
Integrowanie psychologii z nauką o rozwoju społeczeństw: Badanie zależności między 
"potocznymi teoriami rozwoju społeczeństw" a "idealnymi typami dobrostanu" zakrojone na 
pięćdziesiąt krajów 
 

All peoples have the right to self-determination. By virtue of that right they freely determine 
their political status and freely pursue their economic, social and cultural development. 

—United Nations, General Assembly Resolution 1514, 1960 
 

Tak jak powyższy cytat sugeruje, każde społeczeństwo ma nie tylko prawo do rozwoju i 
samo-określenia, ale, co najważniejsze, również do własnego wyboru kierunków rozwoju. W jakim 
kierunku powinny rozwijać się nowoczesne społeczeństwa? Od kryzysu finansowego w 2008 roku, w 
publicznej dyskusji pojawiło się dużo argumentów za tym, że rozwój społeczny to nie tylko rozwój 
ekonomiczny. Zasygnalizowana została także potrzeba zbudowania nowych „narzędzi” do mierzenia 
rozwoju społecznego. W zamierzanym projekcie zakładamy, że w różnych kulturach ludzie mają 
różne ideały na temat tego czym jest „dobre życie”, oraz jak to „dobre życie” osiągnąć. Różnice 
kulturowe w pojmowaniu ścieżek rozwoju społecznego, oraz ideałów dobrego życia, są jednak słabo 
zbadane. Celem zamierzanego projektu jest więc zbadanie procesów rozwoju społecznego oraz 
zrozumienie ich z perspektywy wrażliwej na różnice kulturowe. 

W dużym badaniu międzykulturowym (tj. zakrojonym na ponad pięćdziesiąt krajów), 
połączonym z badaniami eksperymentalnymi oraz lingwistycznymi analizami, zamierzamy opisać 
potoczne teorie rozwoju społeczeństw oraz ideały dobrego życia. Naszą uwagę skierujemy ku 
motywom psychologicznym, które kształtują postrzeganie tego co jest właściwą ścieżką rozwoju 
społecznego, oraz kulturowym modelom ja. Będziemy również badać konsekwencje dopasowania 
między jednostką a jej kulturowym kontekstem. Współpraca z Norwegią odegra szczególną rolę w 
naszym badaniu: Norwegia regularnie zajmuje najwyższe pozycje w rankingach „dobrego życia” oraz 
„rozwoju społecznego”, i dlatego planujemy zbadanie wpływu nordyckiej historii i kultury na 
ukształtowanie się ideałów dobrego życia w krajach nordyckich.  

By zrealizować zamierzane cele, zaplanowaliśmy ponad dwadzieścia badań, które 
podzieliliśmy na sześć niezależnych pakietów, które zrealizujemy w co najmniej pięćdziesięciu 
krajach. W poszukiwaniu najlepszych odpowiedzi na sformułowane problemy, w badaniach 
posłużymy się metodami ilościowymi i jakościowymi i połączymy psychologię kulturową, społeczną, 
osobowości oraz nauki o rozwoju społeczeństw.  

Rezultatem naszego projektu będą modele rozwoju społeczeństw wrażliwe na kulturowe 
zróżnicowanie celów rozwoju, przygotowane we współpracy ekspertów i ekspertek od nauk 
psychologicznych i rozwoju społeczeństw. Wyniki planowanych badań mogą stanowić nowy i ważny 
wkład do publicznej debaty o przyszłych paradygmatach rozwoju społecznego. Pozyskana w naszym 
projekcie wiedza może pomóc decydentom i rządom do sformułowania nowych strategii rozwoju 
społeczeństw. Nasze badanie może pomóc wyjść poza ekonomiczny paradygmat rozwoju 
społeczeństw. 
 


