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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 នវទិ្យាសាន្តសរដសដ្ាកិចច និងដទ្យសចរណ៍្  
ននវទិ្យាសាា នមនុសសសាន្តសរនិងវទិ្យាសាន្តសរសងគម 

 
 

១.សវចកតីសអតើម 
ប្បដទ្យសកនុងប្បព័នធដសដ្ាកិចចសកលដោក

ពឹងផ្អែកដលើគ្នន ដៅវញិដៅមកដដ្ើមបអីភិវឌ្ឍនិង
រកីចដប្មើនដៅមុខ។ មានសណួំ្រជុវំញិការអភិវឌ្ឍ
របស់ប្បដទ្យសតតិយដោក ផ្ដ្លកនុ ងដនាោះមាន
ប្កុមប្បដទ្យសដៅទ្យវីបអាដម៉េរកិឡាទី្យន និង អាន្តវវរ ិក
ជាអាទ្យិ៍ប្តូវបានដលើកដ ើង ជាពិដសសដៅដប្កាយ
សន្តគគ មដោកដលើកទី្យពីរ។ ដគ្នលនដោបាយ
ជនួំសដោយការនាចូំល ផ្ដ្លប្តូវបានអរួចដអរើម
ដ ើងដៅកនុងប្បដទ្យសជាដប្ចើនដៅទ្យវីបអាន្តវវរ ិកកនុង
អ ុំងដពលអាណានិគម នាឱំ្យមានការពឹងផ្អែក
កាន់ផ្តដប្ចើនដលើការនាចូំលធនធាន ដប្គឿងចប្ក 
ទ្យនិំញឧសាវកមម និងបដចចកវទិ្យាទ្យដំនើប ប្ពមទងំ 
ធនធានមនុសសសខំាន់ផ្ដ្រ (Chukwuemeka, 
Anazodo, & Nzewi, 2011)។ ដតើការពឹងផ្អែករបស់
ប្បដទ្យសរណ្បដសដ្ាកិចចដលើមជឈមណ្ឌ លសនូលនន 
អំណាចដសដ្ាកិចចរបស់បសចិមដោកនាឱំ្យមាន
ការអភិវឌ្ឍមិនបានឬោ៉េ ងណា? ប្ទ្យឹសដីពឹង
ផ្ អ ែក  (Dependency Theory) បានដកើត ដ ើង
ដ្បូំងដៅដដ្ើមទ្យសវតសរឆ៍្ន ១ំ៩៦០ ជាការដ្លើយ 

 

តបដៅនឹងការបរាជ័យននកមមវធិីអភិវឌ្ឍរបស់
អងគការសវប្បជាជាតិមួយផ្ដ្លមានដ ម្ ោះថា
គណ្ៈកមមការដសដ្ាកិច ច សប្មាប់ការអភិវឌ្ឍ
អា ដម ៉េរ កិឡាទ្យ ីន  (Economic Commission for 
Latin America)(Hite, 2000 ; Isbister, 1991 ; P. 
Preston, 2011 ; So, 1990 ; Webster, 1984)។ 
P. W. Preston (1996) ពនយល់បគា ញថា វាប្តូវ
បានបដងកើតដ ើងដោយបទ្យពិដសាធន៍ប្បវតរិសា
ន្តសរពិដសស ននទ្យវីបអាដម៉េរកិឡាទី្យនកនុងទ្យសវតសរឆ៍្ន ំ
១៩៤០ និង ១៩៥០ ដៅដពលផ្ដ្លគំរូពាណិ្ជជ
កម ម និ ង  ដសដ្ ាក ិច ចប ដងក ើត ដ ើងជាយូរមក
ដវើយដនាោះ រខំានដោយប្ពឹតរការណ៍្សន្តគគ ម
ដោកដលើកទ្យីពីរ និង ការកណំ្ត់នូវវធិានការ 
និង ដគ្នលនដោបាយជាតិឧសាវកមម ជ ំនួស
ដ ោ យ កា រ នា ចំ ូល  ( Import-Substitution 
Industrialisation)។ អនកដរៀបចដំគ្នលនដោបាយ
ដនោះរោិះគន់និងមិនគ្នបំ្ទ្យដលើ ប្ទឹ្យសរីទ្យំដនើបភាវូប
នីយកម ម (Modernization Theory) ផ្ដ្លដកើត
ដចញមកពីប្បព័នធ ដសដ្ាកិចច មូលធនអឺរ ៉េុ បដទ្យ។ 
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ដគ្នលន ដោបាយដនោះ  អរ ល់ ដវ តុអលនិង
អោះអាងថា ការអភិវឌ្ឍតាមលំនាបំ្ទឹ្យសរីទ្យំដនើបភាវូប                 
នីយកមមរារាងំវឌ្ឍនភាព ដវើយប្ពមទងំបាន
ទញយកអលប្បដោជន៍ ពីប្បដទ្យសមិនមានការ
អភិវឌ្ឍខាល ងំ  (The Global South) ដៅវញិដទ្យ។ 
ដលើសពីដនោះដទ្យៀត វាផ្ែមទងំដធវើឱ្យដយើងយល់
ចាស់អំពីទ្យំនាក់ទ្យំនងសងគម ដសដ្ាកិចច  និង
នដោបាយននប្បដទ្យសកពុំងអភិវឌ្ឍឬតតិយ
ដោកផ្ដ្រ ជា ពិ ដសសបណារ ប្ប ដទ្យស ដៅ
អាដម៉េរ កិឡាទ្យីននិងទ្យវីបអាន្តវវរ ិក ជាមួយនឹង 
បណារ ប្ប ដទ្យសមូលធននិយមសំខាន់ៗដៅអឺរ ៉េុប
ខាងលិច  និង អាដម៉េរកិខាងដជើង (Desai & Potter, 
2002)។ កនុ ងទិ្យដ្ាភាពដនោះ វាបានបគា ញោ៉េ ង
ចាស ់ថា ប្ក ុម ប្ប ដទ្យស មូលធននិយម ជា
ពិដសសដៅអឺរ ៉េុបខាងលិច និងអាដម៉េរកិខាងដជើង 
ពឹងផ្អែកដលើ ប្កុម ប្បដទ្យសកំពុងអភិវឌ្ឍឬតតិ
យដោក ដដ្ើមបរីកីចដប្មើនដៅវញិ។ តាមទ្យសសនៈ
ននប្ទឹ្យសរីពឹងផ្អែក (Dependency Theory) បណារ
ប្បដទ្យសតតិយដោកមានសន្ុ ោះអភិវឌ្ឍតិចតួច 
ដៅ កន ុង ប្ ប ព ័ន ធដ ស ដ្ ាក ិច ចម ូល ធ ន ន ិយ ម 
ដោយសារផ្តការដកងប្បវញ័្ច ម ិនអាចផ្កផ្ប្ប 
របស់ប្បដទ្យសផ្ដ្លមានដសដ្ាកិចចដជឿនដលឿន 
តាមរយៈការដោោះដូ្រពាណិ្ជជកមមមិនដសមើគ្នន  ការ 
វ និិ ដោគ នន ប្កុមវរុ នសាជី វកមមពវុជាតិ
បរដទ្យសដប្ចើន (Multinational Corporations) និង
ការពឹងផ្អែក ដលើ ប្បព័នធ ដសដ្ាកិចច មូលធន។        
អតាបទ្យដនោះពនយល់និងបគា ញពីមដធាបាយ

នានា ផ្ដ្លដធវើឱ្យការអភិវឌ្ឍលំនាពំឹង ផ្អែក 
(Dependency) ដធវើឱ្យប្បដទ្យសប្កីប្ក មានសន្ុ ោះ
អភិវឌ្ឍត ិចតួច ដៅវញិ ដវើយអតាបទ្យដនោះនឹង
វភិាគនូវកតារ ដអសងៗ ផ្ដ្លរួមចផំ្ណ្កដធវើឱ្យមាន
ការអភិវឌ្ឍត ិច និង យឺត (Underdevelopment) 
ចដំពាោះប្បដទ្យសតតិយ ដោកអងផ្ដ្រ។ 
២.រំនាក់រំនងននសវដ្ឋកិចចពឹងស្អែកសៅនងឹ
ការអភិវឌ្ឍតិចតួច 

ដវតុអលទី្យមួយបគា ញថា ការពឹងផ្អែក
ដលើពាណិ្ជជកមមអនររជាតិ និង ការវនិិដោគពី
បរដទ្យស អាចនាបំ្បដទ្យសតតិយដោកដៅរកការ
អភិវឌ្ឍតិចតួច (Underdevelopment)។ ទ្យីអារ 
និងពាណិ្ជជកមមរបស់ប្បដទ្យសប្កីប្ក ជាធមមតាពឹង
ផ្អែកខាល ងំ ដលើប្បព័នធទី្យអាររបស់ប្បដទ្យសដជឿន
ដលឿន (Developed Countries) (Hite, 2000 )។ 
ការដោោះដ្ូរម ិនដសមើគ្នន ដៅកនុងទ្យីអារសកល 
អាចឱ្យដយើង ដមើលដ ើញោ៉េ ងចាស់ថា ជា
ការដកងប្បវញ័្ច មិនផ្ប្បប្បួល និង មិនអាចផ្ក
ផ្ប្បបាន។  Isbister (1991) អោះអាងថា បណារ  
ប្បដទ្យសប្កីប្ក និង ទ្យន់ដខាយ ជាធមមតាទ្យទ្យួល
បានអលចំដណ្ញដសដ្ាកិចច  តិចជាងបណារ
ប្ប ដទ្យសធ ំផ្ដ្លមានដសដ្ ាក ិច ចដជឿនដលឿន 
ចដំពាោះការដោោះដូ្រទ្យំនិញដៅកនុងទី្យអារពាណិ្ជជ
កមមអនររជាតិ ដបើដទោះបីជាពួកដគបានខាតបង់
អលចំដណ្ញដប្ចើនដវើយក៏ដោយករី។  តនមល
អលិតអលកសិកមម ផ្ដ្លនា ំដចញដៅដ ប្ៅ
ប្បដទ្យស ដោយប្បដទ្យសប្កីប្កដៅមានកប្មិតទប 
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ដបើដធៀបនឹងតនមលននការនាចូំលអលិតអល និង 
ទ្យំនិញននប្បដទ្យសឧសាវកមម។ ប្បដទ្យសដជឿន
ដលឿនមានអំណាចខាល ងំ និង ដដ្ើរតួនាទ្យីោ៉េ ង
សំខាន់កនុ ងការសដប្មចចិត រថា ដត ើដៅដពល
ណា និង  រ ដបៀ បណាច ំដពាោះកា រ ដោោះដ្ូរ
ពាណិ្ជជកមមដៅកនុងទី្យអារសកល ដវើយពួកដគ
ជាអនកកណំ្ត់តនមលដៅតាមលវូំរប្បព័នធដសដ្ាកិចច
របស់ពួកដគ។ Matunhu (2011) ពនយល់ថា វតាុ
ធាតុដដ្ើមរបស់ប្បដទ្យសប្កី ប្កផ្ដ្លមានគឺដប្បើ
ប្បាស់សប្មាប់ជាការអគត់អគង់ដ្ល់ប្ចវាក់អលិតកមម
របស់ប្បដទ្យសអនកមាន។ ប្បាក់ឈ្នួលពលកមម
ផ្ដ្លទ្យទួ្យលបានសប្មាប់កមមករដៅកនុងប្បដទ្យស
ប្កីប្កគឺមានចនួំនតិចជាងកនប្មផ្ដ្លកមមករដៅ
ប្បដទ្យសអនកមានទ្យទួ្យលបានដប្ចើន។ តាមរយៈការ
ដោោះដ្ូរពាណិ្ជ ជកម មដនោះ  ប្ប ដទ្យសអ នកមាន
ទ្យទ្យួលបានអតាប្ប ដោជន៍ដលើការ ដអ្រ ត នមល 
( Value Transfer) ដប្ច ើន ដលើសលប់ (Hite, 
2 0 0 0 ) ។  ប្បដទ្យសប្កីប្កផ្ដ្លសាិតដៅដប្កាម      
ឥទ្យធិពលប្បព័នធដសដ្ាកិចចមូលធនដនោះប្តូវបានដគ
ដម ើលដ ើញថាជាជនរងដប្គ្នោះ និង បាត់បង់
ធនធានដៅកនុង ប្កបខណ្ឌ និងសកមមភាពដោោះ
ដូ្រពាណិ្ជជកមមអនររជាតិ និងការវនិិដោគបរ
ដទ្យស។  ទ្យិដ្ ាភាពដនោះហាក់ដ្ូចជាបានផ្ស រង
ដចញនូវ រ ូបភាពអាណានិគមនិយមផ្បបែមី  
ផ្ដ្លអនកសាមញ្ញធមមសឹងផ្តដមើលមិនដ ើញនិង
ផ្ស វងយល់បាន។  ដៅកនុ ងដ្ ំដណ្ើ រកា រ ដនោះ  
ប្បដទ្យសអនកមានអាចបដងកើនមូលធនកាន់ផ្ត

ដប្ចើន ពីប្បដទ្យសប្កីប្កទងំដនាោះផ្ដ្លមានការ
អភិវឌ្ឍតិចតួច។ ឧទវរណ៍្ ដៅកនុងក ុំង សម័យ
សន្តគគ មប្តជាក់ Bodenheimer (1971) អោះអាងថា 
កា រ វ និ ិដោគបរដទ្យសជាពិដសសពីសវរដ្ា
អាដម៉េរកិ និងពីបណារ ប្ប ដទ្យសឧសាវកមមដជឿន
ដលឿន      បណារ លឱ្យមានលវូំរ មូលធនដចញ
ោ៉េ ងដប្ចើនពីប្បដទ្យសផ្ដ្លមិនទន់មានការ
អភិ វ ឌ្ឍ  ជា ពិដសសពីបណារ ប្បដទ្យសដៅទ្យវីប
អាដម៉េរកិឡាទី្យន និង អាន្តវវរ ិក។ ដូ្ចអវីផ្ដ្លបាន
ដលើកដ ើងខាងដដ្ើម វាបានបគា ញឱ្យដ ើញ
កាន់ផ្តចាស់ថា ប្បដទ្យសប្កីប្កប្តូវបានដកង
ប្ប វ ញ័្ចោ៉េ ងខាល ងំ  ដោយប្ប ដទ្យសអនកមាន 
ដវើយកាន់ផ្តដធវើឱ្យពួកដគប្កដៅៗ។ 

ដវតុអលទី្យពីរប្សដដ្ៀងនឹងការពិភាកា
កនុងដវតុអលទី្យមួយផ្ដ្រ។ ការដប្ជៀតចូលននប្កុមវរុន 
សាជីវកមមពវុជាតិរបស់ប្បដទ្យសឧសាវកមម
ដជឿ ន ដលឿន  ក៏អាចជាកតារ ដធវ ើឱ្យមានការ
អភិវឌ្ឍតិចតួច ដៅកនុ ងបណារ ប្បដទ្យសប្កីប្ក
ផ្ដ្លទ្យទួ្យលយកប្កុមវរុនទងំដនាោះផ្ដ្រកនុងប្កប
ខណ្ឌ ពាណិ្ជជកមមអនររជាតិផ្ដ្រ។ ប្បដទ្យសអនក
មានដកង ប្ប វ ញ័្ច ប្បជាជន ប្កី ប្ក ដោយយក
អតិដរកដសដ្ាកិចចពីប្បដទ្យសប្កីប្កផ្ដ្លដគសាគ ល់
ថាជាទ្យប្មង់ននការដធវើអាណានិគមផ្បបែមី។ ប្បាក់
ចំដណ្ញ និងមូលធនសនសផំ្ដ្លទ្យទួ្យលបាន
ដោយប្កុមវរុនសាជីវកមមពវុជាតិកនុងប្បដទ្យស
ប្កីប្កប្តូវបានបញ្ជូ នដៅប្បដទ្យសអនកមានតាម
រយៈប្បតិបតរ ិការវិរញ្ញវតាុ របស់ប្ក ុមវរ ុន។ 
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Isbister (1991)  ចងែុលបគា ញថា ប្កុមវរុន
សាជីវកមមពវុជាតិបរដទ្យសមានដដ្ើមទុ្យនតិចតួច   
ដដ្ើមបវីនិិដោគកនុ ងប្បដទ្យសប្កីប្ក ប៉េុ ផ្នរពួកដគខចី
ពីអនកសនសកំនុងប្សុក ដវើយប្បាក់ចដំណ្ញផ្ដ្ល
ពួកដគរ កបា ន គ ឺផ្ត ង ផ្ត បញ្ជូ ន ដៅកា ន់
ប្បដទ្យសដដ្ើមរបស់ពួកដគ។ ដលើសពីដនោះ ប្កុមវរុន
សាជីវកមមពវុជាតិបរដទ្យសនាយំកមកជាមួយ
នូវបដចចកវ ទិ្យាដជឿនដលឿនខ ពស់ខាល ងំសប្មាប់
បដប្មើកនុ ងដ្ ំដណ្ើ រការប្ចវាក់អលិតកមមទ្យំនិញ
ផ្ដ្លមិនសុីគ្នន នឹងកមាល ងំពលកមមដប្ចើនដលើស
លប់ននប្បដទ្យសប្កីប្ក។ ដនោះជាដវតុដធវើឱ្យមាន
ភាពអត់ការគរដធវើមួយចំនួនធំដៅកនុ ងតំបន់
នន ប្ប ដទ្យសប្ក ីប្កទងំ ដនាោះ  (Stein, 1979)។ 
ដលើសពីដនោះដៅដទ្យៀត ប្កុមវរុនសាជីវកមមពវុ
ជាតិទងំដនាោះផ្ដ្លបានវនិិដោគដៅកនុងតំបន់
ប្បដទ្យសប្កី ប្កទងំដនាោះ ផ្តងផ្តដប្បើ ប្បាស់
អំណាចផ្តរ ច់ មុខ  (Monopoly Power) កនុ ងកា រ
លក់និងការ ដប្បើប្បាស់អលិតអល ផ្ដ្លវា
បានជោះឥទ្យធិពលអវជិជមានដ្ល់ការផ្បងផ្ចក
ធនធានដៅកនុងប្បដទ្យសប្កីប្កផ្ដ្លមានដសដ្ាកិចច
ពឹងផ្អែក។ លទ្យធភាពននការបដងកើតការវនិិដោគែមី
គឺ ពឹងផ្អែកដលើ រូបិយប័ណ្ណបរដទ្យសដដ្ើមប ទិី្យញ
ដប្គឿងមា៉េ សីុន និងសមាា រៈមួយចំនួនផ្ដ្លជា
របស់មិនផ្មនអលិតកនុ ងប្សុក (Santos, 1970) 
ដូ្ចដនោះតនមលគឺខ ពស់ផ្ដ្លកំណ្ត់ដោយទ្យំនាក់
ទ្យ ំនងតប្មូវការនិងការអគត់អ គង់របស់ប្បដទ្យស
ឧសាវកមមដជឿនដលឿនទងំដនាោះ។ ប្បដទ្យស

ផ្ដ្លមានកមាល ងំដសដ្ាកិចចទបឬប្បដទ្យសប្កីប្ក
និោយជារួម គឺមិនអាចដធវើការប្បកួតប្បផ្ជង
ដោយដសមើភាពកនុង ទី្យអារដសរសីកលបានដទ្យ 
ដវើយពួក ដគ ប្គ្នន ់ផ្តអាច ដប្ជ ើស ដរ ើសគ ំរូ
ឧ សា វ ក ម មផ្ ដ្ លអា ប្ស ័យ ដល ើ ដ គ្ន ល
នដោបាយពនធប ដងកើត ដ ើងដោយអនុតររភាព
ននប្បដទ្យសមានដសដ្ាកិចច ដជឿនដលឿនប៉េុ ដណាណ ោះ។ 
ឧទវរណ៍្ ធនាគ្នរពិភពដោក (The World 
Bank) និង មូលនីធិ រូបិយវតាុ អនររជាតិ  ( IMF) 
ផ្ដ្លបានអរួ ចដអរើមបដងកើតដ្ំបូងដោយសវរដ្ា
អាដម៉េរកិ ឈ្រដៅពីដប្កាយ និងគ្នបំ្ទ្យប្កុមវរុន
សាជីវកមមពវុជាតិបរដទ្យសទងំដនាោះ ដវើយ
បដងកើតដគ្នលនដោបាយដសដ្ាកិចចនិងវធិានការ
នានាផ្ដ្លបដប្មើដ្ល់អលប្បដោជន៍ប្កុមវរុន
បរដទ្យសទងំដនាោះ និងអាចរកប្បាក់ចំដណ្ញ
បានពីប្បដទ្យសប្កីប្កទងំដនាោះ (Isbister, 1991)។ 
ជាទូ្យដៅ ដៅកនុងប្បព័នធដសដ្ាកិចចសកល ប្បដទ្យស
ទ្យន់ដខាយជាធមមតារណ្បនឹងប្បដទ្យសខាល ងំផ្ដ្ល
មានអំណាចជាងដៅកនុ ង ទី្យអារអនររជាតិ។  
ប្បដទ្យសខាល ងំនិងមានអណំាចទងំដនាោះគឺជាអនក
កណំ្ត់តនមលនិងអលចដំណ្ញផ្ដ្លទ្យទួ្យលបាន
ដៅកនុងទី្យអារ។ តួអងគប្បដទ្យសផ្ដ្លមានឥទ្យធិពល
ដប្ចើនជាង ផ្តងផ្តដប្បើអណំាចរបស់ពួកដគដដ្ើមប ី
ប្តួតប្តា ដវើយកំណ្ត់កនុ ងការផ្បងផ្ចកប្បាក់
ចំដណ្ញកនុ ងដ្ំដណ្ើ រការដោោះដូ្រពាណិ្ជជកមម 
(Hite, 2000)។ កនុ ងកាលៈដទ្យសៈមួយចំនួននន
ការធាល ក់ចុោះដ្ំដណ្ើ រការពាណិ្ជជកមម វាអាចបងខំ  
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ឱ្យប្បដទ្យសប្កីប្កទងំដនាោះខចីឥណ្ទនបរដទ្យស
កាន់ផ្តដប្ច ើនពីទ្យ ីភាន ក ់គ រជ នំួយអន ររជាត ិ 
ដវើយពួក ដគអាចជាប់បំណុ្លោ៉េ ងធងន់ធងរ 
(Saul, 2006)។ 

សប្មាប់ដវតុអលចុងដប្កាយចដំពាោះការ
ពនយល់ដនោះ គឺការពឹងផ្អែកផ្អនកដសដ្ាកិចចក៏អាច
រួមចផំ្ណ្កោ៉េ ងសំខាន់ដធវើឱ្យមានការអភិវឌ្ឍ
មិនប្បប្កតីដៅកនុ ងប្បដទ្យសប្កី ប្ក។ ការបងខូ ច
ប្ទ្យង់ប្ទយប្បព័នធដសដ្ាកិចច និងឥទ្យធិពលនន ទី្យ
អារពាណិ្ជជកមមអនររជាតិអាចបងខឱំ្យប្បដទ្យសប្កី
ប្កទ្យទួ្យលយករចនាសមព័នធដសដ្ាកិចចផ្ដ្លជាដរឿយៗ
មិន សីុ ប្ចវាក់គ្នន ជាមួយនឹងផ្បបផ្អនននការ
អភិវឌ្ឍដសដ្ាកិចចតាមតបំន់ប្បដទ្យសប្កីប្កទងំ
ដនាោះ។  So (1990) បញ្ជជ ក់ថា តាមទ្យសសនៈដនោះ 
ដសដ្ាកិចចរបស់ប្បដទ្យសប្កីប្កទងំដនាោះជាធមមតា
ទ្យទ្យួលគដំនៀបនិងឥទ្យធិពល ដវើយដកងប្បវញ័្ច
ដោយអណំាចប្បដទ្យសអនកមាន។ ដវតុដូ្ចដនោះ
ដវើយបានជាប្បដទ្យសកំពុងអភិវឌ្ឍមួយចំនួន
កាន់ផ្តប្ក និង អភិវឌ្ឍតិចតួចដោយសារការ
ដក ង ប្ប វ ញ័្ច ព ី ប្ប ដទ្យស មូល ធ ន និយ ម ។ 
Isbister (1991)  បផ្ន ាមថាការរកីចដប្ម ើននន
ប្បដទ្យសអនកមាននាដពលបចចុបបននគឺជាការ្លុ ោះ
បញ្ជច ងំពីភាពប្កីប្កននប្បដទ្យសប្កីប្កផ្ដ្លមាន
ទ្យំនាក់ទ្យំនងនដោបាយ ដសដ្ាកិចច និងពាណិ្ជជ
កមមជាមួយខលួន។ Isbister (1991) អោះអាងថា 
ការអភិ វឌ្ឍតិចតួចមិនផ្មនប្គ្នន់ ផ្តជាការ
បរាជ័យកនុងការអភិវឌ្ឍប៉េុ ដណាណ ោះដទ្យ ប៉េុ ផ្នរវាគឺជា

ដ្ដំណ្ើ រការផ្ដ្លដធវើឱ្យមានភាពប្កីប្កមិនដចោះ
រងីសងួ ត  ។ ប្បដទ្យសមហាអណំាចដសដ្ាកិចចសនូល
ដប្បើប្បាស់មដធាបាយដអសងៗដដ្ើមបបីងខូ ចទ្យប្មង់
និង ផ្បបផ្អនននការអភិវឌ្ឍ ដសដ្ាកិចចរបស់
ប្បដទ្យសទ្យន់ដខាយ។ ពួកដគប្គប់ប្គងរចនាសមព័នធ
ដសដ្ាកិចចដដ្ើមបរីារាងំវឌ្ឍនភាពដៅកនុ ងប្បដទ្យស
ទ្យន់ដខាយទងំដនាោះ។ ឧទវរណ៍្ ការផ្បង
ផ្ចកពលកមមសកលនានាបដងកើតឱ្យមានឧបសគគ
ដ្ល់ការអភិវឌ្ឍដសដ្ាកិចចកនុ ងប្បដទ្យសប្កីប្ក។ 
កមមករដៅកនុងប្បដទ្យសប្កីប្កអាចទ្យទួ្យលបានប្បាក់
ឈ្នួលទបខាល ងំដបើដប្បៀបដធៀបនឹងប្បាក់ឈ្នួល
និងអតាប្បដោជន៍ផ្ដ្លទ្យទួ្យលបានដោយកមមករ
ដៅកនុ ងប្បដទ្យសអនកមាន។ ជាងដនោះដៅដទ្យៀត     
បណារ ប្បដទ្យសមូលធននិយម ដមើលដ ើញនិង
ចាត់ទុ្យកថា ប្បដទ្យសប្កីប្កទងំដនាោះជាអនកអគត់អគង់
វតាុ ធាតុ ដដ្ើមដ្ល់ពួកដគ  ដដ្ើមប ីជំ រុញការរ ីក
ចដប្មើនននឧសាវូបនីយកមមពួកដគ។ ដូ្ដចនោះ
ដវើយ ពួក ដគតប្មង់ទ្យិសបណារ ប្ប ដទ្យសប្កី
ប្កទងំដនាោះឱ្យមានលទ្យធភាពកនុ ងការអលិតវតាុ
ធា តុ ដដ្ ើម ផ្ដ្លម ិនមានលក ខណ្ៈខ ុសគ្នន  
ដដ្ើមប បីំដពញតប្មូវការពួកដគ។ សាា នភាពមិន
ផ្ប្បប្បួលនិងដ្ផ្ដ្លៗដនោះអាចដធវើឱ្យ ប្បដទ្យស
ប្កីប្កទងំដនាោះមិនមានការប្បកួតប្បផ្ជងកនុង
ប្បព័នធដសដ្ាកិចចសកល។ Ray (1973) បញ្ជជ ក់ថា
ការអភិវឌ្ឍដសដ្ាកិចចរបស់អាដម៉េរកិឡាទ្យីនកនុង
ប្បវតរិសាន្តសរដប្កាយសន្តគគ មដោកដលើកទី្យពីរ 
ប្តូវបានបន្ុ ចបគែ ក់ និងកំណ្ត់ដោយតប្មូវ
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ការរបស់ប្បដទ្យសមហាអណំាចដសដ្ាកិចចសនូល
ដៅកនុងទី្យអារពិភពដោក។ តនមលទ្យនិំញដប្បើប្បាស់
របស់ប្បដទ្យសប្កីប្កធាល ក់ចុោះដោយសារអលិតកមម
ឧសាវកមមអលិតដោយប្បដទ្យសអនកមាន។ Hite 
(2000) ពនយល់ថា ដនោះអាចបងកការលំបាកដ្ល់
ប្បដទ្យសប្កីប្កកនុ ងការដរៀបចំផ្អនការយុទ្យធសាន្តសរ
អភិវឌ្ឍដសដ្ាកិចចជាតិ។ ការដគៀបសងកត់ដសដ្ាកិចច
ជាប្បព័នធផ្បបដនោះអាចដធវើឱ្យប្បជាជនននប្បដទ្យស
ទ្យន់ដខាយកាន់ផ្តលំបាកនិងមិនអាចរកីចដប្មើន
ដៅមុខឱ្យដូ្ចប្បជាជនដៅកនុងប្បដទ្យសអនកមាន។ 
៣.ការរិិះគន់សលើទ្រឹវតអីភិវឌ្ឍន៍ពឹងស្អែក 

ដទោះជាោ៉េ ងណាក៏ដោយ អនករោិះគន់
ប្ទឹ្យសរីពឹងផ្អែក (Dependency Theory) មួយចនួំន
បានអោះអាងថា ទ្យនំាក់ទ្យនំងដ្៏រងឹមានំនប្បដទ្យសប្កីប្ក 
(ប្បដទ្យសរណ្បដសដ្ាកិចច) ជាមួយនឹងប្បដទ្យស
មហាអំណាចដសដ្ាកិចចសនូលអរល់អលវជិជមាន
ដប្ច ើនជាងភាពអ វ ជិ ជមាន ផ្ដ្លបាន ដលើក
ដ ើង   ជាពិដសសនិោយដោយចំដពាោះ កនុ ង
ទ្យំនាក់ទ្យំនងពាណិ្ជជកមមក៏ដូ្ចជាការដោោះដូ្រ ការវ ិ
និដោគរបស់ប្កុមវរុនសាជីវកមមពវុជាតិ និង 
ការពឹងផ្អែកនានាកនុ ងសកមមភាពដសដ្ាកិចច។ 
ឧទវរណ៍្ ប្កុមវរ ុ នសាជី វ ក ម មពវុជាតិ
បាននាមំកនូ វ អតាប្បដោជន៍ោ៉េ ងដប្ចើនដ្ល់
ប្បដទ្យសប្កីប្ក តាមរយៈការវនិិដោគ ដូ្ចជាការ
អរល់ដដ្ើមទុ្យន ការគរ និងប្បាក់ចណូំ្លអងផ្ដ្រ 
(Chukwuemeka et al., 2011)។  ជាង ដនោះ ដៅ
ដទ្យៀត ការដលចដចញនូវទ្យប្មង់ការអភិវឌ្ឍតិច

តួច  (Underdevelopment) ក ៏ដោ យសា រ ផ្ ត
រចនាសមព័នធសងគមទ្យន់ដខាយរបស់ប្បដទ្យសប្កី
ប្កខលួនឯង (Webster, 1984)។ ប្កុមអភិជនកនុង
ប្បដទ្យសប្កីប្កផ្ដ្លកាន់កាប់ជនួំញ និង អណំាច
ដសដ្ាកិចចមានទ្យំនាក់ទ្យំនង និងពឹងផ្អែកដលើអនក
វ និិ ដោគនន ប្ប ដទ្យសអនកមានកនុ ង ប្ប ដទ្យស
របស់ខលួ ន ដដ្ើមប បី្គប់ប្គងការអភិវឌ្ឍកសិកមម
និងឧសាវកមមនានា ដវើយដអរើមដកងប្បវញ័្ច
ដលើវណ្ណៈកសិករតាមរយៈសកមមភាពពាណិ្ជជ
កមម និងដសដ្ាកិចចកនុ ងប្សុក។ 

អនករោិះគន់ប្ទ្យឹសរីខលោះដទ្យៀត ប្បផ្កកថាតនមល
អតិដរកផ្ដ្លបានដអរ្ដៅប្បដទ្យសមូលធននិយម
តាមរយៈប្បតិបតរិការវិរញ្ញវតាុ ប្កុមវរុនសាជីវកមម 
ពវុជាតិគ ឺប្គ្នន់ផ្តជាច ំនួនជាក់ផ្ស រង នន
រូបិយវតាុ ប៉េុ ដណាណ ោះ។ តនមលអតិ ដរកចាបំាច់ ប្តូ វ
បគា ញពីរដបៀបផ្ដ្លដគថាវាប្តូវបានដកងប្បវញ័្ច  
ដវើយតាមពិតប្បដទ្យសប្កីប្កទងំដនាោះដទ្យផ្ដ្ល
ពឹងផ្អែកោ៉េ ងខាល ងំដលើប្បព័នធអលិតកមមមូលធន
និយមទងំប្សុង ដដ្ើមបជីំរុញកំដណ្ើ នដសដ្ាកិចច 
(Webster, 1984)។ ការដចាទ្យប្បកាន់ដលើការដកង
ប្បវញ័្ច ដលើអតិដរកតនមលរបស់ប្កុមវរុនសាជីវកមម
ពវុជាតិគឺមិនសមដវតុសមអលដ ើយ។ ជា
ការពិតណាស់ ដ្ំណាក់កាលដ្ំបូង ប្បដទ្យសប្កី
ប្កប្តូវពឹងដលើ ប្បដទ្យសអនកមានដដ្ើមបអីភិវឌ្ឍ 
ដប្ពាោះពួកដគ ម ិនមានលទ្យ ធភាព ប្គ ប ់ប្គ្នន់
ដោយខលួ ន ឯ ង ដដ្ើមប ីដដ្ើ រដៅមុខដ ើយបាន
ដ ើយ (Grosfoguel, 2000)។ កនុ ងប្បវតរិសាន្តសរ
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អភិវឌ្ឍ ជាពិដសសដៅដប្កាយសន្តគគ មដោក
ដលើកទី្យពីរ មានប្បដទ្យសប្កីប្កជាដប្ចើនផ្ដ្លបាន
អភិវឌ្ឍខលួន និងអាច្នដ្ល់ដ្ណំាក់កាលនន
ឧសាវូបនីយកមម ដវើយដប្កាយមកបានកាល យ
ជាប្បដទ្យសផ្ដ្លមានដសដ្ាកិចចដជឿនដលឿន។ ជា
ឧទវរណ៍្ជាក់ផ្សរង បណារ ប្បដទ្យសឧសាវ
កមមែមី  (Newly-Industrialized Countries ) ផ្ដ្លរួម
មានកូដរ ៉េខាងតបូង សិងាបុរ ីវុងកុង (ប្បដទ្យសចិន
សពវនែង) និង ផ្ដ្នដកាោះនតវា៉េ ន់ននប្បដទ្យសចិន 
បានដធវើសមាវរណ្កមមដៅកនុ ងទ្យីអារអនររ
ជាតិ និង ប្បព័នធមូលធននិយមពិភពដោក 
ទ្យទ្យួលបានការអភិវឌ្ឍន៍ ដវើយផ្ប្បកាល យដៅ
ជាប្បដទ្យសឧសាវកមម និង មានដសដ្ាកិចចដជឿន
ដលឿនប អំុត ដៅកនុងត បំន ់អាសុ ី ដ្ូចបណារ
ប្បដទ្យសដៅអឹរ ៉េុបខាងលិច និងអាដម៉េរ កិខាង
ដជើងផ្ដ្រមួយចនួំនផ្ដ្រ (Saul, 2006)។ 

បផ្នាមពីដនោះដទ្យៀត Cardoso និង Faletto 
(1979) ដលើកដ ើងថា ដពលផ្ដ្លការវនិិដោគ
បរដទ្យសចាប់ដអរ ើម ដៅកនុ ង ប្បដទ្យសផ្ដ្លមាន
ដសដ្ាកិចចពឹងផ្អែក ទី្យអារកនុងប្សុកមានមុខគរ
និងមានដ្ ំដណ្ើ រកា រ  ដវើយ ប្ក ុម អ ភ ិជ ន
ផ្ដ្លដៅប្សទប់ដលើរចនាសមព័នធសងគមទ្យទួ្យល
បានអតាប្បដោជន៍ដប្ចើនបអុំត កនុងការផ្បងផ្ចក
អលចដំណ្ញដប្ពាោះពួកដគមានធនធាននិង
អំណាចប្គប់ប្គ្នន់ដដ្ើមបចីាប់ដអរើមវនិិដោគនិង
ដ្ដណ្រើ មទ្យីអារមុន ដគដលើវសិ ័យនានាផ្ដ្ល
មានសការ ន ុពល។  Matunhu (2 0 1 1 )  ប ក

ប្សាយថា ខណ្ៈដពលផ្ដ្លប្បដទ្យសអនកមាន
ក ំពុ ង ដកង ប្ប វ ញ័្ច និ ងទញយកធនធាន
រ ប ស ់ ប្ ប ដ ទ្យ ស រណ្ប ដសដ្ា កិ ចច ខលួ ន កនុ ង
សកមមភាពដសដ្ាកិចចកនុ ងចរនរទី្យអារអនររជាតិ
និងការវនិិដោគ ដពលដនាោះអនកមានឥទ្យធិពល 
( ប្ក ុមអភ ិជន ផ្ដ្លមានអ ំណាច) ដៅ កនុ ង
ប្បដទ្យសប្កីប្ក ក៏កំពុងដកងប្បវញ័្ច ប្បជាជនប្កី
ប្កនិងទ្យន់ដខាយតាមរយៈសកមមភាពពាណិ្ជជកមម
កនុ ងប្សុកផ្ដ្រ។ ទិ្យដ្ាភាពដនោះ គឺបានបគា ញពី
រចនាសមព័នធដកងប្បវញ័្ច ដចញពីអណំាចខាងដប្ៅ
និងខាងកនុ ងអង ចំដពាោះប្បដទ្យស និងប្បជាជន
ប្កីប្កផ្ដ្លមិនអាចផ្កផ្ប្បបាន។ ដទោះបីជាប្កុម
វរ ុនសាជីវកម មពវុជាតិប្គប ់ប្គងដសដ្ ាក ិចច
ពិភពដោកក៏ដោយ អនររាគមន៍កាន់ផ្តខាល ងំ
របស់អាជាា ធរ និងរោា ភិបាលប្បដទ្យសប្កីប្កអាច
ទ្យប់សាក ត់ការដកងប្បវញ័្ចទងំដនាោះបាន ដវើយ
ត នម លអ ត ិដ រ កអាច ប្ត ូវបាន ដ ប្ ប ើប្បា ស ់ជា
ប្បដោជន៍សប្មាប់ការអភិវឌ្ឍ ដសដ្ាកិចចជាតិ
បាន។ អនករោិះគន់ទងំដនាោះពនយល់បផ្នាមថា មូល
ដវតុចបំងគឺ អាជាា ធរ និងរោា ភិបាលទងំដនាោះ
ពុករលួយ និងអសមតាភាពកនុងការដរៀបចវំធិាន
ការទ្យប់សាក ត់ ជាពិដសសគឺការអនុវតរន៍ដគ្នល
នដោបាយផ្្តល់ផ្តមរង (Willis, 2011)។ ដលើស
ពីដនោះដៅដទ្យៀត ប្បដទ្យសប្កីប្កទងំដនាោះមិនមាន
បដចចកវទិ្យា មដធាបាយ និងធនធានប្គប់ប្គ្នន់ 
ដូ្ដចនោះដវើយឧសាវូបនីយកមមមានភាពយឺត
ោ៉េ វ និងទ្យន់ដខាយផ្ដ្លតប្មូវឱ្យពឹងផ្អែកដលើ
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បដចចកដទ្យសននប្បដទ្យសដជឿនដលឿនទងំប្សុង។ 
ឧទវរណ៍្ សងគមអាដម៉េរកិឡាទី្យន ប្តូវបានដគដជឿថា
មានលកខណ្ៈបុរាណ្ និង មិនគយផ្កផ្ប្បផ្ដ្ល
អាច្នដៅសងគមទ្យដំនើបផ្បបអឺរ ៉េុបខាងលិច
និងអាដម ៉េរ កិខាងដជ ើង ដ ើយ  (Grosfoguel, 
2000)។ ទ្យិដ្ ាភាពបុរាណ្ននសងគមដនោះ ដធវើឱ្យ
ដយើងកាន់ផ្តនឹកដ្ល់សងគមអាសុី និងអាន្តវវរ ិក
មួយច ំនួន ដទ្យៀត  ផ្ដ្លភាគដប្ចើនដលើសលប់
មិនគយ្នដៅរកទ្យដំនើបកមមដលឿនបានដ ើយ
ដទោះជាដៅកនុងសតវតសទី្យ២១ដនោះ។ 
៤. គំនិតគទំ្រទ្រឹវតអីភិវឌ្ឍពឹងស្អែក 

ដទោះជាោ៉េ ងណាក៏ដោយ អនកប្ទឹ្យសដីពឹង
ផ្អែក (Dependency Theorist) មួយចំនួនដៅផ្ត
ជំទស់ថា ដលើសពីការដកងប្បវញ័្ច ធនធាន
ចដំពាោះប្បដទ្យសប្កីប្ក ការវនិិដោគបរដទ្យសអាច
បដងកើតភាពអត់ការគរដធវើដោយសារផ្តការដប្បើ
ប្បាស់បដច ចកវ ទិ្យាខ ពស់ដៅកនុង ដរាងចប្កកនុង
ប្បដទ្យសប្កីប្កទងំដនាោះ (Chukwuemeka et al., 
2011)។ ជាងដនោះដៅដទ្យៀត ការវនិិដោគរបស់
ប្កុមវរុនសាជីវកមមពវុជាតិដៅកនុ ងប្បដទ្យសប្កី
ប្កទងំដនាោះអាចជោះ ឥទ្យធិពលអវជិ ជមានដ្ល់ការ
អភិវឌ្ឍដសដ្ាកិចចជាតិ។ ការអភិវឌ្ឍទងំដនាោះអាច
មិនមានតុលយភាពដោយសារផ្តតនមលកមាល ងំពល
កមមទបនិងពនធផ្ដ្លកំណ្ត់តិច  ផ្ដ្លដធវើឱ្យ
ប្បព ័ន ធទ្យ ីអារទងំមូលដៅកនុង ដសដ្ ាក ិច ចនន
ប្បដទ្យសប្កីប្កទងំដនាោះប្តូវបានបំផ្តល ញ (Hite, 
2000)។ ធនធានរបស់ប្បដទ្យសប្កីប្កបាត់បង់

ដប្ចើនជាងពួកដគទ្យទួ្យលបានអតាប្បដោជន៍ពី
ពាណិ្ជជកមមអនររជាតិ និងការវនិិដោគបរដទ្យស។ 
សំខាន់ជាងដនោះដៅដទ្យៀត រចនាសមព័នដសដ្ាកិចច
ប្ប ដទ្យសទងំមូលផ្ដ្លរណ្ប កណំ្ត ់ន ិង
ទ្យទ្យួលឥទ្យធិពលពីប្បដទ្យសដសដ្ាកិចចសនូល អាចដធវើ
ឱ្យមានលវូំរធនធានមនុសសោ៉េ ងដប្ចើនដចញពី
ប្បដទ្យសប្កីប្កដៅកាន់ប្បដទ្យសអនកមានដដ្ើមបផី្សវងរក
ការគរ។ កងវោះធនធានមនុសសដនោះដធវើឱ្យប្បដទ្យស
ប្កីប្កកាន់ផ្តលំបាកដៅកនុងការអភិវឌ្ឍសងគម  និង  
ដសដ្ាកិចច។  Matunhu  (2011 )  បផ្នាមថា កនុង
ប្បវតរិសាន្តសរននការអភិវឌ្ឍប្បដទ្យសកនលងមក មាន
ដវជជបណ្ឌិ ត ប្គូដពទ្យយ វសិវករ និង សាា បតយករជន
ជាតិអាន្តវវរ ិកជាដប្ចើនបានផ្តល ស់ដៅដធវើការឱ្យ
ប្បដទ្យសអាណានិគមរបស់ខលួនពីមុនជាពិដសស
ដៅអឺរ ៉េុប និងអាដម៉េរកិខាងដជើង ដោយសារពួកដគ
អាចទ្យទ្យួលបានប្បាក់ផ្ខខពស់។ ដូ្ដចនោះ ការដកង
ប្បវញ័្ច នន ប្បដទ្យសដសដ្ាក ិច ចសនូល  គឺជាមូល
ដវតុជាក់ផ្សរងបញ្ជជ ក់ពីការអភិវឌ្ឍតិចតួច
របស់ប្បដទ្យសរណ្បដសដ្ាកិចច។ 
៥. វននិដ្ឋឋ ន 

សរុបមក វាហាក់បី ដូ្ចជាមានគំនិត
ពី រអ្ុ យគ្នន  ចំដពាោះការអភិ វឌ្ឍតិច តួច ននប
ណារ ប្កីប្កដៅកនុ ងទ្យសសនទនប្ទ្យឹសរី ពឹង ផ្អែក 
(Dependency)។ អនកប្ទឹ្យសដី ដនោះមួយចំនួនបាន
ចងែុលបគា ញថាឥទ្យធិពលននប្បព័នធមូលធននិយម
ពិភពដោកដធវើឱ្យប្បដទ្យសទ្យន់ដខាយមានការ
ការអភិវឌ្ឍតិចតួចមិនដដ្ើរ ដៅមុខ។ ពួកដគ
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ប្ត ូវបាន ដកង ប្ប វ ញ័្ច ប្គ ប ់រ ូប ភា ព និងជា
ប្បព័នធដោយសារការដោោះដូ្ រអលិតអលមិន
ដសមើភាពគ្នន ដៅកនុ ងលកខខណ្ឌ ននទី្យអារអនររជាតិ
កំណ្ត់ដោយប្បដទ្យសមហាអំណាចដសដ្ាកិច ច។ 
ប្ប ដទ្យសប្កីប្កទ្យទ្យួលបានកនប្មទបបំអុតពី
អលិតអលកសិកមមផ្ដ្លនាដំចញដៅលក់ដៅ
ប្បដទ្យសអនកមាន ខណ្ៈផ្ដ្លប្បដទ្យស ដសដ្ាកិចច
សនូលទ្យទួ្យលបានអតាប្បដោជន៍ោ៉េ ងដប្ចើនពីការនា ំ
ដចញទ្យំនិញនិងអលិតអលឧសាវកមម។ ជាង
ដនោះដៅដទ្យៀត វតាុធាតុដដ្ើមដូ្ចជា ផ្រ ៉េ មាស និង បុក
សីុតជាដដ្ើម ប្តូវបានរុករក ជីក និងដ្ឹកជញ្ជូ នដៅ
កាន់ប្បដទ្យសមូលធននិយម តាមរយៈការដោោះដូ្រ
ពានិជ ជកមមដនោះ  ( Isbister, 1991 )។  ដលើសពី
ដនោះដៅដទ្យៀត ការអភិវឌ្ឍតិចតួចរបស់ប្បដទ្យស
តតិយដោក អាចដលើកដ ើងតាមរយៈការដប្ជៀត
ចូលននប្កុមវរុនសាជីវកមមពវុជាតិបរដទ្យសដៅ
កនុងប្បដទ្យសប្កីប្កទងំដនាោះ។ ប្កុមវរុនទងំដនាោះ
ទ្យទ្យួលបានអតិដរ ក ដសដ្ ាក ិច ចោ៉េ ង ដប្ច ើន ពី
ប្បដទ្យសប្កីប្ក ដវើយបញ្ជូ នដៅប្បដទ្យសកដំណ្ើ ត
របស់ពួកដគោ៉េ ងដប្ច ើន ដ្ូចផ្ដ្លបានដលើក
ដ ើងខាងដលើ។ ពួកដគនាយំកមកនូវដដ្ើមទ្យុន
ត ិចតួច  ប៉េ ុ ផ្ន រខច ីព ីអ នកសនស កំនុ ង ប្សុក  ន ិង
ធនាគ្នរដដ្ើមបរីកអលចដំណ្ញ។ ដូ្ចគ្នន អងផ្ដ្រ 
ពួកដគបដងកើតលំនាឧំសាវកមមដដ្ើមប បី ដប្មើ
អលប្បដោជន៍ឱ្យប្បដទ្យសដសដ្ាកិចចសនូលរបស់
ពួកដគ ផ្ដ្លដធវើឱ្យប្បដទ្យសរណ្បដសដ្ាកិចចទងំ
ដនាោះមិនអាចប្បកួតប្បផ្ជងដោយដសមើភាពកនុ ង

ពាណិ្ជជកមម និងទី្យអារអនររជាតិបាន។ ចណុំ្ចមួយ
ដទ្យៀតគឺថា  រចនាសមព័នធដសដ្ាកិចចននប្បដទ្យសប្កី
ប្ក ប្ត ូវបានខ ូច ប្ទ្យ ង ់ប្ទយ  ផ្ដ្លក ំណ្ត់
ដោយអំណាចនដោបាយរបស់ប្បដទ្យសដសដ្ា
កិចចសនូល។ ប្បការដនោះដធវើឱ្យប្បដទ្យសប្កីប្កកាន់ផ្ត
លំបាកកនុងការវវិតរន៍ដៅមុខនិងដរៀបចផំ្អនការ
យុទ្យធសាន្តសរអភិវឌ្ឍជាតិ។ 

ដទោះជាោ៉េ ងណាក៏ដោយ អនករោិះគន់
ប្ទឹ្យសរី (Dependency Cri t ics)  ដនោះមួយចំនួន
បា ន អោះអាងអ្ុ យគ្នន ថា ភាពប្កី ប្ក ដៅកនុ ង
ប្បដទ្យសតតិយដោកគឺបណារ លមកពីភាពទ្យន់
ដខាយ និង កតារ ខាងកនុងជាជាងការភាជ ប់ដវតុ
អលដៅខាងដប្ៅជាពិដសសប្បព័ន ធមូលធន
និយមពិភពដោក។ ទ្យំនាក់ទ្យំនងដ្៏រងឹមាដំៅ
កនុងលកខខណ្ឌ ននទ្យំនាក់ទ្យំនងពាណិ្ជជកមម ការ
ដប្ជៀតចូលននប្កុមវរុ នសាជីវកមមពវុជាតិ និង 
សាា នភាពជាក់ផ្សរងននប្បព័នធដសដ្ាកិចចសាកល
បាន អរល់ឱ្យប្បដទ្យសប្កីប្កនូវអតាប្បដោជន៍ជាដប្ចើន
ដៅវញិដទ្យ។  អ្ុយដៅវញិ រោា ភិបាលពុករលួយ និង
អសមតាភាព កងវោះបដចចកវទិ្យា និងរចនាសមព័នធ
សងគមគ្នម នអលិតភាពដទ្យ គឺជាមូលដវតុននភាព
ប្កីប្កកនុ ងប្បដទ្យស។ ដទោះោ៉េ ងណា អនកគ្នបំ្ទ្យ
ប្ទឹ្យសដី ដនោះដៅផ្តប្បផ្កកនិងអោះអាងដ្ផ្ដ្លថា 
ភាពប្កីប្កបនរដកើតមានកនុងបណារ ប្បដទ្យសតតិយ
ដោកដោយសារភាជ ប់ដវតុអលននការដកង
ប្បវញ័្ច ប្គប់ រូបភាព និង ជាប្បព័នធពីសំណាក់
ប្បដទ្យសដសដ្ាកិចចសនូល (Fenyo, 2000; Long, 
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1977)។ ពួកដគមិនប្តឹមផ្តដកងប្បវញ័្ច ធនធាន
ធមមជាតិដនាោះដទ្យ ប៉េុ ផ្នរប្ពមទងំធនធានមនុសស
ដទ្យៀតអង។ ឧទវរណ៍្ ប្បដទ្យសមួយចំនួនដៅ
អាដម៉េរកិឡាទី្យនធាល ប់មានភាពរងឹមាខំាងដសដ្ាកិចច
កនុ ង ប្បវតរិសាន្តសរ ប៉េ ុផ្ន រច ុង ដ ប្កាយមានការ
អភិវឌ្ឍតិចតួចបន្ាប់ពីមានការដប្ជៀតផ្ប្ជក
និងដកងប្បវញ័្ច ពីប្បព័នធដសដ្ាកិចចមូលធន ជា
ពិ ដសស ដប្កាយស ន្តគគ ម ដោក ដលើកទ្យីពី រ 
(Ray, 1973; Valenzuela & Valenzuela, 1978)។ 

តាមទ្យសសនៈខាុផ្ំ្តល់ ការអភិវឌ្ឍតិចតួចនិង
យឺតោ៉េ វ ននបណារ ប្ប ដទ្យសប្ក ីប្កកនុង ពិភព
ដោក គឺបណារ លមកពីការដកងប្បវញ័្ច នន
ប្បដទ្យសដសដ្ាកិចចសនូល និង ភាពអសកមមខាងកនុង
របស់ប្បដទ្យសទងំដនាោះអងផ្ដ្រ ដូ្ចជា អដំពើពុក
រលួយ អសមតាភាព កងវោះខាតបដចចកវទិ្យា និង
រចនាសមព័នធសងគមដខាយដូ្ចផ្ដ្លបានដលើក
ដ ើងនិងពនយល់ខាងដដ្ើម ។ 
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