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Кіріспе
□----------------------- □

Қазаңстан өзінің серпінді дамуы барысында өркендеудің жаңа 
сатысьі -  ацпараттыц кезеңге аяқ басуда. Интернет, әбжіл байтаныс 
сшцты коммуникацшның жаңа цүралдары элемдегі дерек көздері мен 
базаларьт жаппай пайдаланугамүмкіндік беріп отыр. Ацпарат өндірістік 
фактор гана емес, цогамды демократияландырудың, бшік цүрылымдары 
ашыцтыгының негізгі цүралдарының біріне айналуда. Саясгі және 
экономикалъщ бшіктіц мөлдірлігі мен ашыцтыгына бшік институттары 
мен жамигат арасындагьі «жүртшылыцпен байланыс» (РК) деп 
аталатын өзіндік бір «ацпараттъщ көпір» арцылы цол жеткгзіледі.

Ацпарат жзне ацпараттыц процестер бүцаралыц сананың идео- 
логш, цогамдыц пікір сшцты ерекисе түрлерінің өзегін түзеді. 
Қазацстандыц патриотизмді цалыптастыруда идеологш саласындагьг 
ацпараттыц байланыстарды тиімді басқару маңызды орын алып 
отыр. Бүгінгі таңда атцарушы жэне өкілетті органдардың барлыц 
буындарында, царжы-несиемекемелерінде, үйымдар мен кэсіпорындарда 
жүртшылыцпен байланыс цүрылымдары жасацталган. Кейбір 
деректергецараганда еліміздежүртшылыцпен байланысмамандарыньің 
саны бес мыңнан асады. Ягни, бүцаральщ ацпарат цүралдарының, 
мемлекеттік және цогамдыц үйымдардың өкілдерімен кәсіби түргыда 
жүмыс істей алатын кадрларга деген сүраныс бар.

Осы орайда үйьшдар мен мекемелердің жүртшылыцпен байланыс 
орнататын щ.рылымдары -  баспасөз цызметтері цазіргі заманга 
сай жаңаша көзцарас танытуды талап етуде. Айта кететін бір 
жәйт-жүртшыльщпен батаныс цүрылымдарында жүмыс істей- 
тін мамандардың көпшіпігінің арнайы кэсіптік білімдері жоц. 
Сондыцтан болар, көптеген баспасөз цызметтерінің бүцаралыц 
ацпарат цүралдарымен байланыстары көбіне хабарламалар таратып, 
баспасөз мәслихаттарына журналистерді игацыруга, жарыц көрген 
материалдарды немесе теледидарда берілген сюжеттерді тіркеуге 
саяды. Мацсатты ацпараттыц науцан жүргізу, цовамдъщ пікірді 
зерттеп, оның нэтижелерін саланы болмаса аумацты басцару процесінде 
пайдалану элі де тәжірибеге енбей келе жатыр.
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Жұртіиылыцпен байланыс цызметінде корпоративтік мәдениетті 
цалыптастырумэсепесі бөлек тоцталуды цажет етеді. Ол үшін арнайы 
кәсіби білім беруді жолга цою, оцулыцтар мен әдістемелік цұралдар 
шыгару, жүртшылыцпен байланыс саласындагы цүрылымдарда жү- 
мыс істейтін мамандарга гылыми түргыдан сараланган талаптар 
цою керек цажет. Өйткені, цазіргі замангы ацпараттыц процестерді 
басцару баспасөз цызметтері өкілдерінен экономиканың маркетинг 
және менеджмент сияцты салаларын, әлеуметтануды, әлеуметтік 
психологияны, бүцаралыц каммуникация теориясьін, сондай-ац кор- 
поративтік мэдениет талаптарын білуді талап етеді.

Қолдарыңыздагы кітап-жүртшылыцпен байланыс саласында 
елімізде түцгыш рет жарыц көріп отырган басылым. Онда 
теориялыц проблемалармен цатар көптеген цолданбалы мәселелер 
де царастырылады, коммерциячыц, бейкоммерциялыц және саяси- 
әлеуметтік салалардагы жүртшылыцпен байланыс орнату тетіктері 
сөз етіледі.

Кітап жүртшылыцпен байланыс және жарнама саласындагы 
мамандарга, журналистерге, психологтар мен элеуметтанушыларга, 
мекеме басшылары мен саяси кеңесшілерге арналган.
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1-ТАРАУ
□ ----------------------------------------------------------------- — — □

Ж¥РТШЫЛЫҚПЕН БАЙЛАНЫС ¥ҒЫМЫ, 
ДАМУ ТАРИХЫ. АҚПАРАТ, АҚПАРАТТЫҚ ҚОҒАМ.

КОММУНИКАЦИЯ ЖӘНЕ БАҚ

Тарауда м ы на мэселелер царастырылады:
— Жұртшыльщпен башаныс үаымы жэне оның түрлері
— Жүртшылыцпен байланыстыц пайда болуы
— Ацпарат туралы түсінік. Аңпараттың саясат
— Коммуникацш және бүңаралъщ ақпарат цүралдары

1.1 Жұртшылықпен байланыс үғымы

Тарих қойнауына енген жиырмасыншы ғасырдың соңғы 
онжылдығы қуатты ақпараттық тасқынмен сипатталады. Көпшілік 
тұтынатын хабар-ошарды тараіудың жаңа тұрпатты арналары
— ғаламтор, спутниктік және кабельді теледидар, электронды газет- 
тер, алуан сипатгы радиостанциялар өмірге келді, бұлар жеткізетін 
жаңалық легі күн санап өсе түсуде. Ақпарат экономика саласына, 
индустрия түріне айналды. Оқиғаның жаңалыққа, акпаратқа айналу 
үдерісіне коммуникадияныңжұртшылықпен байланыс (ағылшынша 
«риЫіс геіайопй», қысқаша РК, пиар деп оқылады) жэне бұқаралық 
ақпарат құралдары тікелей ат салысады. Қоғамдық институттардың
-  үкіметтік мекемелердің, партиялардың, коммерциялық ұйым- 
дардың халықпен-сайлаушылармен, тұтынушылармен өзара қарым- 
қатынасы осы РК, жұртшылықпен байланыс арқылы жүзеге асса, 
бұқаралық ақпарат құралдары (қысқаша -  БАҚ) - телерадио, газет- 
журнал, кітап өнімдері екі ортаға дәнекер болады. Бұл түсініктер 
ауқымына жұргшылық байланыстарын басқару формалары және
осыбайланыстардыұйымдастырып,бағытгапотыратынқұрылымдар

ұғымы кіреді.
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Біздің елімізде РК-дың кәсіби қызмет саласы ретінде пай- 
да болуына әлеуметтік қатынастардың дамуы, азаматтық қогам 
институтгарының, нарықтық экономика тетіктерінің өмірге келуі 
түрткі болды. Осы арқыльі экономикалық жэне саяси салалар- 
да бой көрсеткен мүдделерді ескеріп отыру мүмкіндігі туында- 
Ды. Жүртшылықпен байланыс демократиялық қоғамның басты 
белгілерінің бірі болып табылады. Тоталитарлық елдерде, атап 
айтқанда бүрынғы Кеңестер Одагында ақпарат тарату қатаң 
түрде жүзеге асырылып, қоғамдық пікір елеп-ескерілмегендік- 
тен, РК-ға да қоғамдық қажеттілік болған жоқ. Тәуелсіз мемле- 
кетгер достастығы елдерінде, соның ішінде біздің Қазақстанда 
жүртшылықпен байланыстьщ әлеуметгік институт ретінде орны- 
ғуы империя ыдырап, «темір қорған» қүлаған кезеңнен бастау алады.

Осы кезенде билік пен азаматтық қоғам арасында өзара тиімді 
сүхбаторнатуғамүмкіндікберетінсаяситехнологияларғақажеттілік 
пайда болды. Жүртшылықпен байланыстың алғашқы қарлығашы
-  ел президентінің баспасөз қызметі 1990 жылы қүрылды. Кейін- 
нен Үкіметтің, министрліктер мен ведомстволардың, ірі бан- 
ктер мен компаниялардың, облыстық әкімдіктердің баспасөз 
қызметтері өмірге келді. Бүғінгі таңда барлық дерлік мекеме- 
лер мен үйымдардың жүртшылықпен байланыс қүрылымдары 
жасақталған, шағын үжымдардың өзінде осы атқарымдарды 
жүзеге асыратын мамандар бар.

Әлеуметтік бағыттылық, ақпараттың толымдылығы мен 
қолжетімділігі сияқты қагидаттарды үстануына орай РК қоғамдағы 
шынМылық пен ашықтыққа жол ашады. Алайда көптеген сай- 
лау науқандарында түрпайы саяси технологиялардың жиі 
қолданылуына, сондай-ақ БАҚ беттерінде «қара пиар», «лас тех- 
нологиялар», т.б. сияқгы теңеулердің орын алуына байланысты 
жүртшылықпен байланыс саласының кәсіби мамандары қазіргі кез- 
де қоғамда орнығып қалған РК жөніндегі жағымсыз көзқарастарға 
тойтарыс беруге мэжбүр.

Осыған орай жүртшылықпен байланыс үғымының анықта- 
маларына тоқгала кету қажет. Америкалык эйгілі РК зерттеуші 
Сэм Блэк мынадай түжырым береді: «РиЫіс геіаііопз -  шындық
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пен толық хабардарлыққа негізделген өзара түсіністік арқылы 
үйлесімділікке жету өнері мен ғьшымы болып табьшады». Бүгінде 
анықтамалар саны 500-ден асып кетті: жүртшьшықпен байланыс 
жәніндегі кітап жазған авторлардың қай-қайсысы да өз үғым -  
түсініктерін алға тартады. Солардың кейбіреулеріне ғана тоқталып 
етелік.

Сонымен, жүртшьшықпен байланыс дегеніміз:
-  қоғамдық байланыстарды дамыту;
-  жанама жарнама;
-  қоғамдық пікірді басқару жөніндегі ғьшым;
-  жарнаманың жасырын түрі;
-  мәртебелік, немесе фирмалық, жарнама;
-  қазіргі заманғы тенденңияларды ой елегінен өткізіп оты- 

ратын; менеджерлерге кеңес беріп, тапсырысшы-үйымдар 
ғана емес, сондай-ақ олардың аудиториялары да мүдделілік 
танытатын науқандар өткізетін өнер эрі элеуметтік ғьшым;

-  абырой-бедел менеджменті;
-  абырой-бедел жасаушы;
-  үйым жэне оның аудиториясы арасында өзара тиімді қарым- 

қатынастарды орнатып, қолдап отыру жөніндегі алдын ала 
ойластырылып, үдайы назарда болатын қызмет түрі;

-  үйым мен көпшілік арасында өзара тиімді қарым-қатынас 
орнатып, қолдап отыратын менеджмент функциясы,

-  үйым мен оның жүртшылығы арасында өзара түсіністікке 
қол жеткізуге бағытталған коммуникация түрі;

-  үйым мен оның жүртшылығы арасында коммуникациялық 
байланыс орнату жөніндегі менеджементтің дербес функ- 
циясы.

Осы орайда «үйым», «жүртшылық», «коммуникация» де- 
ген үғымдарға түсінік бере кету қажет. Көптеген зертгеушілердің 
пікірі бойынша, «үйым» дегеніміз-әлеуметтік қызметтің кез-кел- 
ген субъектісі. Мүнда меншік түрлері мен қызмет саласы арасын- 
да айтарлықтай айырмашылық жоқ. Яғни, коммерциялық банкті 
де, көтерме сауда фирмасын да, шағын дүкенді де бірдей дэрежеде 
«үйым» ретінде қарастыруға болады. Сондай-ақ ел президентінің
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әкімшілігі мен атқарушы билік органдары, қоғамдық мекемелер де 
осы ұгым аясына кіреді.

«Жұртшылык» дегеніміз -  «ұйымның» әлеуметтік эсері 
багытталып отырган объект болып табылады. Бірақ, бұдан 
«жұртшылық» айтқанға көніп, айдаганға жүре береді деген түсінік 
тумаса керек, қажетті жерде «жұртшылық» өз дегеніне жетіп, 
«ұйымға» әсер ете алады, міне, сондықтан да «ұйым» өз кезегінде 
«жұртшылықпен» әрдайым ынтымақтасып, ұдайы қарым-қатынас 
жасауға ұмтылады.

«Коммуникация» ұғымы (латынның «соттипісаге» -  байла- 
ныстыру, біріктіру деген сөзінен) ақпаратты алу, өңдеу, жеткізу 
жэне сақтау процестерінің жиынтыгы болып табылады. Бұл про- 
цестерд і жеке-тұрмыстық деңгейден ғал амдық-әл еуметтік деңгейге 
дейінгі ауқымда қарастыруға болады.

Ресейдің жұртшылықпен байланыс саласьшдағы ғылы- 
ми мектебінің негізін қалаушьшардың бірі М.А. Шишкина 
жұртшылықпен байланыс «әлеуметтік субъектінің оз жұртшы- 
лығымен тиімді коммуникация жұйесін қалыптастыруға 
бағытталған» деп есептейді. Белгілі батыс ғалымдары С.М.Катлип, 
А.Х.Сентер, Г.М.Брум мынадай анықтама ұсынады: «Паблик ри- 
лейшнз дегеніміз ұйым мен жұртшылық арасындағы өзара тиімді 
байланыстарды орнатуға немесе қолдап отыруға жәрдемдесетін 
басқару функциясы, ұйымның табысқа жеіуі немесе сәтсіздікке 
ұшырауы көбіне осы функцияның дұрыс яки бұрыс атқарылуына 
бащіанысты болады».

Украиндық РК теоретигі В.Г.Королько былай деп жазады: 
«Басқару ретінде ақпараттық сылтау-себеп пен ақпарат туын- 
дату процесін, сондай-ақ қолайлы қоғамдық пікірді мақсатты 
түрде қалыптастыру үшін коммуникация құралдары арқылы 
дайын ақпараттық өнімді тараіуды түсінетін болсақ, паблик ри- 
лейшнз дегеніміз-ақпаратты (соның ішінде әлеуметтік ақпаратты) 
басқарудың арнайы жүйесі болып табылады».

Ресейлік ғалымдар А.Н.Чумиков пен М.П.Бочаров «РК-белгілі 
бір жоба ішіндегі, сондай-ақ жобаға катысушылар және олардың 
төңірегіндегілер арасындағы өзара карым-катынастарды осы жо-
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гііны жемісті жүзеге асыру мақсатымен үйлестіруге бағытгалған 
іішараттық-талдама жэне процедуралық-технологиялық іс-эре- 
ікгттер жүйесі» деп есептейді.

Бұл анықтамалардан «РК -ды  жетік білмейінше жұртшылық- 
г.ен тиімді қарым-қатынастарды жолға қою мүмкін емес» деген ой
— ындайды.

Казіргі таңда елімізде лсұртшьшықпен байланыс теориясы мен 
-рактикасы элеуметтік-экономикалық проблемаларды ұғынықты 
тал дап-түсіндіруге, басқару субъектісі (мемлекеттікжэне қоғамдық 
органдар) жөнінде жағымды пікір қалыптастыруға, қолайлы 
әлеуметтік коңіл-күй ахуалын орнатуга бағыт алып отыр. Түптеп 
келгенде мұндай мақсатты бағытталған іс-әрекет элеуметтік 
жүйедегі тұрақты құндьшық бағдарды қалыптастырып, адам- 
ларды саналы қызметке итермелейді. Сөйтіп, басқару субъектісі 
мен жұртшылық топтары арасындағы көптеген кедергілер жойы- 
лып, халықтың елеулі болігі элеуметтік процестерге, мемлекеттік 
шешімдерді қабылдау мен жүзеге асыруға ат салыса бастайды.

Жұртшылықпен байланыс ауқымында өзіндік коммуникатив- 
тік-технологиялық ерекшеліктерге ие бірқатар бағыттарды атап 
өтуге болады: басқару органдары мен басшылардың жағымды об- 
раздарын жасау, әлеуметтік топтармен қарым-қатынастар орнату, 
кадрлармен жұмыс істеу, тұсаукесер шараларын өткізу, дағдарысты 
ахуалдарды икемге келтіру жэне басқалар. Бұл бағыттардың қай- 
қайсысының да өзіндік басқару жүйесі бар. Алайда, жұртшылықпен 
байланыс бағыттарының әрқилылығына, коммуникативтік ере- 
кшеліктеріне қарамастан олар белгілі бір жүйенің құрамдас 
бөліктері болып табылады.

Жұртшылықпен байланыстың бүгінде имиджмейкинг, РК- 
брендинг, медиа-рилейшнз, кикілжіндерді реттеу, лоббистік 
қызмет, кеңесшілік сияқты түрлері қалыптасып қалды. Бұлардың 
мынадай қысқаша сипаггамалары бар.

Имиджмейкинг (ағылшынның іта§е-бейне жэне такіп§-жа- 
сау, өндіру деген сөздерінен туындайды) -  менеджменттің ежелгі 
түрлерінің бірі. Жұртшылықпен байланыстың бұл түрінің басты 
міндеті — қайсыбір ұйымның, басшының бейнесін жұртшылық 
топтары үшін жағымды кейіпте мүсіндеу.
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РК-брендинг (бренд-сауда маркасы) -  бұқара санасына 
сараланған сөздерді, танымал символдарды, мэн-мағыналарды 
сыналап енгізу үрдісі, осы арқылы жұртшылықпен байланыс 
субьектісінің алға қойған мақсаттарына қарай адамдарды бірік- 
тіріп, топтастыруға, немесе, керісінше, қарсыласушы, бэсекелес 
топтарға бөліп, ажыратуға болады. Басқаша айтқанда, бренд де- 
геніміз белгілі бір сөз саптау үрдісі бойынша адамдардың қандай да 
бір жұртшылық топтарына қатыстылығын айқындауға мүмкіндік 
беретін өзіндік бір анықтауыш болып табылады.

Медиа-рилейшнз-мақсатты аудиторияларға компанияның не- 
месе ұйымның қызметі туралы ақпараттық хабарламалар жеткізу 
мақсатында бүқаралық ақпарат құралдарымен білікті түрде жүмыс 
істеу үрдісі.

Кикілжіңдерді реттеу айырықша біліктілік пен машықты та- 
лап етеді. Жүртшылықпен байланыстың бүл түрі бәсекелес ортада 
текетірес пен шиеленісті бэсеңдетудің жолдары мен әдіс-амалда- 
рын іздестіруді мақсат түтады.

Лоббистік қызмет лобби жасаушы топтың мүдделеріне орай 
шешім қабылдату мақсатымен мемлекеттік лауазымды түлғаларға 
ықпал етуге бағытгалады, бүл қызметке жүртшылықпен 
байланыстың бүкіл белгілері тән болғандықтан, ол РК-дың бір 
түрі болып табылады.

Жүртшылықпен байланыстың эрбір түрінің ауқымындагы 
міндеттерді шешу түрлі салалардағы мамандардың күш-жі- 
гер фірікгіруін талап етеді. Мәселен, имиджді қалыптастыруға 
аналитик-ғалымдар, психологтар, визажистер, спичрайтерлер, 
элеуметтанушылар, көгапілік акдияларды үйымдастырушылар, 
жарнамашылар ат салысады. Осындай функционалдық еңбек 
бөлінісі жүртшылықпен байланыстың барлық түрлеріне тэн. 
Ал осындай саралау нәтижесінде жұртшылықпен байланыс 
ауқымында тар шеңбердегі функционалдық міндетгерді орындай- 
тын, арнайы білімі, машығы бар мамандар пайда болды.

Қазіргі таңда жұртшылықпен байланыс аукымындағы еңбек 
бөлінісі мына төмендегідей негізгі кызмет турлерінің өмірге келуі- 
не түрткі болды.
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-  РК-науқандарды аналитикалық қамтамасыз ету. Қызметтің 
бұл түрімен ең алдымен аналигиктер, әлеуметтанушылар, 
психологтар айналысады. Олар басқарушылық әсер ету 
объектісі болып табьшатын жұртшылық топтарының 
көңіл-күйін, райын, құндылық бағдарларын зерделейді, 
әлеуметтік-экономикалық және саяси ахуалды зерттеп, 
қандай да бір РК науқанына тікелей басшылық жасайтын 
менедасерлер үшін нүсқамалар әзірлейді.

-  Рекламистика, жарнама науқанының түжырымдамасын 
түзіп, жұртшылық топтарын қүлақтандыруға, көпшілік 
санасына белгілі бір бейне-образдарды сіңіруге жэне 
олардың бойында басқару субъектісінің мақсаттарына сай 
келетін иланым-сенімдерді қалыптастыруға қажетті эртүрлі 
жарнамалық өнімдер жасауды білдіретін қьізмет түрі.

-  Медиа-жоспарлау, немесе жарнаманы, өзге де ақпараттық 
материалдарды бұқаралық ақпарат құралдарында орналас- 
тыру жоспарын түзу.

-  Имиджмейкинг, сөздің қысқа мағынасында топ-менеджер- 
лер образы мен мінез-құлқын жағымды ету мақсатында 
РК-кеңесшілердің олармен мақсатты жұмыс істеуі.

-  Спичрайтинг, немесе басқарудың жоғары буыны үшін 
сөйлейтін сөз мэтінін жазу.

РК қызметі түрлерінің бүл келтірілген тізімін толық деуге 
болмайды. Қазіргі танда ньюсмейкер, веб-дизайнер сияқгы жаңа 
мамандықтар пайда болды. Сөйтіп, жүртшылықпен байланыс са- 
раланып қана қоймай, сондай-ақ кәсіби белгілер бойынша да өрісін 
жая түсуде.

Жұртшылықпен байланыстың 
даму тарихы _______________

Жүртшылықпен байланыс өз дамуында ең алдымен батыс 
қоғамындағы әлеуметтік құрылыстың күрделенуіне қатысты 
болған бірнеше кезеңнен өтгі. Осындай төрт кезең атап өтіледі.
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XIX ғасырдың орта түсынап бастап жарнама моделі сахнаға 
шығып, ол біржақты байланыспен ерекшеленді. Қазір бұл модель 
сирек қолданылады.

XX ғасырдың басында қоғамдық ақпарат моделі туындады. 
Оған ақпаратгың қоғамда белғілі бір ұйымның мақсат-мүддесіне 
орай таралуы, хабарламаның объективтіліғіне басты көңіл 
бөлінуі тән болды. Бірақ бүл модель де коммуникация процесінің 
біржақтылығымен айырмаланды.

1920 жылдан бастап екіжақты ассиметриялық модель пай- 
да болды. Бүл модельғе аудиторияның үстанымдарын кейін- 
нен өзғерту мақсатында зерттеп-білу тән еді. Алғашқы екі 
модельмен салыстырғанда ақпараттық эсер ету объектісінің мінез- 
қүлқы мен ішкі жай-күйі көбірек назарға алынды. Бірақ, мүнда 
манипуляторлық, насихаттық сарындар басым болды. Модель 
қоғамның саяси және экономикалық салаларында қолданылды, 
қазірғі таңда ол тауар жэне қызметтер өндірісіне қатысты РК- 
практиканың 15-20%-ын қүрап отыр.

XX ғасырдың орта түсынан бастап екіжақты симметри- 
ялы модель қолданылып келеді. Әсер ету объектісімен өзара 
түсіністік пен эріптестік, объектінің мүдделерін барынша ескеру, 
этикалық қырдың басым рөлі, насихаттан, жалғандық пен алдау- 
арбаудан бас тарту оның ең басты принциптері болып табылады. 
Сарапшылардың бағалауынша, болашақ -  осы модельдікі.

Заманымыздың айшықты белғілерінің бірі ретінде 
жұртшылықпен байланыс қалыптасып, дамудың өзіндік белесті 
жолдарынан өтті. Оның қаз түруы XIX ғасырмен түспа-түс келеді. 
РК терминін АҚШ-тың үшінші нрезиденті Т.Джеферсон алғаш рет 
қолданды деғен қауесет бар. Американың алтыншы президенті 
Э.Джексон да журналистер қауымының қызметіне жиі жүғінғені 
белгілі. Сол түста (1830-шы жылдары) бүл атаусөз «ортақ иғілікке 
бағытталған әрекет» деғен үғымды білдірғен. Сондай-ақ осы РК 
терминін америкалық Д.Идон 1882 жылы енгізді деген де сөз бар.

Қызметгерді түтынушылардың пікірін зерттеп бі;і) жөніндегі 
қам-қарекеттің алғашқы мысалдары 1883 жьыдың үлесіне ти- 
еді. «Белл телефон компани» фирмасыньін директоры Т. Вайль
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кәсіпорынның жергілікті бөлімшелеріне қызметтер сапасы мен 
5аға саясатын ой елегінен өткізу жөнінде тапсырма берген. Бүл 
фирма ХХ-ғасырдың басында-ақ өзіне тиімсіз заңнамаға қарсы 
бағытталған газет материалдарының топтамасын үйымдастыру 
науқанын өткізген. 1911 жылы британ вигтерінің (\үҺі§з, 
Үлыбританиядағы саяси партия, XIX ғ. екінші жартысын- 
да Либералдық партия соның негізінде дүниеге келді) серкесі 
Д.Ллойд-Джордж үлттық сақтандыру заңына қоғамдық қолдау 
көрсету жөнінде науқан жүргізген. Бірінші Дуниежүзілік согыс 
кезінде В.Вильсон әкімшілігі жанында кәсіби газетші Дж. Крилдің 
үсынысы бойынша насихаттық комитет (тарихқа «Крил коми- 
теті» деген атпен енген) күрылған. «Крил комитетінің» көптеген 
кызметкерлері соғыстан кейін жарнама саласына ауысқан. Наси- 
хат саласындағы кэсіпқойлардың жарнама жэне жүртшылықпен 
байланыс саласына «жылыстауы» Екінші дүниежүзілік соғыстан 
кейін де байқалған.

Кәсіпкерлер тобының жүртшылыққа деген көзқарасының 
өзгеруін кей зертгеушілер «алғашқы пиаршы» А.Л.Лидің 
(1877-1934 жж.) қызметімен байланыстырады. Мамандығы 
журналист А.Ли 1914 жылы үлкен Рокфеллердің баспасөз 
хатшысы болған. Сол кезеңде бизнес пен кәсіподақтардың, қаржы- 
саясат олигархиясының жэне солшыл либерал зиялылардың 
қарым-қатынастары ушығып түр еді. А.Ли газет жарияланым- 
дарының, фотосуреттер мен кинороликтердің көмегімен өзінің 
басшысының қайырымдылықтан қаржы аямайтын үлкен әулет иесі 
ретіндегі бейнесін жасай алған. Ал, шындығында Рокфеллердің 
жүртшылыққа деген көзқарасы қарапайым халықты «төмен са- 
найтын» өзге де үстем тап өкілдерінің пікірінен соншалық алысқа 
үзамайтын.

Либералдық үстанымдарға берік А. Ли жекеменшік кэсіп- 
керліктің жақтаушысы болатын, бірақ солшыл көзқарастағы өзге 
эріптестерінен бір өзгешелігі -  ол жұртшылық алдында «үлкен 
бизнестің» жағымды имиджін жасауға үмтылды. Мэселен, 
Дж.Рокфеллерге баспасөз атташесі болып келерден көп бүрын А. Ли 
көмір компаниясы басшылығы жанындағы жүртшылықпен байла- 
ныс маманының атқарымдарын орындады. Ереуіл алдындағы аху-
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алда ол газетшілерді жанжалды шынайы көрсетуге, жүртшылықты 
кэсіподақгарға, сондай-ақ жұмыс берушілерге объективті көзқарас 
таньпуға үндеді, сөйтіп, шиеленістің ширығуын бэсеңдетуге ты- 
рысты. А.Ли газет редакцияларына жөнелткен «Принциптер ту- 
ралы Декларацияда»: «шынайылығын өзім қосыла тексеруге 
қуана-қуана келісетін материалдарды ғана жөнелтемін» делінген 
болатын. Шамамен осы түста А.Ли темір жол фирмаларының паб- 
лиситиімен, яғни жағымды бейнесін жасаумен айналысты. Темір- 
жол апаттары туралы желбуаз қауесет енді-енді дамып келе жатқан 
көліктің келешегіне кесе-көлденең түрған еді. Газет редакцияла- 
рында осы түйткілді объективті түргьщан қарауға қол жеткізген 
А.Ли жүртшьшыкгы теміржол апатына үшырау қаупі Нью-Йорк 
көшесінде экипаждың немесе сирек үшырасатын автомобильдің 
астына түсу ықтималдыгынан аспайтынына сендіре алды.

А.Лидің күш-жігері арқылы «идеалистік» деп атауға түрарлық 
РК моделі өмірге келді. Жүз жылдай бүрын оның қисыны тым 
қарапайым-тын, түптеп келгенде «Ақиқат, тағы да ақиқат, ақиқаттан 
бөлек еш нәрсе де емес» деген үстанымға саятын. Ал бүгінде, 
қазіргі заманғы әлеуметтің ерекшелігіне сәйкес сыпайы РК-техно- 
логиялар қогамдық өмірдің қайсыбір саласы бойынша объективті 
түсінік беретін репрезентативті («салиқалы») ақпарат жиынтығын 
үсынатыны белгілі. Жүртшылықпен байланыстың кез келген идеа- 
листік моделінің ортақ белгілері мыналар болып табылады:

-  имидж дегеніміз жүртшьшықпен байланыстың объектісі-
- нысаны туралы объективті, жағымды ақпарат жиынтыгы

ретінде қарастырылады;
-  объективтілік пен шынайылық негізге алынады;
-  коммуникация жүртшылық келісіміне, әлеуметтік қатынас- 

тардың үйлесімділігіне бағытталады.
1902 жылы «Чикаго Эдисон компани» қызметкері С.Инсалл 

ақпараттық-жарнамалық мақсатта электрлендірілген коттедас 
салып, 1909 жылы кино түсірімді жүртшылықпен байланыс 
мақсатгарына түңғыш рет пайдаланды. 1904 жылы екі американ 
жоғары оқу орынында -  Пенсильвания және Висконсин универси- 
теттерінде жүртшылықпен байланыс жөніндегі бюролар қүрылды.
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Автоиндустрия серкесі «Форд моторз» болса 1908 жылдан бастап 
фирмаішілік газет шыгарып, 1912 жылдан бастап түтынушыларға 
сүрау салып келеді.

Екіжақты жүртшылықпен байланыс моделінің пайда болуына 
ДҚТІТ Ақпарат агенттігінің қоғамдық ақпарат комитетінің қызметі 
көп септігін тигізді. Комитетгің жүмысында қолданылған әдістер 
мен техника қоғамдық ақпарат моделі үшін біртекті болғанымен, 
Агенттік қызметкерлерінің жүртшылық иланатын жэне естігісі ке- 
летін материал негізінде ақпарат әзірлеуі маңызды саналады. Ко- 
митет агымдағы ақпаратты әрдайым мүқият реттейтін және оның 
эмоцициялық деңгейде қабыл алынуы үшін кәдімгідей күш-жігер 
жүмсайтын. Жұртшылықты иландырудың жаңа әдіс-тәсілдерін 
колданған жаңа буын өкілдеріне қолдау көрсеткен де осы Комитет 
болатын. Кейіннен бүл әдістер элеуметгік-психологиялық гылымға 
негіз қалады. Жас мамандар арасынан З.Фрейдтің жиені, зертге- 
уші эрі практик Э.Бернейзді атап өтуге түрады, оның еңбектері 
жүртшылықпен байланыстың екіжақты моделіне жақсы мысал 
бола алады. Әлеметтік-психологиялық әдістерді жүртшылықпен 
байланыста қолдану идеясы нақ осы Э.Бернейзге тиесілі. 
Жұртшьшықпен байланыстың әлеуметтік қызметтің дербес түрі 
ретінде өз алдына жеке отау тігуі Бернейздің есімімен байланыс- 
тырылады. А.Ли сияқты Э.Бернейз де коммуникация нәтижесінде 
алынған жұртшылықтың көзқарасы кез келген үйымның қызметі 
үшін маңызды екендігін атап көрсетгі. 1919 жылы Бернейз 
танымдьшықгы басқару жөнінде фирма құрды.

Бірінші Дүниежүзілік соғыстан кейін әлеуметтік коммуника- 
тивтік технологияларды талдайтын кітаптар дүниеге келді. 1923 
жылы Э.Бернейз жұртшылықпен байланыс жөніндегі алғашқы 
кітаптардың бірін жарыққа шыгарды. Осы жылы А.Лидің 
«Паблисити» атты кітабы шықгы, мұның алдында американ 
социологиясының классиғі У.Липпманның «Қогамдық пікір» атты 
кітабы өмірге келген болатын.

У.Липпман бұқаралық ақпарат құралдарының (қысқаша-БАҚ) 
қоғамдық пікірді қалыптастырудағы рөлін бағалап, билік пен 
корпорациялардың қоғамдық пікірмен санасуы қажеттігін атап
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көрсетті. Ғапымдар мен практиктердің іс-әрекеттері өз жемісін 
берді. 1927 жылы «Американ телефон энд телеграф» фирмасының 
вице-президенті, В.Вильсонның бұрынғы кеңесшісі А.Пейдж 
корпорациялардың элеуметтік жауапкершілігі артқанын атап өтті.

1937 жылы «Дженерал моторз» фирмасының жұртшылықгіен 
байланыс жөніндегі кеңесшісінің қызметіне П.Г эррет шақырылды. 
Фирма басшылығы оның алдына компанияныц жағымды, ал кор- 
порация басшылығымен тынымсыз күресіп жүрген кэсіподақтың 
жағымсыз бейнесін жасау міндетін қойды. Гэррет қолданған іс- 
шаралар нәтижесінде жұртшылық кэсіподақты теріс пиғылмен 
қабылдады. ал бүған көңілі толған «Дженерал моторз» басшылығы 
фирманың имиджін одан эрі жетілдіру үшін білікті маманға бір 
миллиард доллар үсынды. Ал, П.Гэррет жүртшылықпен байла- 
ныс жөніндегі осындай аста-төк науқанды өткізуден бас тартты. 
Ол кейіннен фирма басшылығын жүмысшыларға жеңілдік беруге 
көндіре алды, қоғамдық пікірдегі ахуалды зерттеу, сондай-ақ ав- 
томобильдерді өткізуді жақсарту мақсатымен сұранысты зерделеу 
жөнінде науқандар үйымдастырды.

1945 жылы Э.Ньюсом «екінші» Г.Фордтың жүртшылықпен 
байланыс жөніндегі кеңесшісі болып істеді. АҚПІ экономикасын- 
Дағы соғыстан кейінгі дүмпу нәтижесінде жүртшылықпен байланыс 
жөніндегі кеңесшілердің атқарымдары элеуметтік бағдарламалар 
мен қайырьшдылыққа қаржы бөлу мәселесін кәсіпкерлер назарына 
жеткізу міндетімен толыққан болатын. АҚШ-тағы жүртшылықпен 
б^йланыстың біржолата «заңдастырылуына» 1950-жылдары ав- 
томобиль жэне теміржол компаниялары арасында орын алған 
сот кикілжіңі себепкер болды. Бүлардың қай-қайсысы да осы 
тайталас барысында адвокаттар қызметіне ғана емес, сондай-ақ 
жүртшылықпен байланыс мамандарының көмегіне жүгінді. Осы 
процестегі соңғы нүктені жүртшылықпен байланыс мамандарының 
қызметін зацдастырған АҚШ-тың Жоғарғы соты қойды. Сот пиар- 
агенттіктерге клиенттер сүттен ақ, судан таза болмаган күннің 
өзінде олардыц мүдделерін жақтауға рүқсат берді.

Жүртшылықпен байланыстың Батыста (алдымен АҚШ-та, 
кейіннен Еуропада) қоғамдық өмірдің дербес саласы ретіндегі
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калыптасуының шоқтықты кезеңі постиндустриялық қоғамның 
іргесі қаланған 1960 жылдармен түспа-түс келді. 1970 жылы 
жұртшылықпен байланыс дербес пән ретінде университеттер мен 
колледждердің оқу бағдарламаларына енді, жүртшылықпен бай- 
ланыс қызметі «өзіне көңілі толатын» эрбір фирмада пайда бол- 
ды. Қазіргі таңда жұртшылықпен байланыс институционалданған 
күрылым болып табылады. Ынтымақ-бірлігі бар халықаралық 
жұртшылықпен байланыс қауымдастығы қалыптасқан.

Еуропадағы жұртшылықпен байланыс қызметі америкалық 
жұртшылықпен байланыс теориясыныц ықпалыңда болғанымен, 
кейіннен өзіндік төлтума ғылыми мектептер қалыптаса баста- 
ды. Мәселен, Германияда жұртшылықпен байланысты қоғамдық 
күштерді бірікгіретін құрал ретінде бағалаған ерекше тұжырым- 
дама өмірге келді. Жұртшылықпен байланыстың негізгі міндеті 
ретінде жекелеген субъектілердің қоғамда дұрыс бағыт-бағдар 
мен ақпарат алуына жэрдемдесу, өзіндік пікірін қалыптастыруына 
жәрдемдесу қарастырылды.

Жұртшылықпен байланыстың француз мектебінің өкілдері 
адам факторы есепке алынатын өз принциптері мен техноло- 
гияларын жасауға ұмтылды. Корпоративтік мүддені ілгері жы- 
лжыту принципі басым америкалық жұртшылықпен байланыс 
түжырымдамасынан осындай айырмашылығына байланысты ол 
«сенім стратегиясы» деген атауға ие болды.

«Социалистік лагерьде» болуына байланысты Батыстан кен- 
желеп қалған Орталық жэне Шығыс Еуропа елдерінде ұлттық 
жұртшылықпен байланыстың өркендеуі өткен ғасырдың 90- 
шы жылдармен тұспа-тұс келді. Үйымдық тұрғыдан топтасу 
мақсатында кэсіби ассоциациялар пайда болып, олар:

1990 жылы -  Венгрия мен Словенияда;
1994 жылы -  Польшада;
1996 жылы -  Болгарияда құрылды.
Чехияда жұртшылықпен байланыс 1990 жылдардың басы- 

нан дами бастағанымен, чех пиаршыларының салалық ұйымы
-  Чех Республикасы РК агенттіктерінің ассоциациясы 1996 
жылдан жұмыс істеуде. Сөйтіп, Орталық жэне Шығыс Еуропа
2-3/106-09
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әлемдік жұртшылықпен байланыс қоғамдастығының ажырамас 
бөлігіне айналып келеді. Әлбете, аталған нарық АҚШ пен Батыс 
Еуропа нарықтарымен салыстырғанда элдеқайда кенже. Алай- 
да бұл нарық жедел өсіп келеді және оған қазіргі таңда әлемдік 
нарықта байқалып отырған негізгі үрдістер тэн. Солардың бірі -  
жаһандану. Ғаламдық жүртшылықпен байланыс желілері түрлі ел- 
дердегі жүртшылықпен байланыс агенттіктерінің офистерін толық 
құқықты филиал немесе өкілдік есебінде ресімдеп, өз қарамағына 
алуда немесе олардың акцияларьш иемденуде. Бұл әлемнің барлық 
елдерінде дерлік байқалып отырған үрдіс болып табылады.

Дегенмен, 1990 жылдардың басындағы жедел даму қарқыны 
толысу, яғни жұртшылықпен байланыстың мэнін жете түсіну 
үдерісімен қатарласа өрби алмады, көптеген елдерде РК-дың 
этикалық кодекстері болмады. Батыс Еуропадағы, Солтүстік 
Америка мен Азиядағы кэсіпқой жүртшылықпен байланыс 
мамандарының өзара қарым-қатынастары мардымсыз болды. 
Сөйтсе де өткен кезең ішінде жүртшылықпен байланыс техноло- 
гиясы баспасөз релиздерін жазып, тараіудан дағдарысқа қарсы 
РК жэне инвесторлармен байланыс сияқты мамандандырьілган 
коммуникациялар деңгейіне дейін көтерілді, ал журналистермен 
қарым-қатынас маркетинг қырларын түсінуге, жұртшылықпен 
байланыс кәсіпқойларының еңсе тіктеп, олардың агенттіктерінің 
қаз тұруына жэрдемдесті.

Жаңа мектептердің қалыптасуымен қатар элемдік жұртшы- 
лықпен байланыс қоғамдастығының шоғырланып, топтасуы жүзе- 
гелсты, салада жұмыс істейтін кэсіпқойлар бірлестіктері қүрылды, 
кэсіби мінез-құлық кодекстері әзірленді. Мэселен;

1948 жылы -  РиЫіс Кеіаііопз Зосіеіу оҒАгаегіса (РК8А) -  Аме- 
рика Жұртшылықпен байланыс қоғамы қүрылды.

1953 жылы -  Халықаралық сауда палатасы РК жөнінде комис- 
сия құрды.

1954 жылы -  РК8А алгашқы РК этикалық кодексін жасады.
1955 жьшы Лондонда Халықаралық РК ассоциаңиясы (ІРКА) 

құрылды.
1959 жылы Еуропалық Паблик рилейшнз конфедерациясы 

(СЕРК) құрылды.
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1961 жылы ІРКА кәсіптік мінез-құлық жэне РК этикасын 
обылдады.

1978 жылы Паблик рилейшнз саласьшдағы кэсіби мінез- 
кұлықгың Еуропалық кодексі қабылданды.

1994 жылы Жұртшылықпен байланыс жөніндеғі Ресей ассо- 
ішациясы (РАСО) «Кэсіби абырой кодексін» қабылдады.

2008 жылы Қазақстан Республикасының Жұртшылықпен 
?айланыс жөніндегі үлттық ассоциациясы (ЖБ¥А) Қазақстан 
Респ> бликасының Жұртшьшықпен байланыс саласындағы кэсіби 
және этикалық принциптері кодексін қабьшдады.

Жұртшылықпен байланыстың Еуропадағы дамуының 
стратегиялық модельдері осы аймақ елдеріндегі жалпыға ортақ 
оірігу тенденцияларымен сайма-сай келеді. Кірігуге жэне бірлікке 
деген ұмтылыс элеуметтік-экономикалық, саяси, мэдени салалар- 
ды ғана қамтымайды. Жұртшылықпен байланыс үшін практикада, 
сондай-ақ білім беруде қолданылатын өзіндік бір стандарт құру 
идеясы актуалды бола түсуде.

Мұндай стандарт не үшін қажет? Ең әуелі ол стандарт РК 
сатасындағы мамандар үшін ортақ негіз жасайды, пікірталастар 
мен білім алмасу ірғетасын қалайды.

Жұртшылықпен байланыс стандарты мәселесі жуық арада 
толыққанды шешімін таба алмауыдаықтимал. Алайда қазіргі таңда 
жұртшылықпен байланыс стандартының түйткілді тұстарына 
көңіл бөлу, ахуалдың барысын айқындап, Еуропа назарын осы 
проблемаға аудару маңызды мэнге ие болып отыр.

Кәсіби тұрғыдан алғандағы жұртшылықпен байланыс стандар- 
ты бірқатар зерттеушілердің пікірінше мынаған саяды: ол стандарт 
болашақ маман алатын білімнің, кісілік қарым-қатынасының, жеке 
бас қасиеттерінің сипаттамасы, сондай-ақ кэсіптік машықтардың 
жиынтығы болып табылады. Мұндай сипаттама стандарт бола 
алуы үшін оған кәсіптің өзі де, сондай-ақ кэсіпқойлар да барлық 
жағынан сай келуі тиіс.

Сөйтіп, стандарт мазмұны жұртшылықпен байланыс кәсібінің 
жэне оның мақсаттарының сипатамасын түзуге тиіс болғанымен, 
бүл аталған сипаттама да ұдайы даму ахуалында өзгеріп тұрады. 
Сондай-ақ Еуропаның өзінде жұртшылықпен байланыстың
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тика өз жарияланымдары арқылы өзге элеуметтік инстиіутгарға 
ғана емес, сондай-ақ электоратгың көңіл күйіне де әсер ете 
алады, сөйтіп, биліктің алғашқы екі тармағының сайланбалы 
органдарының құрамын жасақтауға ықпал жасайды.

Бұқаралық ақпарат құралдары дамуының қазіргі таңцагы 
тенденциясы -  ақпараггық қоғамға бетбұрыс болып табылады. 
Әлемдік журналистика жаңа сапалық деңгейге -  цифрлық теле- 
дидар бағдарламалары мен баспасөз өнімдерін өндіруге көшті. 
Қазақстан журналистикасы да интеракгивті теледидар стандарт- 
тарын қолдануға қам жасау үстінде, көптеген газеттердің редак- 
циялары өз басылымдарының электронды нұсқаларын виртуалды 
кеңістікке шығарып үлгірді.

Бақылау сұрақтары

1. Қазіргі цогамдагы жүртшылъщпен байланыс рөліне 
тоцталыцыз.

2. Жүртшылыцпен байланыстыц даму кезецдерін атаңыз.
3. Қазаңстандагы жүртшылыцпен байланыстыц пайда болу 

және даму ерекшеліктеріне тоцталыцыз.
4. «Ацпарттыц цогам» және «әлеуметтік ацпарат» 

түсініктерін талдацьіз.
5. Бүцаралыц ацпарат цүралдарына сипаттама беріціз.
6. Журналистика үгымын түсіндіріңіз.
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