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- Z a ;r y ,g t T e ś 1c i. Prra,ca z.awie1ra próbę ollueślenia prrzeldmi01tu i zadań geo
grafii ekonomicznej 'Z 1punk1tu widzenia wkła,diu geogr,afii do rrozwiązywania naczel
nych ptroiblleimów :nauki oraz anallizę :zasardniCizy,c'h ·z;mian w 1Zakre1sie tendencji me
todologicznych jalko podstawy 'tw01rzenia się 'nowego wzorca 1baldawczego geografii 
eko n om.iJczn ej. 

I 

Centra1lnym punkitern rozważań na'd podstawami 1teoretyc:znymi geo
grafii jest jak dotychczas głównie dyskusja na tema't przedmiotu i zadań 
geografii. BHższa analiza poglądów na 'ten temat wykazuj e, że podstawą 
ich formułorwania je1st dopatrywanie 'Się zadań, do któryoh wykonania 
:łą'żyH geograf'owie w oparciu o. anaiHzę ezynności naukowych oraz ich 
wyn]ków ibadawezych. Takie uj ęclie prowadzi do. prz,eceniania 'tradycji 
badawc:zy1ch. 

Nie negując wartości ltego ipodej,ścia dla historii nauki należy stwier
:lzić, że nie przyczynia się ono do określenia pr:zedo:niotu i zadań geo
grafii z puniktu widzenia rozwojowego, a więc zape'wnienia jej odpo
wiedniej roli w nauce. Wydaje się, że ·właściwym sposobem określenia 
przedmiotu i zadań geog,rafii jest przedstawienie 'możliwoś·ci geografii 
w zakresie ro:ziwliązywania pods'tawowyeh problemów nauki oraz nowych 
założeń 'i metod, przy pomocy k'tórych może. ona tego dokonać. 

Wspókzesny e1tap rozwoju nauki ·cechuje gwałtowny wzrost proble
. mów naukowych . o cnraz większej złożoności, 'często na pograniczu róż-
. ~ych dyscypHn, przy rówilloczeshej potrzebie optymalnego rozwiązywa
nia zagadnień praktycznych oraz powstanie nowych 'technik :badaw
~zych, a w s'z:czególnośei el~k'tronowych maszyn szybkolic:ząc)71ch. Bogac
two i złoż'Oność nowyreb problemów naukowych wymaga starannej ich 
:;el~kcji i zastosowania rnajba:rdziej elkonomkznych 'metod i technik ba
:lawc:zych dla ich rozwiązania. 

Długofalowa rprognoza rozwoju geografii 1musi więc 1być oparta na 
~ozpoznaniu podstawowych tendencji metodologicznych geografii w na
wiązaniu do g:łównych kierunków 'rozwoju całej nauki {por. K. D z i e
N oń ski, 1968 oraz Z. C h oj n i ck i, B. Gr u c h m a n, S. Koza r
; ki, 1967). 
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Moż~a b~z. ·więk:szego ryzyka stwierdzić, ż·e ro1a i znaczenie każde:czelny.ch zagadnień poznawczych nauki na przełomie ery no~ożytnej 
?yscyphnY:· Jest .·zw1ązana ·z jej ·w,~ładem w rozwiązywanie poznaw1czcbyło poznanie świata, czy!i ~ego co n~zywano roz~~e~zan1em Się hor_Y~ 
1 społecznie ·waznych pro b l e m o w naukowych; nauka bowiem po-zonltu geograficznego. Dz1ęk1 powstaniu kartografn 1 eksplo::-atorskleJ 
lega na rozwiązywaniu problemów. Efeiktywność tego wkładu zależyroli wielu bada-czy geografia odegrała w tym 'Yażną. rolę. "W_?wczas to 
z 'kolei od właściwych załO'żeń i metod !badawczych danej dysc)llplinyrola społeczna i poznawcza geografii była duzo Większa n1z szeregu 
naukowej. innych dyscyplin naukowych. 

Ka·żda z podstawowych dziedzin nauiki a:na ·swój udział w rozwiązy- 'Jedną z zasadniczych słabości geografii jest nadmierne rozproszenie 
waniu jednego ·z n a czelny ,c h problemów nauki; problemów. tycbi spłycenie problematyki przy równocześnie .mało efektywnej metodo
jest. niewiele i ·stanowi,ą m;e przedmiot zainteresowania różnych dys-logii, 'tkwiącej swymi założeniami w w. XIX. 
CYphn. 

1 
'Y"edł.ug .E. A ·c L-\: er~ an a. (1H67, s. 71) naoc·zelne (problemy ca- Tradycyjne 'paradygmaty geografii nie przyc~yniają ,się już ?~ ~fek-

łeJ 1Dauk1 daJą s1ę. zreduikowac do czterech: tywnego rozwiązywania podstawowy.ch problemow wspołcze.~nosci 1 do·-
1. proiblemu !korpusiku1larnej struktury energii i materii; prowadziły one do dezintegracji geografii w ogóle, a .geografn społecz~o-
2. struktury ~ zawartnśd ikos,mosu; -ekonomicznej w sztczególności, na :szereg słabo związanych dys?yphn. 
3. pochodzenia i fizjologicznej jedności form ·życia; oraz Prowadzi to do przekonania o koniecznośei wytworzenia zmodyfikowa-
4. funkcj?nowan~a systemów o wie1likiej liczbie zmiennych, a zwłasz- nego, nowego wzorca badawczeg?, przede ~szystki~ w, zakresie geo-

cza przyrodniczych 'l społecznych. . gra:Dii społeC'zno-ekonomkznej, ktory P?zwohłby rozw1ą~ac proble~ po-
Każdemu naC'ze'lnemu prob1emowi podporządkowane są następniE zna1nia oraz powszechnego wprowadzenia go do praktyki badawczeJ· 

prohlemy drugiego stopnia, te zaś ·z kolei dzie~ą się na problemy dają,cE Zgodnie z tradycją geografii, koncepcją organizującą dla modyfika
się rozwiązać w oparciu o badania empi'rycz'ne. Różni Ulczeni mogą oczy- cji wzorca badawczego geografii społeczno-ekonomicznej, pozostaje po
wiście problemy te inaczej formułować, jednak zdanie 1sobtie sprawy dejśeie ·c h o rolo g i c z n e, a więc badanie stosuników 'przestrzennych 
z właściwej hiera<r·chii problemów oraz miejsca własnych badań ·w tej i wzajemnego oddziaływania, ale. w aspekcie struktur a l n Y m 
hierarchii :ma istotne znaczenie dla harmonijnego roz:woju całej naU!ki. i dyn a m i c z ri y m {ewolucyjnym), co pozwala poznać funkcjonalną 

Na rble powyższego ·można wysunąć twierdzenie, ·że udz1iał geografL organ:i·zację przest,rzenną układu społeczno-kulturowego, jako członu zło
w rozwiązywaniu naczelnych problemów ·współc:zesnej. nauki jest ·zwią-· żonego sy,stemu przyroda - człowiek. Badanie stosunków przestrzen
zaiDy z probleme1m ostatnim, tj. tbadaniem funkcjonowania systemów nych i wzajemnego oddziaływania każdego z podstawowych układów: 
o wielkiej liczbie ·zm·iennych, a mianow'1cie poznariiem p T z e s t r z e n- środowiska i społeczeństwa sitanowi wspólne ogniwo łączące geografię; 
n e j o r g a n 'i z a c j i i f u n ik 1c j o n o w a n i a ś w i a 't''O w e g o rs y- róWlnocześnie jednak lkażdy ·z tych układów .różni się pod względem zlo
s t e m u ś r o d ·o w i s k o g e o gr a f i c z n e - !S p o ł e c z e ń s t w o, żoności i stabilności. Układ społeczno-kul tur:owy ce1chuj e rwiększa zmien
W systemie tym występują dwa zasadnicze podsystemy o odmiennej ność i szybko rosną'ca złożoność ·organiza·cji przestrzenne·j. 
organizacji i charaikterze prawidłowości nimi rządzących: środowisika Wychodząc zarówno z głównych tendencji współczesnej nauki jak 
geograficzne i społeezęń·stwo. Nie je'Sit to oczywiście jedyny problem ba- i prafktyik:i :badaw·czej geografów ekonomicznych, jako podstawę tworze-
daw:czy geografii, ·wydaje się jednaik, ·że jest to jej 'problem, podstawo- ;nia się :nowego wzorca badawczego geografii ekonomicznej należy wy
wy, który jest równocześnie na,czelnym :problemem nauki. Nie rozpa~ mienić trzy metodologi:czne tendencje wyrażające się w przechodzeniu: 

. truj e si~ na tym miejscu prze~ian poglądów na ·temat tp~ds~awowych 1. od badania prostych zależności do badania ·coraz ·bardziej. złożo-
pro~lemo':' badawczych geografn, 1ktor~ w: syntetycznym ~Jęciu zos~a~~ nych ·całości strukturalnych, tj. systemów; 
J?r2:;edst~w10ne prz~~ S. L e s~ czy c 1~ 1 e g o {19·62) .. N,alezy podkresh~, 2. od ujęć jakościowych do ilośiC'iowych matematycznych; 
ze udział geografn w ro'Z'w1ą·zywan1U tych problemow odbywał s1~ . , . , . . . ' , .. 
w oparciu 0 różne zmieniające się w ~czasie wzory postępowania ·badaw- 3. od podeJSCI.a usze~egołowiaJącego do uogolnraJącego oraz do wy-
czego, stanowiące 1tzw. paradygmaty po~na:w·cze. Paradygmaty to tylE jaśniania 1 przew11dywan1a. 
co powszechnie zaakce·ptowane wzorce badawcze, składające się z okre
ślonych założeń i ~metod .(T. S. Ku h n, 19,68). Paradygmaty, jak tego 
dow·odzi historia nauki, nie są czymś niezmiennym,. a ich rolę należy 
właściwie oceniać :z punktu widzenia przydatności do rozwiązywania 
naczelnych problemów nauki. . Między problema1mi a IParadyg,matamj 
istniej e swoista dialektyka, w której rozwiązywanie problemów nauko.\ 
:wy ch . do~onu) e się przez odrzucanie \Starych ·wz:arców postępowania 
1 przyJ1mowan1a nowych, co z kolei pozwala na przeformułowanie i staJ 
wianie nowych problemów. 

~róba przedstawienia ewolucji pa·radygmatów geografii ze względl{ 
na 1e.h wkład do Tozwiązywania lkażdoraz·owych naczeLnych pro blemó'\~ 
nau~.l w!magałaby obszernego wejśeia w problematykę historii geo-J 
grafn .. N.1e mogąc tego uczyl1lić, należy jedynie ograniczyć się do przyi 
pomnienia w tym zakresie wielkkh tradycji geografii. Jednym z na~ 

~ 

n 

Pierwsza z tych tendencji znajduje swój vvyraz w. postulacie przejścia 
od badania prost)llch sytuacji o 'małej liczlb1ie zmiennych do badania syt~a"
cji 0 dużej liczbie zmienn?ch i ~loż,~nej stru:ktu~z~ wzajemn_Ych ·?ddzia
ływań. Postulat taki powstał głownie w dz1edz1n1e nauk bwlog1cznych 
i społeczno-ekonomicznych, gdzie podstawowe p~oblemy rnają charakter 
wielozmienny i gdzie niewysta~czają?Y. okazał s1~ kl~syczny model po-
znawczy oparty, bądź na badanrach llnwwych ~~1ązkow przyczyn?wych, 
bądź też na .badaniach niezorganizowanych całos~L Dotyczy .to ta~ze g~o
grafii, w której jedną z podstaw.owych przeszkod w b~daniu łanc?,c~ow 
przyczynowych w warunkach nieeksperymentalnych Jest trudnosc IZO-· 
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lacji związku przyczynowo-skutkowego od komplikującego wpływu śro
dowiska. 

. Fostulaty te doprowadziły do sformułowania koncepcji badania zorga
nizowanych struktur w oparciu o pojęcie systemu jako zbioru elemen
tów wzajemnie na siebie oddziaływających oraz tworzących całość, która 
pozostaj e w pewnej zależności od otoczenia. 

Pojęcie systemu nie ma charakteru analityczno-·sumacyjnego. Według 
zał?żeń L. von B er t a l a n f f y' e g o (1951), twórcy tej koncepcji, dzia
łanie systemu zależy nie tylko od własności każdego elementu, lecz także 
od jego miejsca w systemie oraz od sposobu funkcjonowania układu. 

Podstawą teoretyczną są próby sformułowania ogólnej teorii systemów 
przez L. von Bertalanffy'ego (19·511, 19~6:2) i innych jako zespołu pojęć 
i dyrektyw badawczyich 1. 

Pojęcie systemu zostało zdefiniowane matematycznie na gruncie teorii 
zbiorów przez J. K l i r a i M. V a l a c h a (1967, s. 27~54). · 

Zbiór przedmiotów zawarty w pewnym systemie S może być ·przed
stawiony jako zbiór elementów A= {av a2, •••• an}· Jeżeli doda się do tego 
zbioru dodatkowy e1e1ment am który reprezentuje środowisko, to powsta
nie zbiór B= {a1, a2, •••• an}, który zawiera wszystkie elementy wewnętrz-
ne systemu oraz ~lement TeipTezentujący 1środowisko. Następnie narleży roz
patrzyć zależności i oddziaływania między tymi elementami. Jeżeli przy
jąć, że ru reprezentuje zależność między każdym elementem ai i ah to 
można oznaczyć zbiór wszystkich rr; (i, j=O,l, .... n) przez R. Przypadek 
gdy rii= O można interpretoWiać w ten sposób, że ai nie posiada wpływu 
na rii. Na gruncie tych term'inów system może być zdefiniowany przy 
pomocy twierdzenia gło:szą1cego, że ka·żdy zlbiór S= {A, R} jest syst.emem. 

System tworzą zatem: l) zbiór elementów, zidentyfikowanych przez 
pewne cechy przedmiotów, 2) zbiór relacji ~iędzy cechami tych przed
miotów, oraz 3) zbiór zależności między cechami tych przedmiotów a śro
dowiskiem. 

Pojęcie systemu stanow! punkt wyJscia rozwiJaJącej ~ię teorii syste
mów, rozumianej nie tyle jako zbiór twierdzeń ogólnych powiązanych 
dedukcyjnie, eo jalko zlbiór pojęć i dyr1ektyw o różnych mozliwych kom
pleksowych strukturach, dostarczający aparatu pojęciowego dla badai1 
empirycznych. 

Jako podstawę analizy w ujęciu teorii systemów D. H ar v e y (1969) 
wymienia takie własności systemu jak strukturę, zachowanie, środowisko, 
stan i parametry. 

StruktuTa systemu składa się z elementów i relacji zachodzących lnię-
dzy nimi (por. O. L a n g e, 1962, s. 26). 

Próba określenia pojęcia elementu w zasadzie sprowadza się do twier
dzenia, że stanowi on podstawową jednostkę systemu. Dalsza interpre
tacja przedmiotowa napotyka na zagadnienie identyfikacji i skali. Chodzi 
tu o relatywizację elementu do skali w jakiej rozpatruje się system. To 
co mo·że stanorvvić element na pewnym poziomie analizy, maże stanowić 
system na niższym poziomie. Prowadzić to może do hierarchicznej orga
nizacji systemów. 

1 Wybór wcześniej1szych a.rty:kułów na temat ogólnej teorii sy:s1temów L. von 
B er t a l a n f f y'e g o, C. G. H e m p l a, R. E. B a 1S s a or.ra:z H. Jon a s a wraz 
z wpcro·wadzeniem A. B e d n a r.r ·czy k a zamiesz.czony jest w "PcrZ!egl. Zagran. Liter. 
G@ogr." z. 2. Warszawa 196,6. 
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Drugi składnik struktury systemu stanowią relacje. Podstawowymi 
typami relacji są relacje szeregowe, równoległe i s~rzężone. An.aliza prze
strzenna relacji jest dokonywana przede wszystkim w oparciu o topo
logię algebraiczną w postaci teorii grafów. 

Zachowanie systemu stanowi dalszy aspekt jego badania. Badanie za
chowania systemu jest oparte na zespołach przyczynowo-skutkowych, 
które go determinują. Może ono być opisane też przez równania, których 
zmienne łączą wektory wejść z wektorami wyjść. 

Środowisko systemu należy traktować jako składnik pewnego meta
systemu lub systemu wyższego rzędu, któ~ego zmi~ny. po:voduj~ bezpo
średnie zmiany w rozpatrywanym systemie. Okreslenie srodow1ska dla 
pewnego systemu wymaga odpowiedzi na pytanie, jakie są istotne ele
menty zewnętrzne dla działania pewnego systemu. 

Stan systemu stanowi zbiór wartości, jakie przybierają zmienne sy·
stemu w pewnych punktach czasowych, przy czym wyróżnia się zwykle 
stan przejścia i stan równowagi. 

Parametry systemu są natomiast zmiennymi, na które nie ma wpływu 
działanie systemu, mogą one być zdeterminowane przez wpływ środo
wiska i stanowią stałe systemu. 

Systemy klasyfikuje się w różny sposób. Zasadniczy podział wpro
wadzony przez L. von Bertalanffy (1951) stanowi rozróżnienie· między 
systemami otwartymi i zamkniętymi. Należy zrócić uwagę, że an~logiczr:y 
charakter ma ujęcie regionu ekonomicznego przez K. D z 1 e w o n
ski e g o (1961) w kategoriach otwarcia i domknięcia. 

W systemie o t war ty m następuje wymiana materii, energii i infor
macji ze środowiskiem, natomiast system z a mknięty jest całkowicie 
izolowany od środowiska. W związku z tym R. C h orle y (1962, s. 32) 
stwierdza, że drugi typ jest szczególnym przypadkiem pierwszego - za
chodzi to wóiwezas, gdy transport eneT.gii i materii z .oraz do systemu jest 
równy zero. 

Zasadnicze znaczenie dla analizy systemów ma według D. Harvey'a 
(1969) koncepcja organizacji i informacji. System jest wysoce zorganizo
wany wówczas; gdy tak się zachowuje, że np. znając wartość jednego 
elementu systemu możemy przewidzieć wartości pozostałych elei?ent~v: 
systemu. Zdezorganizowany jest natomiast wtedy, gdy przy znaJomosci 
n - l elementów nie można przewidzieć zachowania elementu n. Jak o 
miara ilośti organirzacji w systemie może !być traktowana informa-cja. 
Teoria informacji wykorzystuje sformułowanie matem~tyczne drugie~o 
prawa termodynamiki przez ujmowanie pojęcia informacji analogic~n1e 
do entropii. Wzrost entropii wskazuje na przejście od wysoce zorganizo
wanego stanu do mało zorganizowanego soonu, a więc zanikanie struk
tury. 

Pojęcie entropii w znaczeniu statystycznym można sformułować na-
stępująco: 

jeżeli spośród n: zdarzeń każde może się pojawić z prawdopodobień-
n n 

stwem p1 , p2 , .••• Pn, gdzie ~pi= l, to wówczas wyrażenie H= -?pi logapi 
i=l t=l 

nazywa się entropią. Dla zdarzeń o równym prawdopodobieństwi: będz~e 
wynosić H=log2n. Kiedy wszystkie Pii są równe sobie, H: stanowi maksi
mum, co oznacza, że gdy wszystkie zdarzenia są jednako prawdopodob
ne, to pojawia się maiksimum entropii. 
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Mimo krytyki M; C h i s h o l m a (1967) taka koncepcja badawcza Analiza badaw,cza tego systemu może być oparta na różnych zało-
przedstawia dla geografii duże znaczenie robocze. Zamiast ujęcia sun1a- żeniach i metodach, jednak dopiero "systemowe" ujęcie pozwala na zro
cyjnego, które pojmuje organizację struktury przestrzenno-ekonomicznej zumienie podstawowych zależności, jakie są związane ze zmia:q.a1ni wy
jako zbiór różnych odrębnych elementów i procesów, proponuje się ją wołanymi przez działalność gospodarczą· człowieka w ekosystemach śro
traktawać jako system złożony z szeregu podsystemów i układów. Sy- dowiska naturalnego oraz poprzez uchwycenie mechanizmu sprzężeń ich 
stem ten jako organizacja różni się od właściwości poszczególnych ele- powrotnego oddziaływania na system społeczny tych zależności, którę 
mentów: i jest rządzony własnymi prawami. iobejmują zakłócenia samoregulacji środowiska. O ile bowiem w systemie 

Ujęcie takie nie jest w geografii czymś zupełnie nowym. Przejawiało społ~cznym ~ys~ępują w wielkiej skali procesy np. urb~nizacyjne o d~
się ono w podejściu funkcjonalnym, w pojmowaniu regionu ekonomicz- datnim sprzęzen1u zwrotnym, I?row~dzące do w~ro.stu. 1 przekształcania 
nego jako wzajemnie powiązanego układu elementów oraz w kierunku ;struktury przestrzenno-ekonomiczneJ, to w odniesienip. do ekosystemu 
ekologicznym. Najbardziej oryginalnym przykładem na terenie geografii śro?owiska naturalnego ich oddzi.aływa~ie :n~ charak~er ~ wiel.e bardz~ej 
ekonomicznej może być koncepcja N. Koł o s s o w ski e g o (1947) ujmo- złozony. Cząs~kowe ~rozpatrywanie zaleznosci, pozwalało Jedyni.e na dia
wania regionu ekonomicznego jako zespołu produkcyjno-terytorialnego. g~ozy, natomi~st. zbyt sł~ho posuwało na~rzod sp~a'":'ę po~nanm mecha
Jednak dopiero w ostatnim czasie podejście to zaczyna się rozwijać, świa- n~zmu dete:minuJąc~go rownow~gę ~kolog:c~ną., "f!Jęc.Ie tak1e ~aczyna so
domie nawiązując do ogólnej teorii systemów, a to dzięki pracom bie torowac drogę ł zarysowuJą się mozhwosci opracowania podstaw 
R. C h orle y' a (1962) oraz P. H a g g e t t a (1965). teorety1cznych i m'odeli obejmują1cy;ch w różnaraikich aspekta'ch podsta-

W świetle tych ujęć najlepiej wyłania się obraz regionalnej organi- wo'Ye relacj~ i zależności między śrogowiskiem geograficznym i społ~
zacji struktury przestrzenno-ekonomicznej jako systemu otwartego, zło- cz~nskt~vem Jako systemem (por. D. R. S t 0 d d ar t, 1967, Z. C h oJ-
żonego z szeregu układów. Są to: n 1 c . I, 196~a). . . . . , . 

. . , . . . . . Nie wdaJąc się w dalszą dyskusJę na ten temat, nalezy zauwazyc, ze 
l. układ :uchu _ludzi I dobr, wyrazaJący . wzaJe~ne od?zm~;y~anle ujęcie "systemowe" dostarcza niewątpliwie nowych podstaw do zro-

w J?.rzestrzeni; ar:al,Iz~, tych_ st:u~tur w postaci. modeli grawitacJI 1 ~~- zumienia i wyjaśnienia poznanych już struktur geoctraficznych, jak i rzą-
~UZJI pozwala wyJasniC zale.znosci zachoclzące między ruchem, odległoscią dzących nimi praw. o 
1 czasem; 

2. układ sieci transportu i łączności, reprezentujący podstawową pod-
przestrzeń społeczno-ekonomiczną; struktura tego układu jest wyjaśniana III 
przez cały szereg prawidłowości i modeli; 

3. układ sieci osadniczej, przedstawiający wiele zależności zachodzą- Druga tendencja ściśle związana z pierwszą wyraża się w matema-
cych między liczbą i wielkością ośrodków, ich funkcjami a działalnością tyzacji metod geografii ekonomicznej. Przyczyniły się do tego: rozwój 
ludzką oraz zasobami, w postaci szeregu teorii i prawidłowości; szeregu działów i gałęzi matematyki stosowanej w innych dyscyplinach 

przyrodniczych i społecznych, jak stat)71sty'ki matematycznej i rachunku 
4. pola lub przestrzenie społeczno-ekonomiczne, wyrażające rozmiesz·- prawdopodobieństwa, teorii grafów, łańcuchów Markowa, teorii infor-

czenie zjawisk społeczno-ekonomicznych jako zespołu ciągłego. macji, powstanie elektronowych technik obliczeniowych ora·z wzrost infor-
P. Raggett (1965, s. 18) interpretuje ruch ludzi, dóbr, pieniędzy i in- macji ilościowych, dotyczących zjawisk społecznych. i gospodarczych 

formacji, tj. powiązania występujące w regionalnej organizacji prze- w ujęciu przestrzennym. 
strzenno-ekonomicznej jako przepłytw energii potrzebnej do utrzymania Szczególną rolę w shJsowaniu metod matematycznych odgrywa sta
systemu otwartego i twierdzi, że system ten utrzymuje raczej swoją tystyka matematyczna, a w szczególności analiza regresyjna będąca pod
organizację aniżeli zmierza ku maksimum entropii, czego dowodem jest stawą szacowania oraz testowan!a modeli poznawczych, takich np. jak 
stałość regularności kolejnościowego szeregowania miast. System osad- modele grawitacji. Zagadnienia tego autor nie będzie omawiał, gdyż było 
nicz~ (~iej~ki) jako u~ład otwarty podlega zasad~ie. ekwifinalności, która ono już przez niego rozpatrywane (Z. Chojnicki, 1966, 1967, 1968). 
:przeJawia się w tyn1, ze be~ względu ?a warur:ki poc~ątk~we proces ,t~n Na tym miejscu należy zwrócić uwagę na te działy matematyki sto
Jako. pr?~es ergotyczny zm~.~rza. do rownowag1 wyrazoneJ regularnoscią sowanej, które mogą przynieść na polu geografii najszybszy postęp ba
koleJnoscww~g~ szeregn~~nia mias.t. . . o dawczy, realizując założenia "systernowe", a mianowicie: l) analizę czyn-

Samo poJęcie entropn stało się podstawą anahzy osadnictwa Jako nikową 2) teorię grafów 3) łańcuchy Markowa oraz 4) metody symulacji 
pr~estrzennego układu losowego w pracach L. Curry (1964) i J. M i e d- losowej'. · ' 
w l e d kowa_ (1967). Analiza czynnikowa stanowi zespół metod matematyczno-statystycz-

Jeśli pominąć na tym mieJscu zagadnienie związane z badaniem sa·- nych, służących do ~wyodrębnienia pewnych nieotbserw·owalnych wyroia
mego systemu "środowisko geograficzne", to trzeba zwrócić uwagę na rów lub składników zwanych czynnikami, które leżą u podstaw kore
dai:sze możliwości poznawcze, jalkie przedstawia podejście "systemowe" lacji w danych zbiorach zaobserwowanych zmiennych. Pozwala to na 
do badania zależności "środowi1sko geografi'Czn~społec'zeństwo" jako zło- zastąpienie wyjściowego zbioru cech, które charakteryzują opisane obiekty 
żonego -systemu. Prob[em ten nie tylko reaUzuje zasadę jednoś-ci geografii, lub zjawiska jakimś mniejszym zbiorem hipotetycznych zmiennych, tj. 
lecz stanowi równocześnie poids'tawow~e zagadnienie współczesnej cywili- czynników. Czynniki te zawierają podstawową informację zawartą 
zacji. w pierwotnych zmiennych. 
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Analiza czynnikowa jako metoda badania w geografii układów wielo
zmiennych, zapoczątkowana przez M. G. K e n d a l l a (1939) oraz 
B. J. L. B er r y'e g o {1'91611), może się wykazać szerokim zakresem za
stosowania (por. T. Czyż, 1967, 1968). Jej zasadnicze znaczenie polega 
jednak na tym, że pozwala ona na wykrywanie ukrytych :struktur 
determinujących zmienność przestrzenną zjawisk. Ustalenie zbioru czyn
ników ukrytych ma służyć do wyjaśnienia zależności między obserwo
walnymi cechami zjawisk. 

Na podstawie ustaleń T. Czyż (1969) należy stwierdzić, że w bada
niach geograficznych zastosowanie analizy czynnikowej może służyć do 
rozwiązywania następujących problemów: 

a. Na pierwszym miejscu należy wymienić rolę analizy czynnikowej 
jako metody redukcji masy informacji za1wartej w wiel\kkh zbiorach da
nych statystycznych. Wynikiem takiego postępowania jest zastąpienie 
zaobserwowanego zbioru cech mniejszym zbiorem· czynników. Stanowi 
to zwykle pierwszy etap procedury typologii przestrzennej i regionali
zacji; dwa dalsze etapy to metody analizy podobieństw, oparte przede 
wszystkim na współczynnikach odległości i algorytmach grupowania prze
strzennego. 

b. Ściśle z tym związane jest zastosowanie analizy czynnikowej do 
bezpośredniej metody klasyfikacji pr~y użyciu techni~i Q jako metody 
grupowania jednostek obserwacji w typy według największego podobień
stwa cech. 

c. Analiza czynnikowa może służyć także jako metoda ortogonalizacji 
zmiennych w etapie wstępnym w stosowaniu regresji wielorakiej i ana
lizy dyskryminacyjnej. Chodzi tu o uzyskanie czynników w postaci zbio
ru statystycznie niezależnych wartości czynnikowych. 

d. Odmienny charakter zastosowania metody czynnikowej wiąże się 
z taką interpretacją czynników, która może prowadzić do wykrywania 
związków przyczynowych. W analizie przestrzenno-e~onomicznej, w któ
rej poszczególne sytuacje mogą być badane w warunkach rzeczywistych, 
a nie eksperymentalnych, zastosowanie analizy czynnikowej może słu
żyć rozplątaniu kompleksu zjawisk przez wykrycie różnych odrębnych 
źródeł zmienności oraz ich redukcji do prostych czynników (przyczyn 
głównych), przez eliminację zależności przypadkowych. Na tej drodze jak 
się wydaj e analiza czynnikowa może odegrać pewną rolę w budowie teorii 
w geografii. 

e. Wreszcie może też służyć jako narzędzie testowania hipotez, doty
czących sformułowanych uprzednio postulowanych "wymiarów" ukła
dów przestrzennych. 

Dotychczasową wysoką ocenę analiza czynnikowa zawdzięcza przede 
wszystkim temu, że stanowi jako metoda redukcji (ad a) wstępny etap 
typologii przestrzennej, uzupełniony następnie różnymi metodami okre
ślania stopnia podolbienstwa i grupowania. Należy j ednaik zrwrócić uwagę 
na inne sposoby zastosowań, a w szczególności zastosowania związane 
z badaniem przyczynowości i testowaniem hipotez. 

Nie w:chodzą,c ibiHżej w 01cenę krytyki tej metody, należy jednak 
stwierdzić, że wyodrębnia ona w zasadzie czynniki statystycznie nieza
leżne, łączone addytywnie, stąd też wymaga ona właściwej interpretacji. 
Zagadnienie to szczególnie w badaniach ekonomicznogeograficznych mo
że być wyjaśniane przez interpretacje czynników w języku różnych ty
pów przestrzeni. 
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Zastosowanie analizy czynnikowej rokuje duże możliwości w zakresie 
wykrywania różnych typ~w ukrytych struktur przestrzennych. 

Teoria_ .grafó~, która stanowi dział topologii aLgebraicznej stwarza 
nowe mozhwosci badawcze geografii w związku z analizą struktur ukła
dów przestrzennych (por. C. B er g e, 1958, O. br e, 1966 oraz W. P u l
c z Y n 1968). Zas.tosowanie teorii grafów stanowi przykład rozwiązywania 
pewnych zagadnień z punktu widzenia topologicznego i zostało zapocząt
kowane. przez K. J. K ~n s k y' e g o (1963), który opracował szereg miar 
topologiCznych, stanowiących parametry opisujące strukturę sieci trans
~ortowej. Dalszy wzrost zainteresowania teorią grafów przez geografóvv 
Jest konsekwencją realizacji postulatów anaiizy systemowej. Synteza do
t:ychczasm;~~ych osiągnięć oraz perspektywy dalszego rozwoju teorii grafów 
w geogr~fn opracowane przez P. Raggetta i R. Chorley'a (1967) wykazuje 
olb;z1mie. bogactwo z~stosowań w geografii i świadczy o dużych możli
w?s~mch In~erpretacyJnych w zakresie badania podstawowych struktur 
('sle~I) ul~~ado~ :prostye~. Ana1li'za podstawowych struktur torpdlogicznych, 
talk~1ch Jak sieci gałęziowe, obwodowe i bariery oraz geom.etrycznych 
t~ikirch jak ks1ztaH, gęstość, po:s'tać . i porządek stanowią podstawowe poję
Cla dla oceny przepływów i loika'liza1cji sied różnego ty1pu oraz badania 
strukturalnych .zmian sieci, a więc irch rozwoju i transformacji. 

Łańcuchy Markowa stanowią modele matematytczne dla $o:p.i:su pe;w
nych typów procesów, które pojawiają się w sekwencji kroków poprzez 
pewien zbiór stanów (J. G. K e m e n y, J. L. S n e l l, 1962): Łańcuchy 
Markowa tworzą podzbiór procesów Markowa z dodanym warunkiem. 

· stacjonarności. Wektor prawdopodobieństwa wyjściowego i macierz przej
ścia wyznaczają całkowicie proces Markowa. 

Dotychczasowe zastosowanie łańcuchów Markowa w badaniach prze
strzennych miały przede wszystkim charakter analityczny i przykładowy, 
ale według D. Harveya (1969) metoda łańcuchów Markowa ma duże zna
czen~e. P?tencjalne w badaniach ewolucji w geografii człowieka, ponieważ 
umozhwia rozpatrywanie zależności czasowej zdarzeń w systemie lokali
zacji geograficznych oraz badanie równowagi jako stanu statystycznego 
w kategori~ch procesów zachodzących współcześnie w społeczeństwie. Me
tody te stanowią podstawę badania zmian i dynamiki układów prze
strzennych. W miejsce dotychczasowych modeli operujących przede wszy
stkim statyką porównawczą, a więc modeli, w których wymiar czasu może 
być uwzględniony tylko przez określenie zmiennych· wejściowych jako 
funkcji czasu lub modeli wzrostu w ujęciu przestrzennym, łańcuchy Mar
kowa pozwalają opisać ewolucję układów przestrzennych, zapełniając 
lukę między geografią historyczną a postulatem badań dynamicznych. 
~alsze możliwości rozszerzenia zastosowania łańcuchów Markowa wiążą 
Się z zastosowaniem stacjonarnych procesów stochastycznych. . 

lV!odele symulacyjne :budzą ostatnio poważne nadzieje w geografii 
ekonomkznej w związ!ku z poszukiwaniem złożonych zagadnień, przy 
pomocy których dałoby się zastąpić niemożność przeprowadzenia ekspe
rymentów. Istota symu'laeji polega w1ła:śnie 'na i'mitorwaniu przelbiegu 
p~wnych zajwisk i śledzeniu ich rozwoju. Jest ona eksperymentowanien1 
nie tyle z samym zjawiskiem, ile raczej z jego modelem, stanowi zaterr1 
eksperymentowanie zastępcze. Podstawową metodą symulacji numerycz
nej jest technika Monte. Carlo. Według R. L. A ck o f f a (1969, s. 430) 
stosowanie techniki Monte Carlo obejmuje trzy decyzje badawcze: 

a. jak otrzymać zbiór liczb losowych; 
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b.· jak przeJSC z tych liczb do zmiennych losowych z pewnego. okre
ślonego rozkładu prawdopodobieństwa; 

c. jak zwiększyć skuteczność ocen uzyskanych z procesu badań wy
rywkowych, czyli jak zmniejszyć wariancję oszacowań. 

Rezultaty rozwa1żań nad za'Stosowaniami głównie w dziedzinie migraej i 
i układów miejsc centralnych i nad problematyką teoretyczną symulacji 
numerycznej W. L. G ar r i s o n a (1962), D. H ar v e y' a (1967) 
i O. War nery d a (196-8) wykazują, że: 

l. metoda Monte Carlo dolbrze Qdw:zorowuje proces eksperymentalny 
przebiegający w czasie, w którym złożone prawdopodobieństwo tak wza
jemnie oddziałuje, że daje w wyniku układy typowe oraz taki proces, 
którego podstawy są wynikien1 indywidualnych decyzji; 

2. metoda ta przedstawia szczególną wartość, gdyż n1ożliwa jest teore
tyczna interpretacja zmiennych losowych, a rozwiązania nie można uzy
skać na innej drodze; 

3. zasadniczym problemem sy1nulacji geograficznej jest sformułowa-
nie metody dla porównywania wyników symulacji z rzeczywistym ukła
dem. 

Przedstawione powyżej dziedziny nie wyczerpują wszystkich możli
wości zastosowania matematyki w badaniach geograficznych, a obejmują 
tylko te działy, w których poziom efektywności jest na tyle wysoki, że 
należy rozwinąć w oparciu o nie badania o szerokim zakresie. 

Dalszy postęp w zastosowaniu matematyki jest związany z rozwojem 
teorii geografii, w celu ustalenia odpowiedniości między strukturą relacji 
wyjściowych założeń badania systemów geograficznych, a strukturą pew
nych działów matematyki. Izomorfizm ten pozwoli ha realizację postu
latów analizy ęystemowej i budowę w języku matematyki teorii o po
staci dedukcyjnej. Do działów tych należy zaliczyć różne typy geometrii 
nieeuklidesowej, analizę Fouriera, analizę spektralną oraz· kanoniczną. 

IV 

Trzecia tendencja wyraża się w przyjęciu takiej strategii postępowa
, nia badawczego, która pozwoli nie tylko ustalić .aktualny stan zdarzeń 
lub opisać konkretny system, lecz także wyjaśnić i przewidywać procesy 
i działanie systemów. 

. Wyjaśnianie i przewidywanie jest zasadniczym cele1n postępowania 
badawczego, wiążącym naukę z praktyką, gdyż pozwala na skuteczne 
oddziaływanie i przekształcanie przyrody i społeczeństwa. Osiągnięcie tego 
c~'lu wy~maga jednak zmiany postawy badaw·czej; obok podejścia uszcze
gółowiającego~ należy rozwinąć postępowanie uogólniające, zmierzające 
do wykrywania prawidłowości i budowy teorii, (por. Z. Chojnicki, 1968, 
1969b). Należy przy tym zwrócić uwagę, że nie można tych dwóch typów 
postępowania przeciwstawiać sobie; uogólnienia i budowa teorii stanowią 
dalszy etap opisu, czego dobrym przykładem jest symbioza astronomii 
opisowej i astrofizyki. 

Udział postępowania uszczegółowiającego i uogólniającego w poszcze
gólnych naukach wiąże się z ich ambicjami poznawczymi i rolą, jaką 
chcą odgrywać w rozwiązywaniu problemów naukowycht Odrębną; ale 
ściśle z tym związaną sprawą jest problem granic uogólniania, jakie wy
stępują w badaniach geograficznych różnego typu zjawisk (generalizacje 
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historyczne, empiryczne i teoretyczne prawa naukowe). Nietrudno jest 
zauważyć, że dyscypliny, które chciałyby ograniczyć się tylko do postę
powania uszczegółowiającego, muszą bądź zrezygnować z wyjaśniania 
i przewidywania, bądź też oprzeć je całkowicie na prawach i teoriach 
innych nauk, lub na wiedzy potocznej. Tak byłoby np., gdyby ograniczyć 
problematykę nauk geograficznych tylko do geografii regionalnej, która 
koncentruje się na opisie uszczegółowiającym, a w próbach wyjaśniania 
korzysta z uogólnień innych nauk o Ziemi i nauk społeczno-ekonomicz
nych. Równocześnie dobrze rozbudowana wiedza teoretyczna stanowi dro
gowskaz dla opisu selektywnego, który musi być przez nią kierowany 
w postaci pytań· wynikających z rozpoznania problemu naukowego. 

Nie analizując bliżej podstaw logicznych wyjaśniania trzeba stwier
dzić, że ze względu na charakter przesłanek, którymi w badaniach geo
graficznych mogą być głównie uogólnienia o typie praw statystycznych, 
wyjaśnianie przybierać będzie przede wszystkim postać schematu induk
cyjno-probabilistycznego. Wyjaśnianie indukcyjno-probabilistyczne ma 
według C. G. H e m p l a (1968) dwa charakterystyczne aspekty: a) prawa 
statystyczne wchodzące w skład takich wyjaśnień oraz b) szczególny ro
dzaj wynikania probalbili'stycznego, które łą,czy twierdzenia wyjaśnia
jące z wyjaśnianymi. 

Brak praw naukowych na terenie geografii stwarza konieczność wpro
wadzenia na ich miejsce uogólnień różnego typu, hipotez oraz modeli. 

Jedną z dróg budowy uogólnień jest formułowanie hipotez jako pro
jekcji uogólnień na drodze wnioskowania statystycznego. Ujęcie to wnik
liwie przedstawia P. Raggett (1965, s. 281), konstruując hipotezę dla wielu 

·zmiennych w oparciu o macierz współczynników korelacji ·oraz jej reduk
cję i wydzielenie pewnych relacji wiodących. Również R. D o m a ń ski 
(1969) postuluje budowę hipotez na drodze statystycznej. 

Zasadniczą drogą pokonywaNia trudności związanych z niedorozwojen1 
i brakiem twierdzeń ogólnych jest budowa modeli teoretycznych jako za
łożeń, które w zamiarze formułujących je ma:ją być odwzorowaniem pew
nej klasy relacji badanych struktur. Istotnym elementem takiego postę
powania jest to, że modele stanowią założenia upraszczające, co zwykle 
polega na przyjęciu pewnyJch założeń wzma·cniających środki wniosko
wania, np. że posiada się informacje co do rozkładu prawdopodobieństwa 
pewnych zdarzeń lub też eliminuje się pewne zmienne. 

Budowa modeli, mimo że zawiera poważne niebezpieczeństwo nad
miernego uproszczenia, a nawet óderwania się od rzeczywistości, stanowi 
jednak w obecnym stadium rozwoju geografii ekonomicznej konstrukcję 
metodologiczną, będącą w miejsce praw naukowych podstawą wyjaśnia-
nia i przewidywania. · 

Logiczna struktura przewidywania naukowego jest taka sama jak 
wyjaśniania, oba są traktowane jako konsekwencje praw naukowych 
i pewnych informacji o faktach. Ale według M. B u n g e (1959) identycz
ność struktury logicznej nie oznacza identyczności epistemologicznej·, po
nieważ dla przewidywania charakterystyczna jest szczególna niepewność 
wynikająca z pojawiania się nowych faktów. 

Trudności, na jakie napotyka wyjaśnianie w geografii ekonomicznej, 
potęgują się jeszcze w odniesieniu do przewidywania. I tu w miejsce praw 
naukowych wprowadza się modele poznawcze. 

Naukowe zainteresowanie przewidywaniem, a w szczególności formu
łowanie twierdzeń dotyczących przyszłości, staje się zasadniczym kry-
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teri~m wartości danej nauki. Również w geografii wzrosło zaintereso
wanie metodologią przewidywania (por. J. G. S a u s z ki n 1967 J. B i r d 
1969, Z. C h oj n i ck i, 1969c). ' ' ' 

Współc~esny stan metodologii przewidywania w zakresie nauk społecz
no-e~onor;uczn!.c~ od~nac~a się dużą róż,norodnością sposobów przewidy
wania,. kto~e rozn1ą. s1ę m1ędzy sobą zarowno pod względem typu logicz
nego,, Ja~ 1 z uwag1 na przeznaczenie dla rozwiązywania poszczególnych 
problemów (por. A. S i c i ń ski, 1969). · 

, W zależności od . ch~r!łkteru problemu,. cech specyficznych zjawisk, 
~to re chcemy przew1dzi.ec, czasokresu oraz tego, czy wnioskowanie jest 
Jednora:o;ve, c~y powtarzalne, występować będą różne metody, często 
uzupełniaJące s1ę. 

Tradycyjną metodą przewidywania w zakresie zmian rozmieszczenia 
zja~isk b~ły deterministyczne modele oparte na statystyce porównaw
c~eJ. P~zyJmowa~o tu po prostu, że wraz ze zmianą w czasie zmiennych 
n1ezaleznych zmienią się odpowiednio zmienne zależne, np. w modelu 
Thtinena. 

. Rozwój I?etod ilości?wyc~ przewidywania, stosowanych lub dających 
s1ę stoso;vac do badania zmian struktury przestrzennej sprowadza sie 
w zasadzie do powstania dwóch typów ekstrapolacji: · -

l. :kstrapol.acji zmiennych endogenicznych modeli opisowych, głównie 
modeh regresyJnych; 

2. ek.strapolacji procesów stochastycznych. . 
Ana~1za dotyc~czas0wych .~siągni~ć wykazuje, że ta druga grupa me

tod moze odeg~.ac w geografn powazną rolę. Chodzi tu o stochastyczne 
mode}e ewolUCJI syste~ów przestrzennych, w których podstawą badania 
są łancuchy Markowa 1 metody Monte Carlo oparte na znajomości empi
rycznycb- prawdopodobieństw. 

Efektywne zastosowanie metody ekstr:apolacji do przewidywania wy
maga realizacji dwóch założeń: 

. 1. w stosunku do sytuacji wyjściowej nie nastąpi żadna gwałtowna 
zmiana; 

2. możliwe jest zanalizowanie stabilności wszystkich elementów skła
dowych badanego fragmentu rzeczywistości {por. Z. Pawłowski, 1968). 

Metoda ekstrapol~:ji. w1ma~a ~ięc prz;de w~zystkim wysiłku kry
tycznego :V celu wyrozn1en1a dziedzin, w ktorych ekstrapolacja jest moż
hwa. K~n~eczne jest ~ięc wydzielenie tych elementów, które .w większym 
lub .mnieJs~~m s~opn1u pozwalają na zastosowanie ekstrapolacji. Taka 
~na~Iz.a mozhwa. Jest w pewnym stopniu w odniesieniu do zmienności 
IstnleJ~cych ~lementów i ~elacji między nimi. Brak natomiast metody 
prz.~w1dywan1a powstawania nowych elementów i nowych rodzajów re
laCJI. .Przy~ładem mogą tu być rewolucje techniczne i społeczne oraz 
or~aniZac.yJne. Stanowi t? jedną. z podstawowych barier ograniczających 
stosowanie metod prze'wi'dywania opartych na ekstrapo1lacj i, która jest 
zatem metodą przede wszystkim prognozowania krótkoterminowego. 

~etoda ektrapolacji może być w badaniach geograficznych rozszerza
n~ 1 wzb?gaco;na przez analizę topologiczną. Jeśli przyjmiemy, że prze
widywanie dązy do !badania ·zmian, jakie w wyniku ewolucji zaiChodzą 
w strukt:rrz.e przestrzennej, to zmiany te możemy traktować jako od
ks~tałcenia. 1 deform.acje w geometrii różnych typów przestrzeni ekono
miC.znych 1 geograf:;znych. Gdyby znać prawa tej deformacji, łatwo 
mozna by przedstawie obraz w przyszłości. 
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Oprócz wymienionych tendencji zarysowuje się też zagadnienie 
udziału geografii w rozwiązywaniu problemów praktycznych w oparciu 
o teorię optymalnych decyzji w ujęciu przestrzennym. Zagadnienie to 
podjęte m. in. przez Z. Wysocki e g o (1968) wymaga jednak odrębnego 
potraktowania, gdyż stanowi wyjście poza zasadniczą koncepcję geografii 
jako dyscypliny poznawczej. 

Przedstawione tendencje metodologiczne, jako podstawa tworzenia się 
nowego paradygmatu geografii, stanowią jedynie ogólne założenia i me
tody, wymagające konkretyzacji i empirycznych wyników, które są za
sadnicznym sprawdzianem wartości nowych koncepcji metodologicznych. 
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3BbiillKO XOYIHMIJ;KM 

OCHOBHbiE METO.IJ:OJIOrMqECKME TEH.IJ:EHIJ;MM 
COBPEMEHHOYI 3KOHOMJ1qECKOYI rEOrPA<PMM 

213 

Pa6oTa co~ep2KMT npo6y onpe~e~eHMH npe~MeTa M 3a~aq 3KOHOMMqecKow reo

rpacpMM C TOqKM 3peHMfl BK~a~a reorpacpMM B perneHMe r~aBHoiX npo6~eM HayKJii, 

a TaK2Ke aHa~Jii3 OCHOBHoiX Jii3MeHeHJiiM B 06~aCTM MeTO~O~OrJilqecKMX TeH~eHIJ;MM 

KaK OCHOBol HOBOrO MCC~e~OBaTe~oCKOrO o6pa3IJ;a 3KOHOMMqecKOM reorpacpJiiJii. 

YqacTJile reorpacpliiM B perneHJiiJil r~aBHOIX BonpocoB HayKJii CBH3aHo c Bonpo

coM cPYHKIJ;JiiOHMpOBaHMfl CJiiCTeM C 6o~oiliJiiM qJiiC~OM nepeMeHHoiX, a MMeHHO C M3y·

qeHJileM npOCTpaHCTBeHHOM opraHJii3aiJ;MJii M cPYHKIJ;JiiOHMPOBaHJilfl MMpOBOM CMCTeMbi 

reorpaq:mqecKaH cpe~a - o6IIJ;eCTBo. Mcc~e~oBaHJile 3TOM CMCTeMol ~0~2KHO onM

paToCfl Ha HOBole o6pa3IJ;oi (napa~JilrMoi), • :qTo Tpe6yeT M3MeHeHJilfl . MeTO~OB I%I 

OCHOBHoiX n0~02KeHMM reorpacPJiiM. 0praHJii3YIOIIJ;eM KOHIJ;elliJ;JileM 3KOHOMJilqecKotł 

reorpacpliilii ocTaeTcfl xopo~orJii'L!eCKJii:tł no~xo~, T.e. M3yqeHJile npocTpaHCTBeH

Hoi« OTHOilieHJiiM M B3aJiiMHOrO B03~eMCTBJilfl, HO B CTPYKTypHOM M ~MHaMJilqecKOM 

acneKTaX. 3TO ll03BO~fleT M3yqJiiTo cPYHKIJ;~OHa~oHyiO npOCTpaHCTBeHHYIO opraHJii-

3aiJ;JiiiO 06IIJ;eCTBeHHOM CJiiCTeMoi KaK 3BeHa C~02KHOM CJiiCTeMoi npMpO~a - -qe~OBeK. 

Mcc~e~OBaHJile npOCTpaHCTBeHHoiX OTHOilieHJiiM M B3aJiiMHOrO B~JilflHJilfl Ka2K~OM M3 

OCHOBHoiX CJiiCTeM: cpe~bi . Jii 06IIJ;eCTBa flB~fleTCfl 06IIJ;JiiM 3BeHOM, 06'be~JiiHfliOIIJ;JiiM reO

rpacpMIO. Ka2K~aH Jil3 3TMX CJiiCTeM OT~Jii'L!aeTcH c~OlKHOCToiO M ycTOM'L!MBOCToiO, 

C TeM, 'LITO 06IIJ;eCTBeHHafl CMCTeMa xapaKTepM3yeTCfl 6o~ornew M3MeH'L!JiiBOCTbiO Jii 6oi

CTpee pacTyiiJ;eM C~OlKHOCToiO. 

0CHOBOM cPOPMliiPOBaHJilfl HOBOrO JiiCC~e~oBaTeJioCKOrO o6pa3u;a 3KOHOMJii'L!eCKO:i1 

reorpacPJiiM flB~fliOTCfl Tplii OCHOBHoie MeTO~O~OrM'LleCKMe TeH~eHIJ;JiiJii: 

(l) OT M3y'LleHJilfl npOCToiX 3aBJiiCJiiMOCTeM K M3y'L!eHJiiiO BCe 6o~ee C~OlKHbiX CTpyK

TypHoiX COBOKynHOCTeM, T. e. CJiiCTeM; 

(2) Ó~ Ka'LleCTBeHHOrO K KO~Jii'LleCTBeHHOMy, MaTely.[aTMqecKOMy llO~XO~y; 

(3) OT yTO'L!HHIOIIJ;ero K o6o6IIJ;aiOIIJ;e:M:y no~xo~y, K o6'bHCHeHJiiiO Jii ,nporH03Jilpo

BaHJiiiO. 

IIpe~cTa:a~eHHole TeH~eHIJ;JiiJii HB~aroTcH ~Mllio o6IIJ;liiMJii no~o2KeHMHMJii Jii MeTo

~aMJii Jii HY2K~aiOTCfl B KOHKpeTJii3aiJ;MJii, a TaK2Ke no~y'L!eHJiiJii 3MllJilpJilqecKMX pe3y~b

Ta'TOB, KOTOpole CTaHyT OKOH'L!aTe~oHoiM llOKa3aTe~eM npJilrO~HOCTJii HOBOrO llO~XO~a. 

IIep. X. ,IJ;epeHroBcKa 

ZBYSZKO CHOJNICKI 

THE BASIC METHODOLOG ICAL TENDENCIES OF CONTEMPORARY 
ECONOMJC GEOGRAPHY 

The authar pre1sents l) an a:tte.mpt to define the subject and aimls of economic 
geography f.rom the point of view of the ·contribution of geography to the .solution 
of the principal problems of sdence, and 2) an analysi·s of the trend of methodo
logical changes lead~ng to the emergence of a new paradigms in economic geo
graphy. 

The share of geography in solving the pdndpal problems of science focuses 
on the functioning of sysrtems of great numbeii' of variables, and more speci
fically - the study of the spatial organi'Zation and functioning of the world 
systerri: geographic environment - huma;n society. 

Przegląd Geograficzny - 3 
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The study of thi1s system mus1t be based on new paradigms, and thi·s requ 
the changes in methods and a:SSIUimpltionls of ~eog,raphk research. 

The organizing concept of economk geogrraphy remailns the chorological 
proach, i.e. the study of spatia11 rela:tions and in!te1radio1n, bUit studied in 
struc1mral and dy,namk aspect. H permrus to indenltify the func:tiona'l srpa:tia'l 01 

nization of society a1s a suhsyrsltem of the broaderr system .na'ture-,socie~ty. 

study of spa'tial relations and intera:c,tion of each of the sub1sys1tems - nat1 
environment and society - cons.tH,utes a link UJnifying geography a~s a scie' 
These subsystems diffe!T ars to their compllexity anld IS:talbiLHy; the sodal systen 
charade:dzed by g,rea,ter variabiHty and more rapid,ly growing complexilty. 

The ba'ses for forming a new paradi~m in eGonomie geography are tb 
prindpal methodological tendendes whi·ch can be ex1pre1ssed in the movemE 
l) from exa,mining simple rela1tion to exalmining more complex s.tructures < 

syJSJtems; 2) from qualitaftive to quan1t'Haitive approach; 3) from paf!tiouladzingi 
generaUzing, exp>lanatory and predktive aprprroa1ch. l 

These tendencies are on[y generraJl aiSSIUJmpltions and method's: they dem~ 

conoretization and empkica[ reSiu~1Js whkh ar·e the fina'l c:rirteriO'n for as•ses,si,ng ~ 

va'lue of new aprp:roa·ches. 
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