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STANISLAW MICHALCZYK

STARE I NOWE IDEE W TEORII
USES AND GRATIFICATIONS

HTboria uses and gratifications, b^cl^ca w istocie zlepkiem roznych kon-
Acepcji, jest praktycznie od pierwszej polowy lat siedemdziesiajych XX

wieku przedmiotem zainteresowania badaczy procesow komunikowania
masowego. U podstaw jej powstania i rozwoju legly m.in. prace Elihu Kat-
za, Jaya G. Blumlera, Michaela Gurevitcha1, Karla Erika Rosengrena2 oraz
Denisa McQuaila3. Praca zbiorowa ,,The Uses of Mass Communications.
Current Perspectives on Gratifications Research" wydana w 1974 r. pod re-
dakcja^ Blumlera i Katza probowala calosciowo ujq.c zagadnienie korzysta-
nia przez ludzi z mediow w aspekcie ich wlasnej aktywnosci odbiorczej.
Oczywiscie przeslanek teorii U&G mozemy sie_ doszukiwac w latach czter-
dziestych, pie_cdziesia^tych i szescdziesiajych XX wieku w pracach owcze-
snych badaczy, m.in. Paula Lazarsfelda, Roberta K. Mertona, Charlesa
R. Wrighta czy Josepha Klappera. Eksplozja empiryczna i teoretyczna
przypada na lata osiemdziesiaje i pozniejsze4.

1 E. K a t z, J.G. B 1 u m 1 e r, M. G u r c v i t c h: Utilization of Mass Communication by the Individ-ial,
[w:] J.G. B l u m l c r , E. K a t z (red.): The Uses of Mass Communications. Current Perspectives on Gra-
tifications Research, Beverly Hills-London 1974, s. 19-32.
2 K.E. R o s e n g r c n : Uses and Gratifications. A Paradigm Outlined, [w:] J.G. B 1 u m 1 e r, E. K a t z
(red.): The Uses of Mass Communications..., s. 269-286.
3 D. M c Q u a i l , M. G u r c v i t c h : Explaining Audience Behavior: Three Approaches Considered,
[w:] J.G. Blumlcr, E. Katz (red.): The Uses of Mass Communications..., s. 287-301.
4 Tcoria U&G byla takze przedmiotem zainteresowania polskich badaczy. Sposrod wiclu opracowah
omawiaja_cych to zagadnienie zwrocmy uwagq na nastqpuja.ee: T. Goban-Klas: Media i komunikowanie
masowc. Tcoric i analizy prasy, radia, telcwizji i Intcrnctu, Warszawa-Krakow 1999, s. 253-256;
M. M r o z o w s k i : Media masowe. Wladza, rozrywka i bizncs, Warszawa 2001, s. 363—368; J. M i -
k u t o w s k i P o m o r s k i , Z. N q c k i : Komunikowanie skuteczne? Krakow 1983; B. Koltun: Teoria
uzytkowania i korzysci - fazy rozwoju, podstawowe zalozcnia, [w:] B. D o b c k - O s t r o w s k a (red.):
Nauka o komunikovvaniu. Podstawowe orientacjc tcorctycznc, Wroclaw 2001, s. 56—73. Tcoria ta wy-
stqpujc w polskicj litcraturzc pod roznymi nazwami, np. J. Grzybczak uzywa tcrminu ,,tcoria uzytkowa-
nia i korzysci" (zob. J. G r z y b c z a k : Czy oddzialywanie mediow jest skuteczne? Stare i nowszc teo-
ric, Zeszyty Prasoznawcze 1995, nr 3-4, s. 30—31), W. Pisarck uzywa okrcslen: ,,tcoria uzytecznosci
i gratyfikacji" lub ,,tcoria pozytkow i wynagrodzeri" (zob. W. P i s a r c k (red.): Slownik tcrminologii
mcdialnej, Krakow 2006, s. 228). Natomiast B. Garlicki nazywa axes & gratifications ,,tcoriq. uzytkowa-
nia i gratyfikacji" (zob. B. G a r l i c k i : Sclckcja infonnacji w dzicnnikarstwic, Krakow 1981, s. 82).
Niezalcznic od rozbicznosci terminologicznych istota i sens omawiancj teorii sa_ zachowane. Rozbic-
znosci te wynikaja_ z roznych mozliwosci tlumaczenia dwoch zasadniczych slow angielskich (use oraz
gratification).
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1. Podstawowe tezy teorii

Klasycy wskazywali na istnieja^ce psychologiczne i spoJeczno-srodowi-
skowe uwarunkowania indywidualnego odbioru tresci medialnych, na ist-
nienie konkretnych motywow kontaktow z tymi srodkami. Probowali obja-
sniac,jak ludzie korzystaja^ z mediow w zaleznosci od posiadanych potrzeb,
zrozumiec motywy ich postejpowania oraz opisac oczekiwania wobec me-
diow. Generalnie, zamiast stawianego dotychczas pytania badawczego: co
media robia^ z ludzmi, zaproponowali pytanie: co ludzie robia^ z mediami?
Takie postawienie zagadnienia nie byJo calkowitq, nowoscia^ gdyz pytanie
o motywy (dlaczego ludzie korzystajq. z mediow, tzn. z oferty medialnej?)
jest tak samo stare, jak same media. Stawiano je juz nawet w XVII wieku.
Jednak szczegolnego znaczenia nabiera ono w okresie nieprawdopodobnej
eksplozji oferty medialnej, w okresie mediatyzacji zycia spolecznego,
wiajza^cej sie_ z widocznymi negatywnymi skutkami komunikowania maso-
wego. Postawienie w centrum zainteresowania publicznosci medialnej
wia^zalo si$ z przewartosciowaniem dotychczasowego paradygmatu ,,bo-
dziec—reakcja" i probami nowego spojrzenia na proces oddziafywania srod-
kow masowych. Zaczejo dostrzegac rol$ cech indywidualnych (np. pozio-
mu wyksztalcenia) w korzystaniu i uzyskiwaniu korzysci z coraz bogatszej
oferty medialnej. Te wstejme, proste zalozenia wskazuja^ sila^ rzeczy na pro-
ces selekcji odbiorczej, bqda^cej waznym elementem stosunku ludzi do me-
diow. Selekcja tresci okresla wspolczesna^ logik$ odbioru rnediow.

Centralna teza U&G mowi, ze ludzie sie^gaja^po media po to, aby zaspo-
koic okreslone potrzeby. Aktywna selekcja tresci ma charakter funkcjonal-
ny i sfuzy osi^ganiu pozq.danych skutkow. Istnieja^ dwa podstawowe typy
potrzeb: informacja i rozrywka, przy czym w kontakcie z medium przy-
najmniej jedna z tych potrzeb powinna bye zaspokojona. Proces zaspokaja-
nia nie odbywa si$ jednak automatycznie, lecz wymaga aktywnosci, odpo-
wiedniego ,,przerabiania" i przyswajania, swiadomosci i kalkulacji. Druga
teza U&G mowi, ze inicjatywa orientacji na media lezy nie po stronie me-
diow, ale po stronie odbiorcy. Zaklada to aktywnosc i dowolnosc w proce-
sie uzytkowania mediow, a w konsekwencji istnienie pierwotnych moty-
wow przesa^dzaja^cych o kontakcie. Wiajze si^ to z teza^ trzecia^ wedhig
ktorej media stanowi^bezposrednia^konkurencjq dla innych srodkow i mo-
zliwosci zaspokajania potrzeb. Alan M. Rubin pisal w tym kontekscie o ist-
nieniu ,,funkcjonalnej alteraatywy" w tym procesie (uczucie znudzenia
moze bye zlikwidowane przez ogla^danie telewizji lub spacer, samotnosc
moze bye przelamana przez wla^czenie radia lub odwiedziny u przyjaciol)5.

Zatem jednostka podejmuje decyzje^: co robic? Czy korzystac z mediow,
czy tez swoje stany rozladowywac w inny sposob. W pierwszej kolejnosci
konieczna jest analiza potrzeb a nastejmie analiza mozliwosci ich zaspoko-
jenia. Dzie^ki temu jednostka dochodzi do przekonania, ze uczucia glodu nie

5 A.M. R u b i n : Die Uses and Gratifications Perspektivc der Mcdienwirkung, [w:] A. S c h o r r (red.):
Publikums- und Wirkungsforschung, Ein Reader, Opladcn 2000, s. 137.
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mozna zaspokoic przez wla^czenie telewizora, a zme_czenie najlepiej zlikwi-
dowac przez sen. Stwierdzenia powyzsze maja^ istotne konsekwencje
praktyczno-badawcze: czy w ankietach pytac ludzi najpierw o korzystanie
z danego medium i o motywy korzystania z niego, czy tez nalezaloby naj-
pierw ustalic, jak cz^sto ludzie posiadajq. okreslone potrzeby (stany) a na-
st^pnie, co robi% gdy taka potrzeba (stan) siQ pojawi? Czy droga^ do jej za-
spokojenia jest kontakt z medium? Wydaje SIQ, ze drugi sposob
postej)owariia jest wlasciwszy. W badaniach powinno si$ la^czyc metody
ilosciowe (ankieta) z metodami jakosciowymi (np. wywiady).

W tradycji badawczej U&G dominowalo - przynajmniej we wczesnym
okresie — podejscie ilosciowe. Dla przykladu Bradley S. Greenberg w 1983
roku przebadal 180 uczniow szkol brytyjskich (mi^dzy 9. a 15. rokiem zy-
cia) i na tej podstawie sporza^dzil liste_ ich motywow korzystania z telewizji.
Na pytanie: ,,Dlaczego che^tnie korzystam z telewizji?" odpowiadano naj-
czqsciej: ,,forma sp^dzania czasu", ,,rozrywka", ,,forma nauki", ,,poznanie
siebie", ,,dla pobudzenia nastroju", ,,forma relaksu", ,,spQdzanie czasu z in-
nymi", ,,przyzwyczajenie". Jak widac, odpowiedzi miaiy charakter zdaw-
kowy i wlasciwie od tego czasu niewiele si$ zmienilo6. Do problemu moty-
wow wrocimy jeszcze w dalszej czQsci artykuru.

Omowmy obecnie istnieja^ce w literaturze zestawienie badan empirycz-
nych prowadzonych w ramach U&G (Jennings Bryant, Dorina Miron).
Szczegolowe zestawienie sporza^dzone przez autorow wylicza 70 studiow
empirycznych poswi^conych roznym wymiarom U&G, zrealizowanych
w USA i Europie. Badania te podzielono na pi$c kategorii: a) dotycz3.ce po-
szczegolnych mediow (np. prasy, telewizji), b) dotycz3.ce porownan mi^dzy
mediami, c) dotyczq.ce nowych mediow (e-maile, wideo, wideotekst),
d) dotycza^ce specyficznych prograrnow i tematyki i e) dotyczqce specyficz-
nej oferty medialnej (np. Big Brother). Obejmuja^one lata 1940-2006. naj-
starsze 53. badania Herty Herzog dotycza^ce radia z roku 1940 oraz Bernarda
Berelsona poswi^cone prasie z roku 1949. Na uwagq zashigujq. z pewnoscia^
badania Wilbura Schramma, poswi^cone Mistrzostwom Swiata w Pilce
Noznej w 2002 roku, oraz badania odbioru ,,oper mydlanych" Greenberga
z roku 1982. Przedsiejwzie^cia te pokazuja^, jakie potrzeby zaspokajaja^ po-
szczegolne media czy programy7.

Wieloletnia debata naukowa na temat teorii U&G doprowadzila do sfor-
mulowania kilku zarzutow i ujawnienia niejasnosci w obrqbie calego nurtu:
przede wszystkim zastanawiano si^, czy U&G jest teoria^ czy tylko zawiera
w sobie pewien potencjal teoretyczny. Czy tez moze jest to tylko swego ro-
dzaju statystyka spoleczna lub statystyka medialna? Zewnqtrznym wyra-
zem tych wajpliwosci jest nazywanie w literaturze zagranicznej U&G
,,koncepcjaj", ,,podejsciem" (Ansatz, approach) lub ,,hipotez3.", a nie wprost

6 B.S. G r c c n b c r g : Gratifications Television Viewing and Their Correlates for British Children, [w:]
J.G. B l u m l c r , E. K a t z (red.): The Uses of Mass Communications..., s. 71-92.
7 J. B r y a n t , D. M i r o n : Theory and Research in Mass Communication, Journal of Communication
2004, nr 54, s. 662-704.
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,,teoriaj". Jezeli uznalibysmy, ze status teorii maja^ tylko wi?ksze ilosci hipo-
tez logicznie ze soba^ powia^zanych i niesprzecznych wobec siebie, to rze-
czywiscie twierdzenie ,,ludzie korzystaja^ z mediow, po to, aby zaspokoic
swoje potrzeby" jest stwierdzeniem zbyt ogolnym i powierzchownym.
Z drugiej jednak strony, nagromadzenie wielu modeli thimacza^cych np.
procesy selekcyjne, podpartych wynikami badan empirycznych, uzasadnia
traktowanie U&G jako teorii lub przynajmniej zlepka teorii, jak pisalismy
na poczatku. Nie bez znaczenia jest tutaj istnienie wyraznie okreslonego
pola badawczego oraz sposobu myslenia, na bazie ktorego mozna rozwijac
rozne waj:ki teoretyczne (teorie opisowe i wyjasniaja^ce). Taki sposob mys-
lenia o U&G lansowali na samym poczatku Blunder i Katz. Wajpliwosci
i niejasnosci dotyczq. kilku problemow bardziej szczegolowych.

a) Czy motywy odbiorcze maja_ charakter trwaly czy syruacyjny? Ludz-
kie potrzeby maja^ charakter zmienny, co przemawia za tym, iz motywy od-
biorcze mog^miec charakter sytuacyjny. Istnieje jednak u odbiorcow gene-
rahia strategia korzystania z oferty medialnej odporna na zmiany nastrojow
lub potrzeb, odpowiadajqca modelowi S-O-R (stimulus- organism-respon-
se, ,,bodziec-osobowosc-reakcja"). W koncepcji U&G chodzi glownie
o odkrywanie i wyjasnianie nie tyle specyficznych epizodow odbiorczych,
ile ogolnych cech przyswajania tresci mediahiych (niezaleznych od sytu-
acji). Zatem istotne s .̂ pewne ,,usrednione", zrutynizowane sytuacje, cho-
ciaz nigdy nie mozna wykluczyc wplywu sytuacji nadzwyczajnych. Dlate-
go tez m.in. tradycyjnq. ankiet? badawcz^. nalezaloby uzupelniac
obserwacja^.

b) O ile media stanowia^ alternatyw? dla innych sposobow zaspokajania
potrzeb? Media masowe same w sobie sa^pewnq. potrzeba^ traktowane sâ  ja-
ko rzecz, ktora musi codziennie towarzyszyc ludziom. Dlatego tez stawia-
nie ich w pewnej opozycji wobec ludzi i traktowanie wylajcznie jako srodka
moze prowadzic do powierzchownych wnioskow i bl?dow interpretacyj-
nych. Stâ d tez cz?sto w pytaniach o mot3rwy wyst?puj^. sloganowe odpo-
wiedzi typu ,,przyzwyczajenie". O przyzwyczajeniu mozna rnowic jako
o drugiej naturze czlowieka. Nie majg. zatem w tym wypadku znaczenia ani
motywy kognitywne, ani afektywne, ktorych cz?sto szuka badacz. Istotne
jest natomiast odkrywanie rzeczywistych alternatyw wobec relacji lu-
dzie-media, b?da_cych swego rodzaju alternatywami funkcjonalnymi (spo-
tkania z innymi ludzmi, z przyroda^ sen, realizacja hobby itd.).

c) Czy selekcja oferty medialnej ma charakter racjonalny? Philip Elliott,
na podstawie badan empirycznych, wykazal ze w duzym stopniu selekcja
oferty medialnej dokonywana jest na zasadzie przyzwyczajenia i nieswia-
domie. Zatem korzystanie z mediow jest cz?sto dzialaniem pozbawionym
racjonalnego sensu, dzialaniem przypadkowym i stymulowane jest jedynie
dajzeniem do bezsensownego kontaktu8. Taka wyst?puja_ca prawidlowosc
ogranicza zatem cala^koncepcj? U&G jako koncepcj? celowej orientacji lu-

8 Ph. E l l i o t t : Uses and Gratifications Research: A Critique and a Sociological Alternative, [w:] J.G.
B l u m l e r , E. K a t z (red.): The Uses of Mass Communications..., s. 249.
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dzi na media, podyktowanej przeslankami racjonalnymi. Mechanizm,
o ktorym mowa, potwierdzony zostal takze pozniej w innych badaniach.
Helena Bilandzic w badaniach przeprowadzonych metodq. ,,glosnego mys-
lenia" wykazala, ze odbiorcy telewizji w danym momencie nie bardzo 53.
w stanie wyjasnic, dlaczego cos ogl^daja^ a nawet nie wiedza^ co oglajlajq,
Badani nie mieli racjonalnych przeslanek wyboru takiego a nie innego pro-
gramu9. Cz?sto irracjonalny charakter ma takze zmiana kanalow we
wl^czonym telewizorze. Decyzja o zmianie kanalu ma cz?sto dla odbiorcy
male znaczenie, dlatego ch?tnie jest podejmowana. Badacze zwracajg. poza
tym uwag?, ze sposob korzystania z mediow jest w duzym stopniu uwarun-
kowany czynnikami kulturowymi, a nie indywidualnymi (Leo Bogart).
Oprocz tego, decyzje selekcyjne nie musza^ bye nakierowane na odbior
okreslonych programow, ale - przeciwnie - na ich unikanie. Strategia uni-
kania wyst?puje wtedy, gdy odbiorca nie lubi z jakichs wzgl?dow, najcz?-
sciej emocjonalnych, danych programow lub bohaterow. Potwierdzona zo-
stala w licznych badaniach10.

2. Potrzeby i motywy jako podstawowe katesorie U&G

Istot? omawianej teorii mozna wyrazic w schemacie: potrzeba>przetwa-
rzanie informacji / rozwia^zanie problemu>uzytkowanie mediow. Mowia^c
ogolnie, potrzeby motywuja^ do korzystania z mediow. Sta^d wypfywa jed-
nak dalszy problem natury zasadniczej. Jezeli, dla przykladu, pojawia si?
potrzeba rozrywki, to zachodza^ pytania, ska^d ona si? wywodzi, ska^d pocho-
dzi? Dlaczego w ogole ludzie chca^ si? zabawiac? Czy dlatego, ze si? nudza^
lub chca^ zapomniec o bola^czkach dnia codziennego? Mozna tez postawic
pytanie: dlaczego si? nudzaj* Czyzby tylko dlatego, ze nie nowego i emo-
cjonalnego si? nie dzieje? Normalny dzien nie dostarcza bowiem wielu sy-
tuacji do wzruszen? Pytania te pokazuja^, ze potrzeby maja^ charakter zlo-
zony i wzajemnie na siebie wpfywajg.. Sâ  zwiajzane z osobowoscia^, kultur^.
i procesem socjalizacyjnym jednostki.

W literaturze psychologicznej (obracamy si? tutaj w duzym stopniu
w obszarze psychologii komunikowania rnasowego) znajduje si? sporo roz-
nych klasyfikacji potrzeb. Przypomnijmy na pocz^tek dose wyczerpuja^
systernatyk? Abrahama Harolda Maslowa, ktory dzielil potrzeby na: a) bio-
logiczne (pozywienie, woda, tlen, seks, odpr?zenie), b) zwiajzane z bezpie-
czenstwem (wolnosc od strachu, bezpieczefistwo fizyczne, wolnosc od
trosk, spokqj), c) zwiajzane z funkcjonowaniem w grupie/spoleczenstwie
(potrzeba przynaleznosci, powiazanie z innymi, milosc, bycie kochanym),

9 H. B i l a n d z i c : Psychische Prozesse bci der selektiven Fernsehnutzung. Besschreibung und Erk-
larang von Programmentscheidungen mit der Methode des lauten Denkens, [w:] U. H a s e b r i n k ,
P. R 6 s s 1 e r (red.): Publikumsbindungen. Medienrezeption zwischen Individiialisierung und Integra-
tion, Munchen 1999, s. 89-110.
10 Np. E.M. Perse: Implications of Cognitive and Affective Involvement for Channel Changing, Jo-
urnal of Communication 1998, nr 48, s. 49-68.
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d) zwiajzane z samq. jednostka^ (poczucie wartosci, rozpoznawalnosc, tozsa-
mosc), e) kognitywne (potrzeba wiedzy, rozumienie swiata, poznawanie
nowosci), f) estetyczne (potrzeba porza^dku, czystosci, pi^knosci), g)
zwiajzane z samorealizacja^ (uzewn^trznienie swojego potencjahi, osia^ganie
istotnych celow, h) potrzeby duchowe (transcendencja). Ta klasyczna hie-
rarchia integruje szerokie spektrum ludzkich potrzeb i motywacji,
poczajwszy od instynktow pierwotnych po potrzeby bardzo wysokiego rz^-
du zwiajzane z orientacja^ ezoteryczna^ (tych ostatnich potrzeb wiejtszosc lu-
dzi jest pozbawiona). Z innego punktu widzenia mozemy potrzeby podzie-
lic na: a) dhigoterminowe (potrzeba ksztaftowania osobowosci, potrzeby
poznawcze), b) srednioterminowe (potrzeby zwiajzane z cyklami zyciowy-
mi, realizacja hobby, zainteresowanie okreslonymi dziedzinami), c) potrze-
by krotkoterminowe, czyli sytuacyjne (te moga^ siQ wia^zac z doraznymi
kontaktami z mediami).

Na gruncie nauki o komunikowaniu masowym problem potrzeb rozpa-
trywal juz Katz w cytowanej zrodlowej pracy z roku 1974. Wskazywal na
istnienie pierwotnych potrzeb spolecznych i psychologicznych oraz potrzeb
typu needs lub oczekiwania (expectations). Te drugie moga^byc zaspokojo-
ne przez media masowe lub inne zrodla". Medioznawcy dokonuja^ rozroz-
nienia mie^dzy potrzebami a psychicznymi postawami pierwotnymi. Pierw-
sze (motives) maja^ charakter wtorny, zostaly wytworzone przez warunki
spoleczne, a drugie rnaja^ charakter pierwotny, istniejq. niezaleznie od wa-
runkow otoczenia (basic needs), Z pewnosciq_uzytkowanie mediow nie wy-
nika z istnienia basic needs, lecz raczej z motives, zwlaszcza jesli zalozymy,
ze motives 53. potrzebami bardziej uswiadomionymi i latwiej tez podlegaja^
wszelkim opisom. To metodyczne rozroznienie ulatwia konstruowanie na-
rz^dzi badawczych (np. ankiet) w badaniach U&G. Nie pytamy w ankie-
tach o potrzeby podstawowe, lecz raczej o potrzeby wtorne12. Pozostaje
jeszcze kwestia dokonania pewnych rozroznien terminologicznych, chocia-
zby mi^dzy poj^ciami ,,gratyfikacje" i ,,korzysci". Obydwa terminy naleza^
do kanonu omawianej tutaj teorii. W literaturze najczejiciej uzywane sâ  wy-
miennie, gdyz trudno si^ doszukac roznych znaczen, ktore mialyby repre-
zentowac. Jednak Charles Atkin traktowal ,,gratyfikacje" jako termin bar-
dziej ogolny (np. gratyfikacja^byla dla niego rozrywka), natomiast korzysci
traktowal bardziej instrumentalnie i celowo, np. korzysci^. bylo znalezienie
odpowiedzi - w mediach - na konkretne pytania, np. co si$ wydarzylo
wczoraj lub dzisiaj, jaka be^dzie pogoda13.

11 E. K a t z, J.G. B l u m l c r , M. G u r c v i t c h : Utilization of Mass Communication by the Individual,
[w:] J.G. B l u m l c r , E. K a t z (red.): The Uses of Mass Communications..., s. 20. Zob. Tez: W. P i s a -
r ek : Niezaspokojonc potrzeby medialnc Polakow, Matcriary OBP nr 47, Krakow 1988 [przypis red.
ZP\.
12 Rozroznienia takiego dokonali J.M. McLcod i L.B. Becker. Zob. J.M. M c L e o d , L.B. B e c k e r :
The Uses and Gratifications Approach, [w:] D.D. N i m m o, K.R. S a n d e r s (red.): Handbook of Poli-
tical Communication, Beverly Hills-London 1981, s. 67-99.
13 C. A t k i n : Informational Utility and Selective Exposure to Entertainment Media, [w:] D. Z i l l -
m a n n , J. B r y a n t (red.): Selective Exposure to Communication, Hillsdale-Ncw York 1985, s. 63.
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Wazne miejsce w teorii U&G zajmuje tzw. ,,lista gratyfikacji". Chodzi
o usystematyzowanie gratyfikacji, ktore uzyskuja_ ludzie dziejd mediom.
Lista ta daje odpowiedz na pytania: dlaczego ludzie uzytkuja^ media, co
dziejd temu otrzymujck jakie potrzeby zaspokajajaj? Klasyczny katalog De-
nisa McQuaila wymienia cztery podstawowe kategorie gratyfikacji: a) roz-
rywka/ucieczka: odwrocenie uwagi od problemow dnia codziennego
(diversion), b) stosunki z innymi ludzmi: wla^czenie sie_ w komunikacJQ,
osia^gniqcie relacji parasocjalnych (personal relationships), c) osiqgniqcie
identyfikacji przez rozwoj osobowosci i poczucia tozsamosci (personal
identity), d) obserwowanie swiata, poszukiwanie orientacji dziejd uzyski-
waniu informacji (surveillance)^,

Uogomiajaj; powyzsze twierdzenia, mozna mowic o czterech grupach
potrzeb zaspokajanych przez media: potrzebach kognitywnych (informacja,
wiedza, orientacja, obserwacja otoczenia), potrzebach afektywnych (odpr$-
zenie, wypoczynek, zapomnienie o problemach, walka z nuda_, szukanie
podniecenia i wzruszen), potrzebach spotecznych (relacje parasocjalne,
wla^czenie si$ do komunikacji masowej) oraz potrzebach identyfikacyjnych
(odnajdywanie siebie, szukanie wzorow, uzmyslawianie tozsamosci,
wzmacnianie posiadanych wartosci). Te ogolne konstatacje mozna przelo-
zyc na korikretne sformulowania odbiorcow wyrazane w roznego typu ba-
daniach ankietowych. Na ogol, w najwiqkszym stopniu eksponowane sâ
gratyfikacje poznawcze, np. ,,poszukuj$ nowych informacji", ,,dowiaduj$
si$, co si$ dzieje na swiecie", ,,mog$ si$ czegos nauczyc", identyfikacyjne,
np. ,,dowiaduJQ si$, jak zyja^ inni ludzie", ,,uzyskuje_ material do przemys-
len" lub afektywne, np. ,,mog$ si$ troche^ odprejzyc", ,,mog$ spejizic milo
czas". Wsrod gratyfikacji spolecznych dominuja^ stwierdzenia typu: ,,mam
o czym rozmawiac z innymi ludzmi", ,,nie czuj$ si$ samotny"15.

Trzeba w tym miejscu jeszcze raz zwrocic uwag$ na pewne niebezpie-
czenstwo towarzysza^ce ogolnym zalozeniom i logice koncepcji U&G, Po-
lega ono na uznaniu powyzszych gratyfikacji i motywow jako jedynie
stusznych i eliminowaniu mozliwosci istnienia prawd pozornie shasznych
czy pozorow prawdopodobienstwa. Juz Katz zwracal uwag^ na istnienie
dwoch mechanizmow, ktore nazwal content gratifications i process gratifi-
cations, Chodzi, najogolniej rzecz biora^c, o korzystanie z mediow jako eel
sam w sobie. A zatern uzytkowanie tych srodkow moze bye potrzeby sama^
w sobie i nie wynikac z istnienia potrzeb o charakterze pierwotnym (kogni-
tywnych, afektywnych itd.), staje siQ ono dzialaniem samym w sobie, nie
podyktowane jest celami zewnejrznymi. Cze^sto samo obcowanie z medium
daje pewne zadowolenie konsumpcyjne. Analogicznie: jemy posilki wtedy,

14 D. Me Q u a i l : McQuaiFs Mass Communication Theory, London-Thousand Oaks-New Delhi
2000, s. 388.
15 Podobnc gratyfikacje, aczkolwiek ,,nachylone" lokalnie, uzyskuja. odbiorcy mediow lokalnych: ,,w
mcdiach tych znajdujq to, czego nie ma gdzic indziej". Badani podkrcslali najczqscicj, ze ,,dowiaduj^
siq o tym, co sic. dzieje w micscic i najblizszcj okolicy", ,,czytam o ludziach, ktorych czqsto znam oso-
biscie", ,,chcq wiedzicc, co robia, wtadzc w mojej gminic". Mniejsza^rolq odgrywajajnotywy i gratyfika-
cje afektywne. Zob. S. M i c h a l c z y k : Media lokalne w systemic komunikowania. Wspolczesnc ten-
dcncjc i uwarunkowania rozwojowc, Katowice 2000, s. 136-144.
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gdy chcemy zaspokoic uczucie glodu, ale cze_sto jemy dla samego jedzenia,
dla przyjemnosci bez istnienia glodu, jemy tez po to, aby cos robic. Oglajda-
nie telewizji jest swego rodzaju przyjemnosciq. sama^ w sobie, podobnie jak
,,bycie w sieci". Berlinska badaczka Maren Hartmann stworzyla w tym
kontekscie poje_cie experience of being online™. Podobnie przyjemnosci^.
samg. w sobie moze bye czytanie gazet lub ksiajzek. Powyzsze prawidlowo-
sci nie obalaj% rzecz jasna, calej koncepcji U&G, ale muszq. bye brane pod
uwage_ przy jej analizie i badaniach empirycznych.

3. Modele procesowe

W ramach studiow nad U&G powstalo wiele roznych modeli pro-
buj^cych kompleksowo i zarazem szczegolowo ujmowac zachodz3.ce tu za-
leznosci komunikacyjne. Tworzenie modeli przyczynilo si$ z pewnoscia^ do
rozwoju teorii oraz ideowego wzbogacenia calego nurtu. Najczejiciej byly
one rezultatem prac czolowych badaczy. Ponizej zwrocimy uwag$ na nie-
ktore z tych modeli.

Najogolniejszy model przedstawil Michael Schenk w swej syntetycznej
pracy Medienwirkungsforschung z roku 1987. Badacz zalozyl, ze u pod-
staw aktu komunikacyjnego leza^ spoleczne i psychiczne potrzeby pierwot-
ne, ktore sklaniaj^. ludzi do kontaktow z medianii lub innymi srodkami.
Kontakt ten przebiega wedlug roznych wzorow i ostatecznie prowadzi do
rezultatow w postaci uzyskania gratyfikacji, zaspokojenia potrzeb lub in-
nych konsekwencji. Jest to klasyczna formula U&G (schemat 1).

Schemat 1. Model procesowy orientacji na media

Pierwotne
spoleczne

i psychiczne
w. Potrzeby

w

Oczekiwania
wobec

mediow
i innych zrodel

w

Rozne wzory
orientacji na

media

w.

w

Gratyfikacje:
zaspokojenie

potrzeb

Inne
konsekwen-

cje

Zrodlo: M. Schenk: Medienwirkungsforschung, Tubingen 1987, s. 384.

Model Schenka, z jednej strony, byl rezultatem wczesniejszych zalozen
i ustalen, z drugiej zas, stanowil punkt wyjscia dla dalszych przernyslen.
Wydaje si§ jednak, ze jest zbyt prosty i nie w peini ujmuje wszystkie czyn-
niki procesu U&G. Szesc lat wczesniej swoj model zaprezentowali Jack
M. McLeod i Lee B. Becker. Byl on bardziej rozbudowany i uwzgl^dnial
wczesniej opisane potrzeby bazowe i sytuacyjne. Poza tym uwzgl^dnial

16 M . H a r t m a n n : Technologies and Utopias. The Cyberflaneur and the Experience of being online,
Miinchen 2004.
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Schemat 2. Model Uses and Gratifications McLeoda i Beckera

SprzQzenie zwrotne

Zrodlo: J.M. McLeod , L.B. Becker : The Uses and Gratifications Approach, [w:] D.D. N i m m o,
K.R. S a n d e r s (red.): Handbook of Political Communication, 1981, s. 73.

sprze_zenie zwrotne (feedback) wystejmja^ce wtedy, gdy kontakt z medianii
nie prowadzi do zaspokojenia potrzeb i osia^gni^cia satysfakcji (schemat 2).

Model ten z heurystycznego punktu widzenia ma istotnq. zalete_: media
nie zawsze sâ  srodkiem idealnego zaspokajania potrzeb, a ich odbiorca ma
do dyspozycji takze inne mozliwosci, wiele zalezy od sytuacji, w ktorej si?
znajduje. Media sa^cz^sto traktowane przez swoich odbiorcow jedynie jako
uzupetnienie wystejmja^cego w danej sytuacji deficytu zachowan, sâ  tylko
jedn^. z wielu roznych mozliwosci i ofert. Poza tym trzeba zwrocic uwagq,
ze wyst^puja^ca w modelu kategoria ,,mozliwosc" zachowan umieszczona
jest rownolegle do kategorii ,,oczekiwania" przed ewentualnym kontaktem
z medium, co jeszcze raz podkresla syruacyjny charakter myslenia poten-
cjalnego odbiorcy mediow. W literaturze przedmiotu ftmkcjonuja^ takze
starsze modele, skonstruowane rn.in. przez Karla Erika Rosengrena z roku
197417, Philipa Palmgreena z roku 198418 oraz Karstena Renckstorfa z roku
198919.

17 K.E. R o s e n g r e n : Uses and Gratifications. A Paradigm Outlined, [w:] J.G. B1 u m 1 e r, E. K a t z
(red.): The Uses of Mass Communication..., s. 271.
18 P. P a l m g r e e n : Der Uses and Gratifications Approach. Theoretische Perspektiven und praktische
Relevanz, Rundfunk und Fernsehen 1984, nr 32, s. 51.
19 K. R e n c k s t o r f : Mediennutzung als sozialcs Handeln. Zur Entwicklung einer handlungstheoreti-
schen Perspektive der empirischen (Massen-) Kommunikationsforschung, [w:] M. Kaase ,
W. S c h u l z (red.): Massenkommunikation. Theorien, Methoden, Befunde, Opladen 1989, s. 314.



36 STANISLA WMICHALCZYK

Rosengren wychodzi z zalozenia, ze istnieja, basic needs, ktore decyduja^
0 postrzeganiu problemow oraz ich rozwi^zywaniu. Te zas tworza^ motywy
zarowno kontaktow z mediami, jak i innych zachowan. Zarowno zachowa-
nia medialne, jak i inne zachowania prowadza. do uzyskania lub nieuzyska-
nia gratyfikacji. Caly ten proces jest modyfikowany przez czynniki spolecz-
ne, struktury medialne i osobowosc odbiorcy, jego pozycJQ spoleczna^,
struktur^ psychologiczna^ oraz doswiadczenie zyciowe.

Model Plamgreena kladzie wiejtszy nacisk na osobowosc odbiorcy,
w mniejszym zas stopniu na potrzeby podstawowe. To osobowosc okresla
sposob i mozliwosci rozwia^zywania problemow, deficyt wiedzy oraz spo-
sob szukania gratyfikacji. Najistotniejsze sâ  w modelu pierwotne oczekiwa-
nia (Erwartungen) oraz oceny (Bewertungeri). Ich rezultaty prowadza^ do
szukania gratyfikacji i w dalszej kolejnosci do korzystania z mediow. Re-
zultatem tegoz procesu jest postrzegane uzyskiwanie gratyfikacji. A zatem
ostateczne rezultaty maja^ co jest naturalne, charakter subiektywny. Najbar-
dziej rozbudowany jest model Renckstorfa. Cztery czynniki: definiowanie
sytuacji, postrzeganie, tematyzacja oraz diagnoza decyduja^ o istnieniu lub
nieistnieniu problemow. Istnienie problemu prowadzi do powstawania mo-
tywow, ktore wraz z rutyng. dnia codziennego skierowujq. uwagQ na media
lub decyduj^. o innych dzialaniach. Rezultatem procesu jest ewaluacja, na
ktor^. - oprocz wymienionych czynnikow - wpfywaja^ cechy indywidualne
1 spoleczne jednostki (np. status psychologiczny, pozycja spoleczna) oraz
srodowisko spoleczne, w tym czynniki polityczne, kulrurowe, ekonomiczne
i spoleczne. Ewaluacja z kolei prowadzi do ponownej definicji sytuacji, po-
strzegania, tematyzacji, diagnozy itd. Proces zatem zaczyna sie: od nowa.
, Juz wczesniej teoretycy U&G zauwazyli, ze celowe jest rozroznienie
morywow, czyli powodow uzytkowania mediow, i ich zaspokojen, czyli re-
alizacji. To prowadzi do rozrozniania motywow i gratyfikacji. W cytowanej
wyzej zrodiowej pracy zbiorowej z 1974 roku Greenberg wyroznil gratyfi-
kacje poszukiwane (gratifications sought - GS) oraz gratyfikacje uzyskiwa-
ne (gratifications obtained — GO). Stwierdzii, ze moze zaistniec niezgod-
nosc mie^dzy nimi, jesli odbiorca preferuje dane medium, program, gatunek
a nie otrzymuje tego, czego chce. Tak powstal ,,model niezgodnosci"20.
Mozna go latwo sprawdzic empirycznie i badania pod tym kaj:em byly pro-
wadzone.

Badanym przedstawia si$ na pocza^tku hipotetyczna, liste^ gratyfikacji
z prosba^ o wskazanie tych z nich, ktore sq. wazne podczas korzystania z me-
diow (przykladowe pytanie ankietowe: ,,Jak wazne sa. dla Pana/Pani nastQ-
puja.ce powody ogla.dania telewizji?"). Na odpowiedniej skali mozna okre-
slic wartosc punktowg. odpowiedzi, np. powod calkowicie niewazny - 0
punktow, bardzo wazny - 5 punktow. Nastejmie pyta sie. o rzeczywiste uzy-
skiwanie gratyfikacji podczas ogla.dania telewizji. Powstale roznice
swiadcz^. o niezgodnosci mie.dzy tym, czego sie. oczekuje, a tym, co sie. uzy-
skuje. Im mniejsze roznice wyst^puja^ mi^dzy GS i GO, tym wie_kszy sto-

20 B.S. G r e e n b e r g : Gratifications Television Viewing..., s. 89.
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pien zadowolenia publicznosci z danego medium, programow, gatunkow
dziennikarskich itd. Oczywiscie studia tego typu moga. bye obarczone wa-
dami, gdyz opieraja_ sie. na deklaracjach badanych oraz sa. nieco abstrakcyj-
ne. Jednak sa, pewna. proba. opisania problemu21.

Ogolnie rzecz biora_c, model GS- GO nie poddaje si? prostej i larwej in-
terpretacji. Cze_sto odbiorca nie ma sprecyzowanych oczekiwan wobec me-
dium (programu) albo tez moze te oczekiwania zmieniac podczas kontaktu
z medium. Oczekiwalby niekiedy powaznej i rzetelnej informacji, ale osta-
tecznie akceptuje i jest zadowolony z serwowanego mu infotainmentu.

4. U&G a aktywny odbiorca

Rozpatruja.c rozne aspekty teorii, nie mozna abstrahowac od istoty ak-
tywnosci zarowno indywidualnego uzytkownika mediow, jak i publicznosci
medialnej. U&G opiera sie. w calej pelni na przyje.ciu tezy o aktywnosci od-
biorczej przejawiaj^cej sie. w roznych formach. Nalezy na wste.pie zadac
pytanie podstawowe: w czym ta aktywnosc sie. wyraza i przejawia? Na to
pozornie proste pytanie formulowano w nauce o komunikowaniu wiele roz-
nych odpowiedzi. Badacze wia.za. konstrukt ,,aktywnosc" z postawa_ odbior-
cy, ktory che_tnie i cze_sto selekcjonuje: w telewizji przerzuca kanafy, w pra-
sie przegla^da strony, w Internecie klika na linki i jest interaktywny.

Pomijaja.c rozwazania z lat czterdziestych XX wieku, zwrocmy uwage.
na typologie. aktywnosci publicznosci zaprezentowana^ przez Marka
R. Levy'ego i Svena Windahla, pochodz^ca^ z roku 1984. Autorzy ci wyroz-
nili trzy fazy procesu komunikacyjnego, w ktorych zachodza. odmienne
przejawy aktywnosci (tabela 1). Aktywnosc wiajze sie. z gratyfikacjami
zwlaszcza w fazie komunikatywnej, ale takze w fazie postkomunikatywnej,
w ktorej odbiorca osia^ga korzysci w postaci przyrostu wiedzy, co moze
mice przelozenie na jego pozycj<? w sieci komunikacyjnej i spoiecznej (opi-
nion leadership}. Im wie^cej gratyfikacji, tym wi^ksza motywacja do szuka-
nia i wyboru nowych tresci. Mozna mowic w tym kontekscie o ,,aktywnosci
motywacyjnej".

Instrumentalne traktowanie mediow stoi w opozycji do rytualizacji. O ile
w pierwszym wypadku odbiorca wykazuje rozne formy aktywnosci, to
w drugim kieruje si^ bezmysln^. rutyna, i powierzchownym (bezmotywacyj-
nym) post^powaniem. Przez ,,selekcje_" badacze rozumieli kazdy nieprzy-
padkowy wybor sposrod istnieja^cych alternatyw. Jej najprostszym przeja-
wem jest wybor medium. Proces selektywnej percepcji jest trudny do
opisania, nie jest tez calkowicie jasny. Helena Bilandzic probowala go ba-
dac przez liczenie u widzow liczby przel^czen z jednego kanahi na drugi22.

21 Znanc sa. studia prowadzonc pod tym ka^tem przez niemieckicgo badacza Patricka Rosslera, publiko-
wanc w czasopismie Media Perspektiven. Zob. tez. P. R 6 s s 1 e r: Dallas und Scharzwaldklinik. Einc
Programmstudic iibcr Seifenopern in dcutschen Fcrnsehcn, Miinchcn 1988.

22 H. B i 1 a n d z i c: Synchromc Programmwahl. Dcr Einfluss formaler und inhaltlichcr Merkmale der
Fernschbotschaft auf die Fernsehnutzung, Miinchen 2004.
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Pomijaj^c szczegolowe rozwazania na ten temat, mozna stwierdzic, ze im
bardziej odbiorca selekcjonuje oferty, tym jest aktywniejszy. Wszystkie
formy aktywnosci sa_ zasadniczo niezalezne od siebie, ale mozliwe sâ  ich
kombinacje. 83. one pewnym ci^giem postejDowania, przy czym nie jest mo-
zliwa totalna pasywnosc. Aktywnosc ma charakter zarowno interpersonal-
ny, jak i intrapersonalny. Jedni ludzie wl^czaja^telewizor bardzo cze^sto, in-
ni rzadziej. Sâ  tez i tacy, ktorzy korzystaja^ z wielu mediow w tym samym
czasie.

Tabela 1. Typologia aktywnosci publicznosci

Orientacja
publicznosci

Selekcja

Uzytecznosc

Udzial

Proces komunikacyjny

Faza
przedkomunikatywna

Selektywny wybor (np.
unikanie dysonansu, po-
szukiwanie gratyfikacji)

Komunikacja interpeso-
nalna przed kontaktem
z medium

Antycypacja ckspozycji

Faza komunikatywna

Selektywna percepcja (se-
lektywna uwaga)

Uzyskiwanie korzysci
i gratyfikacji (np. rozryw-
ka, potwierdzenie opinii)

Uwaga (interakcja paraso-
cjalna, idcntyfikacja)

Faza postkomunikatywna

Selektywne zapamiqtywa-
nie (im wiqccj odbiorca
pamiqta, tym jest bardziej
aktywny)

Wzbogaccnie wiedzy

Identyfikacja dhigotermi-
nowa

Zrodlo: M.R. Levy , S. W i n d a h 1: Audience Activity and Gratifications. A Conceptual Clarification
and Exploration, Communication Research 1984, nr 11, s. 51.

Selekcja w istocie wste_pnie decyduje o uzyskiwanych korzysciach i gra-
tyfikacjach. Z medium, z ktorego si^ nie korzysta, nie sie. nie uzyskuje, po-
dobnie jak z okreslonych programow, stron WWW, czy garunkow. Problem
selekcji odbiorczej posiada obszerna_ literature.. Pr6b$ uporza^dkowania
zagadnienian podjaj: Wolfgang Schweiger w swej pracy habilitacyjnej23.
Proponuje spojrzenie na problem z trzech perspektyw teoretycznych: z per-
spektywy ekonomicznej, teorii decyzji oraz z perspektywy sposobow prze-
twarzania informacji. Rozpatrzmy blizej tresc tych perspektyw.

a) Selekcja z punkru widzenia ekonomii. Selekcji towarzyszy racjonalna
kalkulacja kosztow. Odbiorca kupuje produkty medialne, kieruja^c siq bar-
dziej lub mniej okreslonymi przeslankami (przeslanki te wyjasnia wlasnie
teoria U&G). Odbiorca jest zatem konsumentem lub klientem wydaja_cym
swoje pienia^dze a w dodatku traca^cym czas, ktory moglby wykorzystac na
ich zarabianie. Traci takze -jak nazywa to badacz - energi^ kognitywna^,
ktora takze moglaby bye spozytkowana w inny sposob. Zakupowi produktu
medialnego towarzyszy niepewnosc; z jednej strony wynikaja^ca z tego, ze
odbiorca nie wie do konca, jaka be^dzie zawartosc produktu, z drugiej zas

23 W. S c h w e i g e r: Theorien dcr Mediennutzung. Einc Einfuhrung, Wiesbaden 2007, s. 167-196.
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z tego, ze odbiorca z pewnoscia^ nie spozytkuje catej zakupionej informacji
i oferty. Ogolnie, odbiorca kupuje trzy typy produktow medialnych:
urza^dzenia (np. telewizory, komputery, telefony komorkowe), ushigi (np.
telewizja kablowa, platformy cyfrowe, serwisowanie) oraz zawartosc
mediow. Zakupowi kazdego z tych produktow towarzyszy inny rodzaj
transakcji, inne koszty i inny typ decyzji.

b) Selekcja jako strategia decyzji. Kazda selekcja jest jednoczesnie de-
cyzja^. Dlatego tez mozna ja^ rozpatrywac na gruncie teorii decyzji, ktora
z kolei ma dwa nurty badawcze: preskryptywny, czyli ekonomiczny, i de-
skryptywny czyli poznawczo-psychologiczny. Schweiger, powo-ruja^c si$ na
innych badaczy, przytacza cztery typy decyzji, ktore moga^miec zastosowa-
nie w analizie zjawisk i procesow medialnych. Sa_ nimi: decyzje zrutynizo-
wane, podejmowane raczej automatycznie w warunkach, kiedy rozne opcje
maJ3_ mniej wie^cej takie samo znaczenie (takie decyzje odznaczajq. si$
mafymi kosztami kognitywnymi, np. rutynowe wla^czenie telewizora wie-
czorem), decyzje stereotypowe, podejmowane wtedy, gdy konkretne syru-
acje i okolicznosci 53. zroznicowane a opcje si$ powtarzajq. (koszty kogni-
tywne 53. raczej mate, np. przy przela_czaniu si^ za pomoca^ pilota z jednego
kanahi na inny, o czym decydujq. jednoczesnie program, nastroj i potrzeba),
decyzje refleksyjne, wymagaja_ce duzych kosztow kognitywnych, elimina-
cji stereotypow i preferencji (odbiorca musi sam przemyslec decyzjq, np.
podczas wlasnego poszukiwania przyczyn stanow rzeczy), decyzje kon-
struktywne, wymagaja^ce duzego wysilku poznawczego (np. kiedy odbiorca
nie zna zadnych opcji i symacji odbioru, sytuacje te s^. dla niego nowosciaj.
Wybor strategii decyzji zalezy zarowno od czynnikow leza^cych po stronie
medium, jak i po stronie odbiorcy. Do czynnikow pierwszego typu naleza^
m.in.: koszty uzytkowania, nie tylko w postaci pieni^dzy, ale takze koszty
uwagi czy czasu. Do czynnikow drugiego typu naleza^m.in.: stopien zainte-
resowania tematem, programem, kompetencja medialna, przyzwyczajenie,
czy tez typ osobowosci (zamarkowane tutaj zagadnienia wymagaj^. szer-
szych analiz teoretycznych).

c) Selekcja jako przetwarzanie informacji. W tym wypadku proces se-
lekcji polega na poszukiwaniu ewaluacji plynq.cych tresci medialnych i ich
zrodel. Brane 53. pod uwagQ rozne typy zrodel, formalne i merytoryczne ce-
chy oferty oraz przyzwyczajenia medialne. Istotne znaczenie ma istnienie
lub nieistnienie alternatyw zrodlowych i tresciowych. Przetwarzanie infor-
macji analizowal juz Atkin, ktory duzq. uwage_ przywia_zywal do uzytkowa-
nia informacji. Wedhig niego, odbiorca jest tym bardziej selektywnie ak-
tywny, im wiqcej ma potrzeb informacyjnych, natomiast przy potrzebach
mniejszych przyjmuje postawy bardziej pasywne. Minimalne potrzeby
kognitywne i/lub afektywne prowadza^ do minimalizowania ,,obrobki" tre-
sci. Odbiorca kieruje si^ tutaj rowniez kosztami. Unika przetwarzania infor-
macji trudnych i niezrozumialych a sklonny jest bez duzego wysilku przyj-
mowac te, ktore sâ  zgodne z jego doswiadczeniem. Znaczenie ma tez
zaufanie do zrodla. Im wiejcsze zaufanie, tym mniejsze ,,koszty" przerabia-
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nia informacji. Kolejnym istotnym zagadnieniem jest tzw. myslenie sche-
matyczne, ograniczaj^ce w pewnym sensie selekcje_ i ewaluacje_. Dziejd te-
mu oferta jest szybko identyfikowana i od razu odrzucana lub
przyjmowana. Nawet nie jest to konfrontowane z aktualnymi potrzebami.
Schematyzm (frame) jest wynikiem istnienia u odbiorcow wczesniejszych
wyobrazen o okreslonych ofertach lub gatunkach. Wyobrazenia te moga^
bye bardziej lub mniej trwale.

Podsumowuja^c problem selekcji i jej zwia^zku z U&G, mozna powie-
dziec, ze: a) odbiorca dajzy do minimalizowania ,,kosztow" selekcji w okre-
slonych sytuacjach, b) o ile jest to mozliwe, kieruje siq przyzwyczajeniami,
c) oferta medialna jest oceniana powierzchownie i pobieznie, d) decyzje se-
lekcyjne maj^charakter heurystyczny, e) odbiorca w duzym stopniu kieruje
si$ schematami myslowymi (bierze pod uwag$ swojq. dotychczasowq. wie-
dz$ i oceny), f) na procesy selekcyjne wplyw wywiera kompetencja medial-
na odbiorcy, tworzona w procesie socjalizacji medialnej24. Subiektywne
i cze_sto irracjonalne czynniki selekcji oferty medialnej ograniczaja^ znacze-
nie koncepcji U&G, ale jej nie podwazaja^ a tym bardziej nie obalaja^. Mimo
wszystko znaczenie uswiadamianych motywow jest duze, podobnie jak
dajzenie do zaspokajania okreslonych potrzeb przez kontakty z mediami.

Na zakonczenie sprobujmy postawic pytanie o miejsce teorii uses and
gratifications w teorii komunikowania masowego. W ktorym nurcie nale-
zaloby jq. umiescic? Czy nalezy jg. wia^zac z teoria^ publicznosci a tym sa-
mym z teoriq. spolecznego odbiora mediow (komu? - czwarte pytanie for-
muly Lasswella), czy tez raczej nalezy ja^ analizowac w ramach teorii
skutkow i wplywu mediow? (z jakimi skutkami? - piaj;e pytanie formufy
Lasswella). Analiza literatury pokazuje, ze nie ma pod tym wzgle_dem jed-
nomyslnosci. Przesledzmy wazniejsze stanowiska badaczy. Klasycy teorii
(Katz, Blumler) wiajzali U&G z teoria^ publicznosci (,,co ludzie robiq. z me-
diami?"), a samo korzystanie z mediow traktowali jako jedna^ z form
dzialania spolecznego. Stq.d tez kladli nacisk na podstawowe poj^cia typu
,,aktywnosc", ,,celowosc", ,,ukierunkowanie". Pojedynczy odbiorca jest
niezalezny w swoich potrzebach, problemach i oczekiwaniach, co ma swoje
przelozenie na stosunek do mediow.

Takie ustawienie problemu wywarlo wplyw na wspoiczesnych badaczy.
Denis McQuail rozpatruje teori^ U&G w rozdziale poswie_conym publicz-
nosci (Audiences') i wiajze j^. z generalnym problemem Why of media use25.
Podobnie czyni Uwe Hasebrink, ktory w podre_czniku ,,Offentliche Kom-
munikation" rozpatruje U&G w rozdziale ,,Nutzungforschung"26. Schwe-
iger rozpatruje teori$ w ramach ,,funkcjonalnych perspektyw indywidualne-
go korzystania z mediow". Traktuje jajako jeden ze sposobow wyjasniania
procesu recepcji mediow przez ludzi maja^cych okreslone potrzeby poznaw-

24 Tamze, s. 196.
25 D. M c Q u a i 1: McQuail's Mass Communication Tlieory..., s. 387-389.
26 G. B e n t e l c , H-B B r o s i u s , 0. J a r r e n (red.): Offentliche Kommunikation. Handbuch
Kommunikations- und Medicnwissenschaft, Wiesbaden 2003, s. 112-114.
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cze i emocjonalne. Niektorzy badacze jednak wia^ U&G bardziej z od-
dzialywaniem mediow i w tych kontekstach ja_ rozpatruja^. Artykul Alana
M. Rubina pt. ,,The Uses-and-Gratifications Perspective of Media Effects"
znalazl siê  w pracy zbiorowej ,,Media Effects" wydanej pod redakcj^. Jen-
ningsa Bryanta i Dolfa Zillmanna obok innych artykulow poswi^conych
skutkom oddzialywania mediow27. Innym przykladem umieszczenia U&G
wsrod teorii zwiajzanych z efektami jest praca Heinza Bonfadellego ,,Me-
dienwirkungsforschung I". Dla tegoz autora jest to teoria ,,funkcjonalna",
podobnie jak agenda-setting czy ,,teoria dynamiczno-transakcyjna"28. Dwa
rozne, choc nie wykluczaja^ce si^ podejscia wynikajcj. z tego, ze proces
spolecznego odbioru mediow jest procesem zlozonym i rozne jego aspekty
przenikajq. sie^ wzajemnie. Istotne znaczenie ma ocena stopnia aktywnosci
odbiorcy i calej publicznosci. Jezeli polozymy nacisk na akrywnosc, to sila^
rzeczy blizej jestesmy przy odbiorze mediow jako takich, a jezeli na pasyw-
nosc, to blizej nam do obszaru oddzialywania, wplywu i skutkow. Mimo
roznych waj;pliwosci i niejasnosci omawiana teoria powinna znalezc nale-
zyte miejsce w badaniach empirycznych i refleksji teoretycznej nauki o ko-
munikowaniu masowym. Thomas E. Ruggiero w artykule o uses and grati-
fications stwierdza: ,,Sorne mass communications scholars have contended
that uses and gratifications is not rigorous social science theory. [...] I argue
just the opposite, and any attempt to speculate on the future of mass
communication theory must seriously include the uses nad gratifications
approach"29.

27 A.M. R u b i n : The Uscs-and-Gratifications Perspective of Media Effects, [w:] J. B r y a n t ,
D . Z i 11 m a n n (red.): Media Effects. Advances in Theory and Research. Second Edition, Ma-
hwah-Ncw Jersey-London 2002, s. 525-548.
28 H. B o n f a d c l l i : Medienwirkungsforschung I. Grundlagen und theoretische Perspektiven, Kon-
stanz 1999, s. 160-172.
29 Th.E. R u g g i e r o : Uses and Gratifications Theory in the 21st Century, Mass Communication & So-
ciety 2000, nr l,s. 3.
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