េស�ហនិងទំនាក់ទំនង�ូវេ
១ ទសវត្ស រ៍េ្រកយ៖
ផ

កសិក្ែបបបរិមាណវិស័យួយ
ម
េដម ្ពិនិត្េឡងវិញ នូវបទពិេសធន និងករេរៀបច
ែផនកររបស់យុវវ័ ែដលមា្រទព្យសម្បត�ិបង�ួររសរជធាភ�ំេពញ
ស្រមាប់ៃៃនក�ី្រសឡា
ឆា�២០០៩ - ២០១៩

េលកតុ សុ្របាជ� អនុណប �ិតែផ�ក សុខភាពស
អ�កសិក្សោ្រសវ្រជាវឯករជ្យ ែផ�កសុ
រជធាភេ�ំ ពញ ែខកុម�ៈឆា�២០១៩

របាយករសេង�ប
កសិក្េនះគឺែស�ងរកនូ វសំណួរ�សវ្រជាក លកមួយ៖ េតែផនកអ�ី ែដលយុវវ ័យែដលមា្រទព

សម្បត�បង�ួរេនរជធាភ�ំេពញមាគេ្រមរួមេភទ

ក�ុងករួមេភទេនទិ វៃនកី�� សឡាញនឹ ងមកដល់កុងេពល
�

ឆាប់េនះ? កសិក្�សវ្រេនេពលេនះ្រត�បាេរៀបចំេដ ម្បេធ�កពិ និត្តដនែបបរ ិមាវ ិស័យ
េដម្បេ្រប�េធៀបលទ�ផលៃនក�សវ្រចំ នួន២
២០១៤។

កពី១០ឆា�ំមុនេនឆ២០០៩

គេ្រម�សវ្រក�ុងកំ ឡុងេពលណមួ យកំ ណត់

បរ ិមាវ ិស័យែបបពិ ព័ណ៌ន

ក�ុងករេ្រជសេរសជាក

និងពី៥ឆា�មុ នេនឆា

្រត�បាេ្រជេរ សស្រមាកសិក្ែបប
និ ងកំ ណត់ទី តំងជាក់លស្រមាប់េ្រជសេ

សំណា េដម្បីេធ�ករ�សវ្រជាវេទេលយុវវ័យែដលមាន្រទព្យសម្បតិ�បង�ួរែ១៥ េទ២៤ឆា�ំ រស
េនទី្រក�ងភ�ំេ។ ចំនួនយុវវ ័យសរុបក�ុងករសិក្សោ�សវ្រ ១១៧៦នាក់ មាន្រចំនួន៥០២ (៤២,៧%)

និ ង�សីចំនួន៦៧៤ (៥៧,៣%)។

លទ�ផលពី ករ�សវ្រជា២០១៩េនះ

បានបង�ញពីករេ្រប�បេធៀបជាងលទ�ផលកលពឆា�

២០០៩ បង�ញយុវវវ ័យមាកចបអរម�ណ៍តិចជាមុ នជិតពក់កណា� ចំ េពៃថ�ៃនកី�� សឡាញខមុខ
េនះ ថជៃថ�ពិេសសមួ យ(២០០៩: ៦១,២% ទល់នឹង ២០១៩: ៣៣,៨%) ជពិ េសសក�ុងចំ េណាយុវវ ័យែដល

មាគូ រសង្ស(២០០៩: ៨១% ទល់នឹង ២០១៩: ៤២,៥%)។ ភាេ្រចៃនពួ កេគមាែផនកេចញេ្រេដ រេលង
េនៃថ�ៃនកី�� សឡាញដូ ចធម�ត បែន�មានករផា�ស់ប�ូរេគាលេដែដល្រត�វេទែដលពីមុនធា�ប់េទ

េ្រច�ងខ រ៉អូ េទបាក់ែខង េទេគៀនស�យ េទេកះដច់ និងចូលផ� ះសំ ណា
ក ់ ឬក៏សណា�
េលងេនផ្សោរទំេនប និងេទេមល៤៤%)ៃនយុវវ ័យផ�ល់សមា�សន៍សរុ។ កែន�ងទី តំងថ�ទំ២េនះ គឺ មា
លក�ណៈែបបវ ិជ�មានបេ��ញនូវក�ី�សឡាញ់ និងែបបរ៉ូម៉ង់ទិច ែដលមានលក�ណៈេ�សប�សលផ�ូវេភទ
ង។
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ករទិញវត�អនុ វស្សវរីយករដូរឲ្យគាក៏ មានកធា�ក ់ចុជា២ភា៣ែដរ (២០០៩: ៥៦.៣% ទល់នឹង

២០១៩: ២១,៦%) ជាពិេសសកឲ្ផាែតម�ងមានករធា�ក់ចុះជ។ ប៉ុ ែន�និនា�កយុវវ ័យែដលមាគូ រគឺមា
កេកនេឡងនូ វកទិ ញវត�ុជកដូៃថ�ៗ ដូចជាេខអវ តុក�ត និងេ្រគ�ឲ្មិ ត�� សី និ ងមិត�្រប�របស់ពួក

េគេទវិ។ វមិ នមាកផា�សប�ូរេទចំ េពយុវវ ័យែដល េធ�សកម�ភារ៉ូែមនទិក ដូចជ ញ
ាុបាៃថ�្រតង និង

េពលល� និ ងេទក�ឹបកម្សោនា េនទិវៃនកី �� សឡាញពីកសិក្�សវ្រេលកមុ ន។

អ�ីែដលគួ រឲ្យកត់សមា�ល់េនា ទំ នាកទំនងផូ�វេភទក�ុងចំ េណាយុវវ ័យ ែដលអនឹ ងរួមេភទេនៃថ�ៃនកី �

�សឡាញខមុ ខេនះមានករធា�ក់ជាងពក់កណ េបេ្របបេធៀបជមួ យនឹ ងកសិក្កលព១០ឆា�ំមុ

(២០០៩: ១២,៤% ទល់នឹង ២០១៩: ៥,៤%)។ ករែដលមបំ ណងរួមេភទេនៃថ�ៃនក�ី�សឡាញ់េនះ មានទំ
ទំ នងគា �យា៉ងជាក់លក់គឺករែដលនិយមៃថ�ៃនក�ី�សឡាញ់េនះថា ជាៃថ�ពិេសសស្រមាប់យុវ
និ នា�រធា�ក់ចុះជាងពក់កណា�លដូចគា�េ្រប

កលពីករសិក្សោ�ស១០មុនពី ឆា�២០០៩

ដល់ឆា�

២០១៩។
េនក�ុង្រក�េនះ ភារយៃនយុវវ ័យែដលមានគ

កេកនេឡងពី រដង

ែដលមិ នមាែផនករេ្រ្របាេ�សអនាម័មា

(២០០៩: ១៥,៦% ទល់នឹង ២០១៩: ៣៧,៥%)។ ែផនកៃនករួមេភទេលកទីមួយ

ដូ ចគា េលកមុ នែដរ (្របែហជ៥០%)ៃនចំ នួនសរុបយុវវ ័យែដលមានបំណងរួមេភn=៦៤ ៃនឆា�២០១៩។
សមមា្រតៃនយុវវ័យ្រប�សមានរួមេភទេដ មិ នមាកយល់្រពក�ុងចំ េណាយុវវ ័យ្រប� គឺ

ភាគរៃនពួ កេគមាែផនកក�ុងករួមេភទ

្របសិេបមិត�� សីរបស់េគ

ឬក៏ មិត�� សីថីរ� បស់ពួកេគ

មិនយល់

�សបក�ុងករួមេភទមាកធា�កចុះ (២០០៩: ១៧នាក ់ៃនចំនួនសរុ២៥នាក ទល់នឹង ២០១៩: ១២នាក់ៃ

ចំ នួនសរុប៤០នាក)។

ែតេទយា៉ណក៏

យា៉ងេហចណាស៥០ភាគរយៃនយុវ វ័យ្រប(n=៤០)

ែដលរ ំពឹងទុ កថានឹ

អចរួមេភទេនៃថ�ៃនក�ី�សឡ បានេលកេឡងថាពួកេគមានបំណងទិញរបស់មានតៃម�េដម្បីដក់
មិ ត�� សី ឬក៏ ៃដគូរបស់ពួ កេគេដ ម្បីរួមេភទជាមួយនឹងនា

យា៉ងណាមិញេនមានក្រមិតទប

ែដលចំ េណះដឹ ងរបស់ឪពុកមា�យចំេពះៃថ�ៃនក�ី�សឡ

េនះ េដ ម្បីឲ្យកូនៗមានករផា�ស់ប�ូរបំណងរនមានែ្រប្រប�លតិចតួចប៉ុេអស់រយៈេពលជា១០ឆា�េទ
េហយេនាះ។ របកគំេហញេនះ េធ�ឲ្យមាព��ក់ស�រតីយុវ វ័យមានករេ្រប្របាស់េ�សមអនាម័
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ទបេនេឡយេទ និងមិនទន់មានចំេណះដឹងេនទូលំទូលយេនេឡយេនាះេទទក់ទិនេទនឹងសិទ�
េភទ។
េហតុ ដូេច�ះេហយ បទអន�រគមន៍គួរែតេផា�តករអប់រំទូេទចំេពះសិទ�ិក�ុងកររួមេភទជាមួយនរណាក
េ្រប្របាស់មអនាម័យ ជាពិេសសគឺករផ្សព�ផ្សោយឲ្យបានមុនៃថ�ៃនក
 ករបេង�នចំេណះដឹង ប��េនជុំវិញៃថ�ៃនក�ី�សឡាញ់ និងករអប់រំសុខភាពផ�ូវេភទទូេ
មានករយល់ដឹងករយល់ដឹងៃនករួមេភទ និងសុវត�ិភាពផ�ូវ
 បន�កម�វ ិធី សុខភាពបន�ពូជ និងេអដស៍ក�ុងចំេណាមយុវវ័យ្រក�មេដមុន និងចំៃថ�ៃនក�
�សឡាញ់ តមរយៈលទ�ផលៃនករសិក្សោេនះ ទីតំងរជធានី និងតមសល
វ ិទ្យោល័យេន�ស�កែខ�រ
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