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I. Bối cảnh lịch sử:  

1. Bối cảnh: 

Khi Hoa Kỳ trở thành một siêu cường quốc sau Thế Chiến II, các nhà 

khoa học Mỹ đã được kêu gọi để nghiên cứu các vấn đề của các nước Thế 

Giới Thứ 3. Trong những năm 1950, trường phái hiện đại hóa chiếm ưu 

thế trong lĩnh vực phát triển. 

 Sự thất bại của các chương trình hiện đại hóa ở Mỹ La Tinh trong 

những năm 1960 đã dẫn đến sự xuất hiện của trường phái phụ thuộc 

Marxit. Từ Mỹ La Tinh trường phái “ Phụ Thuộc” nhanh chóng lan rộng đến 

Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ, bởi nó hoàn toàn phù hợp với quan điểm chống 

chiến tranh của nhiều sinh viên Hoa Kỳ.Tuy nhiên, trường phái này luôn bị 

phê phán khắt khe bởi trường phái “hiện đại hóa” luôn luôn chỉ trích sự 

hợp lý hóa của chủ nghĩa Đế Quốc. Hai trường phái trái ngược này song 

song tồn tại và luôn đấu tranh lẫn nhau. 

2. Nguyên nhân của sự ra đời trường phái: 

Vào giữa những năm 1970, cuộc chiến giữa hệ tư tưởng “Hiện đại 

hóa” và “Sự phụ thuộc” bắt đầu lắng xuống. Cuộc tranh luận về sự phát 

triển ở các nước Thế Giới Thứ 3 (TGT3) xuất hiện nhiều khó khăn. Một 

nhóm các nhà nghiên cứu cấp tiến dẫn đầu là Immanul Wallerstein phát 

hiện ra rằng đã có rất nhiều hoạt động trong hệ kinh tế thế giới không thể 

giải thích được trong phạm vi hạn chế của viễn cảnh phụ thuộc. 
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- Đầu tiên: + Đông Á (Nhật Banrm Đài Loan, Nam Triều Tiên, Hồng 

Công, Singopore) vượt qua những tăng trưởng đáng 

kinh ngạc về kinh tế. 

                             + Càng ngày việc khắc họa kỳ diệu kinh tế ở Đông Á 

càng trở nên khó khăn hơn như “ chủ nghĩa Đế Quốc 

Thuộc Địa”, “Sự phát triển phụ thuộc” phụ thuộc mạnh 

mẽ bởi nền công nghiệp ở Đông Á đang thách thức nền 

kinh tế thượng đẳng Hoa Kỳ. 

- Thứ hai: Có sự khủng hoảng trong học thuyết chính trị và kinh tế 

giữa các nước XHCN. Sự chia rẽ Trung Hoa, Xô Viết, sự 

thất bại của cuộc cách mạng văn hóa, sự trì trệ của nền 

kinh tế trong nước XHCN, sự mở cửa dần dần của nước 

XHCN để đầu tư tư bản mang những đấu hiệu đổ vỡ rất 

nhiều. Vì vậy, nhưng nhà nghiên cứu cấp tiến bắt đầu cân 

nhắc lại liệu nền kinh tế tư bản có thực sự phù hợp để áp 

dụng ở các nước TGT3. 

- Thứ ba: Xuất hiện sự khủng hoảng trong tư bản chủ nghĩa Hoa Kỳ 

trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam. Các lệnh cấm vận dầu 

mỏ vào năm 1975 kết hợp của sự trì  trệ,lạm phát trong 

cuối thập niên 70 ngày càng  gia tăng.Quan điểm 

và chế độ bảo vệ nền công nghiệp trong nước,sồ tiền thiếu 

hụt chưa từng có  của Chính Phủ và sự gia tăng thiếu sót 

trong thương mại vào nhưng năm 1980. 
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    Tất cả những dấu hiệu đó chấm dứt quyền bá chủ trong nền kinh tế 

TBCN của Mỹ. Thêm vào đó xuất hiện một chính phủ vững chắc hướng về 

liên minh trong hệ thống giữa các tiểu bang. Liên minh mới nhất giữa 

Oasinhton,  Bắc Kinh, Tokyo không  phải trong điều khoản của các dòng tư 

tưởng chiến tranh lạnh trong những năm1950 

  Với mục đích suy nghĩ lại những vấn đề quan trọng 

nổi lên trên toàn thế giới làm thay đổi nền kinh tế 

trong hai thập kỉ qua, Wallerstein và những người 

cộng sự đã phát triển một hệ thống triển vọng cho 

thế giới. 

 

  Immanuel Wallerstein được sinh ra vào năm 1930 tại New York, nơi ông 

đã lớn lên và đã dành tất cả thời gian của mình cho việc nghiên cứu. Ông 

gia nhập vào Đại học Columbia là một giảng viên đây từ 1958-1971. 

   Tuy nhiên ở giai đoạn sau, khi Wallerstein đã phát triển hoàn thiện quan 

điểm hệ thống thế giới của mình, ông đã gần như tiến xa hơn chủ nghĩa 

phát triển của Mác-xít. Sự thay đổi trong định hướng của Wallerstein có thể 

được giải thích bởi việc chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của Fernand Braudel và 

và trường phái Annales của Pháp. 

  I. Nền tảng lý thuyết. 

   Trước khi trình bày các khái niệm quan trọng và lý thuyết của hệ thống 

thế giới; thì chúng ta xem xét hệ thống thế giới đã thừa kế lại những lý 

thuyết nào? Theo Kaye (1979), Wallerstein hệ thống quan điểm quan điểm 
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của thế giới đã rút ra trên hai nguồn chính trí tuệ của dân chủ của tân chủ 

nghĩa Marxit văn học của sự phát triển và các trường phái Annales ở 

Pháp. 

  Wallerstein bắt đầu như một chuyên gia về châu Phi. Việc nghiên cứu 

trước đó của ông là về vấn đề phát triển mà Châu Phi phải đối mặt sau độc 

lập. Do vậy, trong giai đoạn ban đầu của ông về xây dựng hệ thống quan 

điểm thế giới, Wallerstein chịu ảnh hưởng lớn của văn học tân Mác-xít về 

sự phát triển. 

  Ông đã kết hợp nhiều khái niệm từ trường phái phụ thuộc như trao đổi 

bất bình đẳng, sự bóc lột của trung tâm đối với ngoại vi, và trên thị trường 

thế giới vào hệ thống quan điểm. Wallerstein cũng được thông qua nhiều 

giáo lý cơ bản của trường phái phụ thuộc chẳng hạn như tranh luận rằng 

“sự phong kiến” của các hình thức sản xuất của nhiều đặc tính của lịch sử 

người Mỹ không phải là kéo dài từ quá khứ mà là sản phẩm của mối quan 

hệ lịch sử Mỹ Latinh với các nước trung tâm. Trên thực tế Wallerstein đã 

tổng hợp các khái niệm của Frank, Dos Santos và Amin thành một phần 

của hệ thống quan điểm thế giới của ông, trên cơ sở đó ông đã không 

đồng ý về cả hai trường phái hiện đại hóa và quan điểm phát triển của 

Mác-xit. 

  Tuy nhiên ở giai đoạn sau, khi Wallerstein đã phát triển đầy đủ quan điểm 

hệ thống thế giới của mình, nó như là ông đã tiến xa hơn sự phát triển của 

tân chủ nghĩa Mác-xit. Sự phụ thuộc Marxit định hướng Wallerstein có thể 

được giải thích bởi ảnh hưởng mạnh mẽ của Fernand Braudel và trường 

phái Annales của Pháp về quan niệm của Wallerstein về hệ thống thế giới. 
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  Trường phái Annale nổi lên như là một cuộc biểu tình chống lại sự phát 

triển của môn khoa học xã hội. Thông qua các tác phẩm của thời gian dài 

lãnh đạo mình, Fernand Braudel – học giả của trường phái Annale tiên tiến 

đã có các quan điểm sau: 

  Trước tiên, Braudel tìm cách phát triển “tổng” lịch sử hay lịch sử “toàn 

cầu”. Nếu lịch sử không phụ thuộc vào ngành học khác, thì quan điểm về 

lịch sử là tất cả. Braudel lập luận rằng các nhà sử học phải trực tiếp quan 

sát tới tổng thể các lĩnh vực của xã hội. 

  Thứ hai, Braudel lập luận: “Để tổng hợp lịch sử và khoa học xã hội thông 

qua sự nhấn mạnh vào sự lâu dài”. Một quá trình lịch sử diễn ra lâu dài, 

trong đó bao gồm tất cả các thay đổi dù chậm, một lịch sử của sự lặp lại 

liên tục, thậm chí theo định kỳ các chu kỳ nó chỉ thông qua việc nghiên cứu 

lâu dài mà các thuộc thể, các lớp sâu nhất của đời sống xã hội, và các cơ 

cấu liên tục của lịch sử được tiết lộ. Bằng cách đó lịch sử sẽ di chuyển từ 

tính độc đáo của các sự kiện, và khoa học xã hội sẽ đạt được một quan 

điểm lịch sử dưới nhiều nỗ lực của mình để xây dựng lý thuyết lịch sử. 

  Thứ ba, theo Braudel công cụ chuyển đổi trung tâm trong lịch sử theo các 

thời kì lịch sử chính là vấn đề theo định hướng chung. Wallerstein đã chỉ ra 

công việc của Braudel được đăc trưng bởi “thái độ của ông để hỏi các câu 

hỏi: Chủ nghĩa tư bản là gì? Châu Âu phát triển để thống trị toàn cầu như 

thế nào? Tại sao trung tâm của sự hấp dẫn kinh tế chuyển dịch từ vùng 

Địa Trung Hải đến Bắc Đại Tây Dương?...đó là lo sợ của lịch sử, lịch sử 

trên quy mô lớn, điều đó làm lịch sử chết”. 
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 II. Quan điểm. 

   Đối với Wallerstein: “một hệ thống thế giới là một hệ thống xã hội, một 

trong đó có ranh giới, cấu trúc, các nhóm thành viên, các quy tắc của hợp 

pháp và sự gắn kết. Wallerstein cho rằng: một hệ thống thế giới là một cấu 

trúc đa văn hóa, có sự phân công lao động trong đó sản xuất và trao đổi 

hàng hóa cơ bản và nguyên vật liệu là cần thiết cho cuộc sống hàng ngày 

của cư dân sống trong nó. Điều này nghĩa là phân công lao động đề cập 

đến các lực lượng và quan hệ sản xuất của nền kinh tế thế giới một cách 

toàn bộ và nó dẫn đến sự tồn tại của hai khu vực phụ thuộc lẫn nhau, tạm 

gọi là lõi và ngoại vi. 

  Đây là những khu vực có vị trí địa lý và văn hóa khác nhau, một tập trung 

vào lao động, và một tập trung trên nhiều vốn sản xuất. Cấu trúc quan 

trọng nhất của hệ thống hiện nay trên thế giới là một hệ thống 

điện giữa lõi và ngoại vi. Trong đó mạnh mẽ và giàu có "cốt lõi" thống trị xã 

hội và khai thác các yếu kém và sự nghèo nàn của các xã hội bị ngoại vi. 

Công nghệ là một yếu tố trung tâm trong vị trí của một khu vực trong lõi 

hoặc ngoại vi. Nâng cao hoặc phát triển quốc gia lõi, và các nước phát 

triển ít là ở ngoại vi. 

  Trong lịch sử và khoa học xã hội 

  Trong truyền thống tìm hiểu khoa học,”lịch sử là  việc nghiên cứu,giải 

thích,cụ thể và nó thực sự xảy ra trong quá khứ.khoa học xã hội là việc 

cong bố về việc thiết lập các quy tắc phổ thông của con người trên hành vi 

con người đã được giải thích”. Đây là phương thức phát triển nổi tiếng sự 

khác biệt giữa hệ tư tưởng và học thuyết một thần, và đó là lời kêu gọi kết 
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hợp 2 phương thức trong thé giới của nền học vấn. Sử gia đã nói để phục 

vụ khoa học xã hội bằng cách sản xuất sau, cùng với sự thiết lập dữ liệu 

rộng hơn, sâu hơn từ đó suy ra các quy tắc tổng quát. Mặt khác các nhà 

khoa học đã nói để phục vụ lịch sử bằng cách cung cấp hợp lí đã chứng 

minh tổng quát rằng cung cấp cái nhìn sâu sắc về sự phát triểncủa một 

chuỗi các sự kiện. 

một lần nữa, walerstein hỏi “sự chia rẽ gọn gàng này” của người lao động 

trí tuệ với lịch sử tập trungvào phân tích cụ thể sự kết hợp trong khi phân 

tích khoa học xã hội kiểm tỷa sự tổng quát phổ thông. Giũa chuỗi và vũ trụ, 

giữa lịch sử và khoa học xã hội có ý nghĩa khác nhau phải  không?chúng  

là hai hoạt động hay là một? Wallerstein (1978,t.314) giải thích rằng “tất cả 

các mô tả đã có thời gian và chuỗi độc nhất chỉ miêu tả trong phạm trù 

không phải duy nhất. tất cả các khả năng ngôn ngữ thế giới so sánh giữa 

vũ trụ. Thực sự chúng ta không thể diễn tả một điểm, vì thế chúng ta không 

thể miêu tả một sự kiện duy nhất. Các bản vẽ mô tả có độ dày và phức tạp 

tổng quát”. 

  Để thực hiện phát triển trong hệ thống khung, thời gian đủ dài và không 

gian đủ lớn để chứa các logíc chính phủ và xác định vùng lớn nhất về thực 

tế liên tục, trong khi đồng thời công nhận và tham gia vào mà các hệ thống 

khung có bắt đầu và kết thúc và do đó không được hiểu ánh sáng là vĩnh 

cửu. Điều ngụ ý này có thể nhìn nhận ở mọi góc độ cho cả hai khung (các 

nhịp điệu tuần hoàn của hệ thống), cái mà chúng tôi miêu tả muôn thuở, và 

cho các mô hình nội bộ chuyển đổi (các xu hướng phát triển đời thường 

của hệ thống) mà cuối sẽ mang tới sự chết chóc cho cả hệ thống mà 

chúng tôi miêu tả theo tuần tự. Điều này ngụ ý rằng nhiệm vụ là đơn lẻ 
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không có sử gia và cũng không có nhà khoa học xã hội, nhưng chỉ là một 

di tích lịch sử nhà khoa học xã hội người mà phân tích tổng hợp các văn 

bản pháp luật cụ thể của hệ thống và những sự nối tiếp đặc biệt mà hệ 

thống này đã đi. 

III. Cách tiếp cận 

   Thế giới hệ thống lý thuyết là xã hội học vĩ mô cách nhìn tìm cách giải 

thích động lực của " kinh tế thế giới tư bản " như " toàn diện hệ thống xã 

hội ". Cách phát âm rõ ràng quan trọng đầu tiên của nó, và ví dụ cổ điển 

này đến gần, gắn liền với Immanuel 

   Wallerstein, người vào năm 1974 công bố những gì được xem như biên 

bản hội thảo: The ride and future demise of the world capitalist system (sự 

sụp đổ và tương lai của hệ thống thế giới tư bản). 

   Đây là đóng góp lớn nhất của wallerstein về xã hội, lịch sử suy nghĩ, nó 

gây ra  rất nhiều phản ứng, và tạo nhiều nguồn cảm hứng để xây dựng 

trên tư tưởng của ông. Vì khái niệm chính và trí tuệ là viên gạch của thế 

giới - hệ thống lý thuyết, nó đã có ảnh hưởng lớn và có thể tiếp tục hoàn 

thiện hơn ở thế giới đang phát triển. Ở đâu đó trên thế giới hệ thống lý 

thuyết vị trí quan trọng trong thế giới trí tuệ? Nó rơi vào cùng một thời gian, 

vào các lĩnh vực xã hội học lịch sử và lịch sử kinh tế. Ngoài ra, vì nhấn 

mạnh vào việc phát triển và cơ hội bất bình đẳng trên toàn quốc gia, nó đã 

được chấp nhận bởi các nhà lý thuyết phát triển và các học viên. Sự kết 

hợp này làm cho hệ thống thế giới dự án cả một nỗ lực chính trị và một trí 

tuệ. Cách tiếp cận của Wallerstein là một trong những phương pháp truyền 

thống, trong đó lý thuyết và thực hành liên quan chặt chẽ, và mục tiêu 
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của hoạt động trí tuệ là tạo ra tri thức mà phát hiện ra các cấu trúc ẩn và 

cho phép chính mình để hành động theo thế giới và thay đổi nó. "Người 

đàn ông của khả năng tham gia thông minh trong sự tiến hóa của hệ thống 

riêng của mình phụ thuộc vào khả năng của mình để cảm nhận được toàn 

bộ "(trang 10). Hệ thống thế giới nghiên cứu chủ yếu là định tính, mặc dù 

ban đầu Wallerstein bác bỏ phân biệt giữa các phương pháp nomothetic 

(nghiên cứu các quy luật tổng quát) và idiographic (nghiên cứu từng 

trường hợp cụ thể) để hiểu thế giới. Đối với Wallerstein, có một thế giới 

khách quan mà có thể được định lượng được hiểu rõ, nhưng nó lại có vấn 

đề trong thời gian nó đã tồn tại, một sản phẩm của lịch sử. Nhưng hầu hết 

các phần, phương pháp của ông có liên quan với lịch sử và với xã hội học 

thuật trình diễn. Công việc của ông là phương pháp luận một nơi nào đó ở 

giữa Marx và Weber, cả hai đều là quan trọng nguồn cảm hứng cho tác 

phẩm của mình. 

1. Thông qua bối cảnh: 

    Immanuel Wallerstein được sinh ra vào năm 1930 tại New York, nơi ông 

đã lớn lên và đã làm tất cả của mình nghiên cứu. Ông gia nhập vào Đại 

học Columbia, nơi ông thu được BS của mình, MA và  đỗ Tiến sĩ. Ông vẫn 

còn là một giảng viên tại Khoa Xã hội học Columbia từ 1958-1971. Đoạn 

văn của Ngài qua Columbia xảy ra tại một thời điểm khi chủ nghĩa thế giới 

và nổi loạn đứng trái ngược với các lịch sự thành lập chủ nghĩa tự do của 

Harvard và Yale. Cố vấn chính của ông là C. Wright Mills, từ đó, theo 

Goldfrank, Wallerstein học lịch sử “nhạy cảm” của mình, tham vọng của 

mình hiểu cấu trúc vĩ mô, và từ chối của ông về chủ nghĩa tự do cả hai và, 

đến một mức độ thấp hơn, Chủ nghĩa Mác. Trong khi là một giảng viên tại 
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Columbia, Wallerstein đã quan tâm Châu Phi và trên đường đi, ông đã 

dành thời gian ở Paris. Ở Paris, ông đã tiếp xúc với hai ảnh hướng lớn đến 

trí tuệ nhóm các nhà sử học Annales và những tư tưởng chính trị tiên tiến. 

Paris là trung tâm chính trị cấp tiến và trí tuệ giữa các châu Phi, châu 

Á và Mỹ Latinh, và các quỹ tích những thách thức lớn đối với chủ nghĩa tự 

do Anh-Mỹ và chủ nghĩa kinh nghiệm. Tại châu Phi, ông đã làm việc lĩnh 

vực đó tiếp xúc với Thế giới thứ ba, và ông đã viết luận án của ông về các 

quá trình hình thành quốc gia ở Tây Phi. Ở đây, Goldfrank cho chúng ta 

biết, ông bắt đầu để xây dựng thế giới quan của ông về "sáng tạo tự tiêu 

hủy ",của tăng trưởng và sự sụp đổ, tiếp xúc của ông với thế giới thứ ba đã 

có một tác động rất lớn công việc của mình. 

a. Mục tiêu:  
  Công việc của Wallerstein phát triển tại một thời điểm khi các phương 

pháp tiếp cận thống trị để hiểu biết phát triển, hiện đại hóa lý thuyết, đã bị 

tấn công từ nhiều mặt và ông bắt trước làm theo. Ông thừa nhận rằng 

mục tiêu của ông là tạo ra một giải thích khác. Ông nhằm đặt được “nghĩ 

rõ ràng khái niệm các lý thuyết của hiện đaị hóa” và từ đó cung cấp một 

mô hình lý thuyết để hướng dẫn điều tra về xự suất hiện và phát triển của 

chủ nghĩa tư bản, tổ chức công nghiệp và các quốc gia dân tộc. Những lời 

chỉ trích cho Hiện đại hóa bao gồm :(1) sự vật chất hóa của các quốc gia 

là đơn vị duy nhất của phân tích; (2) giả định rằng tất cả các nước có thể 

làm theo chỉ một con đường duy nhất của sự phát triển tiến hóa; (3) bỏ 

qua lịch sử thế giới phát triển các cấu trúc xuyên quốc gia, hạn chế phát 

triển địa phương và quốc gia; (4) giải thích về mặt phi lịch sử lý tưởng kiểu 

" truyền thống " đối với " tính hiện đại ", được soạn thảo kỹ lưỡng và áp 

dụng cho trường hợp quốc gia. Trong phản ứng với lý thuyết hiện đại hóa, 



Trươ ̀ng phái hệ thô ́ng thế giới 
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Wallerstein vạch ra một chương trình nghiên cứu với năm đối tượng 

chính: các hoạt động của tư bản nền kinh tế thế giới như một hệ thống, 

các cách thức và lý do tại sao nguồn gốc của nó, quan hệ của nó với 

sự tư bản chủ nghĩa cấu trúc trong các thế kỷ trước, nghiên cứu so sánh 

các chế độ thay thế sản xuất, và quá trình chuyển đổi đang diễn ra với chủ 

nghĩa xã hội (Goldfrank, 2000; Wallerstein, 1979).  

b. Xây Dựng: 
    Có ba yếu khối xây dựng trí tuệ của thế giới hệ thống lý thuyết, khi hình 

thành bởi Wallerstein: trường Annales, Marx, và lý thuyết phụ thuộc. Các 

khối xây dựng được kết hợp với kinh nghiệp cuộc sông của Wallerstein và 

tiếp xúc với các vấn đề khác nhau lý thuyết và tình huống. Thế giới hệ 

thống lý thuyết nợ cho trường phái Annales có đại diện chính là phương 

pháp tiếp cận lịch sử của Fernand Braudel. Wallerstein nhận được từ sự 

khẳng định của Braudel trên dài hạn. Ông cũng học được cách tập trung 

vào khu vực địa lý sinh thái như các đơn vị phân tích, chú ý đến thuộc lịch 

sử nông thôn, và sự phụ thuộc vào nguyên lieu thực nghiệm của 

Braudel.Tác động của trường phái Annales là ở chung cấp phương pháp 

luận. Từ Marx, Wallerstein học được rằng (1) thực tế cơ bản nếu xã hội 

xung đột giữa các vật chất của con người dựa trên các nhóm, (2) sự quan 

tâm với một tổng thể liên quan, (3) sự chuyển tiếp bản chất của các hình 

thức xã hội và các lý thuyết về họ, (4) các trung tâm của sự tích tụ các quá 

trình và hạng cạnh tranh cuộc đấu tranh là kết quả của nó, ý thức một (5) 

biện chứng của chuyển động thông qua xung đột và mâu thuẫn. Tham 

vọng của Wallerstein đã được sửa đổi chủ nghĩa Mác. Thế giới hệ thống lý 

thuyết là một trong nhiều cách thích ứng của lý thuyết phụ thuộc (Chirot 

và Hall, 1982). Wallerstein thu hút rất nhiều từ lý thuyết phụ thuộc, tân chủ 



Trươ ̀ng phái hệ thô ́ng thế giới 
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  13

nghĩa Mác giải thích về quá trình phát triển, phổ biến trong thế giới phát 

triển, và trong số có con số Fernando Henrique Cardoso, một Barzilian. 

Phụ thuộc lý thuyết tập trung hiểu biết về các "ngoại vi" bằng cách nhìn vào 

mối quan hệ nhân-ngoại vi, và nó có phát triển mạnh ở khu vực ngoại vi 

như châu Mỹ Latinh. Đó là từ một lý thuyết phụ thuộc quan điểm mà nhiều 

người đương thời phê bình chủ nghĩa tư bản toàn cầu. Quan trọng khác 

ảnh hưởng trong công việc của Wallerstein, vẫn còn hiện diện trong thế 

giới đương đại-hệ thống nghiên cứu, được Karl Polanyi và Joseph 

Schumpeter. Từ thứ hai đến thế giới hệ thống quan tâm đến chu kỳ kinh 

doanh, thứ hai từ trước đây, khái niệm về ba chế độ cơ bản tổ chức kinh 

tế: đối ứng, tái phân phối, và thị trường các chế độ. Đây là những tương 

tự các khái niệm của Wallerstein mini-hệ thống, thế giới đế chế, và các nền 

kinh tế thế giới. 

 

2. Thông qua khái niêm hệ thống thế giới: 
Theo Wallerstein, "một hệ thống thế giới là một hệ thống xã hội, một trong 

đó có ranh giới, cấu trúc, thành viên các nhóm, các quy tắc của hợp pháp, 

và sự gắn kết. Nó được tạo thành từ sự mâu thuẫn lực lượng mà gắn kết 

với nhau bằng căng thằng và phá vỡ nó nễu như mỗi nhóm luôn theo đuổi 

để đắp lại lợi thế cho nó. Nó có các đặc điểm của một cơ quan, trong đó có 

một cuộc sống qua những đặc điểm của nó thay đổi trong một số tôn trọng 

và ổn định ở những người khác ... Cuộc sống bên trong nó là phần lớn 

khép kín, và động lực của sự phát triển của nó là chủ yếu nội bộ”. Một hệ 

thống thế giới là những gì Wallerstein về một" thế giới nền kinh tế ", tích 

hợp thông qua thị trường chứ không phải là một trung tâm chính trị, trong 

đó hai hoặc khu vực phụ thuộc lẫn nhau ngày càng nhiều đối với nhu cầu 
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thiết yếu như thực phẩm, nhiên liệu, và bảo vệ, và hai hoặc nhiều chính thể 

cạnh tranh để thống trị mà không có sự xuất hiện của một đơn Trung tâm 

mãi mãi (Goldfrank, 2000). Trong định nghĩa đầu tiên của riêng mình, 

Wallerstein (1974) cho rằng, một hệ thống thế giới-là một đa văn hóa như 

một toàn thể, bởi vì các quốc gia củng cố mạnh mẽ và tăng lưu lượng khác 

nhau của dư thừa để vùng lõi (Skocpol, 1977). Đây là những gì mà 

Wallerstein gọi là trao đổi bất bình đẳng, Việc chuyển giao hệ thống dư 

thừa từ bán thành phần vô sản ở ngoại vi với công phân công lao 

động trong đó sản xuất và trao đổi hàng hóa cơ bản và nguyên vật liệu là 

cần thiết cho cuộc sống hàng ngày của cư dân của nó "Điều này phân 

công lao động. đề cập đến các lực lượng và quan hệ sản xuất của nền 

kinh tế thế giới như một toàn bộ và nó dẫn đến sự tồn tại của hai khu vực 

phụ thuộc lẫn nhau: lõi và ngoại vi. Đây là những địa lý và văn hóa khác 

nhau, một tập trung vào lao động, và các khác trên nhiều vốn sản 

xuất. (Goldfrank, 2000). Các mối quan hệ nhân-ngoại biên là cơ cấu. nước 

bán ngoại vi hoạt động như một vùng đệm giữa lõi và ngoại vi, và có một 

kết hợp của các loại hoạt động và tổ chức tồn tại vào họ (Skocpol, 

1977). Trong số các cấu trúc quan trọng nhất của hệ thống hiện nay trên 

thế giới là một hệ thống điện giữa lõi và ngoại vi, Trong đó mạnh mẽ và 

giàu có "cốt lõi" thống trị xã hội và khai thác các yếu kém và nghèo các xã 

hội bị ngoại vi. Công nghệ là một yếu tố trung tâm trong vị trí của một khu 

vực trong lõi hoặc ngoại vi. Nâng cao hoặc phát triển quốc gia lõi, và các 

nước phát triển ít là ở ngoại vi. Thiết bị ngoại vi các nước có cấu trúc hạn 

chế đến kinh nghiệm một loại phát triển mà tái tạo tình trạng cấp 

dưới (Chase-Dunn và Grimes, (1995). Sức mạnh khác biệt của nhiều quốc 

gia trong hệ thống này là rất quan trọng để duy trì hệ thống nghệ cao, công 
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nghiệp hóa cốt lõi (Goldfrank, 2000). Điều này dẫn đến một quá trình vốn 

tích lũy ở quy mô toàn cầu, và nhất thiết liên quan đến việc phân bổ và 

chuyển đổi thặng dư ngoại vi. 

3. Thông qua nghiên cưu, ứng dụng và triển vọng: 

 Các trung tâm hiện tại của nghiên cứu trên thế giới hệ thống là SUNY 

Binghamton, tại Fernand Braudel Trung tâm nghiên cứu của các nền kinh 

tế, hệ thống lịch sử và nền văn minh. Mặc dù một số nhà nghiên cứu theo 

đuổi cách tiếp cận trên khắp đất nước, nó đã có của mình tác động lớn 

nhất trong số các trí thức trong thế giới thứ ba, nơi được coi là một 

Wallerstein hạng nhất trí tuệ và đóng góp cho sự hiểu biết về thế giới 

động. Hầu hết các ấn phẩm diễn ra trong Tạp chí Nghiên cứu Hệ thống 

Thế giới, Và trong Đánh giá được công bố bởi Trung tâm Fernand 

Braudel. Trong hiệp hội xã hội học cả Mỹ, có một chương về kinh tế chính 

trị của các hệ thống thế giới. Ngoài ra, Wallerstein là chủ tịch của Hiệp hội 

quốc tế giữa xã hội học 1994 và 1998. Mặc dù được sự chú ý đã chuyển 

hơn đối với các triết lý của khoa học xã hội, Wallerstein tiếp tục là nhân vật 

quan trọng trong hệ thống thế giới nghiên cứu. Sau khi hợp pháp xã hội 

học lịch sử vì lợi ích riêng của mình, thế giới nghiên cứu có hệ thống lấy 

cảm hứng từ chương trình nghiên cứu rất nhiều, với một trong những có lẽ 

nổi tiếng nhất cho đến nay là nghiên cứu các chu kỳ kinh doanh dài 

hạn. Ngoài ra, nó là một cách tiếp cận rộng rãi sử dụng để nói về động lực 

phát triển và để hiểu những mối quan hệ giữa thế giới đầu tiên và thế giới 

thứ ba. Là một lý thuyết liên ngành, nó cũng rút ra sự chú ý của các học 

giả từ nhiều ngành khoa học xã hội: lịch sử, nhân học, văn hóa nghiên 

cứu, kinh tế, lịch sử, nghiên cứu phát triển. 

4. Thông qua các Nguồn: 
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nền kinh tế, hệ thống lịch sử và nền văn minh. Nội quy của thế giới của 

Wallerstein - Phương pháp hệ thống. Tạp chí Nghiên cứu Hệ thống Thế 

giới tập 6 (tr 150-195). Năm 1977. "Wallerstein của hệ thống thế giới tư 

bản: Một lý thuyết và Phê bình lịch sử. " Tạp chí Xã hội học, tập 82 (tr 

1075-1090). Immanuel Wallerstein. Năm 1974, Thế giới hiện đại, hệ thống 

I: Nông nghiệp và nguồn gốc tư bản của nền kinh tế Châu Âu - Thế giới 

trong thế kỷ XVI. 

IV-Phương pháp nghiên cứu 

Đối với Wallerstein (1987, p.309). hệ thống thế giới quan điểm không chỉ là 

một lý thuyết  nó còn là "một cuộc biểu tình chống lại các cách thức mà xã 

hội yêu cầu thông tin khoa học được cấu trúc cho tất cả chúng ta ngay từ 

đầu của nó vào giữa thế kỷ XIX”. Wallerstein chỉ trích chế độ hiện hành của 

các điều tra khoa học "đóng cửa nhanh hơn là mở ra" những câu hỏi, rất 

nhiều nghiên cứu về các vấn đề quan trọng được đặt ra nhưng  không có 

khả năng giải thích. Để trình bày hợp lý các lựa chọn thay thế lịch sử thực 

sự nằm trước chúng ta. Wallerstein đã đưa ra năm giả định các yêu cầu 

thông tin khoa học xã hội truyền thống. 

 Có 5 phương pháp nghiên cứu: 

+Trên nguyên tắc khoa học xã hội  
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+ Dựa trên  lịch sử và khoa học xã hội 

+ Trên đơn vị phân tích: Hệ thống xã hội so với lịch sử 

+ Trên danh nghĩa của chủ nghĩa tư bản 

+ Trên sự  tiến bộ 

Cụ thể:  

1.Trên nguyên tắc khoa học xã hội  

Trong cuộc điều tra khoa học truyền thống, "khoa học xã hội được thành 

lập về số lượng các "kỷ luật", đó là trí tuệ nhóm thống nhất của vật chất-đối 

tượng riêng biệt "theo Wallerstein . Các ngành học bao gồm nhân loại học, 

kinh tế, khoa học chính trị, xã hội học, và có thể địa lý, tâm lý học, và lịch 

sử. Các ngành có tổ chức với ranh giới, cấu trúc, và nhân sự để bảo vệ lợi 

ích tập thể của họ trong các trường đại học cũng như trong thế giới tìm 

kiếm lại. Dựa trên tiền đề này, những người ủng hộ các nghiên cứu liên 

ngành hoặc giảng dạy một số khu vực cho rằng vấn đề có thể được hưởng 

lợi từ một phương pháp kết hợp các quan điểm của nhiều ngành. 

    Nhưng câu hỏi Wallerstein liệu các môn thể tách rời khỏi nhau trong 

những nơi đầu tiên. Các khoa học xã hội khác nhau, Wallertein nhận xét 

rằng "có xuất hiện trong quá trình của thế kỷ XIX là một tập hợp các tên, và 

sau đó các sở, bằng cấp và các hiệp hội, năm 1945 (mặc dù thời gian 

trước đó) đã kết tinh thành các loại chúng ta sử dụng ngày nay. "Tất cả các 

bộ phận khoa học xã hội thực sự bắt nguồn tri thức từ các hệ tư tưởng tự 

do thống trị của thế kỷ XIX, trong đó lập luận rằng nhà nước (chính trị) và 

thị trường (kinh tế) được phân tích lĩnh vực riêng biệt, xã hội học mà được 
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cho là để giải thích các hiện tượng bất hợp lý mà kinh tế và chính trị khoa 

học đã không thể chiếm, và rằng nhân loại học chuyên ngành trong nghiên 

cứu của người nguyên thủy vượt ra ngoài lĩnh vực của thế giới văn minh. 

  Tuy nhiên, theo Wallerstein "như thế giới thực, phát triển, đường dây liên 

hệ giữa nguyên thủy, văn minh, chính trị và kinh tế, mờ. Học thuật săn 

trộm đã trở thành phổ biến. Những kẻ săn trộm tục di chuyển hàng rào, tuy 

nhiên không có vi phạm chúng xuống. ”Từ quan điểm hệ thống thế giới, 

Wallerstein (1987) bác bỏ ranh giới nhân tạo này kỷ luật vì nó là một rào 

cản đối với kiến thức hơn nữa chứ không phải là kích cầu để tạo ra nó. 

Ba đấu trường coi là hành động của con người tập thể kinh tế, chính trị và 

xã hội, văn hóa xã hội không phải là đấu trường tự trị của hành động xã 

hội. Họ không có riêng "chuỗi lý luận". Quan trọng hơn, các hạn chế, tùy 

chọn, quyết định, chỉ tiêu, và "tính hợp lý" là như vậy mà không có mô hình 

nghiên cứu hữu ích có thể cô lập "các yếu tố" theo các hạng mục kinh tế, 

chính trị và xã hội, và điều trị chỉ có một loại biến, những người khác  mặc 

nhiên giữ  không đổi. Chúng tôi đang tranh cãi rằng có một "bộ quy tắc" 

hay một "tập các ràng buộc" trong đó các cấu trúc khác nhau hoạt động. 

Trong ngắn hạn, các môn khác nhau của khoa học xã hội thực sự mà là 

một duy nhất. 

2.Dựa trên  lịch sử và khoa học xã hội 

Trong cuộc điều tra khoa học truyền thống, "lịch sử là việc nghiên cứu, các 

giải thích, đặc biệt là khi nó thực sự xảy ra trong quá khứ. 

Khoa học xã hội là tuyên bố của tập phổ quát của quy tắc mà con người 

hành vi xã hội được giải thích "(Wallerstein 1987). Đây là sự khác biệt nổi 
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tiếng giữa các chế độ , và có một cuộc gọi để kết hợp hai phương thức 

phân tích trong thế giới của học bổng. sử được cho là phục vụ các nhà 

khoa học xã hội bằng cách cung cấp thứ hai với rộng hơn, sâu hơn các bộ 

để từ đó suy ra khái quát luật pháp. 

Mặt khác, các nhà khoa học xã hội được cho là phục vụ cho việc sử bằng 

cách cung cấp khái quát hợp lý đã chứng minh rằng cung cấp cái nhìn sâu 

sắc vào phụ diển của một trình tự cụ thể của sự kiện. Một lần nữa, 

Wallerstein câu hỏi này "phân chia gọn gàng" của lao động trí tuệ với lịch 

sử phân tích tập trung vào trình tự cụ thể trong khi phân tích khoa học xã 

hội xem xét khái quát chung. Có một sự khác biệt có ý nghĩa giữa các trình 

tự và vũ trụ, giữa lịch sử và khoa học xã hội? Họ có hai hoạt động riêng 

biệt hay không? Wallerstein (1987) giải thích rằng "mô tả tất cả có thời 

gian, và ... chỉ duy nhất trình tự trong chủng loại hàng không duy nhất. Tất 

cả các ngôn ngữ khái niệm giả định so sánh giữa các vũ trụ. Cũng như 

chúng ta có thể không có nghĩa là "vẽ" một điểm, do đó, chúng ta có thể 

không thật sự miêu tả một sự kiện độc đáo. Các bản vẽ, mô tả,  độ dày hay 

phức tạp. 

 Để đối phó với sự xa cách tùy ý giữa lịch sử và phân tích khoa học xã hội, 

"phân tích hệ thống thế giới cung cấp giá trị thông qua phương tiện truyền 

thông giữa khái quát lịch sử và các chuyện kể xuyên tỉ mỉ”. "Đối với 

Wallerstein phương pháp của hệ thống quan điểm thế giới là theo đuổi 

phân tích trong khuôn khổ hệ thống, trong thời gian đủ dài và đủ lớn trong 

không gian để chứa trị "lý luận" và "xác định" phần lớn nhất của thực tế 

theo trình tự, trong khi công nhận và có tính mà những khuôn khổ hệ thống 
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có khởi đầu và kết thúc và đang có mũi không được quan niệm như là 

"vĩnh cửu" hiện tượng. 

Điều này có nghĩa, sau đó, mà ở ngay lập tức mỗi chúng ta nhìn cả hai đều 

cho khung (gọi là "chu kỳ nhịp điệu" của hệ thống), mà chúng tôi mô tả các 

khái niệm, và cho các mô hình chuyển đổi nội bộ (gọi là "thế tục xu hướng" 

của hệ thống) sẽ cuối cùng đã mang lại sự sụp đổ của hệ thống, mà chúng 

tôi mô tả tuần tự. Điều này có nghĩa tha nhiệm vụ là số ít. 

Có nhà khoa học không phải là lịch sử cũng không xã hội, nhưng chỉ có 

các hệ thống đặc biệt và các trình tự cụ thể thông qua đó các hệ thống này 

đã đi. 

3.Trên đơn vị phân tích: Hệ thống xã hội so với lịch sử  

Trong cuộc điều tra truyền thống khoa học xã hội, "con người được tổ 

chức vào các đơn vị chúng tôi có thể gọi các xã hội, đã cấu thành cơ bản 

trong khuôn khổ xã hội mà cuộc sống của con người là sống" Wallerstein 

1987). 

   Trong thế kỷ XIX, khái niệm "xã hội" đã được đối diện với của "nhà 

nước". Các vấn đề quan trọng trí tuệ sau đó đã được các câu hỏi làm thế 

nào để hòa giải xã hội và nhà nước. Không giống như công thức này, mặc 

dù nhà nước có thể được quan sát và phân tích trực tiếp thông qua các tổ 

chức chính thức, xã hội được gọi là phong tục tập quán mà đại diện cho 

một cái gì đó lâu dài hơn và sâu hơn so với nhà nước. 

Wallerstein cho rằng: cũng như thời gian qua đi, chúng tôi đã trở nên quen 

với suy nghĩ rằng ranh giới của một xã hội và nhà nước là đồng nghĩa, và 
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  21

rằng các quốc gia có chủ quyền là những thực thể cơ bản mà trong đó đời 

sống xã hội được thực hiện. Trong truyền thống yêu cầu thông tin khoa 

học xã hội, do đó, nó thường được như đã tổng hợp rằng "chúng ta sống 

trong tiểu bang. Có một xã hội cơ bản mỗi tiểu bang.Trung Hoa có truyền 

thống lịch sử. Trên tất cả, kể từ khi thay đổi là bình thường, nó là tiểu bang 

mà thường thay đổi hoặc phát triển... Họ có những ranh giới, trong đó yếu 

tố nội bộ và bên ngoài mà họ là "bên ngoài". Họ là "hợp lý" thực thể độc 

lập cho, với mục đích thống kê, họ có thể được so sánh. Ở đâu và khi nào 

các đối tượng trong đó đời sống xã hội xảy ra tồn tại? Hệ thống quan điểm 

thế giới của ông lập luận rằng các đơn vị cơ bản của phân tích nên là hệ 

thống lịch sử chứ không phải là nhà nước xã hội. Đối với Wallerstein, đây 

là nhiều hơn chỉ là một sự thay thế ngữ nghĩa "xã hội" đã có liên kết của nó 

đển "nhà nước", và phía trước có các sự đoán trước các về các nơi và khi 

nào. Hơn nữa, hệ thống di tích lịch sử như là một thuật ngữ nền tảng của 

sự thống nhất của khoa học xã hội lịch sử. 

  Tổ chức được hệ thống và lịch sử cùng một lúc. Wallerstein đã đưa ra 

một tập hợp các giả thuyết liên quan đến bản chất của hệ thống này lịch 

sử. Các ranh giới xác định của một hệ thống lịch sử là "những người trong 

đó hệ thống và những người bên trong nó thường xuyên được tái tạo bằng 

phương tiện của một số loại phân chia liên tục của lao động. "Trong lịch sử 

nhân loại, Wallerstein cho rằng đã có ba hình thức được biết đến của các 

hệ thống lịch sử: hệ thống nhỏ, đế quốc trên thế giới, và nền kinh tế thế 

giới. 

   Trong thời đại  trước khi có nông nghiệp, đã có một đa dạng của các hệ 

thống mini đã được nhỏ trong không gian và trong thời gian ngắn (khoảng 
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một cuộc sống trong khoảng sáu thế hệ). Các hệ thống mini đã rất đồng 

nhất về cấu trúc văn hóa và cai quản, và họ chia tay khi họ đã trở thành 

quá lớn. Các logic cơ bản là một trong những đi có lại trong việc trao đổi.  

Trong khoảng thời gian từ 8000 TCN và 1500 AD, những đế quốc trên thế 

giới là hình thức nổi trội của hệ thống di tích lịch sử. 

Các đế chế rộng lớn trên thế giới đã được cơ cấu chính trị, bao gồm một 

loạt các mẫu văn hóa. Các logic cơ bản là chiết xuất cống từ khác tại địa 

phương tự quản lý sản xuất trực tiếp mà đã được thông qua lên đến trung 

tâm và phân phối lại cho một mạng lưới các quan chức. Khoảng 1500, các 

nền kinh tế thế giới tư bản đã được sinh ra. Các nền kinh tế thế giới đã 

rộng lớn, dây chuyền không đồng đều của các cấu trúc sản xuất tích hợp 

chia cắt bởi nhiều kết cấu chính trị. 

Các logic cơ bản là tích lũy thặng dư đã được phân phối không đồng đều 

ủng hộ của những người có thể đạt được độc quyền trong thị trường 

mạng. Bằng cách logic bên trong của họ, các nền kinh tế thế giới tư bản 

sau đó mở rộng để trang trải toàn bộ thế giới, tiếp thu trong quá trình hệ 

thống mini hiện có và đế chế thế giới. Do đó bằng cách cuối thế kỷ XIX, lần 

đầu tiên, có chỉ tồn tại một hệ thống di tích lịch sử trên thế giới. 

 

4. Trên danh nghĩa của chủ nghĩa tư bản  

   Trong truyền thống yêu cầu thông tin khoa học xã hội, chủ nghĩa tư bản 

là một hệ thống dựa trên cạnh tranh giữa các nhà sản xuất miễn phí sử 

dụng lao động tự do với hàng hóa miễn phí, miễn phí có nghĩa là sẵn có 

của mình để bán và mua trên thị trường một "(1987 Wallerstein, p.38). định 
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nghĩa này được thông qua bởi vì hầu hết chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa 

Mác đã lấy nước Anh sau cuộc Cách mạng công nghiệp như là một mô tả 

chính xác của chỉ tiêu tư bản. Trong mô hình tiếng Anh của chủ nghĩa tư 

bản cạnh tranh, vô sản công nhân (về cơ bản không có đất, đô thị công 

nhân) lao động trong các nhà máy thuộc sở hữu của chủ doanh nghiệp tư 

sản (chủ yếu là tư nhân chủ sở hữu của các cổ phiếu vốn của các nhà máy 

này). Các chủ sở hữu đã mua sức lao động của (và tiền lương trả cho) 

những công nhân, người không có thay thế thực sự, về sự sống còn, 

nhưng để tìm việc làm lương. 

   Wallerstein lưu ý rằng trong mô hình này bằng tiếng Anh, một mức độ 

quy mô chủ nghĩa tư bản được xây dựng trong truyền thống yêu cầu thông 

tin khoa học xã hội. nhà nước A, như là quỹ tích tình hình công việc, được 

phân loại là nhiều hay ít tùy thuộc vào tư bản cho dù đó là đồng dạng với 

chỉ tiêu tư bản chủ nghĩa coi là tiền lương của người lao động tự do.  

Tuy nhiên, Wallerstein lập luận rằng "tình hình lao động tự do làm việc cho 

tiền lương trong doanh nghiệp của người sản xuất miễn phí là một tình 

trạng thiểu số trong thế giới hiện đại. 

  Điều này chắc chắn là đúng, nếu đơn vị của chúng tôi phân tích là nền 

kinh tế thế giới "Nếu điều này là đúng, nếu một mức tư bản suy luận hóa ra 

không được đồng dạng với thực tế của nền kinh tế thế giới tư bản., Sau đó 

các nhà nghiên cứu nên tự hỏi liệu các định nghĩa hiện hành của tư bản 

tiêu chuẩn phục vụ các chức năng hữu ích nào cả. Nói cách khác: Nếu 

chúng tôi tìm thấy ... rằng hệ thống này dường như có các khu vực rộng 

lớn của tiền lương và lao động tiền lương không, các khu vực rộng hàng 

hóa và các khu vực rộng của co� thể sang và không co� thể sang hình 
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                                                                                                                         GVHD:  Th.s Nguy�n Minh Đức 
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thức sở hữu và vốn, sau đó chúng ta nên ở rất ít nhất là tự hỏi liệu này "kết 

hợp" hoặc hỗn hợp của các tên gọi như vậy miễn phí và miễn phí không 

chính nó không phải là tính năng định nghĩa của chủ nghĩa tư bản là một 

hệ thống lịch sử. 

  (Wallerstein 1987) Wallerstein thêm lập luận rằng nếu các nhà nghiên 

cứu đã áp dụng các định nghĩa mới của chủ nghĩa tư bản, cần phải mở ra 

các câu hỏi nghiên cứu mới, chẳng hạn như việc tìm kiếm các cấu trúc duy 

trì sự ổn định của một sự kết hợp đặc biệt cũng như kiểm tra những áp lực 

cơ bản mà có thể chuyển đổi kết hợp theo thời gian. Vì vậy, "các dị thường 

trở thành không phải ngoại lệ được giải thích đi nhưng mẫu được phân 

tích, để đảo ngược tâm lý của các nỗ lực khoa học" (truyền thống xã hội). 

5. Trên sự tiến bộ 

  Trong truyền thống yêu cầu thông tin khoa học xã hội, "con người lịch sử 

là tiến bộ, và chắc chắn như vậy" Wallerstein). Có vẻ như cả hai lý thuyết 

tiến hóa tự do và chủ nghĩa Mác tiến bộ đã chia sẻ điều này giả định cơ 

bản của sự tiến bộ. Đối với Wallerstein: Hệ thống phân tích thế giới muốn 

loại bỏ các ý tưởng về sự tiến bộ từ các trạng thái của một quỹ đạo và mở 

nó lên như là một biến phân tích. Có thể có tốt hơn và tồi tệ hơn có thể có 

các hệ thống di tích lịch sử (và chúng ta có thể tranh luận về các tiêu 

chuẩn theo đó để phán xét). Nó không phải là ở tất cả nhất định rằng đã có 

một xu hướng tuyến tính trở lên, đi xuống hoặc đơn giản. Có lẽ đường xu 

hướng là không đồng đều, hoặc có thể không xác định. Đã được thừa 

nhận này là có thể, một đấu trường hoàn toàn mới của phân tích trí tuệ là 

ngay lập tức mở ra. Nếu thế giới đã có nhiều trường hợp, và các loại, hệ 
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                                                                                                                         GVHD:  Th.s Nguy�n Minh Đức 
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thống lịch sử, và nếu tất cả các hệ thống di tích lịch sử có khởi đầu và kết 

thúc, sau đó chúng tôi sẽ muốn biết điều gì đó về quá trình mà ở đó xảy ra 

một kế (trong không gian thời gian) của các hệ thống lịch sử. 

   Cuối cùng, Wallerstein kết luận rằng chúng ta đang sống trong thời điểm 

lâu dài của quá trình chuyển đổi trong đó các mâu thuẫn của nền kinh tế 

thế giới tư bản đã làm cho nó không thể tiếp tục điều chỉnh máy móc thiết 

bị của mình.Như vậy chúng ta đang sống trong một khoảng thời gian của 

sự lựa chọn lịch sử thực sự, và "phân tích hệ thống thế giới là kêu gọi xây 

dựng một khoa học xã hội lịch sử mà cảm thấy thoải mái với những bất 

trắc của quá trình chuyển đổi, góp phần chuyển đổi của thế giới bằng cách 

làm rõ những sự lựa chọn mà không cần hấp dẫn đến cái nạng của một 

niềm tin vào chiến thắng tất yếu của tốt.” 

   Được trang bị với một phương pháp mới, hệ thống trường học trên thế 

giới đã phát triển một quan điểm mới để từ đó xem xét lại các vấn đề quan 

trọng trong lĩnh vực phát triển. Những phần sau địa chỉ các khái niệm sang 

tạo của semiperiphery cũng như trên thế giới như thế nào quan điểm hệ 

thống đã cung cấp một giải thích mới của nền kinh tế thế giới tư bản trong 

bốn thế kỷ qua.  

 

 

V.Hàm ý chính sách 

     Wallerstein đưa ra giả định  "một thế giới dân chủ, bình đẳng," ông lập 

luận rằng chúng ta nên thay thế một thế giới phong trào cấp mới. Trước 
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hết, ông khẳng định rằng: “Phát triển quốc gia cũng có thể là một mục tiêu 

của hầu hết các bang, như là unreallzable bất cứ phương pháp gì đều 

được thông qua. và đối với những nước nhỏ mà vẫn có thể nhận ra nó, đó 

là chuyển phát hoàn toàn vị trí của sản xuất quy mô thế giới và do đó vị trí, 

lợi ích của họ sẽ có được ở một số khu vực khác” 

      Điều này đã được đặc biệt đúng kể từ năm 1945, khi các vị trí địa lý 

của cả nền kinh tế thế giới không còn có thể mở rộng. Như vậy, phát triển 

trong nền kinh tế thế giới giống như một trò chơi tổng bằng không khi một 

quốc gia nhà, nước mới đến; một quốc gia cũ, nhà nước phải đi ra ngoài. 

Wallerstein cho một ví du: 

      Nếu trong 30 năm tới Trung Quốc hoặc Ấn Độ hoặc Brazil có thể "bắt 

kịp", một quan trọng của dân số thế giới ở nơi khác trong hệ thống thế giới 

này sẽ phải giảm theo một quỹ tích tích lũy vốn. Đây sẽ là đúng cho dù 

Trung Quốc hoặc Ấn Độ hoặc Brazil "bắt kịp" thông qua gắn kết hoặc 

thông qua định hướng xuất khẩu hoặc bất kỳ phương pháp nào khác.       

       Từ góc độ này, Wallerstein cho rằng "tổ chức phong trào quốc gia đã 

tìm thấy chính mình trong một tình thế khó khăn mà không có giải pháp dễ 

dàng, và đó đã góp phần mạnh mẽ đến cảm giác bế tắc và đã được phát 

triển”. Điều này là vì mục tiêu của các phong trào quốc gia là để nắm bắt 

quyền lực nhà nước, người ta hy vọng rằng các nhà nước quốc gia-có thể 

đi ngược dòng mạnh mẽ của dòng trao đổi bất bình đẳng với các khu quan 

trọng. Tuy nhiên, Wallerstein cho rằng kinh tế tự quan tâm của các quan 

chức nhà nước đã đẩy họ đối với tăng trưởng kinh tế và "đánh bắt lên" bàn 

thắng. Kết quả là, các mục tiêu bình đẳng nội bộ và lợi ích của các tầng 



Trươ ̀ng phái hệ thô ́ng thế giới 
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lớp nhân dân đã hy sinh. Thông thường, các quốc gia bị chi phối bởi các 

phong trào thuở trươ�c phản đối (như Ba Lan) thậm chí có thể có chính 

sách đàn áp đối với tầng lớp riêng phổ biến của họ. 

       Wallerstein ủng hộ một chiến lược cấp thế giới mới đòi hỏi phải thực 

hiện của một phong trào thế giới. Đặc biệt, ông gọi một cuộc tấn công trên 

toàn thế giới về lượng dư thừa tại các điểm sản xuất: "Giả sử rằng các 

phong trào chống hệ thống tập trung năng lượng ở khắp mọi nơi trong các 

quốc gia OECD (tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế), trong thế giới các 

nước thứ ba, và có, ở các nước xã hội chủ nghĩa là tốt, với những nỗ lực 

là giữ lại hầu hết các thặng dư tạo ra. Nghĩa là tìm cách gia tăng giá cả của 

lao động hoặc giá bán của các nhà sản xuất trực tiếp ". Wallerstein giải 

thích thêm rằng các mối quan tâm của phong trào này trên thế giới: phải 

được làm thế nào tại mỗi điểm trên dây chuyền hàng hóa rất nhiều với một 

tỷ lệ lớn thặng dư có thể được giữ lại, giảm tỷ lệ lợi nhuận đáng kể trên 

toàn cầu và trong phân phối, tất cả đều được định hướng trong cách này 

hay cách khác nữa để bình đẳng hơn cho sự phát triển... Theo Wallerstein, 

chiến lược này của ông duy trì thặng dư của nhà sản xuất có thể có hiệu 

quả hơn trước, bởi vì nền kinh tế thế giới đã đạt đến giới hạn địa lý và 

đang trong quá trình hết lực lượng lao động dự trữ của mình. Vì vậy, điều 

này sẽ làm suy yếu khả năng cạn kiệt của thế giới tư bản, nền kinh tế để 

phân phối thặng dư và tiếp tục quá trình tích tụ của nó. 

        Cuối cùng, nhấn mạnh rằng chiến lược Wallerstein cấp thế giới của 

mình trong việc thúc đẩy duy trì thặng dư của các nhà sản xuất là khác 

nhau từ các chiến lược trước đây của đấu tranh giai cấp quốc gia. Nhưng 

các nhà tư bản có thể dễ dàng chống lại bằng nhiều cách.  Họ có thể tuyển 
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dụng lao động mới từ các nhiều nước trên toàn thế giới, họ có thể sử dụng 

nhà nước để đàn áp phong trào như vậy, và nếu họ không thể kiểm soát 

nhà nước quốc gia, họ có thể di chuyển các quỹ tích vốn của họ với các 

khu khác mà không nhất thiết phải mất quá lâu để kiểm soát được nó. Về 

mặt này, Wallerstein lập luận rằng phong trào đấu tranh giai cấp "không có 

khả năng liên kết chặt chẽ giữa họ với nhà nước, ngay cả với các chế độ 

mà họ đã đấu tranh để mang lại quyền lực." Thay vào đó, phong trào đấu 

tranh giai cấp phải được tiến hành ở cấp độ thế giới để có được hiệu quả 

trong việc đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi của nền kinh tế tư bản thế giới. 

 

 

 

 

 

  


