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សេចក្ត ីទុក្ចិត្ត 

 

ឩ ប  សៅ  េ ង្ហា   សោ ប ល់   ២  មី នា  ២ ០ ១ ៩  

        សេរកីារ : មហាវថិីគ្មា នទ្វា រ វាសបើក្ច្ចក្ឱ្យអេ់ផ្ល វូតូ្ចៗចូលបាន 

សេចក្ត ីទុក្ចិត្ត គឺជាសេចក្ត ីអង់អាច។ វាក៏្ជា ការស ោះបង់ នូវ

ចាគប័ត្ត្1 ផងដែរ។ សេចក្ត ីទុក្ចិត្ត គឺជាដផែក្ដត្មួយ ស ើយ 

មិនអាចបំដបក្ ន។ 

ស វ្ ើអវ ីមួយឱ្យមានសជាគជ័យ គឺជាសជាគជ័យ2។ សជាគជ័យសនោះ

ឯង ដែលត្ត្មូវឱ្យមានសេចក្ត ីទុក្ចិត្ត រវាង សមែឹក្នំ និង អ

្ិនជន3 និង សេចក្ត ីទុក្ចិត្ត សលើខ្ល នួឯង ស ើយនឹង សេចក្ត ី

ទុក្ចតិ្ត រវាងគ្នែ និងគ្នែ  សៅក្ន ុងត្ក្មុ។ គ្នា នសេចក្ត ីទុក្ចិត្ត គឺ

គ្នា នជ័យជំនោះ។ 

រមួគ្នែ  ស វ្ ើកិ្ចចការអវ ីមួយ វាត្បសេើរជាងបងខ ំឱ្យស វ្ ើ។ ដត្រមួគ្នែ

 ន លុោះត្ាដត្មាន សេចក្ត ីទុក្ចិត្ត សលើគ្នែ សៅវញិសៅមក្។ 

គំនិត្សនោះ ជាគំនិត្សាមញ្ញបំផុត្ េំរាប់ការរេ់សៅ ស ើយវាក្៏

ជាសារជាតិ្សែើម របេ់មនុេសសោក្ដែរ។ ការវវិត្តពី េងគមអន

រយ្ម៏ សៅជា េងគមអរយិយ្ម៏ គឺដផែក្សលើមូលដ្ឋា ន ននសេចក្ត ី

                                           
1 ចាគប័ត្ត្ : (résignation) ការលោះបង់េិទធសអាយអែក្ណាមាែ ក្់, ការអត្់

ា្ត្់ត្រតំ្ទ។ 
2 ត្បសោគសនោះ ជារបេ់សោក្ ឧត្តមសេនីក្ងទ័ព Pierre de Villiers 

អត្ីត្ អគគ សមសេន្ីការ ននក្ងទ័ព រាងំ េរសេរសៅក្ន ុងសេៀវសៅ 
របេ់សោក្ មានចំណងសជើងជាភាសា រាងំថា : Qu’est-ce qu’un chef ?  
33 អ្ិនជន : អែក្សៅសត្កាមបង្គគ ប់។ 

សេចក្ត ីទុក្ចិត្ត   
 

 



Page 2 sur 3 
សេចក្ត ីទុក្ចិត្ត 

 

ឩ ប  សៅ  េ ង្ហា   សោ ប ល់   ២  មី នា  ២ ០ ១ ៩  

ទុក្ចិត្តសនោះឯង។ កាលេម័យបុរាណ ការសត្ជើេសរ ើេ ននសម

ក្ន្ទ្នា ញ សៅក្ន ុងកុ្លេមព ័នធ  ក៏្ដផែក្សលើសេចក្ត ីទុក្ចិត្ត ជា

លក្ខណវនិិចជ ័យចំបង។ 

សមែឹក្នំ ត្ត្វូមាន វ ិ្ ីសាន្ទ្េត ពីរោ៉ា ង : ពិចារណា ជាភាពសផតក្, 

ដបបពាក់្ព័នធ  និង េំរាប់សត្បើការក្ន ុងកិ្ចចការណាមួយ ស ើយ 

មយ៉ាងសទៀត្ ត្ត្វូពិចារណាដែរ ជាភាពបញ្ឈរ, ដបបាម

ឋាននុត្ក្ម និង េំរាប់េសត្មចកិ្ចចការណាមួយ។ ពិចារណាទី១ 

គឺេំរាប់ដេវ ងរក្ ការចូលរមួសដ្ឋយេា ័ត្គចិត្ត ពីេំណាក្់ បុគគលិក្ 

ឬ េមាជិក្រងំឡាយ សៅក្ន ុងកិ្ចចការណាមួយ។ ពិចារណាទី២ 

គឺសរៀបចំឱ្យមានដផនការពិត្ត្ ក្ែ និងសគ្នលសៅចាេ់ោេ់

ស ើយនឹងមាន ចក្ខ ុ វេ័ិយ េំរាប់បំភ្ល ឺ យុទធសាន្ទ្េត ក្ំរតិ្ទុក្។  វ ិ្ ី

សាន្ទ្េតរងំពីរសនោះឯង ជាេិោត្បធាន4 ននេុខ្ែុមផង និង 

ែំសណើរលែផង េំរាប់ស វ្ ើក្ិចចការ សទើបត្ក្មុ មានសជាគជ័យ។ សបើ

សគ សត្បៀបស្ៀបនឹងថាែ ក្់ជាតិ្   គំនិត្ង្គយត្េួល េំរាប់បញ្ចច ក់្

បង្គា ញ នូវសជាគជ័យជាតិ្ ដែលសក្ើត្ពីសេចក្ត ីទុក្ចិត្ត គឺ

សាមគគ ីភាព សៅក្ន ុងមូលដ្ឋា ន ននលទធិត្បជា្ិបសត្យយ សត្ពាោះ 

លទធិសនោះ វាបសងក ើត្ លក្ខខ្ណឌ មូលដ្ឋា ន េំរាប់ធាន នូវសេរ ើភាព 

េមភាព និង ភាត្រភាព ដែលជាមូលដ្ឋា ន ននសេចក្ត ីទុក្ចិត្ត  

សៅក្ន ុងេងគមជាត្ិ។ េងគមជាត្ិ ជាេងគមេម ុ ត្គសាា ញក៏្ថា ន 

ជាេងគមមានេណាត ប់ធាែ ប់ក៏្ថា ន។ ភាពេម ុ ត្គសាា ញសនោះឯង 

                                           
4 ជាេិោត្បធាន  : Clé de voute. 
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ត្ត្មូវឱ្យមានការសរៀបចំ សែើមបីឱ្យមានេណាត ប់ធាែ ប់ ដែលមាន

សក្ើត្ ទំសនៀមទំោប់ រចួបនតបសងក ើត្ ជាចាប់ េំរាប់ត្គប់ត្គងេ

ងគម។ ត្គប់ត្គងេងគម គឺត្គប់ត្គងមនុេស សៅក្ន ុងគំនិត្មូល

ដ្ឋា ន គឺការរបួរមួ េំរាប់េុភ្មងគល ននបុគគលមាែ ក្់ៗ សៅក្ន ុង

េងគម, ែូសចែោះឯង បុគគលមាែ ក់្ៗ ត្ត្វូចាំ ច់ចូលរមួ ក្ន ុងកិ្ចច

ការរមួ សែើមបីយល់ែឹង ន អំពីក្ំរតិ្ផោវាេ់ ន ននភាត្

ក្មា របេ់ខ្ល នួ។ ដត្សៅក្ន ុងកិ្ចចការរមួសនោះ ត្ត្វូមានចក្ខ ុ វេ័ិ

យចាេ់ោេ ់និង ដផនការយុទធសាន្ទ្េត  ដែលក្ំណត្់សគ្នលសៅ។ 

នុោះឯង ជាសេចក្ត ីពិត្សាមញ្ញ  គឺ សេចក្ត ីទុក្ចិត្ត សត្ពាោះវា ជា

ផោ របេក់ារសក្ើត្ស ើង ននការចូលរមួសដ្ឋយេា ័ត្គចិត្ត។ ស តុ្

សនោះឯង  នជាសគ ត្ត្វូចាំ ច់ចិញ្ច ឹម ជាអចិនន្ទ្នតយ៍ នូវគំនិត្ 

ននការចូលរមួសដ្ឋយេា ័ត្គចិត្ត េំរាប់សគ្នលសៅរមួ។ ែូសចាែ ោះ សគ

អាចនិោយ ជាពាក្យសត្បៀប នថា សេចក្ត ីទុក្ចិត្ត វាជា ច

លក្រ ននសជាគជ័យ សត្ពាោះ វាជា ក្មាល ំងត្បមូលផង និង ស វ្ ើឱ្យសែើរ

ផង។ ក្មាល ំង ននសេចក្ត ីទុក្ចិត្តសនោះ មិនដមន ជាក្មាល ំង េំរាប់

សគ្នរពបុគគល ឬ វត្ថ ុអវ ីមួយសនោះស ើយ គឺវាជា ក្មាល ំងឈានសៅ

មុខ្ ក្ន ុងសគ្នលសៅរមួ េំរាប់សជាគជ័យរមួ៕ 

   


