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Етиологија друштвених промена и
процеса



 Под појмом динамика друштва подразумевају се
промене које настају у друштвеној структури, било да
се ради о променама у елементима, њиховом
квалитету и квантитету или о променама у односима
између тих елемената и ако се послужимо шемом
структуре друштва утврђене на основу друштвене
делатности као полазне основе, можемо закључити о
каквој се разноврсности промена у друштву ради.
 Та разноврсност потиче од бројности елемената и
односа, њихове функције, од нивоа анализе.



 Анализа динамике друштва, не подразумева само
снимање промена које настају у друштву већ,
траже да се да одговор на следећа питања:
 постоји ли динамика друштва у виду
континуираног процеса;
 који су узроци промена;
 које се законитости уочавају;
 који су облици и њихове карактеристике и значај
за друштвену структуру;
 друштво уопште и које су последице појединих
друштвених промена?



 Под друштвеним кретањем се подразумевају
промене које се дешавају у људском друштву, а
које обухватају најзначајније стране живота
људског друштва или промене у одређеним
друштвеним заједницама; нарочито у области
материјалне производње и односа које она
проузрокује у области друштвене базе и
надградње друштва.
 Ове промене имају такође утицај у мењању
друштвене свести као производа укупне
друштвене структуре.


 Посматрајући и динамику савременог света, могу
се уочити велике разноликости.
 Док се, на пример, поједина друштва још увек
налазе на нивоу првобитне заједнице (нека
острва у Тихом океану, Централна Африка,
прашума Амазона итд.), на другој страни је све
већи број друштава која су закорачила путем
најдинамичнијег друштвеног прогреса, градећи
савремена цивилизацијска друштва
постиндустријског карактера.


 Друштвене промене се манифестују на различите
начине, било да се ради о променама које
захватају значајније области живота једног
друштва или пак да се врши мењање друштвених
улога, положаја и друштвених група од стране
појединих чланова друштва.

Узроци друштвених промена и
процеса



 Ако су друштвене промене последица деловања на
елементима друштвене структуре, то узроке треба тражити у
релевантним чиниоцима који делују на елементе, односно
мењају односе између елемената те структуре.
 У пређеној анализи су дати елементи и релације односа.
 Као фактори од којих зависи динамика друштва, јављају се
природни фактори, демографски фактори, производне снаге
и продукциони односи, класни односи и класна борба,
друштвени интереси и различитост и сукоб тих интереса.
 Такође и поједини облици свести, као што су култура,
обичаји, морал, политика, наука, уметност, идеологија,
религија, су фактори који одређују интензитет, облик и
карактер друштвене динамике.
 Сви се ови фактори јављају и као последице друштвеног
развоја.



 У друштвима различитог ступња развоја, са
различитим карактеристикама, поједини од ових
фактора имају различит утицај на промене које се
дешавају у одговарајућој друштвеној средини.
 У неразвијеним и недовољно развијеним друштвима,
сигурно је да ће природни фактори значајније
деловати, но што је случај са развијеним друштвима.
 За друштва на ступњу индустријализације, развој
средстава за рад и пословање ће имати одлучујући
значај, док за постиндустријска друштва биће
карактеристично, да код појединих облика промена
расте значај културе и других облика свести.



 Ова анализа нема за циљ да прерасте у фактографску
анализу, када су у питању друштвене промене, већ да
укаже на узроке и услове тих промена, овде се то
укратко чини на бази принципа социјалне
филозофије и филозофије пословања, као
критеријума груписања ових фактора.
 Узроци друштвених промена - материјална основа
друштва, производња материјалних добара,
економска делатност и економски фактори, односи
који владају у тој делатности, а пре свега
продукциони односи и на њима грађени класни
односи и класе, као носиоци тих класних односа



 Ти су фактори одлучујући за промене које настају на
нивоу глобалног друштва и на основу њих се одређују
глобалне етапе развоја друштва или друштвеноекономске формације, односно глобални друштвени
модели.
 Остали фактори су у функцији услова, значи
неопходни али не и пресудни.
 Поједини од ових фактора, који су у функцији
услова, могу бити и у функцији узрока посебних
друштвених промена или промена у појединим
деловима друштва.

Закономерност друштвеног развоја



 Анализа законитости друштвених промена и
друштвеног развоја мора поћи од става, да је друштво
део реалности и да стога деле судбину објективног
света и у погледу законитости развоја, да и у друштву
делују закони развоја као и у природи.
 Такође треба имати у виду и став да је друштво
специфична појава објективног света, где због
сложености и динамичности појединих појава и
деловања субјективних свесних снага, долази до
испољавања специфичне законитости, деловања
посебних закона, као и до корекције законитости која
влада у природи, као последица деловања воље и
свести човека.


 Једна од основних правилности сигурно је однос
између материјалне основе пословања и његовог
менаџмента или однос између друштвеног бића и
друштвене свести где, економска основа друштва
одређује правно-политичку надградњу, односно
друштвени менаџмент, с тим да и правно-политичка
надградња повратно делује на економску основу.
 Поред тога присутно је и деловање других фактора у
функцији услова који се могу кориговати у одређеном
обиму и садржају, наведену законитост.



 Један од универзалних општих закона је константна
веза која постоји на релацији развоја средстава и
односа.
 Уз помоћ ове правилности гради се принцип поделе
историје друштва на типове друштвених система или
познатије друштвено-економске формације.
 Друштво, прелази из једне фазе у другу, онда када
континуирани развој производних снага бива доведен
у питање због уских оквира продукционих односа,
што неминовно води пуцању или промени,
продукционих односа, чиме настаје револуционарна
промена.


 Поред наведених законитости присутна је
константна и нужна веза између развоја оруђа за
рад и развоја друштва, с тим да од степена развоја
оруђа за рад зависи степен развоја друштва и да
свако ново оруђе, нова функција оруђа,
условљава нову друштвену појаву, односно
доводи до новог типа пословања.



 Слична веза постоји између развоја принципа поделе
посла, односно поделе рада и развоја друштва, према
којој од степена поделе рада зависи степен развоја
друштва или свака нова подела рада условљава нову
врсту послова и активности, а ове пак, са своје стране,
условљавају нове резултате и вредности, како у
квантитативном тако и у квалитативном погледу.
 Нова врста посла тражи специјализацију оруђа и
технологије, промене у предмету рада.
 Она тражи специјализацију и обучавање људи. Све су
то нови елементи друштва који чине садржину
промена.



 Поред ових општих закона социологија утврђује
и доказује одређене правилности које су још
конкретније.
 Ту свакако спадају социолошки приступи
законима, као што су закон вредности и вишка
вредности, закон акумулације, закон просте и
проширене репродукције, уз помоћ којих се
објашњавају значајне друштвене појаве и њихове
промене, односно друштвена функција и
функција пословања у детерминирању осталих
социјалних процеса.

Облици друштвених процеса



 Све друштвене промене могу се поделити на облике
друштвеног кретања и на врсте друштвене
покретљивости.
 У том смислу се ова питања могу поларизовати око
две најзначајније групе: „На макро-плану и на микроплану.“
 У првом случају носиоци посматраног кретања су
целе групе, класе, слојеви са својим структурама као и
друштвени системи и глобално друштво у целини.
 У другом случају субјекти промена су индивидуе као
припадници група или категорија, односно заједница.



 Једна врста проблема настаје са питањем како
цела социјална категорија мења свој друштвени
положај, од потлачене, на пример, постаје
владајућа, а да друкчије морамо прићи питању да
ли и како појединци могу прећи из једне у другу
класу, из једног у други слој.
 Може се закључити да друштво у свом
егзистирању проживљава, у суштини, два
основна облика друштвених промена: прогрес и
регрес, као и једну врсту релативног некретања,
тј. релативне стагнације.



 Друштвене промене указују на модификацију
елемената и односа у друштвеној структури.
 Континуитет тих промена гради друштвени
процес или развој.
 Сем друштвених промена постоји и друштвена
стагнација.
 Друштвена стагнација подразумева однос међу
стварима у друштву, где у ствари и не постоје
изразите промене, односно задржава се постојећа
структура.



 Друштвене промене могу бити друштвени прогрес и
назадовање.
 Под прогресом се подразумевају промене у
друштвеној структури, најзначајнијих елемената у
њиховим структурама, а посебно промена односа
између тих елемената и то тако, да настају нови
елементи и односи друштвене структуре.
 На тај начин различити елементи се узимају у обзир
када се говори о суштини прогресивних промена,
рецимо производних снага, тј. да се боље и више
производи, него што се производило раније или
уопште о развитку политичких и других друштвених
слобода или о напретку у области културе.



 Веома су различити и интерактивни показатељи прогреса у
одређеној историјској ситуацији.
 У једном моменту су једни од примарног значаја, а у
другом други, све у зависности од консталације
материјалних и историјских односа у одређеном друштву.
 Основни елементи који се морају узети у обзир су
варијабле, које се пре тога нису појављивале, међутим, не
искључујући ни неке друге новонастале: развој
производних снага друштва, степен економске
независности, слободе непосредног произвођача у
постојећем систему друштвених односа, степен политичких
и других друштвених и индивидуалних слобода.


 Затим просечна дужина живота, динамика
пораста животног стандарда, однос између
мушкараца и жена, тј. еманципација жена, а пре
свега ниво њене економске независности, степен
отуђења у друштву, како друштвених група тако
исто и појединаца, припадника друштва, као и
динамика разотуђивања, итд.


 Друштвени, развој може имати револутивни или
еволутивни карактер.
 Еволутивне промене подразумевају промене у
елементима друштвене структуре, где се мењају
субјекти, средства, услови и организација.
 Револутивне промене свој садржај имају у измени
друштвених односа између елемената који чине
социјалну структуру.



 Револуционарне социјалне промене детерминисане
су: коренитим друштвеним променама социјалних
односа, које наступају као резултат претходног
постепеног нагомилавања супротности у основи
друштва и прелазак у историјски нов (виши) облик
друштвених, политичких и културних односа;
битним промена начина пословања на основу нове
технологије (индустријске револуције) или система
вредности и односа људи према њима; револуцијом
може да значи и начин промене старог политичког
система, који карактерише насилно рушење његових
институција (државе) и друштвених носилаца
(владајуће класе).


 Револуција је такав ток друштвеног развитка у
коме су промене социјалне структуре корените,
свеобухватне, потпуне (у суштини квалитативне).
 Револуције су у крајњој инстанци условљене
економским узроцима и повезане са променама
социјалног система, преко промене социјалних
односа.


 Типови друштвених промена својим
карактеристикама одређују тип пословања,
односно пре би се рекло да суштину појединих
типова промена и друштвених система одређује
владајући друштвени систем, владајући начин
пословања.

