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Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa we W oc awku

Modele komunikowania spo ecznego

Streszczenie

Obecnie komunikacja spo eczna nabiera nowego charakteru. Odchodzi od jednostronnego 

informowania na rzecz obustronnie korzystnych relacji. Jest to niew tpliwie trudne i zwi zane 

z celami dzia a  ka dej ze stron dialogu, a tak e ze wiadom  odpowiedzialno ci .

Dialog taki jest mo liwy, jednak jego charakter i to, w jakiej postaci wyst pi, zale ne jest od 

poziomu zaufania spo ecznego pomi dzy lud mi i kapita u spo ecznego. Postawa roszczeniowa 

ze strony interesariuszy w stosunku do przedsi biorstwa lub instrumentalne traktowanie inte-

resariuszy przez przedsi biorstwo s  czynnikami hamuj cymi rozwój komunikacji spo ecznej.

S owa kluczowe: komunikacja spo eczna, public relations, organizacja

Wprowadzenie

Organizacje staj  w obliczu rosn cych oczekiwa  p yn cych zarów-

no ze strony otoczenia zewn trznego, jak i wewn trznego. Komunikacja 

spo eczna ma ogromn  warto  dla organizacji, poniewa  przede wszyst-

kim „pomaga budowa  relacje ze strategicznymi interesariuszami”1. Ko-

munikowanie spo eczne jest poza tym jednym z wa niejszych czynników 

rozwoju cywilizacji. W artykule staram si  odpowiedzie  na pytania, jaka 

jest rola strategii komunikowania spo ecznego w organizacji; czy, oprócz 

jednostronnego informowania, czy te  przekonywania do swoich intere-

 1 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, mo liwe s  obustronnie korzystne interakcje i otwarty dialog; jakie 

czynniki wp ywaj  na wyst pienie bardziej zaawansowanych modeli ko-

munikowania spo ecznego; jakie warunki s  niezb dne, aby zaistnia  dia-

log. Szukaj c odpowiedzi na postawione pytania dotycz ce komunikacji, 

pos u y am si  teoriami nauki o komunikowaniu. 

Nauka o komunikowaniu spo ecznym zosta a ukszta towana przez ba-

daczy pochodz cych z ró nych dziedzin nauki. Obecnie stoj  przed ni  

nowe wyzwania i ograniczenia zwi zane mi dzy innymi z rozwojem tech-

nologicznym. 

Modele w naukach ekonomicznych

My l naukowa oczywi cie nie rozwija si  w pró ni, lecz w ramach pew-

nego zespo u pogl dów, zasad fundamentalnych, przekona . Ma to swoje 

odbicie w rodzaju i sposobie postrzegania rzeczywisto ci, nabytej przez 

badacza w wyniku oddzia ywania na niego stosunków spo ecznych i dzie-

dziczonej tradycji. Tym samym okre la wszystko to, co uznajemy za praw-

dziwe, s uszne i rzeczywiste.

Zatem, czym jest nauka? W jaki sposób dokonuje si  jej rozwój? W jaki 

sposób jedne teorie naukowe s  zast powane przez inne? Pytania te zapewne 

frapuj  nas. Spróbujmy na nie odpowiedzie , opieraj c si  na pracy Thomasa 

Kuhna Struktura rewolucji naukowych2. Warto tu przypomnie , e Thomas 

Kuhn, obok Karla Poppera, Imre Lakatosa, Paula K. Feyerabenda, tworzy  

tzw. nurt historyczny, w ramach którego eksponowano problemy diachronii 

nauki. Ka dy z nich proponowa  troch  inny wariant modelu rozwoju nauki3.

Zdaniem Kuhna dojrza a nauka sk ada si  z kolejnych okresów: normal-

nych i rewolucji. Normalne s  monistyczne, jednorodne. W okresach tych 

badacze staraj  si  rozwi zywa  cz stkowe problemy, w terminologii Kuh-

 2 T. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, Warszawa 1968. 
 3 Wa niejsze dzie a: K. Popper, Logika odkrycia naukowego, Warszawa 1977; idem, Objec-

tive Knowledge. An Evolutionary Approach, London 1973; I. Lakatos, Criticism and the 
Methodology of ScientiÞ c Research Programmes, [w:] Proceedings of the Aristoteelian So-
ciety, vol. 60, London 1968; idem, FalsiÞ cation and the Methodology of ScientiÞ c Research 
Programmes, [w:] Criticism and the Growth of Knowledge, eds. I. Lakatos, A. Musgrave, 
Cambridge 1970; P. Feyerabend, Jak by  dobrym empiryst ?, Warszawa 1979; idem, Against 
Method. Outline of Anarchistic Theory of Knowledge, London 1975.
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na „ amig ówki”, wynikaj ce z ujmowania wiata w ramach panuj cego 

paradygmatu. Czym zatem jest paradygmat? Jest to okre lony sposób wi-

dzenia przez badaczy danego aspektu rzeczywisto ci, istniej cych proble-

mów i metod ich rozwi zywania. „Paradygmat to tyle, co przyj ty model, 

czy wzorzec”4. S  to „pewne akceptowane wzory wspó czesnej praktyki 

naukowej – wzory obejmuj ce równocze nie prawa, teorie, zastosowania 

i wyposa enie techniczne – które tworz  model”5. Akceptowany para-

dygmat daje badaczowi „punkt widzenia”, pozwalaj c mu oddzieli  to, co 

istotne, od tego, co nieistotne, dostarcza mu kryterium wyboru problemów.

Nauka normalna, zajmuj ca si  „drobnymi amig ówkami”, nieuchronnie 

prowadzi do rewolucji. Rewolucje za  powoduj  zmian  paradygmatu. Zdaniem 

Kuhna normalna nauka jest niezb dnym warunkiem rewolucji. Co zatem powo-

duje przej cie od okresu normalnej nauki do rewolucji? Celem normalnej nauki 

nie jest si ganie po nowe fakty czy teorie, lecz rozwi zywanie „ma ych amig ó-

wek” w ramach dominuj cego paradygmatu. Tymczasem badacz w swojej prak-

tyce stale odkrywa nowe zjawiska, fakty. Uczeni formu uj  nowe, mia e teorie, 

których nie mo na wyja ni  w ramach istniej cego paradygmatu. Pojawianie si  

i kumulacja nowych faktów oraz nowych konkurencyjnych teorii prowadzi do 

„ wiadomo ci anomalii, tj. uznania, e przyroda gwa ci w jakiej  mierze wpro-

wadzone przez paradygmat przewidywania rz dz ce nauk ”6. Trudno ci wy-

nikaj ce ze wzrastaj cej wci  ilo ci anomalii prowadz  najpierw do kryzysu, 

a nast pnie do rewolucji. Rewolucja powoduje zmian  paradygmatu.

W gruncie rzeczy Kuhn traktuje nauk  jako „oprzyrz dowanie” histo-

rycznie zmiennej praktyki i uwa a jego zmian  jako zabieg nadzwyczajny, 

wywo any g bokim kryzysem spowodowanym narastaj cymi anomaliami.

Ka da nauka ma swój specyÞ czny przedmiot poznania. Od niego, od 

jego istoty zale ne s  wszystkie inne jej elementy, w tym tak e jej metody 

i narz dzia poznania. Tymczasem sam przedmiot nauki zale y od podmio-

tu poznaj cego, który ustala zakres przedmiotowy danej dziedziny.

W zasadzie w ekonomii nie ma jednolitego punktu widzenia na przed-

miot jej bada . Ekonomia dzieli a si  i dzieli na wiele szkó  i kierunków, 

z których ka dy analizuje inny aspekt dzia alno ci gospodarczej w zale -

 4 T. Kuhn, Struktura…, s. 39.
 5 Ibidem, s. 27.
 6 Ibidem, s. 69.
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no ci od przyj tego kryterium wyodr bnienia tego, co „ekonomiczne”, 

i metody stosowanej w danym czasie w nauce w ogóle. Przedmiotem na 

przyk ad analizy klasycznej ekonomii jest rzeczywisto  gospodarcza uj-

mowana jako ca o , b d ca odzwierciedleniem „porz dku naturalnego”. 

Klasyczna ekonomia ma charakter spójnego systemu teoretycznego dzi -

ki pracom Adama Smitha i Davida Ricardo. W pracy Bogactwo narodów 

Smith analizuje czynniki przyspieszaj ce i hamuj ce wzrost bogactwa 

narodów. Za ród o bogactwa narodów uznaje on prac , zale n  od licz-

by zatrudnionych w produkcji i od wydajno ci pracy. W przeciwie stwie 

do Smitha Ricarda nie interesuj  przyczyny i natura bogactwa narodów, 

lecz prawa wyznaczaj ce podzia  produktu mi dzy grupy spo eczne, które 

uczestnicz  w tworzeniu bogactwa.

W naukach ekonomicznych, w przeciwie stwie do przyrodniczych, 

bardzo rzadko mo na dokonywa  eksperymentu. Za substytut ekspery-

mentu uwa a si  tu tworzenie modeli w celu uzyskania czystego obiektu 

poznania, odizolowanego od wp ywu czynników zak ócaj cych. Modele te 

w uproszczonej postaci maj  czyni  przedmiot badania bardziej przejrzy-

stym.

W zasadzie wyraz „model” jest u ywany w bardzo ró nych znacze-

niach. Oznacza m.in. opis, teori , abstrakcj , plan, system sformalizowany. 

W ekonomii przez model zwykle rozumie si  pewien zbiór zmiennych po-

wi zanych wzajemnie okre lon  liczb  relacji. Zwykle ma on cechy sys-

temu aksjomatycznego. Dlatego te  jego formaln  struktur  mo na scha-

rakteryzowa  za pomoc  procedury wynikania, która zachodzi na gruncie 

relacji mi dzy podstawowymi poj ciami zawartymi w aksjomatach.

Zatem elementy modelu: zmienne i ich relacje wraz z deÞ nicjami 

i (ewentualnie) warunkami równowagi tworz  system za o e , który stano-

wi podstaw  do przekszta ce , za pomoc  których wyprowadza si  w dro-

dze dedukcji zdania wynikaj ce z przes anek modelu. 
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Nauka o komunikowaniu (communication science)

W dzisiejszych czasach coraz cz ciej staramy si  porozumiewa , a obÞ -

to  rodków komunikacji jest niewyobra alna dla cz owieka. Komunikacja 

sta a si  wa nym problemem teoretyków i praktyków. M. Mrozowski uwa a, 

e „nie jest [ona] stanem czy sytuacj , ale nieprzerwan  ludzk  dzia alno-

ci  – praktyk  spo eczn , w której jednostki bior  udzia  wiadomie, aby 

osi gn  wyznaczony przez siebie cel”7. Przedstawiciele nauk spo ecznych 

badaj  nauk  o komunikowaniu, a komunikowanie spo eczne deÞ niuj  jako 

„najszerszy proces komunikowania, w którym mieszcz  si  wszystkie inne, 

w sze procesy zwi zane z porozumiewaniem si  jednostek ludzkich”8.

Najwa niejszym rodkiem, z którego pomoc  dziecko uczy si  by  isto-

t  ludzk , jest komunikowanie – s owne i pozas owne9. Wielu uczonych 

dowodzi, e spo ecze stwa nie tylko istniej , ale równie  rozwijaj  si  

dzi ki wymianie informacji, a wytworzone przez siebie symbole dziedzic-

twa kulturowego mog  przekazywa  nast pnym pokoleniom tylko w pro-

cesie komunikacyjnym10. Wymiana informacji mo e si  odbywa  przez 

j zyk – jeden z wa niejszych sk adników kultury. „Komunikowanie spo-

eczne wykorzystuje nieporównywalnie bogatszy arsena  rodków: oprócz 

mowy i jej substytutów (pismo, druk) mo na wymieni  gest i mimik , 

piew i muzyk , rze b  i rysunek oraz wiele innych. Pozaj zykowe formy 

komunikowania, cho  istotne dla konkretnej sytuacji i wa ne spo ecznie, s  

jednak drugorz dne w porównaniu do komunikowania za pomoc  j zyka 

naturalnego. Komunikowanie j zykowe jest uniwersalne, gdy  obs uguje 

wszystkie sfery ludzkiej dzia alno ci, jest te  pierwotne, poniewa  stanowi 

podstaw  ludzkiego my lenia”11. 

„Jako istoty ludzkie pozostajemy w kontakcie z innymi osobami, kon-

takty te wymagaj  przede wszystkim zdolno ci wyra ania swoich my li 

oraz przekazywania ich innym. Kontakty odbywaj  si  najcz ciej w ra-

mach terytorialnej wspólnoty bliskiego zamieszkania. Tworz  wspólnot  

 7 M. Mrozowski, Media masowe, Warszawa 2001, s. 16.
 8 B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2006, s. 62.
 9 T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i In-

ternetu, Warszawa 2008.
 10 J. Fiske, Wprowadzenie do bada  nad komunikowaniem, Warszawa 2008.
 11 T. Goban-Klas, op. cit., s. 39.
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duchow  opart  na kulturze, tworzeniu symboli i nasycaniu ich znacze-

niami. Podstaw  tej kulturowej wspólnoty jest j zyk, który jest zasobem 

umo liwiaj cym identyÞ kowanie rzeczy i ludzi, tworzy podstaw  naszej 

to samo ci”12. J. Wo niakowski uwa a, e nie mo na w sposób jedno-

znaczny odpowiedzie  na pytanie: „czy j zyk powsta  jako narz dzie, które 
u atwi o naszemu gatunkowi najpierw elementarn  walk  o byt, a potem 
dalszy rozwój, czy te  zjawi  si  – mo e pó niej ni  obrz d – jako bardziej 
od obrz du operatywne, symboliczne odzwierciedlenie, zakodowanie ma-
rze , d e , pragnie  owego animal symbolicum, jakim jest cz owiek?”13. 
Ta dwoisto  celów przek ada si  w nauce o komunikowaniu, wed ug 
J. Fishkego, na istnienie dwóch g ównych szkó . Pierwsza widzi komuni-
kacj  jako przekaz wiadomo ci, proces komunikacyjny, w którym „jedna 
osoba wp ywa na zachowanie i stan umys u drugiej”14, liczy si  efekt prze-
s anej wiadomo ci i intencji nadawcy. Druga szko a „uwa a komunikacj  
za produkcj  i wymian  znacze , zajmuje si  rol  tekstu w naszej kultu-
rze”15, gdzie nadawca jest mniej wa ny, poniewa  analizie poddaje si  spo-
sób, w jaki odczytywany jest tekst. Pod nazw  „nauka o komunikowaniu 
(communication science) rozumie si  najcz ciej nauk , która stara si  zro-
zumie  produkowanie, przetwarzanie oraz oddzia ywanie systemów sym-
boli i sygna ów przez rozwijanie weryÞ kowanych teorii, zawieraj cych 
uprawnione stwierdzenia i generalizacje, które wyja niaj  zjawiska odno-
sz ce si  do produkowania, przetwarzania i oddzia ywania informacji”16.

„Zainteresowanie procesem komunikowania jest niemal tak dawne, jak 
reß eksja spo eczna. Elementy wiedzy o komunikowaniu pojawia y si  w ra-
mach ró nych nauk i tradycji intelektualnych. Znajdziemy je w staro ytnej 
pedagogii; nauce o kszta towaniu osobowo ci wychowanka; Þ lozoÞ i spo-
ecznej; polityce; nauce o pa stwie i sztuce rz dzenia”17. Ju  Arystoteles 

w swojej Retoryce ponad 2300 lat temu poruszy  tematyk  komunikowa-
nia. Filozof, wskazuj c na trzy g ówne elementy procesu komunikowania: 
MÓWCA – MOWA – S UCHACZ, stworzy  podstaw , na której wyros y 

 12 Ibidem, s. 41.
 13 J. Wo niakowski, Czy kultura jest cz owiekowi do zbawienia potrzebna?, Kraków 1988, s. 9.
 14 J. Fiske, op. cit., s. 16.
 15 Ibidem.
 16 T. Goban-Klas, op. cit., s. 33–34.
 17 Ibidem, s. 83.
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przysz e koncepcje bada  nad komunikacj . Schemat do  ograniczony, bo 
pokazuje, e istot  komunikowania si  jest przekaz jednostronny, a pomija 
sprz enie zwrotne (istotny element zbadania, czy zosta o ju  osi gni te 
porozumienie). Jednocze nie model Arystotelesa pozostawia miejsce na 
ró n  interpretacj  procesu przekazywania my li od nadawcy do odbiorcy.

„Dopiero na prze omie lat trzydziestych i czterdziestych XX wieku nauka 

o komunikowaniu sta a si  now , samodzieln  dziedzin  akademick  o inter-

dyscyplinarnym charakterze”18. Wed ug S. Barana i D. Davida poj cia nauki 

o komunikowaniu u yli po raz pierwszy pod koniec lat 80. XX wieku badacze, 

którzy chcieli rozwi za  problem nieprzynosz cemu nikomu po ytku rozdrob-

nienia dziedziny i stworzy  Þ lozoÞ czne podstawy naukowego badania wszyst-

kich form komunikowania. Dzia anie to mia o na celu integracj  ró nych uj , 

a nie stworzenie podzia ów – odrzucenie wielu przestarza ych za o e  para-
dygmatu ograniczonych efektów przy zachowaniu podej cia empirycznego, 
a w konsekwencji zjednoczenia pod wspóln  bander  badaczy empirycznych 
zajmuj cych si  ró nymi formami komunikowania. Do rozwoju tej koncepcji 
szczególnie przyczynili si  Ch. Berger i S. Chaffee w roku 198719.

Podzia  nauki o komunikowaniu „jest widoczny w stosowanych strukturach 

poj ciowych oraz metodologiach, jak: metody jako ciowe i ilo ciowe, obiek-

tywne i subiektywne, spo eczno-naukowe i literacko-hermeneutyczne, metody 

analityczne i techniki obserwacji. Nauka o komunikowaniu spo ecznym zo-

sta a ukszta towana przez badaczy pochodz cych z ró nych dziedzin studiów, 

m.in. psychologów spo ecznych, socjologów, pedagogów, politologów, antro-

pologów, j zykoznawców, Þ lozofów, muzykologów”20. Ta mieszanka podej  

do bada  wp ywa na ró norodno  tematyki badawczej i interdyscyplinarny 

charakter nauki o komunikowaniu. Socjolog zajmuje si  badaniem rodków 

przekazu i ich wp ywem na spo ecze stwo, badaniem mass mediów, analiz  

publiczno ci i efektem komunikowania w spo ecze stwie. J zykoznawca b -

dzie bada  znaczenie poszczególnych wyrazów czy wyra e . Psycholog na-

tomiast skupi si  na jednostce i jej sposobach komunikowania si  z innymi. 

Ekonomista zajmie si  badaniem public relations (PR).

 18 B. Dobek-Ostrowska, Nauka o komunikowaniu: Podstawowe orientacje teoretyczne, Wro-
c aw 2001.

 19 S.J. Baran, D.K. David, Teorie komunikowania masowego, Kraków 2007.
 20 B. Dobek-Ostrowska, op.cit., s. 23.
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Teoretyczne modele public relations

Narodziny i rozwój public relations s  ci le zwi zane z nowymi techni-
kami komunikowania si  i ekspansj  masowych rodków przekazu w demo-
kratyzuj cych si  spo ecze stwach21. Powsta y wtedy potrzeba i potencja  
przekonywania opinii publicznej do okre lonych spraw. Warto pami ta , 
e praktyka public relations stosowana by a ju  setki lat temu w cywiliza-

cjach greckiej i roma skiej czy przez rz dy, monarchie, wp ywowe instytu-
cje (m.in. Ko ció  katolicki). Praktyki te wi za y si  z pozyskaniem opinii 
publicznej dla wybranych dzia a  poprzez komunikacj  i informacj . Mi-
ko ajczak pisze, e „umiej tno  przekazywania za pomoc  s owa nale y 

do skarbów grecko-rzymskiego dziedzictwa kulturowego, które stanowi  

o samej istocie cywilizacji europejskiej. Od swoich narodzin na prze omie 

VI i V w. p.n.e. retoryka wyrasta a z greckiego poczucia wolno ci wypo-

wiadania swych pogl dów i przekonywania do nich innych”22. Retoryka 

by a „niezb dnym sk adnikiem demokracji ate skiej, której sedno stano-

wi o publiczne przekonywanie do swych racji na zgromadzeniu ludowym. 

Ten, kto potraÞ , przemawiaj c, sk ania  innych, by my leli podobnie jak 

on, zyskiwa  rzeczywisty wp yw na bieg spraw pa stwowych”23. Umie-

j tno  przekonywania s owami w systemie demokratycznym tworzy a 

w adz  polityczn . SoÞ ci – zawodowi nauczyciele, szkol cy m odych 
m czyzn w sztuce przekonywania i przemawiania do ludzi – narazili si  
na krytyk , poniewa  uczyli równie , „jak najskuteczniej zdoby  zwolen-

ników dla ka dej sprawy bez wzgl du na prywatne przekonania”24. Zatem 

„nie mo na przeto zak ada , e komunikowanie zawsze jest dobroczynne 

i neutralne. Terminologia wiedzy o komunikowaniu zawiera przecie  takie 

terminy jak: propaganda, manipulacja, indoktrynacja, ideologia, zwodze-

nie itp. Z e komunikowanie bywa albo sam  chorob , albo symptomem 

choroby spo ecznej”25.

 21 J. Fiske, op. cit., s. 18.
 22 A.W. Miko ajczak, Korzenie Europy, Gniezno 2004, s. 50.
 23 Ibidem.
 24 B. Magee, Historia Þ lozoÞ i, Warszawa 2008, s. 18.
 25 T. Goban-Klas, op. cit., s. 41.
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Za „kolebk  dziedziny wiedzy public relations i praktycznej sztuki 
komunikowania si  uznawane s  Stany Zjednoczone Ameryki Pó nocnej, 
gdzie w drugiej po owie XIX wieku narasta a potrzeba odpowiedzi na na-
ciski opinii publicznej”26. Wed ug Ol dzkiego czynnikami, które wp yn -
y na rozwój public relations by y:

1) nowoczesny, rozwijaj cy si  przemys  i technologie sprzyjaj ce wy-
nalazkom w zakresie komunikacji;

2) wysoka urbanizacja sprzyjaj ca czytelnictwu;
3) wielomilionowe rzesze aktywnych, przyby ych z ró nych stron 

wiata mieszka ców spragnionych nie tylko dolarów, ale i mitycz-
nej wr cz dla nich wolno ci i sprawiedliwo ci;

4) tania prasa, poszukuj ca sensacji i reklamodawców27.
Mo na tu doda  jeszcze m.in. rozwój nowego typu dziennikarstwa – 

dziennikarstwa ledczego. Dzi ki dociekliwo ci reporterów opinia pu-

bliczna mog a si  dowiedzie  o nieodpowiedzialnych dzia aniach wielu 

pot nych przedsi biorstw.

Du y wp yw na kszta t wspó czesnego public relations mia  Edward 

Bernays, doradca ds. PR, badacz, wyk adowca, autor pierwszej ksi ki 

na temat PR – Crystalizing Public Opinion (wydanej w 1923 r.). Bernays, 

deÞ niuj cy public relations jako „starania o pozyskanie spo ecznego 

wsparcia dla dzia a , spraw, ruchów spo ecznych i organizacji poprzez in-

formacj , perswazj  i dostosowanie”28, zwróci  uwag  na potrzeb  zmie-

rzenia dzia a  z zakresu public relations. Zdaniem Berneysa „ludzi da si  

przekona  nie tylko do tego, by wspierali dzia ania wojenne swego kraju, 

lecz tak e do tego, by zacz li w nowy sposób my le  o innych kwestiach 

i zmienili swoje uporz dkowane zwyczaje i opinie”29.

Pocz tkowo dzia alno  public relations by a trudna do odró nienia od 

praktyk zdobywania rozg osu w rodkach przekazu tzw. publicity. By o 

to komunikowanie g ównie jednostronne. Olasky dowodzi, e oprócz 

zdobywania rozg osu i przeciwdzia ania krytyce charakterystyczn  cech  

 26 Public relations. Znaczenie spo eczne i kierunki rozwoju, red. J. Ol dzki, D. Tworzyd o, War-
szawa 2007, s. 18.

 27 Ibidem.
 28 B. Rozwadowska, Public relations. Teoria, praktyka, perspektywy, Warszawa 2002, s. 39.
 29 A. Davis, Public relations, Warszawa 2007, s. 31.
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wczesnych dzia a  public relations by o tworzenie korzystnych relacji ze 
strategicznymi grupami w spo ecze stwie, takimi jak politycy, duchowni 
czy nauczyciele30.

W latach 70. XX wieku Rex Harlow podj  prób  naukowego usyste-
matyzowania wiedzy z zakresu public relations, przeanalizowawszy naj-
wa niejsze 472 deÞ nicje, które powsta y pomi dzy rokiem 1900 a 1976. 
Jego zdaniem idealna deÞ nicja: „PR to daj ca si  wyró ni  funkcja zarz -

dzania, która s u y stworzeniu i utrzymaniu wzajemnych powi za  komu-

nikacyjnych, zrozumienia, akceptacji i wspó pracy pomi dzy organizacj  

a jej otoczeniem; u wiadamia zarz dowi problemy lub zagadnienia sporne; 

umo liwia zarz dowi bycie au courant, je li chodzi o istotne informacje, 

a tak e odpowiadania na nie; deÞ niuje odpowiedzialno  zarz du w jego 

s u bie interesowi spo ecznemu; wspiera zarz d w efektywnym wykorzy-

staniu zmian; s u y jako system wczesnego ostrzegania w przewidywaniu 

trendów; wykorzystuje badania i techniki etycznego komunikowania jako 

g ównych instrumentów”31. Gruning i Hunt zdeÞ niowali public relations 

w jednym zdaniu: PR jest to zarz dzanie komunikacj  pomi dzy organi-

zacj  a jej grupami otoczenia32. Wed ug deÞ nicji Cutlipa public relations 

to funkcja zarz dzania, która buduje i utrzymuje wzajemne korzystne rela-

cje pomi dzy organizacj  a jej interesariuszami, od których zale y jej suk-

ces lub pora ka. Rozpatruj c public relations w kontek cie komunikacji, 

aktualnie coraz cz ciej podkre la si , e PR to funkcja zarz dzania ko-

munikacj  tworz ca i utrzymuj ca obopólnie korzystne relacje pomi dzy 

organizacj  a jej otoczeniem, od którego zale y jej sukces i przysz o 33. 

Mi dzynarodowe Stowarzyszenie PR sformu owa o cele public relations 

jako doprowadzanie do dialogu i osi gni cie harmonii oraz zgody na dwu-

stronn  informacj , argumentacj  i dyskusj 34. Uwzgl dniaj c powy sze 

stwierdzenia, mo na przyj , e dzia ania public relations powi zane s  

z potrzeb  budowania dialogu oraz reputacji organizacji. Badacze praktyki 

PR skupiaj  analizy na systemie zarz dzania public relations, deÞ niuj  je 

 30 M.N. Olasky, Corporate Public Relations. A new historical perspective, London 1987, s. 21.
 31 R. Tench, L. Yeomans, Exploring Public Relations, England 2006, s. 4.
 32 J. Gruning. T. Hunt, Managing Public Relations, New York 1984.
 33 J. Chia, Inter-cultural contexts: A Public Relations educator’s perspective, Carlisle 2006.
 34 www.ipra.org.
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jako dzia ania wokó  reputacji – rezultat tego, co robisz, co mówisz i co 

inni mówi  o tobie. PR jest wówczas dyscyplin , której celem jest dbanie 

o reputacj  poprzez utrzymywanie wzajemnego zrozumienia.

James Grunig przedstawi  interesuj ce podej cie do public relations, 
które jest oparte na dwóch przeciwstawnych kierunkach:

1. Paradygmat symboliczny i interpretacyjny. Zak ada si  tu, e dzia-
ania public relations maj  wp yn  na to, jak grupy spo eczne interpre-

tuj  organizacj . Te poznawcze interpretacje s  zwi zane z koncepcjami 
wizerunku, reputacji, marki i wra e . Praktycy stosuj cy ten paradygmat 
k ad  nacisk na informowanie, publicity, media relations, a tak e tzw. efekt 
mediów, czyli kreowanie zas ony dymnej (kamuß a u) wokó  organizacji. 
Oznacza to, e grupy spo eczne nie mog  zobaczy , jak rzeczywi cie dzia-
a organizacja.

2. Paradygmat behawioralny zarz dzania strategicznego. Traktuje si  
tu public relations jako dzia alno  d c  do budowania relacji z interesa-
riuszami i do tego, aby oprze  reputacj  na jej faktycznym zachowaniu, a nie 
komunikatach. Podkre la si  tu komunikacj  dwukierunkow , aby u atwi  
dialog pomi dzy zarz dem a grupami spo ecznymi przed procesem decy-
zyjnym i po nim. Paradygmat ten nie wyklucza tradycyjnych dzia a  public 

relations, takich jak np. rozpowszechnianie informacji o organizacji35.
Wi kszo  deÞ nicji public relations zwraca uwag  na zarz dzanie ko-

munikacj , budowanie wzajemnego zrozumienia pomi dzy organizacj  
a jej otoczeniem oraz budowanie dobrych relacji ze strategicznymi inte-
resariuszami. Mo na powiedzie , e PR s u y wzajemnej adaptacji or-
ganizacji i jej otoczenia, odgrywa istotn  rol  w procesie wspó dzia ania 
w systemie, ostrzega przed potencjalnym ryzykiem, u wiadamiaj c przy-
sz e problemy. DeÞ nicje public relations mo na analizowa  pod wzgl dem 
jego znaczenia dla kreowania wizerunku, jako ci relacji z interesariuszami 
lub pomi dzy nimi, a tak e wp ywu na wiadomo  spo eczn  okre lonych 
kwestii i innowacyjno  w tym zakresie.

 35  www.prconversations.pl – Global opinions on public relations and its impact on society, from 
local perspectives, A collaborative blog (mi dzynarodowy blog naukowy po wi cony prob-
lematyce PR).
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Przy istniej cej du ej liczbie deÞ nicji public relations nast pi a po-
trzeba uporz dkowania wiedzy na temat PR. Istotn  i uznan  klasyÞ kacj  
w latach 90. XX wieku sta a si  teoria modeli public relations J. Gruninga 
i T. Hunta, którzy rozró niaj  cztery podstawowe modele PR: publicity, in-
formowanie opinii publicznej, komunikacj  dwukierunkow  asymetrycz-
n , komunikacj  dwukierunkow  symetryczn  (tab. 1). Modele te staraj  
si  odda  realia dzia a  PR, opisuj  do wiadczenia praktyków, a sami au-
torzy uwa aj  je za uproszczon  reprezentacj  rzeczywisto ci36.

Tab. 1. Modele komunikowania public relations

Model – Publicity

Model – informo-

wanie opinii 

publicznej

Model komunikacji 

dwustronnej 

asymetrycznej

Model komunikacji 

dwustronnej 

symetrycznej

1. Celem PR jest 
rozg os, komuni-
kacja ma charakter 
propagandowy.
2. Promowanie in-
teresu organizacji.
3. Efektywno  
dzia a  PR mie-
rzona poprzez 
liczb  osób, które 
skorzysta y z pro-
duktów/eventów.
4. Model wykorzy-
stywany w takich 
dziedzinach, jak: 
sport, teatr czy 
promocja produk-
tów/us ug.

1. Celem PR jest 
upowszechnianie 
informacji, komu-
nikat oparty jest na 
prawdzie.
2. Dostarczanie 
obiektywnych 
informacji o orga-
nizacji.
3. Efektywno  
PR mierzona za 
pomoc  wycinków 
prasowych.
4. Model wyko-
rzystywany przez 
organizacje poza-
rz dowe (NGO), 
administracj , ma e 
Þ rmy.

1. Celem PR jest 
pozyskanie ak-
ceptacji dla orga-
nizacji w sposób 
perswazyjny.
2. Wzmacnianie 
pozytywnej posta-
wy interesariuszy
3. Efektywno  
PR mierzona przez 
zmian  postaw 
okre lonej grupy 
interesariuszy.
4. Model wyko-
rzystywany przez 
wi kszo  przed-
si biorstw i agen-
cje PR.

1. Celem PR jest 
rozwój wzajem-
nego zrozumienia 
mi dzy organizacj  
a interesariuszami.
2. Rozwijanie d u-
goterminowych 
relacji z interesariu-
szami.
3. Efektywno  
mierzona przez 
poziom popra-
wy zrozumienia 
i wspó pracy.
4. Model wyko-
rzystywany przez 
stabilne przedsi -
biorstwa.

ród o: opracowanie na podstawie J. Gruning, T. Hunt, Managing Public Relations, New York 1984.

 36  J. Grunig, I. Grunig, D. Dozier, op. cit.
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Zastosowanie i efektywno  powy szych modeli z pewno ci  zwi zane s  
z wieloma czynnikami, takimi jak: uwarunkowanie kulturowe, infrastruktura 
etyczna otoczenia Þ rm, poziom zaufania spo ecznego b d cego fundamentem 
wspó pracy czy potencja  interesariuszy do budowy warto ci organizacji.

Etyczny model komunikowania spo ecznego

Wiadomo, e autentyczny dialog polega na wzajemnym przekazywaniu 
sobie warto ci. Poprawa wzajemnego zrozumienia wymaga mi dzy inny-
mi odkrywania wzajemnych korzy ci. Bardzo wa ne jest tu zaufanie37. Jest 
ono podstaw  dobrych relacji pomi dzy podmiotami ycia gospodarczego 
i spo ecznego, ich wspó pracy. Tymczasem tylko 12% Polaków nie zna 
nikogo niespokrewnionego, komu mogliby zaufa , oraz a  21% uwa a, e 
ufa  mo na tylko sobie, innym za  ludziom wierzy  nie nale y38.

Dialog powinien doprowadzi  do sytuacji, w której interesy obu stron s  zro-
zumia e i akceptowane. Niemal natychmiastowe sprz enie zwrotne staje si  
mo liwe dzi ki rozwojowi ró nych form komunikowania i zwi kszaj cemu si  
dost powi do tych nowych narz dzi, jakie oferuje Internet. Z drugiej strony „nie-

uprawnione jest okre lenie wszelkiej reakcji odbiorcy mianem komunikatu (tzn. 

intencjonalnego przekazu), cho  ta reakcja wywo uje zmian  dzia ania nadawcy. 

Sprz enie zwrotne, by u y  cybernetycznego terminu, nie oznacza dwukierun-

kowego komunikowania. Zreszt  za o enie dwukierunkowo ci transmisji zak a-

da dwa odr bne akty komunikowania, gdy  trudno przyj , i  s  one jednocze-

sne. Je li tak, to nie ma podstaw, by nie dopu ci  mo liwo ci ich czasowej sepa-

racji, co z kolei doprowadza do poj cia jednokierunkowego komunikowania”39.

Nowe techniki komunikowania, jak media elektroniczne – grupy dyskusyjne, 
strony internetowe, blogi itp. – maj  ogromny wp yw na komunikacj  spo eczn . 
„Obecnie dokonuj  si  tak g bokie przeobra enia w zakresie zasi gu ludzkiego 

komunikowania, i  powszechnie nast pi o przej cie od lokalnej izolacji spo ecz-

nej, w której wi kszo  ludzi styka a si  jedynie z problemami swojego najbli -

 37 Polacy  jak si  okazuje  w zdecydowanej wi kszo ci (96%) ufaj  swojej najbli szej rodzinie, 
a tak e znajomym (90%), dalszym krewnym (87%) oraz wspó pracownikom (84%). Zob. wi -
cej w: Czy mo na ufa  ludziom. Komunikat z bada , Warszawa [marzec] 2010, www.cbos.pl.

 38 Czy mo na ufa  ludziom. Komunikat z bada , Warszawa [maj] 2007, www.cbos.pl.
 39 T. Goban-Klas, op. cit, s. 45.
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szego otoczenia, do stanu wiatowej wioski, w której ludzie mog  prze ywa  
telewidowiska na skal  planetarn . Nigdy bowiem w dziejach ludzko ci komu-
nikowanie nie mia o tylu instrumentów, nie koncentrowa o w tak wielkim stop-
niu uwagi publicznej, nigdy nie stwarza o tak wielkich problemów spo ecznych, 
nigdy nie wi zano z nim tak wielkich nadziei”40. rednio ka dy z nas w ci gu 
miesi ca spotyka tyle nowych osób, ile nasi przodkowie spotykali w czasie ca e-
go swojego ycia. W jednym wydaniu czasopisma naukowego jest tyle informa-
cji, ile w epoce redniowiecza trzeba by o opanowa  przez ca e ycie.

Dzi ki nowym mo liwo ciom komunikowania ludzie na ca ym wiecie 
mog  natychmiast si  dowiedzie  na przyk ad o nowej szczepionce przeciw 
wirusowi EV7141. Efektem tej sytuacji jest to, e wyszukiwarka Google staje 
si  lepszym ród em informacji o przedsi biorstwach i innych organizacjach 
ni  ich strony internetowe, które maj  by  platform  dialogu z interesariusza-
mi i spo ecze stwem. „Jak  korzy  ma Þ rma ze swojej strony internetowej, 
je li informacje o niej i tak s  w Google?”42. To pokazuje potrzeb  nie tylko 
monitorowania umieszczanych w Internecie informacji, ale i anga owania si  
w te dyskusje, aby by  dobrze zinterpretowanym. Strona internetowa jest za-
tem platform  dialogu z interesariuszami. Przy tym warto tu doda , e anga-
owanie si  w te rozmaite dyskusje na temat dzia a  organizacji ma sens tylko 

wtedy, gdy uczestnicy procesu wymiany informacji i opinii s  odpowiedzialni 
za swoje s owa. Gdy nie s  jedynie anonimowymi u ytkownikami Internetu, 
którzy obrzucaj  bezpodstawnymi obelgami innych np. dla zabawy.

James Gruning twierdzi, e „nowe media elektroniczne s  perfekcyjne dla 
stosowania modelu komunikacji dwukierunkowej symetrycznej. My l , e 
w rzeczywisto ci tych nowych mediów by oby trudno stosowa  ka dy z po-
zosta ych trzech modeli w sposób efektywny. Niestety obawiam si , e wi k-
szo  praktyków public relations próbuje stosowa  pozosta e trzy modele 
razem z mediami elektronicznymi”43. Oznacza to, e komunikacja przedsi -
biorstwa jest efektywniejsza, gdy narz dzia komunikacyjne s  odpowied-

 40 Ibidem, s. 10.
 41 „Naukowcy z Pekinu opracowali szczepionk  na szczep wirusa EV71, który w 2009 roku 

zabi  w Chinach 353 dzieci” (informacja z dnia 29 maja 2013 r., www.rp.pl).
 42 E. Freeman, J.S. Harisson, A.C. Wicks, Managing for stakeholders. Survival, reputation and 

success, New Haven – London, 2007. 
 43 Engaging (and grilling) the social side of James Grunig (www.prconversations.pl – 

mi dzynarodowy blog naukowy po wi cony problematyce PR).
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nio dopasowane i w a ciwie wykorzystywane. „Praktycy PR pocz tkowo 

wykorzystywali media elektroniczne jako sk adowisko ró nych informacji 

dla spo ecze stwa (modele press agentry i informowanie opinii publicznej). 

Wraz z pojawieniem si  Web 2.0 praktycy wydaj  si  adaptowa  model dia-

logu poprzez s uchanie ludzi, przedyskutowanie z nimi problemów i spraw 

oraz interpretowania dzia a  i zachowa  ich organizacji”44.

Nowe, dynamiczne techniki komunikacyjne u atwiaj  rozmaitym gru-

pom spo ecznym wyra anie opinii na ogromnej mi dzynarodowej scenie, co 

oznacza, e nawet ma o widoczne spo eczno ci mog  mie  ogromny wp yw 

na Þ rm , np. na jej reputacj . Ma e grupy aktywistów mog  dzi ki informa-

tyzacji wp ywa  i wp ywaj  na zachowanie Þ rm i ich interesariuszy. Organi-

zacja mo e tworzy  rynki, ale nie jest w stanie stworzy  grup spo ecznych. 

Grupy spo eczne same si  tworz  i praktycy PR s  zmuszeni do interakcji 

z nimi, chyba e wybieraj  opcj  znoszenia np. negatywnego publicity. 

Etyczny charakter dzia ania organizacji to wed ug R.W. GrifÞ na postawa 

wobec spo ecznej odpowiedzialno ci, w której organizacja postrzega siebie jako 

obywatela spo ecze stwa i aktywnie poszukuje mo liwo ci wk adu w dobro 

spo eczne45. Czy s u ba interesowi publicznemu mediów przejawia si  w pro-

mowaniu kampanii na rzecz przeciwdzia ania zjawiskom patologicznym, ochro-

ny rodowiska naturalnego oraz przestrzegania praw obywatelskich? Tak, ale 

nie tylko. „Zaanga owanie mediów w sprawy, b d ce przedmiotem debaty pu-

blicznej, powinno charakteryzowa  si  zarówno reagowaniem na pojawiaj ce 

si  problemy, jak i aktywnym poszukiwaniem mo liwo ci ich rozwi zywania”46.

Coraz szersza informatyzacja spo ecze stwa umo liwia komunikacj , 

jednak czy tak szeroka informatyzacja nie wp ywa na to, e informacje 

mog  mie  znacznie ni sz  jako ? Poza tym wi kszy udzia  obywateli 

w yciu spo ecznym, dzielenie si  reß eksjami jest bardzo warto ciowe 

z punktu widzenia indywidualnej aktywno ci spo ecznej. Warto  takiej 

wymiany zale y od kultury dialogu, wyedukowania spo ecze stwa, wy-

sokich norm etycznych i odpowiedzialno ci za swoje s owa. Czy zatem 

przedsi biorstwo ma podejmowa  dialog z interesariuszami, którzy maj  

 44 Ibidem.
 45 W.R. GrifÞ n, Podstawy zarz dzania organizacjami, Warszawa 1996.
 46 Engaging (and grilling) the social side of James Grunig (www.prconversations.pl – 

mi dzynarodowy blog naukowy po wi cony problematyce PR).
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niski potencja  wniesienia warto ci do przedsi biorstwa, odznaczaj  si  
niskim potencja em wspó pracy i s  nastawieni g ównie roszczeniowo? 
Warto te  zastanowi  si  nad pytaniem, je li tacy interesariusze tworz  or-
ganizacj , to jaka jest jej warto  spo eczna.

Dla organizacji zorientowanej na relacje dialog mo e by  przestrzeni  prze-
p ywu wiedzy i zasobów. Jednak w sytuacji, gdy interesariusze nie s  wystarcza-
j co wyedukowani, wówczas lepszym rozwi zaniem wydaje si  komunikowa-
nie asymetryczne i edukowanie otoczenia poprzez informacj , a nie interakcja.

Podsumowanie

Komunikowanie spo eczne jest jednym z wa niejszych czynników roz-
woju cywilizacji. Rozwój technik komunikowania spo ecznego (informaty-
zacja, upowszechnianie si  informacji) przyczynia si  do wi kszej aktyw-
no ci poszczególnych grup spo ecznych. Historia rozwoju PR wskazuje na 
istotno  wiarygodno ci oraz dwustronnego dialogu pomi dzy organizacj  
a jej otoczeniem. Dialog mi dzy organizacj  a jej interesariuszami (grupa-
mi z otoczenia) jest istotnym czynnikiem budowania wzajemnej warto ci 
i rozwoju. Warunkiem warto ciowej partycypacji w procesie komunikowa-
nia, opartej na wzajemno ci, jest u wiadomiona odpowiedzialno .

Models of Social Communication

Summary

Currently, social communication takes on a new character. Moving away from one-sid-
ed information to the mutually beneÞ cial relationship. It is a very difÞ cult 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 stake-
holders by the company are the factors that inhibit the development of social communication.

Keywords: social communication, public relations, organization
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