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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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2-тарау□------------ □

Жұртшылықпен байланыстың 
субъектісі мен объектісі, 

мақсаттары мен міндеттері, 
принциптері мен функциялары. 
Жұртшылықпен байланыс және 

маркетингтік коммуникациялар жүйесі.
Медиарилейшнз

Тарауда мына мәселелер қарастырылады:
-  Жүртшылықпен байланыстың субъектісі мен объек- 

тісі
-  Жүртшылъщпеп байланыстыц мацсаттары мен мін- 

деттері
-  Жүртшылыцпен байланыстың принциптері мен функ- 

циялары
-  Жүртшылъщпен байланыс және өзге гылымдар
-  Маркетингтік коммуникациялар және жүртшылъщпен 

байланыс
-  Жүртшылъщпен байланыс және медиарилейшнз

Жұртшылықпен байланыстың 
субъектісі мен объектісі, мақсаттары мен  
міндеттері, принциптері мен 
функциялары

Жұртшылықпен байланысты қоғамдық қатынастар, әлеуметтік 
«зара байланыс, әлеуметтік процестерді басқару, коммуникациялық 
өзара байланыс, қауымдастық, қоғамдық пікір, адамдарға әсер ету 
гехнологиясы сияқты ұғымдардан тыс қарастыруға болмайды. 
Жұртшылықпен байланыс ең эуелі қогамдық пікірді басқару сала- 
сымен тығыз байланысты, бұл ұғым жұртшылыққа әсер ету деген-

2Л
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орнатуы болып табылады. РК мақсаттарына сәйкес ішкі (меке- 
ме қызметкерлері) және сыртқы өзара байланыстарды жолға қою 
жөніндегі бағдарламалар мен іс-шаралары жасалады.

Жұртшылықпен байланыстың негізгі міндеттері ретінде әдетте 
мына төмендегілер көрсетіледі:

-  Мекеменің оны қоршаған элеуметтік ортамен байланы- 
сын (коммуникаңиясын) қамтамасыз ету' арқылы қоғамның 
толыққанды мүшесі ретіндегі мекеме бейнесін-образын 
қалыптастыру;

-  Бәсекелестік күресте озық позицияларды камтамасыз ету;
-  Мекеменің қоғамға эсерін ртғайгу;
-  Беделді, белгілі де ықпалды саясаткерлер, ғалымдар, өнер, 

мэдениет, ғьшым-білім қайраткерлері арасындағы мекеме 
достарының ауқымын кеңешу;

-  ¥йымның өз ішінде жағымды психологиялық көңіл-күй 
ахуалын орнаіу.

Фирмаішілік қарым-қатынастарды үйлестіруге бағытталған 
РК-дың басты міндеттерінің бірі -  дағдарысты ахуалдарды ши- 
еленістірмей шешу жэне олардың алдын алу болып табылады, 
мұның өзі ықтимал қауіпті біліп-сезіп отьфуды жэне туындай 
қалған жағдайда оны жою жоспарларының болуын талап етеді, 
атап айтқанда:

-  «Типтік», яғни күнделікті дагдарысты ахуалға арналган 
ақпаратты жинастыру;

- -  Басшылықты жаттықтыру, тренингтен өткізу;
-  Хабарлау қүрылымын жасақгау;
-  «Оң көзқарастагы» бейресми (неформал) түлғалар тізімін 

жасау жэне т.б.
Жұртшылықпен байланыстың мэн-маңызы ұйым (мекеме, 

кэсіпорын, партия, қоғамдық қозғалыс) халықпен арадағы қарым- 
қатынастарды орнатып, қолдап отыру үшін жүзеге асыратын ком- 
муникативтік іс-эрекеттердің өзге түрлерімен РК-ды салыстыру 
барысында бедерлене көзге түседі, Бір жағынан, бүл қызметтің 
(РК-дың) жарнамамен ұқсастығы бар. Дегенмен, жүртшылықпен 
байланыс сүхбат орнату, мәмілеге келу арқылы жүртшылықпен
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«глісімге келуге бағытталады. РК-дың негізгі мақсатгарының 
5ірі — жүртшылықпеіі байланыс субъектісінің жағымды имиджін 
яалыптастыру болып табылады, ал жарнаманың мақсаты тау- 
ігаы өткізу. Жарнама белгілі бір ақыға орналастырылады, ал 
жұртшьшықпен байланыс ауқымында таратылатын ақпарат ақылы 
:ипатқа ие емес.

Жүртшылықпен байланыс элеуметгік тенденцияларды зер- 
лгелеуге, олардың салдарларын талдап, болжауға, қоғамдық пікір, 
әетүрлі тараптардың үстанымдары, өзге де мәселелер туралы де- 
ректерді талдауға және баға беруге бағытгалады. Жүртшылықпен 
'•аиланысты үйымдастыру жөніндегі қызмет бағдарламаларды 
зертгеуден, жоспарлау мен жүзеге асырудан, осы бағдарламалар- 
і ы н  жүртшьшыққа эсер ету тиімділігін айқындаудан түрады.

Жүртшылықпен байланыс ауқымындағы қызмет мазмүнында 
клиенттерге саясат, іс-эрекет жэне коммуникация мэселелері 
бойынша кеңес беру, үйымдарға, мекемелерге үсыныстар жасау, 
іғни консалтингтік қызмет көрсету елеулі рөл атқарады.

Жүртшылықпен байланыс жүйесіндегі қызмет бірқатар при- 
=циптерге сүйенеді. Жүртшылықпен байланыстың негіз қалайтын 
ізринциптерді Д.Ньюсом, А.Скотт, Дж.Турк түжырымдаған. Олар 
мыналар:

Жұртшьшықпен байланыс қиялдағы емес, нақты өмірдегі бол- 
мыспен, дақпыртпен емес, айқын дерекпен істес болатындықтан, 
с«ың жемісті жүмыс жүргізуі үшін ақиқат шындық тшіап етіледі, 
сондықган РКбағдарламаларын мүқиятжоспарлап, орындау қажет, 
мұлың негізгі мақсаты -  қоғам мүдделерінің шынайы ақпаратқа 
іеген қажеттілігі, сүранысын қанағаттандыру.

Жүртшылықпен байланыс-жеке бастың емес, жүртшьшықгың 
м^ддесі басым мэнге ие болатын қызметтерді көрсетуге бағыт- 
тглган кэсіп. Басқаша айтқанда, РК-жұртшылыққа адал қызмет 
ету.

Жұртшылықпен байланыс жөніндегі маман жұртшылыққа 
үн қатып, қалың көпшіліктің үйым үсынған бағдарламалар мен 
с-аясатты қолдауына жүгінетіндікген, осы бағдарламалар мен са- 
яси бағыттарды таңдаудағы басты өлшем қоғамдық мүдде болуға
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тиіс. Сондықтан да жұртшылықпен байланыс маманы өз клиенті- 
не «жоқ» деп айта алатындай немесе жұртшылыкты теріс бағытқа 
түсіретін бағдарламаны орындаудан бас тартатындай жігерлі бо- 
луы тиіс.

Жұртшылықпен байланыс маманы жұртшылыққа коммуни- 
кацияның бұқаралық арналары болып табылатын бұқаралық 
ақпарат құралдары арқылы арнау жолдайтындықтан, осы 
арналардың тазалығын сақтауға міндетті. Ол бұқаралық ақпарат 
құралдарын әдейі немесе ойда-жоқга адастырмауға тиіс.

¥йым мен оны қоршаған жұртшьшық арасында делдал бола 
отырып, жұртшылықпен байланыс маманы өтімді коммуникатор 
болуы тиіс, өзара түсіністікке қол жеткенге дейін екі бағыт бойын- 
ша да ақпарат жөнелтіп отыруы керек.

Қос тарапты жалғайтын коммуникацияға жэрдемдесу үшін 
және тиімді коммуникатор болу үшін РК мамандары жұртшы- 
лықтың қалың топтарының пікірлері мен көңіл-күйін жақсы білу- 
лері қажет, қоғамдық пікірді зерттеудің ғылыми әдістерін кеңінен 
қолданғандары жөн. Себебі, жұртшылықпен байланыс қауесетке 
жүгінбейді.

¥йым мүшелерін толғандыратын проблемаларды терең 
түсіну жэне тығырықган шығудың тиімді жолдарын іздестіру 
үшін жұртшылықпен байланыс қызметкерлері көңіл-күй ауаны- 
на берілмеулері қажет, олар бұқаралық коммуникация, психоло- 
гия, элеуметтану, саясатгану сияқгы әлеуметтік ғылымдардың 
тұжырымдарына сүйенуге міндетті, қоғамдық пікірді, коммуника- 
цйя процестерін және семантиканы зерттеу эдістемелерін кеңінен 
қолданулары тиіс.

Жұртшьшықпен байланыс саласындағы ғылыми зерттеулер- 
мен көптеген мамандар айналысатындыктан, бұл саланың прак- 
тиктері іргелес пэндердің, соның ішінде таным теориясының, 
жұртшьшықпен байланыс қызметтерінің, адам психологиясының, 
элеуметтану, саясатгану, экономика және тарих теорияларының 
жетістіктерін өз жағдайларына орайластырып қолдана білулері 
керек. Сөйтіп, жұртшьшықпен байланыс саласына пэнаралық 
көзқарас қажет болады.
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Жұртшылықпен байланыс қызметкерлері жұртшылыққа 
"роблеманың мэн-жайын ол дағдарысқа айналып кетпей тұрғанда 
" сіндіре білуге мівдетті. Мұның өзі жұртшылықпен байланыс 
кызмеікерлері дабыл қағып, адамдар қапыда қалмауы үшін дер 
*езінде кеңес берулері қажет дегенді білдіреді.

Ресейлік авторлар жұртшылықпен байланысты ұйымдас- 
тырудың төмендегі принциптерін бөліп көрсетеді:

-  РК-дың мекеме үшін де, жұртшылық үшін де өзара тиімді 
болуы;

-  Ақпараттың шынайылығы;
-  Ақпараттың қажеттілігі жэне жеткіліктілігі;
-  Бұқаралық сана қалыптасуының заңдылықтарына сүйену;
-  Субъективтілік пен бұра тартудың болмауы.
Жұртшылықпен байланыстың функциялары оның қоғамда

жүзеге асыратын атқарымдарын білдіреді. Жұртшылықпен байла- 
һ ы с  төмендегі функцияларды орындайды:

• Ақпаратты жинауға, өндеуге жэне талдауға қатысты зерт- 
теу функциясы.

• Мақсатгар мен міндеттерді айқындауға және оларды жүзеге 
асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын жасауға қатысты 
жоспарлау функциясы.

• Алға қойылған іс-шараларды жүзеге асыруға жұртшы- 
лықпен байланыс маманының қатысуын білдіретін 
ұйымдастырушылық функциясы.

• Жүргізілген жұмыстың тиімділігіне баға беруден жэне алда 
тұрған жаңа проблемаларды айқындаудан көрініс табатын 
сарапшылық функциясы.

Америкалық беделді РК. зерттеушісі С.М.Катлип жұрт- 
шыгтықпен байланыстың мына төмендегідей функциялар атқа- 
ратынын атап өтеді:

• Ұйымның басқару қызметінің дербес бөлігі ретіндегі 
жұртшылықпен байланыс, яғни коммуникациялық менедж- 
мент атқарымдарын орындау.

• ¥йым мен жұртшылық арасындагы өзара тиімді байла- 
ныстар орнатып, қолдап отыру.



• Қоғамдық пікірді саралал отыру, аудиторияға коммуни- 
кативтік әсер етуді ұйымдастыру жэне оның нәтижелерін 
бақылап отыру.

¥йым жұрғізіп отырған саясат жұртшылықтың мүдделерімен 
жэне ұйымның ішкі тіршілігімен қарама-қайшы келген жағдайда 
оны өзгерту туралы ұсыныстар беру.

Белгілі зерттеуші Э.А.Уткин жэне басқа ғалымдар бе- 
делді экономикалық эдебиетке сүйене отырып, жұртшылықпен 
байланыстың төмендегі функцияларын беліп көрсетеді:

• Заңцы жэне жеке тұлғаларға кеңес беру.
• Жекелеген кэсіпорын жэне жалпы қоғам үшін ықтимал 

тенденцияларды, заңдылықгарды айқындап, олардың сал- 
дарларын болжап білу.

• Қоғамдық пікірді, жұртшылық тарапынан күтілетін көз- 
қарасты зерттеу, пікір қалыптастыру және жұртшылық 
аңсарын қанағаттандыру жөніндегі ұсыныстар мен қажетті 
шараларды жасау.

• Пайдаланылатын деректердің дэлдігі мен толық хабардар- 
лыққа негізделетін екіжақты сұхбат орнату жэне қолдап 
отыру.

• Жанжалды болдырмау, түсініспеушілікті жою.
• Өзара құрмет пен әлеуметтік жауапкершілік ахуалының 

қалыптасуына жәрдемдесу.
• Жеке жэне қогамдық мүдделерді үйлестіріп отыру.

„ • Қызметкерлермен, өнім жеткізушілермен жэне тұтыну- 
шылармен арадағы жағымды қарым-қатынастардың 
қалыптасуына жэрдемдесу.

• Өндірістік қатынастарды жақсарту.
• Компания ұжымына білікті мамандарды тарту, кадр тұрақ- 

тамауын кеміту.
• Тауарлар мен қызметгерді жарнамалау.
• Компанияның пайда әкелуін арттыру жөніндегі жұмысқа ат 

салысу.
• Өзіндік имиджді қалыптастыру.
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Кез келген коммуникация екіжақгы бағытга болатындықтан, 
?Я кызметкерлерінің бүкіл жұмысы үш негізгі функцияны орын- 
ігумен шектеледі:

1. Ақпаратты жинау жэне талдау функциясы, яғни:
-  қоғамдық пікірді зерттеу, статистикалық деректерді тал- 

дау, әлеуметтанушылық, психологиялық, экономикалық 
жэне басқа зерггеулердің нэтижелерін қорыту, қолда бар 
«алғашқы» (дербес жүргізілген сұрау салу, байқау, анкета- 
лау барысында алынған) жэне «қайталама» (осы мақсаттар 
үшін өзгелер жинақтаған) ақпаратты өңдеу;

-  заңдық, экономикалық жэне басқа құжатгарды талдау;
-  ұйым үшін маңызды болып табылатын баспасөз жария- 

ланымдарының көшірмелерін жасау;
-  журналистермен, басқару органдары өкілдерімен, инвестор- 

лармен, элеуметгік топтармен, қоғамдық қозгалыстармен 
байланыс орнату;

-  мақсатты аудиторияларды зерттеу, эр аудиторияның 
«ұжымдық келбетін» түзу;

-  ұйым басшылығына талдамалық жазбалар мен ұсыныстар 
әзірлеу.

2. Ақпартты тарату функциясы, яғни:
-  баспасөзге, басқару органдарына, инвесторларға, қызмет- 

керлерге, клиенттерге жэне басқалараға арнап ақпаратгық 
материалдар (брошюралар, мақалалар, баспасөз релиздері 
жэне т.б.) әзірлеу;

-  баспасөз мэслихаттарында, бұқаралық ақпарат құралдарыңца, 
пошта корреспонденцияларында жұртшылықты ұйымның 
мақсаттары мен проблемалары туралы хабардар ету;

-  тұтынушылармен қарым-қатынастарды жетілдіру (жар- 
нама жасауға жэне оны орналастыруға, тауарларды 
нарыққа шығаруға, арнайы шараларды ұйымдастыруға, т.б. 
қатысу);

-  жекелеген кәсіпорын жэне жалпы алғанда қоғам үшін 
ықтимал тенденцияларды жэне заңдылықтарды анықтап, 
олардың салдарларын болжау;



-  неғ.ұрлым жетілдірілген зандар мен шешімдер қабылдау 
үшін депутаттарға және атқарушы билік органдарына 
ақпараттық ықпал ету;

-  мүдделі тұлғаларға кеңесші болу.
3. Үйымның, оның басшысының жэне жұртшылықтың 

жағымды қарым-қатынастарын қолдап отыру функциясы:
-  пайдаланылатын дерекгердің дэлдігі мен толық хабардар- 

лыққа негізделетің екіжақты сұхбат орнату жэне қолдап 
отыру;

-  жанжалды болдырмау, түсініспеушілікті жою;
-  өзара құрмет пен әлеуметтік жауапкершілік ахуалының 

қалыптасуына жэрдемдесу;
-  жеке жэне қоғамдық мүдделерді үйлестіріп отыру;
-  қызметкерлермен, өнім жеткізушілермен жэне түтыну- 

шылармен жағымды қарым-қатынастардың қалыптасуына 
жәрдемдесу;

-  өндірістік қатынастарды жақсарту;
-  компания ұжымына білікгі мамандарды тарту, кадр 

тұрақтамауын кеміту;
-  тауарлар мен қызметтерді жарнамалау;
-  компанияның пайда әкелуін арттыру жөніндегі жұмысқа ат 

салысу.
Жалпы көзқарас тұргысынан алғанда РК ұйым мүшелері, сон- 

дай-ақ ұйым мен әлеуметгік орта (жүртшьшық) арасындағы ком- 
муникация (байланыс) арқьшы, өзаратэуелділік пен эріптестік не- 
гізінде жағымды (үйлесімді) қарым-қатынастар орнатуға қатысты 
басқарьшатын қызмет болып табылады.

Макроәлеуметгік деңгейдегі жүртшылыкпен байланыс жүйе- 
сін қарастыру барысында төмендегі жағдайларды ескеру керек 
болады:

-  жүйе сыртқы ортаға бейімделе алуға тиіс, бүдан бейімделу, 
яғни адаптация функциясы туындайды;

-  бейімделуге ұмтылыс нэтижесі ретінде айқындалатын 
мақсаттарға жүйе қол жеткізе алатын болуы керек -  бұл 
мақсаттылық функциясы болып табылады;
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-  мақсатқа жету үшін жүйеде жеткілікті ішкі бірлік пен 
жинақылык болуы шарт -  бүл интегративтік функцияны 
білдіреді;

-  ішкі бірлік жүйе элементтерінің (субъектілерінің) жүйе 
нормаларын бойға сіңіруі арқылы сақталуға жэне өркендеп 
отыруға тиісті. Мұны Т. Парсонс жүйенің өз құрылымын 
сақтау мәселесі ретінде сипатгайды. Бұл сақталу функция- 
сы деп аталады.

Жұртшылықпен байланыс функциялары «паблик рилейшнз» 
лроцесінің барлық негізгі кезендерінде: проблеманы зерттеу жэне 
«аксатгарды белгілеу, РК-бағдарламаның стратегиясы мен такти- 
касын жасау, тиімділікгі багалау ментүзетулер енгізу кезеңдерінде 
керініс тауып отырады.

Жұртшылықпен байланыстың элеуметтік рөлін талдаған зерг- 
тгушілер мына төмендегілерді бөліп көрсетеді:

-  Прагматикалық (өз ұйымының, клиентінің игілігіне қызмет 
ету);

-  Консервативтік (билік басындағы топтың мүддесін 
қорғау);

-  Бейтараптық (науқастардың барлығын емдейтін дәрігер 
сияқты жұртгың бэріне көмек қолын созу);

-  Идеалдық (ұйым, жұртшылық жэне қоғам арасындағы 
өзара түсіністік негізінде қоғамға қызмет ету, туындап оты- 
ратын әлеуметтік проблемаларды зерттеу және дер кезінде 
талқылап отыру).

2.2
Жұртшылыңпен байланыстың өзге 
ғылымдармен, ғылыми багыттармен 
қарым-қатьшасы____________________

Жұртшылықпен байланыс теориясы интеграциялық сипатқа 
ие, сондықтан ол көптеген ғылыми пэндердің, атап айтқанда 
коммуникация теориясының, менеджементтің, маркетингтің, 
юриспруденцияның, журналистиканың, басқару теориясының,
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компьютерлік технологиялардың, саясаттанудың, риториканың, 
элеуметтаңудың, психологияның түйіскен гұсынан табылады.

Жүртшылықпен байланыс жэне коммуникация теориясы. 
Жүртшылықпен байланыстың өзегін құрайтын «әлеуметтік бай- 
ланыстар мен қарым-қатынастар» ұғымында осы қызметтің ком- 
муникативтік жэне прагматикалық деңгейлері көрініс тапқан. 
Коммуникациялық процестер өндірістік қызметте гана емес, 
имидж жасауда, әлеуметтік, экономикалық, саяси, мэдени-рухани 
проблемаларды талдау мен шешуде басты рөл атқарады.

Сондықтан да көптеген зертгеушілер жұртшылықпен бай- 
ланысты мемлекеттік немесе жекеменшік құрылымдар мен 
жұртшылық арасында өзара тиімді қарым-қатынас орнатуга 
жэне қолдап отыруга бағытталған басқарушылық қызмет ретін- 
де түсіндіреді. Жұртшылықпен байланыстың коммуникативтік 
өрісі түрлі қоғамдық жэне басқарушылық құрылымдардың (мем- 
лекеттік жэне жекеменшік) адамдардың танымдық қызметімен 
қатысты салаларда белсенді өзара байланысты білдіреді. Осы 
коммуникациялық өрісте өзаратиімді байланыстар жолға қойылып 
қана қоймай, сондай-ақ ақтық мақсаты қоғамның әлеуметтік кірі- 
гуі жэне ізгіленуі болып табылатын үйлесімді қоғамдық қарым- 
қатынастарға жол ашылады.

Ал, прагматикалық тұрғыдан келгенде жұртшылықпен бай- 
ланыс қоғамдық пікірге ұйымның (корпорацияның, фирманың, 
мекеменің, партияның, т.б.) мүдделері тұрғысынан эсер ету, яғни 
^ұтынушыны ұйымның корпоративтік қызметі оның жеке басының 
игілігіне бағытталғанына иландыру дегенді білдіреді.

Жұртшылықпен байланыс өз қызмет өрісіне дэстүрлі екі 
бағытгы -  менеджмент (ағылшынша тападетепі -  басқару, 
басшылық; итальянша тапе§§іаге сөзі латынша тааиз -  қол деген- 
нен туындайды) пен маркетингті (ағылшынша тагке!іп§ -  сауда, 
сатьшым, өткізу; латынша - тегсаіиз, тегсагі-сауда деген сөзден) 
қосады.

Жұртшылықиен байланыс және менеджмент. Жұртшы- 
лықпен байланыс жүйесіңдегі ұйым менеджментін кең мағынада 
қолданылатын басқару деп түсіну керек. Басқару ұғымы бұл орайда
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осшорынның өз ішінде оңгайлы іскерлікжәне шығармашылық бай- 
аінькгтар орнаіу, сондай-ақ сыртқы ортамен, яғни тұтынушылармен, 
жеилекетгік құрылымдармен, кэсігттік ассоциациялармен, бұқа- 
залык ақпараг кұралдарымен тығыз қарым-қатынастар жасау де- 
' е я л і  білдіреді, ал мұның өзі әлеуметтік менеджмент болып та- 
5*ілады. Басқаша айтқанда, жұртшылықпен байланыс жүйесінде 
вііданьшатьш менеджмент түрі-элеуметгік менеджмент.

Жұртшылықпен байланыс және маркетинг. Жұртшы- 
іш л ен  байланыс жүйесіндегі маркетинг корпорациялар мен 
Сіфмалар тұрғысынан алғанда кәсіпорындардың немесе
• -■•р іын бөлімшелерінің нарықта өз өнімін (ақпаратын) тиімді 
«жылжытуға» қатысты қызметін білдіреді. Бұл қызмет тұтынушы 
г>ралы ақпаратты егжей-тегжейлі зерттеу, қоғамдық пікірді оң 
^рғыдан қалыптастыру жэне өз имиджін таныта білу арқылы 
г.зеге асырылады.

Нарықты танып -  білу қызметі ретінде маркетинг 
ж+ртшылықпен байланыстың мақсаттары мен міндеттерін 
олыптастыратын қайнар көздер қатарына қосылады. Әдетте, 
жұрггшылықпен байланыс жөніндегі маман іс жүзінде марке- 
тингпен де айналысады. Ол тауарлар мен қызметтерді өндіруші 
мен тұтынушы арасындағы өзіндік бір делдал сияқгы көрінеді. 
Практикалық қызметінде жұртшылықпен байланыс маманы нарық 
туралы ақпаратты маркетинг бөлімінен де ала алатынын айта кету 
сгрек.

Көптеген зерттеушілер жұртшьшықпен байланыстың бүкіл 
*%-йесін интеграцияланған маркетингтік коммуникациялар 
ргтінде қарастырады. Осы тұжырымға сәйкес түрлі коммуника- 
лия арналарының жұмысын, атап айтқанда бұқаралық ақпарат 
сұралдарындағы жарнама, жеке сатылым, өткізуді ьінталанды- 
?>. тікелей маркетинг бойынша жүргізілетін қызметті үйлестіріп 
этыруға тиіс.

Сөйтіп, осьшайша элеуметгік менеджмент пен маркетинг 
жұртшылықпен байланыстың аса маңызды құралына айналады.

Бұқаралық ақпарат теориясы мен нрактнкасы және 
жұртшылықпен байланыс. Білімнің осынау екі саласы бір-бірі- 
мен тығыз байланысты. Бүгінгі танда Қазақстанда көп кісілер
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жұртшылықпен байланысты радио мен теледидарда, баспасөзде 
ақылы (тапсырысты) мақалалар мен сұхбатгар орналастыру деп 
түсінетінін айта кету керек. Журналистік шығармашылық негіз- 
дерін игеру жүртшьшықпен байланыс жөніндегі маман қызметінің 
іргетасы болып табьшады.

Құқық және жұртшылықпен байланыс. Жұртшылыкпен 
байланыстың кұқықтық негізін заңдарды білу және оларды іс 
жүзінде қолдану қүрайды.

Психология және жүргшылықнен байланыс. Әлеуметгік 
психология саласындағы ғылыми талдамалар мөн жаңал ыктар 
ж^ршылықпен байланыс қызметінде кеңінен пайдаланылуы тиіс. 
Мүның өз і жүртшылықпен байланыстың тиімділігін қамтамасыз 
ету үшін әлеуметтік топтардың, сондай-ақ жеке адамның мінез- 
қүлқын айқындайтын факторларды ескеріп отыру қажеттігінен 
туындайды.

Саясаттану және жүртшылықпен байланыс. Жүртшы- 
лықпен байланысқа қатысты еңбектердің елеулі бөлігі саясатпен 
тығыз байланысты. Жекелеген партиялар мен қозгалыстардың 
мүдделерін қолдау, сайлау алдындағы науқандарды қамтамасыз 
ету РК.-агенттіктер мен консалтингтік фирмалардың қызметтер 
тізімінде салиқалы орынға ие.

Жүртшылықпен байланыс және саясат. Ел азаматгары 
үкімет қабылдаған шешімдердің дүрыстығына сенімді болула- 
ры тиіс. Әрбір қоғамдық топ ең алдымен өзінің жеке мүдделерін

- жоғары қоюға, оларды негіздеп, қорғауға тырысады, бірақ ол жал- 
пы қабылданған нормалар мен заңдарға сәйкес жүзеге асырылуы 
тиіс. Саясаттағы РК. ортақ қүндылықтар мен мүдделер негізінде 
келісім орнату міндетін көздейді.

Жүргшылықпен байланыс және насихат. РК мен насихат 
арасының жігін ашып алу керек. Нацистік идеология негізін са- 
лушы Геббельс насихат туралы былай деп жазған болатын: «На- 
сихат-саясат қүралы, әлеуметтік бақьшау тетігі... иландыру наси- 
хат міндетіне кірмейді, оның атқарымы-жақтастар тартып, оларды 
багынышта үстау... насихаг міндеті — адам өмір сүретін ортаны 
өзгерту және элем жөніндегі нацистік көзқарасты қабылдауға
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яггжбүр ету үшін адам қызметінің барлық түрлерін қамтуда». Осы 
»іінді насихаттың негізгі бағытын көрсетсе керек. Бірақ, бүл жер- 
зе әнгіме саясаттағы насихат туралы болып отыр. :)коном икалық 
«лсііхатгың жөні бөлек, ол маркетингтік коммуникациялардың 
орамдас бөлігі болып табылады. Саяси насихатта этикалық 
гістар әрдайым ескеріле бермейді, негізінен алғанда ішкі мүдде 
«івідгледі, мақсатқа жету үшін фактілер боямаланып көрсетілуі, 
-гтті бұрмалануы ғажап емес.

Керісінше, жүртшылықпен байланыс табыстылығы этикалық 
*с>рмалардың сақталуымен тығыз байланысты. РК-ды эділетсіз 
істерді қолдау мақсатында пайдалануға болмайды. Өйткені, осы 
«ркылы оның келеңсіз түстары корініп калады. Саясат иланым- 
и» эрі сындарлы болуы қажет. Әріптестермен берік байланысты 
іажты да дэл фактілер арқылы орнатуға тырысу керек.

РК-дың мақсаты -  келісімге жету, насихаттың мақсаты-
і,_'іГалыска мүрындық болу. РК эділ сүхбатқа тырысады, ал наси- 
і_»т бүған үмтылмайды. РК эдістері толық ашықтықты білдіреді,ал 
ііьсихат қажет жағдайда фактілерді бүркемелейді. РК-түсіністікке, 
іьсихат — жақтастар тартуға үмтылады» — деп жазған болатын про- 
рессор А.Мейден.

Жарнама және жүртшылықпен байланыс. Зерттеушілердің 
5«ркатары РК мен жарнаманы бір-бірінен толық бөлектегісі келеді, 
:-фкатары РК-ды жарнама қызметіне телиді. Шынтуайтында, РК 
мен жарнаманың үқсас та, айырмаланатын да түстары жетерлік. 
Жарнама жекелеген тауармен жэне оны нарықта «жылжьпумен», 
тугынушыны белгілі бір эрекетке итермелеумен тікелей байланыс- 
ты. РК қызметі қолма-қол нәтижеге үмтылмайды, болашақ нарықты 
зшрлеп, алдағы іс-эрекеттерге негіз қалайды. Жүртшылықпен бай- 
і і н ы с  жөніндегі танымал маман Филипп Буари осы ерекшеліктер- 
і: атап оте отырып, «РК-«сенім» стратегиясы, жарнама-«талап- 
ттлек стратегиясы» деген болатын.

Риторнка және жұртшылықпен байланыс. Өз ойынды 
зак та дэл, қысқа да нүсқа жеткізе білу, мамандардың пікірінше, 
сұхбаттың табыстьшығының 80 пайызын қамтамасыз етеді. Бұл 
•. шін тшді жэне сөйлеу мэдениетін жетік меңгеру қажет.
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Сөзге шешен, тілі жатық, ойы орамды жұртшылықпен байла- 
ныс маманын жұрттың бір мезетте көргені, естігені, түсініп, сөзін 
жадында сақтағаны маңызды. Адамдар естігендерінің оннан бірін 
ғана есте сақгайды, ал бір мезетге естіп, көргендерінің 70%-ына 
дейін жадьщда үстайды. Тіпті көз бен кұлақ арқылы қабылдаган 
ақпараттың 3 сағаттан кейін 30%-ы, ал тағы да үш сағаттан 
кейін 90%-ы жоғалады. Бұдан шығатын қорытынды -  көпшілікті 
иландырғысы келген жұртшылықпен байланыс маманын үш күн 
бойы бір мезетте көру жэне есту қажет болады.

Жұртшылықпен байланысжәне қогамдық пікір. Қоғамдық 
пікірді жұртшьшықпен байланыс жүйесін қалыптастыруға белсен- 
ді түрде пайдалану XIX ғасырдың екінші жартысынан бастала- 
ды. Г.Тард қоғамдық пікірді қалың көпшілік тудырады, ал оның 
негізі әңгіме-сұхбат болып табылады, деп есептеді. А.Лассуэль 
өзінің «Қоғамдық пікір жэне халықгық үкімет» атты еңбегінде 
қоғамдық пікірдің деңгейін, оның сипаты мен біліктілігін тал- 
дай келіп, жауапты мемлекеттік шешімдер қабьшдауда қоғамдық 
пікір негізгі рөл атқара алмайтыны жөнінде тұжырым жасады. 
У.Липпман «Қоғамдық пікір» атты еңбегінде «алыпқашпа пікірді» 
сипатгау үшін «стереотип» ұғымын енгізді, қарапайым адамның 
өз мүдделерін түйсінуге қабілетсіздігі жэне өзгелердің пікіріне 
тәуелділігі туралы қорытынды жасады.

Осы және кейінгі зерттеулер қоғамдық пікірдің басқа да ере- 
кшеліктерін айқындады. Қоғамдық пікірдің жеткізушісі (субъ- 
ектісі) жеке адам (индивид) емес, қалың бұқара болып табыла- 
ды.„Жеке қажетгіліктер, бағалаулар, ой-толғаныстары бір арнаға 
түсіп, бүркеншік, жалпьшама сипат алады. Осыдан келіп бейнелі 
ұғымдардың басымдығы туындайды, кім сол ұғымдарды дөп бас- 
са, «жұрттың ойындағысын жарыққа шығарып», бұқараны өз де- 
геніне көндіреді. Стереотиптену деген ұғымның шығу төркіні осы 
құбылысқа тіреледі.

Әлеуметтік стереотип-элеуметтік объектінің (адамның, 
әлеуметгік топтың, қоғамдық маңызы бар оқиғаның) салыстырма- 
лы түрде алғанда тұрақгы, қарапайымданған образы болып табы- 
лады, ол жалпы жұртқа танылған нормалар жэне жеке тәжірибе 
барысында қалыптасады.
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Стереотиптену -  элеуметтік объектілерді сыныптау жэне 
іламдардың мінез-құлқын бұрьганан белгілі үлгілерге (штамп- 
-арға) телу. Жұртшылықпен байланыс маманы тиімді жұмыс істеу 
•.аіін қоғамдық пікір стереотиптерін ескеріп отыруы қажет.

Қоғамдық пікір қоғамдық маңызы бар проблемаларды 
ссзгайды, ол мэселелер қалың көпшілікгің мүдделеріне де қатысты 
гслады. Осыдан келіп қоғамдық пікірдің қалыптасуы мен жұмыс 
.стеуінің қайшылығы туындайды: бір жағынан ол салыстырмалы 
гүрде алғанда тұрақты бол ып, жеке адамның мінез-құлқына әсер ете 
«ады , екінші жағынан «дуалы ауыздардың» дегеніне, талқыланып 
тгырған оқиғаның актуальдылығына орай сан құбылып отырады. 
Коғамдық пікір икемделуге бейім. Сондықган да жұртшылықпен 
5айланыс маманы қоғамдық пікірді қалыптастырып қоюдың ғана 
жгткіліксіздігін, сондай-ақ онымен тұрақты жұмыс істеу қажеттігін 
есте ұстауы керек.

Образдың өміршеңдігі ерте заманда Гераклит байқаған 
обылдау эффектісіне тікелей байланысты: «Мәселе-нәрсе мен 
с^бььтыстың бар екендігінде емес, оны біздің қалай түсінуімізде». 
Ібразды қалыптастыру -  мақсатты бағытталған, жоспарланатын 
жроцесс, РК акциясы болып табылады. Бірақ ол өз бетімен өтуі 
ж  мүмкін. Мекеменің жұртшьшық алдындағы стхиялық имиджі 
«ына негізде қалыптасады:

-  бұқаралық ақпарат құралдарында аталған мекеме қызметі 
туралы көрінетін күнделікгі ақпарат арқылы;

-  сенсациялық материал жариялау жолымен;
-  елге беймәлім тұстар туралы сыбыс тарату арқылы;
-  өзіндік ақпарат тарату, жарнама беру арқылы;
-  қайсыбір кісілердің жеке бақылаулары арқылы.
Образды мақсатты түрде қалыптастыру алгоритмін былайша

гипаттауға болады:
-  образы қалыптастырылғалы тұрған мекеме туралы 

аудиторияның ұғым-түсінігін айқындау;
-  аудиторияның нақгы ұстанымдары мен келешектен 

үміттерін зертеп-білу, жағымды образды иеленгісі келетін 
мекеме иеленуге тиісті сипатгар мен белгілерді айқындау;
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-  аталған мекеменің образын аудиторияның ұстанымдары 
мен тосатын үміттеріне жауап ретінде аталған мекеменің 
образын жасау;

-  іс-қимыл стратегиясын жасау;
-  стратегия мен жедел жоспарды тікелей қалыптастыру, 

жүзеге асыру;
-  аралық нәтижелерді бақылау, түзету, өлшеу.
Мамандар үйымның имиджін қалыптастыруда адамның же- 

дел өзгеріп отыратын болмысты қабылдау қабілеті белгілі бір рөл 
атқаратынын атап өтеді. Біздің санамыз сыртқы тітіркендіргіштер- 
ден ғаламды стереотиптік қабылдау сүзгісі арқылы қорғалған. Өзге 
адамдардың білімін игере отырып, біз сонымен катар олардың 
өмірге деген стереотиптік көзқарасын да бірге «сіңіреміз». 
Стереотиптің арқасында адамдар белгілі бір имиджді жеңіл 
қабылдайды, себебі стереотип біздің «түйсігімізді» әзірлейді. 
Имидж стереотип арқылы түзіліп отырады, оған өз кезегінде 
бұрындары қалыптасқан стереотиптегі қүндылықтар ауысады.

Жұртшылықпен байланыс және 
маркетингтік коммуникациялар жүйесі

Соңғы онжылдықта әлемде интеграцияланған (кіріктірілген) 
__ маркетингтік коммуникациялар (ИМК) белсенді түрде қолданыла
1 бастады. Кей авторлар «интегралды маркетингтік коммуника- 

циялар» деген ұғымды пайдаланады. Бұл ұғымдарды салысты- 
ра талдай келіп, олардың синонимдер ретінде қолданылатынын 
байқаймыз. Интегралды маркетингтік коммуникациялар-мар- 
кетинггік коммуникациялардың жарнамадан өнім салынатын 
қорапқа дейінгі барлық құралдарын бірыңғайлау дегенді біл- 
діреді.

Интеграцияланған маркетингтік коммуникациялар нарықтық 
(маркетингтік) коммуникациялардың барлық типтерін: жарнама- 
ны, жұртшылықпен байланысты, тікелей маркетингті, өткізуді ын- 
таландыруды, бренд-коммуникацияны және т.б. біріктіреді. Сон-
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лай-ақ коммуникация құралдарыньщ өздері де интеграцияланады, 
мұньщ өзі мақсатгы аудиторияларға компанияньщ көздеген ныса- 
яасына жетуге жәрдемдесетін келісілген, иланымды маркетингтік 
житдаулар жөнелтуге мүмкіндік береді.

ИМК түсінігі сондай-ақ маркетингтік коммуникацияның 
кшданылып жүрген барлық саймандарын-корпоративтік имиджді 
жасау, саясаткердің образын мүсіндеу құралдарын, слогандарды, 
жарнама мен өнім қаптамасын өмірге әкелуді жэне басқаларды 
5фіктіреді. Маркетинг саласындағы белгілі мамандар Д. Шульц, 
С Танненбаум жэне Р. Лаутиерборн маркетингте қолданылатын 
Е?м\г>никация интеграциясына: «жарнаманың, жұртшылықпен 
5айланыстың, өнімді өткізуді ынталандырудың, материалдық- 
-ехникалык жабдықгаудың жэне басқалардың басын қосып, 
5'іртұтас ұғым есебінде қарастыру» деген анықтама береді.

Интеграцияланған маркетингтік коммуникациялардың мэ- 
нін тусіну үшін осы проблематикаға негіз салатын ұғымдарды 
•орастырайық. Бүгінгі танда «коммуникация», «маркетингтік ком- 
мукикациялар», «интеграцияланған маркетингтік коммуникация- 
лар-> ұғымдарыныңтүрліше түсініктемелері бар. Соларғатоқгалып 
■?тенік.

«Коммуникация» термині ғылыми эдебиетте XX ғасырдың бас 
кгзінде пайда болды. Кең мағынада коммуникация түрлі ақпаратты 
"• гызуға, жөнелтуге жэне қабьшдауға мүмкіндік беретін өзара 
лраласу процесі жэне байланыс тэсілі ретінде қарастырылады. 
Лламдар арасында коммуникация дидарласу формасында жүзеге 
лсады. Коммуникацияның әлеметтанушылық бағыты кісіаралық, 
гспаралық, халықаралық араласудың ақпараттық құралдарының 
клімуникабельділігін қарастырады.

Қазіргі танда «коммуникация» ұғымының негізгі үш түсінігі
5ар.

Біріншіден, коммуникация материалдьщ және рухани элем- 
нін кез келген объектісінің байланыс құралы, яғни белгілі бір 
сұрылым ретінде көрінеді. Коммуникация жеке адамның ха- 
бар-ошары мен қоғамдық тұрғьщағы ақпарат арасындағы көпір 
сиякты. Коммуникацияның негізгі тетігі-жеке тұлғаның ақпарат
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қабылдауын әлеуметтік тұрғыдан маңызды жеке жэне жаппай 
әсер процесіне айналдыру болып табылады. Бұл тетік адамдардың 
сөйлесу қызметінде көрініс табады-нақ осы тілдесу, сұхбаттасу 
арқылы тілдің әлеуметтік тұрғыдан негізделген нормалары мен 
ережелері жұзеге асады.

Екіншіден, коммуникация-процесс болып табылады, осы 
арқылы жұрт бір-бірімен ақпарат алмасады.

Үшіншіден, коммуникация ретінде қоғамға жэне оның 
құрамдас бөліктеріне әсер, ықпал ету мақсатымен ақпарат беру 
жэне жаппай хабар алмасу түсініледі.

Маркетингтік коммуникациялар (тагкеІіп§ соттипісаііопз)
-  тауарларды немесе қызметтерді жылжыту (рготоііоп) 
технологияларының жиынтығы, оларға жарнама (асіүегііяіп^), ті- 
келей маркетинг (сіігесі тагкесіпц), өткізуді ынталандыру (заіез 
рготоііоп), жұртшылықпен байланыс (риЫіс геіагіопз) кіреді. 
Кейбір зерттеушілер бұл құрамды кеңітуді, көрмелерді, бренд- 
ті маркетингтік коммуникациялардың жекелеген түрлері ретінде 
қарастыруды ұсынады.

Интеграцияланған маркетингтік коммуникациялар (іпіс^гаііоп 
тагке(:іпё соттипісагіоп) коммуникация кешені түрлерінің өзара 
эсер ете жүмыс істеуі дегенді білдіреді, бұл орайда олардың 
әрқайсысы маркетингтің өзге құралдарымен интеграциялануы 
жэне жоғары тиімділікке жету үшін өзара нығайтылуы қажет. 
Ағылшын зерттеушілері Поль Смит, Крис Берри мен Алан Пул- 
форд интеграцияланған маркетингтік коммуникацияларға жеке 
«атылымдарды, сатылымды жылжытуды, жарнаманы, тікелей 
маркетингті, демеушілікті, көрмелерді, фирмалық стильді, өнім 
қаптамасын, сатылым орынындағы жарнаманы, Интернет пен 
бұқаралық ақпараттың жаңа құралдарын жатқызады.

Нарықтағы бэсекелестіктің өсуі, техникалық прогрестің да- 
муы, хабардарлығы мол алармандардың пайда болуы түптің 
түбінде коммуникация типтері мен түрлерінің бірігуіне экелері 
сөзсіз. Нарықтық қатынастарға қатысы бар кез келген ұйым алар- 
мандар аудиториясына эсері мол имидж иеленуге ұмтылады. Осы 
орайда маркетингтік коммуникациялар жоспары мен бюджетін 
дұрыс қалыптастыратын компаниялар табысқа жететіні түсінікті.
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Интеграция коммуникацияның тиімділігн артгыруға,
и.тэ*енттердің фирманың сауда маркасына етенелігін нығайтуға, 
«ркетингтік коммуникация бағдарламасына әсерді күшейтуге 
ю н е ғаламдық маркетингтік бағдарламалармен үйлесімділікті 
камтамасыз етуге мүмкіндік береді. Интеграциялық процесс 
сіиенттердің фирманың сауда маркасына (брендіне) деген ынта- 
сын арттырады. Интеграцияланған маркетингтік коммуникациялар 
ічсх алармандармен ғана емес, сондай-ақ маркетингтік процестің 
5аска да қатысушыларымен арадағы ұзақ мерзімді қатынастарға 
5ас күш-жігерді шоғырландыруға мүмкіндік береді.

Маркетингтік жолдау. Интеграцияланған маркетингтік ком- 
«уникациялар стратегиясын табысты жүзеге асыру шарттарының

маркетингтік коммуникациялық жолдауларды қалыптастыруда 
жзлпы жэне жеке үстанымдарды үйлестіріп отыру болып табыла- 
лы Осы стратегияны ұстанатын ірі компаниялар бүкіл әлемде өз 
ті>арларының бірыңғай сапасын қолдап отыруға тырысады. Өз 
■?німлерін эртүрлі елдерде жарнамалау кезінде олар үсынылып 
тгырған модельдер бояуының, фасонының жергілікті жердегі 
огылдау ерекшеліктерін ескеріп отыруға күш салады.

Ақпараттың кімге жэне қашан жөнелтілетіні айқын, мақсаггы 
-ағытталған маркетингтік жолдау қалың бүқараға тасталған жал- 
хы іідеядан элдеқайда тиімді болып шығуы ықтимал. Сондықтан 
за интеграцияланған маркетингтік коммуникацияларда қайсыбір 
нотаратты түрлі құралдар арқылы бірнеше рет қайталау эдісі 
гглланылады, сөйтіп, ақпарат жедел игеріледі де есте ұзақ 
сікталады.

Интеграцияланған маркетингтік коммуникациялар жекелеген 
жолдау түрлері арасындағы қайшылықтарды болдырмауға тыры- 
сэлы. Мэселен, жұртшылықпен байланыс жөніндеғі маман тауар 
саласының артуы жөнінде, ал жарнама қызметкерлері бағаның 
кгмітілуі туралы баяндап жатса, бұл жолдаулардың бір-бірімен 
кабыспауы компанияның нарықгағы позициясының нығаюына 
жәрдемдесе қоймайды. Іс-қимылдың үйлестірілмеуі, атап айтқанда 
оірін-бірі жоққа шығаратын ақпараттың таратылуы компанияның 
имиджіне, оның сауда маркасының жағдайына кесел келтіреді.
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Маркетингтік коммуникациялардьщ барлық құралдарын 
жинақтай, интеграцияланған маркетингтік коммуникациялар 
мақсатты аудиторияларға компанияныц мақсаттарына жету- 
ге жәрдемдесетін келісілген, иланымды маркетинггік жолдау- 
лар жөнелтуге мүмкіндік береді. ИМК маркетингтік процеске 
қатысушыларға жіберілетін жэне сондай-ақ олардан алынатын 
барлық жолдауларды басқарып, үйлестіріп отырады. Мүндай 
басқару компанияның маркетингтік коммуникациялармен айналы- 
сатын бөлімшелерінің ғана емес, сонымен бірге басқа да барлық 
құрылымдарының жұмысын үйлестіру дегенді білдіреді.

Интеграцияланған маркетингтік коммуннкацнялар моделі 
мен бағдарламасы. Маркетингтік коммуникациялардың эрбір эле- 
менті маркетингтің жалпы жоспарымен жэне оның мақсаттарымен 
айқындалып отырады. Маркетинг-микс (тагке1іп§-тіх) т и і с т і  

коммуникацияларды тауардың маңызды қасиеттерін оның сатып 
алынуының ықтималдығын артыру мақсатымен көрнекі түрде 
пайдалану моделі болып табылады. Дәстүрлі маркетинг жоспары- 
на маркетинг-микс: маркетингтік коммуникациялар, тауар, тауар- 
ды өткізу жэне бағаны қалыптастыру тәсілдері сияқты төрт негізгі 
элемент қосады. Алайда зерттеушілер маркетингтік коммуника- 
циялар маркетинг-микстің ақпарат жеткізетін бірден-бір құралы 
еместігін атап өтеді.

Интеграцияланған маркетингтік коммуникацияларды пайда- 
ланудың стратетиялық жоспары жэне оның негізгі міндеттері 
компания маркетингінің жоспарында жэне онда алға қойылған 
мақсаттарға сәйкес айқындалады. Маркетингтік коммуникациялар 
интеграциясында маркетинг-микстің барлық элементтері-тауар, 
оны өткізу әдісі, баға қалыптастыру тоғыстырьшады, маркетингтік 
жолдауларды жөнелте алу қабілеті ескеріледі.

Компанияның ішкі құрылымдарының күш-жігерін топ- 
тастыру. Интеграция компанияньщ дэстүрлі маркетингтік комму- 
никацияларды жүзеге асыратын ұйымдастырушы бөлімшелерінің 
ішкі құрьшымы мен мазмұнына әсер етеді.

Интеграциялық процесс компанияның маркетингтік ком- 
муникацияларды жүзеге асыруға бағытталған қызмет түрлерін
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жүйелі түрде қайта құрудан басталады. Қызметкерлердің ішкі 
іс-әрекеттерінің көпшілігі (мәселен, түрлі бөлімшелердің қызмет- 
«ерлерімен байланысты жолға қою немесе клиенттерге қызмет 
«еірсету) эдетте маркетингтік коммуникациялар кешенінің
о.ра.мдас бөлігі есебінде қарастырылмайды. Интеграция процесі 
иаксатты клиент пен маркетингтік қызмет атқаратын түрлі субъ- 
яггілер арасындағы екіжақты коммуникациялар болып табылады. 
ьжгкаша айтқанда, интеграция процесі компанияның клиенттерге 
ягер ететін барлық бөлімшелерінің іске қатысуын көздейді. Осы 
ленгейде интеграция ту ындап отырған проблемаларға деген корпо- 
эвтивггік көзқарасты талап етеді, сол арқылы ақпарат алмасу жэне 
пддап алынған стратегияны бөлімшелердің барлығының бірлесе 
іайдаіануы мүмкін болады.

Маркетингтік коммуникацияларды ұйымдастырудың интегра- 
ішланған әдісін енгізетін корпоративтік жүйелер басқару 
жуйесінің жоғарьщан төмен жэне болімшелердің өзара қиылысқан 
іі-кимылы деп аталатын екі негізгі нұсқасын қолданады. 
‘11>ғарыдан төмен басқарылғанда интеграция түрлі маркетингтік 
юммуникациялар бағдарламаларын басқарып отыратын қайсыбір 
< каммуникациялық орталықтың» көмегімен жүзеге асырылады. 
Ехінші жағдайда мүдделерді келісу, күш-жігер ортақтығы жэне 
эіара тиімді ынтымақтастыққа негізделген өзара интеграция 
сағдарламалары орындалады.

Маркетинтік коммуникациялар саймандарын интеграциялы 
ьііданудың түрліше нұсқалары бар.

1. Құрамына клиенттермен жұмыс жөніндегі менеджерлер, 
эерттеуші қызметкерлер, жарнаманы жоспарлау жөніндеғі маман- 
лар, шығармашьш персонал, жарнама құралдарын пайдалану жос- 
зарын жасаушылар, эфир уақытын жэне баспасөздегі орынды са- 
тып алу бойынша менеджерлер, тапсырыс бойынша менеджерлер 
сретін кешенді жарнама агенттіктері құрылады.

2. Өткізу бөлімдері бөлшек сауда тұтынушыларына, сондай- 
хк сауда ұйымдарына бағыт ұстанатын сатылым бағдарламаларын 
жоспарлап, жүзеге асырады, яғни бөлшек сауда жэне көтерме са- 
>па тұтынушыларына эсер еіу  тетіктері интеграцияланады.
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3. Өзіндік жұртшылықпен байланыс бөлімдері (қызметтері) 
мен мамандандырьшған сыртқары ұйымдар қызметтерінің күш- 
жігерлері интеграцияланады. Жүртшылықпен байланыс жөніндегі 
өзіндік жэне сыртқары (шақырылған) мамандар топ-менеджерлер- 
ге кеңес береді, мүдделі қызметтерге компаниядағы іс барысы ту- 
ралы ақпарат үсынып, атқарылған жұмыс туралы бірлескен есеп 
дайындайды.

4. Тікелей маркетингті жүзеге асыру әдістері клиенттерге 
маркетингтік жолдаулар жеткізу мен орындалған тапсырыстарды 
алудьщ түрлі әдістерін интеграциялауға мүмкіндік береді, мүның 
өзі интеграцияланған үйымдық стратегияға орайластырьшган мар- 
кетингтік коммуникациялар желісіндегі тікелей маркетингтің өз 
орынын айқындайды. Өткізу бөлімдері жүзеге асыратын жеке са- 
тылым жүйелері маркетинг бөлімдері жасайтын тұжырымдамамен 
келістірілуі тиіс.

Жүргізілетін маркетингтік шаралар жұртшылықпен бай- 
ланыс қызметтері, маркетинг бөлімдері тэуелсіз мамандар мен 
консалтингтік фирмаларды қатыстыра отырып жасайтын жалпы 
тұжырымдамамен сәйкес келуі керек.

Тауарды, сауда маркасын және компанияның өзін бейнелі 
түрде көрсету проблемасын шешумен айналысатын мамандар 
(өнім қаптамасы және дизайн жөніндегі мамандар, имиджмей- 
керлер жэне т.б.) өз жұмысын түрлі стильдер мен көзқарастарды 
интеграциялайтын жалпы тұжырымдамалық негізде жүргізулері 
қажет.

, Мұның барлығы күш-жігерді маркетинг процесіне қатысушы 
түрлі топтар, фирманың түрлі бөлімшелері, сондай-ақ сыртқы 
ұйымдар арасындағы әріптестік қатынастарды талап ететін 
интеграцияланған көзқарасты жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 
Маркетингтік коммуникацияларды неғүрлым тиімді басқару 
интеграцияланған көзқарасты ұстанатын фирмаларда жүзеге асы- 
рылады.

ИМК-ны жүзеге асыру компанияны кеңінен жүйелі қайта 
қүруды талап етеді, онда төмендегі үш әдісті пайдаланьшады:

-  ақпаратгы бөлісу;
-  қиьшысты функциялар көмегімен басқару;

2-тарау. Жұртшыдықпен байланыстың субъектісі... < 63

-  түрліше мамандандырылған фирмалардың уақытша бір- 
лестіктерін құру.

Акпаратты бөлісу және оны қабылдаудың тиімділігін арт- 
т р ү .  Интеграцияланған көзқарас компания қызметкерлерімен 
івир кай жерде жүрсе де өзара әрекет жасауды білдіреді. Бүл орай- 
ш  ів>мпания қызметкерлері түрлі қалалар мен аймақтарда бірдей 
жзаратты ала отырып, оны бірдей түсінетін болулары керек.

Қиылысты функциялар көмегі арқылы басқару. Марке- 
ашггік коммуникацияларды бұлайша басқару жұртшыльщпен 
ішінланыс жүйесін, өткізуді ынталандыруды, өнім қаптамасын 
м э с л ү д ы  жэне басқаларды пайдалана отырып, компанияның 
эарлық бөлімшелері горизонталь байланыстарды жүзеге асыруға 
«аіылысты түрде қатысатын процесс болып табылады. Мэселен, 
іжаа маркасының имиджін қолдау, компанияның абырой-беделі 
және оның тауарларының сапасы қиылысты функциялары бар 
1»ір.іык бөлімшелердің басты мақсагтары ретінде қарастырылады.

Түрлі компаниялардың күш-жігерін интеграциялау. 
Сыртқары ұйымдарды ИМК бағдарламасын басқаруға пайдала- 
«чзағы қиындықгардың бірі-бүл үйымдардан шақырылатын 
«ічандардың көбісі интеграциялануға тиісті маркетингтік ком- 
*>никациялар эдістерін нашар білуі болып табылады. Міне, 
аіійдықган да соңғы жылдары көптеген американ компаниялары 
5*с мердігерлік әдісіне ден қоя бастады. Бұл әдісті бірінші болып 
XX гасырдың соңғы онжылдығында ІігіеІриЫіс Огоир компания- 
сы колданды. Белгілі бір ақыға комгіания өз клиенттері үшін ортақ 
«аркетингтік стратегия жасап, оны жүзеге асыру үшін сыртқары 
|йымдардан қажетті мамандарды шақыра бастаған. Бұл эдіс кейін- 
яен «Оііей-ер адамға бұдан артық не керек» деген бүгінде бәрімізге 
гелгілі жарнамалық слоганды жасау үшін пайдаланылды.

Мүдделі аудиторияны бөлектеу. РК-коммуникациялар- 
лы маркетингтік коммуникацияларга интеграциялау мүдделі ау- 
лғторияны маркетингтік коммуникациялық стратегияның бір 
овлігі ретінде бөлектеуге негізделеді. Мүдделі аудиторияларға 
оағытталған коммуникацияда корпоративтік коммуникацияларға 
к2тысы бар факторлардың барлығы есепке алынады. Бұл қаржы
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индустриясының өкілдерінен тұратын қоғамдық топтар мен жер- 
гілікті қоғамдастық болып табылады.

Жұртшылықпен байланыс жөніндегі шаралардың табыс- 
тылығы көп ретте коммуникацияның бұл түрі маркетингтік 
коммуникациялардың өзге түрлерімен қаншалықты тығыз 
байланыстылығына қатысты болады. Жұртшылықпен байланыс 
бөлімінің қызметкерлері РК-ды өзге маркетингтік коммуника- 
циялармен интеграциялауға мәжбүр. Жұртшылықпен байланыс 
коммуникациялық саясатгың жалпы бағдарламасын жоспарлауда 
жэне ұйымның сыртқы жэне ішкі коммуникацияларын дамыту 
процесін басқаруда жетекші рөл атқаруға тиіс.

Жұртшылықпен байланысты ұйымдастыру жөніндегі 
жоспарларға ағымдағы ахуалды талдау, мақсатты аудиториялар- 
мен байланысты жүзеге асыру әдістерін таңдау, шығындарды 
есептеу, нэтижені бағалау кіреді. Кезеңдердің эрқайсысында 
коммуникацияның өзге арналарында (жарнамада, тікелей марке- 
тингте, өткізуді ынталандыруда) осы процедураларды интеграция- 
лау жүзеге асып отыруы тиіс.

Алайда көптеген компаниялардың басшылары жұртшылықпен 
байланыс жүйесі ұйым табысын еселеуге эсер етпейді деп санап, 
осы арқылы РК рөлін кемітеді. Мұны жұртшылықпен ұзақ мер- 
зімді қарым-қатынастар жасауға немесе басшының жағымды 
бейнесін қалыптастыруға бағытгалған жұртшылықпен байланыс 
жүйесінен талап етуге де болмайды. Сөйтсе де РК шараларының 
ңэтижесі нақты пайда түрінде түбінде көрініс табады. ¥йымның 
қалыптасқан тұрақты брендінің эдетте өзіндік бағасы, құны бо- 
лады. Мәселен, «Мерседес» маркасының көпке белгілі брендінің 
құны былай есептелген. Сауда маркасының белгісі -  үшбұрышты 
сэуле жолағы жоқ нақ сол автомобиль осындай белгісі бар автомо- 
бильге қарағанда 30-40%-ға кем «сатылған».

Жұртшылықпен байланыс интеграцияланған маркетингтік 
коммуникациялар жүйесінде өзінің лайықты орынын алуы үшін РК 
теоретикгері мен практиктеріне біраз тер төгуге тура келеді. Ең ал- 
дымен жұртшылықпен байланыс нәтижелерін бағалау әдістемесін 
жасау қажет болады. Мұндай бағалау тұтынушылар пікірін жэне
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РИ мен өзге маркетингтік коммуникациялар түрлерінің осы пікір-
*  калыгггастыруға қосқан үлесін зерттеуді қажет етеді. Егер 
шдггшылықпен байланыс технологиясы өзге коммуникациялық 
гаймандардан бұрын қолданылса, олардың тиімділігі қарапайым 
•тна бағаланады. Егер ұйым оң нэтиже алып жатса, ұйым басшы- 
пры эр тетіктің ақтық нәтижеге қосқан үлесіне сирек көңіл бөледі
ж. эдетте жеткен жетістікті багалауға қаржы бөле қоймайды.

Жұртшылықпен байланыстың экономикалық көрсеткіш- 
теріе әсерін бағалау. ¥йымның экономикалық көрсеткіштеріне 
■^ртшылықпен байланыстың эсер ету тиімділігін РК шарасының 
шйла жэне өнімді өткізу көлемі сияқты экономикалық көрсет- 
спгтерге эсерін айқындау жолымен бағалауға болады. Марке- 
- ‘енггік коммуникацияның өзге түрлерімен (жарнамамен, 
« ш  өткізуді ынталандырумен, тікелей маркетингпен жэне 

.. араластырылмаған РК-акциясын өткізгеннен кейін 
■ансыбір экономикалық көрсеткіштер өлшенеді де, олар акция 
«ткізілгенге дейінгі көрсеткіштермен салыстырылады. Алайда 
«г«м\никацияның бір арнасының әсерін таза күйінде бөліп көрсету 
зсаайым мүмкін бола бермейді, себебі іс жүзінде аларманга бір ме- 
зетте бірнеше субъект эсер етеді. Бұл жағдайда коммуникацияның 
эрбір арнасының жалпы нәтижедегі үлесін бағалау қажет. Мұндай 
«зшн түйінді лабораториялық жолмен шешуге болады. Бұл 
*шін сұрау салуға жэне тұтынушыларды фокус-топтар эдісімен 
зшкылауға болады. Бірінші сатьща алармандардың белгілі бір са- 
аатын бейнелейтін 10-12 адамнан тұратын фокус-топтың жұмысы 
^йымдастырылады. Бұл орайда алғашқы қадам коммуникацияның 
5ір арнасының ғана алармандарға (фокус-топтың мүшелеріне) 
зсері алынады.

Коммуникация арнасы ретіндегі жұртшылықпен байланыстың 
эсерін (эффектісін) мэселенің мэнісін түсіндіру акциясы (мәселен, 
та> ардың емес, өндіруші-ұйымның образын ашып көрсету) ретінде 
модельдеу жолымен білуге болады. Аталған фирманың тауарын са- 
тып алу жөніндегі дерекгер фокус-топтың сеансына дейін жэне одан 
кейін тіркеліп отырады. Осыдан кейін фокус-топтың мүшелеріне 
коммуникацияның бірден екі арнасының (жұртшылықпен байла- 
: -  3: 106-09
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ныс пен жарнаманың) әсер еіу  жағдайында сеансты қайталауға 
болады. Бұл жағдайда жарнама акциясы РК-акциядан бөлек 
өткізіледі, тауардың жетістіғі паш етіліп, өндіруші образымен 
байланыстырылады. Сеанстың соңында бірінші сеанстағы сияқты 
аларманның сипаттамалары өлшенеді, кейіннен олар салыстыры- 
лады. Аталған жағдайда айырма алармандарға жұртшылықпен бай- 
ланыс жэне жарнама әсерінің көмеғімен алынған ортақ нәтижедегі 
жұртшылықпен байланыстың үлесі болып табылады.

Жұртшылықпен байланыс және  
медиарилейшнз

Жұртшылықпен байланыс пракгикасында бұқаралық ақпарат 
құралдарымен қарым-қатынастар (медиарилейшнз) айрықша 
рөл атқарады. Сондықган да медиарилейшнздің мән-мағынасын 
ұғынудың болашақ РК маманы ұшін маңызы зор. Кез-келген 
ұйым өз жұмысының жетістікгерін қалың көпшілікке жеткізу 
үшін толыққанды ақпаратгық саясат жүргізуге тиіс. Осы мақсатты 
жүзеге асыру барысында ұйым сыртқы ортаға берілетін ақпаратты 
бағдарлап эрі жіті қадағалап отырады. Бұкаралық ақпарат 
құралдарымен қарым-қатынас саласы ретінде медиа-рилейшнз 
ұйымдағы ақпараттық процестерді басқарудың маңызды буыны 
ретінде көрінеді. ¥йым мен қалың көпшілік арасындағы эмбебап 
эрі қрлжетімді делдал саналатын бұқаралық ақпарат құралдарымен 
ынтымақтаса жұмыс істеу арқылы ұйым өзіне қажетті ақпаратты 
жұртшылыққа жеткізе алады.

¥йымның бұқаралық ақпарат құралдары қалыптастырған об- 
разы медиалық образ деп аталады. Ол жағымды не жағымсыз бо- 
луы мүмкін. Жағымды образ қалыптастыру үшін БАҚ-пен арнайы 
жұмыс істеу талап етіледі. Себебі, ұйым есігі журналистер үшін 
жабық болған жағдайда ақпаратгың өзге арналар арқылы тарауы 
ықтимал, ал ол ақпарат ұйымның қолайсыз бейнесін сомдауы да 
ғажап емес. Батыс елдерінде ұйым жөніндегі жария (жарнамалық 
емес-медиалық) ақпараттың болмауы қалыптан тыс ахуал сана-
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а м ,  тіпті мұндай ұйым құзіретті органдардың сезігін тудыруы 
»  чсумкін. Сондықтан мөлдірлік (транспаренттік), ақпараттық 
жжыктық Батыс қоғамында үйреншікті ахуал саналады. Медиари- 
вейшнз де осы ақпараттық ашықгықтан бастау алады.

Казіргі нарық заманында белді ұйымдардың қай-қайсысы 
і і  медиалық капитал-бедел жинауға ұмтылады, себебі бұл бе- 
..у - тұ птің-түбінде қаржы капиталына айналатынын өмірдің өзі 
івнрсетіп отыр. Осыған орай бұқаралық ақпарат құралдарымен 
жұмыс үзік-үзік емес, тұрақты түрде жүргізілуі тиіс. Сөйтіп, ме- 
ішрилейшнзге «ұйымның медиалық образ-бейнесін жасауға 
іигьпталған, бұқаралық ақпарат құралдарымен немесе олардьщ 
&аметкерлерімен арадағы тұрақгы озара байланыстар жүйесі» 
деген анықтама беруге болады.

Медиалық образ жасау ұйымнан сыртқары ортаға, соның ішін- 
м  медиалық ортаға, кейіннен аудиторияға шығатын ақпаратты 
іздағалап, басқарып отырудан басталады. Медиаобраз жасау 
5 адсаралық ақпарат құралдарынан аудиторияға берілетін ақпаратты 
гаскарып, бақылап отырумен барабар ұғым. Ақпаратты бақылау 
эегеніміз ұйымнан сыртқы ортаға берілетін кез-келген хабар- 
:сдарды қатаң тәртіппен қадағалап отыруды ғана білдірмейді, сон- 
іій-ақ осындай ақпаратқажағымды сипат беруді, сөйтіп, ұйымның 
інасымды образын қалыптастыруды көздейді. Жұртшылықпен 
5«айланыс мамандары медиаға беретін материалдар нақ осы 
максатқа бағытталуы қажет.

Жұртшылықпен байланыс жөніндегі белігілі ресейлік ма- 
і ш  А.Н.Чумиков ақпаратты басқарудың өзіндік бағыт-бағдарын 
ісынады.

Біріншіден, өзіндік ақпаратгық арна қалыптастыру қажет, ол 
•5«лік органдарының, бэсекелес құрылымдардың ақпарат ағынына 
тәуелді болмауы керек. Бұл міндетгі баспасөз релиздерін тарату, ар- 
найы шаралар кезінде журналистерге материалдар беру жолымен 
бұкаралық ақпарат құралдарынаұдайы ақпарат жеткізіп тұру арқылы 
жүзеге асыруға болады. Сөйтіп, ұйым танымалдығына қол жет- 
ктзіледі.



68 > Ж ұртшылықпен байланыс

Екіншіден, ақпарат ағынын нақты арнаға бағыттау, берілетін 
хабар-ошарды түпкі мақсатқа орай құбылту керек. Үйым жөнінде 
бұқаралық ақпарат құралдары да, жұртшылық та жақсы хабар- 
дар болған жағдайда ақпарат нақгы мақсатқа, мәселен белғілі 
бір тауардың, қызметгің, болмаса жобаның танымалдығы мен 
өтімділіғін артыруға бағытталады.

Үшіншіден, ақпарат құралдарымен эріптестік қатынастар 
орнатқан жөн. Үйым таратқан ақпарат бұқаралық ақпарат 
құралдары тарапынан кең қолданыс тауып жатса, беделді БАҚ ре- 
дакцияларымен ақпарат алмасу жөнінде ынтымақтастық жасауға 
көшу қажет болады.

Медиарилейшнзбен айналысатын жұргшылықпен байланыс 
мамандары бұқаралық ақпарат құралдарымен қарым-қатынаста 
журналистермен қоян-қолтық араласуға, арнайы ақпараттық 
оқиғалар (баспасөз мэслихаттары, кездесулер, тұсаукесерлер) 
ұйымдастырып отыруғатиіс, бұл шаралардың көздейтін нысанасы 
ұйым танымалдығын арттыру болғаны жөн.

Б ақы лау сұрақтары

1. Жұртшылыцпен байланыстың субъектісі мен объектісіне 
тоцталыңыз.

2. Жүртшылъщпен башаныстың цандай функциялары бар?
3. Жүртшылъщпен байланыс цандай принциптерге негізде- 

леді?
4. Жүртшылыцпен байланыстың өзге гылым түрлерімен, 

пәндермен байланысы цандай?
5. Маркетингтік коммуникациялар жүйесіндегі жүртшы- 

лыцпен байланыстың орнына тоцталыңыз.
6. Медиарилейшнз дегеніміз не?
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