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សេចក្ដីថ្លែងការណ៍ព័តម៌ាន 
ការផ្សពវផ្ាយលទ្ធផ្លការេកិ្ាស្រាវស្រាវេដពីី  

“ភាពាអ្នក្ដឹក្ន ាំរបេស់្តេរ ីនិងយវុជនក្នងុស្របសទ្េក្ម្ពុា៖  
ាា នភាពបចចុបបនន នងិបញ្ហា ស្របឈម្”  

 

រាជធានភី្នពំេញ ថ្ងៃទ១ី៩ ខែមនីា ឆ្ន ២ំ០២១៖ អង្គការតម្លា ភាេកមពុជាពៅថ្ងៃពនេះបានពរៀបចំកមមវធិី
ផ្សេវផ្ាយលទធផ្លការសកិាស្រាវស្រជាវសដីេី “ភាេជាអនកដឹកនារំបស់ស្រសតី នងិ្យុវជនកនុង្ស្របពទសកមពុជា៖ ាា នភាេ
បចចុបបនន និង្បញ្ហា ស្របឈម”។ តាមរយៈការពស្របីស្របាស់វធិីាស្រសតស្រាវស្រជាវខបបចស្រមរេះ ការសិកាពនេះខសវង្យល់អេំី
ាា នភាេបចចុបបននរបស់ស្រសតី និង្យុវជនពៅកនុង្តួនាទដីឹកនា ំ ព យីកណំត់រកវឌ្ឍនភាេ នងិ្បញ្ហា ស្របឈមពផ្សង្ៗកនុង្
ការបពង្កីតបរយិាកាសអំពោយផ្លសស្រម្លប់េកួពេ ពដីមបអីាចចូលរមួកនុង្ដំពណីរការពធវីពសចកដសីពស្រមចចតិតសស្រម្លប់
ស្របពទសកមពុជាស្របកបពោយស្របសិទធភាេ។ ម្លនមនុសសសរបុចំនួន ៥៦៩រូប បានចូលរមួកនុង្ការសិកាស្រាវស្រជាវពនេះ 
ទងំ្តាមរយៈការេិភាកាជាស្រករម និង្ការសម្លា សសុីជពស្រៅ។ កនុង្ពនាេះរមួម្លន មស្រនតីរោា ភ្បិាល(ថ្នន ក់ជាតិ នងិ្ថ្នន ក់ពស្រកាម
ជាតិ) អង្គការសង្គមសុីវលិ ស្រេឹេះាា នឧតតមសិកា ស្រករមអនកស្រសឡាញ់ពភ្ទដូចគ្នន  អនកស្រសឡាញ់ទងំ្េីរពភ្ទ អនកបដូរពភ្ទ 
បុេគលអនតរពភ្ទ និង្អនកមិនកណំត់ពភ្ទនិង្ពយនឌ័្រ(LGBTIQ) ស្រករមសិសស-និសសតិ ស្របជាេលរដាទូពៅ និង្យុវជន។ 

លទធផ្លសិកាស្រាវស្រជាវពនេះបង្ហា ញយា៉ា ង្ចាស់ថ្ន ពបីពទេះបីជាម្លនវឌ្ឍនភាេែាេះៗរបស់ស្រសតី នងិ្យុវជនកនុង្
តួនាទីជាអនកដឹកនាកំនុង្រយេះពេលប៉ាុនាម នឆ្ន កំនាង្មក ព យីស្រសតី និង្យុវជនស្រតូវបានចាត់ទុក និង្ពជឿថ្នេឺជាកម្លា ងំ្ចលករ
ដ៏សំខាន់កនុង្កចិចការអភ្ិវឌ្ឍពសដាកិចច វបបធម៌ និង្សង្គមកដី េួកពេពៅខតម្លនតោំង្តចិតួចោស់ពៅកនុង្វស័ិយ
ាធារណៈ ជាេិពសសកនុង្តនួាទីដឹកនាទំងំ្ពៅថ្នន ក់មូលោា ន និង្ថ្នន ក់ជាតិ។ 

បខនាមេីពនេះពទៀត លទធផ្លស្រាវស្រជាវចង្អុលបង្ហា ញនូវកតាត មួយចំននួ—វបបធម៌ សង្គម និង្ពសដាកិចច—ខដល
បានរមួចំខណកកនុង្ាា នភាេខាង្ពលីពនេះ។ តួយា៉ា ង្ លទធផ្លស្រាវស្រជាវបង្ហា ញថ្ន កង្វេះស្រសតីពៅកនុង្តួនាទីដឹកនាមំ្លន
ការទក់ទង្នឹង្ផ្នត់េំនតិ និង្ឥរយិាបងបុពរនិចឆ័យចំព េះសមតាភាេរបស់ស្រសត ី ក៏ដូចជាតនួាទីរបស់ស្រសតីខដលមនុសសទូពៅ
ខតង្ខតរេំឹង្ទុក ព យីកតាត ទងំ្ពនេះេឺជាឧបសេគធំបំផុ្តខដលរារាងំ្ស្រសតីកនុង្ការកាា យជាអនកដឹកនា។ំ ស្រសបគ្នន ពនេះខដរ 
ការពរសីពអីង្ពៅពលីអាយុ ឧបសេគលកខណៈាា ប័ន នងិ្ឧបសេគខផ្នក រិញ្ញវតាុស្រតូវបានរកព ញីថ្នេឺជាឧបសេគសំខាន់ៗ
ខដលរារាងំ្យុវជនកនុង្ការកាា យជាអនកដកឹនា។ំ 

ការសិកាពនេះក៏បង្ហា ញផ្ង្ខដរថ្ន ផ្នត់េនំិត និង្ការពធវបុីពរនចិឆ័យពៅពលសីមតាភាេរបស់ស្រសតីពៅខតចាក់ពស្រៅកនុង្
ចំពោមស្របជាេលរដាទូពៅមយួចំនួន។ ជាក់ខសដង្ លទធផ្លថ្នការវភិាេខដលជាខផ្នកមួយថ្នការសកិាពនេះបង្ហា ញថ្ន 
ចំនួនស្រសតី(៩៣%)ពស្រចីនជាង្បុរស(៣៨%)យល់ស្រសបថ្នស្រសតីអាចកាា យជាអនកដឹកនាលំអ។ ការសទង់្មតិពនេះក៏បង្ហា ញខដរថ្ន 
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ភាេពស្រចីនថ្នអនកចូលរមួផ្តល់ចពមាីយពជឿថ្ន ស្រសតីកេុំង្ចង្ែាួនឯង្មិនឱ្យកាា យជាអនកដកឹនា។ំ បខនាមពលីពនេះ ការវភិាេពៅ
ពលីការេិភាកាជាស្រករម នងិ្ការសម្លា សសុីជពស្រៅកំណត់ព ញីឧបសេគចមបង្ចនំួន៧ ខដលរារាងំ្ស្រសតីេីការឈានពៅ
តួនាទីដកឹនា ំ រមួម្លន៖ បនទុកស្រេាួរ កង្វេះការពលីកទឹកចិតត/ការគ្នសំ្រទ ឥទធិេលរបស់បុរសពលីសលប់កនុង្វស័ិយ
ាធារណៈ ការអប់រ/ំសមតាភាេ/ទនុំកចតិតរបស់ស្រសតីពៅទប ការពរសីពអីង្ពោយបុរស នងិ្ស្រសតីដថ្ទពទៀត ផ្នត់េំនិតខដល
រតឹតបតិពសរភីាេរបស់ស្រសតី នងិ្ឧបសេគខផ្នកសុែភាេ(ស្រតូវបានពេយល់ថ្នម្លនភាេទន់ពែាយ និង្ការម្លនេភ៌្)។ 

ទក់ទង្នឹង្ភាេជាអនកដកឹនារំបស់យុវជន ភាេពស្រចីនថ្នអនកចូលរមួកនុង្ការស្រាវស្រជាវពនេះពជឿថ្ន វាម្លនារៈសខំាន់
ពដីមបឱី្យយុវជនចូលរមួពៅកនុង្ដំពណីរការពធវីពសចកដសីពស្រមចចិតត។ ដូចគ្នន នងឹ្ស្រសតីខដរ ឧបសេគចមបង្ចនំួន៧ខដលម្លន
ការទក់ទង្គ្នន  ស្រតូវបានរកព ញីថ្នបានោក់កស្រមតិពលីឱ្កាសសស្រម្លប់យុវជនពដមីបឈីានពៅកាន់តួនាទីដឹកនា ំដូចជា៖ 
ការបនទច់បង្ហអ ក់េឪីេុកម្លដ យ ការពរសីពអីង្ពៅពលីអាយុ ឱ្កាសសស្រម្លប់យុវជនពដីមបកីាា យជាអនកដឹកនាពំៅម្លនកស្រមិត 
ការពធវីចំោកស្រសរកពដីមបកីារង្ហរ ពសរភីាេកនុង្ការបពញ្ចញមតិពៅម្លនកស្រមិត បកខេកួនយិម និង្កង្វេះជំនាញទន់។ 

កញ្ហញ  ស្រសី សុធាវ ី សម្លជិកស្រករមស្របឹកាភិ្បាលថ្នអង្គការតម្លា ភាេកមពុជា ម្លនស្របាសន៍ថ្ន៖ “ដរាបោ
ផ្នត់េំនិត និង្ការពធវីបុពរនិចឆ័យចំព េះស្រសតី និង្យុវជនពៅខតម្លន េួកពេអាចពៅខតពមីលព ីញថ្នវាជាការេិបាកពដីមបី
បំពេញតួនាទីសំខាន់ៗពៅកនុ ង្សង្គមជាតិ”។ “ស្រសតី ព ីយនិង្យុវជនេួរខតស្រតូវបានផ្តល់ឱ្កាសស្រេប់ស្រគ្នន់ និង្បរយិាកាស
អំពោយផ្ល ពដីមបីឱ្យេួកពេអាចអភិ្វឌ្ឍែាួ នឯង្ និង្បង្ហា ញែាួ នឱ្យមនុសសទូពៅបានាគ ល់ បពញ្ចញនូវសកាត នុេល
របស់េួកពេ និង្ពដីរតួនាទីយា៉ា ង្សកមមពៅកនុ ង្តួនាទីពធវីពសចកដីសពស្រមចចិតត”។ 

លទធផ្លថ្នការសកិាស្រាវស្រជាវពនេះបង្ហា ញយា៉ា ង្ចាស់ថ្ន ងវីពបីស្រសត ី និង្យុវជនម្លនចំនួនដ៏ពស្រចនី និង្ម្លន
សកាដ នុេលក៏ពោយ េួកពេពៅខតម្លនបរមិ្លណតិចតចួោស់ពៅកនុង្តួនាទីដឹកនា ំ ជាេិពសសកនុង្វស័ិយាធារណៈ។ 
អង្គការតម្លា ភាេកមពុជាសូមអ ំវនាវដល់ស្រេប់ភាេី ក់េ័នធទងំ្អស់ឱ្យែិតែំបខនាមពទៀតពដីមបពីលីកកមពស់ និង្េស្រង្ឹង្សទិធិ
អំោចយុវជនជាេិពសសស្រសតឱី្យចូលរមួកនុង្តនួាទីដកឹនា។ំ សំខាន់ជាង្ពនេះពៅពទៀត វាម្លនភាេចាបំាច់ថ្នកចិចែតិែំ
ស្របឹង្ខស្របង្រមួគ្នន កនុង្ការបពង្កីតបរយិាកាសអំពោយផ្លសស្រម្លប់យុវជន នងិ្ស្រសតីពដីមបចូីលរមួស្របកបពោយស្របសិទធភាេ
ពៅកនុង្ដំពណីរការពធវីពសចកតសីពស្រមចចតិតពោយគ្នម នការភ័្យខាា ច ការវនិិចឆ័យ ការពរសីពអីង្ និង្ការបំភ្តិបំភ័្យ។ 
ការគ្នសំ្រទសមស្រសបេួរខតផ្តល់ជូនផ្ង្ខដរដល់ស្រសត ី និង្យុវជន ពដមីបបីពង្កតី នងិ្ធានានូវបរយិាកាសអំពោយផ្ល 
សស្រម្លប់ការចូលរមួ និង្ការពដរីតួនាទីកាន់ខតសំខាន់របស់ស្រសតី និង្យុវជនកនុង្ជីវភាេសង្គម ពសដាកិចច នងិ្នពយាបាយ។ 

 
### 

 
ពដីមបទីញយករបាយការណ៍ស្រាវស្រជាវពនេះ សូមចូលពៅកាន់៖ www.ticambodia.org/library 

http://www.ticambodia.org/library
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