
 090     ؛ رقابت بر سر جایگاه و الگوی ارائه کمک خارجیمتحدهایالاتبرابر  چالش چین در

«. خاارجی، تاأریر گذاشاته اسات هاا  محزر مزجزد در ارا ه کماکمتحدهایالات
فرضیه به این پرسش داده شده این است کاه گساترش ساریع عنزان بهپاسخی که 

جدیاد باه هماراه رویکارد و  ۀنخست هازارها  سالخارجی چین در ها  کمک
سبر به چالش کویده شدن جایگااه و  ها،این کمک ۀعملکرد متفاوت چین در ارا 

 .  خارجی شده استها  کمک ۀدر ارا متحده ایالاتالگز  مزرد نظر 
بر اساس این فرضیه افزایش سریع کمک خارجی چین و تفااوت رویکارد و 

متغیرهاا  مساتقل تحقیا  و جایگااه  ،کمک خاارجی ۀرا عملکرد این کوزر در ا
کمک خارجی و الگاز  مسالا ایان کوازر در ایان  ۀدر ارا متحده ایالاتجهانی 
در اینجا مقصازد ا  تفااوت در رویکارد . روندشمار میبهمتغیرها  وابسته  ،عرصه

د تفاوت در رویکر. 1کمک ا  نظر عملیاتی بدین معناست:  ۀوعملکرد چین در ارا 
تفااوت در رویکارد سیاسات خاارجی . 8؛ چین در ارا ه کمک خاارجیا  تزسعه

منظزر باه. عملای ارا اه کماک چاینها  تفاوت در روش. 5؛ چین در ارا ه کمک
و هاا این تفااوت به تحلیل نظر  مناسر، چهارچزبآ مزن فرضیه، پس ا  تمهید 

الگز  متمایز چین در کمک که به برو   ۀپیامدها  آنها در کوزرها  دریافت کنند
 ایم. است، پرداخته کمک خارجی شده ۀارا 

 . الگوهای متفاوت ارائه کمک خارجی1

انتقال منابع ا  دولت یا نهاد عمزمی یاک کوازر عنزان بهتزان می کمک خارجی را
یا گروهی ا  کوزرها به دولت یا نهادها  عمزمی دیگر کوزرها به هار منظازر یاا 

عنزان باهانتقال این منابع فقاا  ماانی . ا تعهد  تعریف کردبرا  انجام هر هدف ی
شزد که شامل عناصر  ا  معاملاه یاا اجباار بارا  جباران می کمک در نظر گرفته

 (.810: 1591)بالام و وست، خسارتی نباشد
هاا  عزامل مؤرر بر اختصاص کمک خارجی دیادگاهۀ در ادبیات نظر  دربار
ا  این الگزها  نظر  نیا ها  کوازر دریافات در یکی . متفاوتی مطرح شده است

. ه شاده اساتیاعامل اصلی در تخصیص کمک خارجی، تزجعنزان بهکمک ۀ کنند
باا فقار  عمدتاًکمک،  ۀاین الگز بر این نکته تأکید دارد که کوزرها  دریافت کنند

باطال فقار، امکاان ۀ وجزد چرخاۀ هستند و به واسط روروبهشدید و کمبزد منابع 


