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Wprowadzenie
Do ważniejszych czynników rozwoju gospodarczego polskich gospodarstw
rolnych należą niewątpliwie: aktywność badawcza i rozwojowa (badania i rozwój
doświadczalny), podejmowana przez publiczne oraz niepubliczne jednostki sfery
B+R oraz działalność upowszechnieniowa publicznego doradztwa rolniczego.
Rozwój to zjawisko obiektywne, dotyczące jednostki ludzkiej i jej otoczenia,
nierozerwalnie łączone z pojęciem zmiany, którą najogólniej ujmuje się jako
różnicę w stanie danego obiektu (układu) obserwowaną wraz z upływem czasu.
Pojęcie rozwój często utożsamiane jest niesłusznie z jednym tylko rodzajem zmian,
tj. ze zmianami o charakterze progresywnym, wartościowanymi pozytywnie.
Natomiast w filozofii oraz innych naukach społecznych dla określenia właściwego
stanu rozwoju danego obiektu używa się jednego z następujących pojęć: progres
(inaczej rozwój progresywny) - dla określenia zmiany rozwojowej ocenianej
pozytywnie, regres (inaczej rozwój regresywny) - dla określenia zmiany
rozwojowej ocenianej negatywnie i stagnacja (inaczej degresja) - dla określenia
stanu zatrzymania się w rozwoju.
Rozwój w rolnictwie oznacza ciąg długotrwałych, nieodwracalnych zmian
zachodzących w sferze produkcji rolniczej w zakresie struktury gospodarstw
rolnych (np. obszarowej czy własnościowej), jak i rozmiarów produkcji,
ukierunkowanych na uzyskiwanie przez rolników efektów pracy wpływających na
jakość ich życia oraz mogących mieć wymiar finansowy lub pozafinansowy
(efekty emocjonalne, prestiżowe itp.). Jeśli zmiany te mają wpływ jednoznacznie
pozytywny, to określa się je jako zmiany postępowe. Szczególnie ważnym
czynnikiem progresywnych zmian w gospodarstwach rolnych są instalowane
w nich innowacje rolnicze.
To właśnie na wspieranie wprowadzania postępowych zmian
w gospodarstwach rolnych ukierunkowana jest praca jednostek sfery B+R oraz
publicznego doradztwa rolniczego.
Aby - dla sprawnego wspierania zmian polskich gospodarstw rolnych - najlepiej
wykorzystać potencjał osobowy i materialny tkwiący w jednostkach sfery B+R
i publicznego doradztwa rolniczego, niezbędna jest dobra współpraca, której
niezbędnym warunkiem jest właściwy obieg informacji, przy wykorzystywaniu
wszelkich dostępnych obu współpracującym stronom, odpowiednich kanałów
informacyjnych.
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W rozwinięciu treści niniejszej pracy autor kolejno: przedstawia istotę i rodzaje
informacji, nakreśla obszary wymiany informacyjnej podmiotów sfery B+R oraz
publicznego doradztwa rolniczego, przybliża pojęcie modelu i rodzajów
informacyjnego komunikowania się. Następnie podaje własne rozumienie pojęcia
kanał informacyjny, a znane mu tego typu kanały porządkuje w oparciu o różne
kryteria kwalifikacyjne i zwięźle opisuje. Jeden z tych kanałów, tj. kanał pośredni,
z uwagi na jego szczególnie dużą rolę w informacyjnym komunikowaniu się
podmiotów sfery B+R oraz publicznego doradztwa rolniczego (wynikającą
z relatywnie niskich kosztów jego stosowania) systematyzuje głębiej - biorąc za
podstawę aktualnie istniejące środki przekazu pośredniego. Na koniec omawia
ważniejsze bariery informacyjne związane z kanałami przepływu informacji,
wynikające ze złego doboru czy niewłaściwego ich stosowania.
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1. Istota i rodzaje informacji
Jak dotąd nie istnieje jedno wspólne rozumienie pojęcia informacja, pomimo
iż jest ono szeroko stosowane w życiu codziennym oraz w wielu dziedzinach
naukowych. Ponadto pojęcie informacja jest często mylone z pojęciem dane.
W niniejszej pracy przyjęto, że dane - to surowe liczby i fakty wyrażone
w określonej postaci znakowej, które stanowią materiał wejściowy dla procesu
generowania informacji. Natomiast informacja - to intencjonalnie przetworzone
dane posiadające określone znaczenie 1 [W. Kujawiński 2008, s. 18].
W odróżnieniu od danych, informacja posiada jakieś znaczenie, sens i cel.
Informację tworzy się z danych w procesie transformacji i interpretacji, a także
kategoryzacji i klasyfikacji. Informacje mogą też stać się danymi służącymi
wytworzeniu kolejnych informacji (Rysunek 1).
Rysunek 1. Przykład transformacji danych w informację

Źródło: Opracowanie własne.

Informacja połączona ze zrozumieniem i możliwością jej wykorzystania
stanowi wiedzę człowieka. Wiedza jest otrzymywana z informacji poprzez
zintegrowanie informacji z wiedzą istniejącą (Rysunek 2).
Każda informacja posiada szereg charakterystycznych dla siebie cech, które
odróżniają ją od innych zasobów, towarów i usług. Wszystkie te cechy podzielić
można na dwie grupy: cechy niezależne od obserwatora oraz zależne od jego
interpretacji.

1

Np. zwiększają wiedzę danej osoby, czy zmniejszają niepewność konkretnej sytuacji
decyzyjnej.

7

Cechy niezależne od obserwatora, czyli takie, które informacja ma, nie
zmieniają swoich wartości, ponieważ są to cechy stałe. Nazywa się je własnościami
informacji. Z kolei cechy zależne od interpretacji obserwatora (użytkownika) są
zmienne i mogą przyjmować różne wartości. Nazywa się je cechami pożądanymi.
Do własności informacji zalicza się przede wszystkim: obiektywizm (jest
niezależna od obserwatora), wirtualność (nie jest związana na stałe z jakimkolwiek
nośnikiem fizycznym), synergię (objawia się w sytuacji, gdy wykorzystanie
umiejętnie zestawionych informacji przez jeden podmiot daje większe efekty,
niż suma pojedynczych korzyści odnoszonych przez inne jednostki, które w swoich
działaniach wykorzystały jedynie część tych informacji), komplementarność
(szczególny przypadek synergii, odnosi się do sytuacji, w której informacje
występujące pojedynczo nie przedstawiają bezpośrednio żadnej wartości, a dopiero
ich połączenie daje ich posiadaczowi wymierne korzyści), różnorodność
i niewyczerpywalność jako zasobu, możliwość powielania oraz przenoszenia
w czasie i w przestrzeni, a także użycia (przetwarzania) nie powodująca jej
zniszczenia, subiektywność ocen - ta sama informacja może mieć różne znaczenie
dla różnych użytkowników [Skrzypek, Grela 2005, s. 223].
Ponadto: informacja może być akumulowana w bardzo długim czasie, a także
nie jest w pełni podzielna, ponieważ jej część może nie stanowić żadnej informacji,
zbiór informacji jest niewyczerpany, informacja jest dobrem nieprzywłaszczalnym
(replika nie różni się niczym od wzorca i ma tę samą wartość), informacja ważna
dla jednych podmiotów może okazać się bezużyteczna dla innych, wartość
informacji zależy od momentu jej użycia - to, co miało wartość wczoraj, dziś może
być już bezużyteczne [Olender - Skorek, Wydro 2007].
Rysunek 2. Proces transformacji danych w informację i wiedzę

Źródło: Opracowanie własne.

Wymienione własności informacji mają charakter aksjomatyczny (zostały
przyjęte, bez dowodzenia ich prawdziwości – przyp. autor), dlatego profesor
Bogdan Stefanowicz nazwa je aksjomatami infologicznymi [Stefanowicz 2007].
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Z kolei jakość informacji można ogólnie określić przez co najmniej kilka
atrybutów. Należą do nich: relewantność - informacja odpowiada na potrzeby i ma
istotne znaczenie dla odbiorcy, dokładność - informacja jest adekwatna do
poziomu wiedzy, jaki reprezentuje odbiorca, precyzyjnie i dokładnie oddaje,
określa temat, aktualność - informacja nie jest „zakurzona”, cykl jej aktualizacji
jest zgodny z zawartością treści, tempo zmian, wchodzenie kolejnych wersji
naturalne, jest stosowna do czasu, kompletność - informacja zawiera optymalną
liczbę danych, która wystarcza, by móc przetworzyć informację w konkretną
wiedzę, poziom szczegółowości jest zależny także od potrzeb odbiorcy, spójność
- poszczególne elementy, dane, współgrają ze sobą, forma odpowiada treści,
aktualizacja danych jest zgodna z celami, jakim służy ich gromadzenie (statystyka
roczna), odpowiedniość formy - odpowiednia prezentacja informacji oraz opis do
prezentacji umożliwiają poprawną interpretację, odczyt (tekstowy, graficzny),
dostępność - informacja jest dostępna, kiedy jest potrzebna właściwym odbiorcom,
najlepiej 24 h, przystawalność - informacja jest zgodna z inną informacją,
przystawalna do rzeczywistości, interpretowana we właściwym kontekście,
funkcjonująca w znajomym systemie komunikacji, sama w sobie nic nie znaczy,
wiarygodność - informacja potwierdza prawdziwość danych; zawiera elementy
upewniające co do rzetelności przekazu [Miller 1996, s. 79].
Systematyzowania informacji można dokonywać z uwagi na różne kryteria,
które biorą pod uwagę zarówno ich stronę jakościową jak i ilościową, a także
znaczenie oraz ważność przy interpretacji opisywanych przedmiotów czy zjawisk.
Dlatego też, istnieje wiele kryteriów klasyfikacyjnych informacji. Na przykład
według kryterium:
▪ przydatności - informacje dzieli się na: przydatne, potencjalne przydatne (czyli
te, które w aktualnych okolicznościach nie są przydatne, lecz w innych - mogą
się okazać przydatnymi), nieprzydatne,
▪ sposobu reakcji adresata - na: obiektowe (bierne), gdy odbiorca przyjmuje je
do wiadomości lub czyni przedmiotem przetwarzania i sterujące (czynne),
zmuszające odbiorcę do działania,
▪ bezpośredniości opisu obiektu - na: bezpośrednie, które wprost opisują dany
obiekt lub zjawisko i metainformacje, tj. informacje referencyjne, wskazujące
miejsca, gdzie znajdują się informacje bezpośrednie,
▪ formy - na: audialne, graficzne, liczbowe, pisemne, wizualne itp.,
▪ sposobu realizacji - na: retrospektywne, bieżące, jednorazowe itp.,
▪ stopnia przetworzenia - na: wejściowe, pośrednie i wyjściowe (wynikowe),
▪ złożoności - na: proste (niepodzielne) i złożone - składające się z kilku
informacji prostych,
▪ istotności z punktu widzenia analizowanych zjawisk - na: istotne i nieistotne,
9

▪ opisu badanego zjawiska - na: gospodarcze (produkcyjne, usługowe)
i społeczne,
▪ aspektu czasowego informacji - na: retrospektywne, bieżące i prospektywne,
▪ wielkości przyrostu wiedzy (opisanej zgodnie z formułą B.C. Brooksa ) - na:
efektywne, gdy przyrost wiedzy jest większy od zera, obojętne
(pseudoinformacje), gdy przyrost wiedzy jest równy zeru i będące
dezinformacjami, gdy przyrost wiedzy jest mniejszy od zera,
▪ rodzaju pomiarów badawczych - na: bezpośrednie (pierwotne), pozyskane
w efekcie prowadzonych w tym celu badań i pomiarów oraz pośrednie
(wtórne), będące wynikiem badań i pomiarów prowadzonych wcześniej dla
innych celów.
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2. Obszary wymiany informacyjnej podmiotów sfery B+R oraz
publicznego doradztwa rolniczego
Współpraca wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego z jednostkami
sfery B+R może przebiegać w kilku obszarach, z których najważniejszymi wydają
się być obszar: 1) wytwarzania pożądanych przez rolników innowacji rolniczych
oraz 2) sprawnego ich upowszechniania.
Nadmienić należy, że w skład sfery B+R w Polsce wchodzą: placówki naukowe
Polskiej Akademii Nauk, jednostki badawczo-rozwojowe (JBR), szkoły wyższe
publiczne i prywatne prowadzące działalność B+R, jednostki obsługi nauki,
jednostki rozwojowe i przedsiębiorstwa posiadające własne zaplecze badawcze.
Natomiast rolniczą instytucję doradczą na mocy z dnia 22 października 2004 r.
o jednostkach doradztwa rolniczego [Dz. U. z 2004 r. nr 251, poz. 2507] tworzy 16
wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego (WODR) opierających swą
działalność głównie na doradztwie rolniczym oraz działaniach informacyjnych,
kształceniowych i upowszechnieniowych2.
Podobnie jak w przypadku pojęcia informacja istnieje też wiele określeń pojęcia
innowacja. Ponieważ autor niniejszej pracy zgadza się z poglądem wielu polskich
i zagranicznych badaczy, że przez absorpcję innowacji można wywołać postępowe
zmiany w miejscu jej funkcjonowania, daje temu wyraz we własnym,
upowszechnianym w instytucji publicznego doradztwa rolniczego, następującym
określeniu tego pojęcia.
Innowacja, to zweryfikowana w praktyce korzystna nowość materialna lub
niematerialna, dostępna do przenikania (dyfuzji) i upowszechnienia oraz do
absorpcji przez zainteresowane nią podmioty [W. Kujawiński 2009, s. 78].
Tak określona innowacja posiada cztery atrybuty. Nowości, czyli że jest
absolutnie nowa lub nowa w kontekście branżowym, terytorialnym itp. (np. nie
była jeszcze dotąd stosowana w rolnictwie czy też nie występowała wcześniej
w otoczeniu konkretnego gospodarstwa rolnego). Korzystności, czyli że przynosi
ich odbiorcom większe korzyści (gospodarcze czy pozagospodarcze) i przez to
przedkładają ją nad rozwiązania wcześniejsze. Wielopostaciowości, czyli że może
przybierać postać materialną i niematerialną (reguła, zasada, norma itd.).
Dostępności, czyli że jest dostępna dla zainteresowanych nią podmiotów, które
adaptują innowację w następstwie procesu dyfuzji bądź upowszechniania.
2

Obecny stan prawny WODR reguluje Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie
ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego, wg której jednostki doradztwa rolniczego
są państwowymi jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną.
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Powstanie innowacji rolniczej, to zazwyczaj oczekiwany efekt podejmowanej
w sferze B+R działalności badawczej i rozwojowej, natomiast jej upowszechnienie
- działalności upowszechnieniowej publicznego doradztwa rolniczego. Przy czym
działalność badawcza i rozwojowa sfery B+R określana jest jako praca twórcza
oparta na systematycznych podstawach, której celem jest zwiększanie zasobu
wiedzy (posiadanej przez ludzi, zawartej w kulturze i społeczeństwie) oraz
wykorzystanie tego zasobu wiedzy do tworzenia nowych, innowacyjnych
rozwiązań 3 . Natomiast działalność upowszechnieniowa publicznego doradztwa
rolniczego to - sterowany przez publiczną rolniczą organizację doradczą przekaz
innowacji od źródła ich powstania do miejsca pełnego ich zastosowania
w gospodarstwach rolników [W. Kujawiński 2012, s. 35].
Aby doradca rolniczy mógł być dla rolników wtórnym źródłem informacji
o innowacjach rolniczych, musi najpierw pozyskać je ze źródeł pierwotnych, tj. od
odpowiednich podmiotów sfery B+R.
Z kolei funkcjonujący w sferze B+R twórcy innowacji rolniczych, chcąc mieć
lepszy dostęp do informacji w przedmiocie problemów rolników, dla których
pokonywania potrzebują oni innowacyjnych rozwiązań, po takie informacje mogą
sięgnąć do zasobów rolniczej instytucji doradczej. Instytucja ta, z racji
prowadzonej na rzecz rolników działalności doradczej 4 , posiada najlepsze
rozeznanie w przedmiocie występowania problemów rolniczych, których
pokonywanie nie jest możliwe poprzez zastosowanie aktualnie istniejących
rozwiązań. Dla pokonania przez rolników tego rodzaju problemów koniecznym
będzie podjęcie przez odpowiednie podmioty sfery B+R prac prowadzących do
powstania odpowiednich innowacji rolniczych.
Reasumując, dla właściwej realizacji wskazanych wcześniej zadań podmioty
sfery B+R i publicznego doradztwa rolniczego muszą sprawnie przekazywać sobie
potrzebne informacje, a w zapewnieniu sprawności tego przekazu może m.in.
pomóc znajomość tych kanałów informacyjnych, które opisane są na kolejnych
stronach niniejszej pracy.

3
4
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Por. Frascati Manual, Proposed Standard Practice for Surveys on Research and
Experimental Development, OECD 2002, s. 30.
Działalność doradcza WODR (doradztwo rolnicze), to swoisty rodzaj edukacji rolniczej,
polegającej na automotywacyjnym i intencjonalnym współdziałaniu doradcy rolniczego z
jego rolniczym partnerem, zmierzającym do rozwiązania problemów zawodowych
partnera oraz pozwalającym przygotować go do podejmowania skutecznych działań
zapobiegających niepowodzeniom w pracy, a także nabycia umiejętności samodzielnego
rozpoznawania i rozwiązywania swoich problemów.

3. Informacyjne komunikowanie się i jego rodzaje
Pojęcie społeczne „komunikowanie się” oznacza najogólniej proces społecznej
interakcji polegającej na intencjonalnym przesyłaniu sygnałów (symboli), które
angażują receptory zmysłów odbiorcy. Zmysłami tymi są: wzrok, słuch, węch,
smak i dotyk.
Jednym z typów społecznego komunikowania się, wyróżnionego ze względu na
cel towarzyszący jego uczestnikom jest: informacyjne komunikowanie się. Pojęcie
informacyjne komunikowanie się oznacza: proces intencjonalnego przekazu czy
wymiany informacji5 pomiędzy jednostkami, grupami lub instytucjami. Jego celem
jest wyłącznie rozwój zasobów wiedzy odbiorcy, poprzez dostarczanie mu dobrej
jakości informacji 6 . Nadawca nie ma żadnych intencji wpływania na postawy
i zachowania odbiorców.
W ogólnym modelu procesu komunikowania się nastawionego na przepływ
informacji pomiędzy podmiotami sfery B+R, a podmiotami publicznego
doradztwa rolniczego można wyróżnić siedem elementów:
1. nadawcę (podmiot sfery B+R lub publicznego doradztwa rolniczego), który
posiada określoną informację oraz ma potrzebę i cel przekazania jej odbiorcy
(podmiotowi sfery B+R lub publicznego doradztwa rolniczego),
2. kodowanie, czyli przekład informacji na język symboli, które według nadawcy
są czytelne i zrozumiałe dla odbiorcy. Sposób kodowania wybiera nadawca.
Przesłanki, które powinien wziąć pod uwagę, to ważność komunikatu, stopień
jego ustrukturyzowania, możliwości wyboru środka przekazu, warunki
komunikacji i charakter kontaktu,
3. komunikat, czyli fizyczną formę zakodowania informacji, np. w postaci słowa,
rysunku, gestu,
4. kanał informacyjny, czyli drogę przepływu informacji i środki służące temu
przepływowi (środki przekazu),
5. odbiorcę, czyli podmiot sfery B+R lub publicznego doradztwa rolniczego,
którego zmysły postrzegają komunikat nadawcy,
6. dekodowanie, czyli interpretację odebranego komunikatu i przetworzenie go
w zrozumiałą informację,
7. szum, czyli wszelkie zakłócenia i przeszkody w komunikowaniu się, zarówno
na poziomie nadawcy, odbiorcy jak i kanału7. Po stronie nadawcy i odbiorcy
5
6
7

Komunikacja nieintencjonalna występuje, gdy przekaz informacji był niezamierzony.
Atrybuty informacji wpływające na jej jakość zostały opisane w rozdziale 1, s. 9.
Zakłócenia i przeszkody (bariery informacyjne) związane z kanałami przepływu
informacji zostaną przybliżone w osobnym rozdziale.
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szum może mieć związek z postawami, uprzedzeniami, przekonaniami,
poglądami, doświadczeniami, przeżywanymi aktualnie emocjami.
Przepływ informacji podczas komunikowania się może mieć charakter
jednostronny (sprzężenie proste) albo charakter dwustronny (sprzężenie proste
i sprzężenie zwrotne), kiedy to dochodzi do wymiany informacji. Dwustronne
informacyjne komunikowanie się, zwane interpersonalnym, ma charakter
interaktywny tzn. minimum dwie jednostki wchodzą ze sobą w reakcje
interakcyjne. Ten typ komunikowania się determinuje sprzężenie zwrotne
z użyciem symboli (znaczeń) werbalnych i niewerbalnych (Rysunek 3).
Rysunek 3. Model procesu dwustronnego przekazu informacji pomiędzy pomiotami
sfery B+R i publicznego doradztwa rolniczego
SPRZĘŻENIE PROSTE
kodowanie

dekodowanie
komunikat
odbiór

przekaz
nadawca

odbiorca
kanał informacyjny

(badacz)

(doradca)
kanał informacyjny

odbiorca

nadawca
dekodowanie

kodowanie
komunikat
odbiór

przekaz
SPRZĘŻENIE ZWROTNE

Źródło: Opracowanie własne.

Wyróżnić można następujące rodzaje informacyjnego komunikowania się:
▪ słowne (werbalne), a w ramach niego: ustne (słowa mówionego), które może
być bezpośrednie, czyli „twarzą w twarz” oraz pośrednie (radiowe,
telefoniczne, internetowe, itd.);
▪ pisemne (słowa pisanego), które jest informacyjnym komunikowaniem się
pośrednim, np. poprzez pocztę tradycyjną lub elektroniczną, czy różnego
rodzaju wydawnictwa;
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▪ pozasłowne (niewerbalne), w którym stosuje się sygnały stanowiące najczęściej
uzupełnienie i wzmocnienie ustnego, bezpośredniego komunikowania się
informacyjnego, takie jak: gestykulacja, mimika, postawa, ubiór, zapach,
odległość interpersonalna8 , a także wokalizacja (intonacja, siła głosu, tempo
mowy, wysokość głosu itd.) i dźwięki paralingwistyczne (westchnienia, śmiech,
przydźwięki w rodzaju „eee”, „yy” itd.)9.

8

9

Niektóre z tych sygnałów mogą też wzmacniać słowo mówione w pośrednim
komunikowaniu się, za pomocą środków umożliwiających przekaz zarówno głosu jak
i obrazu (np. przez wideotelefon czy komunikatory internetowe z funkcją wideo).
Również te sygnały mogą wzmacniać słowo mówione w pośrednim komunikowaniu
się, za pomocą środków umożliwiających przekaz samego głosu (np. przez telefon) oraz
głosu i obrazu (np. wideotelefon czy komunikatory internetowe z funkcją audiowideo).
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4. Kanały przepływu informacji
Przekaz oraz wymiana informacji polega na jej przemieszczaniu się pomiędzy
różnymi podmiotami z wykorzystaniem właściwych kanałów informacyjnych.
Autor przyjął, że pojęcie kanał informacyjny, oznacza drogę przepływu
informacji oraz środki służące temu przepływowi, zwane inaczej mediami10. Każdy
kanał ma swoją określoną przepustowość i pojemność [W. Kujawiński 2011].
Przy klasyfikacji kanałów informacyjnych można zastosować wiele różnych
kryteriów, z których najważniejsze, w aspekcie sprawnego informacyjnego
komunikowania się podmiotów sfery B+R i publicznego doradztwa rolniczego,
wydają się być kryteria: zmysłu użytego do odbioru informacji, możliwości jedno
lub dwustronnego przekazu informacji, kierunku przepływu informacji
bezpieczeństwa przekazu i poufności przesyłanych informacji oraz rodzaju
medium zastosowanego w przekazie informacji.
Biorąc za podstawę kryterium:
▪ zmysłu użytego do odbioru informacji - wyróżnia się pięć sensorycznych
kanałów informacyjnych (odpowiadających wszystkim pięciu zmysłom
człowieka), tj.: kanał słuchowy (akustyczny), wzrokowy (optyczny), dotykowy
(kinestetyczny), zapachowy i smakowy;
▪ możliwości jedno lub dwustronnego przekazu informacji - wyróżnia się
jednostronne kanały informacyjne, umożliwiające przekaz jednostronny
i dwustronne kanały informacyjne, umożliwiające przekaz dwustronny (po
kolei albo równocześnie);
▪ kierunku przepływu informacji - wyróżnia się kanały pozyskiwania
informacji - z których korzystają osoby poszukujące informacji, kanały
przekazywania informacji - z których korzystają osoby przekazujące informację
i kanały wymiany informacji - z których korzystają osoby wymieniające się
informacjami;
▪ bezpieczeństwa przekazu i poufności przesyłanych informacji - wyróżnia
się zamknięte kanały informacyjne, tj. takie którymi przesyłane są informacje
poufne (dostęp do zamkniętych kanałów informacyjnych jest możliwy jedynie
za pomocą specjalnie nadanych uprawnień) i otwarte kanały informacyjne, tj.
takie którymi przesyłane są informacje nie będące tzw. informacjami poufnymi
(kanały informacyjne otwarte są dostępne dla każdej osoby);

10
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Por. B. Dobek-Ostrowska: Podstawy komunikowania społecznego, ASTRUM, Wrocław
2002, s. 17.

▪ rodzaju medium zastosowanego w przekazie informacji - wyróżnia się
bezpośrednie kanały informacyjne i pośrednie kanały informacyjne.
Kanały informacyjne, wyodrębnione na podstawie rodzaju medium
zastosowanego w przekazie informacji, z uwagi na ich szczególną wagę dla
sprawnego informacyjnego komunikowania się podmiotów sfery B+R
i publicznego doradztwa rolniczego wymagają szerszego omówienia, zaś kanał
pośredni dodatkowego podziału.
Należy zauważyć, że ta sama informacja może być przekazywana odbiorcy za
pośrednictwem różnego rodzaju dróg przepływu informacji i właściwych dla nich
środków przekazu. Wybór kanału informacyjnego powinien być warunkowany
wynikami analizy wskazującymi w jaki sposób i w jakiej formie przekazać
informację, aby nie zniekształcona dotarła do odbiorcy i została właściwie
odczytana.
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4.1. Przekaz informacji kanałem bezpośrednim
Przekaz informacji kanałem bezpośrednim stosowany jest podczas
informacyjnego komunikowania się „twarzą w twarz”, (czyli w których
zastosowanym środkiem przekazu jest: mowa, dźwięki paralingwistyczne, gesty,
mimika, dotyk itd.). Przekaz ten powinien odbywać się w ramach określonej formy
organizacyjnej (tj. odpowiedniej dla niego formy jednostkowej lub grupowej)
i przy użyciu właściwej metody informacyjnej. Odpowiednimi metodami
informacyjnymi stosowanymi w przekazie kanałem bezpośrednim są: opis,
narracja i wyjaśnianie (zaliczane też do grupy podających metod kształcenia) oraz
pokaz i instruktaż (zaliczane też do grupy eksponujących metod kształcenia).
Opis - metoda mająca charakter statyczny, najprostszy sposób przedstawienia
(zgodnie z rzeczywistością) cech danej osoby, rzeczy lub zjawiska w momencie
obserwacji lub na podstawie przypomnienia. Można posłużyć się tylko opisem
słownym, wykorzystywać okazy naturalne bądź ich modele, a także ilustracje
w celu upoglądowienia metody. Opis powinien posiadać odpowiednią strukturę.
Na początku należy przedstawić przedmiot opisu jako całość, a następnie
zanalizować go. Kończyć go powinna synteza, czyli zebranie i połączenie
elementów składowych opisywanego przedmiotu czy zjawiska. Opis powinien być
zwięzły, przy czym należy posługiwać się słownictwem technicznym
i nawiązywać do osobistych doświadczeń jego odbiorców. Jeśli stosowane terminy
są im nieznane, to trzeba je na bieżąco wyjaśniać.
Narracja z łac. narratio (opowiadanie) - metoda mająca charakter dynamiczny
oraz wieloprzedmiotowy. Jest sposobem przedstawienia, możliwie żywo i barwnie
wydarzeń, powiązanych ze sobą jak przyczyna i skutek, z zachowaniem kolejności
chronologii. Narracja może być prowadzona z wykorzystaniem określonych
ilustracji (narracja ilustrowana), a także możliwie barwnego słowa (narracja
werbalna). Narracja powinna opierać się na dostatecznym materiale
faktograficznym oraz być należycie przemyślana i uporządkowana. Powinna
posiadać wyraźną strukturę, tzn. zawierać wprowadzenie, część główną oraz
podsumowanie i wnioski.
Struktura narracji:
- przedstawienie sytuacji przed wydarzeniem,
- wskazanie przyczyny wydarzenia,
- przebieg wydarzenia,
- podanie skutków,
- wyciąganie wniosków, snucie refleksji.
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Dla uzyskania przejrzystości należy pomijać wątki uboczne, które nic nie
wnoszą do głównej kwestii prezentowanej w narracji.
Wyjaśnianie - metoda zawierająca się nie tylko w przekazywaniu informacji
o określonych faktach i zjawiskach, ale przede wszystkim we wskazywaniu ich
wielorakich uwarunkowań. Poprzez stawianie pytań typu: Dlaczego? Co należy
zrobić, aby ...? Co by się stało, gdyby ...? Co wynika z ...? oraz poszukiwanie na
nie odpowiedzi, metoda ta pozwala ukazać związki przyczynowo-skutkowe
między wyjaśnianymi faktami i zjawiskami. Wyjaśnianie może być werbalne
(przekaz informacji odbywa się wyłącznie lub prawie wyłącznie przy użyciu
słowa) lub ilustrowane poprzez schematy, zdjęcia, rysunki itp.
Pokaz - metoda polegająca na demonstrowaniu, w połączeniu z niezbędnymi
objaśnieniami, sposobów prawidłowego wykonywania określonych czynności,
najczęściej manualnych oraz odpowiedniego postępowania i zachowania się
w danych okolicznościach. Rozwinięty pokaz składa się z pięciu faz. Osoba
prowadząca w fazie:
pierwszej – demonstruje cały układ czynności,
drugiej –
kolejno eksponuje i wyjaśnia, z krótkimi przerwami,
poszczególne etapy danej czynności,
trzeciej –
uwydatnia nieuchwytne dla oka trudności w wykonywaniu
najbardziej skomplikowanych elementów danej czynności
(powinna to robić w zwolnionym tempie i opatrzyć
odpowiednim komentarzem),
czwartej –
ponownie eksponuje cały układ czynności, najpierw
w zwolnionym, następnie w normalnym tempie,
piątej –
prosi jednego lub kilku uczestników pokazu o wykonanie
prezentowanej czynności.
Instruktaż z ros. instruktaż - metoda polegająca na wskazywaniu właściwego
sposobu obsługi wybranych urządzeń lub też systemów (np. gromadzenia danych).
Jest stosowana wszędzie tam, gdzie istotna jest praktyczna znajomość pewnych
cech lub bezbłędne wykonywanie określonych czynności manualnych.
Metoda ta nadaje się szczególnie dobrze do kreowania umiejętności na
początkowym etapie kształcenia ruchów i czynności prostych, o małej komplikacji.
Z powodzeniem stosowana jest również w przypadku czynności złożonych
i ustrukturyzowanych. W metodzie tej u odbiorcy zostaje utrwalony schemat
myślenia i działania, jaki prezentuje prowadzący.
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4.2. Przekaz informacji kanałem pośrednim
Przekaz informacji kanałem pośrednim może bazować na kilku różnych
środkach przekazu, z których najważniejsze w aspekcie sprawnego
informacyjnego komunikowania się podmiotów sfery B+R i publicznego
doradztwa rolniczego są: papier, telefon oraz Internet i jego narzędzia (usługi).
Przekaz informacji w oparciu o medium, jakim jest papier (do pisania lub
drukowy), pozwala dwóm lub więcej jego uczestnikom wyłącznie na relacje
jednostronne i asynchroniczne (odroczone w czasie). Przekaz informacji, poprzez
użycie papieru jako medium, może być realizowany w oparciu o kilka metod,
z których najważniejsze w aspekcie sprawnego informacyjnego komunikowania
się podmiotów sfery B+R i publicznego doradztwa rolniczego wydają się być
metody: listu, ulotki i czasopisma.
Przekaz informacji, w którym środkiem przekazu jest telefon (analogowy,
komórkowy, satelitarny, videotelefon) może odbywać się w ramach formy:
indywidualnej, czyli kontaktu indywidualnego oraz grupowej, czyli kontaktu
grupowego. Właściwymi metodami przekazu informacji w oparciu o telefon,
stosowanymi w kontakcie indywidualnym i grupowym, są metody oparte o słowo
mówione: opisu, wyjaśniania i narracji oraz metody oparte o słowo pisane: SMSowania i MMS-owania. Wskazane metody oparte o słowo mówione, wspierane są
zwykle sygnałami wokalnymi i paralingwistycznymi, zaś w przypadku
zastosowania wideotelefonu (w ramach formy informowania, jaką jest
wideorozmowa) - również gestykulacją i mimiką.
▪ Metoda SMS-owania, to metoda przekazu krótkich informacji pisemnych
(SMSów), za pomocą medium jakim jest telefon mogący korzystać z usługi
SMS. Nadawca może stosować tą metodę informacyjną w odniesieniu do
pojedynczego, jak i grupowego odbiorcy.
▪ Metoda MMS-owania, to metoda przekazu informacji multimedialnych
(MMSów), za pomocą medium jakim jest telefon mogący korzystać z usługi
MMS. Informacja multimedialna może mieć postać tekstu, zdjęcia, dźwięku
i filmu video. Również ta metoda informacyjna może być stosowana względem
pojedynczego lub grupowego odbiorcy.
▪ Wideorozmowa, to forma pośredniego informacyjnego komunikowania się jej
uczestników, w oparciu o posiadane przez nich wideotelefony, czyli aparaty
telefoniczne wyposażone w kamerę i monitor ekranowy oraz mające dostęp do
sieci internetowej przewodowej lub bezprzewodowej (WiFi lub 3G/4G).
W obrębie tej formy jej uczestnicy mogą wchodzić ze sobą w relacje
interaktywne w czasie rzeczywistym, wykorzystując kanał słuchowy
i wzrokowy.
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W przekazie informacji w oparciu o medium jakim jest Internet i jego
narzędzia (usługi), pomiędzy jego uczestnikami możliwe są zarówno relacje
jednostronne, jak i dwustronne (interaktywne). Przy czym relacje jednostronne
są zawsze odroczone w czasie (tryb asynchroniczny), natomiast dwustronne mogą
też zachodzić w czasie rzeczywistym (tryb synchroniczny).
Jednostronny (pisemny) przekaz informacji w przedmiocie innowacji
rolniczych, z wykorzystaniem sieci Internet, może opierać się o następujące
metody informacyjne: emailingu, SMSingu, blogowania, tweetowania, serwisu
informacyjnego, biuletynu internetowego (w tym metodę newslettera).
▪ Emailing, to metoda przekazu informacji pisemnych poprzez usługę Internetu,
zwaną pocztą elektroniczną (email). Poczta elektroniczna (poczta internetowa)
umożliwia przesyłanie informacji - tzw. listów elektronicznych - w postaci
tekstu, zdjęcia, filmu czy dźwięku do innych użytkowników Internetu
posiadających konto, tj. elektroniczną skrzynkę na listy. Nadawca może
stosować tą metodę informacyjną względem pojedynczego lub grupowego
odbiorcy.
▪ SMSing, to metoda przekazu poprzez sieć Internet krótkich informacji
pisemnych na telefon komórkowy (a dodatkowo multimedialnych na smartfon
i wideotelefon) do jednego lub większej liczby odbiorców. Informacje te mogą
być przekazywane dzięki: usłudze tzw. „bramki SMS” lub specjalnym
aplikacjom oraz połączenia smartfonu z Internetem i posiadania konta Google.
▪ Blogowanie, to metoda przekazu informacji poprzez blog, czyli rodzaj strony
internetowej, zawierającej posortowane chronologicznie wpisy (notki)
z możliwością ich komentowania przez czytelników.
▪ Tweetowanie, to metoda przekazu informacji poprzez Twitter, czyli serwis
społecznościowy umożliwiający udostępnianie jego użytkownikom tzw.
tweetów. Tweet to krótka nieprzekraczającymi 140 znaków informacja
tekstowa zamieszczanymi w Internecie, na tzw. „Twitterze”. Użytkownicy
Twittera, tweetując - dokonują wpisów, które mogą czytać zarejestrowani na tej
platformie odbiorcy.
▪ Metoda serwisu informacyjnego, to metoda przekazu informacji poprzez
witrynę internetową (serwis informacyjny), tj. grupę powiązanych ze sobą,
w celu zwiększenia funkcjonalności, stron internetowych. Serwisy
informacyjne poza treścią statyczną posiadają część z aktualizowanymi
informacjami, oraz możliwość logowania się i zapamiętywania preferencji
odbiorców celem dostosowania treści do ich indywidualnych upodobań.
Internetowe serwisy informacyjne, które zajmują się kilkoma lub więcej
tematami nazywane są portalami horyzontalnymi, albo krótko portalami,
a poświęcone jednemu zagadnieniu - portalami wertykalnymi albo inaczej
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wortalami. Ważniejszymi, w kontekście przepływu informacji pomiędzy
podmiotami sfery B+R i publicznego doradztwa rolniczego, metodami
udostępniania informacji przez internetowe serwisy informacyjne, są
(stanowiące jej uzupełnienie) metody: FAQ oraz metoda helpdesku.
- FAQ, czyli „Najczęściej zadawane pytania”, to metoda udostępniania
informacji poprzez Internet, zapewniająca dostęp do zbiorów często
zadawanych pytań i odpowiedzi na nie. Ma ona na celu udzielenie danemu
użytkownikowi serwisu internetowego pomocy, bez konieczności
angażowania do tego jakichkolwiek osób. Zbiory te tworzone są głównie po
to, aby uwolnić potencjalnego nadawcę od ciągłego odpowiadania na te
same, często powtarzające się pytania.
- Metoda helpdesku, to metoda udostępniania informacji użytkownikom
serwisu informacyjnego przez celowo wydzieloną komórkę organizacji
(zwaną „Helpdesk”, czyli „Biuro pomocy”), która ten serwis prowadzi.
Polega ona na udzielaniu pocztą e-mailową odpowiedzi na stawiane przez
użytkowników serwisu zapytania informacyjne. Bardziej zaawansowane
Helpdeski są często podzielone na kilka poziomów obsługi. Pierwszy poziom
udziela odpowiedzi na najczęściej zadawane, proste pytania. Jeśli pytanie jest
bardziej skomplikowane i nie można znaleźć na nie odpowiedzi na danym
poziomie, przekazywane jest do kolejnego, bardziej zaawansowanego.
▪ Metoda newslettera, to metoda przekazu informacji poprzez newsletter, czyli
elektroniczną formę biuletynu - czasopisma rozsyłanego za pomocą poczty
elektronicznej do określonej grupy odbiorców (prenumeratorów). Newslettery
przybierają czasem duże formy zbioru informacji, tworząc albo struktury
odwołujące się do pełnych artykułów zamieszczonych na stronach WWW, albo
też publikując całość tekstu od razu w dostarczanym newsletterze.
Relacje dwustronne w sieci Internet mogą zachodzić w czasie rzeczywistym
(tryb synchroniczny) oraz być odroczone w czasie (tryb asynchroniczny).
Na dwustronny przekaz informacji w Internecie w trybie synchronicznym
pozwalają przede wszystkim dwie jego usługi: VoIP (Voice over IP) oraz IM
(Instant Messenger).
▪ VoIP (Voice over IP), to usługa popularnie zwana „telefonią internetową”,
która umożliwia wykorzystywanie Internetu, jako medium łączności do
rozmów telefonicznych za pośrednictwem transmisji pakietów danych,
będących cyfrową reprezentacją kolejnych fragmentów rozmowy. Do
skorzystania z tej usługi niezbędne jest specjalne oprogramowanie (np. Skype,
WhatsApp). Z „telefonii internetowej” korzystać można do połączeń z innymi
użytkownikami VoIP, użytkownikami telefonii stacjonarnej i komórkowej.
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▪ IM (Instant Messenger - komunikator internetowy), to rodzaj usługi
dostępnej w Internecie, która za pomocą specjalnego programu umożliwia
stworzenie prywatnego połączenia między dwoma lub większą liczbą
wybranych osób w celu wymiany informacji (tekst, dźwięk, obraz, wideo
i załączniki). Popularniejszymi programami dostosowanymi do tej usługi są:
Facebook Messenger, Skype, GG (GaduGadu), Windows Live Messenger.
Usługi VoIP (Voice over IP) oraz IM (Instant Messenger) pozwalają na użycie
takich dwustronnych form przekazu informacji, jak np. forum dyskusyjne
i wideokonferencja. Forum dyskusyjne i wideokonferencja, to formy
pośredniego informacyjnego komunikowania się, w których uczestnicy poprzez kanał słuchowy i wzrokowy - mogą w czasie rzeczywistym wchodzić
ze sobą w relacje dwustronne (interaktywne). Formy te realizowane są przede
wszystkim z wykorzystaniem komputerów podłączonych do sieci Internet oraz
wyposażonych w głośnik i kamerę wideo. W ich obrębie mogą być stosowane
takie metody przekazu informacji, jak: opis, narracja i wyjaśnianie.
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5. Bariery informacyjne związane z kanałami przepływu informacji
Pojęcie „bariera informacyjna” określa każdy czynnik utrudniający bądź
uniemożliwiający skuteczny przekaz informacji między jej nadawcą i odbiorcą.
Niewątpliwie do ważniejszych barier informacyjnych, mogących wystąpić
podczas wymiany informacyjnej podmiotów sfery B+R i publicznego doradztwa
rolniczego należą te, które związane są z kanałami przepływu informacji zwane też
kanałami informacyjnymi. Należą do nich między innymi:
▪ Źle dobrany kanał informacyjny. Na przykład: użycie do przekazu informacji
zakodowanej w postaci rysunku wyłącznie kanału słuchowego (audialnego);
▪ Niewłaściwie dobrana metoda informacyjna. Na przykład: zastosowane metody
SMS-owania do przekazywania dużych porcji, bardzo złożonych informacji;
▪ Źle dobrany środek przekazu. Na przykład: użycie listu tradycyjnego
w przekazie informacji, której aktualność ogranicza się do 24 godzin;
▪ Nieprawidłowo działający środek przekazu. Na przykład:
- mowa przerywana silnym jąkaniem,
- papier nieczytelnie zadrukowany czy niewyraźnie zapisany ręcznym pismem,
- telefon generujący podczas połączenia lub odsłuchiwania poczty głosowej
zbędne szumy i trzaski,
- Internet o zbyt niskiej jakości i stabilności połączenia, itp.
▪ Zbyt małe natężenie sygnału w kanale. Przekazywanie informacji prawidłowo
dobranym kanałem (wzrokowym, słuchowym, węchowym, smakowym czy
dotykowym) za pomocą właściwego sygnału, ale o zbyt małym natężeniu, które
nie pozwala na jej prawidłowy odbiór11. Na przykład: za cichym głosem, za
małym drukiem, za słabym zapachem;
▪ Niska odporność kanału na zakłócenia generowane przez otoczenie
komunikacyjne, powodująca zniekształcenie przechodzącej przez niego
informacji. Na przykład użycie kanału słuchowego w otoczeniu generującym
ciągłe dźwięki o dużym nasileniu;
▪ Zbyt mała przepustowość kanału informacyjnego 12 względem ilości
przesyłanych informacji powodująca jego „zapychanie” i opóźnienie
w odbiorze.

11

12
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Ludzie odbierają informacje za pomocą zmysłów charakteryzujących się
określoną wrażliwością na bodźce. Jeżeli informacja przekazywana jest
sygnałem o zbyt małym natężeniu, to nie zostanie odebrana właściwie lub nawet
wcale.
Przepustowość kanału informacyjnego, jest to maksymalna ilość informacji,
jaka może być przesyłana przez kanał w jednostce czasu.

▪ Za bardzo rozbudowany kanał informacyjny. Kanał informacyjny składający
się ze zbyt dużej liczby ogniw narażony jest na oddziaływanie wielu czynników
wpływających na jakość przekazywanej informacji. Na przykład: ustny przekaz
jakiejś złożonej informacji za pośrednictwem kilku kolejnych osób może
spowodować, że dotrze ona do docelowego odbiorcy nieprawdziwa lub
nieaktualna.
Reasumując dobry kanał informacyjny - to taki, w którym nie zachodzą żadne
zmiany treści informacji, a na wyjściu u odbiorcy pojawia się informacja o treści
identycznej, do nadanej przez nadawcę.
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Podsumowanie
W podsumowaniu należy zauważyć, że ta sama informacja może być
przekazywana odbiorcy za pośrednictwem różnego rodzaju kanałów
informacyjnych. Dlatego też, wybór kanału informacyjnego dla zapewnienia
właściwego obiegu informacji pomiędzy jednostkami sfery B+R i publicznego
doradztwa rolniczego, powinien być warunkowany wynikami analizy,
wskazującymi w jaki sposób (jaką metodą) i w jakiej formie przekazać informację,
aby nie zniekształcona dotarła do odbiorcy i została poprawnie odczytana.
Właściwym jest też, aby przed dokonaniem wyboru kanału informacyjnego,
który pozwoli zapewnić sprawny przepływ informacji pomiędzy
zainteresowanymi podmiotami sfery B+R i publicznego doradztwa rolniczego,
nadawca określonej informacji spróbował znaleźć odpowiedź na następujące
pytania:
▪ Czy wystarczy informacja pisemna czy może należałoby słownie poinformować
odbiorcę?
▪ Czy przekaz informacji musi być wzmocniony sygnałami niewerbalnymi?
▪ Czy informację przekazywać osobiście czy przesłać faksem, e-mailem bądź
SMS-em?
▪ Czy ważne jest, kiedy osoba ta odbierze informację?
▪ Czy oczekuje odpowiedzi od tej osoby - a jeśli tak, to w jakiej formie?
Odpowiedzi na te pytania pomogą nadawcy informacji nie tylko dokonać
dobrego wyboru kanału informacyjnego, ale również ocenić czas oraz koszt
dotarcia przesyłanej informacji do jej odbiorcy.
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