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Podstawowe aspel(ty roz·woju społeczno ... gos
podarczego. 

Struktura a rozwój 

Praca ma na echt przedstawienie koncepcji rozwoju społeczno- go8podar·· 
czego jako-podstawowej kategorii pojęciowej nauk społecznych. Pojęcie 

rozwoju jest wieloznaczne i wykorzystywane w różnych kontekstacJJ. 
Jak pisze R.Stemplowski: "Żyjemy w czasach, kiedy poj~cie rozwoju 
funkcjonuje zarówno jako produkt optymistycznej wizji i artykulacji in
tcreaów społecznych, jak i na.rzędzia analizynt Chodzi więc o to, aby na 
gnmcie takich podstawowych kategorii przedmiotowych, jak zmiana i 
struktura, przedstawić jego charakter i funkcje poznawcze, maj<}c na celu 
wykorzystanie go w analizie przestrzenno-ekonomicznej i regionalnej. 

C1-ęśr pierwRr.a - struktura a rozwój -· pnedstawia zwi:p:ek, jaki za·· 
chodzi między tymi aspektami społec?.eństwa lub systemu społecznego w 
toku ic:."h zmian oraz ich wzajemne uwikl:u1ia. Dalsze części dotyczą dwóch 
zagadnie1i: czę~ć druga- dynamiki rm~woju spole<":zno-go"podarc?.ego i jej 
zaburzeń, a w szczególności rozwoju normalnego, zmiauy jego kientnku 
i punktów zwrotnych, stagnacji oraz jego zaburzeń (kryzysu, zapaści 
i kataklizmu). Część trzecia obejmuje zagadnienia rozwoju społeczno
gospodarczego w ujęciu przestrzennym. 

1 R.Stt>mpłowski: Roz1116j jako przedmiot dyrku1ji. W: Ameryka Lacimka. Dythirja o raz-
fiOfJju. Warszawa 1987, s. 5. 
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Założenia po}ęciowe: struktura i podstaV\rowe typy 

zmian 

Struktura 

Pojędr ~~trukt.ury jeRt. wysoce wiełoznacznr. W śrórl różnych ~po?-obów 
rozumienia pojęcia struktury podstawowe :r.n::tczenie ma ujęcie rela
cyjne gtruktury, jako sieci relacji, jakie zachodz~ między ćlement;uui 
wyróżnionej całości, t.j. pewnego nkładn łnh syfłt.f'mU. 1\.oncepdi tej przfl 
ciwst.awia. się koncepcję pr?.f~dmjotową., według- której 8trukturę tworzy 
zbiór obiektów wraz z zachodzącymi między nimi relacjami, a nic sa •• tc 
rełacj<' międr.y obiektami.' 

W r.naczeniu prr.edmiotowym pojęcie strukt:ury jest toisam(' lub 
r.błiżóne do pojęcia syst.emu, co stwarza da.lsze nieporozumienia. 

Proponowane ł;ntaj podstawowe pojęcie struktury ma charakter rela
cyjny i reałistycz.ny. Struktura w tym ujęciu jest r.biorem relacji real
nych wi~ą.cych obiekty oraz pongdku.ią.cych je przestrzennie. Istot(} 
pojęcia Btruktury jest więc występowanie realnego 1.1kładu relacyjn~go w 
postaci sieci relacji wią.żą.cych, stanowiących powiązania, oddziaływania 
lub sprzężenia obiektów oraz relacji przestrzennych. Realny charakter 
~tru.ktnry 1.achodzi wówczas, gdy relacje te występują między obiektami 
konkretnymi, choć o różnym stopniu złożoności. 

Relacje wią.żą.ce obiekty zachodz9 wtedy, gdy między nimi występuj(~ 
oddziaływanie. Dwa rói.ne obiekty są. powiązane v.. Pob<}, je?,~łi co naj
mniej jeden oddziałuje na dn1gi. Zadwci.Y.i t.o wtedy, gdy zmianie stanu 
jednego obiektu towarzyszą. zmiany stanu drugiego obiektu lub gdy je· 
df"n ohiekf: modyfikuje r-ac.howanie lub r.mi:my innego obiektu. Są. one 
przejawem prawidłowości rzą.dzą.cych mechanizmami kształtowania i ge·
nerowania rzeczy. 

Relacje prr,estr?.enne maj<} charakter sepa.ruj<}cy i poną.d.kuj;y:y, a nie 
wiążą.cy, ale warunkują. one oddziaływania. Relacje te warunkują. bowiem 
działanie i uaktywnianie mechanizmów generujących rzeczy. 

Takie pojęcie struktury jest ści8łe zwią.zane z pojęciem systemu 
jako obiektu konkretnego złożonego z innych konkretnych obiektów 
stanowi9Cych jego składniki, które s9 tak powi<}za.ne z sob9 przez ich 
strukturę, Że tworzą. całość wyodrębnion<} z otoczenia.' 

1 Por. J.Kmita., L.Nowak: Studia nad teordycżnvmi podrtawami humanirtyki.Poznań 1968, 
s. 169; J.Kmita: Z metodologłcmvch problembtD interpretacji hum.anirtycznej. Warszawa 1971, 
s. 126 i n. 

3Patn M.Bunge: Truti1e on Baric philo1ophg T .IV: Ontologg II: A World oj Sy•tem1 Dnr· 

drecht. 1979, 8.6 i in.; Z.Chojnicli: Realirtvczna koncepcja •v•temu. «Sprawozdania 1 VS:O ·, nr 
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N a terenie językoznawstwa i antropologii społecznej i socjologii pow·· 
stała specyficzna orientacja metodologiczna pod nazw~ strukturalizmu. 
Przyjmuje ona. występowanie inwaria.ntnych elementów.struktury, które 
nie ułega.jl) r.mia.nie i maj~ samodzielny charakter. W niektórych wers
jach strukturaliJ.mU

1 
utożsamia się też stn.lktury z prawidłowościami lub 

regularnościami przyjm.uj~, że stanowi~ one u.kryty wymiar i wyr,nacza.j~ 
zjawiska empirycz.TJ.e. 4 

N aleiy w zwi~zku z tym stwierdzić 7..e: 
l. Nie można uznać bezwzględnej stałości struktur, gdyż nie 

potwierdr.a.j:) tego wyniki badań stnudur prowadzone na. grunde róinych 
nauk empirycznych. Struktury, tak jak wszelkie realne obiekty złoione 
(systemy konkretne), podlegaj:} zmianom, jednakże w różnym stop· 
nin. Zakres stałoRei i zmienności struktur r.a.leży od rzą.dz:}cych nimi 
pra.widJowości. 

2. Prawidłowości nie S:) tożsame ze strukturami, ale stanowią ich 
wla..~nośł. Prawidłowości nie S:) też specyficzne dla struktur, lecz dla 
własności n~eczy, ich zmian, procesów itp. 

3. Struktury realne (powi~ania., porz:)dki) występuj:} na różnych 
potiomach rzeczywistosci i mogą być zarówno ukryte (istotnościowe}, 
jak i zjawi~kowe. 

Oprócz tego podstawowego znaczenia relacyjnego, które można na
zywa<.' po prostu "stn.tkturą", na terenie nauk społec~mych wyf'tępuje 
pochodne pojęcie struktury grupowej jako klasy obiektów. Określa je 
stosunek równoważnmki ustalony na podstawie- relacji wchodz<}Cych w 
skład struktury w znac~eniu podstawowym. 

Podstawmve typy smian 

Pojęcie zmiany lub r.:mim ma ważne znaczenie w na.u~e; jak stwiPrd1.a 
bowiem M.Bunge, u faktycznie biort}c nauki opisujf,, •!fiainia.j(}, przewi
duj'}, kontroluj9 b1b W71JV10lttif zmianr r6żnego rodzaju - takie jaki ruch, 
narastanie, podział i ewolucja".' 

Zmiana jest przejściem z jednego stanu rzeczy do innego stanu~ a 
więc modyfikacj:} rzeczy. Rzecz to konkretny obiekt. Stan rzeczy to 

104, s.20-24; Z.Chojnicki:Teryforia!ny rysfem rpoleuny. "Biuletyn KPZK PAN" 1988, z. 138, 

11. 29. 
4Patn C.Levi·Strau!!s: Antropologia 1truklurtdna.. Wannunva 1970; J.Piaget: Strukturalizm. 

Warszawa 1972; T.Płuiańsli:Ilumanizm i atruktury. Warsuwa 1972; A.Sch.afi':SzA:ia o Btruktu

rslizmie. Wars~awa 1983; M.Flill: Teorie druktury 1polecmej 111 sntropologii funkcjonalnej. 
5Bunge: Truti•e on Btnie Plt.ilosophy. T.IJI:·Onlology l: The Furniture of tAe Worltl. Dor· 

drecbt 1977, e. 215. 
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zbiór właBnośd łub cech obiektu. Zmiany zachodzą wię~ r.awsze w obiek
tach łub s~ zmianami obiektów ilościowymi bądt jakościowymi, bądt też 
jednymi i drugimi. 

Głównymi rodr.a.jami zmian są: procesy, historia i roz'wój. Procesy są 
zmianami seryjnymi stanów obiektu, hi::~toria jest całością zmian obiektu, 
a rozwój ciągiem zmian ukierunkowanych i nieodwracalnych struktury o-
biektu. · 

Procesy, Pojęde procesu można scharakteryzować następuj~o: Pro
ces jest sekwencją zmian stanów rzeczy, wykazujących wewnętrzne u
porzą.dkowanie i stanowiących przejście od pewnego wyróżnionego stanu 
do innego wyr67.nionego stanu rzeczy. Proces można też ujmować jako 
serię ,y.d_arzeń. 1 

Porr.ą.dPk wewn'-.'t:rzny w zhior?.P l'!t.anów rzeczy stanowiących proces 
wyr.uaczony jest przez rela.cję wyprzedzania. w tym Żbiorze. Proces wy
od.r~bniają wyróżnione stany stanowiq.ce początek lub koniec sekwencji 
Rtan6w rzeczy. Ogólnie biorą.{~, tnHłno jest jednak podać kryteria usta
łania wyróżnionych stanów rzeczy. Chodzi tu o stany istotne dJa pows
tania, przekształcania. i zanikania obiektów. N a.leży rozróżnić: l) proces 
jako pewif>n typ sekwencji 1.mian, które rnog~ zachodr.ić w obiektach pew
nego rodY..aju i mogą realizować się wielokrotnie; 2) konkretną. realizację 
lub pnebieg procesu w danym przypadku. W pierwszym znaczeniu mówi 
Rię o procesie czystym, w dntgim o procesie realnym lub konkretnym. 

Trzeba także zwrócić uwagę na następujące ogólne własności pro
cesów: 

l.) procesy realne mają więcej niż jeden aspekt, gdyż każdy aspekt 
ma związek z jakimś innym aspektem; st~ też realne procesy nie są 
jednolite i nie występują w czystej postaci; 

2.) procesy realne są przejawem łub realizacją prawidłowości; 
3.) procesy realne zawierają pewne składniki losowe; 
4.) procesy realne są poprzedzane i są następstwem innych procesów .2 

Proces jako sekwencja zmian. zachodzi w czasie lub ma wymiar 
czasowy.· . Wymiar ten może być rozpatrywany w dwojakim ujęciu: 
wewnętrznym i zewnętrznym. W ujęciu wewnętrznym trwanie procesu 
wyznacza swoisty pomiar czMu, np. czas (okres) dojrzewania łub choroby. 
W ujęciu zewnętrznym trwanie procesu jest określone przez datowanie 
czasu uniwersalnego. · 
-~-~~.~-·------·------------

1Por.: M.Bunge: op. cit., 1977; A.N.Whltehead:· Procen and Rea.litg. New Yorl t!ld9; 
A.N.Whit.ehead: NfJul:a i IVJitd noVJoiytny. Kraków 1987. · 

lM.Bunge: op. cit., 1977, s. 252. 
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Stogownie do podstawowego podziału rzeczywistości na sfPrę prr,yrod· 
nic?.() i spolec~m~ przyjmuje się taki sam podział procesów. Ograniczę si•~ 
tylko do uwag· na temat procesów społecznych. Proce.sy społ('cznc nalrży 
tor.umie( sr,eroko. Ob~jmuj~ one ?.ar6wno procesy czysto społer.r,n~, ja.k i 
procesy gospo<hrcz~, kulturowe i połityc?,ne, a więc wsr,ystkie te proceRy, 
które zachodz(} w społeczeństwie j systemach społecr.nych. Jak st.wierdza 
J au Szczepański, ''T'ror.F:sy społeczne M} ujednolic{)n.ymi 8o·ia.mi zmitw. w 
Bystcmach ~polecznych, tzn. w 8tosunka.ch, instytu.cfach, grupach i innyr:h 
rodzafach sy<~temt)w llpolcc::m.ych "! 

ProcPsy te wyst.,amj=l ua r67.nych por.iom~h r,łożouo~d i form spo 
lec~mych i wobec skomplikowanej problem:\tyki rzeezywistości spnleczw'.i 
trudno jc::~t pokusić się o ich wyczcrpuj(}ClJ. i pełną .kla.syfiJmcję. Wohe<' 
sblych r.mian, jakie zachodr,~ w RpołP.<"r.eJiRbvie or~.z róinych P.yRtemach 
społecznych, konceptualizacja i badanie procesów społecznych Hl:anowi~ 
główny element poznani a społeczeństwa. 

Historia. W ujęr.in przedmioł:owym pojęci.- higtori1 mo7..na nkrdlir 
nast~puj ~co: 

Ilist.ori:1 stanowi cało{;~ łub or~ół snkc(;syw1qch zmian konkretnego o 
biekt11 w okreRi(' jPgo trwani~' Takie pojmowanie historii bliRkie jeRt 
njęcin jej jako dziejów obiektu lub tego, co się dzieje z obiektem. { Talc 
wi9c historig. jest. zarówno życie jakiegoś człowieka, jak i dzieje paJ1stwa 
lu h nar?( lu, Ziemi, a nawet ewolud a vV szerhświat.a. 

Należy zwrócić uwagę, że do pierwszej poło'wy XIX wieku bi:1torię 
utożsamiano z dziejami ludr.i lub pailstw. Koncepcja. ta ulegb dopiew 
~mianie po(l wpływem O(lkrycia ewołncji w grologii i biologii. W 1.asad7,iP 
każdy obiekt. konkretny (rzecz) ma swoj9- historię. 

StosunP-k historii i procesu przedstawia się nasł.ępuj:}co: 
l. HiRtoria ohejm11je zmiany konkretnego obiektn, jaki(> 7.arhod7.iły w 

ciq.gu jego istnienia.. Proces obejmuje tylko pewną. sekwencję zmian wy
odrębllion:j. przez pewne wyróżnione stany ohieklu. Proces nic pob-y·.va 
~ię ?. trwaniem obiektu i mo7.e hy(< realizowany wiełokrobti('. 

2. Historią. jest ogól zmian obiektu, ma ona więc charakter całościo\'\'Y· 
Proces r.aś to zmiany tylko niektórych własności lub aspektów obiektu. 
Stq.d na historię ohiektu składają się r6ine procesy, na prr.yklad hist.o-

3J.Szczepa.ris!ti: Elementarne pojtcia uxjologii. Warszawa 1963, s. 20.5. 
4Wedh1g J.Topoblth•go ~rmin "historia" przybrał dwa zasadnicu znacunia: odpowit'dntb 

dr.it"jów (reu gtrta~) or;u ołtrcśłenia rdarji o tych dzidach (hirtoria rerum gr.stMum). Pirrv;sz(' 
ujecie dot.yczy przedmiotu, d~u!?t' wiecłzy o tym przedmiodr. (Metodologi11 historii. WM~z.;m'ł 

1973, s. 53) 
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ria życia człowieka zawiP.ra m.in. takie procesy, jak: uczenie, kariera 
zawodowa, choroba, dojrzewanie, starzenie biologiczne. 

Zmiany historyczne ma.j9 określony wymiar czasowy, który moie być 
również ro~patrywany wewnętrznie i zewnętrznie 

W ujęciu wewnętrznym wymiar ten, zwany też czasem wewnętrznym, 
wyznaczaj9 pewne procesy rozwojowe, których tworzenie pozwala po· 
dzielić histori~ obiektu na p('wne przedziały czasowe (etapy, epoki itp.). 
Procesy rozwojowe kształtujq.ce nowe własności obiektu prz.ebiegah od 
pewnych wyróżnionych stanów obiektu do stanów będ<}cych ich lruhui
na.cj9 i wyznaczają zdarzenia o określonej doniosłości. Na pno;ykład w F.y
ciu człowieka mo g<} być nimi: ukończenie studiów, osi9gnięcie stanowiska 
itp. ~ozwalaj9 podzielić życie ludzkie na okre~lone etapy i kształtują. czas 
wewiJ.ętrr.ny ?:yda htrlzkiego. Poniewai jednak na. historię obiektu skła
daj:} się rór.ne procesy, trudno jest je zobiektywizować, gdyi zależy to od 
ustalenia ich ważności, tj. wart.ościowania.. 

W nj~in y,ewnętrznym wymiar cr.asu uRtala się na. podst.awie da
towania czasu uniwergalnego, którego określenie nie zawsze jest jednak 
możliwe. 

Rozwój. Pojęcie rozwoju -- tak jak procesu oraz higtorii · · opiera się na 
pojęciu zmiany. Spróbujemy ustalić jego treść 

Rozwój jest ci~giem zmian ukierunkowanych i nieodwracalnych do· 
kormj<}cych się w strukturze obiektów złożonych, tj. gystemów.~ 

Ci~g zmian stanowi:}Cych rozwój ma w zasadzie charakter długotr· 
wały i składa się z far., stadiów lub etapów. Długotrwałość tych zmian, 
jak i po(ł?.iał na fa:r,y ma charakter względny i zale:l.y od rodr.ajów sys
temów. Jest inny w zmianach świata przyrody nieożywionej, ożywionej 
i społeczeństwa. 

Ror.wój jako ci~g zmian ma charakter ukierunkowany lub jednokie
runkowy. Ukierunkowanie zmian nie ogranicza się tylko do aspektu i
lościowego, a więc wzrostu lub malenia pewnych cech obiektu. Obejmuje 
też przemiany obiP.któw, a zwłasr.c:r.a powstanie nowych własnośd. Tak 
więc nie są. rozwojem obroty Ziemi i innych planet, zmiana pór roku, 
kr~żenie wody itp., gdyż są. to zmiany cykliczne, a nie jednokienmko
we. Zmiany stanowi:y.e rozwój R:.J. też nieodwracalne; gdyby uznać, że 
rozwój obejmuje również zmiany odwracalne, to np. topnienie lodu lub 
zamarzanie wody można by nazwać rózwojem. 

11Por. 'N .KraJewsk.i: Poj~eie roz'IIJoju i port~ p u. W: J .Kmita (red.): Założenia teoretyczne 

badań nad roz'IDojem lairtoryczngm. Warszawa 1977, s. 26. 
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Zmiany struktury stanowi~ istotny składnik pojęcia rozwoju, cho
ciaż rozwój nie ogranicza się do zmian struktury, gdyż może obejmować 
zmiany stanu składników obiektu jako systemu oraz własności globalnych 
systemu. Jednak zmiany stanu składników zawieraj~ zawsze zmiany ich 
struktury jako svst~mów niższego rzędu. 

Zmiany obiektów (systemów} stanowi~e ich rozwój S:) kształtowane 
r,arówno pr~ez czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne, a. więc tkwią 
zarówno w samych systemach, jak i w ich otoczeniu, czyli we wpływie 
innych obiektów. Trudp.o się więc zgodzić z pogl<}dem, ie mają one tylko 
charakter wewnętrzny i s~ spontaniczne. 11 

Należy zauważyć, że działanie czynników wewnętrznych i zewnę
trznych w rozwoju obiektów może być rozpatrywane także w kate· 
gorii struktur wewnętrznych i zewnętrznych. Struktura wewnętrzna 
stanowi zespół mechanizmów oddziaływań wewnętrznych o spontanicz
nym charakterze, a struktura zewnętrzna jest zespołem oddziaływań 
zewnętrznych indukowanych przez inne obiekty. 

Co do roli czynników wewnętrznych i zewnętrznych w zmianach 
obiektu, to są one zależne od jego różnych aspektów. Rozwój obiektu 
pod pewnym wr.głędem odbywa się spontanicznie, a pod innym przf;7. 
oddziaływ~nie otoczenia. Rola czynników wewnętrznych i zewnętrznych 
może być też różna ze względu na rodr.aj obiektów oraz przebiegać inaczej 
w 'poszczególny<.'h etapach kh rozwoju. 

Główne uj~cie rozwoju społeczno-gospodarczego 

Badania rozwoju społeczno-gospodarczego, tj. ukienmkowanyr.h i niPorl
wracalnych zmian struktury spoleczenstwa i systemów społeczno-gospo
darczych, obejmuj~ następujące ujęcia: l) calościowe i częściowe, 2) pro
cesowe i finalne, 3) opisowe i wartościuj~ce, 4) ilościowe i jakościowe. 12 

l. Uj~de calościowe i cs~ściowe 

Ujęcie całościowe rozwoj11 społeczno-gospodarczego odnosi się do r.mian 
rzeczywistości społecznej, na którą. składają. się systemy społeczne. Rze
czywistość społeczna ulega stałym przemianom, w toku których powstają 
i przekształcaj~ się systemy społeczne. W ujęciu całościowym rozwój 

llP:atrz W .Kra.jewski: Poj~cia rozwoju i post~pu. W: J.Ki:nita (red.): Założenia twretyc::n~ 
badań nad rozVJojcm historycznym. Warszawa 1977, 11. 28; K.Zanńar:a: W sprawie 1taturu pojeć 

ontologicznych roz'IIJoju i port~pu. W: J.Kmit:a (red.): Założenia twretyczne .. . , s. 501 
l:!Por. Z.Chojnkki: The Bci1ic Elemcntr of a Theory o/ Sodo-ewnomie Developmcnt of Coun

try a• Regional System. Rcgional Development in Jap<~n and Poland. Tok.yo 1988, 11. 21·51. 
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Rpołenmo-gospoda.rczy jest ror.pa.try,v:my jako r,miany wła:mo~ci globał
ny~h ~yst.emów społecznych ukierunkowane na zwięks1.anie ich do?.oności 
i ?.n)żnicow:tnia z jednej strony, a integracji z drugiej 

Ujęcie cr,ęściowc rozwoju t:1połecr.no-gospodarczego dotyt~y,y poszer,e 
g6łuyr.h składników rzeczywistości społecznej: gospodarczej, kulturowej, 
politycznej i ich własności oraz jej otoczenia, :\ więc ekologicznej. 

2, UJęde procP-aowe i flnlłlne 

W ~"'lJ>ekcie procPHowym d1rHhi o to, jak przebiega ror.wój społecr.no·· 

gospodarczy, a więc o charakterystykę procesów rozwojowych. Pro
cesy rO?;wojowe to takie procesy, które kształtuj9 nowe własności sys
tr-m,')w Rpokczuo-gospodarczych, a przede ws:1.ystkim nowe własnoRci jego 
Rt.rukbtry. ·wykorY.ystują.c sformułowanic O.Lange, aspekt t<'n można 
okrcślir na.'3tępnją.co: "W toku rozwoju po8zczeg6lne calości l()CZfJ nię 

'" Hldn.rly l11rrdziej nlwmplikowane w calolei 'wyższego rzędu', które odz
naczaj q sit; nowymi wlrumoiciami ; nowymi prawidlowolciami nie ~po· 

tykanymi dotychczas".n 
Pódstawowymi procesami rozwojowymi są procesy :r.ró?.nicowania 1 

procesy integracji. 
Procesy zróżnicowania zachodz9 na płaszczyznach: geograficznej 

(powstawanie terytorialnych systemów społecznych: państw, narodów, 
systemów regionalnych, lokalnych), gospodarczej (zmiany produkcji, 
specjali:r.acja, rozwój techniki}, kulturowej i politycznej. 

Równief. procesy integracji Y.achod:1.9 na tych samych płasr-c7.y7.nach 
w aspekcie finalnym chodzi o to, ku czemu zmierza rozwój l) pewien 

stan systemu, który stanowi bą.d~ pewn~ kulminację rozwoju, b9dź 
pewien wyróżniony ~tan transformacji systemu. 

3. Ujf!cie opisowe ł wartościuj,ce 

W ujęciu opisowym rozwój spoleczno-goflpodarczy rozpatntje się ze 
wY.ględu na charakter zmian, czyli na te własności lub aspekty systemu, 
kt.óre ulegaj9 zmianom. Szczególne znaczenie ma jednak poznanie mc
rhani7.mu rozwoju, a zwłaszcza czynników roy,woju, 

W ujęciu wartościuj~ym rozwój społeczno-gospodarczy rozpatruje 
się z punldu widzenia realizacji celów działalności ludzi. Cele te stanowią. 
podstawę działań zmierzaj9cych do ich realizacji. Proces rozwoju spo
łeczno-g-ospodarczego stanowi więc cią-g .zmian sterowanych lub koh· 
trolowanych przez ludzi. 

130.Lange: Cafolć i rozw;ój w; lwietle cvbernetyH. Warszawa HHlZ, s. tO. 
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Cele rozwoju spoleczno-gospodarc1.ego występują. na trzech pm;io
madt hler~rchicznych: l) na potiomie nadrzędnym, na którym kształtują. 
się najwyższe wartości o charakterze ogólnoludzkim;. 2) na poziomic 
strategicznym, na kt.órym aktuałlznje się cele nadnędne i ustala prio
rytety cywilizacyjne; 3) na poziomie operacyjnym, na którym określa się 
sposoby realizacji .~~łów strategicznych. 14 

W pojęciu ror,wnju mieści się t.ei pojęcie postępu, które ltl.Oina trak
tować jako pewni;!. odmianę pojęcia rozwoju o charakt€rze wartościującym. 
Postęp określa się jako rozwój od form lub szczebli niższych do wyż
szych.16 

Opiera się więc na pojęciach "wyższy" łub "niższy", które mają. 

charakter wartościujl}Cy. Powstaje w zwi:}Zku z tym problem, r.zy 
pojęcie postępu ma charakter bezwzględny, czy też wzgh:rlny. N ;vlani'~ 
pojęciu postępu bezwzględnego (lub absolutnego) charaktent stwarza 
jednak zasadnic1,c trudności, związane z ustaleniem obiektywnych kry
teriów postępu. Proponuje się r.a takie kryteria uznać twiębr.aniP. się 
zróżnicowania i integracji układu (systemu) .16 

Trudności zwią.zane z ustaleniem bezwzględnych kryteriów postępu 
u~rum.dniają. pogląd, że ma on charakter subiektywno- wartościuj:vy. 
Pojęcie pqstępu uodzwierciedla ... borviem raczej 1ludzk!} 11kalt; (}1·er1' 

aniżeli obiektywne cechy świata, fakt, i.i procesy rozwoju tDznoszQcrao 

ai~ wartoleiujemy na og61 rmzvtywnie, a procesy rozwoju opa.dnjq,cf:gn 

rJ.egatyw,n.ie ". 17 

4. Uj~de jakościowe i ilościowe 

Jakościowy aspekt rozwoju dotyczy zmian stnt.kt11r Rpołen;nych, ~j. t rang
formacji, w toku których nabierają. one nowych własności czą.r.tkowych i 
globalnych. 

Ilościowy aspekt rozwoju w ujęciu opigowym ujmuje pojęcie wzrostu. 
Pojęcie to odnosi się do zmian ilościowych stanu skladuików systemu 
społecznego, a zwłaszcza gospodarki. Wzrost gospodarczy pojmuje sj~ 
jako powiększenie masy dóbr i usług ustalonych w pogta.ci produkcji 
globalnej, dochodu narodowego itp. Stosowanie kryteriów ilościowych 
prowadzi często do utożsamiania rozwoju społeczno-gospodarczego ze 

HT .Kocowski: Potrztbg czlowiektL Wrocław 1982, s. 271. 
15W .KrĄjewsli:Pojecis rozwoju i po•tepu. W:J.Kmita (red.): Zllłoienia teorecynne ... s.33. 
16 Tbidem, s.36. 
17K.Zamiara: W •prstt~ie 1tatu•a pojet" ontologicznych roztt~oju i po•t"Ju. W: J.Knrita (red.): 

Zalożenła łtordyc:me ... , 1.Sl. 
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wr.rost.em gospodar("zym. Mówi się wtedy o rm:wojn ~rednim, niskim. 
wysokim, a nawet o rozwoju zerowym, dodatnim. ujemnym. 

We współczesnych teoriach rozwoju społeczno-gospodarczego, jakie 
prr.edstawia się w r.achodniej myśli ekonomicznej, kwestionuje sie nie
kiedy rolę wzrosh1 gospodarczego, a zwłaszcza wzrostu produkcji global· 
nej i dochodu narodowego jako m.lemików rozwoju społeczno-gospodar
czego i dobrobytu społecznego oraz głosi ideę wzrostu zerowego.l 8 

Cb.ara.kter i budowa strnktury społecznej 

l. Struktura 111połeczna w ujeciu relacyjnym 

Stnt.k:l:ura społec~ma w najszerszym zakresie to sieć róinorodnych relacji 
zachÓdz:yych między ludźmi lub ich grupami w systema<'h społecznyd1. 
Relacje te o różnym stopniu trwałości maj9 charakter ekonomiczny, kul 
turowy i polityr.r.ny i przejawiają. się w dsr.ialaniach i r.acbowaniat~h Judr.i 
których rey,uJtat.em są różnorodne wyt.wory działalności ludzi r.arówno (' 
ch arakterze materialnym, jak i koncepcyjnym 

a. Zakres i charakter relacji ~tanowi:}-Cych strukturę społeczną 
Doga.dwo i złożoność relacji tworz<}Cych strukturę społeczną. z jednej 

strony i odmienność koncepcji i terminologii dotycz:}-Cej relacji, oddziały
wań i powiązań r. drugiej st.rony sprawiaj~, ~e trudno jest pnedstawić irb 
jednolit9 i pełną. charakterystykę i systematyzację. U podstaw tej prob
lematyki występuje też s1.ereg podstawowych kontrowersji dotyczących 
charakteru relacji i 8tnLktur społecr-nych. W za.ąadzie najlepszą pod
stawą. pnedstawienia charaktPru relacji społec~mych są koncl:'pcje i teorie 
budowy oraz zmian społeczeństwa, w ramach których się je nstal:l 

Nil'? wdając się w omówienie ró7.nych koncepcji relacji społec?;nych, 
przedstawimy j~ opierajl)C się na założeniach ujęcia systemowego. Na 
gnu1cie koncepcji sytemowego charakt.eru rzeczywistości społecznej pod
stawowymi reła!:jami tworz<}Cyąti strukturę systemów Rpołecznych S<}: 

l) relacje i działania społeczne, 2) relacje tram~formac~yjnt' 3) relacjE':' 
ekologiczne. 10 

Relacje i działania spolec1.ne r.achodzą. w zaB~dr,iP między ludźmi, ale 
zachodzą. również między grupami społecznymi i f!y~temami społecznymi. 
S9 to relacje komunikowania, dostępu do dóbr i usług i władania nimi, 
uczestnictwa w działalności społecr.nej: gospodarczej, kulturowej i poli
tycznej, zarzi)(izania, kontroli i in. 

18 Por. E.LMiRł•An: Tiu Economie Growth D~:batr.. A n Auent:ment. London 1977. 
19Por. Z.Chojnicli: O'fJ. cit., s. H i n. 
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Rdacje t.ransform~yjne ~achodzą międ~y ludtroi a obiektami mate~ 
riaJnymi i obejmują działania polegaj:}Ce na przekształcaniu środowiska 
przyrodniczego lub obiekt6w materialnych o cha.rakłerze użytkowym, a. 
przerle wscystkim pracę ma.teria.łn~, łrulturałną i kierownic~() i twiązane 
z nią stosunki społeczne. 

Relacje ekolog'c~ne obejmują_ wzajemne oddziaływania Judzi i środo
wiska przyrodnic?.e~o i stanowią układ sprzężeń:- człowiek - ~rodowi!!ko -
cdowiek. Maj i} one charakter mieszany spoleczn<r· przyrodniczy i 2: jednej 
strony warunkują i ograniczają. działalność Judzi, a z drugiej zmieniają, 
w zaleiności od poziomu i k1dtury, własności środowiska przyrodniczego. 

Pod:::tawowe relacje społeczne są elementami lub składnikami złożo
nych i zespolonych układów relacji tworzących makrostruktury społeczne, 
np. takich jak stosunki produkcji, stosunki kontroli, władzy goopodarczPj 
i politycznej. 

Sz.c:r,ególne zn:'l.czenie ma gntpow:mie relacji w trzy główne rodzaje 
dr.ialałnoRd - goRporb.rcżą, kulturr>wą i politycr.ną, gdyi są ont> int.Pgral
nymi składnikami każdej całościowej i terytorialnej struktury sta.nowią.cej 
podstawę organizacji i funkcjonowania społeczeństwa. Sprawę kompli
kuje jeszcze występowanie ich na r61.nych poziomach przestrzennych 
złożoności:. lokalnym, regionalnym, krajowym i gl'oba.lnym. 

b. Aspekty ontyczne struktury społecznej 
Aspekty ontyczne struktury społecznej stanowią sposoby jej st.awa

nia i kształtowania się. Pod względem ontycznym struktura społeczna 
jest złozona i odznacza się trzema aspektami łub wymiarami: fakty
C?;nym, normatywnym i nomologicznym. Aspekty te można też nazwać 
faktyczną, narmatywną i nomologiczną strukturą społeczną z tym zas
trzeżenJem, że chodzi tutaj o rozróżnienie jedynie własności ontycznych 
struktury. 

Faktyczna struktura społeczna, tj. jej faktyczny aspekt, przejawia 
się w działaniach i zachowaniach ludzi, gntp społecznych i systemów 
społecznych oraz ich materialnych rezultatach. 

Normatywna struktura społeczna, czyli jej normatywny aspekt, jest 
zbiorem reguł obowi:p;uj~ych w społeczeństwie, tj. w gntpie społecznej 
łub systemie społecr.nym. Charakterystyka normatywnej stntkt.ury 
społecznej przedstawia się według P.Sztompki następuj:}Co: "Struktura 
społeczna składa się z regul ( . .. } ma ona charakter komtruowany, kon
wencjonalny (. .. } wywiera wpływ przymuazajf}Cfl lub ograniczajf}cy na 
ludzkie działania i ... jej realizacja łD działaniach jest upoirednic za na 
przez aktywng lwiadomaić ludzi".20 

lOp .Sztompb: Zmiana Btrukturalna ~poluzerhtWltL. asiudla Socjologie me" 1983,nr 2, 8. 128. 
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W obrębie normatywnł?j 8t.ruktury gpołecznf'j według, P.Sztompki. wy8-
t-.ępuj<) trzy typy składników różniących się stopniem Ełoioności. 11 

Składniki pierwszego rzędu, tra-ktowane jako jako nierozkładalne. 
to wartości społeczne (cele, które dostarczaj~ ramowego ukierunkowa~ 
nia działaniom ludzkim) i normy 8połeczne (reguły określające sposób 
osiC}ga.nia takich celów) Składniki drugiego rodzaju to instytucje 
społ<'nne (zbiory norm i wartoE-ci zintegrowanych wokół pewnej istot
nej Rpolecznej funkcji) i role społeczne (zbiory norm i wartości prty
porz~dkowanych jakiejś istotnej społecznej pozycji). Składnikami trte· 
riegrJ rz~dn, najbardziej złożonymi, B<} podsyst.emy normatywne (1..bim·y 
norm i wartmki homogenicznych ze względu na sposób ich tworzenia 
i funkcjonowania) i ~.ektory in.Btytucjona.lne (zbiory instytucji i ról ho
mogP.nirznych Zf' wzglęrlu na treM działań prze?. nie regulowanych~ np. 
ekonomia, polityka. sfera rodzinna. technika, nauka, ideologia).:!' 

Co do regul społecznych, to SC} one normami lub za.sadami dzia}ań 
łnb r.achowań lnrlzi, kr~owanymi pn~7.. ludr.i. Należy zwrócić. nwag~ na 
ich następujf}ce własności: l) reguły społeczne sa rezultatem zarówno 
świadomego i celowego stanowienia, jcJc i upowszechnionych oraz utr
walonych działań i zachowai11ud7,i; 2) nie s~ arbitralne, gdyż musz~ być 
zgodr1c z pewnymi prawidłowościami społecznymi i przyrodniczymi, jeśli 
maj9 być efektywne. Na przykład nieefektywne s~ reguły niezgodne z 
l~x per~imoniae; 3) 11 S q uwzglrdniane w działaniu w różny spo3ób. Jed
nostka może działać zgcxln.ie z regułą., może też odrzucić regułę. omin(}f. 
jl} lub zmienić dzialaj(}c z regttl(} Bprzecznie. W rezttltzcic oburwowalny 
porzq..dr.k społeczny tylko z pewnym przybliżeniem odzwierciedla .ęfru.kturę 
obowią..zujq..cych w spoler.zeń11twie reytt/ 11

• ,_
3 

N orm<~.tywn€'j struktury społecznej nie należy jednak utożsamiać 

r.r· ~łruktnrą Rpołecznf}, gdyż stanowi ona tylko jerl~n z jej aspektów 
lub wymiarów ontycznych, chociaż o istotnym znaczeniu. Działania 

i r.achowania Judzi są. kierowane i wyznaczane nie tylko przez reguły 
~pnlPrr,ne, łec:z tak:7,e pner, prawidlowoRd społeczne i przyrodnicze oraz 
warunki i okoliczności faktyczne. 

Nomologiczn~ strukturę społeczną. lub jej nomologiczny aspekt two
rY.<} prawidłowości społeczne i ich reałi1-acje. Prawidłowo~ri t.f> Rt.anowi~ 
stałe elementy i własności struktur i systemów społecznych. Nie wdaj<)C 
się w ich charakt.erystykę, trzeba zwrócić uwagę na pewne ich osobliwości: 

l. Prawidłowości ~połeczne (ekono-miczne, polityczne, kulturowe) nie 

21 P. Szt.omph Zmiana 1trukturalna ... , op. cit., s.l-28 
n /bid~m. s.J 28. 
23 /bidem,I s.128 
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są. wieczne. Wraz z pr1-ekszta.łceniern i za.nikan.iern Rysternów społecznych 
również prawidłowości rz~z~e nimi przekształcają się i ?.anikaj~. 

2. Próby rekoll8trukcji prawidłowości w postaci praw naukowych są 
niezwykle trudne (jak dowodzi tego historia nauk społecznyth),m.in. na 
skutek znacznej rmięnności czasowo-przestrzennej systemów społecznych~ 
wysokiego udziału losowości w pr_ocesach społecznych, złożoności mecha-
nizmów determin3(·ji działań i r.achowań. ludzkich. . 

3. Prawa społec,;ne cechuje niska efektywność poznawcza i znaczne 
kłopoty z formulowaniem warunków ich działania i ograniczeń ważności 
cr.asowo-przestrzennych. 

Obok prawidłowości społecznych w sferze społecznej występuje też 
działanie prawidłowości przyrodniczych, a zwłaszcza prawidłowości bio~ 
logicznych i ekologicznych. Prawidłowości te nie mogą hyr dowolni" 
zmieniane, ale mogą być wykorzystywane dla kształtowania zachow<I.Il 
ludzi. 

Pomiędzy tak pojmowanymi Mpekt.a.mi strukt11ry ~polecznPj ?,a
chodzą. związki, które graficznie można przedstawić następująco: 

struktura faktyczna 

l 

struktura normatywna l stntkt.ura nomologiczna 

St.niktury nomologiczna i normatywna stanowią ramy reguluj:}Ce i 
rządzące faktyczną działalnością i zachowaniami ludzi, tworząc ukrytą 
strukturę społeczną. Jak stwierdza bowiem M.Bunge, "sposoby zachowa
nia ~polecznego, chociaż wytworzone przez człowieka, rzadko M} przyj
mowane jako wynik przemys1eń: wynurzaj(J się one wraz z nowymi gru
pami społecznymi {ta:k jak prawa chemiczne powstafq. wraz z nowymi 
syntezami chemicznymi); sq. one ograniczone prżez pmwa przyrodnicze, 
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warunki ekologiczne ,· tradyc,·~; nłabnt}, gdy grupy, kt6re reguluj(}, roz· 
padajtJ Bif · chociaż mogt} być tak gl~boko zakorzenione to kulturze. że 

długo utrzymuj(} się. mimo że ich rai.son d'etre zanikn(}i" 2" 

2. Struktura społeczna w ~jęciu grupowym 

Opróc1. relacyjnej struktury społecr:nej występuje t.ei pojęcie gn1powej 
struktury społecznej lub ~nacierzowej Grupową strukturę społeczną 
stanowi podziaJ społeczeństwa lub systemu społecznego na jednolite 
zbiory jednostek, tj. gntpy łub klasy społe1:zne Podstaw~ takiego 
podziału s~ określone relacje społeczne, które wyF.naczają relacje rów
noważności. Jak wiadomo, każda relacja równoważnościowa w zbiorze 
elementów jest podstaw~ podziału tego r. biom na tzw. klasy abstrakcji, 
stanówią.ce klasy łub grupy podzialu. Stą.d też każdy podziaJ społe
czeństwa według pewnej rełacjj r6wnoważnościowej wyznacza równie is· 
totne gnxpy. Ogół podziałów społecznych można przedstawić w po~taci 
macierzy prezentują.cej wszystkie możliwe podr.ialy. 

Grupowa stn1ktura spolec:r.ua jest. zlożona z kilku poziomów. Struk
turę pod~t.awow~ t.worr.~ grupy ełem.,ntarne obejmnj;}~e jednostki lndz
kie. Kolejne wyższe poziomy powst.ają. przez grupowania tych g·rup ele
mentarnych lub z nich złożonych N a przykład, zbiór rodziu można 
podr.ielić na kiMy RpołP<·~mf', grupy poziomu do~horin l11h wyb~r.t.ałrr>nia 
itp; zbiór przedsiębiorstw na prr,edsiębiorstwa rolne, przemysłowP, nsłn· 
gowe itp. Grupowania i podzia.ły te nie s~ oczywiście rów:r,_ozmv·r.Jlt· Ich 
r.na<'?.enie i rola s~ zwykłe okreg}one na gnmc.ie teorii hndowy 8połr·cr.eń· 
stwa lub systemu społecznego i jego struktury relacyjnej 

N a przykład, w ujęciu marksistowskiej teorii społeczeństwa wy róż 
nionym i zasadnicop;ym podziałem st.anowi~ym grnpow~ strukturę spo· 
leczeństw~, jest podział klasowy. Pojęcie klasy społecznej jest równo· 
ważnościowe (klasa jest zbiorem jednostek pozosta.ją.cych w jednakowym 
stosunku do sił wytwórczych) i opozycyjne (dysponenci sił wytwórczych 
- nie dysponuj9Cy nimi, kapitaliści · · robotnicy). Z podziałem klasowym 
zwi'}zany jest podział funkcjonalny; pracuj'}cy nie pracuji}Cy; pracę 
przy tym traktuje się jako działalność produkcyjną. 

U podstaw marksowskiego pojęcia klasy i grupowej struktury społecz
nej tkwi9 założenia dotyczl}Ce budowy struktury relacyjnej społeczeństwa 
przedstawionej w teorii formacji opisuj~cej r.achowania i zmiany społe
czeństwa w makroskali. Istotnymi elementami tej struktury S <J. makro-

l•M.Bun~: Treati•e on 8a1ic Ph.iloBOp/&!J. T.VH: Epi1temologg and Mt.thvdology 
III:Philo,ophg o/ Scienu and Tuhnologg. Cz.II.Lsle Scienu., Social Science and Tuhnology. 
Dordncht 198.5, !l. 124. 
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n1tł::\fJy: siły wytwórcze (narzędzia, ludzie), stosunki produkcji (formy 
organir.a~ji pracy), nadbudowa (system polityczno-prawny), świadomość 
(zespoły przekonań lud1.kich) oraz zachodzą<:e miedzy. nimi relacje hęd9cc 
f.ródłem zmian społeczeń8twa.26 

Tak więc charakter i budowa relacyjnej struktury społeczeństwa sta·· 
nowi9 podstawę ks~ta.H.owania. jęgo grupowej struktury, a zmiany rela
cy jncj struktury wyr.nacza.ją 1.miany grupowej struktury sp9leczeństwa. 
Zmiany samej stn1ktury relacyjnej są. kształtowane określonymi proce
sami rozwojowymi. Poznanie ich stanowi więc istotny element badania 
?.mian struktury i rozwoju. 

-n-p;:~~~:Zmła~;--; roz'IIJÓj tpoluzny 'ID markro'IDrkiej teorii rpoluzeń1t'11Ja. "Pozna.ńslie 
Studia Filozoficzne" 6, Elementy socjologii dialektycznej, Wacnawa. • Poznań 1981, s. 203-219. 
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