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Uvod
Ljudje se nenehno srečujemo in razhajamo. Vendar pa se vse pomembne stvari zgodijo v vmesnem času. Ko opisujemo medosebne odnose, pogosto rečemo: »Rada
sem z njim/njo, ne vem zakaj, ali ni to dovolj?« Za tiste, ki proučujejo medosebno
komuniciranje, to seveda ni dovolj. Take izjave samo sprožajo nova vprašanja. Dejstvo je, da smo večino časa v budnem stanju obkroženi z ljudmi, vrstniki, sodelavci,
sorodniki, sosedi, delovnimi partnerji, naključnimi znanci, neznanci. Vsi ti ljudje
niso enako pomembni za naše bivanje, čustvovanje in delovanje, s številnimi od njih
pa razvijemo pomembne odnose. Kakovost teh odnosov pa pomembno vpliva na stanje duha, na naše razpoloženje in počutje, osebno rast in razvoj, celo na zdravstveno
stanje.
Naše dobro počutje je pomembno odvisno od sposobnosti, da konstruktivno in učinkovito upravljamo s komuniciranjem in odnosi. To pa ni tako lahko, kot se morda zdi na prvi pogled, saj učinkovito komuniciranje ni prirojena sposobnost. Tudi
»pravega« načina komuniciranja ni. Komunikacijski vzorci reflektirajo značilnosti
in sposobnosti udeležencev komunikacijske situacije, njihovo osebno zgodovino in
zgodovino odnosov, družbeni in situacijski kontekst, v katerem komuniciranje poteka, in zaznavo oziroma kognicijo drug drugega.
Komuniciranje je torej dejavnost osrednjega pomena, je vsesplošen pojav, ki tvori
pomemben in neizogiben del našega vsakdanjika. Prav zato je težko doseči potrebno
distanco od tega pojava, namreč distanco, ki bi omogočila analizo komuniciranja in
premislek o njem. Vemo namreč, da pogosto najteže prepoznamo in opišemo ravno
tisto, kar nam je vsak dan pred očmi. To je podobno, kot če bi skušale ribe opisati
»vodo«, ki je zanje preprosto življenjski element, v katerem se rojevajo, živijo, preminevajo. To prispodobo lahko uporabimo tudi za ljudi. Komuniciranje je življenjski
element, v katerega se vrojevamo kot kulturna bitja, v katerem živimo, ustvarjamo, se
realiziramo, skratka, je neizogiben in univerzalen del našega bivanja in bistva.

7

Čeprav vsakdanje komuniciranje vsebuje številne ritualne interakcije, kot so pozdravljanje, neobvezni pogovori, izmenjava trenutnih informacij, ki zahtevajo le malo
osebne pozornosti, je med njimi vendarle mnogo pomembnih odnosnih relacij, ki
zahtevajo večjo pozornost in skrb. Vzdrževanje odnosov vsebuje vsakdanje pogovorne rituale in pripovedi, pa tudi odkritost, zaupanje, odpuščanje. Lahko vsebuje tudi
nestrinjanje, zaskrbljenost, reševanje težav, dajanje in sprejemanje nasvetov, kritiziranje, načrtovanje, sočustvovanje. To so že manj ritualizirane interakcije, ki od vseh
vpletenih v komunikacijsko situacijo zahtevajo več naporov in pozornosti.

8

Beseda »komuniciranje« ima dolgo in bogato zgodovino. Izvira iz latinske besede
communicare, ki pomeni (po)deliti, sporočiti, narediti nekaj skupno. V evropske jezike je ta beseda prešla v času renesanse. Njen temeljni koren je mun, ki se navezuje
na »skupnost«, »radodarnost«, »pomen«. Beseda munus se nanaša na darove ali na
javno izkazane dolžnosti, davke, rituale v čast mrtvih. Beseda communicatio v latinščini ni pomenila splošne človeške spretnosti povezovanja s pomočjo simbolov niti
medsebojnega pripoznavanja ljudi, temveč se je nanašala na nekaj splošno otipljivega ali jasnega, pa tudi na retorično spretnost govorcev, da pripravijo svoje občinstvo
do sodelovanja v razpravi. Podobno beseda commune pomeni splošno korist, skupno dobro, commuto pa pomeni menjati.
Komuniciranje je torej zelo širok pojav, ki vsebuje tako procese med ljudmi kot procese v nas samih. Tako komuniciranje nasploh, še posebej pa psihologija komuniciranja, sta mladi znanstveni disciplini, eni najmlajših znotraj družbenih ved, in znotraj tega univerzuma družboslovne vednosti se dogajajo silno zanimivi pojavi, vrenja,
nastajajo nove teorije in prakse komuniciranja, odpirajo se nova področja dela.
Pričujoča knjiga se odziva na vse bogastvo in mnogoterost značilnosti komuniciranja med ljudmi. Njen namen je predstaviti temeljne psihološke teorije, procese in
prakse komuniciranja in odnosov. V ospredje smo postavili predvsem tiste dejavnike
in vidike, ki so značilni za medosebno komuniciranje. Medosebno komuniciranje je
izpostavljeno zato, ker je paradigmatski primer komuniciranja, ker ljudje uresničujemo svojo družbeno bit predvsem v vsakdanjih medosebnih odnosih. Medosebni
odnosi pa so v bistvu interakcijske in komunikacijske strukture in vse druge vrste komuniciranja se posredno ali neposredno nanašajo nanje. Knjiga je neke vrste zgodba
o oblikovanju komunikacijskih kompetenc in strategij, zgodba, ki zadeva tudi našo
samopodobo, odnose, družbene prakse in ideologije, ki so in če so zaznamovane s
komuniciranjem.
V knjigi nadalje predstavljamo ključne procese komuniciranja, ki so relevantni za
medosebno komuniciranje (plastenje komuniciranja po različnih ravneh, odvisnost

od socialnega in interpretacijskega konteksta), pa zapleteno mrežo verbalnih in
neverbalnih strategij, ki omogočajo socialno izmenjavo med partnerji, oblikovanje
semiotike, sintakse, semantike in pragmatike komunikacijskih dejanj. Nadalje analiziramo značilne komunikacijske prakse, ki konstituirajo odnosno, čustveno, podporno, posredovano komuniciranje.
Glavni poudarki knjige so:
•

•

•

•
•

kritična analiza procesov socialne konstrukcije pomenov sporočil v ideološko opredeljenem polju socialnih bojev med različnimi interpretacijami
sporočil, prikaz nasprotij med površino in ozadnimi konteksti sporočil;
to analizo podpiramo z navezavo na novejše diskurzne in narativne analize
verbalnega in neverbalnega komuniciranja ter konstitutivno vlogo komunikacijskih praks za razumevanje pomena sporočil;
konceptualiziranje dinamike medosebnega komuniciranja kot zgodbe oziroma naracije, ki »se pripoveduje« skozi komunikacijska in druga interakcijska dejanja partnerjev;
razlikovanje med refleksivnimi, nerefleksivnimi, emancipatornimi, instrumentalnimi in ekspresivnimi načini in vzorci komuniciranja;
zavzemanje za neformalno dialoško etiko, ki se, bolj kot na normah in
splošnih načelih o komunikacijskem vedenju, gradi na občutljivosti ljudi
za odnose, komunikacijske detajle, na usklajenosti med verbalno in neverbalno dimenzijo komuniciranja, na empatiji in na ravnotežju v socialnih
izmenjavah.

V zadnjem delu knjige prepletemo razlago psihološko komunikacijskih procesov z
analizo medosebnih odnosov. Medosebni odnosi so strukture in dogajanja, ki izvirajo iz vsakdanjih interakcijskih situacij in komunikacijskih dogodkov, ki odnose
vzpostavljajo in potrjujejo. Vendar pa imajo medosebni odnosi svoj pomen, ki presega vsakokratne učinke socialnih interakcij, saj živijo obenem v simbolni, materialni in psihološki stvarnosti. Vsak komunikacijski proces poteka na ozadju socialnih
odnosov, to pomeni na ozadju socialnih interakcij in njihovega simbolnega oziroma
pomenskega presežka, vendar velja tudi nasprotno, da socialni odnosi »potekajo«,
ne le »obstajajo«. Potekajo pa kot komunikacijsko dogajanje, v katerem udeleženci
dogajanja drug drugemu predstavljajo sami sebe, svoja videnja drug drugega in odnosa drugega z drugim.
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Najpomembnejši argument za študij komuniciranja je, da ima komuniciranje
osrednjo vlogo v naših življenjih. Kako vodimo svoje življenje, kako doživljamo in
osmišljamo svoje bivanje, kako razvijamo odnose in intimnost, kako ustvarjalni in
produktivni smo, je v mnogočem odvisno od naših komunikacijskih spretnosti, sposobnosti in znanj. Nenehno smo obkroženi z drugimi ljudi, s katerimi smo v različnih socialnih, delovnih, čustvenih stikih in odnosih. Brez komuniciranja ne bi
bilo odnosov, intimnosti, sodelovanja, (so)čustvovanja, socialnega življenja, javnega
življenja, da ne govorimo o medijski dejavnosti. Vsega tega ni treba niti dokazovati,
tako samoumevno se nam zdi. Komuniciranje je osrednja socialna dejavnost ljudi, in
sicer zaradi tega:
•
•
•
•

ker večino svojega zavestnega življenja posvetimo komuniciranju z drugimi ljudmi ali s samim seboj,
ker je izjemno univerzalna dejavnost, ki prežema vse druge človekove
dejavnosti,
ker nam izjemno veliko pomeni, kako komuniciramo in kako uspešni smo v
tem,
ker je komuniciranje edini način, da spoznamo, kdo smo, in da to povemo drugim.

Procesi medsebojnega povezovanja so za socialno življenje ljudi nujni. Ljudje živimo
na način socialne interakcije, tako medosebne kot medskupinske. S pomočjo socialnih interakcij urejamo odnose, se odločamo, se izražamo, si delimo naloge, prostor
in materialne vire, vodimo svoje življenje in sodelujemo, sočustvujemo, vzgajamo.
Tako človekov razvoj kot njegovo življenje sta odvisna od mreže medsebojnih zvez
in interakcij. Od tega so odvisne umetnosti in druge kulturne prakse ljudi. Na različne načine in organizirano oblikujemo in si delimo informacije, zamisli, dejavnosti,
izkušnje, čustva.

Uporabljamo zvoke, pisavo, slike, materialne predmete, telesne stike. Vse to opiramo na bolj ali manj uglašene konvencije, s katerimi na različne načine prepoznavamo rabe kot namenske oblike komuniciranja in medsebojnega vplivanja. S pomočjo
svojega glasu, dotikov in gibov lahko z drugimi delimo svoje želje ali čustva, delamo
vidne kretnje zato, da dosežemo srečanje z drugimi ali se jim izognemo. Zato da bi
se povezali med seboj v času in prostoru, uporabljamo slikovne prikaze, kodificirane
grafične prikaze. Uporaba teh komunikacijskih virov je temeljnega pomena za naš
človeški način obstoja. R. Birdwhistell (1968; 25) o tem zapiše:
			

{ »Zaradi kompleksne socialne delitve dela človek redko deluje izo-

lirano od drugih ljudi. Socialno delovanje posameznika je po definiciji nepopolno, izvrševanje
ciljev je odvisno od stalne, paralelne ali komplementarne koordinacije posameznikov ali skupin,
ki dopolnjujejo drug drugega. Zahteve po fleksibilnosti in prilagajanju terjajo stalno in zanesljivo
povratno informiranje, prispevke več ljudi in medsebojne korekcije posameznikov. Vsi deli telesa, na katere lahko neposredno ali posredno vplivamo, predstavljajo potenciale za medsebojno
povezovanje ljudi.«

Človek ni samo socialno, je tudi simbolno bitje. Nenehno nekaj označuje, presoja,
ocenjuje in razumeva. Vse to bi bilo brez obširnih sistemov socialno utrjenih simbolnih redov in načinov »kodiranja« sporočil nemogoče. To pa je temeljna značilnost komuniciranja. Tu ne gre le za govorni in pisni jezik ter jezikovno sporočljive
simbole in pomene, temveč za prav tako neznanski aparat neverbalnega izražanja in
komuniciranja, ki je v manjšem delu prirojen, večinoma pa kulturna stvaritev človeštva. Brez silno razvejanih in prefinjenih simbolnih sistemov bi bili kljub svojim
čutilom povsem brez moči, saj ne bi vedeli, kaj vidimo ali slišimo, temveč bi se zgolj
odzivali na določene občutke. Človeška čutila so na splošno precej slabše razvita kot
pri živalih. Toda ta manko uspešno nadoknadi naša sposobnost simbolnega izražanja, dojemanja in oblikovanja občutij.
Komuniciranje sloni na človeški semiotski dejavnosti v širšem smislu, namreč na
uporabi najrazličnejših znakov in izražanju pomenov. Semiotsko zajema torej vse
vidike izražanja pomenov in izražanja občutkov, čustev, psiholoških stanj. Nekateri
znaki so namerni, drugi pa spontani, nezavedni. V splošnem semiotika razlikuje dve
vrsti komunikacijskih znakov:
•
•

simptomi ali indeksi; znaki, ki že s svojo prisotnostjo spontano, neposredno, vzročno naznačujejo nekaj drugega;
simboli; znaki, ki so zavestno izbrani za to, da predstavljajo nekaj drugega.
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V prvem primeru je zveza med znakom in označenim naravna oziroma vzročna.
Tako nam dim naznačuje ogenj, kašelj naznačuje bolezen, rdečica na obrazu zadrego. Takšnim znakom pravimo »naravni znaki«, »simptomi« ali »indeksi«. Večina znakov pa je vendarle verbalnih, umetnih, so plod človekove odločitve, da bo določene
znake uporabljal za določen namen, kot oznake določenih stvari, dogodkov, stanj.
Tem znakom pravimo »simboli«.
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Za človeško komuniciranje je bistvena uporaba simbolov, vendar ne smemo zanemariti niti simptomov oziroma indicev. Na indicih temelji del neverbalnega komuniciranja, izrazi na obrazu, nekatere kretnje, glasovi, ki izražajo strah, vzhičenje,
radost, presenečenje. Otrok v prvem letu življenja komunicira izključno s pomočjo
indicev. Na njihovi podlagi počasi zgradi rabo simbolov. Ko se ljudje glede rabe simbolov med seboj poenotimo, lahko uporaba simbola pri enem človeku kaže drugim
okrog njega na to, kaj mislimo, kaj si želimo ali hočemo.
Komunciranje kot medsebojno izzivanje pomenov s pomočjo simbolov vključuje
celo vrsto psiholoških, zlasti kognitivnih stanj in procesov; zaznavanje, kategoriziranje, mišljenje, domišljijo, vrednotenje, projekcije. Vendar komuniciranja ne smemo
reducirati le na ta psihološka stanja ali procese. Komuniciranje v pravem pomenu
nastopi šele tedaj, ko pride do namerne izmenjave simbolov med ljudmi, do socialne
dejavnosti. Pri tem gre za neko skupno delovanje ljudi, ne le za izmenjavo simbolov.
Gre za vrsto socialnih dejanj, ki uokvirjajo izmenjavo simbolov. Udeleženci komunikacijske situacije z vso svojo dejavnostjo vplivajo na duševna stanja in dejanja drugih
ljudi.
Zaradi kompleksnosti procesa teoretska obravnava komuniciranja nujno zahteva
interdisciplinaren pristop. Področje komuniciranja »pokrivajo« številne znanstvene
discipline: psihologija, sociologija, politologija, jezikoslovje, antropologija, organizacijske vede, informatika. Vsaka od posebnih disciplin, ki sodeluje v raziskovanju
komuniciranja, prinaša s seboj posebno moč in teoretsko strogost. Pa vendar je osrednje vprašanje vseh pristopov, kako je komuniciranje mogoče, na čem sloni, kako
deluje in kako se spreminja (Krallmann, Ziemann, 2001). S to svojo problemsko
osrediščenostjo se raziskovanje komuniciranja razlikuje od drugih, sorodnih raziskav človeškega socialnega delovanja.

Psihološke opredelitve komuniciranja
Ko poskušamo pojasniti in opredeliti neko področje našega zanimanja, se moramo
zavedati, da je namen definicij predvsem omejiti področje in osrediščiti pozornost
na določen pomen ali vsebino. Definicije nagovarjajo ljudi, da so pozornejši na

določene dele procesov in da spregledajo preostale. Zato pri definiciji ni pravo vprašanje, ali je pravilna ali napačna, ampak ali je koristno vodilo v raziskovanju. Ker je
področje komuniciranja široko, je tudi enotno definicijo področja težko podati. Psihologijo zanimajo predvsem tiste oblike komuniciranja, ki potekajo kot prostorsko
in časovno usklajen medosebni proces.
V razpravljanju o komuniciranju je težko razmejiti komuniciranje od pojavov, ki
so z njim v tesni zvezi: od jezika, simbolnega izražanja, razumevanja pomenov do
kulturnih kontekstov, socialne interakcije in medosebnih odnosov in razmerij, saj
vsi pojmi, s katerimi bi ga hoteli definirati, že nekako predpostavljajo komuniciranje. Vsi pojmi in besede, ki jih uporabljamo, so že zaznamovani s komuniciranjem,
z jezikom, s simboli vseh vrst. Vsi ti pojmi in besede so torej nižjega reda in manj
splošni kot komuniciranje, pa vendar so za sleherno artikulirano komunikacijsko
dejanje nujno potrebni. Kot ugotavlja Ruth Finnegan (2002), različni pristopi k psihologiji komuniciranja krožijo okrog določenih problemov, ki delijo raziskovalce v
nasprotujoče si šole. To so trdovratna vprašanja o tem,
•
•
•
•
•

koliko je komuniciranje povsem zavestno ali verbalno eksplicitno, koliko
sta kognicija in verbalizirano izražanje osrednji sestavini komuniciranja;
kako poteka; ali gre za premočrten prenos informacij, za izmenjavo, ali za
medsebojni vpliv;
kaj komuniciranje zajema; sporočila, pomene, mentalne reprezentacije,
simbole, znakovne sisteme, socialne procese, kolektivne interakcije;
kako močan vpliv ima na delovanje in mišljenje udeležencev;
kakšni načini komuniciranja delijo ljudi od živali, »sodobne« od »tradicionalnih« ljudi, ene kulture od drugih kultur.

Finneganova (2002) poudarja, da komuniciranje ni nekaj, kar je ali ni, ni absoluten
proces, temveč je stopenjsko oblikovano dogajanje. Komuniciranje je lahko bolj ali
manj namerno, bolj ali manj zavestno, bolj ali manj prepoznavno in vplivno. Lahko poteka vzporedno na različnih ravneh ali zaporedno po posameznih sekvencah
vedenja. Razvija in spreminja se v času. Lahko poteka manj ali bolj standardizirano,
vsebuje manj ali več medsebojnega soglasja, manj ali več ustvarjalnosti udeležencev,
poteka na manjši ali večji oddaljenosti med njimi.
Zlasti medosebno komuniciranje dejansko zajema vse to in še več, zato iz psihološke perspektive komuniciranje definiramo tudi kot dinamičen interakcijski proces,
ki sloni na skupnem socialnem znanju vseh vpletenih v komunikacijski proces. Sporočila imajo namreč svoj pomen znotraj določenega socialnega konteksta, na primer
znotraj družine, razreda, skupine, institucije. Komuniciranje se nanaša tudi na

15

predhodno zgodovino partnerjev in na njihova pričakovanja, načrte. S takšno dejavnostjo udeleženci komuniciranja vzpostavljajo ali ohranjajo medsebojne povezave,
omrežja, svoj življenjski svet.
V psiholoških učbenikih pogosto najdemo definicijo komuniciranja, ki pravi, da o
komuniciranju govorimo tedaj, ko med nami in našimi partnerji teče kontinuiran tok sporočil (Adler, Rodman, 2003). Sporočila, ki nam jih dajejo drugi, moramo dekodirati,
svoja lastna pa kodirati, in to tako, da jih bo partner znal dekodirati. Komuniciranje
teče po zunanji informacijski mreži med ljudmi in po notranji organizemski mreži
od receptorjev do efektorjev in nazaj. Ta sporočila so lahko besedne narave, lahko pa
so nebesedni, slikovni simboli, nebesedne geste, mimika. Pomembno je, da gre za
nek s pravili urejen tok sporočil med osebami.
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Komuniciranje spreminja vedenje ljudi, zlasti s tem, ker spreminja informacijo pri
prejemniku. Že s tem je komuniciranje psihološko relevantno. Predvsem v medosebnem komuniciranju gre za kompleksen socialno psihološki proces, za posebno
obliko socialne interakcije in socialne delitve pomenov. Julia Wood (2004) na primer
opredeljuje komuniciranje kot sistemski proces, v katerem ljudje reagirajo drug na drugega
s pomočjo simbolov, ter s tem interpretirajo simbole in ustvarjajo nove pomene.
Naj navedemo še nekaj najpogostejših psiholoških definicij komuniciranja (Trenholm, Jensen, 2000; 4):
•

•

•

•

Komuniciranje je razlikovalen odgovor organizma na dražljaj. Ta definicija
je zelo široka. Po njej vsak odgovor organizma šteje kot komuniciranje; na
primer zapiha veter, oblečete si plašč. To je že oblika komuniciranja, ker
je odgovor na neko sporočilo iz okolja. Je kot odgovor na vprašanje: »Ali te
zebe?« Ta definicija se osredotoča na prejemnika in nobene pozornosti ne
nameni pošiljatelju.
Komuniciranje je težnja po smislu, kreativno dejanje, v katerem iščemo ključe
za orientacijo v okolju in za zadovoljitev potreb. Ta definicija je v primerjavi
s prvo ožja. Osredotoča se na namen komuniciranja in govori o razlogih,
zaradi katerih komuniciramo.
Komuniciranje je človeški akt, s katerim skušamo osmisliti zunanji svet, in ta
smisel deliti z drugimi. Ta definicija doda še koncept skupne delitve spoznanj
in pomenov, koncept udeležbe. Po njej komuniciranje ni samo predelava
informacij, ampak tudi sodoživljanje pomenov sporočil.
Komuniciranje je prenos informacij, idej, čustev, spretnosti z uporabo
simbolov. Ta definicija tudi izhaja iz koncepta prenosa. Doda pa naslednjo
omejitev; sporočila, ki jih ustvarjamo, so narejena iz simbolov.

Vsaka od naštetih definicij se osredotoča na različen del pojava, ki mu pravimo komuniciranje. Vsaka o procesu komuniciranja nekaj pove in nekaj izpusti. Vsaka nas
nagovori, da proučimo različne vidike procesa. Če nam določena definicija v nekem
trenutku bolj ustreza, ne pomeni, da je samo ta točna in da so druge napačne. Pomeni samo, da različne definicije služijo različnim namenom.
Najprimernejša za namene te knjige se nam zdi definicija komuniciranja, ki pravi,
da je komuniciranje proces, s pomočjo katerega ljudje skupno ustvarjamo in upravljamo
socialno stvarnost (Trenholm, Jensen, 2000; 5). Poglejmo sedaj natančneje, kaj ta definicija oziroma njeni posamezni deli povedo o komuniciranju:
•

•

•

•

•

Komuniciranje je proces; vsak pojav v družbeni stvarnosti lahko definiramo kot stvar ali kot proces. Stvari so statične, povezane s časom in prostorom,
in nespremenljive. Procesi se gibljejo, nimajo začetka in konca in se nenehno
spreminjajo. Komuniciranje je torej spreminjajoč se proces, zato ga je nemogoče opazovati kot celoto. Celota nam uhaja in se drobi v stavke, besede, geste, ki pa so razumljivi samo kot del tekočega toka dogodkov, kot del zgodbe.
Komuniciranje je edinstveno človeško; komuniciranje uporabljamo za to,
da pojasnjujemo vedenje ljudi. S tem skušamo poudariti in omejiti komuniciranje na edinstveno človeško delovanje. Samo ljudje uporabljamo jezik
zavestno in ustvarjalno.
Komuniciranje je skupnostna dejavnost; vsi jeziki so odvisni od družbenega sporazuma o tem, kaj pomenijo. Torej je zveza med človeško družbo in komuniciranjem krožna, recipročna; ena tvorba ne more obstajati brez druge.
Kar drži družbo skupaj, je sposobnost njenih članov, da usklajujejo svoje dejavnosti z drugimi, kar bi bilo brez komuniciranja nemogoče. Po drugi strani
pa tudi komuniciranje predpostavlja socialno kooperacijo. Komuniciranje se
vedno nanaša na vsakdanjo izmenjavo materialnih in simbolnih dobrin, občutkov, misli ter na socialno sodelovanje.
Komuniciranje je ustvarjalno; neposreden rezultat človeškega komuniciranja je ustvarjalnost. Nekatere stvari, na primer fizični objekti, obstajajo
v svetu, nekatere stvari pa obstajajo samo v simbolnem človeškem svetu.
Ustvarimo jih šele s komuniciranjem, na primer sočutje, resnico, pravico,
lepoto. Pravzaprav večji del naše stvarnosti obstaja samo v jeziku oziroma jo
ustvarjamo in vzpostavljamo s komuniciranjem.
Komuniciranje je urejevalno; s komuniciranjem delujemo na svet okrog
sebe. V tem smislu ima komuniciranje tudi urejevalno in nadzorovalno vlogo.
S komuniciranjem lahko prepričamo druge v določeno delovanje, jih odvrnemo od delovanja, jim pomagamo, se zabavamo, dolgočasimo, prizadenemo.
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Vse definicije imajo implikacije. Kakšne so implikacije te zadnje definicije? Omenimo vsaj štiri:
Veliko tega, za kar mislimo, da je stvarno, je produkt komuniciranja. To pomeni, da
ni stvarnosti po sebi, šele v procesu komuniciranja konstruiramo svojo stvarnost.
Ljudje z različnimi izkušnjami komuniciranja vidijo svet različno. O tem se prepričamo, ko opustimo lastno percepcijo in se postavimo na stališče drugega, ko skušamo
videti stvari iz njegovega zornega kota. Tedaj bomo presenečeni, kako drugačen je
lahko ta zorni kot.
Komuniciranje ima moč nadzora nad našim mišljenjem in zunanjim vedenjem. Da je
stvarnost produkt komuniciranja, ima še druge posledice. To, kar ustvarimo s komuniciranjem, še naprej usmerja, nadzoruje naše vedenje.
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Komuniciranje se vedno dogaja v družbenem kontekstu, ki postavlja splošna pravila in
merila intersubjektivnega sveta. Seveda pri ustvarjanju katerekoli stvarnosti, ki jo hočemo, nismo popolnoma svobodni. Na komuniciranje vplivajo dejavniki socialnega
konteksta, v katerem živimo, z vsemi situacijskimi, družbenimi, kulturnimi, vrednostnimi, historičnimi zakonitostmi.
Komuniciranje zahteva sodelovanje. Ni samo kultura tista, ki definira pravila komuniciranja, pravila definiramo tudi intersubjektivno v procesu komuniciranja. Temeljno
pravilo medosebnega komuniciranja je, da moramo upoštevati drugega, moramo se
mu prilagajati. Ne upoštevamo samo sebe in drugega, ampak najin odnos. Komuniciranje ni nikoli samo rezultat napora enega, ampak rezultat odnosa med partnerji
v komuniciranju.
Komuniciranje je končno odvisno vsaj še od dveh pogojev: da govorimo skupen jezik, in da se odpovemo »šovinizmu« oziroma verjetju, da drugi misli, presoja in
doživlja tako, kot stvari mislim, presojam, doživljam jaz. Komuniciranje je bistveno
odvisno od občutka za razlike med ljudmi in obenem od želje, da bi kljub tem razlikam
razumeli drug drugega, torej, da bi ustvarili skupno podlago za pogovor. Sodelovanje
in usklajevanje sta torej v vsakem komuniciranju nujno potrebna procesa. Komuniciranje je v vsakdanjem življenju tako naravno dejstvo, da marsikdaj spregledamo,
kako neverjeten in zapleten proces je v resnici.
Tako je komuniciranje relativen proces, ki ima veliko različnih značilnosti, in vsaka od
njih je lahko navzoča v različni meri. Je torej večdimenzionalni spekter delovanja
in doživljanja, ne neka omejena stvarnost. Zato so tudi meje med komuniciranjem
in nekomuniciranjem meglene in relativne. Lahko rečemo celo, da vsako človeško

delovanje vsebuje neko obliko komuniciranja, čeprav je ta delež ponekod minimalen. Ta večdimenzionalna in relativna stvarnost dela velike težave teoretikom, ki skušajo podati čim bolj enovit in v sebi sklenjen pojem komuniciranja in pogled nanj.
Pomembno je še poudariti, da je komuniciranje proces, ki vznikne na podlagi drugih
procesov.
Komuniciranje tudi ni vedno usmerjeno k harmoniziranju odnosov med ljudmi. Lahko
spodbuja tudi konflikte in sovraštvo med ljudmi. Ima torej lahko »dobre« in »slabe«
učinke. Vendar kljub temu še vedno povezuje ljudi med seboj, vzpostavlja razmerja
in odnose med njimi. Zato poudarjamo, da je komuniciranje res dinamičen vidik
medsebojne povezanosti ljudi. Vsi procesi, ki vzniknejo v komuniciranju, na različne načine in večdimenzionalno povezujejo ljudi med seboj. Zato komuniciranje
sega daleč nad proces prenosa informacij in jezikovne artikulacije.
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Problem pri raziskovanju komuniciranja je v neznanski gibkosti procesov komuniciranja. V praksi se sicer razmeroma pravočasno in hitro odzovemo na komunikacijske
izzive iz okolice: odzovemo se klicu drugega človeka, odgovorimo na vprašanje, se
odzovemo z ustrezno gesto, odgovorom, vendar se ob tem le redko povsem zavemo,
kaj počnemo in zakaj to počnemo. Znanstveno raziskovanje komuniciranja pa je refleksivna dejavnost, ki potrebuje prav to metaanalizo, refleksijo delovanja. Vendar se
zdi, da ravno refleksivna dejavnost ovira spontanost in neposrednost komuniciranja
(Krallmann, Ziemann, 2001).
Smo pred dilemo: ali se prepustimo spontanemu procesu komuniciranja, pa se le
rahlo zavedamo, kaj počnemo, ali pa skušamo nekaj spoznati o tem, kar počnemo,
vendar potem pojav dozdevno izgine oziroma ni več tisto, kar bi bil, če ga ne bi »motili« s svojo intelektualno refleksijo. Nemški komunikolog Klaus Merten je o tem
večnem zaostajanju raziskovanja komuniciranja za prakso komuniciranja zapisal:
			

{

»Bežnost spoznavnega predmeta 'komuniciranja' je ovira za anali-

zo procesa komuniciranja. V raziskovanju komuniciranja smo v bistvu vedno prepozni v analizi
procesa. Analizo moramo narediti naknadno, in tudi to je mogoče le pod prav tako paradoksalnim kot občutljivim pogojem, da ob tem vzbudimo nadaljnje komunikacijske procese.« (Merten,
1999; 16–17).

Podoben problem je nujna relacijskost komuniciranja. Merten (1999) ugotavlja, da
procesa komuniciranja ne moremo končati niti pri prejemnikih sporočil niti pri
izjavah. Proces komuniciranja se konstituira kot poseben odnos med prejemniki
sporočil in izjavami ter drugimi vplivi. Komuniciranja torej ne moremo opredmetiti.

To je odnosna, dialoška, relacijska stvarnost. Je dinamičen proces, ki se dogaja med
sporočevalci in prejemniki sporočil.
Končno je tu še problem neizogibnosti, ki je tesno vezan na osrednjost in univerzalnost komuniciranja. Komuniciranje namreč ne pozna nobene negacije, ko se enkrat
začne. Komuniciranje ne pozna izjem. Če nočemo komunicirati, moramo to vseeno nekako sporočiti drugim, torej moramo komunicirati svojo prekinitev komuniciranja. Nekaj podobnega je imel v mislih Paul Watzlawick, ko je v svoji sistemski
teoriji definiral prvi aksiom komuniciranja, ki pravi: »Ne da se ne komunicirati.«
(Watzlawick idr., 1967; 17) Tako iz okoliščin nedelovanja nekega sistema kot izjem
ne moremo sklepati na pravila delovanja sistema. Takšno sklepanje predstavlja pomembno hevristično načelo v vseh praktičnih vednostih. Zato je raziskovanje komuniciranja zapleten in kompleksen proces.
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Komuniciranju se ne moremo odpovedati. K temu nas sili že biološka narava. Naši
čutni organi so v budnem stanju nenehno pripravljeni za sprejem signalov, prav tako
ne počivajo odzivi na signale. Poleg tega tudi sami vseskozi namerno ali nenamerno
pošiljamo sporočila v zunanji svet. Problem razprav o komuniciranju je torej, kako
naj se distanciramo od te neposrednosti in vseprisotnosti komuniciranja in postavimo komuniciranje v znanstven in raziskovalni okvir. Torej: ali nismo v položaju
nekoga, ki bi skušal vodo zajeti z mrežo? Morda bi pletel in pletel vedno bolj fine
mreže in morda bi se mu posrečilo, da bi del vode za nekaj časa zadržal, a vedno
znova bi mu stekla iz mreže.
Zdi se, da je tudi pri proučevanju komuniciranja tako. Tudi to, kar smo pravkar
govorili o komuniciranju, je v resni nevarnosti, da govori proti sebi, da samo sebe
onemogoča. Pa vendar, edina pot, da lahko premagamo to zagato, je, da se še globlje
zapletemo vanjo, da skušamo z jezikovno artikuliranim mišljenjem dojeti nekaj bistvenih določil komuniciranja in jih po možnosti čim bolj razumljivo in enoznačno
izraziti. Zavedamo se paradoksalnosti tega početja, a že zavedanje je morda znamenje za rešitev iz zagate. Je kot vozel, ki bi razvozlaval samega sebe s tem, ko bi se
zvijal v svoje lastno jedro.
Komuniciranje je pomemben družben proces in družbena praksa, sistem družbeno
pomenljivega delovanja ljudi, ki ima tako svoje zunanje kot notranje smotre. Zunanji smotri komuniciranja so različni; prenos sporočil med ljudmi, vzpostavljanje in
ohranjanje socialnih razmerij in odnosov, usklajevanje delovanja ljudi med seboj.
Notranji smotri komuniciranja so ustrezno izražanje komunikacijskih namer, uspešno sporazumevanje, konstrukcija in reprodukcija simbolnih gest in pomenljivih
znakov oziroma simbolov.

Ravni komuniciranja
Komuniciranje poteka na različnih ravneh: od dialoga med dvema osebama do globalnih socialnih interakcij med skupinami, institucijami. Različne ravni in modifikacije socialnih interakcij predstavljajo družbeni kontekst vedenja, delovanja in doživljanja udeležencev komunikacijskega procesa. Standardna je delitev na štiri ravni
komunikacijskega delovanja: medosebno komuniciranje, skupinsko komuniciranje, organizacijsko komuniciranje, množično komuniciranje.
V literaturi najdemo še več podobnih delitev ravni komuniciranja. Nekateri avtorji
upoštevajo znotrajosebno komuniciranje, komuniciranje s samim seboj, na primer
mišljenje, razmišljanje, sanjarjenje, drugi dodajajo še medkulturno komuniciranje. Richard West in Lynn Turner (2004) tako predstavita kar sedem ravni komuniciranja:
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•
•
•
•
•
•
•

znotrajosebno komuniciranje,
medosebno komuniciranje,
komuniciranje v skupinah,
komuniciranje v institucijah,
javno/retorično komuniciranje,
množično komuniciranje,
medkulturno komuniciranje.

Znotrajosebno komuniciranje zajema psihološke in fiziološke procese predelave sporočil pri posamezniku, ki oddaja ali sprejema sporočila, lahko pa je tudi notranji dialog
s samim seboj. Značilne oblike dialoga s samim seboj so razmišljanje, sanjarjenje,
domišljija, fantaziranje. Dialog s samim seboj je pravzaprav posebna oblika medosebnega komuniciranja. Osnovna razlika med medosebnim in znotrajosebnim komuniciranjem je glede opažanja napak. V medosebnem komuniciranju se učinki
nameravanih ali ekspresivnih dejanj ocenjujejo in, če je treba, popravljajo. V znotrajosebnem ali domišljijskem komuniciranju pa je izjemno težko, če ne nemogoče,
zaznati napačne interpretacije svojih sporočil in popravljanje je veliko redkejše, če do
njega sploh pride.
Medosebno komuniciranje je dogajanje, za katerega so značilni navzočnost ekspresivnih dejanj pri eni ali več osebah, zavestna ali nezavedna zaznava takšnih dejanj pri
drugih ljudeh in povratno opazovanje, da takšno ekspresivno dejanje zaznavajo drugi.
Zaznavanje tega, da so drugi zaznali ekspresivna dejanja, globoko vpliva na človekovo
vedenje in delovanje. Zato je za psihologijo prav medosebno komuniciranje paradigmatski primer komuniciranja, iz katerega izvajajo druge oblike komuniciranja.

Skupinsko komuniciranje je običajna oblika komuniciranja v vsakdanjem življenju.
Namenjeno je usklajevanju dejavnosti in izmenjavi mnenj, na primer v delovnih
skupinah, lahko pa gre tudi za skupinska srečanja in pogovore med znanci in prijatelji. Komuniciranje v manjših skupinah pogosto uporabljamo za svetovanje in
pomoč, pa tudi za zabavo in sproščanje. Razlika med skupinskim in medosebnim
komuniciranjem je, da v skupinskem komuniciranju ni nujno, da vsak udeleženec
dejavno sodeluje v komunikacijskem procesu in da ima vsakdo pregled nad vsemi
interakcijami v skupini, za medosebno komuniciranje pa je to značilno.
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Komuniciranje v institucijah se dogaja v obsežnejših mrežah skupinskega delovanja
in vključuje tako medosebno komuniciranje kot komuniciranje v manjših skupinah,
vendar vključuje vprašanja, kot je delovanje organizacij, institucionalne odnose med
člani organizacij, procese organiziranja in organizacijsko kulturo. Njegova vloga je
ohranjanje institucionalne delitve moči, poraja in razširja določena prepričanja o naravi institucije, njenih nalogah in uspešnosti med njenimi člani ter sooblikuje zadovoljstvo članov s svojim položajem v njej oziroma z institucijo kot celoto.
Komuniciranje v javnosti ima pogosto izobraževalne, prepričevalne, pa tudi ideološke
namene. Značilnost javnega komuniciranja je neenakomerna porazdelitev komunikacijskih moči in kompetenc. En človek ali več ljudi pošilja sporočila preostalim, ki
sodelujejo kot poslušalci.
Množično komuniciranje zajema z množičnimi mediji posredovano komuniciranje.
Sestavljajo ga sporočila, ki so prek medijev poslana veliki razpršeni množici bralcev, poslušalcev, gledalcev. Množično komuniciranje se razlikuje od prej omenjenih
oblik komuniciranja po številnih značilnostih. Sporočila so namenjena široki javnosti, in to brez kakršnegakoli osebnega stika med pošiljateljem in poslušalci. Zato so
manj osebna, posredovana so prek zainteresiranih organizacij, ki jih pogosto financirajo politične institucije, močna podjetja, banke, religiozne institucije, skupine in
organizacije civilne družbe.
Množično komuniciranje skoraj vedno skrbno nadzorujejo številni komunikacijski
»vratarji« (uredniki, novinarji, sponzorji), ki odločajo o tem, katera sporočila bodo
poslana, ter o tem, kako in kdaj bodo poslana. Množični mediji odločilno oblikujejo
javno mnenje in vse bolj tudi zasebne svetove posameznikov. Medijska produkcija
sporočil ter prejemanje in razumevanje le-teh so močno obremenjeni z ideološkimi
vrednotami vladajoče kulture, vendar medijski prostor ni homogen. Vsaj v demokratični družbi dopušča in včasih celo zavestno podpira alternativne izbire, konflikte
mnenj in vrednot ter stalno povratno informiranje medijev o odzivih publike.

Medkulturno komuniciranje zajema procese komuniciranja med pripadniki različnih kultur, etničnih, nacionalnih, religioznih, subkulturnih skupin. Obstaja tesna
soodvisnost med načini in oblikami komuniciranja in vzpostavljanjem kulturne
hegemonije v določeni družbi. Prevladujoči vzorci komuniciranja pri različnih kulturnih skupinah pa lahko usodno vplivajo na porajanje ali pomiritev medkulturnih
napetosti in konfliktov, občutkov večvrednosti ali manjvrednosti, etnocentrizma in
rasizma.
Gregory Bateson in Jurgen Ruesch (1968) sta menila, da sta znotrajosebno in medosebno komuniciranje neposredni obliki komuniciranja, torej ne potrebujeta drugih
materialnih kanalov, razen morda govora in neverbalnih izrazov. Komuniciranje v
drugih kontekstih pa naj bi bilo posredovano, na primer prek množičnih medijev.
Spet drugi avtorji trdijo, da so vse oblike komuniciranja posredovane z »naravnimi
kanali«, kot sta svetloba in zvok. Vse bolj pa tudi medosebno komuniciranje postaja
posredovano s tehničnimi sredstvi, kot sta na primer telefon in računalnik.
Res pa je, da se, kadar smo udeleženci v javnem, institucionalnem ali množičnem
komuniciranju, počutimo kot del sistema, ki ga ne moremo sooblikovati. V množičnem komuniciranju so izvori in prejemniki sporočil tako mnogoštevilni, da ostanejo
ponavadi anonimni. Pod temi pogoji ne moremo niti opazovati učinka svojih sporočil na druge niti ne moremo sporočati svojih reakcij na sprejeta sporočila. Vzrok in
učinek se med seboj pomešata. Črta se možnost časovne korekcije in samokorekcije
sporočil ali pa se oboje časovno in prostorsko premakne. Če pride do korekcije na
primer v obliki pisem bralcev v časopisih, pogosto ta niso več ustrezna. Zaradi vseh
teh značilnostih ima množično komuniciranje drugačne učinke in značilnosti, tudi
psihološke, in jih je zato treba obravnavati posebej.
Za psihologijo je razumljivo v ospredju zanimanja medosebno komuniciranje
v vsakdanjih kontekstih. Največ psiholoških procesov komuniciranja se odvija na
medosebni ravni komuniciranja. Medosebno komuniciranje ima to bistveno značilnost, da so udeleženci komuniciranja usmerjeni drug na drugega in neposredno
vplivajo drug na drugega (Knapp, 2002; 9). Medosebno komuniciranje je več kot
zgolj medosebno vedenje ali pogovor, saj se nikakor ne omejuje le na prenos sporočil, znakov, informacij. Bistvena značilnost medosebnega komuniciranja je, da se
med udeleženci razvijajo občutki medosebne privlačnosti in/ali odbojnosti. Medosebno komuniciranje tudi ne poteka vedno linearno in enoznačno. Največkrat sploh
ni takšno, temveč se ureja v več redov hkrati.
Medosebno komuniciranje se nanaša na simbolno obnašanje oseb v medosebnih
stikih. Analiza načinov in izvorov medosebnega komuniciranja nas vodi v obširno
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in čudovito polje kompleksnih možnosti, ki jih imamo ljudje na voljo za medsebojne povezave (Finnegan, 2002). Medosebno komuniciranje je kontinuiran proces.
Zahteva in predpostavlja odgovor partnerja. Poslano sporočilo še ni dovolj za to, da
bi govorili o medosebnem komuniciranju. O njem govorimo, ko partner dá odgovor na sporočilo. Čeprav je izraz medosebno komuniciranje ponavadi prihranjen za
komuniciranje iz oči v oči, pa je vsako komuniciranje, pri katerem gre za časovno
usklajeno izmenjavo pomenov, simbolov, znakov, medosebno komuniciranje, saj
poteka med osebami in zavzema prostor socialne vmesnosti.
Obstaja nekaj ključnih značilnosti, po katerih se medosebno komuniciranje razlikuje od drugih oblik komuniciranja, pa tudi ključev, po katerih delimo medosebno
komuniciranje na različne vrste, na primer glede na:
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•

•

•

število udeležencev; število udeležencev je majhno, po tem se medosebno
komuniciranje razlikuje od preostalih oblik komuniciranja; najmanjše število udeležencev v medosebnem komuniciranju sta dve osebi v dialogu,
največje število pa je tisto, ki še dovoljuje osebni stik in odnos vsakega udeleženca z vsakim drugim udeležencem medosebnega komunikacijskega
procesa;
fizično navzočnost udeležencev; večkrat se medosebno komuniciranje
identificira s komuniciranjem iz oči v oči; to pravilo z vdorom komunikacijskih tehnologij in posredovanega komuniciranja v naša vsakdanja življenja
postaja vedno manj pomembno in pomenljivo, še vedno pa je neposredno
medosebno komuniciranje »iz oči v oči« psihološko najgloblja in zato najzanimivejša oblika komuniciranja;
stopnjo formalizacije; medosebno komuniciranje je najmanj formalizirana
oblika komuniciranja; medosebni stik ne prenese formalizacije, razen ritualizacije na začetku in koncu stika; čim bolj so sporočila osebna in odkrita,
tem bolj osebno je komuniciranje.

Osnovna enota medosebnega komuniciranja sta dve osebi v neposrednem stiku. Pri tem je
pomembno, da komuniciranja v paru ne moremo razdeliti na posamezne dele. Par,
diada, je osnovna enota medosebnega komuniciranja. V paru se dogajajo osnovni
procesi izmenjave simbolov, znakov, gest. Šele kadar na znak, sporočilo enega udeleženca diade drugi odgovori, govorimo o medosebnem komuniciranju. To je vedno
povraten proces, dvosmerno komuniciranje, in prav to je posebna značilnost medosebnega komuniciranja. Vsak udeleženec medosebnega komuniciranja je nekaj časa
govorec, potem znova poslušalec. Pri komuniciranju v skupini je to drugače, saj lahko nekateri posamezniki sprejmejo le vlogo poslušalcev ali le govorcev.

Razlika je tudi v tem, da člani skupin predstavljajo za druge tudi kanale komuniciranja, ne le izvorov ali ciljev komuniciranja. Skupinsko komuniciranje je največkrat
ciljno-namensko usmerjeno. Medosebno komuniciranje pa je lahko samo sebi namen, komuniciramo zaradi veselja nad druženjem z drugim, ali kar tako. Primer za
to je naključen klepet. Čeprav je lahko tudi medosebno komuniciranje namenjeno
reševanju težav ali sprejemanju odločitev, pa njegova sporočila zajemajo širok krog
občutkov in čustev. Sestavljeno je iz pomenov, ki izhajajo iz osebnih izkušenj in
opazovanja partnerjev. Zato vsebuje kognitivne vsebine, čustva, občutke. Medosebna
sporočila imajo pomembno psihološko vlogo. Prevajanje misli v verbalna in neverbalna sporočila povečuje zavest sporočevalcev o lastnih občutkih in čustvih, o lastni
samopodobi, omogoča razjasnitev in potrditev misli, mnenj.
Za medosebno komuniciranje je bistveno, da proces ozaveščanja lastne samopodobe
vključuje tudi partnerje v komuniciranju. Druga oseba s svojimi odgovori na dejanja
prve osebe potrdi ali zavrne njena izkustva, občutke, njeno samopodobo. Odvisni
smo od potrditev ali zavračanj drugih ljudi, saj šele s tem zgradimo podobo o sebi in
o svojih odnosih z ljudmi okrog sebe. V uspešnem medosebnem komuniciranju postane ta proces recipročen, vsi udeleženci utrjujejo samopodobe in podobe drugega.
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Medosebno komuniciranje ima tako poleg drugega lahko pomembno svetovalno in
terapevtsko vlogo v vsakdanjem življenju, saj v tem procesu razrešujemo številne
osebne in medosebne dileme, nesporazume, pomaga nam razrešiti odločitvene situacije. Tako vidimo, v kakšnem smislu lahko medosebno komuniciranje razumemo
kot paradigmatski primer komuniciranja iz psihološke perspektive. Torej namesto
da o medosebnem komuniciranju razmišljamo kot o komuniciranju, ločenem od
drugih oblik komuniciranja, raje razmišljajmo, da imajo vse oblike komuniciranja
nekatere od značilnosti medosebnega komuniciranja, vendar nikoli vseh.

Komuniciranje kot osmišljeno socialno delovanje
Včasih se zdi, da se namernost in osmišljenost jezikovnega komuniciranja kot eminentnega komunikacijskega delovanja kar nekako utopi v morju spontanih, nezavednih, neverbalnih procesov. Na tem vtisu gradijo vedenjske teorije komuniciranja
in teorije, ki izhajajo iz prenosnega modela komuniciranja. Vtis o komuniciranju
kot večinoma spontanem procesu pa je napačen. Šele s premišljenim in namernim
jezikovnim komuniciranjem v kontekstu socialno pomenljivih odnosov med ljudmi
ta celota sploh dobi komunikacijski značaj. Brez te navezave lahko govorimo o medsebojnem signaliziranju, o prenosih sporočil, kot so značilna za določene živalske
vrste, vendar še ne o komuniciranju v polnem pomenu besede.

Vse socialne interakcije, ki upoštevajo socialno konstrukcijo pomenov, torej slonijo
na prepletu dejavnosti ljudi, v katerih se njihovo delovanje osmišlja, ne zgolj »odvija«. Ne gre le za dinamiko vedenja udeležencev komunikacijske situacije, to je zgolj
fizičnega gibanja oseb, temveč za njihovo delovanje, ki je usmerjeno k drugim in jim
nekaj pomeni, ima zanje nek smisel. Delovanje je vpleteno v mrežo osmišljanja, namer, želja in predstav vseh vpletenih v komuniciranje. Sestavlja ga veriga dejanj osebe ali več oseb v določenem komunikacijskem kontekstu. Dejanje je osmišljeno in
interpretirano vedenje osebe. Dejanje in delovanje imata nek smisel tako za tistega,
ki je njegov subjekt, kot za tiste, ki ga zaznavajo in se nanj odzivajo. Socialno delovanje
je izmenjava, potek dejanj posameznih udeležencev komunikacijske situacije, ki iz
celote posamičnih dejanj naredi dogajanje, dogodek, zgodbo.
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Začetnik teorije socialnega delovanja je Max Weber (1972), vendar je njegovo razlikovanje dejanj od vedenja hitro sprejela še vrsta drugih socioloških in socialnopsiholoških teorijskih smeri: simbolni interakcionizem, fenomenološka sociologija,
etnometodologija, teorije vsakdanjega življenja, strukturalno-funkcionalne teorije,
socialnokritične teorije. Kot trdi Weber, za delovanje ni treba, da je povsem zavestno
oziroma da se posameznik zaveda smisla in smotrov svojega početja. Delujoči posameznik nejasno »čuti« to smiselnostno ozadje svojega delovanja, tudi kadar komuniciranje na videz poteka tako, kot da bi ga gnali zgolj instinkti ali navade.
Weber (1972) razlikuje socialno delovanje tudi od sočasnega individualnega delovanja oseb. Vzemimo, da več ljudi hkrati odpre dežnike, ko začne deževati. Tu ne
gre za socialno delovanje. Delovanje posameznikov se tu ni orientiralo po vedenju
drugih, temveč glede na naravne okoliščine. Če pa nekdo odpre dežnik zato, da bi
z njim zaščitil osebo, ki jo spremlja, potem gre za socialno dejanje. Ni treba, da so
osebe, glede na katere se smiselno usmerja delovanje posameznika, akterju znane
ali da mu stojijo nasproti. Socialno delovanje se lahko usmerja tudi glede na preteklo
ali prihodnje ali zgolj zamišljeno delovanje drugih. Weber komuniciranju še ni dajal
kakega posebnega statusa med oblikami človekovega socialnega delovanja (Weber,
1972). Razlikoval je med:
•
•
•
•

smotrno-racionalnim delovanjem,
vrednotno-racionalnim delovanjem,
afektivnim delovanjem,
rutinskim delovanjem.

Smotrno-racionalno je delovanje takrat, kadar si prizadeva k določenemu smotru ali
cilju in se akter tega smotra tudi zaveda. Ima namen, da ga uresniči s pomočjo poznavanja sredstev in raznih alternativ, ki so mu na voljo. Akter ima načrt, kako bo

uresničil svoje namene, in se pri tem opira na svoje izkušnje, premislek in poznavanje okoliščin.
Vrednotno-racionalno je delovanje, kadar se akter ravna po etičnih, estetskih, religioznih ali drugih vrednotah, ki imajo zanj vrednost same po sebi, in ga zanima le
uresničevanje teh vrednot.
Afektivno je delovanje, kadar akter sledi svojim trenutnim čustvom in občutjem, rutinsko pa je delovanje, kadar sledi ponotranjenim vzorcem in vzorom delovanja, rutinam, tradicijam, navadam.
S tega stališča je delovanjski vidik komuniciranja bistven tako za potek kot za pojmovanje komuniciranja. Prav tako bistven je odnosni vidik komuniciranja, namreč
nenehno nanašanje komuniciranja na socialne odnose. Pravzaprav sta ta dva vidika
zrcalni strani istega kovanca. Ne moremo resno komunikacijsko delovati, če to delovanje ne pokaže, ne sporoča drugim, da nam ni vseeno, kako se bodo odzvali na
naše delovanje, to je, če nismo z njimi v določenem odnosu. In nasprotno, ne more
biti odnosa med ljudmi, če se ta odnos nekako ne potrjuje skozi komunikacijsko
delovanje partnerjev v odnosu.

Habermasov model komunikacijskega delovanja
Avtor, ki je teoretsko najbolj razvil in opredelil pojem komunikacijskega delovanja
in ga razlikoval od drugih oblik delovanja, pa je Jürgen Habermas. Delovanje je za
Habermasa tisto vedenje, ki je socialno učinkovito, smotrno in simbolno. Delovanje
poteka vedno v socialnem kontekstu, torej v odnosu akterja do drugih ljudi ali v odnosu do kakšne institucije. Habermas (1981) razlikuje pet vrst delovanja:
•

•

•

Teleološko delovanje je delovanje akterja, ki namerava doseči kak cilj, namero, uresničiti svoje želje in izbira ustrezna sredstva ali načine, kako uresničiti cilje. Pri tem se ponavadi zanaša na določena načela, ki veljajo za
uspešno delovanje, ter na razumne odločitve in izbire med različnimi alternativami.
Strateško delovanje je razširitev teleološkega delovanja tedaj, ko mora akter
upoštevati delovanje drugih akterjev. Pri tem pogosto deluje »egocentrično«, tako da poveča svoje dobičke, koristi na račun drugih akterjev. Ekonomsko vedenje je značilen primer strateškega delovanja, pa tudi podlaga
teorije menjave v socialni psihologiji je strateško delovanje.
Normativno-regulativno delovanje se nanaša na delovanje akterja v okvirih
socialnih skupin, institucij, sistemov, ki od akterja terjajo, da spoštuje
skupne norme, vrednote, pravila delovanja.
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