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SOCJOLOGIA STOSOWANA
Zamys³ wykorzystywania w praktyce wiedzy o ¿yciu
zbiorowym ludzi towarzyszy³ ca³ej historii rozwoju
myœli spo³ecznej. Tak¿e pionierzy wspó³czesnej socjologii podkreœlali jej zadania praktyczne. Wiedza socjologiczna mia³a umo¿liwiaæ — zale¿nie od orientacji œwiatopogl¹dowej autora — podtrzymywanie, udoskonalanie, reformowanie lub rewolucyjne przekszta³canie rzeczywistoœci spo³ecznej.
Auguste Comte odró¿nia³ wiedzê stosowan¹ od
wiedzy spekulatywnej. Podkreœlaj¹c koniecznoœæ wyraŸnego oddzielania „socjalnych rozumowañ teoretycznych” od praktyki, w uprawianiu nauk w sposób
systematyczny upatrywa³ czynnik dynamizuj¹cy postêp spo³eczny. Aplikacyjne zadania i wartoœci akcentowa³a bardzo mocno socjologia marksistowska. Ferdinand Tönnies wyró¿nia³ socjologiê stosowan¹ obok
czystej, czyli teoretycznej, oraz empirycznej, czyli socjografii. Socjologia stosowana mia³a zajmowaæ siê
wykorzystywaniem uogólnieñ teoretycznych do analizy historycznych procesów rozwoju spo³ecznego oraz
wystêpuj¹cych w toku tego rozwoju spo³eczeñstw
i kultur. Leon Petra¿ycki nazywa³ „naukami stosowanymi” albo „sztukami” te nauki praktyczne, które g³oszone dyrektywy postêpowania opieraj¹ na naukach
teoretycznych, czyli badaj¹cych i formu³uj¹cych prawa
zwi¹zków przyczynowych. Florian Znaniecki uwa¿a³,
¿e socjologia ma najwiêksze walory praktyczne spoœród wszystkich nauk humanistycznych. Postulowa³
w 1928 r. utworzenie w Polsce instytutu socjologii stosowanej.
Socjologiê stosowan¹ pojmuje siê czêsto jako wykorzystywanie teorii socjologicznej czy te¿ socjologii czystej, teoretycznej do rozwi¹zywania problemów
praktycznych, np. w pracy socjalnej, wychowaniu, resocjalizacji, polityce, zarz¹dzaniu, przemyœle, planowaniu. Takie podejœcie zak³ada, ¿e socjologia teoretyczna i socjologia stosowana s¹ to¿same. Socjologi¹ stosowan¹ jest po prostu wiedza socjologiczna
wykorzystywana do celów praktycznych.
Powy¿szemu ujêciu przeciwstawiaj¹ siê zwolennicy pogl¹du o teoretycznej, metodologicznej i organizacyjnej odrêbnoœci socjologii stosowanej czy
— szerzej — stosowanych nauk spo³ecznych.
• Koncepcjê odrêbnoœci twierdzeñ i metodologii
nauk teoretycznych i praktycznych rozwija³ Petra¿ycki.
Podobnie jak póŸniej Karl Popper — Petra¿ycki wyró¿nia³ dwa rodzaje warunkowych przewidywañ opartych
na ustaleniach nauk badaj¹cych zwi¹zki przyczynowe.
Pierwszy rodzaj to przewidywania warunkowe niepotestatywne (prophecies wed³ug Poppera), dotycz¹ce —
podobnie jak przewidywania bezwarunkowe — na-

stêpstw zdarzeñ, na których wyst¹pienie lub niewyst¹pienie nie ma siê wp³ywu. Przydatnoœæ tych przewidywañ polega na tym, ¿e pozwalaj¹ ludziom adaptowaæ siê do otaczaj¹cej rzeczywistoœci. Drugi rodzaj to
przewidywania warunkowe potestatywne (technological predictions wed³ug Poppera), które daj¹ ludziom
„w³adzê nad zdarzeniami”, ucz¹, jak wywo³ywaæ jedne
zjawiska, nie dopuszczaæ zaœ do pojawiania siê innych. Swoj¹ naukê polityki prawa Petra¿ycki rozumia³ jako odrêbn¹ naukê praktyczn¹, formu³uj¹c¹ warunki skutecznego pos³ugiwania siê prawem do celowego przekszta³cania rzeczywistoœci spo³ecznej. Podobn¹ koncepcjê, okreœlon¹ jako in¿ynieria spo³eczna
przez prawo, rozwija³ Roscoe Pound.
• Znaniecki wyodrêbnia³ technologiê spo³eczn¹
obejmuj¹c¹ refleksjê socjologiczn¹ dotycz¹c¹ sposobów realizacji wartoœci oraz dzia³añ, które s¹ po¿¹dane z punktu widzenia uznanych kryteriów. Twierdzi³, ¿e tak rozumiana socjologia stosowana by³a
wczeœniejsza ni¿ teoria ¿ycia spo³ecznego. Teoria socjologiczna stanowi jednak dla technologii spo³ecznej
niezbêdne oparcie.
• Peter M. Rossi i Howard E. Freeman odrêbnoœæ
socjologii stosowanej upatruj¹ w tym, ¿e jej przedstawiciele pracuj¹ dla klientów pozaakademickich i przez
nich s¹ oceniani, nie maj¹ swobody wyboru przedmiotu badañ, nie musz¹ stosowaæ siê w swych badaniach do rygorystycznych standardów akademickich
— chyba ¿e jest to niezbêdne do osi¹gniêcia zamierzeñ praktycznych — operuj¹ szeroko stosowalnymi
twierdzeniami naukowymi, s¹ zorientowani praktycznie, ich zadaniem jest pomóc sponsorom w zrozumieniu problemu.
Koncepcje i potrzeby socjologii stosowanej stymuluj¹ rozwój metodologii nowego typu badañ, takich jak: policy research, evaluation studies, action research, ekspertyzy, badania stosowane, wdro¿eniowe
itp. Inspiruj¹ dyskusje na temat roli socjologa, w analizach socjologicznych upowszechniaj¹ takie pojêcia,
jak: planowanie zmiany spo³ecznej, jej kreowanie, kierowanie zmian¹ spo³eczn¹, agenci, agendy, strategie
i taktyki zmiany, techniki, efektywnoœæ oddzia³ywañ
spo³ecznych itp.
Podrêcznik socjologii stosowanej Alvina W. Gouldnera i Seymoura M. Millera Applied Sociology obejmowa³ takie zagadnienia, jak: doœwiadczenia socjologów wystêpuj¹cych w rolach konsultantów spo³ecznych, konsultantów instytucji finansowych, wymiaru sprawiedliwoœci, wojska, zwi¹zków zawodowych, s³u¿by zdrowia; analizy przypadków stosowania wiedzy socjologicznej w rozwi¹zywaniu proble-
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mów rasowych, przestêpczoœci, problemów spo³ecznoœci lokalnych i rodziny, problemów wystêpuj¹cych
w stosunkach miêdzynarodowych; relacje miêdzy socjologi¹ stosowan¹ a socjologi¹ ogóln¹ i polityk¹ spo³eczn¹; aksjologiczne i moralne aspekty socjologii stosowanej. Z kolei podrêcznik Paula Lazarsfelda, Williama Sewella i Harolda Wilensky’ego The Uses of Sociology obejmuje rozwa¿ania dotycz¹ce relacji miêdzy
socjologi¹ stosowan¹ a innymi naukami spo³ecznymi,
opis zastosowañ socjologii w dziedzinie prawa, medycyny, wojskowoœci, pracy socjalnej, opieki spo³ecznej,
zarz¹dzania partiami politycznymi, administracj¹ publiczn¹, polityk¹ zagraniczn¹, administrowania edukacj¹, przeciwdzia³ania przestêpczoœci, planowania,
a tak¿e zagadnienia etyczne socjologii stosowanej.
Pierwsze polskie opracowania poœwiêcone socjologii stosowanej omawia³y funkcje socjologii i rolê jej
zastosowañ we wspó³czesnym spo³eczeñstwie, zagadnienia oddzia³ywañ spo³ecznych, dyrektyw praktycznych i ich zwi¹zków z teori¹ decyzji, literackie Ÿród³a
wiedzy o technikach skutecznego oddzia³ywania spo³ecznego, zastosowania wiedzy socjologicznej w strukturalno-funkcjonalnych analizach zak³adów pracy,
w przemyœle, planowaniu przestrzennym, medycynie
oraz œrodkach masowego przekazu (por. Podgórecki,
1968); analizowa³y aksjologiczne, polityczne, metodologiczne kwestie stosowania nauk spo³ecznych oraz
ich wykorzystywanie w takich dziedzinach, jak: planowanie spo³eczno-gospodarcze, œrodowisko pracy, administracja terenowa, samorz¹d mieszkañców, s³u¿ba
zdrowia, wychowanie resocjalizacyjne i wychowanie
estetyczne (por. Kubin, Podgórecki, 1973).

Modele socjologii stosowanej
Do póŸnych lat piêædziesi¹tych XX stulecia dominowa³ in¿ynieryjno-spo³eczny model uprawiania socjologii stosowanej, wzorowany na sposobie wykorzystywania wiedzy oferowanej przez nauki œcis³e. Zgodnie
z charakterystyk¹ tego modelu dokonan¹ przez Gouldnera (Gouldner, Miller, 1965), in¿ynieriê spo³eczn¹
cechuje bezkrytyczne przyjmowanie przez socjologa
konsultanta warunków okreœlonych przez klienta.
Konsultant nie wnika ani w powody zlecenia badañ,
ani w to, czy proponowane badania rozwi¹¿¹ problem klienta. Socjolog in¿ynier spo³eczny analizuje
i przedstawia zamawiaj¹cemu badania klientowi konsekwencje mo¿liwych rozwi¹zañ lub sugeruje œrodki
skutecznej realizacji okreœlonych przez niego celów.
Ten model in¿ynierii spo³ecznej zosta³ póŸniej uzupe³niony rol¹ socjologa jako agenta zmiany spo³ecznej,
reformatora. In¿ynieria spo³eczna mia³a w tej wersji
pos³ugiwaæ siê wiedz¹ socjologiczn¹ do projektowania
instrumentów zmian planowych (por. Freeman i in.,

1983). W postaci ekstremalnej przybiera³a formê rewolucyjnej (jak u W³odzimierza Lenina) lub ca³oœciowej (holistic wed³ug Poppera) in¿ynierii spo³ecznej.
Popper by³ przeciwnikiem takiej ca³oœciowej in¿ynierii spo³ecznej. Opowiada³ siê za in¿ynieri¹ spo³eczn¹
cz¹stkow¹ (piecemeal), nastawion¹ na rozpoznawanie i zwalczanie najbardziej dolegliwych przejawów
z³a spo³ecznego, a nie na d¹¿enie do upowszechniania
dobra. Zwolennik in¿ynierii cz¹stkowej poszukuje rozwi¹zañ specyficznych problemów w okreœlonym œrodowisku z uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych standardów naukowych i spo³ecznych, podczas gdy in¿ynieria
ca³oœciowa, utopijna wi¹¿e siê z radykaln¹ rekonstrukcj¹ spo³eczeñstwa w imiê okreœlonej ideologii. Popper podkreœla³, ¿e koszty b³êdnej cz¹stkowej in¿ynierii
spo³ecznej s¹ znacznie ni¿sze ni¿ in¿ynierii ca³oœciowej.
In¿ynieryjnej orientacji w socjologii stosowanej
przeciwstawia siê orientacjê objaœniaj¹c¹, edukacyjn¹. Orientacja in¿ynieryjna stawia sobie za cel formu³owanie konkretnych rekomendacji praktycznych,
edukacyjna zaœ tworzenie intelektualnych warunków
do rozwi¹zywania problemów. Wielu autorów uznaje
to za g³ówne praktyczne zadanie socjologii.
Innym modelem socjologii stosowanej by³a sformu³owana w latach dwudziestych XX w. przez Louisa Wirtha (1931) koncepcja socjologii klinicznej.
Wirth rozumia³ pod tym pojêciem orientacje poznawcze i techniki, jakie socjologia mo¿e wnieœæ do rozwi¹zywania problemów jednostek, które z racji swoich zachowañ czy zaburzeñ osobowoœci trafiaj¹ pod
opiekê instytucji specjalistycznych. Tak rozumiana socjologia kliniczna mia³a stanowiæ uzupe³nienie psychologii klinicznej i psychiatrii, umo¿liwiaj¹c postrzeganie i korygowanie ludzkich zachowañ jako zjawisk
uwarunkowanych spo³ecznie.
Kliniczny model socjologii stosowanej — wedle charakterystyki Gouldnera (por. Gouldner, Miller,
1965) — traktuje problem klienta oraz sposób, w jaki
on go formu³uje, jako jeden z „symptomów” pomocnych socjologowi w dochodzeniu do w³asnego rozpoznania problemu. O ile in¿ynier spo³eczny poddaje
analizie wy³¹cznie to, co mu zlecono, o tyle socjolog
klinicysta odwo³uje siê do w³asnej wiedzy nie tylko
przy rozwi¹zywaniu, ale równie¿ przy definiowaniu
problemu. Inaczej mówi¹c — klient praktyk godzi siê
na poddanie kontroli socjologa zarówno celu, jaki sobie stawia, jak i metody dochodzenia do celu. W najszerszym rozumieniu socjologia kliniczna polega na
uwzglêdnianiu socjologicznej perspektywy w podejmowaniu interwencji i dzia³añ na rzecz zmian w rzeczywistoœci spo³ecznej. Klientem mo¿e byæ jednostka,
rodzina, system szkolny, oœrodek zdrowia, zespó³ pracowniczy itd., a zadanie mo¿e obejmowaæ zarówno
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modyfikacjê jaŸni, sytuacji, jak i tworzenie zdrowszego lub bardziej przyjaznego cz³owiekowi œrodowiska (Glass, 1979). Podejmowane problemy mog¹
mieæ wymiar zarówno mikro-, jak i makrospo³eczny.
W socjologii klinicznej szerokie zastosowanie znajduje
obserwacja uczestnicz¹ca oraz jakoœciowe metody badañ.
Modelem praktykowanym od koñca lat szeœædziesi¹tych XX w. przez socjologów skandynawskich
by³ model interwencyjno-ekspertalny, polegaj¹cy
na samorzutnym rozpoznawaniu przez socjologów
problemów spo³ecznych, proponowaniu rozwi¹zañ
i uczestniczeniu w ich rozwi¹zywaniu. Stosowali go
tak¿e polscy socjologowie w latach siedemdziesi¹tych
i osiemdziesi¹tych. Przyk³adami mog¹ byæ: ekspertyza
opracowana pod kierunkiem Adama Podgóreckiego
„Diagnostyczny obraz trudnych problemów spo³eczeñstwa polskiego oraz zalecenia socjotechniczne” (IPSIR
UW, 1974); ekspertyzy Konwersatorium „Doœwiadczenie i Przysz³oœæ” z lat osiemdziesi¹tych; ekspertyza
„Polska 5 lat po Sierpniu” sporz¹dzona w 1985 r.
przez zespó³ badaczy dla przewodnicz¹cego NSZZ „Solidarnoœæ”, Lecha Wa³êsy. Ekspertyzy te mia³y znaczenie demaskatorsko-krytyczne oraz edukacyjne: zapoznawa³y szersze œrodowiska z dramatycznym stanem
problemów spo³ecznych w Polsce. Tylko w niewielkim
stopniu sta³y siê jednak podstaw¹ rozwi¹zywania tych
problemów.
W Polsce dyskusje nad zagadnieniami socjologii
stosowanej zaowocowa³y w latach szeœædziesi¹tych
sformu³owan¹ przez Podgóreckiego koncepcj¹ socjotechniki jako odrêbnej spo³ecznej nauki praktycznej. Przez socjotechnikê rozumie siê najczêœciej stosowan¹ naukê spo³eczn¹, której zadaniem jest okreœlenie
skutecznych sposobów realizacji zamierzonych celów
z uwzglêdnieniem uznawanego systemu wartoœci.
Pod koniec lat szeœædziesi¹tych powsta³a przy Polskim Towarzystwie Socjologicznym Sekcja Socjotechniki skupiaj¹ca oprócz socjologów tak¿e wielu przedstawicieli innych nauk spo³ecznych. Dorobkiem prac
tego œrodowiska sta³o siê kilkanaœcie ksi¹¿ek poœwiêconych zagadnieniom socjotechniki, w tym cztery
tomy Socjotechniki pod redakcj¹ Podgóreckiego. Œrodowisko to przyczyni³o siê równie¿ do utworzenia
w Uniwersytecie Warszawskim socjotechnicznego Instytutu Profilaktyki Spo³ecznej i Resocjalizacji, maj¹cego kszta³ciæ diagnostów problemów spo³ecznych
oraz prowadziæ naukowe i ekspertalne badania w tej
dziedzinie. (Po kilku latach socjotechniczna dzia³alnoœæ naukowa Instytutu spotka³a siê z krytyk¹ i restrykcjami ze strony w³adz politycznych i administracyjnych). W 1973 r. ukonstytuowa³ siê przy International Sociological Association Komitet Badawczy Socjotechniki. Jego prace i konferencje doprowadzi³y do

ukazania siê wielu wspólnych dzie³ socjologów polskich, angielskich, niemieckich, holenderskich i amerykañskich poœwiêconych zagadnieniom socjotechniki
(Schmidt, 1975; Podgórecki, 1975; Cherns, 1976).
W 1986 r. nast¹pi³o po³¹czenie Komitetu Badawczego
Socjotechniki ISA ze œrodowiskiem amerykañskiej socjologii stosowanej pod nazw¹ Research Committee on
Sociotechnics-Sociological Practice.
Koncepcje socjotechniki rozwijane w Polsce nawi¹zuj¹ do za³o¿eñ teoretycznych i metodologicznych Petra¿yckiego, Gunnara Myrdala, Poppera, Hansa Zetterberga, Lazarsfelda, Gouldnera.
Analiza i potrzeby dzia³alnoœci socjotechnicznej
doprowadzi³y do rozwiniêcia metodologii tzw. toku
postêpowania celowoœciowego oraz metodologii ekspertyz spo³ecznych (£oœ, 1974; Podgórecki, 1975):
• Ekspertyza aksjologiczna: rozpoznanie b¹dŸ
uporz¹dkowanie kryteriów oceny stanu rzeczy b¹dŸ
zagadnienia bêd¹cego przedmiotem wspólnego zainteresowania eksperta i decydenta. Jej istot¹ jest ustalenie
hierarchii celów i wartoœci uwzglêdnianych w trakcie
rozwi¹zywania danego problemu praktycznego.
• Ekspertyza diagnostyczna: rozpoznanie w³aœciwoœci, genezy, funkcji, stadium i przewidywanego
rozwoju danego stanu rzeczy lub problemu. Umo¿liwia
ona odpowiedŸ na pytanie, jaki jest i czym ró¿ni siê
stan istniej¹cy od postulowanego. Owa ró¿nica to opis
celu ewentualnego dzia³ania. Diagnoza wraz z ekspertyz¹ aksjologiczn¹ pozwalaj¹ rozstrzygn¹æ, czy interwencja jest w ogóle potrzebna, a jeœli tak, to jaka ma
byæ jej strategia. Diagnoza umo¿liwia tak¿e okreœlenie zakresu wiedzy teoretycznej, która powinna byæ
zaanga¿owana w rozwi¹zanie danego problemu.
• Ekspertyza diagnostyczna nie daje odpowiedzi
na pytanie, jak dzia³aæ skutecznie, jak skutecznie rozwi¹zaæ dany problem. Na to pytanie odpowiada ekspertyza (socjo)techniczna. Zadaniem ekspertyzy (socjo)technicznej jest sformu³owanie naukowych podstaw przedstawianego przez eksperta (socjotechnika)
programu dzia³añ maj¹cych zapewniæ rozwi¹zanie
(spo³ecznego) problemu praktycznego. Pe³na ekspertyza (socjo)techniczna powinna obejmowaæ tak¿e ekspertyzê aksjologiczn¹ i diagnostyczn¹.
Wspó³czeœnie zagadnienia socjologii stosowanej
podejmowane s¹ czêsto z perspektywy socjologii wiedzy. Przedstawiciele tej orientacji podkreœlaj¹ zale¿noœæ skutecznoœci wiedzy socjologicznej od tego, czy
i w jakim stopniu nadaje siê ona do tego, by staæ siê
sk³adnikiem wiedzy roboczej (profesjonalnej), któr¹
pos³uguj¹ siê praktycy (Frieske, 1990). Owa wiedza
robocza obejmuje dane decydenta uporz¹dkowane ze
wzglêdu na jego przekonania i cele. S³u¿y za instrument selekcji nowych informacji, ich interpretacji ze
wzglêdu na interesy decydenta oraz okreœla sposób
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adaptacji nowej wiedzy do systemu wiedzy dotychczasowej.
Proponowane s¹ nowe interpretacje procesów wytwarzania w spo³eczeñstwie wiedzy przydatnej praktycznie (Gibbons i in., 1994). Zrywaj¹ one z modelem, wedle którego wytwarzana w œwiecie nauki
wiedza monodyscyplinarna jest nastêpnie stosowana
w praktyce na podstawie okreœlonych zasad i regu³
proceduralnych. Przedmiotem analizy staje siê kontekst zastosowania jako kategoria obejmuj¹ca procesy powstawania nowej, transdyscyplinarnej wiedzy.
Powstaje ona w wyniku elastycznego, opartego na
doraŸnie ustalanych zasadach wspó³dzia³ania praktyków i badaczy rozmaitych specjalnoœci. Ta powstaj¹ca
poza instytucjami naukowymi wiedza, wytwarzana
b¹dŸ na zamówienie, b¹dŸ jako oferta rynkowa, ma
walory zarówno u¿ytkowe, jak i teoretyczne, i jej rola
spo³eczna zwiêksza siê.

W¹tpliwoœci wysuwane pod adresem
socjologii stosowanej
Wspó³czesna socjologia stosowana ma ugruntowan¹
pozycjê, zw³aszcza jako socjologia kliniczna, a tak¿e
w badaniach rynkowych, w badaniach i rozwi¹zywaniu problemów spo³ecznych, badaniach preferencji politycznych czy pogl¹dów i opinii spo³ecznych. Jednoczeœnie podnoszone s¹ wobec niej ró¿ne zastrze¿enia
dotycz¹ce jej legitymizacji aksjologicznej, statusu teoretycznego, poprawnoœci i odrêbnoœci metodologicznej
oraz efektywnoœci. Podstawowa w¹tpliwoœæ odnosi siê
do funkcji wiedzy socjologicznej: kwestionuje siê tezê,
¿e wiedza ta jest praktycznie przydatna, ¿e sprzyja
postêpowi, ¿e korzysta na niej cz³owiek.
Inne w¹tpliwoœci dotycz¹ stopnia zaawansowania
nauk spo³ecznych; wskazuje siê, ¿e socjologia nie dostarcza jeszcze podstaw niezbêdnych do rozwi¹zywania problemów wspó³czesnego spo³eczeñstwa (Merton, 1982).
Zwraca siê tak¿e uwagê, ¿e mo¿liwoœæ uogólniania
i systematyzacji wiedzy socjotechnicznej jest bardzo
ograniczona, a z punktu widzenia praktyki przeciwcelowa, poniewa¿ prowadzi do utraty b¹dŸ pomniejszenia jej wartoœci aplikacyjnej (£oœ, 1979). Ponadto
badania stosowane uwzglêdniaj¹ przede wszystkim
„kontekst dyscyplinarny”, a w mniejszym stopniu specyfikê miejsca i czasu oraz kontekst polityczny diagnozowanego b¹dŸ rozwi¹zywanego problemu, co uznaje
siê za powód nieskutecznoœci rekomendacji opartych
na badaniach socjologicznych, sk¹din¹d wysoko ocenianych wed³ug kryteriów naukowoœci (Scott, Shore,
1979). Mo¿liwoœci aplikacyjne wiedzy socjotechnicznej s¹ ponadto znacznie ograniczone przez w³aœciwoœci tworzywa spo³ecznego; trudna do okreœlenia i kon-

troli jest podatnoœæ wiêkszoœci procesów i zjawisk
spo³ecznych na oddzia³ywania socjotechniczne. Szczególnym przypadkiem jest stan „wichrowatoœci socjotechnicznej”, czyli brak podatnoœci na oddzia³ywanie oficjalnych instrumentów kontroli spo³ecznej spowodowany ich wczeœniejszymi sprzecznymi oddzia³ywaniami (Podgórecki, 1966). Skutecznoœæ aplikacyjn¹ wiedzy socjotechnicznej os³abia równie¿ to, ¿e
opiera siê ona zazwyczaj na schemacie jednokierunkowego nastêpstwa zdarzeñ wyznaczonego przez
zwi¹zki przyczynowe miêdzy wyizolowanymi zmiennymi. Skuteczne dyrektywy socjotechniczne wymagaj¹
uzasadnieñ formu³owanych w kategoriach z³o¿onych,
dynamicznych systemów (Bertalanffy, 1984, s. 232–
–235).
Przyczyn¹ nieefektywnoœci praktycznych zastosowañ wiedzy socjologicznej bywaj¹ równie¿ ró¿ne niesprawnoœci wspó³pracy uczonych z praktykami, nieadekwatnoœæ jêzyka i systemu pojêæ, którymi siê pos³uguj¹ (Frieske, 1990; Miku³owski Pomorski, 1972).
Kwestionuje siê wreszcie za³o¿enie adekwatnoœci
struktury wiedzy socjologicznej (struktury specjalnoœci socjologicznych) do struktury rzeczywistoœci spo³ecznej; rzeczywistoœæ spo³eczna jako przedmiot badañ
i ekspertyz jest znacznie bardziej z³o¿ona, a ponadto
„wielodyscyplinowa” (Kubin, 1987; 1990).
W¹tpliwoœci wysuwane pod adresem socjologii stosowanej maj¹ te¿ charakter etyczny. Istnieje mo¿liwoœæ
wykorzystywania wiedzy socjotechnicznej do niegodziwych celów. W tym kontekœcie w latach siedemdziesi¹tych w Polsce kwestionowano socjotechnikê jako
narzêdzie umacniania totalitarnej w³adzy i udoskonalania technik manipulowania spo³eczeñstwem. Podobne zarzuty kierowane by³y wobec liberalnych socjologów amerykañskich jako pe³ni¹cych rolê „technicznej kadry kontroli” sprawowanej przez klasê funkcjonariuszy federalnej administracji i instytucje, które jej
s³u¿¹ (Gouldner, 1971).
Zarzuty takie ma odeprzeæ teza, ¿e wiedza socjotechniczna jest neutralna na podobieñstwo instrumentów technicznych: nó¿ w rêku chirurga mo¿e ocaliæ
komuœ ¿ycie, a w rêku bandyty — ¿ycia pozbawiæ. Odpowiednio rzecz siê ma z socjotechnik¹: Trudno wiedzê
o skutecznym oddzia³ywaniu spo³ecznym winiæ o to,
¿e mo¿e byæ wykorzystywana do z³ych celów. „Mamy
prawo uczyæ siê i uczyæ innych techniki sprawnego
dzia³ania, chocia¿by dlatego, aby wrogowie godziwych
celów nie górowali nad nami sprawnoœci¹. […] I nie
bêdziemy wyrzekali siê leków, chocia¿ leki bywaj¹ u¿ywane do trucicielstwa” (Kotarbiñski, 1972).
Fakt, ¿e — jak podkreœla³ Tomasz Kocowski (1972)
— brak jest norm oficjalnie reguluj¹cych pos³ugiwanie siê instrumentami socjotechnicznymi, oraz stale
zg³aszane w¹tpliwoœci co do moralnych aspektów
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praktycznych zastosowañ nauk spo³ecznych sk³aniaj¹
cz³onków œrodowisk profesjonalnie zajmuj¹cych siê
aplikowaniem wiedzy socjologicznej do ustanawiania
kodeksów etycznych, które maj¹ chroniæ przed niegodziwymi praktykami. Taki kodeks przyjêli w 1982 r.
cz³onkowie Sociological Practice Association w Stanach Zjednoczonych. W 1994 r. Sekcja Badañ Opinii
Polskiego Towarzystwa Socjologicznego uzna³a za
obowi¹zuj¹cy wszystkich jej cz³onków „Kodeks postêpowania w dziedzinie badañ rynkowych i spo³ecznych” opracowany przez European Society for Opinion
and Marketing Research i International Chamber of
Commerce, przyjêty przez najwa¿niejsze organizacje
badaczy rynku i opinii w dwudziestu kilku krajach
Europy, Azji, Australii i obu Ameryk.
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