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Modele komunikowania spoáecznego

Streszczenie
Obecnie komunikacja spoáeczna nabiera nowego charakteru. Odchodzi od jednostronnego
informowania na rzecz obustronnie korzystnych relacji. Jest to niewątpliwie trudne i związane
z celami dziaáaĔ kaĪdej ze stron dialogu, a takĪe ze Ğwiadomą odpowiedzialnoĞcią.
Dialog taki jest moĪliwy, jednak jego charakter i to, w jakiej postaci wystąpi, zaleĪne jest od
poziomu zaufania spoáecznego pomiĊdzy ludĨmi i kapitaáu spoáecznego. Postawa roszczeniowa
ze strony interesariuszy w stosunku do przedsiĊbiorstwa lub instrumentalne traktowanie interesariuszy przez przedsiĊbiorstwo są czynnikami hamującymi rozwój komunikacji spoáecznej.
Sáowa kluczowe: komunikacja spoáeczna, public relations, organizacja

Wprowadzenie
Organizacje stają w obliczu rosnących oczekiwaĔ páynących zarówno ze strony otoczenia zewnĊtrznego, jak i wewnĊtrznego. Komunikacja
spoáeczna ma ogromną wartoĞü dla organizacji, poniewaĪ przede wszystkim „pomaga budowaü relacje ze strategicznymi interesariuszami”1. Komunikowanie spoáeczne jest poza tym jednym z waĪniejszych czynników
rozwoju cywilizacji. W artykule staram siĊ odpowiedzieü na pytania, jaka
jest rola strategii komunikowania spoáecznego w organizacji; czy, oprócz
jednostronnego informowania, czy teĪ przekonywania do swoich intere1

J. Grunig. I. Grunig, D. Dozier, Excellent Public Relations and effective organization. A study
of communication management in three countries, New Jersey 2002, s. 57.
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sów, moĪliwe są obustronnie korzystne interakcje i otwarty dialog; jakie
czynniki wpáywają na wystąpienie bardziej zaawansowanych modeli komunikowania spoáecznego; jakie warunki są niezbĊdne, aby zaistniaá dialog. Szukając odpowiedzi na postawione pytania dotyczące komunikacji,
posáuĪyáam siĊ teoriami nauki o komunikowaniu.
Nauka o komunikowaniu spoáecznym zostaáa uksztaátowana przez badaczy pochodzących z róĪnych dziedzin nauki. Obecnie stoją przed nią
nowe wyzwania i ograniczenia związane miĊdzy innymi z rozwojem technologicznym.

Modele w naukach ekonomicznych
MyĞl naukowa oczywiĞcie nie rozwija siĊ w próĪni, lecz w ramach pewnego zespoáu poglądów, zasad fundamentalnych, przekonaĔ. Ma to swoje
odbicie w rodzaju i sposobie postrzegania rzeczywistoĞci, nabytej przez
badacza w wyniku oddziaáywania na niego stosunków spoáecznych i dziedziczonej tradycji. Tym samym okreĞla wszystko to, co uznajemy za prawdziwe, sáuszne i rzeczywiste.
Zatem, czym jest nauka? W jaki sposób dokonuje siĊ jej rozwój? W jaki
sposób jedne teorie naukowe są zastĊpowane przez inne? Pytania te zapewne
frapują nas. Spróbujmy na nie odpowiedzieü, opierając siĊ na pracy Thomasa
Kuhna Struktura rewolucji naukowych2. Warto tu przypomnieü, Īe Thomas
Kuhn, obok Karla Poppera, Imre Lakatosa, Paula K. Feyerabenda, tworzyá
tzw. nurt historyczny, w ramach którego eksponowano problemy diachronii
nauki. KaĪdy z nich proponowaá trochĊ inny wariant modelu rozwoju nauki3.
Zdaniem Kuhna dojrzaáa nauka skáada siĊ z kolejnych okresów: normalnych i rewolucji. Normalne są monistyczne, jednorodne. W okresach tych
badacze starają siĊ rozwiązywaü cząstkowe problemy, w terminologii Kuh2
3

T. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, Warszawa 1968.
WaĪniejsze dzieáa: K. Popper, Logika odkrycia naukowego, Warszawa 1977; idem, Objective Knowledge. An Evolutionary Approach, London 1973; I. Lakatos, Criticism and the
Methodology of ScientiÞc Research Programmes, [w:] Proceedings of the Aristoteelian Society, vol. 60, London 1968; idem, FalsiÞcation and the Methodology of ScientiÞc Research
Programmes, [w:] Criticism and the Growth of Knowledge, eds. I. Lakatos, A. Musgrave,
Cambridge 1970; P. Feyerabend, Jak byü dobrym empirystą?, Warszawa 1979; idem, Against
Method. Outline of Anarchistic Theory of Knowledge, London 1975.
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na „áamigáówki”, wynikające z ujmowania Ğwiata w ramach panującego
paradygmatu. Czym zatem jest paradygmat? Jest to okreĞlony sposób widzenia przez badaczy danego aspektu rzeczywistoĞci, istniejących problemów i metod ich rozwiązywania. „Paradygmat to tyle, co przyjĊty model,
czy wzorzec”4. Są to „pewne akceptowane wzory wspóáczesnej praktyki
naukowej – wzory obejmujące równoczeĞnie prawa, teorie, zastosowania
i wyposaĪenie techniczne – które tworzą model”5. Akceptowany paradygmat daje badaczowi „punkt widzenia”, pozwalając mu oddzieliü to, co
istotne, od tego, co nieistotne, dostarcza mu kryterium wyboru problemów.
Nauka normalna, zajmująca siĊ „drobnymi áamigáówkami”, nieuchronnie
prowadzi do rewolucji. Rewolucje zaĞ powodują zmianĊ paradygmatu. Zdaniem
Kuhna normalna nauka jest niezbĊdnym warunkiem rewolucji. Co zatem powoduje przejĞcie od okresu normalnej nauki do rewolucji? Celem normalnej nauki
nie jest siĊganie po nowe fakty czy teorie, lecz rozwiązywanie „maáych áamigáówek” w ramach dominującego paradygmatu. Tymczasem badacz w swojej praktyce stale odkrywa nowe zjawiska, fakty. Uczeni formuáują nowe, Ğmiaáe teorie,
których nie moĪna wyjaĞniü w ramach istniejącego paradygmatu. Pojawianie siĊ
i kumulacja nowych faktów oraz nowych konkurencyjnych teorii prowadzi do
„ĞwiadomoĞci anomalii, tj. uznania, Īe przyroda gwaáci w jakiejĞ mierze wprowadzone przez paradygmat przewidywania rządzące nauką”6. TrudnoĞci wynikające ze wzrastającej wciąĪ iloĞci anomalii prowadzą najpierw do kryzysu,
a nastĊpnie do rewolucji. Rewolucja powoduje zmianĊ paradygmatu.
W gruncie rzeczy Kuhn traktuje naukĊ jako „oprzyrządowanie” historycznie zmiennej praktyki i uwaĪa jego zmianĊ jako zabieg nadzwyczajny,
wywoáany gáĊbokim kryzysem spowodowanym narastającymi anomaliami.
KaĪda nauka ma swój specyÞczny przedmiot poznania. Od niego, od
jego istoty zaleĪne są wszystkie inne jej elementy, w tym takĪe jej metody
i narzĊdzia poznania. Tymczasem sam przedmiot nauki zaleĪy od podmiotu poznającego, który ustala zakres przedmiotowy danej dziedziny.
W zasadzie w ekonomii nie ma jednolitego punktu widzenia na przedmiot jej badaĔ. Ekonomia dzieliáa siĊ i dzieli na wiele szkóá i kierunków,
z których kaĪdy analizuje inny aspekt dziaáalnoĞci gospodarczej w zaleĪ4
5
6
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noĞci od przyjĊtego kryterium wyodrĊbnienia tego, co „ekonomiczne”,
i metody stosowanej w danym czasie w nauce w ogóle. Przedmiotem na
przykáad analizy klasycznej ekonomii jest rzeczywistoĞü gospodarcza ujmowana jako caáoĞü, bĊdąca odzwierciedleniem „porządku naturalnego”.
Klasyczna ekonomia ma charakter spójnego systemu teoretycznego dziĊki pracom Adama Smitha i Davida Ricardo. W pracy Bogactwo narodów
Smith analizuje czynniki przyspieszające i hamujące wzrost bogactwa
narodów. Za Ĩródáo bogactwa narodów uznaje on pracĊ, zaleĪną od liczby zatrudnionych w produkcji i od wydajnoĞci pracy. W przeciwieĔstwie
do Smitha Ricarda nie interesują przyczyny i natura bogactwa narodów,
lecz prawa wyznaczające podziaá produktu miĊdzy grupy spoáeczne, które
uczestniczą w tworzeniu bogactwa.
W naukach ekonomicznych, w przeciwieĔstwie do przyrodniczych,
bardzo rzadko moĪna dokonywaü eksperymentu. Za substytut eksperymentu uwaĪa siĊ tu tworzenie modeli w celu uzyskania czystego obiektu
poznania, odizolowanego od wpáywu czynników zakáócających. Modele te
w uproszczonej postaci mają czyniü przedmiot badania bardziej przejrzystym.
W zasadzie wyraz „model” jest uĪywany w bardzo róĪnych znaczeniach. Oznacza m.in. opis, teoriĊ, abstrakcjĊ, plan, system sformalizowany.
W ekonomii przez model zwykle rozumie siĊ pewien zbiór zmiennych powiązanych wzajemnie okreĞloną liczbą relacji. Zwykle ma on cechy systemu aksjomatycznego. Dlatego teĪ jego formalną strukturĊ moĪna scharakteryzowaü za pomocą procedury wynikania, która zachodzi na gruncie
relacji miĊdzy podstawowymi pojĊciami zawartymi w aksjomatach.
Zatem elementy modelu: zmienne i ich relacje wraz z deÞnicjami
i (ewentualnie) warunkami równowagi tworzą system zaáoĪeĔ, który stanowi podstawĊ do przeksztaáceĔ, za pomocą których wyprowadza siĊ w drodze dedukcji zdania wynikające z przesáanek modelu.

Modele komunikowania spoáecznego...



Nauka o komunikowaniu (communication science)
W dzisiejszych czasach coraz czĊĞciej staramy siĊ porozumiewaü, a obÞtoĞü Ğrodków komunikacji jest niewyobraĪalna dla czáowieka. Komunikacja
staáa siĊ waĪnym problemem teoretyków i praktyków. M. Mrozowski uwaĪa,
Īe „nie jest [ona] stanem czy sytuacją, ale nieprzerwaną ludzką dziaáalnoĞcią – praktyką spoáeczną, w której jednostki biorą udziaá Ğwiadomie, aby
osiągnąü wyznaczony przez siebie cel”7. Przedstawiciele nauk spoáecznych
badają naukĊ o komunikowaniu, a komunikowanie spoáeczne deÞniują jako
„najszerszy proces komunikowania, w którym mieszczą siĊ wszystkie inne,
wĊĪsze procesy związane z porozumiewaniem siĊ jednostek ludzkich”8.
NajwaĪniejszym Ğrodkiem, z którego pomocą dziecko uczy siĊ byü istotą ludzką, jest komunikowanie – sáowne i pozasáowne9. Wielu uczonych
dowodzi, Īe spoáeczeĔstwa nie tylko istnieją, ale równieĪ rozwijają siĊ
dziĊki wymianie informacji, a wytworzone przez siebie symbole dziedzictwa kulturowego mogą przekazywaü nastĊpnym pokoleniom tylko w procesie komunikacyjnym10. Wymiana informacji moĪe siĊ odbywaü przez
jĊzyk – jeden z waĪniejszych skáadników kultury. „Komunikowanie spoáeczne wykorzystuje nieporównywalnie bogatszy arsenaá Ğrodków: oprócz
mowy i jej substytutów (pismo, druk) moĪna wymieniü gest i mimikĊ,
Ğpiew i muzykĊ, rzeĨbĊ i rysunek oraz wiele innych. PozajĊzykowe formy
komunikowania, choü istotne dla konkretnej sytuacji i waĪne spoáecznie, są
jednak drugorzĊdne w porównaniu do komunikowania za pomocą jĊzyka
naturalnego. Komunikowanie jĊzykowe jest uniwersalne, gdyĪ obsáuguje
wszystkie sfery ludzkiej dziaáalnoĞci, jest teĪ pierwotne, poniewaĪ stanowi
podstawĊ ludzkiego myĞlenia”11.
„Jako istoty ludzkie pozostajemy w kontakcie z innymi osobami, kontakty te wymagają przede wszystkim zdolnoĞci wyraĪania swoich myĞli
oraz przekazywania ich innym. Kontakty odbywają siĊ najczĊĞciej w ramach terytorialnej wspólnoty bliskiego zamieszkania. Tworzą wspólnotĊ
7
8
9

10
11

M. Mrozowski, Media masowe, Warszawa 2001, s. 16.
B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2006, s. 62.
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duchową opartą na kulturze, tworzeniu symboli i nasycaniu ich znaczeniami. Podstawą tej kulturowej wspólnoty jest jĊzyk, który jest zasobem
umoĪliwiającym identyÞkowanie rzeczy i ludzi, tworzy podstawĊ naszej
toĪsamoĞci”12. J. WoĨniakowski uwaĪa, Īe nie moĪna w sposób jednoznaczny odpowiedzieü na pytanie: „czy jĊzyk powstaá jako narzĊdzie, które
uáatwiáo naszemu gatunkowi najpierw elementarną walkĊ o byt, a potem
dalszy rozwój, czy teĪ zjawiá siĊ – moĪe póĨniej niĪ obrzĊd – jako bardziej
od obrzĊdu operatywne, symboliczne odzwierciedlenie, zakodowanie marzeĔ, dąĪeĔ, pragnieĔ owego animal symbolicum, jakim jest czáowiek?”13.
Ta dwoistoĞü celów przekáada siĊ w nauce o komunikowaniu, wedáug
J. Fishkego, na istnienie dwóch gáównych szkóá. Pierwsza widzi komunikacjĊ jako przekaz wiadomoĞci, proces komunikacyjny, w którym „jedna
osoba wpáywa na zachowanie i stan umysáu drugiej”14, liczy siĊ efekt przesáanej wiadomoĞci i intencji nadawcy. Druga szkoáa „uwaĪa komunikacjĊ
za produkcjĊ i wymianĊ znaczeĔ, zajmuje siĊ rolą tekstu w naszej kulturze”15, gdzie nadawca jest mniej waĪny, poniewaĪ analizie poddaje siĊ sposób, w jaki odczytywany jest tekst. Pod nazwą „nauka o komunikowaniu
(communication science) rozumie siĊ najczĊĞciej naukĊ, która stara siĊ zrozumieü produkowanie, przetwarzanie oraz oddziaáywanie systemów symboli i sygnaáów przez rozwijanie weryÞkowanych teorii, zawierających
uprawnione stwierdzenia i generalizacje, które wyjaĞniają zjawiska odnoszące siĊ do produkowania, przetwarzania i oddziaáywania informacji”16.
„Zainteresowanie procesem komunikowania jest niemal tak dawne, jak
reßeksja spoáeczna. Elementy wiedzy o komunikowaniu pojawiaáy siĊ w ramach róĪnych nauk i tradycji intelektualnych. Znajdziemy je w staroĪytnej
pedagogii; nauce o ksztaátowaniu osobowoĞci wychowanka; ÞlozoÞi spoáecznej; polityce; nauce o paĔstwie i sztuce rządzenia”17. JuĪ Arystoteles
w swojej Retoryce ponad 2300 lat temu poruszyá tematykĊ komunikowania. Filozof, wskazując na trzy gáówne elementy procesu komunikowania:
MÓWCA – MOWA – SàUCHACZ, stworzyá podstawĊ, na której wyrosáy
12
13
14
15
16
17

Ibidem, s. 41.
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Ibidem.
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przyszáe koncepcje badaĔ nad komunikacją. Schemat doĞü ograniczony, bo
pokazuje, Īe istotą komunikowania siĊ jest przekaz jednostronny, a pomija
sprzĊĪenie zwrotne (istotny element zbadania, czy zostaáo juĪ osiągniĊte
porozumienie). JednoczeĞnie model Arystotelesa pozostawia miejsce na
róĪną interpretacjĊ procesu przekazywania myĞli od nadawcy do odbiorcy.
„Dopiero na przeáomie lat trzydziestych i czterdziestych XX wieku nauka
o komunikowaniu staáa siĊ nową, samodzielną dziedziną akademicką o interdyscyplinarnym charakterze”18. Wedáug S. Barana i D. Davida pojĊcia nauki
o komunikowaniu uĪyli po raz pierwszy pod koniec lat 80. XX wieku badacze,
którzy chcieli rozwiązaü problem nieprzynoszącemu nikomu poĪytku rozdrobnienia dziedziny i stworzyü ÞlozoÞczne podstawy naukowego badania wszystkich form komunikowania. Dziaáanie to miaáo na celu integracjĊ róĪnych ujĊü,
a nie stworzenie podziaáów – odrzucenie wielu przestarzaáych zaáoĪeĔ paradygmatu ograniczonych efektów przy zachowaniu podejĞcia empirycznego,
a w konsekwencji zjednoczenia pod wspólną banderą badaczy empirycznych
zajmujących siĊ róĪnymi formami komunikowania. Do rozwoju tej koncepcji
szczególnie przyczynili siĊ Ch. Berger i S. Chaffee w roku 198719.
Podziaá nauki o komunikowaniu „jest widoczny w stosowanych strukturach
pojĊciowych oraz metodologiach, jak: metody jakoĞciowe i iloĞciowe, obiektywne i subiektywne, spoáeczno-naukowe i literacko-hermeneutyczne, metody
analityczne i techniki obserwacji. Nauka o komunikowaniu spoáecznym zostaáa uksztaátowana przez badaczy pochodzących z róĪnych dziedzin studiów,
m.in. psychologów spoáecznych, socjologów, pedagogów, politologów, antropologów, jĊzykoznawców, Þlozofów, muzykologów”20. Ta mieszanka podejĞü
do badaĔ wpáywa na róĪnorodnoĞü tematyki badawczej i interdyscyplinarny
charakter nauki o komunikowaniu. Socjolog zajmuje siĊ badaniem Ğrodków
przekazu i ich wpáywem na spoáeczeĔstwo, badaniem mass mediów, analizą
publicznoĞci i efektem komunikowania w spoáeczeĔstwie. JĊzykoznawca bĊdzie badaá znaczenie poszczególnych wyrazów czy wyraĪeĔ. Psycholog natomiast skupi siĊ na jednostce i jej sposobach komunikowania siĊ z innymi.
Ekonomista zajmie siĊ badaniem public relations (PR).
18
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Teoretyczne modele public relations
Narodziny i rozwój public relations są ĞciĞle związane z nowymi technikami komunikowania siĊ i ekspansją masowych Ğrodków przekazu w demokratyzujących siĊ spoáeczeĔstwach21. Powstaáy wtedy potrzeba i potencjaá
przekonywania opinii publicznej do okreĞlonych spraw. Warto pamiĊtaü,
Īe praktyka public relations stosowana byáa juĪ setki lat temu w cywilizacjach greckiej i romaĔskiej czy przez rządy, monarchie, wpáywowe instytucje (m.in. KoĞcióá katolicki). Praktyki te wiązaáy siĊ z pozyskaniem opinii
publicznej dla wybranych dziaáaĔ poprzez komunikacjĊ i informacjĊ. Mikoáajczak pisze, Īe „umiejĊtnoĞü przekazywania za pomocą sáowa naleĪy
do skarbów grecko-rzymskiego dziedzictwa kulturowego, które stanowią
o samej istocie cywilizacji europejskiej. Od swoich narodzin na przeáomie
VI i V w. p.n.e. retoryka wyrastaáa z greckiego poczucia wolnoĞci wypowiadania swych poglądów i przekonywania do nich innych”22. Retoryka
byáa „niezbĊdnym skáadnikiem demokracji ateĔskiej, której sedno stanowiáo publiczne przekonywanie do swych racji na zgromadzeniu ludowym.
Ten, kto potraÞá, przemawiając, skáaniaü innych, by myĞleli podobnie jak
on, zyskiwaá rzeczywisty wpáyw na bieg spraw paĔstwowych”23. UmiejĊtnoĞü przekonywania sáowami w systemie demokratycznym tworzyáa
wáadzĊ polityczną. SoÞĞci – zawodowi nauczyciele, szkolący máodych
mĊĪczyzn w sztuce przekonywania i przemawiania do ludzi – narazili siĊ
na krytykĊ, poniewaĪ uczyli równieĪ, „jak najskuteczniej zdobyü zwolenników dla kaĪdej sprawy bez wzglĊdu na prywatne przekonania”24. Zatem
„nie moĪna przeto zakáadaü, Īe komunikowanie zawsze jest dobroczynne
i neutralne. Terminologia wiedzy o komunikowaniu zawiera przecieĪ takie
terminy jak: propaganda, manipulacja, indoktrynacja, ideologia, zwodzenie itp. Záe komunikowanie bywa albo samą chorobą, albo symptomem
choroby spoáecznej”25.
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Za „kolebkĊ dziedziny wiedzy public relations i praktycznej sztuki
komunikowania siĊ uznawane są Stany Zjednoczone Ameryki Póánocnej,
gdzie w drugiej poáowie XIX wieku narastaáa potrzeba odpowiedzi na naciski opinii publicznej”26. Wedáug OlĊdzkiego czynnikami, które wpáynĊáy na rozwój public relations byáy:
1) nowoczesny, rozwijający siĊ przemysá i technologie sprzyjające wynalazkom w zakresie komunikacji;
2) wysoka urbanizacja sprzyjająca czytelnictwu;
3) wielomilionowe rzesze aktywnych, przybyáych z róĪnych stron
Ğwiata mieszkaĔców spragnionych nie tylko dolarów, ale i mitycznej wrĊcz dla nich wolnoĞci i sprawiedliwoĞci;
4) tania prasa, poszukująca sensacji i reklamodawców27.
MoĪna tu dodaü jeszcze m.in. rozwój nowego typu dziennikarstwa –
dziennikarstwa Ğledczego. DziĊki dociekliwoĞci reporterów opinia publiczna mogáa siĊ dowiedzieü o nieodpowiedzialnych dziaáaniach wielu
potĊĪnych przedsiĊbiorstw.
DuĪy wpáyw na ksztaát wspóáczesnego public relations miaá Edward
Bernays, doradca ds. PR, badacz, wykáadowca, autor pierwszej ksiąĪki
na temat PR – Crystalizing Public Opinion (wydanej w 1923 r.). Bernays,
deÞniujący public relations jako „starania o pozyskanie spoáecznego
wsparcia dla dziaáaĔ, spraw, ruchów spoáecznych i organizacji poprzez informacjĊ, perswazjĊ i dostosowanie”28, zwróciá uwagĊ na potrzebĊ zmierzenia dziaáaĔ z zakresu public relations. Zdaniem Berneysa „ludzi da siĊ
przekonaü nie tylko do tego, by wspierali dziaáania wojenne swego kraju,
lecz takĪe do tego, by zaczĊli w nowy sposób myĞleü o innych kwestiach
i zmienili swoje uporządkowane zwyczaje i opinie”29.
Początkowo dziaáalnoĞü public relations byáa trudna do odróĪnienia od
praktyk zdobywania rozgáosu w Ğrodkach przekazu tzw. publicity. Byáo
to komunikowanie gáównie jednostronne. Olasky dowodzi, Īe oprócz
zdobywania rozgáosu i przeciwdziaáania krytyce charakterystyczną cechą
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Public relations. Znaczenie spoáeczne i kierunki rozwoju, red. J. OlĊdzki, D. Tworzydáo, Warszawa 2007, s. 18.
Ibidem.
B. Rozwadowska, Public relations. Teoria, praktyka, perspektywy, Warszawa 2002, s. 39.
A. Davis, Public relations, Warszawa 2007, s. 31.
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wczesnych dziaáaĔ public relations byáo tworzenie korzystnych relacji ze
strategicznymi grupami w spoáeczeĔstwie, takimi jak politycy, duchowni
czy nauczyciele30.
W latach 70. XX wieku Rex Harlow podjąá próbĊ naukowego usystematyzowania wiedzy z zakresu public relations, przeanalizowawszy najwaĪniejsze 472 deÞnicje, które powstaáy pomiĊdzy rokiem 1900 a 1976.
Jego zdaniem idealna deÞnicja: „PR to dająca siĊ wyróĪniü funkcja zarządzania, która sáuĪy stworzeniu i utrzymaniu wzajemnych powiązaĔ komunikacyjnych, zrozumienia, akceptacji i wspóápracy pomiĊdzy organizacją
a jej otoczeniem; uĞwiadamia zarządowi problemy lub zagadnienia sporne;
umoĪliwia zarządowi bycie au courant, jeĞli chodzi o istotne informacje,
a takĪe odpowiadania na nie; deÞniuje odpowiedzialnoĞü zarządu w jego
sáuĪbie interesowi spoáecznemu; wspiera zarząd w efektywnym wykorzystaniu zmian; sáuĪy jako system wczesnego ostrzegania w przewidywaniu
trendów; wykorzystuje badania i techniki etycznego komunikowania jako
gáównych instrumentów”31. Gruning i Hunt zdeÞniowali public relations
w jednym zdaniu: PR jest to zarządzanie komunikacją pomiĊdzy organizacją a jej grupami otoczenia32. Wedáug deÞnicji Cutlipa public relations
to funkcja zarządzania, która buduje i utrzymuje wzajemne korzystne relacje pomiĊdzy organizacją a jej interesariuszami, od których zaleĪy jej sukces lub poraĪka. Rozpatrując public relations w kontekĞcie komunikacji,
aktualnie coraz czĊĞciej podkreĞla siĊ, Īe PR to funkcja zarządzania komunikacją tworząca i utrzymująca obopólnie korzystne relacje pomiĊdzy
organizacją a jej otoczeniem, od którego zaleĪy jej sukces i przyszáoĞü33.
MiĊdzynarodowe Stowarzyszenie PR sformuáowaáo cele public relations
jako doprowadzanie do dialogu i osiągniĊcie harmonii oraz zgody na dwustronną informacjĊ, argumentacjĊ i dyskusjĊ34. UwzglĊdniając powyĪsze
stwierdzenia, moĪna przyjąü, Īe dziaáania public relations powiązane są
z potrzebą budowania dialogu oraz reputacji organizacji. Badacze praktyki
PR skupiają analizy na systemie zarządzania public relations, deÞniują je
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M.N. Olasky, Corporate Public Relations. A new historical perspective, London 1987, s. 21.
R. Tench, L. Yeomans, Exploring Public Relations, England 2006, s. 4.
J. Gruning. T. Hunt, Managing Public Relations, New York 1984.
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www.ipra.org.
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jako dziaáania wokóá reputacji – rezultat tego, co robisz, co mówisz i co
inni mówią o tobie. PR jest wówczas dyscypliną, której celem jest dbanie
o reputacjĊ poprzez utrzymywanie wzajemnego zrozumienia.
James Grunig przedstawiá interesujące podejĞcie do public relations,
które jest oparte na dwóch przeciwstawnych kierunkach:
1. Paradygmat symboliczny i interpretacyjny. Zakáada siĊ tu, Īe dziaáania public relations mają wpáynąü na to, jak grupy spoáeczne interpretują organizacjĊ. Te poznawcze interpretacje są związane z koncepcjami
wizerunku, reputacji, marki i wraĪeĔ. Praktycy stosujący ten paradygmat
káadą nacisk na informowanie, publicity, media relations, a takĪe tzw. efekt
mediów, czyli kreowanie zasáony dymnej (kamußaĪu) wokóá organizacji.
Oznacza to, Īe grupy spoáeczne nie mogą zobaczyü, jak rzeczywiĞcie dziaáa organizacja.
2. Paradygmat behawioralny zarządzania strategicznego. Traktuje siĊ
tu public relations jako dziaáalnoĞü dąĪącą do budowania relacji z interesariuszami i do tego, aby oprzeü reputacjĊ na jej faktycznym zachowaniu, a nie
komunikatach. PodkreĞla siĊ tu komunikacjĊ dwukierunkową, aby uáatwiü
dialog pomiĊdzy zarządem a grupami spoáecznymi przed procesem decyzyjnym i po nim. Paradygmat ten nie wyklucza tradycyjnych dziaáaĔ public
relations, takich jak np. rozpowszechnianie informacji o organizacji35.
WiĊkszoĞü deÞnicji public relations zwraca uwagĊ na zarządzanie komunikacją, budowanie wzajemnego zrozumienia pomiĊdzy organizacją
a jej otoczeniem oraz budowanie dobrych relacji ze strategicznymi interesariuszami. MoĪna powiedzieü, Īe PR sáuĪy wzajemnej adaptacji organizacji i jej otoczenia, odgrywa istotną rolĊ w procesie wspóádziaáania
w systemie, ostrzega przed potencjalnym ryzykiem, uĞwiadamiając przyszáe problemy. DeÞnicje public relations moĪna analizowaü pod wzglĊdem
jego znaczenia dla kreowania wizerunku, jakoĞci relacji z interesariuszami
lub pomiĊdzy nimi, a takĪe wpáywu na ĞwiadomoĞü spoáeczną okreĞlonych
kwestii i innowacyjnoĞü w tym zakresie.
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Przy istniejącej duĪej liczbie deÞnicji public relations nastąpiáa potrzeba uporządkowania wiedzy na temat PR. Istotną i uznaną klasyÞkacją
w latach 90. XX wieku staáa siĊ teoria modeli public relations J. Gruninga
i T. Hunta, którzy rozróĪniają cztery podstawowe modele PR: publicity, informowanie opinii publicznej, komunikacjĊ dwukierunkową asymetryczną, komunikacjĊ dwukierunkową symetryczną (tab. 1). Modele te starają
siĊ oddaü realia dziaáaĔ PR, opisują doĞwiadczenia praktyków, a sami autorzy uwaĪają je za uproszczoną reprezentacjĊ rzeczywistoĞci36.
Tab. 1. Modele komunikowania public relations

Model – Publicity

Model – informowanie opinii
publicznej

Model komunikacji Model komunikacji
dwustronnej
dwustronnej
asymetrycznej
symetrycznej

1. Celem PR jest
rozgáos, komunikacja ma charakter
propagandowy.
2. Promowanie interesu organizacji.
3. EfektywnoĞü
dziaáaĔ PR mierzona poprzez
liczbĊ osób, które
skorzystaáy z produktów/eventów.
4. Model wykorzystywany w takich
dziedzinach, jak:
sport, teatr czy
promocja produktów/usáug.

1. Celem PR jest
upowszechnianie
informacji, komunikat oparty jest na
prawdzie.
2. Dostarczanie
obiektywnych
informacji o organizacji.
3. EfektywnoĞü
PR mierzona za
pomocą wycinków
prasowych.
4. Model wykorzystywany przez
organizacje pozarządowe (NGO),
administracjĊ, maáe
Þrmy.

1. Celem PR jest
pozyskanie akceptacji dla organizacji w sposób
perswazyjny.
2. Wzmacnianie
pozytywnej postawy interesariuszy
3. EfektywnoĞü
PR mierzona przez
zmianĊ postaw
okreĞlonej grupy
interesariuszy.
4. Model wykorzystywany przez
wiĊkszoĞü przedsiĊbiorstw i agencje PR.

1. Celem PR jest
rozwój wzajemnego zrozumienia
miĊdzy organizacją
a interesariuszami.
2. Rozwijanie dáugoterminowych
relacji z interesariuszami.
3. EfektywnoĞü
mierzona przez
poziom poprawy zrozumienia
i wspóápracy.
4. Model wykorzystywany przez
stabilne przedsiĊbiorstwa.

ħródáo: opracowanie na podstawie J. Gruning, T. Hunt, Managing Public Relations, New York 1984.
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Zastosowanie i efektywnoĞü powyĪszych modeli z pewnoĞcią związane są
z wieloma czynnikami, takimi jak: uwarunkowanie kulturowe, infrastruktura
etyczna otoczenia Þrm, poziom zaufania spoáecznego bĊdącego fundamentem
wspóápracy czy potencjaá interesariuszy do budowy wartoĞci organizacji.

Etyczny model komunikowania spoáecznego
Wiadomo, Īe autentyczny dialog polega na wzajemnym przekazywaniu
sobie wartoĞci. Poprawa wzajemnego zrozumienia wymaga miĊdzy innymi odkrywania wzajemnych korzyĞci. Bardzo waĪne jest tu zaufanie37. Jest
ono podstawą dobrych relacji pomiĊdzy podmiotami Īycia gospodarczego
i spoáecznego, ich wspóápracy. Tymczasem tylko 12% Polaków nie zna
nikogo niespokrewnionego, komu mogliby zaufaü, oraz aĪ 21% uwaĪa, Īe
ufaü moĪna tylko sobie, innym zaĞ ludziom wierzyü nie naleĪy38.
Dialog powinien doprowadziü do sytuacji, w której interesy obu stron są zrozumiaáe i akceptowane. Niemal natychmiastowe sprzĊĪenie zwrotne staje siĊ
moĪliwe dziĊki rozwojowi róĪnych form komunikowania i zwiĊkszającemu siĊ
dostĊpowi do tych nowych narzĊdzi, jakie oferuje Internet. Z drugiej strony „nieuprawnione jest okreĞlenie wszelkiej reakcji odbiorcy mianem komunikatu (tzn.
intencjonalnego przekazu), choü ta reakcja wywoáuje zmianĊ dziaáania nadawcy.
SprzĊĪenie zwrotne, by uĪyü cybernetycznego terminu, nie oznacza dwukierunkowego komunikowania. Zresztą zaáoĪenie dwukierunkowoĞci transmisji zakáada dwa odrĊbne akty komunikowania, gdyĪ trudno przyjąü, iĪ są one jednoczesne. JeĞli tak, to nie ma podstaw, by nie dopuĞciü moĪliwoĞci ich czasowej separacji, co z kolei doprowadza do pojĊcia jednokierunkowego komunikowania”39.
Nowe techniki komunikowania, jak media elektroniczne – grupy dyskusyjne,
strony internetowe, blogi itp. – mają ogromny wpáyw na komunikacjĊ spoáeczną.
„Obecnie dokonują siĊ tak gáĊbokie przeobraĪenia w zakresie zasiĊgu ludzkiego
komunikowania, iĪ powszechnie nastąpiáo przejĞcie od lokalnej izolacji spoáecznej, w której wiĊkszoĞü ludzi stykaáa siĊ jedynie z problemami swojego najbliĪ37
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szego otoczenia, do stanu Ğwiatowej wioski, w której ludzie mogą przeĪywaü
telewidowiska na skalĊ planetarną. Nigdy bowiem w dziejach ludzkoĞci komunikowanie nie miaáo tylu instrumentów, nie koncentrowaáo w tak wielkim stopniu uwagi publicznej, nigdy nie stwarzaáo tak wielkich problemów spoáecznych,
nigdy nie wiązano z nim tak wielkich nadziei”40. ĝrednio kaĪdy z nas w ciągu
miesiąca spotyka tyle nowych osób, ile nasi przodkowie spotykali w czasie caáego swojego Īycia. W jednym wydaniu czasopisma naukowego jest tyle informacji, ile w epoce Ğredniowiecza trzeba byáo opanowaü przez caáe Īycie.
DziĊki nowym moĪliwoĞciom komunikowania ludzie na caáym Ğwiecie
mogą natychmiast siĊ dowiedzieü na przykáad o nowej szczepionce przeciw
wirusowi EV7141. Efektem tej sytuacji jest to, Īe wyszukiwarka Google staje
siĊ lepszym Ĩródáem informacji o przedsiĊbiorstwach i innych organizacjach
niĪ ich strony internetowe, które mają byü platformą dialogu z interesariuszami i spoáeczeĔstwem. „Jaką korzyĞü ma Þrma ze swojej strony internetowej,
jeĞli informacje o niej i tak są w Google?”42. To pokazuje potrzebĊ nie tylko
monitorowania umieszczanych w Internecie informacji, ale i angaĪowania siĊ
w te dyskusje, aby byü dobrze zinterpretowanym. Strona internetowa jest zatem platformą dialogu z interesariuszami. Przy tym warto tu dodaü, Īe angaĪowanie siĊ w te rozmaite dyskusje na temat dziaáaĔ organizacji ma sens tylko
wtedy, gdy uczestnicy procesu wymiany informacji i opinii są odpowiedzialni
za swoje sáowa. Gdy nie są jedynie anonimowymi uĪytkownikami Internetu,
którzy obrzucają bezpodstawnymi obelgami innych np. dla zabawy.
James Gruning twierdzi, Īe „nowe media elektroniczne są perfekcyjne dla
stosowania modelu komunikacji dwukierunkowej symetrycznej. MyĞlĊ, Īe
w rzeczywistoĞci tych nowych mediów byáoby trudno stosowaü kaĪdy z pozostaáych trzech modeli w sposób efektywny. Niestety obawiam siĊ, Īe wiĊkszoĞü praktyków public relations próbuje stosowaü pozostaáe trzy modele
razem z mediami elektronicznymi”43. Oznacza to, Īe komunikacja przedsiĊbiorstwa jest efektywniejsza, gdy narzĊdzia komunikacyjne są odpowied40
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nio dopasowane i wáaĞciwie wykorzystywane. „Praktycy PR początkowo
wykorzystywali media elektroniczne jako skáadowisko róĪnych informacji
dla spoáeczeĔstwa (modele press agentry i informowanie opinii publicznej).
Wraz z pojawieniem siĊ Web 2.0 praktycy wydają siĊ adaptowaü model dialogu poprzez sáuchanie ludzi, przedyskutowanie z nimi problemów i spraw
oraz interpretowania dziaáaĔ i zachowaĔ ich organizacji”44.
Nowe, dynamiczne techniki komunikacyjne uáatwiają rozmaitym grupom spoáecznym wyraĪanie opinii na ogromnej miĊdzynarodowej scenie, co
oznacza, Īe nawet maáo widoczne spoáecznoĞci mogą mieü ogromny wpáyw
na ÞrmĊ, np. na jej reputacjĊ. Maáe grupy aktywistów mogą dziĊki informatyzacji wpáywaü i wpáywają na zachowanie Þrm i ich interesariuszy. Organizacja moĪe tworzyü rynki, ale nie jest w stanie stworzyü grup spoáecznych.
Grupy spoáeczne same siĊ tworzą i praktycy PR są zmuszeni do interakcji
z nimi, chyba Īe wybierają opcjĊ znoszenia np. negatywnego publicity.
Etyczny charakter dziaáania organizacji to wedáug R.W. GrifÞna postawa
wobec spoáecznej odpowiedzialnoĞci, w której organizacja postrzega siebie jako
obywatela spoáeczeĔstwa i aktywnie poszukuje moĪliwoĞci wkáadu w dobro
spoáeczne45. Czy sáuĪba interesowi publicznemu mediów przejawia siĊ w promowaniu kampanii na rzecz przeciwdziaáania zjawiskom patologicznym, ochrony Ğrodowiska naturalnego oraz przestrzegania praw obywatelskich? Tak, ale
nie tylko. „ZaangaĪowanie mediów w sprawy, bĊdące przedmiotem debaty publicznej, powinno charakteryzowaü siĊ zarówno reagowaniem na pojawiające
siĊ problemy, jak i aktywnym poszukiwaniem moĪliwoĞci ich rozwiązywania”46.
Coraz szersza informatyzacja spoáeczeĔstwa umoĪliwia komunikacjĊ,
jednak czy tak szeroka informatyzacja nie wpáywa na to, Īe informacje
mogą mieü znacznie niĪszą jakoĞü? Poza tym wiĊkszy udziaá obywateli
w Īyciu spoáecznym, dzielenie siĊ reßeksjami jest bardzo wartoĞciowe
z punktu widzenia indywidualnej aktywnoĞci spoáecznej. WartoĞü takiej
wymiany zaleĪy od kultury dialogu, wyedukowania spoáeczeĔstwa, wysokich norm etycznych i odpowiedzialnoĞci za swoje sáowa. Czy zatem
przedsiĊbiorstwo ma podejmowaü dialog z interesariuszami, którzy mają
44
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niski potencjaá wniesienia wartoĞci do przedsiĊbiorstwa, odznaczają siĊ
niskim potencjaáem wspóápracy i są nastawieni gáównie roszczeniowo?
Warto teĪ zastanowiü siĊ nad pytaniem, jeĞli tacy interesariusze tworzą organizacjĊ, to jaka jest jej wartoĞü spoáeczna.
Dla organizacji zorientowanej na relacje dialog moĪe byü przestrzenią przepáywu wiedzy i zasobów. Jednak w sytuacji, gdy interesariusze nie są wystarczająco wyedukowani, wówczas lepszym rozwiązaniem wydaje siĊ komunikowanie asymetryczne i edukowanie otoczenia poprzez informacjĊ, a nie interakcja.

Podsumowanie
Komunikowanie spoáeczne jest jednym z waĪniejszych czynników rozwoju cywilizacji. Rozwój technik komunikowania spoáecznego (informatyzacja, upowszechnianie siĊ informacji) przyczynia siĊ do wiĊkszej aktywnoĞci poszczególnych grup spoáecznych. Historia rozwoju PR wskazuje na
istotnoĞü wiarygodnoĞci oraz dwustronnego dialogu pomiĊdzy organizacją
a jej otoczeniem. Dialog miĊdzy organizacją a jej interesariuszami (grupami z otoczenia) jest istotnym czynnikiem budowania wzajemnej wartoĞci
i rozwoju. Warunkiem wartoĞciowej partycypacji w procesie komunikowania, opartej na wzajemnoĞci, jest uĞwiadomiona odpowiedzialnoĞü.

Models of Social Communication
Summary
Currently, social communication takes on a new character. Moving away from one-sided information to the mutually beneÞcial relationship. It is a very difÞcult and associated
with the objectives of the activities of each of the parties to the dialogue, as well as the
conscious responsibility.
Such a dialogue is possible, but its nature and the form in which it occurs is dependent on
the level of social trust between people and social capital. Demanding attitude on the part of
stakeholders in relation to the company or, on the other hand, the instrumental approach stakeholders by the company are the factors that inhibit the development of social communication.
Keywords: social communication, public relations, organization

