេលារបស់ពួកគេ។ ក្រុមបុរសបាននិយាយផងដែរថា ការដកពាក្យបណ្តឹងអាចធ្វើឱ្យ
ជនល្មើសប្រព្រឹត្តបទល្មើសកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងមុន

អាស្រ័យដោយពួកគេគ្មានការភ័យខ្លាចចំពោះផលវិបាកអ្វីឡ�ើយ។

នៅពេល

ដែលជនល្មើសបានចំណាយប្រាក់ ឬ សូកប៉ាន់ដ�ើម្បីឱ្យរួចខ្លួនពីពន្ធនាគារ មានហានិភ័យមួយដែលជនល្មើសនឹងប្រព្រឹត្តអំព�ើហិង្សា

កាន់តែខ្លាំងជាងមុន និង កាន់តែមានភាពជ�ឿជាក់អំពីការដែលពួកគេមិនចាំបាច់ត្រូវទទួលខុសត្រូវ។ ហេតុការណ៍ទាំងនេះ បាន
ំ ើហិង្សា និងធ្វើឱ្យពួកគេកាន់តែខ្លាច
បង្កើតឱ្យមាននូវអារម្មណ៍ថាគ្មានប្រយោជន៍ ជុំវិញការរាយការណ៍អំពីជនដែលបានប្រព្រឹត្តអព�

ជនល្មើស។ ក្រុមបុរស ក៏បាននិយាយផងដែរ អំពីកង្វះឥទ្ធិពលរបស់អន្តរការី នៅពេលដែលប្តីប្រពន្ធឈ្លោះប្រកែកគ្នា ឧទាហរណ៍

ដូចជា នៅពេលដែលមេឃុំធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងជម្លោះមួយ ពុំមានភាគីណាមួយស្តាប់គាត់ឡ�ើយ។ ក្រុមបុរសបាន និយាយអំពី

អារម្មណ៍តានតឹង និង ការខឹងសម្បាររបស់ពួកគេចំពោះបុគ្គលិកសុខភាព ដែលពួកគេបានរ�ៀបរាប់ថាមិនយកចិត្តទុកដាក់។ បុរស
ម្នាក់បាននិយាយថា

គាត់មិនទៅប្រើប្រាស់សេវាសុខភាពសាធារណៈ

ដោយសារតែបញ្ហានេះហ�ើយគាត់ទៅរកតែសេវាឯកជន

ប៉ុណ្ណោះ។ ក្រុមបុរសបានបង្ហាញអំពីអារម្មណ៍តានតឹងរបស់ពួកគេ ចំពោះគ្រូបង្រៀនដែលពួកគេបានរ�ៀបរាប់ គ្រូបង្រៀនមួយ

ចំនួនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការបង្រៀនគួរបន្ថែម (ទទួលបានប្រាក់កម្រៃឯកជន) របស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះ និង មិនបានយកចិត្តទុក

ួ មូលហេតុដែលកុមារ និង យុវជនវ័យក្មេង
ដាក់ចំពោះការបង្រៀនទូទៅប្រចាំថ្ងៃឡ�ើយ។ កត្តាទាំងអស់នេះ គឺជាចំណែកមួយនៃ
មិនត្រូវបានល�ើកទឹកចិត្តឱ្យស្វែងរកជំនួយ ឬ ការគាំទ្រសម្រាប់ហេតុការណ៍អព�
ំ ើហិង្សា។

នៅក្បែរផ្ទះខ្ញុំ មានស្វាមីម្នាក់ដែលចូលចិត្តវាយភរិយារបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ស្រវឹង។

		 បើទោះ បីជាគ្មានរឿងអ្វីក៏ដោយ ក៏គាត់វាយភរិយារបស់គាត់នៅឯផ្ទះដែរ។ ម្តាយរបស់គាត់លម្អៀងទៅ 

		 លើគាត់។ គាត់បានគំរាមភរិយាមិនឱ្យប្រាប់ម្តាយ។ នៅចំពោះមុខម្តាយរបស់គាត់ គាត់និយាយលាក់បាំង
		 បានយ៉ាងល្អ ប៉ុន្តែ តាមពិតគាត់វាយភរិយារបស់គាត់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។ ភរិយារបស់គាត់យំ លាក់ខន
្លួ នៅ

		 ក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំបានប្រាប់គេអំពីរឿងនេះ។ គេបានទៅសួរគាត់ថា តើគាត់បានវាយ ភរិយារបស់គាត់ដែរ
		 ឬទេ។ គាត់បានឆ្លើយថា គាត់មិនបានវាយភរិយារបស់គាត់ទេ។ គេបានសួរទៅកាន់ភរិយា ហើយនាង
		 ក៏បាននិយាយថា ស្វាមីរបស់នាងមិនបានវាយដែរ។

ក្រុមពិភាក្សាជាមួយបុរសដែលមានអាយុពី ១៨ ទៅ ២៤ឆ្នាំ នៅខេត្តកំពត

៦.៣. តើកុមារត្រូវការអ្វី ប្រសិនបើពួកគេទទួលរងអំពើហិង្សា?
កុមារដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ
កុមារីដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ បាននិយាយថា ពួកគេចង់ឱ្យកុមារទទួលបានជំនួយ ដ�ើម្បីងាកចេញ

ឆ្ងាយពីអំព�ើហិង្សា ហ�ើយស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរ ពួកគេចង់ឱ្យឪពុកម្តាយដែលឈ្លោះគ្នា ទទួលបានការគាំទ្រដ�ើម្បីដោះ

ស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគេ។ ពួកគេគិតថា គួរតែមានការផ្តល់ដំបូន្មានបន្ថែមទ�ៀត ជូនដល់ជនល្មើស និងជនរងគ្រោះ។ ដ�ើម្បីឱ្យ
នៅពេលអនាគតគ្មានអំព�ើហិង្សាចំពោះពួកគេ ជាដំបូង អ្នកចូលរួមបានទទួលខុសត្រូវជាច្រើន និង បានផ្តល់មតិយោបល់ថា

ពួកគេគួរប្រព្រឹត្តឱ្យបានល្អ តាមរយៈ ការខិតខំសិក្សារ�ៀនសូត្រ និង ស្តាប់ដំបូន្មានឪពុកម្តាយ និងគ្រូបង្រៀនរបស់ពួកគេ។ ប៉ុន្តែ

ពួកគេក៏បាននិយាយផងដែរ កុមារដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីអំព�ើហិង្សា ត្រូវការសុវត្ថិភាព ការលួងលោម ការល�ើកទឹកចិត្ត

និងការគាំទ្រពីបងប្អូនបង្កើត ឪពុកម្តាយ មិត្តភក្តិ និង អាជ្ញាធរដែលទុកចិត្ត និង គួរឱ្យជ�ឿជាក់បាន។ ពួកគេបាននិយាយថា
ពួកគេចង់បានការទុកចិត្ត សេរីភាព សុភមង្គល ចំណេះដឹង និងការលួងលោមពីឪពុកម្តាយ។ ពួកគេចង់ឱ្យឪពុកម្តាយឈប់ប្រើ

ប្រាស់អំព�ើហិង្សាជាការដាក់ទណ្ឌកម្ម។ ក្រៅពីបរិយាកាសផ្តល់ការគាំទ្រភ្លាមៗ ដែលពួកគេចង់បានពីឪពុកម្តាយពួកគេ ក៏ចង់ឱ្យ
នគរបាលចាប់ខន
្លួ ជនល្មើសដែលប្រព្រឹត្តអព�
ំ ហ
ើ ង
ិ សា
្ និងបញន
្ជូ ជនល្មើសដែលបានប្រព្រឹត្តអព�
ំ រើ លោ
ំ
ភសេពសន្ថវៈទៅកាន់ពន្ធនាគារ។

ជាចុងក្រោយ ពួកគេបាន ស្នើសុំឱ្យមានការចាត់វិធានការនៅតាមសាលារ�ៀន ៖ ពួកគេចង់ឱ្យនាយកសាលា និងគ្រូបង្រៀនគិតគូ
ឡ�ើងវិញអំពកា
ី រដាក់ទណ្ឌកម្ម និង ចង់ឱយ្ នាយកសាលាផ្តល់ដប
ំ ន្
ូ ន
មា ទៅកាន់គ្បង្រ
រូ
ៀន កុឱ
ំ យ្ ដាក់ទណ្ឌកម្មទៅល�ើសស
ិ ស្ ធ្ងនធ
់ រ្ង ពេក។

		 ជួយដល់កុមារដើម្បីឱ្យពួកគេអាចងាកចេញឆ្ងាយពីអំពើហិង្សា។”
		 “ដើម្បីងាកចេញឆ្ងាយពីពលកម្មកុមារ។

សិក្ខាសាលាជាមួយកុមារីដែលមានអាយុពី ១៣ ទៅ ១៥ឆ្នាំ នៅរាជធានី ភ្នំពេញ
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របកគំហ�ើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអព�
ំ ើហិង្សាល�ើកុមារ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣ - របាយការណ៍គុណភាព

 	

“ យើងចង់បានជំនួយ ឬ ដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហារបស់ពួកគេ។ ” “ យើងចង់ឱ្យពួកគេពន្យល់

 	

“ ការលួងលោមពីឪពុកម្តាយ។ ”

		និង ផ្តល់ដំបន
ូ ្មានដល់ជនល្មើស និង ជនរងគ្រោះនៃអំពើហិង្សា។ ”

សិក្ខាសាលាជាមួយកុមារីដែលមានអាយុពី ១៣ ទៅ ១៥ឆ្នាំ នៅខេត្តព្រៃវែង

“ យើងចង់ឱ្យនាយកសាលា និងគ្រូបង្រៀនពិភាក្សាអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មឡើងវិញ។ ”
 	

“ មេភូមិត្រូវផ្តល់ដំបន
ូ ្មានឱ្យឪពុកម្តាយឈប់ប្រើប្រាស់អំពើហិង្សា។ ”
សិក្ខាសាលាជាមួយកុមារីដែលមានអាយុពី ១៦ ទៅ ១៧ឆ្នាំ នៅខេត្តព្រៃវែង
កុមារាដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ ក៏បានទទួលខុសត្រូវពីដំបូងក្នុងការកាត់បន្ថយអំព�ើហិង្សា តាមរយៈ

ការផ្លាស់ប្តូរការប្រព្រឹត្តរបស់ពួកគេផងដែរ ៖ “ប្រសិនប�ើនៅផ្ទះ យ�ើងត្រូវស្តាប់ឪពុកម្តាយ។ ប្រសិនប�ើនៅសាលា យ�ើងត្រូវស្តាប់
គ្រូបង្រៀន។ ប្រសិនប�ើនៅតាមផ្លូវ យ�ើងត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍” (សិក្ខាសាលាជាមួយកុមារា អាយុចន្លោះពី ១៣ ទៅ ១៥ឆ្នាំ

នៅខេត្តស�ៀមរាប)។ ពួកគេចង់ឱ្យអំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត ឈានដល់ ទីបញ្ចប់ ប៉ុន្តែ កុមារាមួយចំនួនមានភាពខ្វែងគំនិ
តគ្នាទៅល�ើផលវិបាករបស់វា ៖ “ប្រសិនប�ើ [អំព�ើហិង្សា] ត្រូវបានកាត់បន្ថយ ១០០% កូននឹងលែងស្តាប់ឪពុកម្តាយរបស់ពួកគេ”

(កុមារាអាយុចន្លោះពី ១៣ ទៅ ១៥ឆ្នាំ នៅខេត្តស�ៀមរាប)។ ប�ើទោះជាដូច្នេះក្តី កុមារាគ្រប់រូបបាននិយាយថា ពួកគេចង់កាត់បន្ថយ
ឬ លុបបំបាត់អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ។ ពួកគេបាននិយាយបន្តិចបន្តួចអំពីបរិយាកាសអំណោយផល និង បរិយាកាសផ្តល់កិច្ចគាំទ្រ
ដែលក្រុមកុមារីបានពិភាក្សា ប៉ុន្តែ ពួកគេចង់ឱ្យបញ្ឈប់ការវាយដំ និង ទណ្ឌកម្មនៅឯសាលារ�ៀន។ ពួកគេចង់ឱ្យឪពុកម្តាយពន្យល់
ដល់ពួកគេ និងផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវដំបូន្មានស្ថាបនា ជំនួសឱ្យការជេរស្តី និង បន្ទោសពួកគេ។ ប�ើទោះបីជាមានពេលខ្លះដែលកុមារ
បាននិយាយថា ពួកគេដឹងថា ពួកគេបានធ្វើខុសវិន័យក៏ដោយ ប៉ុន្តែ មានពេលខ្លះពួកគេមិនយល់ថា ពួកគេបានធ្វើអ្វីខុសឡ�ើយ។

ក្រុមកុមារាបានសូមឱ្យមានការល�ើកកម្ពស់ការយល់ដឹងបន្ថែមទ�ៀត អំពីសិទ្ធិកុមារជូនដល់មនុស្សពេញវ័យ រាប់បញ្ចូលទាំង
ឪពុកម្តាយ គ្រូបង្រៀន និងសមាជិកសហគមន៍ដទៃទ�ៀតផងដែរ។ ពួកគេគិតថា ស្លាកសញ្ញា និងផ្ទាំងបដារល�ើកកម្ពស់ការយល់
ដឹងពីការប្រឆាំងអំព�ើហិង្សា នឹងមានសារៈប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំង ហ�ើយពួកគេចង់ឱ្យមានការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹង

និងគ្រឿងញ�ៀន ដែលពួកគេបានឃ�ើញថា ជាមូលហេតុមួយនៃការក�ើនឡ�ើងនូវអំព�ើហិង្សា។ ក្រុមកុមារាក៏បានម�ើលឃ�ើញផងដែរ

នូវតួនាទីរបស់នគរបាលដែលកាន់តែប្រស�ើរជាងមុន ឧទាហរណ៍ នៅក្នុងការធ្វើអន្តរាគមន៍នៅតំបន់ដែលក្រុមក្មេងទំន�ើងប្រមូល

ផ្តុំនៅពេលយប់ ហ�ើយពួកគេក៏ចង់ឱ្យចៅក្រមមានភាពអព្យាក្រឹត្យ និង មិនរ�ើសអ�ើងចំពោះ អ្នកក្រ ឬ ទទួលយកការផាកពិន័យ ឬ

សំណូក ក្នុងករណីអំព�ើហិង្សា។ ពួកគេជ�ឿថា ប្រព័ន្ធកាត់សេចក្តីដែលកាន់តែមានភាពយុត្តិធម៌ នឹងជួយលុបបំបាត់អព�
ំ ើហិង្សា។
កុមារាមួយចំនួនបានពិភាក្សាអំពីសេចក្តីត្រូវការឱ្យ

សមាជិកសហគមន៍ជាទូទៅ

មានការយល់ដឹងច្រើនជាងមុនអំពីចិត្តសាស្ត្រ

និង ក្រមសីលធម៌។ ពួកគេគិតថា ជនល្មើសដែលបានប្រព្រឹត្តអំព�ើហិង្សា មិនយល់អំពផ
ី លប៉ះពាល់ និងផលវិបាកនៃសកម្មភាព

របស់ពួកគេទៅល�ើអ្នកដទៃឡ�ើយ ហ�ើយប្រសិនប�ើពួកគេមានការយល់ដឹងច្រើនជាងមុន ពួកគេអាចឈប់ប្រព្រឹត្តអំព�ើហិង្សា។
ក្រុមកុមារាបាននិយាយថា ពួកគេចង់ឱ្យជម្លោះ និង ភាពខ្វែងគំនិតគ្នាត្រូវបានដោះស្រាយដោយសន្តិវិធី និង ចង់ឱ្យពួកគេមាន

លទ្ធភាពទៅស្វែងរកអ្នកដែលមានវ័យចំណាស់ជាង អ្នកជិតខាងរបស់ពួកគេ មេឃុំ មេភូមិ ឬ មន្ត្រីនគរបាល ដ�ើម្បផ្ត
ី ល់ជំនួយ។
ពួកគេក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថា គេត្រូវការឱ្យមានការចូលរួមពីសហគមន៍ទាំងមូល ដ�ើម្បីលបប
ុ
ំបាត់អព�
ំ ើហិង្សាល�ើកុមារ។

“ ឪពុកម្តាយត្រូវផ្តល់ដំបូន្មានដោយសម្តីសមរម្យ។ ”
 	

“ ខ្ញុំចង់ឱ្យមានកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយអំពីសិទ្ធិកុមារ ជូនដល់កុមារ។ ”
សិក្ខាសាលាជាមួយកុមារាដែលមានអាយុពី១៣ ទៅ ១៥ឆ្នាំ នៅខេត្តស�ៀមរាប

“ ជួយពន្យល់អំពីអំពហ
ើ ិង្សា និងផលវិបាករបស់វាចំពោះសហគមន៍។ ”
 	

“ សូមឱ្យចៅក្រមកាត់សេចក្តីដោយយុត្តិធម៌។ គ្មានការរើសអើងចំពោះអ្នកមាន ឬ អ្នកក្រ។ ”
“ សូមឱ្យគេជួយចរចារ និង ដោះស្រាយបញ្ហា។ ”
សិក្ខាសាលាជាមួយកុមារាដែលមានអាយុពី១៦ ទៅ ១៧ឆ្នាំ នៅខេត្តកំពត

របកគំហ�ើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអព�
ំ ើហិង្សាល�ើកុមារ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣ - របាយការណ៍គុណភាព
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ស្ត្រី និងបុរសដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ
	ស្រដ�ៀងគ្នាទៅនឹងស្ត្រីដែលមានវ័យក្មេងជាងនេះដែរ ស្ត្រីដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ បាននិយាយថាពួក
គេត្រូវការការលួងលោម ប្រសិនប�ើពួកគេទទួលរងអំព�ើហិង្សា។ ពួកគេចង់ឱ្យឪពុកម្តាយ និងមនុស្សពេញវ័យយកចិត្តទុកដាក់

ចំពោះពួកគេ ជំនួសឱ្យការព្រង�ើយកន្តើយចំពោះពួកគេ ផ្តល់នូវដំបូន្មាន និង គំនិតល្អៗ ព្រមទាំងល�ើកទឹកចិត្ត ជម្រុញ យល់ចិត្ត

និង ស្រឡាញ់ពួកគេ។ ពួកគេ ចង់ឱ្យអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការទៅរកមិត្តភក្តិ បងប្អូន ឪពុកម្តាយ មេភូមិ ឬ មេឃុំ និង ជាពិសេស គឺ
នគរបាល ដ�ើម្បីឱ្យអ្នកទាំងនោះអាចផ្តល់សុវត្ថិភាព និង យុត្តិធម៌ដល់ពួកគេបាន។ ពួកគេបាននិយាយថា ការលុបបំបាត់អព�
ំ ើហិង្សា

ទាមទារឱ្យមានការឆ្លើយតបពីសហគមន៍ ព្រមទាំងបានកត់សម្គាល់ថា មានអង្គការមួយចំនួនដែលអប់រំទាំងកុមារ និង មនុស្ស

ំ ើហិង្សានៅឯ
ពេញវ័យ ដែលអាចរួមចំណែកបង្កើនការយល់ដឹងអំពី ផលវិបាក និង ផលប៉ះពាល់នៃអំព�ើហិង្សា។ ដ�ើម្បីបញ្ចប់អព�
សាលារ�ៀន ពួកគេបានផ្តល់មតិយោបល់ថា គ្រូបង្រៀនអាចបង្កើនកិច្ចការសាលាសម្រាប់ ប្រើប្រាស់ជាវិធានការអនុវត្តវិន័យជំនួស

ឱ្យទណ្ឌកម្មផ្លូវកាយ និង ផ្លូវចិត្ត។

“ លួងលោម ជឿជាក់មកលើពួកយើង មិនត្រូវព្រងើយកន្តើយចំពោះយើង។ ”
“ យុត្តិធម៌ ៖ ជនល្មើសត្រូវទទួលការផ្តន្ទាទោស។ ”
 	

“ ចង់ឱ្យគ្រូបង្រៀន និង ឪពុកម្តាយឈប់វាយធ្វើបាប។ ដាក់ទណ្ឌកម្មពួកគេដោយការធ្វើកិច្ចការសាលា 

 	

“ ប្រើប្រាស់ពាក្យសមរម្យ និង ល�ើកទឹកចិត្ត។ ”

		 ជំនួសឱ្យអំព�ើហិង្សា។ ”

ក្រុមពិភាក្សាជាមួយស្រ្តីដែលមានអាយុពី ១៨ ទៅ ២៤ឆ្នាំ នៅរាជធានី ភ្នំពេញ
	បុរសដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ ក៏ចង់បានឱ្យមាននូវការឆ្លើយតបទូទាំងសហគមន៍មួយ និងចង់ឱ្យនាយក
សាលាបញ្ឈប់គ្រូបង្រៀនពីការប្រើប្រាស់ទណ្ឌកម្មល�ើរាងកាយ ក្នុងលក្ខណៈជាវិធានការអនុវត្តវិន័យ។ ពួកគេចង់ឱ្យមានការអប់រំ
និងការយល់ដង
ី ទ
ិ ក
ុ រ។ ពួកគេបានល�ើកឡ�ើង អំពសា
ី រៈសំខាន់នៃតួនាទីរបស់មេភូមិ និង អាជ្ញាធរមានសារៈសំខាន់
ឹ បន្ថែមទ�ៀតអំពស
្ធិ មា

ខ្លាំងណាស់ដែលអ្នកទាំងនោះមិនពុករលួយ ព្រមទាំងគោរព និង អនុវត្តច្បាប់ដោយមិនលម្អៀង។ ពួកគេគិតថា ការប្រើប្រាស់

គ្រឿងស្រវឹង និងគ្រឿងញ�ៀន បានរួមចំណែកឱ្យមានអំព�ើហិង្សា។ ក្រុមបុរសចង់ឱ្យការយល់ច្រឡំ និង ការខ្វែងគំនិតគ្នា ត្រូវបាន

ដោះស្រាយតាមរយៈ ការពិភាក្សា ជំនួសឱ្យអំព�ើហិង្សា ហ�ើយពួកគេចង់ឱ្យមេភូមិទប់ស្កាត់អព�
ំ ើហិង្សានៅក្នុងសហគមន៍ តាមរយៈ

ការផ្តល់ដំបូន្មានដល់ជនល្មើសអំពីច្បាប់។

“ ជូនដំណឹងដល់នាយកសាលា ដ�ើម្បីឱ្យគាត់ប្រាប់ទៅគ្រូបង្រៀនទាំងអស់ឱ្យឈប់វាយសិស្ស។ ”
 	

“ យ�ើងពឹងផ្អែកទៅល�ើមេភូមិ និង អាជ្ញាធរ។ ត�ើឱ្យយ�ើងធ្វើដូចម្តេចទៅ ប្រសិនប�ើពួកគេព្រង�ើយ 

		 កន្តើយចំពោះបញ្ហានេះ? លុបបំបាត់អព�
ំ ើពុករលួយ គោរព និងអនុវត្តច្បាប់។ ”

ក្រុមពិភាក្សាជាមួយបុរសដែលមានអាយុពី ១៨ ទៅ ២៤ឆ្នាំ នៅខេត្តកំពត

“ មេភូមិត្រូវផ្តល់ដំបូន្មានដល់ជនល្មើស។ ”
 	

“	គ្រូបង្រៀនត្រូវទៅរ�ៀន និង បង្រៀនអំពីបញ្ហាអំព�ើហិង្សា។ ”

 	

“ ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីផលវិបាកនៃអំព�ើហិង្សា។ ផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីពីអព�
ំ ើហិង្សា។ ”
ក្រុមពិភាក្សាជាមួយបុរសដែល មានអាយុពី ១៨ ទៅ ២៤ឆ្នាំ នៅខេត្តស�ៀមរាប
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វគ្គទី ៧ ៖ ការព ិភាក្សា
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៧.

ការពិភាក្សា

	គោលបំណងនៃការស្រាវជ្រាវបែបគុណភាព

គឺដ�ើម្បីទទួលបានការយល់ដឹងស៊ីជម្រៅបន្ថែមទ�ៀត

ទៅល�ើទិដ្ឋភាពនៃ

លទ្ធផលដែលទទួលបានពីការអង្កេតស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ស្ត្រី និងបុរស គ្រប់វ័យភាគច្រើនដែលបានចូល

រួមនៅក្នុងសិក្ខាសាលា និងការពិភាក្សា បានស្តែងឱ្យឃ�ើញ និង បង្ហាញយ៉ាងច្បាស់លាស់អំពីភាពខ្មាសអ�ៀនរបស់ពួកគេ ទាក់ទង
ទៅនឹងការពិភាក្សាអំពីការរួមភេទ និង អំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទ។ ជាញឹកញាប់ ការដែលពួកគេខ្វះឆន្ទៈក្នុងការពិភាក្សាអំពប
ី ញ្ហារស�ើប
រមែងតែងទាក់ទងទៅនឹងការដែលបញ្ហារួមភេទមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងភាពអ�ៀនខ្មាស និង ការដែលពួកគេស៊ាំទៅនឹងខ្លាចគេ

ស្តាប់ឮ ជាពិសេស គឺមនុស្សចាស់។ ការព្រង�ើយកន្តើយរបស់ពួកគេចំពោះការនិយាយអំពប
ី រិបទផ្លូវភេទមានក�ើនឡ�ើងនៃការ

រំលោភបំពានផ្លូវភេទ ការបង្ខិតបង្ខំរួមភេទ ឬ ការទូទាត់ជាប្រាក់ ឬ អំណោយជាថ្នូរសម្រាប់ការរួមភេទ។ចំណុចនេះ មានន័យថា
ពួកគេមិនទំនងនឹងនិយាយជាមួយឪពុកម្តាយ ឬ មនុស្សចាស់ដទៃទ�ៀត អំពប
ី ញ្ហាផ្លូវភេទឡ�ើយ។ ហ�ើយអ្នកចូលរួមជាស្ត្រីមួយ

ចំនួនបាននិយាយថា សូម្បីតែមិត្តភក្តិរបស់ពួកគេ ក៏ពួកគេមិននិយាយអំពប
ី ញ្ហានេះជាមួយដែរ។ ស្ត្រី និង បុរសដែលមានវ័យ

ច្រើនជាង និងមានបទពិសោធន៍ជីវិត ព្រមទាំងចំណេះដឹងច្រើនជាង មានទំនុកចិត្តជាងក្នុងការពិភាក្សាអំពប
ី ញ្ហារស�ើប ប៉ុន្តែ ពួកគេ
នៅតែធ្វើការកត់សម្គាល់ថា ប្រធានបទជាច្រើន មានការលំបាកក្នុងការនិយាយដោយប�ើកចំហ។

ការបង្កប់អត្ថន័យនៃគុណតម្លៃដូចជា ភាពអ�ៀនខ្មាសដែលទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាផ្លូវភេទ គឺកុមារ និង យុវជនវ័យក្មេង អាច

មានការលំបាកក្នុងការសុំដំបូន្មាន និង ទទួលបានព័ត៌មានដែលសុក្រឹត្យ។ ចំណុចនេះ បានបង្ហាញឱ្យឃ�ើញយ៉ាងច្បាស់តាមរយៈ

បុរសនិងស្រ្តីមួយចំនួនខ្វះចំណេះដឹងអំពីបញ្ហាផ្លូវភេទ

ដូចជា ការរួមភេទដោយដៃ។ កង្វះលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានព័ត៌មាន

ដែលសុក្រឹត្យ អាចធ្វើឱ្យយុវជនវ័យក្មេងប្រឈមទៅនឹងជម្ងឺកាមរោគ និងការមានកូនមិនតាមប្រាថ្នា ប�ើទោះជាដូច្នេះក្តី ព័ត៌មាន
មិនត្រឹមត្រូវបានបង្ហាញឱ្យឃ�ើញនូវសញ្ញាណបន្ថែមទ�ៀត នៅពេលដែលការយល់ខស
ុ ជាទូទៅ បានជម្រុញបន្ថែមទៅល�ើស្ន
ថា ភាព

ទូទៅនៃយេនឌ័រ ដូចជា សិទ្ធិក្នុងការរួមភេទរបស់បុរស និង ភាពមិន សមស្របរបស់ស្ត្រីក្នុងការនិយាយអំពប
ី ញ្ហាផ្លូវភេទ ការកាត់

បន្ថយការចរចារ និងការព្រមព្រៀង រវាងស្ត្រី និងបុរស ទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តអំពីការរួមភេទ។

	ជាញឹកញាប់ ការលាក់បាំងរមែងតែងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ ដែលស្ថិតនៅក្រៅទម្លាប់រ�ៀប អាពាហ៍ពិពាហ៍ និង

មានទំនាក់ទំនងស្របគ្នាទៅនឹងការប្រព្រឹត្តរបស់អ្នកដទៃ ប�ើទោះបីជាសេចក្តីសម្រេចចិត្ត មិនប្រក្រតីរបស់បុគ្គលម្នាក់ គឺជាជម្រើស

របស់ពួកគេក៏ដោយ ឧទាហរណ៍ដូចជា ការមានកូនក្រៅ អាពាហ៍ពិពាហ៍។ គេក៏លាក់បាំងផងដែរ ចំពោះបទពិសោធន៍នៃអំព�ើ
ហិង្សាដែលបានប្រព្រឹត្តទៅល�ើបុគ្គល ជាពិសេស អំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទ ដែលភ្ជាប់មកជាមួយនូវភាពអ�ៀនខ្មាស និងការភ័យខ្លាច
ី ញ្ហានេះ។ ភាពអ�ៀនខ្មាសចំពោះអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទ ជាពិសេសគឺ ការរំលោភសេពសន្ថវៈ ត្រូវបានល�ើក
ចំពោះការប�ើកចំហអំពប

ឡ�ើងថាមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងការដែលត្រូវបានគ្រួសារ ឬ សហគមន៍មាក់ងាយ និង បដិសេធ។ អ្នកចូលរួមជាស្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់
ថាស្ត្រីដែលត្រូវបានរំលោភ នឹងត្រូវខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះ។ ការខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះនេះនឹងត្រូវបានគេយល់ឃ�ើញថាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ ប្រសិនប�ើ

ស្ត្រីម្នាក់ត្រូវបានជនល្មើសជាច្រើននាក់រំលោភ។ អ្នកចូលរួមជាស្ត្រីយល់ឃ�ើញថា ការដែលត្រូវគេរំលោភ (ឬ ការយល់ដឹងរបស់

អ្នកដទៃចំពោះ នរណាម្នាក់ដែលត្រូវគេរំលោភ) នឹងបង្កឱ្យមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានទៅល�ើលទ្ធភាពរបស់ស្ត្រីម្នាក់ក្នុងការរ�ៀប

អាពាហ៍ពិពាហ៍។ ផលវិបាកជាក់ស្តែង និង ផលវិបាកដែលគេយល់ឃ�ើញបែបនេះ បង្កឱ្យមាននូវ ការបង្អាក់ទឹកចិត្តយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុង

ការប�ើកចំហអំពីការប្រព្រឹត្តនៃអំព�ើហិង្សាទាំងនេះ។

ភាពលម្អៀងយេនឌ័រជាច្រើន បានលេចចេញនៅក្ង
្ន ចូលរួម និង ការភ័យខ្លាចចំពោះ អំព�ហ
ើ ង
នុ ទស្សនៈរបស់អក
ិ សា
្ ព្រមទាំង

បទពិសោធន៍របស់ពួកគេដែលធ្លាប់ទទួលរងអំព�ើហិង្សា។

ស្ត្រីមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំង

បំផុតចំពោះអំព�ើហិង្សាធ្ងន់ធ្ងរ

ដូចជា

ការរំលោភ និងសម្លាប់ដែលធ្វើឱ្យពួកគេជ�ៀសវាងទីកន្លែង និងផ្លូវដែលស្ថិតនៅដាច់ឆ្ងាយពីគេឯង។ ក្រុមបុរសមានការព្រួយបារម្ភ

ច្រើនជាងអំពីកម្រិតនៃអំព�ើហិង្សាទូទៅ ដែល (ប�ើទោះបីជាវាអាចចាត់ទុកថាមិនសូវមានភាពធ្ងន់ធ្ងរ ប�ើធ�ៀបទៅនឹងការរំលោភ

និង សម្លាប់កដោ
៏
យ) ហាក់បីដូចជាការព្រួយបារម្ភសម្រាប់ពួកគេ។ កុមារា ហាក់បីដូចជាត្រូវបាន យុវជនដែលមានវ័យច្រើនជាង

និងមនុស្សពេញវ័យម�ើលឃ�ើញថាជាគោលដៅសម្រាប់ “យកមកលេងស�ើច” ប៉ុន្តែនៅក្នុងការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែង ពួកគេបាន
ទទួលរងបទពិសោធន៍ពីទង្វើបែបនេះក្នុងលក្ខណៈជាការប�ៀតប�ៀន និង ការធ្វើឱ្យមានភាពអាប់ឱន ជាពិសេស ក្នុងបរិបទ

នៃការបង្ហាញ ការប៉ះពាល់ និង ការគំរាមកាត់ប្រដាប់ភេទរបស់ពួកគេ។ ផ្អែកល�ើការយល់ឃ�ើញរបស់អ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តអព�
ំ ើ

បែបនេះ បានឱ្យដឹងថា ទង្វើបែបនេះ ហាក់បីដូចជាមិនត្រូវបានម�ើល ឃ�ើញថាជាអំព�ើហិង្សាឡ�ើយ ប៉ុន្តែជាវិធីធ្វើឲ្យកុមារាខ្មាសគេ។

ផ្អែកល�ើការយល់ឃ�ើញរបស់កមា
ុ រា ចំណច
ុ នេះអាចជាការរំខានដែលមិនសមរម្យចំពោះកុមារាមួយចំនន
ួ ប៉ុន្តែ អ្នកចូលរួមជាច្រើន

ដែលរ�ៀបរាប់អំពីបញ្ហានេះ

បានបង្ហាញឱ្យឃ�ើញអំពីការដែលពួកគេរមែងតែងភ័យខ្លាចជានិច្ច

ចំពោះការដែលត្រូវគេស្រាតខោ

ដោយនិយាយថា វាជារ�ឿងដែលគួរឱ្យខ្លាច និងធ្វើពួកគេខឹង។ ប្រភពនៃកំហឹងរបស់ពួកគេ ហាក់បីដូចជាមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងការ
ដែលមានអារម្មណ៍ថា គ្មាននរណាអាចជួយពួកគេបាន ៖ សារៈសំខាន់ចពោ
ំ
ះ ឋានានុក្រមនៃអាយុ ល�ើកកម្ពស់ឱ្យមានការគោរព
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របកគំហ�ើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអព�
ំ ើហិង្សាល�ើកុមារ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣ - របាយការណ៍គុណភាព

មនុស្សចាស់ ប៉ុន្តែ ផ្ទុយទៅវិញ វាក៏អាចល�ើកកម្ពស់ឱ្យមាន ការមិនគោរពមនុស្សវ័យក្មេងផងដែរ។ សំខាន់ជាងនេះទ�ៀត អ្នកចូល

រួមជាបុរសដែលមានវ័យច្រើនជាងមួយ ចំនួនបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពប
ី ទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ ទាក់ទងនឹងទម្រង់ជាក់លាក់
ំ
ះកុមារា។
នៃការលេងស�ើច ដែលទង្វើនេះហ�ើយ បានប្រាប់ឱ្យដឹងអំពីរប�ៀបដែលពួកគេប្រព្រឹត្តចពោ

	ក្រុមបុរសមានវ័យច្រើនជាង ដែលបានទទួលស្គាល់អំពីការប្រព្រឹត្តដែលពួកគេបានរ�ៀនសូត្រពីមនុស្សជំនាន់មុនទៅល�ើ

កុមារា បាននិយាយថា ពួកគេមិនចង់ឱ្យមានអំព�ើហិង្សានៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេឡ�ើយ ហ�ើយពួកគេចង់ផ្លាស់ប្តូរសកម្មភាព

របស់ពក
ួ គេ។ ចំណច
ុ នេះបង្ហាញថា មានឱកាសគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ជាសក្តានុពលក្ង
នុ ការលុបបបា
ំ ហ
ិ សា
្ តាមរយៈការសម្រប
ំ ត់អព�
ើ ង

សម្រួល ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ អំពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួន និង ផលប៉ះពាល់នៃបទពិសោធន៍ទាំងនោះទៅល�ើអ្នកដទៃ។

	ក្រុមស្ត្រី និង បុរស មានការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាអំព�ើហិង្សាដែលអាចផ្ទុះឡ�ើងនៅពេលដែលយុវជនវ័យក្មេង ជួបជុំគ្នានៅ

ពេលបុណ្យទាន និង កន្លែងដែលមានតន្ត្រី។ ជួនកាល កម្រិតនៃការបែងចែកទឹកដី និង ផ្នត់គំនិត ក្មេងទំន�ើងក្នុងចំណោមយុវជន

អាចជាពុំមានភាពច្បាស់លាស់ចពោ
ំ
ះមនុស្សចាស់ ប៉ុន្តែ វាគឺជាតថភាពជាក់ស្តែង ដែលក�ើតឡ�ើងប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់កុមារ និង
យុវជនវ័យក្មេង។ ជួនកាលកុមារដែលនៅតែម្នាក់ឯង ឬ កុមារមួយក្រុមតូច អាចត្រូវបានយុវជនវ័យក្មេងមួយក្រុមធំបង្កបញ្ហាជាមួយ

ពួកគេ ដោយគ្រាន់តែពួកគេ ដ�ើរឆ្លងកាត់តំបន់មួយដែលពួកគេមិនរស់នៅតំបន់នោះ។ គេបានរាយការណ៍ឱ្យដឹងថា នៅតាម

កម្មវិធីនានា មានក្រុមយុវជន ដែលនិយាយឌឺដងឱ្យគ្នា និង ជួនកាលបណ្តាលឱ្យមានការវាយតប់គ្នា។ យុវជនវ័យក្មេង មានការ

ភ័យខ្លាច ជាពិសេស ចំពោះការដែលជាប់ខ្លួននៅក្នុងហេតុការណ៍បែបនេះ។ ដូច្នេះ ក្រុមបុរសចូលចិត្ត កន្លែងណាដែលស្ងាត់ ឬ

ស្ថិតនៅឆ្ងាយពីកន្លែងដែលមានមនុស្សកុះករ និង យុវជនមួយចំនួនចូលចិត្តនៅដាច់ដោយឡែកពីគេឯង ប្រសិនប�ើពួកគេមាន

គ្រួសារដែលមានសមាជិកច្រើន។

ី ក
ី ន្លែងដែលកុមារជួបប្រទះអំព�ហ
ិ សា
្ និងអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអព�
ំ ហ
ិ សា
្ ពុរំ មែងតែងតែត្រូវបានរាយការណ៍
ការយល់ឃ�ើញអំពទ
ើ ង
ើ ង

ឲ្យដឹងពីទីកន្លែង

និង

ជនដែលបានប្រព្រឹត្តហេតុការណ៍រំលោភបំពានផ្លូវភេទដំបូងនៅក្នុងការអង្កេតបែបបរិមាណឡ�ើយ។

ឧទាហរណ៍ ស្ត្រីគ្រប់វ័យបានរ�ៀបរាប់អំពីការភ័យខ្លាចរបស់ពួកគេចំពោះកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្រៅផ្ទះ និង ត្រូវបានកត់សគា
ំ ល់ថា
ផ្ទះ គឺទីកន្លែងដែលពួកគេមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពបំផុត។ ផ្ទុយទៅវិញ ការអង្កេតបែបបរិមាណបានរកឃ�ើញថា ផ្ទះ

របស់អ្នកផ្តល់ចម្លើយត្រូវបានល�ើកឡ�ើងញឹកញាប់បំផុត ថាជាទីកន្លែងដែលហេតុការណ៍រលោ
ំ
ភបំពានផ្លូវភេទ កាលពីកុមារភាព
ល�ើកដំបូងបានក�ើតឡ�ើង នៅក្នុងចំណោមស្ត្រីដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ២៤ឆ្នាំ។ ក្រុមស្ត្រីក៏បាននិយាយផងដែរថា
សាលារ�ៀន គឺជាទីកន្លែងដែលពួកគេមានអារម្មណ៍ថា មានសុវត្ថិភាព ហ�ើយស្រស�ៀងគ្នានេះដែរ ការអង្កេតបែបបរិមាណ

បានរកឃ�ើញថា សាលារ�ៀនត្រូវបានល�ើកឡ�ើងញឹកញាប់បំផុត ថាជាទីកន្លែងដែលហេតុការណ៍រលោ
ំ
ភបំពានផ្លូវភេទល�ើកដំបូង

បានក�ើតឡ�ើងក្នុងចំណោម កុមារីដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ឆ្នាំ ទៅ ១៧ឆ្នាំ។ ភាពមិនស៊ីសង្វាកគ្
់ នានេះ ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសេចក្តីត្រូវ

ការឱ្យត្រួតពិនិត្យ ថាត�ើសារល�ើកកម្ពស់ការយល់ដឹងដែលមានគោលបំណងកាត់ បន្ថយអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ បានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពី
តថភាពជាក់ស្តែងនៃភាពងាយរងគ្រោះរបស់កុមារដែរឬទេ។

ី ញ្ហារស�ើប សុទ្ធសឹងតែ
ការលេងស�ើចទៅល�ើកុមារា និង ការដែលស្ត្រីខ្លាចមនុស្សចាស់ស្តាប់ឮនៅពេលដែលពិភាក្សាអំពប

បានទាញការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះទំនាក់ទំនងរបស់កូនជាមួយឪពុកម្តាយ និង មនុស្សចាស់ ដទៃទ�ៀត។ អ្នកចូលរួមទាំងស្ត្រី

និងបុរស

បានសម្តែងការខកចិត្តរបស់ពួកគេចំពោះកង្វះការប្រាស្រ័យ

ទាក់ទងប្រកបដោយអត្ថន័យជាមួយមនុស្សចាស់។

អ្នកចូលរួមជាស្ត្រីមួយចំនួនបានបង្ហាញឱ្យដឹងថា ពួកគេ ចង់មានទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទជា
្ធ មួយឪពុកម្តាយរបស់ពួកគេយ៉ាង
ខ្លាំងដ�ើម្បីឱ្យពួកគេអាចនិយាយជាមួយឪពុកម្តាយដោយកាន់តែប�ើកចំហអំពីការព្រួយបារម្ភ និង សេចក្តីត្រូវការរបស់ពួកគេ។

មនុស្សចាស់ និងកុមារ ហាក់បីដូចជាមានបញ្ហាប្រឈមចំពោះទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេរ�ៀងៗខ្លួន អាស្រ័យដោយការលេងស�ើច

ុ រា ទំនងជាវិធម
ី យា
ី រស្រឡាញ់
ទៅល�ើរាងកាយរបស់កមា
្៉ ងដែលមនុសស្ ចាស់ប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយកុមារា ព្រមទាំងបង្ហាញអំពកា

របស់ពួកគេ ប�ើទោះបីជាកុមារាមិនស្វាគមន៍ចំពោះទង្វើបែបនេះក៏ដោយ។

	ក្រុមស្ត្រី និងបុរស បានប្រើប្រាស់ភាសាថា “ត្រូវបានស្តីឱ្យ” នៅពេលដែលពួកគេនិយាយអំពីការដែលឪពុក ម្តាយរបស់

ពួកគេស្តីបន្ទោសពួកគេ។ អ្នកចូលរួមបានផ្តល់ឧទាហរណ៍អំពីករណីដែលពួកគេដឹងខ្លួនថា បានប្រព្រឹត្តខុស ដែលពួកគេរំពឹងថា
នឹងទទួលរងការស្តីបន្ទោស ប៉ុន្តែ ការជេរស្តី និង ការស្តីបន្ទោសជារួម ហាក់បីដូចជាទម្រង់នៃការប្រាស្រ័យទាក់ទងមួយរវាង
មនុស្សចាស់ និង កុមារដែលបានក�ើតឡ�ើងយ៉ាងញឹកញាប់។ ចំណុចនេះបានបង្កឱ្យមាននូវអារម្មណច្រប
៍
ូកច្របល់ និង ការធ្លាក់

ទឹកចិត្តចពោ
ំ
ះកុមារដែលបានរាយការណ៍ឱ្យដឹងថា ជាទូទៅ ពួកគេមិនយល់អំពីមូលហេតុនៃការស្តីបន្ទោសពួកគេនោះទេ។ វាក៏
បញ្ជាក់អត្ថន័យផងដែរថា ទំនាក់ទំនងរវាងឪពុកម្តាយ និងកូនពុំរមែងតែងតែមានអារម្មណ៍ថាបិទ ឬ ប�ើកចំហនោះឡ�ើយ និង

ខណៈពេលដែលក្រុមស្ត្រី និងបុរសបាននិយាយថា ពួកគេមានបំណងចង់និយាយ ជាមួយឪពុកម្តាយរបស់ពួកគេអំពីបញ្ហា និង

ការព្រួយបារម្ភនានា ពួកគេពុំមានអារម្មណ៍ថា អាចទៅជួបនិយាយជាមួយឪពុកម្តាយបានឡ�ើយ។ កុមារបានបង្ហាញឱ្យឃ�ើញអំពី
របកគំហ�ើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអព�
ំ ើហិង្សាល�ើកុមារ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣ - របាយការណ៍គុណភាព
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ការដែលពួកគេចង់ទួលបានការ ស្រឡាញ់ និង ការយល់ចិត្តពីឪពុកម្តាយរបស់ពួកគេយ៉ាងខ្លាំង។ ពួកគេចង់បានការផ្តល់ដំបូន្មាន
និង ការផ្តល់ព័ត៌មានបែបស្ថាបនា ជំនួសឱ្យការស្តីបន្ទោស។

ហាក់មានភាពមិនស៊ស
ី ង្វាកគ្
់ គ
នា រួ ឱ្យកត់សម្គាលរ់ វាងការនិយាយអំពស
ី ទ
ិ ក
្ធិ មា
ុ រ ដែលក្រុមកុមារមួយចំនន
ួ ហាក់ចងចាំបានល្អ

និង ការប្រព្រឹត្តជាក់ស្តែងទៅល�ើកុមារ។ សិទ្ធិកុមារហាក់បីដូចជាត្រូវបានគេយល់ឃ�ើញថាជាទ្រឹស្តី ឬ យ៉ាងហោចណាស់វាស្ថិត

នៅដាច់ដោយឡែកពីប្រក្រតីភាពនៃអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារនាពេលបច្ចុប្បន្ន។ ភាពមិនស៊ីសង្វាក់គ្នានេះ មានភាពធ្ងន់ធ្ងរបំផុតចំពោះ

ទណ្ឌកម្មផ្លូវកាយ និង ផ្លូវចិត្តនៅតាមសាលារ�ៀន ដែលជាទីកន្លែងដែលកុមារភាគច្រើនទទួលបានព័ត៌មានអំពីសិទ្ធិកុមារ។

ប�ើទោះបីជាការស្រាវជ្រាវបែបបរិមាណ

មិនមែនជាការសិក្សាមួយដែលមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធទៅល�ើវិសាលភាព

និងភាព

ញឹកញាប់នៃទណ្ឌកម្មផ្លូវកាយ និង ផ្លូវចិត្តនៅឯសាលារ�ៀនក៏ដោយ ប៉ុន្តែ វាបានបង្ហាញឱ្យដឹងថា ស្ត្រីនិងបុរសបានទទួលរងអំព�ើ

ហិង្សា ហ�ើយអ្នកចូលរួមគ្រប់រូបធ្លាប់បានឃ�ើញគ្រូបង្រៀនប្រព្រឹត្តអំព�ើហិង្សា។ បរិយាកាសនេះ បានបង្កើតឱ្យមាននូវវប្បធម៌មួយ

ដែលធ្វើឱ្យសិស្សមានការភ័យខ្លាច មិនចំពោះថាពួកគេជា អ្នកទទួលរង ឬ មិនមែនជាអ្នកទទួលរងអំព�ើហិង្សាឡ�ើយ ព្រមទាំងបាន
បង្កឱ្យមានអារម្មណ៍តូចចិត្ត ខឹង និង បាត់បង់ភាពអង់អាច។

	យោងតាមកុមារមួយចំនួនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវនេះ ផលវិបាកនៃទណ្ឌកម្មផ្លូវកាយ និង ផ្លូវចិត្ត បាន
បណ្តាលឱ្យមិត្តភក្តិរបស់ពួកគេមួយចំនួនបោះបង់ការសិក្សា។

ស្រដ�ៀងគ្នាទៅនឹងហេតុការណ៍នៃការអនុវត្តន៍វិន័យដោយឪពុក

ួ បានដឹងច្បាស់ថាសកម្មភាពរបស់ពក
ួ គេ ជួនកាលគឺ ជាការប្រព្រឹត្តមន
ិ សមស្រប ហ�ើយពួកគេបានរំពង
ឹ ទុក
ម្តាយដែរ កុមារមួយចំនន
ជាមុន

និងទទួលយកផលវិបាកជាក់លាក់មួយចំនួន។

ទណ្ឌកម្មចពោ
ំ
ះកំហុសបន្តិចបន្តួច

ឬ

ប�ើទោះជាដូច្នេះក្តី

ស្ថានភាពដែលកុមារមានអារម្មណ៍ថា

មានការយល់ឃ�ើញថាអយុត្តិធម៌សម្រាប់ការដាក់

ពួកគេពិតជាមិនអាចគ្រប់គ្រងទៅល�ើស្ថានភាព

ទាំងនោះបាន ដូចជា ការដែលមិនអាចឆ្លើយសំនួរឱ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងថ្នាក់រ�ៀន។ កំហុសបន្តិចបន្តួច រួមមាន ការមកយឺត
ការភ្លេចរបស់មួយចំនួនដូចជា ស្លាកឈ្មោះ ឬ ការមិនបង់ប្រាក់ផ្លូវការ ឬ ក្រៅផ្លូវការឱ្យបានសមស្រប។ ផលវិបាកជាសក្តានុពល

នៃស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន គឺកុមារដែលមានស្ថានភាពលំបាកនៅក្នុងគ្រួសាររួចទៅហ�ើយទំនងនឹងមានបញ្ហាទ្វេឡ�ើង ជំនួសឱ្យការមាន

អារម្មណ៍ធូរស្រាល តាមរយៈការទៅសាលារ�ៀន។ កុមារ ដែលស្ថិតនៅក្នុងភាពក្រីក្រ ឬ មានឪពុកម្តាយ ដែលរំលោភបំពាន ឬ

មិនយកចិត្តទុកដាក់ អាចមានការ លំបាកក្នុងការអនុវត្តន៍ឱ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌតម្រូវរបស់សាលារ�ៀន (ឧ. មិនស្លៀក

ពាក់ឯកសណ្ឋានត្រឹមត្រូវ ភ្លេចរបស់ មករ�ៀនយឺត ឬ បង់ប្រាក់មិនបានទាន់ពេលវេលា)។ ចំពោះបរិយាកាសនៅក្នុងផ្ទះវិញ
ការរ�ៀនសូត្រ និង ការធ្វើកិច្ចការសាលាឱ្យបានចប់រួចរាល់ គឺស្ទើរតែមិនអាចទៅរួចអាស្រ័យ ដោយពួកគេមានការលំបាកក្នុង

ការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងថ្នាក់រ�ៀន ដោយសារតែកង្វះអាហារូបត្ថម្ភគ្រប់គ្រាន់ ឬ ព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាគ្រួសារ។ ឧទាហរណ៍

ទណ្ឌកម្មល�ើរាងកាយ ឬ ទណ្ឌកម្មដែលធ្វើឱ្យមានអារម្មណ៍អាប់ឱន ចំពោះការដែលកុមារមិនអាចឆ្លើយសំនួរមួយបានមិនគ្រាន់

តែត្រូវបានកុមារ ម�ើលឃ�ើញថាជាការដែលធ្វើឱ្យពួកគេខ្មាសគេ ឬ អយុត្តិធម៌ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែ ទណ្ឌកម្មបែបនេះ ក៏ទំនងនឹងត្រូវ

បានប្រើប្រាស់យង
ួ ពីប្រព័នអ
្ធ ប់រផ
ំ ងដែរ។ ការដាក់ទណ្ឌកមា
ុ រ ក៏បង្កឱយ្ មានបញ្ហាផងដែរចំពោះ
៉ា ច្រើនទៅល�ើអក
្ន ដែលត្រូវការជំនយ
វិធានការអនុវត្តវិន័យ អាស្រ័យដោយទង្វើបែបនេះ ដាក់បន្ទុកទៅល�ើកុមារ ដែលត្រូវប្រាប់អំពប
ី ញ្ហានេះទៅកាន់ឪពុកម្តាយដែល

អាចជាមិនខ្វលខ្
់ វាយ

ឬ

ក្រីក្រខ្លាំង

ដែលអាចធ្វើឱ្យទំនាក់ទំនងដែលកំពុងតែមានការលំបាករួចទៅហ�ើយកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡ�ើង

ព្រមទាំងអាចបង្កើនភាពងាយរងគ្រោះរបស់កុមារទៅនឹងការរំលោភបំពានដោយពាក្យសម្តី ឬ ការរំលោភបំពានផ្លូវកាយ។ ការដាក់

ទណ្ឌកម្មដោយមិនឱ្យចូលរ�ៀន ហាក់បីដូចជាផ្ទុយទៅនឹងគោលការណ៍ផ្តល់ការអប់រំ ប៉ុន្តែ ប�ើនិយាយជារួម រាល់ទណ្ឌកម្មដែល

ត្រូវបានអនុវត្តនៅតាមសាលារ�ៀន បង្កឱ្យមានផលប៉ះពាល់បង្អាក់ទឹកចិត្ត ច្រើនជាងល�ើក ទឹកចិត្តឱ្យកុមាររ�ៀនសូត្រ និងចូលរួម។

ការអនុវត្តន៍ទណ្ឌកម្មដោយការវាយនឹងរំពាត់ និង ការដាក់ទណ្ឌកម្មល�ើរាងកាយកុមារឱ្យនៅក្រៅសាលារ�ៀន ហាក់បានចាក់ប្ញស
នុ ជំន�ឿមួយថា កុមារអាចរ�ៀនចេះទៅបានតាមរយៈការដាក់ទណ្ឌកម្មប៉ណ្
ុ នេះ ស្របទៅនឹងបុរសមួយចំនន
ួ ដែល
នៅក្ង
ុ
ោះ
ណ ។ ចំណច

បានបង្ហាញអំពីការយល់ឃ�ើញថា ការលុបបំបាត់រាល់ទណ្ឌកម្មល�ើរាងកាយនៅតាមសាលារ�ៀន អាចនាំឱ្យកុមារមិនស្តាប់គ្រូ

បង្រៀន។ ការពិភាក្សាអំពីឥរិយាបថ និង ការអនុវត្តន៍ទណ្ឌកម្មល�ើរាងកាយជាមួយមនុស្សពេញវ័យ មិនត្រូវបានបញ្ចូលនៅក្នុង
ការស្រាវជ្រាវនេះឡ�ើយ ហ�ើយវាគឺជាការពិភាក្សាមួយដ៏សំខាន់ ដ�ើម្បីសម្រប សម្រួលដល់ការស្រាវជ្រាវនៅពេលអនាគតជាមួយ
មនុស្សពេញវ័យ រាប់បញ្ចូលទាំងគ្រូបង្រៀនផងដែរ។

អ្នកចូលរួមគ្រប់រូបនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវនេះ បានដឹងអំពីឧទាហរណ៍នៃអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ រាប់បញ្ចូលទាំងហេតុការណ៍

ធ្ងន់ធ្ងរ ហ�ើយអ្នកចូលរួមជាច្រើនធ្លាប់បានឃ�ើញ ឬ ទទួលរងអំព�ើហិង្សាដោយផ្ទាល់នៅក្នុង សហគមន៍ សាលារ�ៀន និង នៅក្នុង
គ្រួសាររបស់ពួកគេ។

ប�ើទោះបីជាកន្លែងមួយចំនួនត្រូវបានកុមារ

យល់ឃ�ើញថា

មានសុវត្ថិភាពជាងកន្លែងដទៃទ�ៀតក៏ដោយ

ប៉ុន្តែ វាហាក់បីដូចជាពុំមានកន្លែងណាមួយ ដែលគ្មានអំព�ើហិង្សាទាំងស្រុងឡ�ើយ។ កន្លែងមួយចំនួនដែលកុមារមានអារម្មណ៍ថា
មិនសូវមានសុវត្ថិភាព (មិនចាំបាច់ជាអំព�ើហិង្សា ប៉ុន្តែ ជាកន្លែងដែលមានការមាក់ងាយឬមានអារម្មណ៍អាប់ឱន) ក៏ជាទីកន្លែង
ដែលសំខាន់ សម្រាប់ឆ្លើយតបទៅនឹងអំព�ើហិង្សាផងដែរ។ ឧទាហរណ៍ ក្រុមបុរសបាន និយាយថាពួកគេមិនចង់ទៅប៉ុស្តិ៍នគរបាល
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របកគំហ�ើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអព�
ំ ើហិង្សាល�ើកុមារ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣ - របាយការណ៍គុណភាព

ឡ�ើយ (អាស្រ័យដោយកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលមិនល្អ និង ជាកន្លែងដែលឧក្រិដ្ឋជនត្រូវបានគេចាប់ខ្លួន) សាលាឃុំ (អាស្រ័យ

ដោយមានអារម្មណ៍ខ្មាសអ�ៀនដែលពួកគេត្រូវឆ្លើយប្រាប់មនុស្សចាស់អំពីអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើខុស)

ឬ

មណ្ឌលសុខភាព

(អាស្រ័យដោយកន្លែងនេះ មិនស្វាគមន៍ពួកគេ និង លម្អៀងរ�ើសអ�ើងអ្នកក្រ)។ ចំណុចទាំងនេះ បន្ថែមទៅល�ើឧបសគ្គដែលកុមារ

ទទួលរងអំព�ើហិង្សាកំពុងជួបប្រទះ ក្នុងការស្វែងរកជំនួយ។ មូលហេតុចម្បងមួយចំនួនដែលស្ត្រីមិនស្វែងរកជំនួយ គឺដោយសារ

តែការយល់ឃ�ើញថាមិនសមស្របដែលស្ត្រីនិយាយអំពីបញ្ហាផ្លូវភេទ ដោយឡែក ក្រុមបុរសបាននិយាយបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា

វាមិនអាចទទួលយកបានឡ�ើយចំពោះការដែលកុមារ “និយាយដ�ើម” អំពីមនុស្សចាស់។ មានន័យថា រាល់ការនិយាយប�ើកចំហ

អំពីអំព�ើហិង្សាណាមួយ

អាចត្រូវបានបកស្រាយថាជាការនិយាយដ�ើម

ដោយសារតែនៅពេលដែលកុមារម្នាក់រាយការណ៍អំពី

បណ្តឹងមួយ កុមារនោះប្រាកដជានឹងនិយាយអវិជ្ជមានអំពីមនុស្សចាស់ម្នាក់មិនខាន។ សរុបមក ទាំងក្រុមស្ត្រី និង ក្រុមបុរស

សុទ្ធសឹងតែយល់ឃ�ើញថា មិនសូវមានប្រយោជន៍ក្នុងការនិយាយអំពីការព្រួយបារម្ភ ឬ រាយការណ៍ អំពហេ
ី
តុការណ៍ណាមួយ
ដោយសារតែពុំមាននរណាស្តាប់ពួកគេ។

មានករណីល�ើកលែងមួយចំនួនចំពោះចំណុចនេះ អាស្រ័យដោយមានការបែងចែកមួយដែលត្រូវបានធ្វើឡ�ើងរវាងផល

ប៉ះពាល់នៃអំព�ើហិង្សា និង ត�ើនគរបាល ឬ ចំណាត់ការដទៃទ�ៀតត្រូវបានធ្វើឡ�ើងដែរឬទេ? ប្រសិនប�ើហេតុការណ៍មួយបាន

បណ្តាលឱ្យមានរបួសរាងកាយធ្ងន់ធ្ងរ ចំពោះកុមារដែលតម្រូវឱ្យសម្រាក នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ ឬ ការព្យាបាលវេជ្ជសាស្ត្រ ករណីនោះ

ទំនងនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាបទឧក្រិដ្ឋមួយ។ ប�ើទោះជាដូច្នេះក្តី អ្នកចូលរួមបានប្រាប់ឱ្យដឹងថា អំព�ើហិង្សាដែលមិនបណ្តាល
នុ មនរ្ទី ពេទ្យ
ឱ្យសម្រាកព្យាបាលនៅក្ង

ចំណុចនេះមានន័យថា

ហាក់មន
ិ ត្រូវបានចាត់ទក
ុ ថាទាមទារឱ្យមនុសស្ ចាស់ផ្តល់ការឆ្លើយតបប្រភេទណាមួយឡ�ើយ។

ផលប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តដែលបណ្តាលមកពីអំព�ើហិង្សាប្រភេទណាក៏ដោយមិនត្រូវបានមនុស្សចាស់ទទួល

ស្គាល់ ឬ ឆ្លើយតបឡ�ើយ។ មានការទទួលស្គាល់ក្នុងចំណោម អ្នកចូលរួមជាស្ត្រីថា អំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទមានផលប៉ះពាល់ផ្នែកសតិ

អារម្មណ៍ និង ផលប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តទៅល�ើ មនុស្សម្នាក់។ ប�ើទោះជាដូច្នេះក្តី ការពិភាក្សាអំពីការស្តីបន្ទោសទៅល�ើជនរងគ្រោះបាន

រួមចំណែកឱ្យមានអំព�ើហិង្សាបែបនេះក�ើតឡ�ើង ហ�ើយបុគ្គល គ្រួសារ និងសហគមន៍ មិនទាន់ទទួលបានការបំពាក់ គ្រប់គ្រាន់

ដ�ើម្បីគាំទ្រដល់ជនរងគ្រោះនៃអំព�ើហិង្សាផ្លូវភេទនៅឡ�ើយ និង ករណីមួយចំនួន សមាជិកគ្រួសារ អាចយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងជាង

ចំពោះការជ�ៀសវាងភាពអាប់ឱនជាសាធារណៈ ជំនួសឱ្យការដោះស្រាយ បញ្ហារំលោភបំពាន ឬ អំព�ើហិង្សា។ ក្រុមស្ត្រី និង

ក្រុមបុរស បានទទួលស្គាល់អំពីផលប៉ះពាល់ផ្នែកសតិអារម្មណ៍នៃអំព�ើហិង្សាគ្រប់ប្រភេទ រាប់បញ្ចូលទាំងការផ្លាស់ប្តូរនូវការ

ប្រព្រឹត្តដែលគេរំពឹងថា នឹងក�ើតមាន នៅក្នុងចំណោមកុមារដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់។

នុ ករណីធន
្ង ធ
់ រ្ង ទាក់ទងនឹងបញ្ហាអព�
ំ ហ
ិ សា
្ ល�ើកមា
ុ រ
ប�ើទោះបីជានគរបាលត្រូវបានគេល�ើកឡ�ើងថា បានធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្ង
ើ ង

ក៏ដោយ ប៉ុន្តែភាពស្មុគស្មាញនៃការដោះស្រាយបញ្ហាអំព�ើហិង្សារវាងស្វាមី និងភរិយា បានបណ្តាលឱ្យមានមន្ទិលសង្ស័យមួយ

ចំនួននៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកចូលរួមទាក់ទងទៅនឹងតួនាទីរបស់ច្បាប់ និងអ្នកអនុវត្តន៍ច្បាប់។ កុមារបានល�ើកឡ�ើងអំពីករណីដែល
ំ ើហិង្សា ឬ ស្ត្រីម្នាក់បដិសេធថាពុំមានការរំលោភបំពាន
ស្ត្រីម្នាក់បានដកពាក្យបណ្តឹងចំពោះស្វាមីរបស់ គាត់ដែលបានប្រព្រឹត្តអព�
ណាមួយបានក�ើតឡ�ើង នៅពេលដែលភាគីទី៣ បានរាយការណ៍ឱ្យដឹងអំពីការរំលោភបំពាននោះ ដែលកត្តាទាំងនេះបណ្តាលឱ្យ

នគរបាលមានអារម្មណ៍តានតឹង

និងស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការអន្តរាគមន៍នៅក្នុងហេតុការណ៍ពេលអនាគត

ដោយសារ

តែពួកគេមាន

អារម្មណ៍ថា ខ្ជះខ្ជាយពេលវេលារបស់ពួកគេ។ នៅក្នុងករណីដទៃទ�ៀត កុមារបានល�ើកឡ�ើងនូវ ឧទាហរណ៍មួយចំនួនដែលជន

ល្មើសបានបង់ប្រាក់សំណូក ដ�ើម្បីគេចពីការជាប់ឃុំ និង វិលត្រឡប់ទៅ សហគមន៍វិញដោយប្រព្រឹត្តអំព�ើហិង្សាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ
ជាងមុន

ព្រមទាំងមិនខ្លាចអំពីផលវិបាកផ្នែកច្បាប់នៅពេលអនាគត

និង

បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការប្រព្រឹត្តអំព�ើហិង្សា

ី ញ្ហាអព�
ំ ើហិង្សា
បន្តទ�ៀត។ ហេតុការណ៍ទាំងនេះ បានបន្ថែមបន្ទុកទៅល�ើអារម្មណ៍អស់សង្ឃឹមរបស់កុមារ ចំពោះការនិយាយអំពប
ដែលបានក�ើតឡ�ើងទៅល�ើពួកគេ ឬ នៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេ។

សរុបមកកត្តាទាំងនេះ ហាក់បីដូចជាបង្ហាញឱ្យឃ�ើញអំពីការដែលកុមារទទួលអំព�ើហិង្សា ដោយកុមារមួយចំនួនបានត្រៀម

ខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការទទួលយកអំព�ើហិង្សា

ប៉ុន្តែ

កុមារភាគច្រើននៅមានភាពស្ទាក់ស្ទើរនៅឡ�ើយ។

គោលគំនិតនៃការកាត់

បន្ថយអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និង ការកាត់បន្ថយអំព�ើហិង្សានៅក្នុងសហគមន៍ បានជម្រុញឱ្យមានការឆ្លើយតបដោយភាពរីករាយ
មួយចំនួន

អាស្រ័យដោយអ្នកចូលរួមបាននិយាយអំពីការចង់បានឱ្យមានការឆ្លើយតបពីសហគមន៍ទាំងមូល

ការល�ើកកម្ពស់

ការយល់ដឹងអំពីផលវិបាកនៃអំព�ើហិង្សាទៅល�ើជនរងគ្រោះ និង ការដែលអាចមានលទ្ធភាពទៅរកមនុស្សចាស់ មិត្តភក្តិ និង
បងប្អូនដែលទុកចិត្ត ដ�ើម្បីនិយាយអំពីបញ្ហារបស់ពួកគេ ដោយគ្មានការភ័យខ្លាច និង ភាពខ្មាសអ�ៀន។ ក្រុមស្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់

អំពីភាពកក់ក្តៅ និង ការយល់ចិត្ត ជាពិសេស ពីឪពុកម្តាយរបស់ពួកគេ ដោយឡែក ក្រុមបុរសបានសង្កត់ធ្ងនទ់ ៅល�ើតួនាទីរបស់

នគរបាលក្នុងការអនុវត្តន៍ច្បាប់ជាធរមាន។ ទាំងស្ត្រី និងបុរស បានសំណូមពរយ៉ាងទទូចឱ្យមានការផ្តល់ដំបូន្មាន ជំនួសឱ្យការស្តី
បន្ទោសពីឪពុកម្តាយរបស់ពួកគេ និង មនុស្សចាស់ដទៃទ�ៀត រាប់បបញ្ចូលទាំងគ្រូបង្រៀនផងដែរ ហ�ើយពួកគេបានស្នើសុំដោយ
ផ្ទាល់ថា គ្រូបង្រៀន និងនាយកសាលា គួរពិចាណាឡ�ើងវិញទៅល�ើតួនាទីនៃទណ្ឌកម្មផ្លូវកាយ និង ផ្លូវចិត្តនៅក្នុងការអប់រំ។

របកគំហ�ើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអព�
ំ ើហិង្សាល�ើកុមារ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣ - របាយការណ៍គុណភាព
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ការស្រាវជ្រាវបែបគុណភាពបានផ្តោតយកចិត្តទុកដាក់ជាចាំបាច់ទៅល�ើកម្រងបញ្ហាជាក់លាក់មួយចំនួន ដែលទាក់ទងទៅ

នឹងលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវបែបបរិមាណ៖ នៅក្នុងករណីមួយចំនួនបានផ្តោត ល�ើកិច្ចខិតខំដ�ើម្បីទទួលបានព័ត៌មាន និង
ក្ង
នុ ករណីដៃទទ�ៀត គឺដ�ម
ី ងយល់អព
ំ ប
ី ញ្ហាដែលការសិកសា
្ ស្រាវជ្រាវបែបបរិមាណមិនអាចមានលទ្ធភាពធ្វើការគ្របដណ្តប។
ើ ប្ ស្វែ
់
ដោយសារតែមូលហេតុទាង
ំ នេះហ�ើយទ�ើបការស្រាវជ្រាវបែបគុណភាព មិនអាចប្រមូលទិនន
្ន យ
័ នៅក្ង
នុ វិសយ
័ ដទៃទ�ៀតបានឡ�ើយ។

ឧទាហរណ៍ដូចជា

ករណីសិក្សាស៊ីជម្រៅរបស់បុគ្គលដែលធ្លាប់បានទទួលរងអំព�ើហិង្សានៅក្នុងបរិបទផ្សេងៗគ្នា

មិនត្រូវបាន

ប្រមូលឡ�ើយ ហ�ើយការសិក្សាស៊ីជម្រៅអំពីប្រភេទជាក់លាក់នៃអំព�ើហិង្សា ឬ ទីកន្លែងដែលអំព�ើហិង្សាបានក�ើតឡ�ើង ដូចជា
សាលារ�ៀន ក៏មិនត្រូវបានប្រមូលផងដែរ។ ដូចដែលបានរ�ៀបរាប់ឱ្យដឹងរួចមកហ�ើយថា ការស្រាវជ្រាវនេះមានដែនកំណត់ផ្តោត

ចំពោះតែទស្សនៈរបស់កុមារ និង យុវជនវ័យក្មេងប៉ុណ្ណោះ និងមិនបានបញ្ចូលទស្សនៈរបស់មនុស្សពេញវ័យ ដែលទស្សនៈរបស់

ពួកគេនឹងមានតម្លៃយ៉ាងខ្លាំង ដ�ើម្បស្វែ
ី
ងយល់អំពីវិធីដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងការផ្តល់សារទាក់ទងនឹងបញ្ហាអព�
ំ ើហិង្សាទៅ

កាន់មនុស្សពេញវ័យ។ ប្រសិនប�ើមានការសម្របសម្រួលសមស្រប ការពិគ្រោះ យោបល់ជាមួយមនុស្សពេញវ័យ ក៏អាចផ្តល់
ឱកាសសម្រាប់វិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវដែលមានមូលដ្ឋានផ្អែកល�ើបទពិសោធន៍ផងដែរ ដែលមិនត្រឹមតែទទួលបានការយល់ដឹងអំពី

ឥរិយាបថបច្ចុប្បន្នរបស់មនុសស្ ពេញវ័យប៉ុណ្ោះទេ
ញា ឱ្យមនុសស្ ពេញវ័យធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាង
ំ កាន់តែគ្របជ្រុ
ណ
ប៉ុន្តែ វាក៏អាចអនុញ្ត
់ ងជ្រោយ
អំពី បទពិសោធន៍របស់ពួកគេកាលពីកុមារភាព និង បង្កើនកម្រិតនៃការយល់ដឹង និង ការយល់ចិត្តរបស់ពួកគេចំពោះកុមារ។
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Violence
Against
Children
in Cambodia
របកគំហ�ើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអព�
ំ ើហិង្សាល�ើកុមា
រ ក្នុងប្រទេសកម្
ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣
- របាយការណ៍
គុណភាព

វគ្គទី ៨ ៖ អនុសាសន៍
របកគំហ�ើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអព�
ំ ើហិង្សាល�ើកុមារ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣ - របាយការណ៍គុណភាព
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៨.

អនុសាសន៍
ការស្រាវជ្រាវ

និង

របាយការណ៍អំពីគំហ�ើញនៃការស្រាវជ្រាវនេះ

ត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងរួមគ្នាជាមួយការស្រាវជ្រាវបែប

បរិមាណស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និង ភ្ជាប់ជាមួយរបាយការណ៍គហ�
ំ
ើញ ។ របាយការណ៍នេះ មានអនុសាសន៍គួរឱ្យកត់សម្គាល់
មួយចំនួន ដែលភាគច្រើន ផ្តោតគោលដៅទៅល�ើអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងជាពិសេសគឺ សមាជិកនៃ

គណៈកម្មាធិការអន្តរក្រសួងដឹកនាំការស្រាវជ្រាវអំព�ើហឹង្សាល�ើកុមារ។១២ អនុសាសន៍ពីការស្រាវជ្រាវនេះ ផ្តល់ជូនតាមទម្រង់
ប្រធានបទមួយដែលមានលក្ខណៈស្រដ�ៀងគ្នា និង មានគោលបំណងបំពេញបន្ថែម ចំពោះសកម្មភាព និង ការឆ្លើយតប ដែលបាន
ស្នើឡ�ើងនៅក្នុងរបាយការណ៍អង្កេតស្តីពីអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ ដោយកសាងមូលដ្ឋានភស្តុតាងដែលគេត្រូវការ ដ�ើម្បីជាព័ត៌មាន

សម្រាប់ការឆ្លើយតបគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមួយសំដៅលុបបំបាត់អព�
ំ ើហិង្សាល�ើកុមារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងប្រែក្លាយសិទ្ធិកុមារពីទ្រឹស្តី
ទៅជាការអនុវត្តនជា
៍ ក់ស្តែង។

ការបង្ការអំពហ
ើ ិង្សាលើកុមារ
កំណត់រក និងយល់អំពី ៖
១.

ទម្លាប់ផ្នែកវប្បធម៌ និងសង្គម ដែលចាត់ទុកថាអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារគឺជាអំព�ើត្រឹមត្រូវ និង ទម្លាប់ផ្នែកវប្បធម៌ និងសង្គម

	ដែលកាត់បន្ថយអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ។ ចំណុចនេះ រាប់បញ្ចូលឥរិយាបថរបស់មនុស្សចាស់ចពោ
ំ
ះកុមារ ប�ើនិយាយជារួម
	ព្រមទាំងអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ ប�ើនិយាយដោយឡែក ជំន�ឿថាកុមាររ�ៀនមិនចេះ ប្រសិនប�ើមិនប្រើទណ្ឌកម្មទៅល�ើពួកគេ

ជំន�ឿថាអំព�ើហិង្សាផ្លូវចិត្តពុំបង្កឱ្យមានផលវិបាកអ្វីឡ�ើយ និងជំន�ឿថា អំព�ើហិង្សាគ្រប់ប្រភេទអាចបង្កឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់
ផ្នែកស្មារតី និងគ្រោះថ្នាក់ផ្លូវចិត្ត។

២.

ឧបសគ្គផ្នែកទំនាក់ទំនងរវាងកុមារ និង ឪពុកម្តាយ និង អ្វីដែលកុមារ និង ឪពុកម្តាយត្រូវការ ដ�ើម្បបង្ក
ី
ើតឱ្យមាននូវ

៣.

វិធដែ
ី លកុមារី និងកុមារា ត្រូវបានអប់រំអំពីបញ្ហាផ្លូវភេទ និងការរួមភេទ ទីកន្លែងដែលពួកគេអាច ទទួលបានព័ត៌មាន

ទំនាក់ទំនងប្រកបដោយសុវត្ថិភាព មានស្ថេរភាព និង អំណោយផលដល់ការលូតលាស់របស់កុមារ។

តាមរយៈបណ្តាញមិនផ្លូវការ និងបណ្តាញផ្លូវការ និងកម្រិតនៃសុក្រឹត្យភាពរបស់ ប្រភពព័ត៌មានទាំងនោះ និង ត�ើប្រភព
ព័ត៌មានទាំងនោះល�ើកកម្ពស់វិសមភាពយេនឌ័រដែរឬទេ។

៤.

ភាពខុសគ្នារវាងយេនឌ័រ និងអាយុ ទាក់ទងទៅនឹងអំព�ើហិង្សាដែលបានប្រព្រឹត្តទៅល�ើកុមារី និងកុមារា ដ�ើម្បីកំណត់រក

៥.

កម្រិតវិសាលភាពនៃអំព�ើហិង្សានៅតាមសាលារ�ៀន តួនាទីរបស់គ្រូបង្រៀនក្នុងការអនុវត្តន៍ទណ្ឌកម្មល�ើរាងកាយ និង

យុទ្ធសាស្ត្រដែលកាត់បន្ថយវិសមភាពយេនឌ័រ និង អំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ។

	ផលវិបាកនៃអំព�ើហិង្សាល�ើកុមារ និងការអប់រំរបស់ពួកគេ តាមរយៈការវិភាគប្រៀប ធ�ៀបទៅល�ើសាលារ�ៀនដែលពុំមាន

	គោលនយោបាយបង្ការអំព�ើហិង្សា និង សាលារ�ៀន កុមារមេត្រី ។
៦.

កត្តាបរិបទដែលរួមចំណែកចំពោះអំព�ហ
ើ ង
ិ សា
្ ដូចជា ការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយគ្រោះថ្នាកន
់ វូ គ្រឿង ស្រវឹង និង គ្រឿងញ�ៀន។

ការឆ្លើយតបទៅនឹងអំពើហិង្សាលើកុមារ
កំណត់រក និងយល់អំពី ៖
១.

ប្រសិទ្ធភាពនៃសេវាឆ្លើយតបផ្នែកច្បាប់ សុខភាព និងសង្គម ប្រកបដោយជោគជ័យដែលមានស្រាប់ សម្រាប់ការរំលោភ

	បំពានផ្លូវភេទ និង អំព�ើហិង្សាផ្លូវកាយ ព្រមទាំងរប�ៀបដែលគេអាចចម្លងយកមេរ�ៀនដែលទទួលបានពីវិធីសាស្ត្រទាំងនេះ
សម្រាប់អនុវត្តនៅកន្លែងដទៃទ�ៀត ពង្រីកបន្ថែម និង ដ�ើមប្ ឱ
ី យ្ ក្លាយទៅជាសេវាដែលទទួលបានធនធានគាំទ្រច្រន
ើ ព្រមទាំង

អាចប្រើប្រាស់បានទូលំទូលាយទូទាំងប្រទេស។
២.

ចំណច
ុ ខ្លាំង និងចន្លោះប្រហោងនៅក្ង
នុ “ប្រព័ន”្ធ ការពារកុមាររបស់ប្រទេសកម្ពុជា រួមមាន ភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់ប្រព័ន្ធ

យន្តការបញ្ជូនរបស់ប្រព័ន្ធ ការដែលបុគ្គល និង គ្រួសារអាចមានលទ្ធភាព ទទួលបាន និងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះ ព្រមទាំង
កម្រិតជំនាញ និងសមត្ថភាពរបស់អ្នកដែលធ្វើការងារដោយផ្ទាល់ជាមួយកុមារ ដ�ើម្បីកំណត់យុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់បង្កើន

ប្រសិទ្ធភាពរបស់ប្រព័ន្ធនេះ។

ក្រសួងកិច្ចការនារី ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា វិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ នៃក្រសួងផែនការ ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា ក្រសួងសុខាភិបាល

១២

	ក្រសួងទេសចរណ៍ ក្រសួងមហាផ្ទៃ ក្រសួងយុត្តិធម៌ ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលេវិជ្ជាជីវៈ ក្រសួងព័ត៌មាន ក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជា

	ដ�ើម្បីកុមារ អាជ្ញធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងអេដ
ឺ
ស៏ ។
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របកគំហ�ើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីអព�
ំ ើហិង្សាល�ើកុមារ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣ - របាយការណ៍គុណភាព

ច្បាប់ និងគោលនយោបាយសម្រាប់បង្ការ និងឆ្លើយតបអំពើហិង្សាលើកុមារ
កំណត់រក និងយល់អំពី ៖
១.

ចន្លោះប្រហោងរវាងច្បាប់ និងការអនុវត្តន៍ដែលអាចភ្ជិតបាន និង ចន្លោះប្រហោងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ ច្បាប់ និងគោល

២.

វិធីសាស្ត្រដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុត សម្រាប់ល�ើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីច្បាប់ និងគោលនយោបាយ ដែលត្រូវបានរ�ៀបចំ

នយោបាយដែលមានស្រាប់ ដែលទាមទារឱ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្ម ឬ ការណែនាំ អំពីសមាសធាតុថ្មីៗ។
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