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ស្វែងយលព់ីទ្រវឹតអីភវិឌ្ឍន៍ពឹងស្អែក (Dependency) 
In what ways and to what extent does dependency  

lead to underdevelopment? 

 

ដោយ៖ បណ្ឌិ ត តូច សុធារ ី និង ដោក សាន ដចង 
មន្តនរីនាយកោា នវទិ្យាសាន្តសរដសដ្ាកិចចនិងដទ្យសចរណ៍្  

ននវទិ្យាសាា នមនុសសសាន្តសរនិងវទិ្យាសាន្តសរសងគម 

អាគតោា ន៖  តូច., ស. និង សាន., ច. (២០២៣). ស្សែងយល់ពីទ្ទឹ្យសរីអភវិឌ្ឍន៍ពឹងស្អែក. ទ្យសសនាវដ្រមីនុសសសាន្តសរ
និងវទិ្យាសាន្តសរសងគម,វទិ្យាសាា នមនុសសសាន្តសរនិងវទិ្យាសាន្តសរសងគម, ដលខ.........ទ្យពំ័រ..............  

 
 

១.សវចកតីសអតើម 

ទ្បដទ្យសកនុងទ្បព័នធដសដ្ាកិចចសកលដោក
ពឹងស្អែកដលើគ្នន ដៅវញិដៅមកដដ្ើមបអីភិវឌ្ឍនិង
រកីចដទ្មើនដៅមុខ។ មានសណួំ្រជុវំញិការអភិវឌ្ឍន៍
របស់ទ្បដទ្យសតតិយដោក ស្ដ្លកនុ ងដនាោះមាន
ទ្កុមទ្បដទ្យសដៅទ្យែីបអាដម៉េរកិឡាទី្យន និង អាន្ត្ែិក
ជាអាទ្យិ៍ទ្តូវបានដលើកដ ើង ជាពិដសសដៅដទ្កាយ
សន្តគគ មដោកដលើកទី្យពីរ។ ដគ្នលនដោបាយ
ជនួំសដោយការនាចូំល ស្ដ្លទ្តូវបានអរួចដអរើម
ដ ើងដៅកនុងទ្បដទ្យសជាដទ្ចើនដៅទ្យែីបអាន្ត្ែិកកនុង
អ ុំងដពលអាណានិគម នាឱំ្យមានការពឹងស្អែក
កាន់ស្តដទ្ចើនដលើការនាចូំលធនធាន ដទ្គឿងចទ្ក 
ទ្យនិំញឧសា្កមម និងបដចចកវទិ្យាទ្យដំនើប ទ្ពមទងំ 
ធនធានមនុសសសខំាន់ស្ដ្រ (Chukwuemeka, 
Anazodo, & Nzewi, 2011)។ ដតើការពឹងស្អែករបស់
ទ្បដទ្យសរណ្បដសដ្ាកិចចដលើមជឈមណ្ឌ លសនូលនន 

 

អណំាចដសដ្ាកិចចរបស់បចចិមដោកនាឱំ្យមានការ
អភិវឌ្ឍមិនបានឬោ៉េ ងណា? ទ្ទឹ្យសដី ពឹងស្អែក 
(Dependency Theory) បានដកើតដ ើងដ្ំបូងដៅ
ដដ្ើមទ្យសវតសរឆ៍្ន ១ំ៩៦០ ជាការដ្លើយតបដៅ
នឹងការបរាជ័យននកមមវធិីអភិវឌ្ឍន៍របស់អងគការ
ស្ទ្បជាជាតិមួយស្ដ្លមានដ ម្ ោះថាគណ្ៈ
កមមការដសដ្ាកិចច សទ្មាប់ការអភិវឌ្ឍន៍អាដម៉េរកិ
ឡា ទ្យ ីន  ( Economic Commission for Latin 
America)(Hite, 2 0 0 0 ; Isbister, 1 9 9 1 ; P. 
Preston, 2011 ; So, 1990 ; Webster, 1984)។ 
ដោក P. W. Preston (1996) ចងែុលបគា ញថា 
វាទ្តូវបានបដងកើតដ ើងដោយបទ្យពិដសាធន៍ទ្បវតរិ
សា ន្តស រព ិដសស  ននទ្យែ ីបអាដម៉េ រ ិកឡាទី្យនកនុ ង
ទ្យសវតសរឆ៍្ន ១ំ៩៤០ និង ១៩៥០ ដៅដពលស្ដ្ល
គំរូពាណិ្ជជកមម និង ដសដ្ាកិចចបដងកើតដ ើងជា
យូរមកដ ើ្យដនាោះ រខំានដោយទ្ពឹតរការណ៍្
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សន្តគគ មដោកដលើកទ្យីពីរ  និង ការកណំ្ត់នូវ
វធិានការ និង ដគ្នលនដោបាយជាតិឧសា្កមម 
ជ ំនួសដោយការនាចូំល ( Import-Substitution 
Industrialisation)។ អនកដរៀបចដំគ្នលនដោបាយ
ដនោះរោិះគន់និងមិនគ្នទំ្ទ្យដលើ ទ្ទឹ្យសរីទ្យំដនើបភាវូប
នីយកម ម (Modernisation Theory) ស្ដ្លដកើត
ដចញមកពីទ្បព័នធដសដ្ាកិចចមូលធនអឺរ ៉េុប។ ដគ្នល
នដោបាយដនោះ  អរ ល់ ដ្ តុអលនិងអោះអាង
ថា ការអភិ វឌ្ឍន៍តាមលំនាទំ្ ទឹ្យសរី ទ្យំ ដនើ បភាវូប                 
នីយកមមរារាងំវឌ្ឍនភាព ដ ើ្យទ្ពមទងំបាន
ទញយកអលទ្បដោជន៍ ពីទ្បដទ្យសមិនមានការ
អភិវឌ្ឍន៍ខាល ងំ (The Global South) ដៅវញិដទ្យ។ 
ដលើសពីដនោះដទ្យៀត វាស្ែមទងំដធែើឱ្យដយើងយល់
ចាស់អពីំទ្យនំាក់ទ្យនំង នដោបាយ និង ដសដ្ាកិចច 
ននទ្បដទ្យសកពុំងអភិវឌ្ឍឬតតិយដោកស្ដ្រ ជា
ពិ ដសសបណារ ទ្ប ដទ្យសដៅអាដម៉េរ កិឡាទ្យីន
និងទ្យែីបអាន្ត្ែិក ជាមួយបណារ ទ្បដទ្យសមូលធន
និយមសខំាន់ ដៗៅអឺរ ៉េុបខាងលិច  និង អាដម៉េរកិខាង
ដជើង (Desai & Potter, 2002)។ កនុងទិ្យដ្ាភាពដនោះ 
វាបានបគា ញោ៉េ ងចាស់ថាទ្កុមទ្បដទ្យសមូល
ធននិយម ជាពិដសសដៅអឺរ ៉េុបខាងលិច និង
អាដម៉េរកិខាងដជើង  ពឹង ស្អែក ដលើ ទ្កុម ទ្បដទ្យស
កំពុងអភិវឌ្ឍឬតតិយដោក ដដ្ើមបរីកីចដទ្មើន
ដៅវញិ។ ឈរដលើទ្យសសនៈននទ្ទ្យឹសរីពឹងស្អ ែក 
(Dependency Theory) បណារ ទ្បដទ្យសតត ិយ
ដោកមានសន្ុ ោះអភិវឌ្ឍតិចតួច ដៅកនុងទ្បព័នធ
ដសដ្ាកិចចមូលធននិយម ដោយសារស្តការដកង

ទ្បវញ័្ច មិនអាចស្កស្ទ្ប របស់ទ្បដទ្យសស្ដ្លមាន
ដសដ្ាកិចចដជឿនដលឿន តាមរយៈការផ្លល ស់បរូ រ
ពាណិ្ជជកមមមិនដសមើគ្នន  ការវនិិដោគ ននទ្កុម  ្ុន
សាជីវកមមព្ុជាតិបរដទ្យសដទ្ចើន (Multinational 
Corporations) និងការពឹងស្អែកដលើទ្បព័នធដសដ្ា
កិចចមូលធនស្ដ្លមាន។ អតាបទ្យដនោះនឹងពនយល់
និងបញ្ជជ ក់ពីម ដធាបាយនានា ស្ដ្លដធែើឱ្យ
ការអភិវឌ្ឍន៍លំនាពំឹង ស្អ ែក  (Dependency) 
ដធែើឱ្យទ្បដទ្យសទ្កីទ្ក មានសន្ុ ោះអភិវឌ្ឍតិចតួច
ដៅវញិ ដ ើ្យអតាបទ្យដនោះនឹងវភិាគនូវកតារ ដអសង  ៗ
ស្ដ្លរួមចសំ្ណ្កដធែើឱ្យមានការអភិវឌ្ឍន៍តិច និង 
យឺត (Underdevelopment) ចំដពាោះទ្បដទ្យសតតិយ 
ដោកអងស្ដ្រ។ 
 

២.រនំាក់រំនងននសវដ្ឋកិចចពឹងស្អែកសៅនឹង
ការអភិវដ្ឍន៍តិចតួច 

ដ្តុអលទី្យមួយបគា ញថា ការពឹងស្អែក
ដលើពាណិ្ជជកមមអនររជាតិ និង ការវនិិដោគពី
បរដទ្យស អាចនាទំ្បដទ្យសតតិយដោកដៅរកការ
អភិវឌ្ឍន៍តិចតួច (Underdevelopment)។ ទី្យអារ 
និងពាណិ្ជជកមមរបស់ទ្បដទ្យសទ្កីទ្ក ជាធមមតាពឹង
ស្អែកខាល ងំ ដលើទ្បព័នធទី្យអាររបស់ទ្បដទ្យសដជឿន
ដលឿន (Developed Countries) (Hite, 2000 )។ 
ការផ្លល ស់បរូ រម ិនដសមើគ្នន ដៅកនុងទ្យីអារសកល 
អាចឱ្យដយើង ដមើលដ ើញោ៉េ ងចាស់ថា ជា
ការដកងទ្បវញ័្ច មិនស្ទ្បទ្បួល និង មិនអាចស្ក
ស្ទ្បបាន។ ដោក Isbister (1991) អោះអាងថា បណារ  
ទ្បដទ្យសទ្កីទ្ក និង ទ្យន់ដខាយ ជាធមមតាទ្យទួ្យល
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បានអលចំដណ្ញដសដ្ាកិចច  តិចជាងបណារ
ទ្ប ដទ្យសធ ំស្ដ្លមានដសដ្ ាក ិច ចដជឿនដលឿន 
ចដំពាោះការដោោះដូ្រទ្យំនិញដៅកនុងទី្យអារពាណិ្ជជ
កមមអនររជាតិ ដបើដទោះបីជាពួកដគបានខាតបង់
អលចំដណ្ញដទ្ចើនដ ើ្យក៏ ដោយករី។  តនមល
អលិតអលកសិកមម ស្ដ្លនា ំដចញដៅដ ទ្ៅ
ទ្បដទ្យស ដោយទ្បដទ្យសទ្កីទ្កដៅមានកទ្មិតទប 
ដបើដធៀបនឹងតនមលននការនាចូំលអលិតអល និង 
ទ្យំនិញននទ្បដទ្យសឧសា្កមម។ ទ្បដទ្យសដជឿន
ដលឿនមានអំណាចខាល ងំ និង ដដ្ើរតួនាទ្យីោ៉េ ង
សំខាន់កនុ ងការសដទ្មចចិត រថា ដតើដៅដពល
ណា និង  រ ដបៀ បណាច ំដពាោះកា រផ្លល ស់បរូ រ
ពាណិ្ជជកមមដៅកនុងទី្យអារសកល ដ ើ្យពួកដគ
ជាអនកកណំ្ត់តនមលដៅតាមលំ្ ូរទ្បព័នធដសដ្ាកិចច
របស់ពួកដគ។ Matunhu (2011) អោះអាងថា វតាុ
ធាតុដដ្ើមរបស់ទ្បដទ្យសទ្កី ទ្កស្ដ្លមានគឺដទ្បើ
ទ្បាស់សទ្មាប់ជាការអគត់អគង់ដ្ល់សគែ ក់អលិតកមម
របស់ទ្បដទ្យសអនកមាន។ ទ្បាក់ឈនួលពលកមម
ស្ដ្លទ្យទួ្យលបានសទ្មាប់កមមករដៅកនុងទ្បដទ្យស
ទ្កីទ្កគឺមានចនួំនតិចជាងកនទ្មស្ដ្លកមមករដៅ
ទ្បដទ្យសអនកមានទ្យទួ្យលបានដទ្ចើន។ តាមរយៈការ
ដោោះដូ្រពានិជជកមមដនោះ ទ្បដទ្យសអនកមានទ្យទួ្យល
បានអតាទ្បដោជន៍ដលើការដអ្រតនមល (Value 
Transfer) ដទ្ចើនដលើសលប់ (Hite, 2000 )។ 
ទ្បដទ្យសទ្កីទ្កស្ដ្លសាិតដៅដទ្កាមឥទ្យធិពលទ្បព័នធ
ដសដ្ាកិចចមូលធនដនោះទ្តូវបានដគដមើលដ ើញថា
ជាជនរងដទ្គ្នោះ និង បាត់បង់ធនធានដៅកនុ ង 

ទ្កបខណ្ឌ និងសកមមភាពដោោះដូ្រពាណិ្ជជកមម
អនររជាតិ និងការវនិិដោគបរដទ្យស។ ទិ្យដ្ាភាព
ដនោះហាក់ដូ្ចជាបានបគា ញពីរូបភាពអាណា
និគមនិយមស្បបែមី ស្ដ្លអនកសាមញ្ញធមមសឹងស្ត
ដមើលមិនដ ើញនិងស្សែងយល់បាន។ ដៅកនុ ង
ដ្ំដណ្ើ រការដនោះ ទ្បដទ្យសអនកមានអាចបដងកើន
មូលធនកាន់ស្តដទ្ចើន ពីទ្បដទ្យសទ្កីទ្កទងំដនាោះ
ស្ដ្លមានការអភិវឌ្ឍន៍តិចតួច។ ជាឧទ្រណ៍្ 
ដៅកនុ ងកំ ុង សម័យសន្តគគ មទ្តជាក់  ដោក 
Bodenheimer (1971) អោះអាងនិងបញ្ជជ ក់ថា ការ 
វនិិ ដោគបរដទ្យសជាពិដសសពីស្រដ្ាអាដម៉េរកិ 
និងពីបណារ ទ្ប ដទ្យសឧសា្កមមដជឿនដលឿន      
បណារ លឱ្យមានលំ្ូរ ម ូលធន ដចញោ៉េ ង
ដទ្ច ើនពីទ្ប ដទ្យស ស្ដ្ ល ម ិន ទ ន ់មា ន កា រ
អភិ វឌ្ឍន៍  ជាពិដសសពីបណារ ទ្បដទ្យសដៅទ្យែីប
អាដម៉េរកិឡាទ្យីន។ ដ្ូចអែីស្ដ្លបានដលើកដ ើង
ខាងដដ្ើម វាបានបគា ញឱ្យដ ើញកាន់ស្តចាស់
ថា ទ្បដទ្យសទ្កីទ្កទ្តូវបានដកង ទ្ប វញ័្ចោ៉េ ង
ខាល ងំ  ដោយទ្បដទ្យសអនកមាន ដ ើ្យកាន់ស្តដធែើ
ឱ្យពួកដគទ្កដៅ។ 

ដ្តុអលទី្យពីរទ្សដដ្ៀងនឹងការពិភាកា
កនុងដ្តុអលទី្យមួយស្ដ្រ។ ការដទ្ជៀតចូលននទ្កុម  ្ុន 
សាជីវកមមព្ុជាតិរបស់ទ្បដទ្យសឧសា្កមម
ដជឿ ន ដលឿន  ក៏អាចជាកតារ ដធែ ើឱ្យមានការ
អភិវឌ្ឍន៍តិចតួចដៅកនុ ងបណារ ទ្បដទ្យសទ្កីទ្ក
ស្ដ្លទ្យទួ្យលយកទ្កុម  ្ុនទងំដនាោះស្ដ្រកនុងទ្កប
ខណ្ឌ ពាណិ្ជជកមមអនររជាតិស្ដ្រ។ ទ្បដទ្យសអនក
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មានដកង ទ្ប វ ញ័្ច ទ្បជាជន ទ្កី ទ្ក ដោយយក
អតិដរកដសដ្ាកិចចពីទ្បដទ្យសទ្កីទ្កស្ដ្លដគសាគ ល់
ថាជាទ្យទ្មង់ននការដធែើអាណានិគមស្បបែមី។ ទ្បាក់
ចំដណ្ញ និងមូលធនសនសសំ្ដ្លទ្យទួ្យលបាន
ដោយទ្កុម  ្ុនសាជីវកមមព្ុជាតិកនុងទ្បដទ្យស
ទ្កីទ្កទ្តូវបានបញ្ជូ នដៅទ្បដទ្យសអនកមានតាម
រយៈទ្បតិបតរិការ្ិរញ្ញវតាុ របស់ទ្កុម  ្ុន។ អនក
ជនំាញ Isbister (1991) ចងែុលបគា ញថា ទ្កុម
 ្ុនសាជីវកមមព្ុជាតិមានដដ្ើមទុ្យនតិចតួចដដ្ើមប ី

វនិិដោគកនុ ងទ្បដទ្យសទ្កីទ្ក ប៉េុ ស្នរពួកដគខចីពីអនក
សនសកំនុងទ្សុក ដ ើ្យទ្បាក់ចដំណ្ញស្ដ្លពួកដគ
រកបានគឺស្តងស្តបញ្ជូ នដៅកាន់ទ្បដទ្យសដដ្ើម
របស់ពួកដគ។ ដលើសពីដនោះ ទ្កុម  ្ុនសាជីវកមមព្ុ
ជាតិបរដទ្យសនាយំកមកជាមួយនូវបដចចកវទិ្យា
ដជឿនដលឿនខពស់ខាល ងំសទ្មាប់បដទ្មើកនុ ងដ្ំដណ្ើ រ
ការសគែ ក់អលិតកមមទ្យំនិញស្ដ្លមិនសីុគ្នន នឹង
កមាល ងំពលកមមដទ្ចើនដលើសលប់ននទ្បដទ្យសទ្កីទ្ក។ 
ដនោះជាដ្តុដធែើឱ្យមានភាពអត់ការគរដធែើមួយ
ចំនួនធំដៅកនុ ងតំបន់ននទ្បដទ្យសទ្កីទ្កទងំដនាោះ 
(Stein, 1979)។ ដលើសពីដនោះដៅដទ្យៀត ទ្កុម  ្ុន
សាជីវកមមព្ុជាតិទងំដនាោះស្ដ្លបានវនិិដោគ
ដៅកនុងតបំន់ទ្បដទ្យសទ្កីទ្កទងំដនាោះ ស្តងស្តដទ្បើ
ទ្បាស់អំណាចផ្លរ ច់មុខ (Monopoly Power) កនុ ង
ការលក់និងការដទ្បើទ្បាស់អលិតអល ស្ដ្លវា
បានជោះឥទ្យធិពលអវជិជមានដ្ល់ការស្បងស្ចក
ធនធានដៅកនុងទ្បដទ្យសទ្កីទ្កស្ដ្លមានដសដ្ាកិចច
ពឹងស្អែក។ លទ្យធភាពននការបដងកើតការវនិិដោគែមី

គឺ ពឹងស្អែកដលើ រូបិយប័ណ្ណបរដទ្យសដដ្ើមប ីទិ្យញ
ដទ្គឿងមា៉េ សីុន និងសមាា រៈមួយចំនួនស្ដ្លជា
របស់មិនស្មនអលិតកនុ ងទ្សុក (Santos, 1970) 
ដូ្ចដនោះតនមលគឺខពស់ស្ដ្លកំណ្ត់ដោយសគែ ក់
តទ្មូវការនិងអគត់អគង់របស់ទ្បដទ្យសឧសា្កមម
ដជឿនដលឿនទងំដនាោះ។ ទ្បដទ្យសស្ដ្លមានកមាល ងំ
ដសដ្ាកិចចទបឬទ្បដទ្យសទ្កីទ្កនិោយជារួម គឺ
មិនអាចដធែើការទ្បកួតទ្បស្ជងដោយដសមើភាពកនុង 
ទី្យអារដសរសីកលបានដទ្យ ដ ើ្យពួកដគទ្គ្នន់
ស្តអាច ដទ្ជ ើស ដរ ើស គ ំរ ូឧសា្កម មស្ដ្ល
អាទ្ស័យដលើ ដគ្នលន ដោបាយពនធប ដងក ើត
ដ ើងដោយអនុតររភាពននទ្បដទ្យសមានដសដ្ាកិចច 
ដជឿនដលឿនប៉េុ ដណាន ោះ។ ឧទ្រណ៍្ ធនាគ្នរ
ពិភ ព ដោក  (The World Bank) និងមូលនីធិ
រូបិយវតាុ អនររជាតិ  ( IMF) ស្ដ្លបានអរួ ចដអរើម
បដងកើតដ្ំបូងដោយស្រដ្ាអាដម៉េរកិ ឈរដៅពី
ដទ្កាយ និងគ្នទំ្ទ្យទ្កុម  ្ុនសាជីវកមមព្ុជាតិ
ប រ ដ ទ្យ សទ ងំ ដនាោះ  ដ្ ើយ ប ដងក ើត ដគ្នល
នដោបាយដសដ្ាកិចចនិងវធិានការនានាស្ដ្ល
បដទ្មើដ្ល់អលទ្បដោជន៍ទ្កុម  ្ ុ នបរ ដទ្យស
ទងំដនាោះ និងអាចរកទ្បាក់ច ំដណ្ញបានពី
ទ្បដទ្យសទ្កីទ្កទងំដនាោះ ( Isbister, 1991)។ ជា
ទូ្យដៅ ដៅកនុងទ្បព័នធដសដ្ាកិចចសកល ទ្បដទ្យសទ្យន់
ដខាយជាធមមតារណ្បនឹងទ្បដទ្យសខាល ងំស្ដ្ល
មានអំណាចជាងដៅកនុ ង ទី្យអារអនររជាតិ។  
ទ្បដទ្យសខាល ងំនិងមានអណំាចទងំដនាោះគឺជាអនក
កណំ្ត់តនមលនិងអលចដំណ្ញស្ដ្លទ្យទួ្យលបាន
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ដៅកនុងទី្យអារ។ តួអងគទ្បដទ្យសស្ដ្លមានឥទ្យធិពល
ដទ្ចើនជាង ស្តងស្តដទ្បើអណំាចរបស់ពួកដគដដ្ើមប ី
ទ្តួតទ្តា ដ ើ្យអាចកំណ្ត់កនុ ងការស្បងស្ចក
ទ្បាក់ចំដណ្ញននដ្ំដណ្ើ រការអាជីវកមម (Hite, 
2000 )។  កនុ ងកាលៈដទ្យសៈមួយច ំនួន ននការ
ធាល ក់ចុោះដ្ំដណ្ើ រការពាណិ្ជជកមម វាអាចបងខំឱ្យ
ទ្បដទ្យសទ្កីទ្កទងំដនាោះខចីឥណ្ទនបរដទ្យស
កាន់ស្តដទ្ច ើនពីទ្យ ីភាន ក ់គរជ នំួយអន ររជាត ិ 
ដ្ើយពួក ដគអាចជាប់បំណុ្លោ៉េ ងធងន់ធងរ 
(Saul, 2006)។ 

សទ្មាប់ដ្តុអលចុងដទ្កាយចដំពាោះការ
ពិភាកាដនោះ គឺការពឹងស្អែកស្អនកដសដ្ាកិចចក៏អាច
រួមចសំ្ណ្កោ៉េ ងសំខាន់ដធែើឱ្យមានការអភិវឌ្ឍន៍
មិនទ្បទ្កតីដៅកនុ ងទ្បដទ្យសទ្កី ទ្ក។ ការបងខូ ច
ទ្ទ្យង់ទ្ទយននទ្បព័នធដសដ្ាកិចចនិងឥទ្យធិពលនន 
ទី្យអារពាណិ្ជជកមមអនររជាតិអាចបងខឱំ្យទ្បដទ្យស
ទ្កីទ្កទ្យទួ្យលយករចនាសមព័នធដសដ្ាកិចចស្ដ្លជា    
ដរឿយៗមិនសីុសគែ ក់គ្នន ជាមួយនឹងស្បបស្អន
ននកា រអភិវឌ្ឍន៍ដសដ្ាកិច ចតាមតបំន់ទ្បដទ្យស 
ទ្កីទ្កទងំដនាោះ។ ដោក So (1990) អោះអាងថា 
តាមទ្យសសនៈដនោះ ដសដ្ាកិចចរបស់ទ្បដទ្យសទ្កី
ទ្កទងំដនាោះជាធមមតាទ្យទួ្យលគដំនៀបនិងឥទ្យធិពល 
ដ ើ្យដកងទ្បវញ័្ច ដោយអណំាចទ្បដទ្យសអនក 
មាន។ ដ្តុដ្ូចដនោះដ្ើយបានជាទ្ប ដទ្យស
ក ំពុ ងអភ ិវ ឌ្ឍ មួយច ំនួនកាន់ស្តទ្កី ទ្ក និង 
អភិវឌ្ឍតិចតួចដោយសារការដកង ទ្ប វ ញ័្ច ពី
ទ្ប ដទ្យសមូលធននិយម ។  ដោក  Isbister 

(1991 )  ចងែុលបគា ញថាការរ កីចដទ្ម ើន នន
ទ្បដទ្យសអនកមាននាដពលបចចុបបននគឺជាការ្លុ ោះ
បញ្ជច ងំពីភាពទ្កីទ្កននទ្បដទ្យសទ្កីទ្កស្ដ្លមាន
ទ្យនំាក់ទ្យនំងនដោបាយ ដសដ្ាកិចច និងពានិជជកមម
ជាមួយខលួន។ Isbister (1991) បស្នាមថា ការ
អភិវឌ្ឍន៍តិចតួចមិនស្មនទ្គ្នន់ស្តជាការបរាជ័យ
កនុងការអភិវឌ្ឍន៍ប៉េុដណាណ ោះដទ្យ ប៉េុស្នរវាគឺជាដ្ដំណ្ើ រ
ការស្ដ្លដធែើឱ្យមានភាពទ្កីទ្កមិនដចោះរងីសងួ ត  
(ទ្យពំ័រ 43)។ ទ្បដទ្យសមហាអណំាចដសដ្ាកិចចសនូល
ដទ្បើទ្បាស់មដធាបាយដអសងៗដដ្ើមបបីងខូ ចទ្យទ្មង់
និងស្បបស្អនននការអភិវឌ្ឍន៍ ដសដ្ាកិចចរបស់
ទ្បដទ្យសទ្យន់ដខាយ។ ពួកដគទ្គប់ទ្គងរចនាសមព័នធ
ដសដ្ាកិចចដដ្ើមបរីារាងំវឌ្ឍនភាពដៅកនុ ងទ្បដទ្យស
ទ្យន់ដខាយទងំដនាោះ។ ជាឧទ្រណ៍្ ការស្បង
ស្ចកពលកមមសកលនានាបដងកើតឱ្យមានឧបសគគ
ដ្ល់ការអភិវឌ្ឍន៍ដសដ្ាកិចចកនុ ងទ្បដទ្យសទ្កីទ្ក។ 
កមមករដៅកនុងទ្បដទ្យសទ្កីទ្កអាចទ្យទួ្យលបានទ្បាក់
ឈនួលទបខាល ងំដបើដទ្បៀបដធៀបនឹងទ្បាក់ឈនួល
និងអតាទ្បដោជន៍ស្ដ្លទ្យទួ្យលបានដោយកមមករ
ដៅកនុ ងទ្បដទ្យសអនកមាន។ ជាងដនោះដៅដទ្យៀត     
បណារ ទ្បដទ្យសមូលធននិយម ដមើលដ ើញនិង
ចាត់ទុ្យកថា ទ្បដទ្យសទ្កីទ្កទងំដនាោះជាអនកអគត់អគង់
វតាុ ធាតុ ដដ្ើមដ្ល់ពួកដគ  ដដ្ើមប ីជំ រុញការរ ីក
ចដទ្មើនននឧសា្ូបនីយកមមពួកដគ។ ដូ្ដចនោះ
ដ ើ្យ ពួកដគតស្ទ្មតទ្មង់បណារ ទ្បដទ្យសទ្កី
ទ្កទងំដនាោះឱ្យមានលទ្យធភាពកនុ ងការអលិតវតាុ
ធា តុ ដដ្ ើម ស្ដ្លម ិនមានលក ខណ្ៈខ ុសគ្នន  
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ដដ្ើមប បីំដពញតទ្មូវការពួកដគ។ សាា នភាពមិន
ស្ទ្បទ្បួលនិងដ្ស្ដ្លៗដនោះអាចដធែើឱ្យ ទ្បដទ្យស
ទ្កីទ្កទងំដនាោះមិនមានការទ្បកួតទ្បស្ជងកនុ ង
ទ្បព័ន ធដសដ្ ាកិចចសកល។ ដោក Ray (1973) 
ចងែុលបគា ញថាការអភិវឌ្ឍន៍ដសដ្ាកិច ចរបស់
អាដម៉េរកិឡាទី្យនកនុងទ្បវតរិសាន្តសរដទ្កាយសន្តគគ ម
ដោកដលើកទី្យពីរ ទ្តូវបានបន្ុ ច បគែ ក ់និង
ក ំណ្ត់ដោយតទ្មូវការ របស់ទ្បដទ្យសមហា
អណំាចដសដ្ាកិចចសនូលដៅកនុងទី្យអារពិភពដោក។ 
តនមលទ្យំ និញដ ទ្បើ ទ្បាស់នន ទ្បដទ្យសទ្កី ទ្កធាល ក់
ដោយសារអលិតកមមឧសា្កមម អលិតដោយ
ទ្បដទ្យសអនកមាន។ Hite (2000) ចងែុលបគា ញ
ថា ដនោះអាចបងកការលំបាកដ្ល់ទ្បដទ្យសទ្កីទ្ក
កនុងការដរៀបចសំ្អនការយុទ្យធសាន្តសរអភិវឌ្ឍដសដ្ាកិចច 
ជាតិ។ ការដគៀបសងកត់ដសដ្ាកិចចជាទ្បព័នធស្បប
ដនោះអាចដធែើឱ្យទ្បជាជនននទ្បដទ្យសទ្យន់ដខាយ
កាន់ស្តលំបាកនិងមិនអាចរកីចដទ្មើនដៅមុខឱ្យ
ដូ្ចទ្បជាជនដៅកនុងទ្បដទ្យសអនកមាន។ 

 

៣.ការរិិះគន់សលើទ្រឹវតសីវដ្ឋកិចចពឹងស្អែក 
ដទោះជាោ៉េ ងណាក៏ដោយ អនករោិះគន់

ទ្ទឹ្យសរីពឹងស្អែក (Dependency Theory) មួយចនួំន
បានអោះអាងថា ទ្យនំាក់ទ្យនំងដ្៏រងឹមានំនទ្បដទ្យសទ្កីទ្ក 
(ទ្បដទ្យសរណ្បដសដ្ាកិចច) ជាមួយនឹងទ្បដទ្យស
មហាអំណាចដសដ្ាកិចចសនូលអរល់អលវជិជមាន
ដទ្ចើនជាងភាពអសកមមស្ដ្លបានដលើកដ ើង 
ជាពិដសសនិោយដោយចំដពាោះ កនុ ងទ្យំនាក់

ទ្យនំងពាណិ្ជជកមមក៏ដូ្ចជាការដោោះដូ្រ ការវនិិដោគ
របស់ទ្កុម  ្ុនសាជីវកមមព្ុជាតិ និង ការពឹង
ស្អែកនានាកនុងសកមមភាពដសដ្ាកិចច។ ឧទ្រណ៍្ 
ទ្កុម  ្ុ នសាជី វកមមព្ុជាតិបាននាមំកនូវ  
អតាទ្បដោជន៍ដទ្ចើនដ្ល់ទ្បដទ្យសទ្កីទ្ក តាមរយៈ
ការវនិិដោគ ដូ្ចជាការអរល់ដដ្ើមទុ្យន ការគរ និង
ទ្បាក់ចណូំ្លអងស្ដ្រ (Chukwuemeka et al., 
2011)។ ជាងដនោះដៅដទ្យៀត ការដលចដចញនូវ
ទ្យទ្មង់ការអភិវឌ្ឍន៍តិចតួច (Underdevelopment) 
ក៏ដោយសារស្តរចនាសមព័នធសងគមទ្យន់ដខាយ
របស់ទ្បដទ្យសទ្កីទ្កខលួនឯង (Webster, 1984)។ 
ទ្កុមអភិជនកនុងទ្បដទ្យសមានជនួំញ និង អណំាច
ដសដ្ាកិចចមានទ្យនំាក់ទ្យនំង ដ ើ្យពឹងស្អែកដលើអនក
វនិិដោគទ្បដទ្យសអនកមានកនុ ងទ្បដទ្យស ដដ្ើមប ី
ទ្គប់ទ្គងការអភិវឌ្ឍន៍កសិកមមនិងឧសា្កមម 
ដ ើ្យដអរើមដកងទ្បវញ័្ច ដលើវណ្ណៈកសិករតាមរយៈ
សកមមភាពពាណិ្ជជកមមនិងដសដ្ាកិចចកនុ ងទ្សុក។ 

អនករោិះគន់ទ្ទឹ្យសរីខលោះដទ្យៀត ទ្បស្កកថាតនមល
អតិដរកស្ដ្លបានដអរ្ដៅទ្បដទ្យសមូលធននិយម
តាមរយៈទ្បតិបតរិការ្ិរញ្ញវតាុ ទ្កុម  ្ុនសាជីវកមម 
ព្ុជាតិគ ឺទ្គ្នន់ស្តជាច ំនួនជាក់ស្ស រង នន
រូបិយវតាុ ប៉េុ ដណាណ ោះ។ តនមលអតិ ដរកចាបំាច់ ទ្តូ វ
បគា ញពីរដបៀបស្ដ្លដគថាវាទ្តូវបានដកងទ្បវញ័្ច  
ដ ើ្យតាមពិតទ្បដទ្យសទ្កីទ្កទងំដនាោះដទ្យស្ដ្ល
ពឹងស្អែកោ៉េ ងខាល ងំដលើទ្បព័នធអលិតកមមមូលធន
និយមទងំទ្សុង ដដ្ើមបជីំរុញកំដណ្ើ នដសដ្ាកិចច 
(Webster, 1984)។ ការដចាទ្យទ្បកាន់ដលើការដកង
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ទ្បវញ័្ច ដលើអតិដរកតនមលរបស់ទ្កុម  ្ុនសាជីវកមម
ព្ុជាតិគឺមិនសមដ្តុសមអលដ ើយ។ ជាការ
ពិតណាស់ ដ្ំណាក់កាលដ្ំបូង ទ្បដទ្យសទ្កីទ្ក
ទ្តូវពឹងដលើទ្បដទ្យសអនកមានដដ្ើមបអីភិវឌ្ឍ ដទ្ពាោះ
ពួកដគមិនមានលទ្យធភាពទ្គប់ទ្គ្នន់ដោយខលួ ន
ឯងដដ្ើមបដីដ្ើរដៅមុខដ ើយ (Grosfoguel, 2000)
។ កនុងទ្បវតរិសាន្តសរជាពិដសសដៅដទ្កាយសន្តគគ ម
ដោកដលើកទី្យពីរ មានទ្បដទ្យសទ្កីទ្កជាដទ្ចើន
ស្ដ្លបានអភិ វឌ្ ឍខលួ ន  និងអាច្នដ្ល់
ដ្ំណាក់កាលននឧសា្ូបនីយកមម។  មាន
ឧទ្រណ៍្ជាក់ស្សរង ដ្ូចជា បណារ ទ្បដទ្យស
ឧសា្កមមែមី  (Newly-Industrialised Countries ) 
ស្ដ្លរួមមានកូដរ ៉េខាងតបូង និង ស្ដ្នដកាោះនតវា៉េន់
ននទ្បដទ្យសចិន បានដធែើសមា្រណ្កមមដៅកនុ ង
ទ្យីអារអនររជាតិ និង ទ្បព័នធមូលធននិយម
ពិភពដោក ដ្ើយបានកាល យដៅជាទ្បដទ្យស
ឧសា្កមម និង មានដសដ្ា-កិចចដជឿនដលឿនដៅ
កនុងតបំន់ដូ្ចបណារ ទ្បដទ្យសដៅអឹរ ៉េុបខាងលិច 
និង អាដម៉េរកិខាងដជើងស្ដ្រ (Saul, 2006)។ 

បស្នាមដលើដនោះដទ្យៀត ដោក Cardoso និង 
ដោក Faletto (1979) ពនយល់ថា ដៅដពលស្ដ្ល
ការវនិិដោគបរដទ្យសចាប់ដអរើមដៅកនុ ងទ្បដទ្យស
ស្ដ្លមានដសដ្ាកិចចពឹងស្អែក ទី្យអារកនុងទ្សុកមាន
មុខគរដ ើ្យដ្ំដណ្ើ រការដ ើ្យទ្កុមអភិជន
ស្ដ្លដៅទ្សទប់ដលើននរចនាសមព័នធសងគមទ្យទួ្យល
បានអតាទ្បដោជន៍ដទ្ចើនបអុំត កនុងការស្បងស្ចក
អលចដំណ្ញ។ Matunhu (2011) អោះអាងថា 

ខណ្ៈដពលស្ដ្លទ្បដទ្យសអនកមានកំពុងដកង
ទ្បវញ័្ច និងទញយកធនធានរបស់ទ្បដទ្យស
រណ្បដសដ្ាកិចចខលួនកនុងសកមមភាពដសដ្ាកិចចដលើ       
ទី្យអារអនររជាតិនិងការវនិិដោគ ដពលដនាោះ
អ នកមានឥទ្យធិពល  ( ទ្ក ុមអភ ិជន ស្ដ្លមាន
អំណាច)ដៅកនុ ង ទ្ប ដទ្យសទ្កីទ្ក ដនាោះក៏ក ំពុង
ដកង ទ្ប វ ញ័្ច ទ្បជាជនទ្កីទ្កនិងទ្យន់ដខាយតាម      
រយៈសកមមភាពពាណិ្ជជកមមកនុ ង ទ្ សុក ស្ដ្រ។ 
ទិ្យដ្ាភាពដនោះ គឺបានបគា ញពីរចនាសមព័នធដកង
ទ្បវញ័្ច ដចញពីអំណាចខាងដទ្ៅនិងខាងកនុ ង
អង  ច ំដពាោះ ទ្ប ដទ្យស និង  ទ្បជាជនទ្កីទ្ក។ 
ដទោះបីជាទ្កុម  ្ុនសាជីវកមមព្ុជាតិទ្គប់ទ្គង
ដសដ្ ាក ិច ចព ិភពដោកក ៏ដោយ អន ររាគមន៍
កាន ់ស្តខាល ងំ របស់អាជាា ជរ  និងរោា ភ ិ-បាល
ទ្បដទ្យសទ្កីទ្កអាចទ្យប់សាក ត់ការដកងទ្បវញ័្ចទងំ
ដនាោះបាន ដ ើ្យតនមលអតិដរកអាចទ្តូវបានដទ្បើ
ទ្បាស់ជាទ្ប ដោជន៍ស ទ្មាប់ការអភិវឌ្ឍន៍
ដសដ្ាកិចចជាតិបាន។ អនករោិះគន់ទងំដនាោះពនយល់
បស្នាមថា មូលដ្តុចបំងគឺថា អាជាា ជរនិងរោា ភិ
បាលទងំដនាោះពុករលួយ និង អសមតាភាពកនុង
ការដរៀបចវំធិានការទ្យប់សាក ត់ ជាពិដសសគឺការ
អនុវតរន៍ដគ្នលនដោបាយផ្្លល់ស្តមរង (Willis, 
2011)។ ដលើសពីដនោះដៅដទ្យៀត ទ្បដទ្យសទ្កីទ្កទងំ
ដនាោះមិនមានបដចចកវទិ្យា និង មដធាបាយ ដូ្ដចនោះ
ដ ើ្យឧសា្ូបនីយកមមមានភាពយឺតោ៉េ វ និង
ទ្យន់ដខាយ ស្ដ្លទ្តូវពឹងស្អែកដលើបដចចកដទ្យស
របស់ទ្បដទ្យសដជឿនដលឿនទងំទ្សុង។ ទ្រណ៍្ 
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សងគមអាដម៉េរកិឡាទី្យនទ្តូវបានដគដជឿថាមានលកខណ្ៈ
បុរាណ្ និង មិនគយស្កស្ទ្បដ ើ្យ្នដៅរក
សងគមទ្យដំនើបស្បបអឺរ ៉េុបខាងលិចនិងអាដម៉េរកិខាង
ដជើងដ ើយ (Grosfoguel, 2000)។  ទ្យិដ្ ាភាព
បុរាណ្ននសងគមដនោះ ដធែើឱ្យដយើងកាន់ស្តនឹកដ្ល់
សងគមអាសីុនិងអាន្ត្ែិ កមួយចំនួន ស្ដ្លភាគ
ដទ្ចើនដលើសលប់មិនគយ្នដៅរកទ្យដំនើបកមម
ដលឿនបានដ ើយដទោះជាដៅកនុងសតវតសទី្យ២១ដនោះ។ 

 

៤. គំនិតគទំ្រចំស ិះទ្រឹវតសីវដ្ឋកិចចពឹងស្អែក 
ដទោះជាោ៉េ ងណាក៏ដោយ អនកទ្ទឹ្យសដីពឹង

ស្អែក (Dependency Theorist) មួយចំនួនដៅស្ត
ទ្បស្កកថា ដលើសពីការដកងទ្បវញ័្ច ធនធានរបស់
ទ្បដទ្យសទ្កីទ្ក ការវនិិដោគបរដទ្យសអាចបដងកើត
ភាពអត់ការគរដធែើដោយសារស្តការដទ្បើទ្បាស់
បដចចកវទិ្យាខពស់ដៅកនុងដរាងចទ្ករបស់ទងំដនាោះ 
(Chukwuemeka et al., 2011)។ ជាងដនោះដៅ
ដទ្យៀត ការវនិិដោគរបស់ទ្កុម  ្ុ នសាជីវកមម       
ព្ុជាតិដៅកនុ ងទ្បដទ្យសទ្កីទ្កទងំដនាោះអាចជោះ 
ឥទ្យធិពលអវជិ ជមានដ្ល់ការអភិវឌ្ឍន៍ដសដ្ាកិច ច  
ជាតិ។ ការអភិវឌ្ឍន៍ទងំដនាោះអាចមិនមានតុលយភាព
ដោយសារស្តកមាល ងំ ពលកមមទប  និង ពនធ
ស្ដ្លកំណ្ត់ ដ ើ្យទ្បព័នធទី្យអារទងំមូលដៅ
កនុងដសដ្ាកិច ចននទ្ប ដទ្យសទ្កីទ្កទងំ ដនាោះទ្តូវ
បានបំផ្លល ញ (Hite, 2000 )។  ធនធានរបស់
ទ្បដទ្យសទ្កីទ្កបាត់បង់ដទ្ចើនជាងពួកដគទ្យទួ្យល
បានអតាទ្ប ដោជន៍ពីពាណិ្ជជកមមអនររជាតិ 

និងការវនិិដោគបរដទ្យស។ សំខាន់ជាងដនោះដៅ
ដទ្យៀត រចនាសមព័នដសដ្ាកិចចទ្បដទ្យសទងំមូល
ស្ដ្លរណ្ប  កណំ្ត ់ន ិងទ្យទ្យ ួលឥទ្យធិ ពលពី
ទ្បដទ្យសដសដ្ាកិចចសនូល អាចដធែើឱ្យមានលំ្ូរ
ធនធានមនុសសោ៉េ ងដទ្ចើនដចញពីទ្បដទ្យសទ្កីទ្ក
ដៅកាន់ទ្បដទ្យសអនកមានដដ្ើមបសី្សែងរកការគរ។ កងែោះ
ធនធានមនុសសដនោះនឹងដធែើឱ្យទ្បដទ្យសទ្កី ទ្ក
កាន់ស្តលំបាកកនុងការអភិវឌ្ឍសងគមនិងដសដ្ាកិចច។ 
Matunhu  (2 0 1 1 )  បានចងែុ លបគា ញថា  
កនុងទ្បវតរិសាន្តសរកនុងទ្កបខណ្ឌ អភិវឌ្ឍន៍កនលងមក 
មានដវជជបណ្ឌិ ត គិោនុបោា យិកា វសិែករ និង
សាា បតយករជនជាតិអាន្ត្ែិកជាដទ្ចើនបានផ្លល ស់
ដៅដធែើការឱ្យទ្បដទ្យសអាណានិគមរបស់ខលួនពីមុន
ជាពិដសសដៅអឺរ ៉េុបនិងអាដម៉េរកិខាងដជើង ដោយសារ
ពួកដគអាចទ្យទ្យួលបានទ្បាក់ស្ខខ ពស់។ ដ្ូដចនោះ  
ការដកងទ្បវញ័្ច ននទ្បដទ្យសដសដ្ាកិចចសនូល គឺជា
មូលដ្តុជាក់ស្ស រងបញ្ជជ ក់ពីការអភិវឌ្ឍន៍
តិចតួចរបស់ទ្បដទ្យសរណ្បដសដ្ាកិចច។ 

 
៥. សវចកតីវននិដ្ឋឋ ន 

សរុបមក វាហាក់បី ដូ្ចជាមានគំនិត
ពី រអ្ុ យគ្នន  ចំដពាោះការអភិ វឌ្ឍន៍តិច តួច នន
បណារ ទ្កីទ្កដៅកនុ ងទ្យសសនទនទ្ទឹ្យសរី ពឹងស្អែក 
(Dependency)។ អនកទ្ទឹ្យសដី ដនោះមួយចំនួនបាន
ចងែុលបគា ញថាឥទ្យធិពលននទ្បព័នធមូលធននិយម
ពិភពដោកដធែើឱ្យទ្បដទ្យសទ្យន់ដខាយមានការ
អភ ិវ ឌ្ឍ ន ៍ត ិច តួច ។  ពួ ក ដគ ទ្ត ូវបាន ដកង
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ទ្បវញ័្ច ទ្គប់រូបភាពនិងជាទ្បព័នធដោយការ
ដោោះ ដ្ ូ រ អលិតអលមិនដសមើភាពគ្នន ដៅកនុ ង
លកខខណ្ឌ នន ទី្យអារអនរ រជាតិកំណ្ត់ ដោយ
ទ្បដទ្យសមហាអណំាចដសដ្ាកិចច។ ទ្បដទ្យសទ្កីទ្ក
ទ្យ ទ្យ ួលបាន ក ន ទ្មទ ប បំអុត ពីអលិតអល
កសិកមមស្ដ្លនាដំចញដៅលក់ដៅដទ្ៅទ្បដទ្យស 
( ដៅទ្ប ដទ្យសអនកមាន)  ខណ្ៈស្ដ្លទ្បដទ្យស            
ដសដ្ាកិចចសនូលទ្យទួ្យលបានអតាទ្បដោជន៍ដទ្ចើនជាង
ខាល ងំពីទ្យំនិញនិងអលិតអលឧសា្កមមស្ដ្ល
បាននាដំចញ។ ជាងដនោះដៅដទ្យៀត វតាុធាតុដដ្ើម
ដូ្ចជា ស្រ ៉េ មាស និង បុកសីុតជាដដ្ើម ទ្តូវបានរុករក 
និងដ្ឹកជញ្ជូ នដៅកាន់ទ្បដទ្យសមូលធននិយម តាម
រយៈការ ដោោះដ្ូរពានិជ ជកម មដនោះ  ( Isbister, 
1991)។ ដលើសពីដនោះដទ្យៀត ការអភិវឌ្ឍន៍តិច
តួច  (Underdevelopment) របស់បណារ ទ្បដទ្យស 
តតិយដោក អាចបកទ្សាយពនយល់តាមរយៈ
ការដទ្ជៀតចូលននទ្កុម  ្ុ នសាជីវកមមព្ុជាតិ
បរដទ្យសដៅកនុ ងទ្បដទ្យសទ្កីទ្កទងំដនាោះ។ ទ្កុម
 ្ុ នទងំដនាោះទ្យទ្យួលបានអតិដរ ក ដសដ្ ាក ិចច

ោ៉េ ងដទ្ចើនពី ទ្បដទ្យសទ្កីទ្ក ដ ើ្យបញ្ជូ នដៅ
ទ្បដទ្យសកដំណ្ើ តរបស់ពួកដគ។ ពួកដគនាយំក
មកនូវដដ្ើមទ្យុនតិចតួច ប៉េុ ស្នរខចីពីអនកសនសកំនុ ង
ទ្សុក និង ធនាគ្នរដដ្ើមបរីកអលចដំណ្ញ។ ដូ្ច
គ្នន ដនោះអងស្ដ្រ ពួកដគបដងកើតលំនាឧំសា្កមម 
ដដ្ើមបបីដទ្មើអលទ្បដោជន៍ឱ្យទ្បដទ្យសដសដ្ាកិចច
សនូលរបស់ពួកដគ ស្ដ្លដធែ ើឱ្យទ្បដទ្យសរណ្ប
ដសដ្ាកិចចទងំដនាោះមិនអាចទ្បកួតទ្បស្ជងដោយ

ដសមើភាពកនុងពាណិ្ជជកមម និងទី្យអារអនររជាតិបាន។ 
ជាចណុំ្ចចុងដទ្កាយ  រចនាសមព័នធដសដ្ាកិចចនន
ទ្បដទ្យសទ្កីទ្កទ្តូវបានខូច ទ្ទ្យង់ទ្ទយ ស្ដ្ល
ក ំណ្ ត ់ដោ យ អ ំណា ច នដោបាយរបស់
ទ្បដទ្យសដសដ្ាកិចចសនូល។ ទ្បការដនោះដធែើឲ្យទ្បដទ្យស
ទ្កីទ្កកាន់ស្តលំបាកកនុ ងការវវិតរន៍ ដៅមុខនិង
ដរៀបច សំ្អនការយុទ្យ ធសាន្តស រអភ ិវឌ្ឍន ៍ជាតិ។ 
ដទោះជាោ៉េ ងណាក៏ ដោយ អនករ ិោះគន់ ទ្ ទឹ្យសរី  
(Dependency Cri t ics)  ដនោះមួយចំនួនបាន
អោះអាងអ្ុយថា ភាពទ្កីទ្កដៅកនុងទ្បដទ្យសតតិយ
ដោកគឺបណារ លមកពីភាពទ្យន់ដខាយ និង កតារ
ខាងកនុងជាជាងការភាជ ប់ដ្តុអលដៅខាងដទ្ៅ
ជាពិដសសទ្បព័នធមូលធននិយមពិភពដោក។ 
ទ្យំនាក់ទ្យំនងដ្៏រងឹមាដំៅកនុងលកខខណ្ឌ ននទ្យំនាក់
ទ្យំនងពាណិ្ជជកមម ការដទ្ជៀតចូលននទ្កុម  ្ុ ន
សាជីវកមមព្ុជាតិ និង សាា នភាពទ្បព័នធដសដ្ាកិចច 
សកល អរល់ឱ្យទ្បដទ្យសទ្កីទ្កនូវអតាទ្បដោជន៍ជា
ដទ្ចើនដៅវញិដទ្យ។ អ្ុយដៅវញិ រោា ភិបាលពុករលួយ 
និងអសមតាភាព កងែោះបដចចកវទិ្យា និង រចនា
សមព័នធសងគមស្ដ្លគ្នម នអលិតភាពដទ្យ គឺជាមូល
ដ្តុននភាពទ្កីទ្កកនុ ងទ្បដទ្យសតតិយដោក។ 
ដទោះោ៉េ ងណា អនកគ្នទំ្ទ្យទ្ទឹ្យសដីដនោះដៅស្តទ្បស្កក
ថា ភាពទ្កីទ្កបនរដកើតមានកនុ ងបណារ ទ្បដទ្យស    
តតិយដោកដោយសារភាជ ប់ដ្តុអលននការ
ដកងទ្ប វ ញ័្ច ទ្គប់រ ូបភាព  និង  ជា ទ្បព័ន ធពី
ស ំណាក់ទ្ប ដទ្យស ដសដ្ ាក ិច ចសនូល  ( Fenyo, 
2000 ; Long, 1977)។ ពួកដគមិនទ្តឹមស្តដកង
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ទ្បវញ័្ច ធនធានធមមជាតិដនាោះដទ្យ ប៉េុ ស្នរទ្ពមទងំ
ធនធានមនុសស ដទ្យៀតអង។ ជាឧទ្រណ៍្ 
ទ្បដទ្យសមួយចនួំនដៅអាដម៉េរកិឡាទី្យនធាល ប់មាន
ភាពរងឹមាខំាងដសដ្ាកិចច ប៉េុស្ន រចុងដទ្កាយមាន
ការអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចបន្ាប់ពីមានការដទ្ជៀត
ស្ទ្ជកនិងដកងទ្បវញ័្ច ពី ទ្បព័នធដសដ្ាកិចចមូល
ធន ជាពិដសសដទ្កាយសន្តគគ មដោកដលើកទី្យ
ព ី រ  ( Ray, 1 9 7 3 ; Valenzuela & Valenzuela, 

1978)។  តាមទ្យសសនៈខាុ ំផ្្លល់ ការវវិតរន៍តិចតួចនិង
យឺតោ៉េ វ ននបណារ ទ្ប ដទ្យសទ្ក ីទ្កកនុង ពិភព
ដោក គឺបណារ លមកពីការដកងទ្បវញ័្ច នន
ទ្បដទ្យសដសដ្ាកិចចសនូល និង ភាពអសកមមដៅខាង
កនុងរបស់ទ្បដទ្យសទងំដនាោះអងស្ដ្រ ដូ្ចជា អដំពើ
ពុករលួយ អសមតាភាព កងែោះខាតបដចចកវទិ្យា 
និងរចនាសមព័នធសងគមដខាយ ដូ្ចស្ដ្លបាន
ដលើកដ ើងខាងដលើ ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

ឯកសារសោង/គនថនិសរេវ 
 

Bodenheimer, S. (1971). Dependency and imperialism: The roots of Latin American 

underdevelopment. Politics & Society, 1(3), 327-357.  

Cardoso, F. H., & Faletto, E. (1979). Dependency and Development in Latin America (Dependencia 

Y Desarrollo en América Latina, Engl.): Univ of California Press. 

Chukwuemeka, E., Anazodo, R., & Nzewi, H. N. P. (2011). African Underdevelopment and the 

Multinationals - A Political Commentary. Journal of Sustainable Development, 4(4), 101-

109.  

Desai, V., & Potter, R. B. (2002). The companion to development studies. 

Fenyo, M. D. (2000). Persistent Underdevelopment: Change and Economic Moderization in the 

West Indies. Journal of Third World Studies, 17(1), 270-272.  

Grosfoguel, R. (2000). Developmentalism, Modernity, and Dependency Theory in Latin America.  

Hite, A. (2000). From Modernization to Globalization: Perspectives on Development and Social 

Change (Blackwell Readers in Sociology).  

Isbister, J. (1991). Promises not kept: The betrayal of social change in the Third World: Kumarian 

Press Inc. 

Long, N. (1977). An introduction to the sociology of rural development: Tavistock London. 

Matunhu, J. (2011). A critique of modernization and dependency theories in Africa: Critical 

assessment. African Journal of History and Culture, 3(5), 65-72.  

Preston, P. (2011). Theories of development (Vol. 107): Routledge. 

Preston, P. W. (1996). Development theory: An introduction: Blackwell Oxford. 

Ray, D. (1973). The dependency model of Latin American underdevelopment: Three basic fallacies. 

Journal of Interamerican Studies and World Affairs, 15(1), 4-20.  

Santos, T. d. (1970). The structure of dependence. The American Economic Review, 60(2), 231-236.  

Saul, J. S. (2006). Development after globalization: Theory and practice for the embattled South in 

a new imperial age: Cambridge Univ Press. 

So, A. Y. (1990). Social change and development: Modernization, dependency and world-system 

theories (Vol. 178): SAGE Publications, Incorporated. 

STEIN, L. (1979). Dependency theories and underdevelopment. Journal of Economic Studies, 6(1), 

64-85.  

Valenzuela, J. S., & Valenzuela, A. (1978). Modernization and dependency: Alternative 

perspectives in the study of Latin American underdevelopment. Comparative politics, 10(4), 

535-557.  



12 

 

Webster, A. (1984). Introduction to the Sociology of Development (Vol. 84): Macmillan London. 

Willis, K. (2011). Theories and practices of development: Taylor & Francis. 

 


