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METODOLOGI AD ROZWOJEM
ACYJNEGO

im rewers – .

Streszczenie

system of 
systems
wielorakich relacji

metodologiczne, model rozwoju.

Wprowadzenie

o-

k-

1
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– postrzeganych jako pozyt o-

do pozyskania „wszelkiej informacji o wszystkim (wszystkich)”. Nie br

stwa informacyjnego”, technologie informacyjne (teleinformatyczne), 
-militarnych 

, ,
owszechnej cyberprzes i-

gilacji i dotkliwej dezinformacji.
i-

pierwszym wymogiem chwili obecnej jest budowa skutecznych systemów 

-gospodarczy. Kumulacja i koincydencja 
– tendencji o cechach uniwersalnych i globalnych,

radygmatami 
r-

macyjnego ( .

informacyjnego 
-

o-
gii informacyjnych cyjna, system of systems). Nie brak 

(Bendyk 1999).

1. Paradygmaty i megatrendy

(system of systems)
o-

i odczuciem braku uzyskana

ch .
e-
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wybór modeli i metod a-
nych zarówno z poznawczego, jak i pragmatycznego punktu widzenia. Paradygmat 

m i nowatorskim
informacyjnego trudno 

deli i kon-
ceptualizacji (tabela 1).

e-
mowemu. Zmiany paradygmatu w is stan swoistej koegzystencji
postaw: redukcjonizmu i holizmu, systemizmu i procesualizmu (ewentyzmu) oraz 
netyzmu, czyli pewnego eklektyzmu metodologicznego.

Tabela 1

Ekonomia
Oparta na transferze informacji i wiedzy.
Globalna gospodarka zorganizowana wg modelu sieci.

Kultura

a-

informacyjnym. „Wykluczenie”:
Asymetria w spo

lokalizacji w cyberprzestrzeni 
r-

tradycyjnej organizacji tych proce-
sów. y-
ko cyberwar, net war. 

(Castells 2003).
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y-

cywilizacyjnym po-
. i 80.

nego, globalnych tendencji: od

inform -Tech), od 
hierarchii do sieci itp.
(1) gigatrendy – trendy cywilizacyjne, o charakterze ponadnarodowym, globalne; 
(2) megatrendy – tr o-
wych o-

z-
-

2. Bariery metodologiczne

czyli sytuacji nowej, niepewnej, trudnej itp., co
(dyscypliny).

pokonywania niekiedy wielu przeszkód, 
(luki, niedobory), jak 

Bariera komunikacyjna. . i 50.

L. von Bertalanffy’ego nie stwo y-
i-

,
afor i modeli” 
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i No-
wak 2009).

Bariera systemowa.
o-

em holistycznego paradygmatu, identyfikowanego przez zestaw 

element narracji (np. polityczny ruch systemowy lub antysystemowy itp.). 

dla paradygmatu holistyczno-
-systemowego.

e-
In-
a-

– w badaniach z zakresu naukowej 
– kontekstu, kt , s-

a-
k-

tworzenie nowej dyscypliny, ile na lepsze, w znaczeniu epistemologicznym, 
e badanego zagadnienia na gruncie teoretycznym i/albo na trafniejsze

projektowanie
n-

e-
,

com-
plexity theory).

o-

kania potrzebnych informacji, brak 
e-

jest ograniczona, wobec czego w sytuacjach decyzyjnych niekiedy wy-
ile
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i-

(w sensie teorii zbiorów rozmytych), a-

z istnienia 

teoria chaosu jest

Bariera strategiczna. Wojciech
y-

zbudowana z kilku ze
znanymi z analizy systemów dynamicznych, takimi jak efek-

ty
do

(nieprze-
w-
i-

Rys. 1.

(Lamentowicz 2015, s. 210).



Piotr Sienkiewicz 317

3

zainteresowania (ba-
e-

1.
em – obiektem poznania); 

2. e-
a-

3.

zjawiska.

Podsumowanie

i-

o-

Prognozowanie 
studia 

w aspekcie i-
ki scenariuszy i opinie ekspertów, wspomagane przez informacje z monitoringu 

i-

paradygmatu 
historycyzmu.
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Rys. 2. a-
cyjnego

opracowanie 

Megatrendy, 

globalne

Wyzwania 

regionalne

informacyjnego

e-

KRYTERIA 
EWALUACJI

Instytucje i organizacje 
o-

dowe), GUS, CERT

Systemy doradczo-eksperckie 

Szanse rozwojowe

Presja ekonomiczna w stosunkach 

Krajowe i zagraniczne kryzysy 
finansowe

w-
cowo- o-

energetyczny

Poprawa sytuacji demograficznej,
edukacyjnej, zdrowotnej

gospodarki, zatrudnienia

WYZWANIA

szanse

ocena ocena

SzanseMapy 

RYZYKO

Think Tank 

Monitor ekono-
miczny globalny
Europejski 
monitor ekono-
miczny
CASE – Centrum 

-
Ekonomicznych
RAND

Korporacje transnarodowe (niekontro-
lowany rozwój)

Terroryzm. Kryzys migracyjny. Konflikty 
lokalne

Sprawne,

FORESIGHT
Badania roz-

e-

informacyjnego

-

STWO INFOR-

MACYJNE



Piotr Sienkiewicz 319

Literatura

1. Barney D. (2008), , Wyd. Sic!, Warszawa.
2. Bendyk E. (1999), , „Computerworld”, nr 33.
3. Bierówka J. (2009), , Kra-

kowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego, Kraków.
4. Castells M. (2008), ci, PWN, Warszawa.
5. Castells M. (2003), Galaktyka Internetu, Rebis
6. Castells M. (2013a), Sieci oburzenia i nadziei, PWN, Warszawa.
7. Castells M. (2013b), , PWN, Warszawa.
8. Fronczak A., Fronczak P. (2009), , PWN, Warszawa.
9. Goban-Klas T., Sienkiewicz P. (1999), za-

wyzwania, Fundacja Rozwoju Telekomunikacji, Kraków.
10. Lamentowicz W. (2015),

spontanicznych, Elipsa, Warszawa.
11. Lamentowicz W. (2014), ,
12. Naisbitt J. (1997), Megatrendy,
13. Sienkiewicz P., Nowak J.S. (2009), 

dwa kroki wstecz, PTI, Katowice. 
14. Sienkiewicz P. (2013), , AON, Warszawa.
15. Sienkiewicz P. (2015), Ontologia cyberprzestrzeni, Zeszyty Naukowe WWSI, 

nr 13, Warszawa.
16. Sienkiewicz P. (2015), e-

go, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu ego nr 852, Szczecin.

METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE RESEARCHES 
ON THE DEVELOPMENT OF THE INFORMATION SOCIETY

Summary

In the article, the essentials methodological problems of the researches regarding 
the information society are presented, the perception of the current information society 
as the “system of systems” included. Also the complexity of the societal structure as the 
process steerable to some extend only, and the net of multifaceted relations(feedbacks) 
are described. The methodological barriers and the general model of the researches on 
the development of the information society are formulated.
Keywords: information society, model of development, system of systems, methodo-
logical barriers.
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