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КІРІСПЕ

"Т" / •  азақстанның еңбек нарығына кәсіби РК мамандар аса 
қажет. Бүл мамандықтың қыр-сырын меңгеру оңай 

-1- ̂ ^ ем е с . Мәселен, РК науқандар жүргізу үшін РК қүрал- 
дарын білу қажет. Әрине, қазіргі Қазақстан РК нарығында атал- 
мыш сала бойын ша арнаулы білімі жоқ мамандар да қызмет ат- 
қарады. Олар отандық нарыққа РК қызметі енгеннен бері жылдар 
бойы тәжірибе жинақтаған. Дегенмен бүл салада кәсіби білікті, 
арнаулы білімі бар мамандардың аздығын айту қажет.

Елімізде экономикалық дағдарыс орын алған жылдары РК 
нарығы да елеулі өзгерістерге үшырады. Дағдарысқа қарсы ком- 
муникаңия қызметіне сүраныс өсіп, қаржылық коммуникаңия на- 
рығының өсуі тежелді. Дағдарыс жағдайында кеңес беріп, тиімді 
коммуникаңияға қол жеткізе білетін кәсіби білікті РК мамандарға 
зәрулік байқалды. Жергілікті агенттіктер белсенді қызмет атқара 
бастады. 2000 жылдардың ортасында компаниялар ақпараттық 
ашықтық байқата қойған жоқ. РК мен БАҚ нарығында бүл маңыз- 
ды мөселеге айналды. Алайда бүл кезеңде ішкі РК-дың маңызы 
айқындала бастады. 2004 жылы Қазақстанға келген «Тимбил- 
динг» компаниясы көптеген мекемелерге корпоративтік мәдениет- 
тің қыр-сырынан мағлүмат берді.

2000 жылдардың ортасында қазақстандық компаниялардың 
81 пайызы материалдарын БАҚ-қа ақылы орналастырды, олар- 
дың көпшілігінің материалды ақылы жариялаумен айналысатын 
болімдері болды [1]. Бәсекелестік жок болғандықтан, РК-дың дең- 
гейін жоғары деп айтуға болмайды. РК мамандарынан гөрі бас- 
пасөз хатшыларына сүраныс көп болды.

Медиа рилейшнз қазіргі таңда қазақстандық көптеген компа- 
нияларда жүзеге асырылатын маңызды іс-шара болып табылады. 
Бүл саладағы РК науқанның тиімділігі БАҚ-тағы компания ту- 
ралы жағымды материалдардың өсуімен бағаланады. Көптеген
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7. БАҚ-пен жүмыс істеу, хабар жасаудың стратегиясын ка- 
лыптастыру.

8. Бағдарламаны жүзеге асыру, міндеттерді бөлу, кестелер 
мен бюджетті күру.

9. Бағалау.
10. Кері байланыс. Брум -  Дозьер үдерісі проблеманы шешуге 

толық мүмкіндік береді.
РК зерттеулерінде алынған мәліметтер жалпы кестеге тірке- 

леді. Нақты жоспарланып, сауатты үйымдастырылған, сапалы, 
жүйелі жүргізілген РК саласындағы зерттеу РК қызметінің та- 
бысты болуын қамтамасыз етеді, зерттеулердің нөтнжесінде өт- 
кен мен бүгіннің тәжірибесін салыстыруға мүмкіндік туады, паб- 
лик рилейшнз бағдарламасы тиімді жасалады.

Бақылау сүрактары:
1. РК-дағы зерттеудің маңызы.
2. Зерттеудін максаты мен түрлері.
3. РЯ-дағы социологиялык зерттеу әдістері.
4. Сауатты сауалнаманың принциптері, койылатын талаптар.
5. Контент-талдау өдісі.
6. Терен сұхбаттың ерекшеліктері.
7. Төжірибе жөне бақылау өдістерінін айырмашылықтары мен үксастық- 

тары.

2. ІШКІ РК ҚЫЗМЕТІ,
КОРПОРАТИВТІК БАСЫЛЫМДАР

2.1. Ішкі РК қызметін жүзеге асыру әдіс-тәсілдері

Қазақстанда қоғаммен байланыс саласында мамандықты қол- 
дау мақсатында іс-шаралар өз деңгейінде жүргізіліп келеді. Түр- 
лі байқаулар, сыйлықтар РК мамандарының дамып, кәсіби өсуіне 
мотивация жасайды. Тәжірибе алмасып, бәсекелестікті қалыптас- 
тыруға мүмкіндік береді. Осы орайда компаниядағы ішкі РК-дың 
маңызы зор. Компанияның ішіндегі коммуникаңия өз деңгейінде 
болмаса, жүмыс өнімсіз, компанияның беделі төмен болады. Сон- 
дықтан да алғашқы қадам компанияның ішіндегі РК-ды дамытудан 
басталуы тиіс. Ішкі РК -  қызметкерлер арасында тиімді коммуни- 
кация орназуға бағытталған іс-шаралар, компанияның қызметкер- 
лер алдындағы имиджі. Ішкі коммуникация тиімді болса, қызмет- 
керлер жүмыстарын қызығушылықпен атқарады.

Ішкі коммуникаңияның мақсаты -  кері байланыс орнату, ақ- 
параттандыру, өнімді арттыру. Ішкі коммуникация тиімді болу 
үшін қызметкерлерге компаниядағы болып жатқан маңызды мә- 
селелердің барлығынан түрақты ақпарат беру, қызметкерлерді 
компанияның күнделікті өміріне араластырып, барлық бөлімдегі 
кызметімен таныстыру, компанияның қүндылығын сезіндіру қа- 
жет. Қызметкерлердің көңіл күйін анықтап, ынталандыру қажет.

Ішкі коммуникацияның қүралдарына интранет, корпоративтік 
басылымдар, тимбилдинг, корпоративтік іс-шаралар, ақпараттық 
тақталар, ішкі байқаулар, жарыстар, басшының үжым мүшелері- 
мен жиі кездесіп, пікір алмасуы, ішкі жаңалықтар жатады.

Компанияның имиджі мен беделі қүнын арттырып, пайда әке- 
леді. «Корпоративтік РК -  бүл компания туралы жағымды қоғам- 
дық пікір қалыптастыруға бағытталған кешенді коммуникация- 
лық қызмет» [11].

РК саласындағы 8 жылдық тәжірибесімен бөліскен белгілі 
РК маманы Қ. Домбай компанияның бизнесіне елеулі дөрежеде
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стейкхолдерлердің әсері барын айтқан еді. Расында да, компания 
қызметіне ықпал ететін қоғамдық топтармен тиімді коммуника- 
цияның маңызы зор.

Мүддесі бір қоғамдық топтар ішкі және сыртқы болып бөлі- 
неді. Сыртқы қоғамдық топ мекеменің тікелей немесе ресми бо- 
ліғі болмағанымен, онымен қандай да бір байланыстар жасайды. 
Ал кейбір сыртқы қоғамдык топтар, мысалы, мемлекеттік орган- 
дар үйымға кәдімгідей ықпал етеді. Сыртқы қоғамдық топтарға: 
түтынушылар, бүқаралық ақпарат қүралдары, мемлекеттік орган- 
дар, бәсекелестер, қаржылық қоғамдастықтар, т.б. жатады. Ішкі 
қоғамдық топтар үйымға үлес қосады. Оған жетекшілер, қызмет- 
керлер, акционерлер жатады. Компанияның имиджі болмай, оған 
демеуші де табылмайды. Инвесторлар ішкі қоғамдық топқа жа- 
тады. Оларға корпоративтік мөдениет маңызды болып саналады. 
Ол үшін РЯ маманы олардың максатын, талап-тілегін, мүддесін 
ескереді. Инвесторларды тарту үшін ең алдымен дүрыс киіну аса 
маңызды. Үқыпты адам өзіне бірден сенім үялатады. Одан кейін 
келіссөз жүргізе білуі тиіс.

Егер кез келген жеке қоғамдық топ РК маманының зерттеу 
объектісіне айналса, ол мақсатты топ деп аталады.

РК маманы қоғамдық топтарды анықтай білуі тиіс. Қоғам- 
дық топ пен аудиторияның арасында айырмашылық бар. Қоғам- 
дық топтардың мекемеге қандай да бір қатысы бар және онымен 
өзара тығыз байланысты. Қоғамдық топтардың қызметі мекемеге 
елеулі әсер етеді және керісінше. Сондықтан РК-да қоғамдық топ 
пен бүқаралық аудитория синоним емес. РК-дағы аудитория -  ақ- 
щарат қабылдаушы, белсенділігі төмен. Сондықтан олардың бел- 
сенділігін арттыру қажет. Кез келген қоғамдық топты сипаттауға, 
анықтауға болады.

Кейде маңызды мәселеге қатысты белгілі бір топтың пікірі 
қажет болады. РК маманы өзінің жобасын іске асыруы үшін өзіне 
пайдалы, қажетті қоғамдық топты дүрыс анықтауы тиіс. Қоғам- 
дық топты анықтау үшін РК коэффициент қолданылады. Сүрақ- 
тар қою арқылы өртүрлі қоғамдық топтардың салмағын, мәнін 
анықтауға, пікірін, көзқарасын зерттеуге болады. РК маманы қо- 
ғамдық топ үстанымын сезінуі керек. Кез келген мекеменің озінің 
қоғамдық тобы болады. Жағдайға қарай қоғамдық топтар мақ- 
сатты топқа айналуы мүмкін. Мақсатты қоғамдық топтар бірне- 
ше белгісімен сипатталады:
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-  аты (акционерлер);
-  демографиялық (жасы, жынысы, білімі, кірісі);
-  психографиялық (эмоциялық жөне мінез-қүлық ерекше- 

ліктері).
Бүлайша бағалау өте маңызды, себебі қоғамдық топтардың 

саны күннен-күнге өседі. Мекеме қызметкерлері ец маңызды қо- 
ғамдық топ болып саналады. Себебі олар үйымды, ішкі ақпарат- 
ты біледі. Сондықтан олар өзге қоғамдық топтардың (мысалы, 
клиенттердің) сеніміне кірген.

Мекеме қызметкерлерінін шығынын ескерумен қатар, жүмыс 
кестесін тиімді жасау керек. Тәжірибелі мамандардың жалақы- 
сын көбейтуге болады. Сонымен қатар қызметкерлердің өздері- 
нің қүндылығын сезінуі үшін жүмыстағы жағдайды дүрыс үйым- 
дастырып, басшылармен арадағы қарым-қатынасты жүмсарту, 
жүмысшы мен жүмыс берушініц өзара байланысын сенімділікке, 
сыйластыққа негіздеу керек. Бүл проблеманың шешімін табуына 
РК маманы көп үлес қоса алады. Мекемедегі қызметкерлердің 
қүқы бүзылмауы керек. Мекемеде этникалық және діни аз топтар 
болуы мүмкін. Оларға қысым жасалмауы қажет. Осының бәрін 
кадағалайтын РК маманы.

Мекемедегі мәдени ерекшеліктерге байланысты проблема- 
ларды, проблема туғызуға алып келетін мәселелерді РК маманы 
мониторинг жасап, анықтауы тиіс. Проблеманы алдын ала бол- 
жау оның күрделіленбей, дүрыс шешілуін, дағдарысқа үласпауын 
көрсетеді. Проблеманың бәрі дағдарысқа соқтырмайды, көп жағ- 
дайларда проблема жаңа мүмкіндіктерге жол ашады. Тіпті дағ- 
дарыстың өзі -  тәжірибе. Проблема болған соң бағалау кезінде 
барлық қарым-қатынас қүралдары қолданылады. Дөл осы кезде 
карым-қатынас үдерісі мүшелерінің арасында кедергі болса, сол 
қауіпті. Сондықтан бәрі бір тілде сөйлеу керек. Проблеманы ше- 
шудің кезеңдері:

-  проблеманы сезіну (зерттеу);
-  талқылау;
-  шешілу жолдарын белгілеу (стратегия мен саясат таңдау);
-  стратегия мен саясатты жүзеге асыру;
-  нәтижені бағалау.
Бүл мониторинг деп аталады. Себебі ол проблеманы ғана 

емес, жаңа мүмкіндіктерді де анықтайды. Сондықтан проблемаға 
жедел көңіл аудару керек. Проблеманың өзі жеңіл немесе күрде-
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лі болады. Жаңадан басталып келе жатқан проблеманы одан әрі 
дамытпай, тез арада шара қолдану қажет. Кез келген проблемада 
соған қатысты қоғамдық топтарды талдау керек. Кейде пробле- 
маны басқару үшін ішкі ресурстар аздық етеді.

РК маманы үйымның ішіндегі, сыртындағы болып жатқан 
оқиғаларды біліп отыруы керек. Кейде мекеменің іс-әрекетін қо- 
ғамдық топтар түсінбей қалуы мүмкін. РК маманы оны дәл сезі- 
ніп, үйым басшысына хабарлауы, оны дүрыс түсіндіретін жолды 
айтуы керек. РК маманы тек коммуннкатор ғана емес, өзара қа- 
рым-қатынас жасаушы, проблеманы бақылаушы. Ол үйым бас- 
шысына проблеманың алдын алу үшін шаралар қолдануға кеңес 
береді. Проблема қоюланып кетсе, дағдарысқа үласып кетуі мүм- 
кін.

Мекемедегі өзгерістерді қоғамдық топтар күрделі қабыл- 
дайды. Жаңалыққа жедел бейімделе қоймайды. Кейбір қыз- 
меткерлер тек жалақыны күтеді. Жүмысқа қызықпайды. Инно- 
ваңияны қабылдауға қабілетсіз болады. Кейбіреулері болашақ 
карьерасына баспалдақ ретінде пайдаланады. Бүл топтарды жү- 
мыстың нәтижесі, мекеменің дамуы қызықтырмайды. РК маманы 
осы мөселелердің барлығын анықтап, корпоративтік мөдениетті 
қалыптастыруға, мекемедегі қызметкерлерді бейімдеп, жүмысқа 
ынталандыруға күш салуы керек. Корпоративтік мәдениет деге- 
німіз -  қызметкерлердің, қызметкерлер мен жетекшілердің ара- 
сындағы қарым-қатынас.

РК үдерістерді басқару томендегі қадамдардан қүралады:
-  зерттеу (проблеманы анықтау);

1 -  жоспарлау жөне бағдарлама жасау (стратегиялық талдау,
үсыныстар әзірлеу, бағдарламаны бекіту);

-  іс-өрекет жөне коммуникаңиялар (бағдарламаны жүзеге 
асыру);

-  бағдарламаны бағалау (нәтижелер, түзетулер).
Алғашқы кезеңді коммуникаңиялық аудит деп атайды.
Екінші кезеңді жоспарлау және РК бағдарламаны күру деп

екіге болуге болады. Бағдарламаны жасауда «таймингті» қарас- 
тыру керек. Коммуникаңия арналарының белсенділік мүмкіндік- 
тері талданады. Бағдарламаны жүзеге асыру кезеңінде вербальды 
коммуникаңияға баса назар аударылады. Нәтижелерді бағалауда 
кері байланысты талдау, коммуникаңиялық үдерістегі қателіктер 
мен әлсіз түстарды табу, болашақтағы қызмет үшін қорытынды-
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лар шығару қажет. РК науқан бағдарламасын жасауда П. Гриннің 
төмендегі теориясы үтымды:

1. Жалпы көзқарас (РК міндеттері мен мекеменің жалпы қыз- 
метінің сәйкестігі).

2. Мақсаттар РК бағдарламаның ерекшелігін корсетеді.
3. Мақсатты аудиторияны анықтау.
4. Шешуші ақпараттар беру.
5. Стратегия (нақты тактика).
6. Тактика/қызмет (бүл бағдарламаның негізі).
7. Науқанды жүргізу үшін қажет болатын кесте.
8. Шығындарды есептеу.
9. Бақылау және оның нақты жүйелерін білу.
Мекеменің корпоративтік мәдениеті.
Компанияны басқарудың тиімді қүралы ретіндегі корпоратив- 

тік мәдениет үйымының мақсаты, міндеті және принңиптерінен 
басталады. Бүл үғымдар компанияның үйымдастыру қүрылымын 
жасайды. Үйымдастырушылық қүндылықтары бар мекеменің ко- 
дексі төмендегідей:

1. Білмесеңіз, сүраңыз.
2. Қолыңыздан келсе, өзгелерге көмектесуге тырысыңыз.
3. Егер өзіңіз көмектесе алмасаңыз, қай жерден көмек алуға 

болатындығын түсіндіріңіз.
4. Тәжірибелі адамдардың кеңесі мен жеке тәжірибеңізді үй- 

лестіруге тырысыңыз.
5. Компанияның барлық мүшелерін жасына, жынысына, жү- 

мыс істеу қабілетіне, төжірибесіне қарамастан сыйлаңыз.
6. Өзіңізге тапсырылған міндеттерді уақытында орындауға 

тырысыңыз.
7. Компаниядағы тәртіпті бүзбаңыз, үлкенді сыйлап, кішіге 

қамқорлық көрсетіңіз.
8. Компания жүмысын жақсартатын үсынысыңыз болса, оны 

басшылыққа айтып, жүзеге асыруға күш салыңыз.
Бүл кодексте жалпы адамзаттық қүндылықтармен қатар, өз- 

ара көмек, сыйластық принңиптері жөне бастамашылдық, сөз бен 
іске жауапкершілік сияқты корпоративтік қүндылықтар да бірік- 
тірілген.

Мекеме мәдениеті қызметкерлердің жалпы еңбекке ынтасын 
арттырады, еңбек өнімді болады.
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Бақылау сүрактары:
1. Ішкі коммуникациянын күралдары.
2. Бұқаралық аудитория мен байланыс аудиториясының айырмашылыкта- 

ры.
3. Ішкі және сыртқы коғамдық топтармен жұмыс істеуде РК маманы баса 

көніл бөлуі кажет мәселелер.
4. Компаниянын имиджін қалыптастырудағы корпоративтік іс-шаралар- 

дын маныздылығы.
5. Мекеменің корпоративтік мәдениетін қалыптастыру жолдары.

2.2. Тимбилдинг жәие мәдени құндылықтар

РК мамандары компанняның мәдени қүндылықтарын білуі 
тиіс. Корпоративтік мәдениет мінез-күлық кодексін енгізуді қажет 
етеді. Бұл жердегі қүндылық социологиялық мағынада қолданы- 
лады, яғни қоғамдық идеалдар, жарғы мен дәстүрлер және оларды 
компания мүшелері жогары бағалайды. Корпоративтік мәдениет 
қоршаған ортадағы қүндылықтарды, әдет-ғүрыпты тез қабыл- 
дайды. Сонымен қатар өз мәдени дәстүрлерін де үмытпайды. Қүн- 
дылықтар келіспеушілігі жүмыс уақытына, әйел адам-дардың ста- 
тусына, экологиялық мәселелерге байланысты туындауы мүмкін.

Кәсіби білікті үжымдық топ бүгінгідей қатаң бәсекелестік ке- 
зеңінде табысты бизнестің кепілі. Үжымдық ашық, жағымды қа- 
рым-қатынасты қалай орнатуға болады деген сүрақ туа қалса, ті- 
лімізге ең алдымен команда қүрудағы тиімді қүрал -  тимбилдинг 
оралады. Ағылшын тілінен аударғанда «іеат ЪиіЫіп§» -  «коман- 
да қүру» дегенді білдіреді. Үжымды біріктіріп, ынтымақтастыру- 
ғ !  арналған корпоративтік демалыс -  тимбилдингті тек сауатты 
қолданғанда ғана нөтижесін көруге болады. Тимбилдинг немесе 
топтық тренинг барысында командалық машықты дамытуға ар- 
налған коптеген төжірибелік жаттығулар менеджмент саласында 
қүзыреттілік қалыптастырады.

Бүл -  қарапайым жаттығулар арқылы команданы қүру, кор- 
поративтік мөдениетті (компания қызметкерлерінің арасындағы 
өзара қарым-қатынас) қалыптастыру, қызметкерлердің өнімді 
жүмыс істеуіне жағдай жасау. Тимбилдингтегі көптеген жаттығу- 
лар жеке қатысушының кедергіні жалғыз өзі жеңе алмайтындай, 
үжымның нақты, ойластырылған іс-қимылы ғана табыс кілті бо- 
латындай түрде жасалған. Тимбилдинг барысында команданың
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мүшелерінде ептілік, өзгеріп түрған оқиғаға тез бейімделушілік, 
төңірегіндегілерге түсіністікпен қарау, қажет кезінде илігіп, ке- 
лісімге келу сияқгы қасиеттер қалыптасады. Түрлі дене жатты- 
ғулары да пайдалы. Үздіксіз үрдіс болып саналатын тимбилдинг 
команданы қүрудың негіздерін үйретеді. Команданың да даму ке- 
зеңдері бар. Тиімді команданы бүйрық беріп басқару мүмкін емес. 
Тимбилдингтің тренингтерінен өту барысында мекемедегі кәсіби 
білікті мамандар түрақталып, ішкі келіспеушіліктер азаяды, пси- 
хологиялық қысым сейіледі. Бүгінде тимбилдингті корпоративтік 
іс-шаралар өткізетін фирмалар үйымдастырады.

Команданың тиімді жүмыс істеуінің келесідей алғышарттары 
бар:

1. Мақсатты анық түсіну (міндеттерді бөлу, командалық қүн- 
дылық пен артықшылықты түсіну).

2. Команда мүшелерінің қабілеті (біліктілік, білім, төжірибе, 
таланттың кешенді түрде қолданылып, дамуы).

3. Тең дәрежелі әрі тиімді жүмыс үрдісі (міндеттерді жоспар- 
лау, мәжілістер өткізу, проблемаларды шешу, бағалау, т.б.).

4. Жауапкершілікті тең бөлу.
5. Түсіністікке негізделген өзара қарым-қатынас.
6. Марапаттаудың тиімді жүйесі.
7. Өзге командалармен тиімді қарым-қатынас.
Командалық хартия -  келісімдер жиынтығы. Онда команда-

ның қалауы, мақсаты, маңызы және үжымның бірлескен іс-әре- 
кеті анық жазылады:

1. Мекеменің қүндылығы мен миссиясы командалық хартия- 
ның негізгі өзегін қүрайды. Миссия команданың қызметін анық- 
тап, оның маңыздылығын түсіндіретін әрі мақсат қоюда және ст- 
ратегияны анықтауда негізгі бағдар беруші қүжат.

2. Команданың қүндылығы мен мақсаты, болашақты көруі ме- 
кеменің қүндылық, мақсат-міндетімен үндесуі тиіс. Болашақты 
көру -  табысты соңғы нәтиженің бейнесі. Рөл, мақсат қою жөне 
стратегияны анықтауда негізгі бағдар беретін мақсат команданың 
қызметін анықтап, оның неге маңызды екендігін түсіндіреді. Қүн- 
дылықтар -  команданың қызметіне бағытталған айнымас сенім.

3. Үжымдық нормалар -  бүл команда мүшелері үшін негізгі 
мінез-қүлық тәртіптері.

4. Команда мүшелерінің ролі үжымның табысты қызметін қам- 
тамасыз ету үшін әр мүшесінің жауапкершілік саласын анықтайды.
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5. Команданың негізгі жауапкершілігі мен мақсаты оның бел- 
гісімен анықталады. Мақсаттар -  бүл соңғы табысқа бағытталған 
қызметтің өлінеуге болатын қорытындылары және оған жетудің 
мерзімі.

6. Қарым-қатынас стратеғиясы команда мүшелерінің, компа- 
ния мен стейкхолдерлердің арасындағы дәл мерзімінде ақпарат 
алмасу.

7. Шешім қабылдау -  команданың белгілі бір шешімге келу 
проңесі. Өкілеттілік -  шешім қабылдау барысындағы команда- 
ның жауапкершілік шекаралары. Есеп беру стратегиясы алға қой- 
ылған міндетті орындауды қамтамасыз етеді.

8. Ресурстар -  бүл команданың алға койған мақсатына жету- 
дегі корнекті материалдары және моральдық қолдау [12].

Миссия -  команданың қызметін анықтап, онын маңыздылы- 
ғын түсіндіретін әрі мақсат қоюда және стратегияны анықтауда 
негізгі бағдар беруші әрі өте маңызды қүжат, оның ережелерін 
компания мүлтіксіз орындауы керек. Клиенттер мен инвесторлар 
компанияны бағалайды. Сондықтан компанияның миссиясында 
инвесторлардың, клиенттердің, әріптестердің, т.б. ішкі, сырткы 
қоғамдық топтардың мүддесі ескерілуі керек.

Табиғат аясындағы іс-шаралар қызметкерлер арасында күн- 
делікті жүмыстан тыс еркін қарым-қатынас орнатады. Ойын жә- 
не жаттығулар арқылы жүмыстың алғашқы кезеңінде-ак топта- 
ғы жағымды ауа райы мен сенім қалыптасады, қатысушылардың 
шығармашылық мүмкіндіктері ашылады. Адамның ақылы мен 
сезіміне қатар әсер ету арқылы белсенділік жөне қимыл-қозғалыс 
қа^еттіліктері қанағаттандырылады (10 сағаттың ішінде). Нөти- 
жесінде адам бойындағы энергия, фантазия, импровизаңия ашы- 
лады. Әртүрлі қабілетке ие, бір мақсатқа жүмылған, міндеттері 
анық, жауапкершілікті бөліп алған адамдардың тобы -  команда 
болады. Командаға тән қасиеттер: озара қамқорлық, жалпы мақ- 
саттар, тиімді қарым-қатынас, бірлескен даму болмақ. 2004 жы- 
лы Қазақстан нарығына команда қүру тренингтерін үйымдасты- 
рып, өткізуді мақсат еткен «Тимбилдинг компаниясы» келіп қо- 
сылды. Арнайы, ойын түріндегі жаттығулар және әңгімелесу ба- 
рысында команданың ядросы қалыптасады. Фирманың үнамды 
имиджі мен ішкі және сыртқы тиімді коммуникация қалыптасуы 
үшін мүндай корпоративтік іс-шаралар қажет-ақ. Бизнестің даму 
стратегиясын жасаудағы корпоративтік мәдениеттің мөні ерекше.

«Тимбилдинг компаниясы» сол кездегі «Глотур», «Астана Мо- 
торс», «ЬСг электроникс» компаниялары мен «Каспийский», «Се- 
нім» банктері, «Үлар Үміт» зейнетақы жинақтаушы қоры, «АВ8», 
«Райымбек Боттлерс», «Филипп Моррис Қазақстан», «Тетра Пак 
Центральная Азия», «ОТИС», т.б. компанияларға тренингтер 
өткізді (шетелден келген клиенттер де бар). Расында да, фирма 
қызметкері кәсібилікті меңгерсе, уақыт үнемделумен бірге, жү- 
мыстың да сапаеы артады. Жеке стиль мен имидж қалыптасты- 
ру арқылы рухани қүндылықты сезініп, жаңа перспективаларға 
жол ашу екінің бірінің қолынан келе бермесі анық. «Тимбилдинг 
компаниясының» айтуынша, осы тренингтен өткен командалар 
тиімді әрі жедел шешім қабылдай алады, жүмыс сапалы әрі өзара 
қолдауға ие болады, командаға тіпті менеджерлер де қажет емес, 
себебі команданың әрбір мүшесі өз жүмысын үтымды үйлесті- 
реді, фирманың имиджі клиенттерге сенім үялатады. Ал біздің 
ойымызша, тимбилдингтін мәні бір командаға бірігудің нәтиже- 
сінде жалғыз адамның қолынан келе бермейтін тәуекелдерге бел- 
ді бекем буып баруға болады. Жалпы нәтиже үшін команда мүше- 
лерінің жауапкершілігі де арта түседі өрі проблемаға әрқайсысы 
шығармашылық түрғыдан келеді, әрқайсысы өз бойындағы қабі- 
лет-қарымын жүмсайды, нәтижесінде тез арада дүрыс шешім қа- 
былдауға мүмкіндік туады. Әрине, корпоративтік мәдениетке көп 
нәрсенің байланысты екендігі белгілі. Тіпті имидждің өзі корпо- 
ративтік мінез-қүлықтың нәтижесі. Сондай-ак сенім жоқ жерде 
бизнестің табысты болуы мүмкін емес.

Корпоративтік іс-шараларды өз деңгейінде үйымдастырып, 
өткізу үжымның корпоративтік рухын көтеруге ықпал етеді. 
Қызметкерлердің арасында еркін, түсіністікке негізделген қа- 
рым-қатынас қалыптастырады. Алдымен корпоративтік іс-ша- 
раны жүргізудің Ережесін, нақты жоспар және бюджетті жасау 
қажет. Жалпы шығын аз кету үшін ішкі ресурстарды барынша 
тартып, қолданған жөн. Ішкі корпоративтік сайтта шара ту- 
ралы ақпарат беру арқылы қызметкерлердің пікірін білу, іске 
жауаптыларды кобірек тағайындау қажет. Мамандар откізіле- 
тін шараны жоба түрінде көрсетуді үсынады. Өткізілген іс-ша- 
раның тиімділігі бюджеттің үнемделуінен, кері байланыстың 
орнауынан, қызметкерлердің бір-бірімен ортақ тіл табысуынан 
корінеді.

2.2. Тимбилдинг жөне мәдени күндылыктар 59
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Бақылау сүрақтары:
1. Тимбилдингтің күпиясы неде? Қазакстандағы тимбилдинг әдісін сипат- 

таңыз.
2. Корпоративтік мәдениет, идеология, рух үғымдары. Өзара байланысы.
3. Корпоративтік өлеуметтік жауапкершілік.
4. Командалық хартия негіздері.
5. Мәдени күндылықтар дегенді калай түсінесіз?

2.3. Корпоративтік басылымдар

Корпоративтік басылымдар корпоративтік мәдениетті калып- 
тастыруға, мекеменің ішкі коммуникациясын орнатуға, бакы- 
лауға ықпал ететін бірден-бір қүрал болып табылады. Мүндай 
басылымдар түтынушыларға да, компанияға жаңадан келғен қыз- 
меткерлерғе де мекеме қызметі туралы ақпарат береді.

Мекемедегі коммуникация сыртқы және ішкі болып бөлінеді. 
Сыртқы коммуникацияда ақпарат көзі ақпарат беруші мен қабыл- 
даушы да үйымнан тысқары болады. Мысалы, баспасөз конфе- 
ренциясын өткізу барысында алдымен пресс-релиз таратылады, 
негізғі сөйлеуші түлға мен журналистер аудиториясы ақпаратты 
беруші мен қабылдаушы ретінде сыртқы коммуникацияны жү- 
зеге асырады. Ішкі коммуникацияда керісінше ақпарат көзі мен 
қабылдаушы үйымның ішінде болады. Мысал ретінде корпора- 
тивтік басылымдарды айтуға болады, олар қоғаммен байланыс- 
тың кең таралған түрі. Шетелдік ірі корпорациялардың мүндай 
басылымдары бүгінде басқарудың тиімді қүралына айналды. 
Олзрдын таралымы түрақты түрде өсіп отыр. Мүндай басылым- 
дар аз таралыммен КСРО кезінде де шығатын әрі зауыт, фабри- 
калардың табысты қызметін, еңбек озаттарын дәріптейтін (үгіт, 
насихаттық рөлін де айтпасқа болмайды). Бүгінде түрлі компа- 
ниялардың корпоративтік басылымдары бар. Алғашында ірілі- 
үсақты фирмалардың бәрі де өз басылымдарын шығара бастады. 
Алайда фирма ішіндегі басылым қымбатқа түсті, корпоративтік 
басылымның бағыты мен мазмүнын түсінбегендіктен, сапасыз 
материалдар жарияланды. 2000 жылдардың басында Ресейде 
корпоративтік басылымдар нарығында үялы байланыс жетекші 
операторлары маңызды рөл атқарды. МТС компаниясы «2000» 
журналын, ал «ВымпелКом» («Би-Лайн» сауда белгісі) -  «Мир 
Би-Лайн» (80000 данамен екі айда бір рет шықты) журналын шы-
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ғарды. Сондай-ақ түрмыстық техника мен көлік өндірушілерінің 
журналдары шығып түрды. Қазақстанда бүл кезеңде Француз 
үйінің журналы (В8В корпорациясы шығарған), «Элитный дом» 
(жиһаз салоны), Үлттық банктің «Ваш капитал» журналдары 
шығып түрды. Бүгінде ірі мекемелердің басым бөлігінің корпо- 
ративтік басылымдары бар. 2003 жылдан бастап шығатын «Каз- 
коммерц ЫЕЛҮ5» ақпараттық хабаршы бүгінде 30 000 данамен 
тарайды. 2009 жылдын ең үздік корпоративтік басылымы сана- 
латын журналдың бүқаралық аудиторияға арналғаны қүптарлық. 
Журналда «Жаналықтар», «Қаржы саласындағы оқиғалардың 
рейтингі», «Серіктестер» түрақты айдарлары бар. «Ақшаны қа- 
лай сақтап, көбейтуге болады, доллардың болашағы қандай?» 
деген сүрақтарға үтымды жауаптар табуға болады. Бүгінгі корпо- 
ративтік басылымдардың үлкен бір кемшілігі -  материалдардың 
орыс тілінде жазылып, қазақ тіліне сөзбе-сөз аударылуы. Бүл ба- 
сылымдағы өрескел қателіктердің болуына әкеліп соғады. Мыса- 
лы, «Казкоммерц ЫЕ\^75» журналындағы қазақ-орыс тілдерінде- 
гі атаулы мақалалардың мәтіні бірдей. Мақаланың Маржан атты 
бас кейіпкерінің екі материалдағы суреті екі түрлі (орыс тілдегі 
мақаланың суретіне қарай отырып, кейіпкерінің үлты орыс деп 
ойлауға болады). Бүл оқырмандардың сенімсіздігін туғызады.

Қазақстанда РК-шы клубы РЕ. Форумы аясында корпоратив- 
тік басылымдардың байқауын жариялап келеді. Байқауға ішкі 
корпоративтік басылымдар мен сыртқы түтынушыларға арналған 
баспа және электронды корпоративтік басылымдар қатыса алады. 
Соңғы жылдары осы байқауда үнемі алдыңғы қатардан көрініп 
жүрген «Казрі банктің» «Просто о финансах» атты корпоративтік 
журналында да кемшіліктер көп. Журнал тек сыртқы түтынушы- 
ларға арналған. Алайда қазақ тіліндегі нүсқасы сіреспе аударма 
екендігін айту қажет. Яғни орыс тілінде жазылып, қазақ тіліне 
аударылады. Журналдың кез келген бетінен «Сіз үшін тағы не 
істей аламыз?» деп күлімсіреген банк қызметкерлерінің суретін 
кездестіруге болады. Журналда шолу, сүхбат, атаулы мақала, бай- 
лайнер сияқты РК мәтіндер жарияланады.

Әдетте, мүндай басылымдардың бетінде үйымның жетіс- 
тіктері, жүзеге асырған іс-шаралары, алдағы жоспары, мақсаты 
баяндалады, табысты жүмыс істеп отырған қызметкерлер тура- 
лы өңгімеленеді, мерейтой, туған күндеріне арнап қүттықтаулар 
береді. Компания мүддесін көздеп, мақсатты аудиторияға арна-
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латын корпоративтік басыльшдар кейде нарыкта бүрыннан бар 
мерзімді басылымдарға косымша түрде де болады әрі тегін тара- 
тылады. Мысалы, «Компания Сепіег 5аі» ЖШС-нін 2004 жылдың
2 маусымынан шыға бастаған (таралымы 12000 данаі «НІ ТЕСН» 
апталық ақпараттық газетінде жоғары технологиялык өнімдер 
туралы жан-жақты жазылады ікомпьютер. үялы телефондар, 
электронды қүрал-жабдыктар. т.б.) Газегт'.н т>рлз тл сті мүқабасы 
жарнамалық материатдармен то.ттырклған •Рг.г.: <к Л«1\'еПІ5Іп§ 
8егуісе» ЖШС-нін «МОВИ.А5ЕК.” корпоогтнвтік басылымында 
интернеттегі сайттар мен БАК материалдарь; колданылады. 2004 
жылдан шыға бастаған электроннкз. чен техннкалык журнал- 
дың таралымы — 10000. аиыкг ек: рет п ы ь іл . ііо>ісыз таратыла- 
Ды. Журналдын дизайны кез т і г т і г л к к . техника әлеміндегі
жаналыктар жарияланады. ж ігн ім і.т іг  лі жгтк_таст:. Ж\рналдың 
«10 вопросов от "МОВІІ-АьпК. • осьггмінлармен, та-
нымал адамдармен :е\мн>:^ е-оемінлчгг: кьаі.тіагг'іг тлралы сүх- 
бат жүргізіледі. «Аіг < ..тттііх іашшчпанмясының
борттык журналынын сіпзсы втг жсг ігіж- тісьггьісь; сан алуан. 
Үшақтардын бортынла тіггтъсті:ткі: •>.».*.».• тюі-тьімлы ж\рналда 
мәдениет. өнер. спорт ж г ң і т ь і х т 5 . т г е  жү.тдкз-жорамал- 
дар, әңгімелер. анекдеттаг чен ж ігк іж ілас яасил.ііНіды. Біз сөз 
етіп отырған корпоративт:к гіа.*1:-», ~ м г;н~ 5к-с. деглік тек өз
қызметкерлеріне ғана емес. гіііііг* л і  ірві-тған. Акысыз
таратылатын оасылымдагдын ій і .  т ’г».т жігнама беру-
шілер үшін өте тиі.мді. Бдсы-Таімлис^ы$ кюбк.кі.іык сипатының 
басым болуын осымен түс.нлітчло. Іч«?с«вхаітля : оасьоымның 
шығар)4шылары негізгі міксгтт'хсы* к ю ш м ш г  зійда табумен 
байланыстырмағаны.мен. когоосгтіаггя 5аса».шлі2с' езін-өзі ақ- 
тайды. Кейде мүндаи ж\рна.~ліг ашгшгтіғъ : т  сх.танын жалғыз 
жарнамалық баспасына аііна-ті стыгыі. жзарстызс кеніетік қү- 
райды, түтынушыларға т2]«аг.тіг ~ га.і!ь, ?:пысыклъ; мәлімет- 
тер береді. Осылаиша. тауар еі^зж*—ц  мрыгтг жылжуьш 
қамтамасыз етеді. Жарнамадг т г .іс  -тжіь» х ы  ыстзрат беру 
мүмкін емес, жоғары технологи.*_таіж и ж т .^ ім  •оскндай кор- 
поративтік басылымдарда кен сигхттг*»! ЧСіісалы. «НІ
ТЕСН» газетінде әртүрлі марка.ты ■і.аго«:«_звгліі'н өлшемі, 
салмағы, аккумуляторы. міндеттеги лм:іысты«. д х * —гліг:. дисп- 
лей, т.б. қасиеттері жан-жакты сигуттільзе». чәлі.меттер
түтынушылар үшін өте кажет әр: ж іг ш ш л ш  г-даг ; ж \ с : .  «Тай-
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мас» баспа үйі жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің «Регион» 
журналының (таралымы 5000) тақырыбы өралуандығымен ерек- 
шеленеді: технология, білім, тарих, экология, мәдениет, өнер, 
спорт, т.б. Журналдың «Компания» деп аталатын айдарында РК 
мақалалар жарияланады. Ал Үлттық банктін иллюстрациялық 
«Ваш капитал» журналы банктің қызметкерлеріне емес, клиент- 
терге арналған. Осы себепті журналдың бас редакторы Тен Хва 
Дин «Ваш капиталды» корпоративтік басылымға жатқызуға бол- 
майды дейді. Ақысыз таратылатын журнал банк клиенттерінің 
мекенжайына жіберіледі, журналдың оқырмандары сондай-ақ ірі 
компаниялар мен акңионерлік қоғамдардың жетекшілері. Жур- 
налда өзге компаниялардың жарнамалары бар.

Зерттеуші Сэм Блэк ішкі коммуникаңияға бір бөлек, сыртқы 
коммуникацияға бір бөлек басылым шығаруды үсынады. Біздің 
ойымызша, сапасыз екі басылымнан гөрі, сапалы бір басылым- 
ның мазмүны ішкі, сыртқы қоғамдық топтарды қамтығаны дү- 
рыс.

Жоғары оқу орындарының корпоративтік басылымдары оқу 
орнының имиджін, ішкі корпоративтік рухты қалыптастыруға 
көп еңбек сіңіреді. Бүл басылымдарда оқу орнында өткізілген іс- 
шаралар туралы ақпараттар беріледі, қызметкерлердің, студент- 
тердің мақалалары жарияланып, білім беру жүйесіндегі маңызды 
мәселелер қозғалады. Өзге корпоративтік басылымдардан ерек- 
шелігі -  жарнамалық сипаттагы материалдардың болмауы және 
ішкі аудиторияға арналуы.

Біз жоғарыда сөз еткен корпоративтік басылымдардың көп- 
шілігі сыртқы аудиторияға арналған әрі бөрінде жарнама орна- 
ласқан, яғни бір оқпен екі қоянды атып отыр. Қазақстандық ба- 
сылымдарға сатудан түскен пайдадан гөрі жарнамадан түсетін 
пайда анағүрлым артық. Әрине, егер осы екі мақсатты үтымды 
үйлестірсе, нүр үстіне нүр, себебі жарнаманың көп болуы басы- 
лымның мазмүнына айтарлықтай нүқсан келтіреді. Ақпарат беру, 
көңіл көтеру, сендіру мақсатындағы басылымдардың форматы 
мен шығу мерзімдері де өртүрлі.

Корпоративтік басылымдар үйымның жалпы саясатын қолда- 
ры даусыз. Алайда компания мен оның қызметкерлерін тек мақ- 
тай бергеннен оқырман жалығады. Сондықтан мүндай басылым- 
дарда үйымның жетістіктерімен қоса проблемалары да қозғалып, 
оқырмандарға пайдалы ақпаратты ғана берген дүрыс. Бүл басы-



лымдардың менеджментін сауатты жасаған жағданда. ол жарна- 
малык деңгейден де жоғары сатыға көтеріліп. окырмандардың 
сүйікті басылымына айналады. Тнімді РК. куралы ретіндегі кор- 
поративтік басылымдардын маныздылығы төмендегідей:

— үйымның имиджін калыптастыралк:
— жеке акпараттык саясатты жу ргізуге мүмкіндік береді, ішкі 

корпоративтік байланысты нығантады:
— үйым кызметкерлерін ынталанлкрып. жачалкершілігін арт- 

тырады:
— әлеуметтік саясат мәселелегін сез етеді:
— тиімді коммч никацнянын злғыиіігтк -  кері банланыс ор- 

натады:
— компаниянын үстанымьін. жет:спкт?р: мен проблемала- 

рын, максатын окырмандагғз гіныетырып отыру, әсіресе 
мекеме тураіы жағымсыз і к п і г - і т т і г д ы н  аллын алу;

— үйымнын ішкі мәленнег.н. кс»г :тс«гітивт'.к р\лын калыптас- 
тыру.

Ішкі коммуникаиияға сонлій-іж ійыш-:ын акпараттык парақ- 
шасын (мәліметтер базасьгнлз тлг-і -іь;. уйымнын өткізген іс-ша- 
раларына баиланысты үне.м: жінігт-астып о тктіды ». бөлімшелер- 
дің кызметкерлеріне арналғак ч^ж-дпстегд: жатхызуға болады.

Қазіргі тандағы жегек:::: буйгыі: сег:~. онын орындатуын ба- 
қылаумен шекгелмеилі. Өз: бастргтыіі іж к ч іа  жағымды орта 
туғызып, кызметкерлерді ал мы-скг ынті.тгндыг> кажет. Ішкі РП- 
ды ойлайтын ен алдымен компінид с-істдысь» оо.т%ы керек.

Ішкі РК.-ды калыптастыгудіғк жи: кзде-сеттн кателіктердің 
бірі -  кызметкерлерге аса клжегг: ікпіггггы н толык берілмеуі. 
«Казрі ‘банкке» катысты екиғз. сүггн  ійкын  ләлел. Банк бөлім- 
шелерінде отырған менелжеглег сз-ткмиік-тзрға орын алған 
жағдайды түсінліріп бере алғгн жск Бінзгпк оелеліне нүксан 
келтіріп, салымшылардын сен.м.н жс€і.ттлуз; оағытгалған каса- 
кана іс-әрекет екенлігін бі.тчегек хілык оінк белімшелерінде 
депозиттерін алу үшін ке^екке г»гк~. 5:гс.з ?>ге-сарсанға түсті. 
Банк басшылығы түтынусіылгргд г. с:нл:г;. жулікстарын жүргізу 
үшін қажетті сүрак-жауап п і г і к і д і - т і г к н .  огоскю алар мен баспа 
өнімдерін шығаруы тиіс еді Желел эг: суьгпальж ішкі РК. наукан 
ғана банк салымшыларына сек:ч .іл г п т к н  ед:

Әлеуметтік желілерден іклгггт і .т . дім кп  отырған казіргі 
кезеңде екіжакты коммчинкаісн* ооніт.г і  іс і  кнғайлы корпора-
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тивтік сайттардың артықшылығы көп. Біріншіден, онда матери- 
алдардың саны шектелмейді. Екіншіден, әлемнің кез келген нүк- 
тесіне ақпарат жеткізуге, ақпараттарды жаңартып түруға мүмкін- 
дік бар. Бүл сайттар арқылы компанияның қызметі, қүрылымы, 
тауарлары туралы ақпараттар алуға болады. РК. мамандары бүл 
сайттар арқылы әртүрлі қоғамдық топтармен жүмыс істейді. Кор- 
поративтік сайт сауатты жасалса, түтынушылардың сатып алу 
туралы шешім қабылдауына ықпал етеді. Корпоративтік сайтта 
компанияның миссиясы, жаңалықтар, қүрылымы, тауарлардың 
сипаттамасы, қызметкерлер жөне байланыс ақпараттары болады.

Компаниялар ақпараттық себеп табу, оны бүқаральщ ақпа- 
рат қүралдарына үсынуды меңгеруде. Осы орайда кейбір меке- 
мелер қоғаммен байланыс қызметін озге агенттікке сеніп тапсы- 
рады. Компанияның аутсорсингтік агенттікті жалдауына әртүрлі 
жағдайлар ықпал етеді. Жалпы, компанияның нарықта табысты 
қызмет етуі, имиджінің көтеріліп, беделінің калыптасуы, тауары 
мен қызметінің өтімділігі РК маманының компаниядағы рөлімен 
тікелей байланысты. Егер компаниядағы қызметкерлердің РК са- 
ласында арнаулы білімі болмаса әрі компания ішінде РК міндет- 
ті шешетін мүмкіндік болмаған жағдайда, аутсорсингтік компа- 
нияны жалдауға тура келеді. Осы мөселеге байланысты зерттеу- 
ттті мамандардың пікірі әртүрлі. Бірі агенттіктің қызметін томен 
бағалап, жүмысты сапасыз орындайды, бақылау мүмкіндігінен 
айырылу қаупі бар десе [11, с. 66], екінші бір мамандар керісінше 
агенттік жүмысты өте сапалы өрі жедел орындап, тиімді нәтиже- 
ге жеткізеді деген пікір айтады [7, с. 101].

Ішкі РК қызметі компанияның үйымдастыру мөдениетіне ба- 
ғытталған. Қазіргі таңда Қазақстанда қоғаммен қарым-қатынас 
орнатудың түрлері дамып келеді деуге толық негіз бар.

Егер мекеме беделді, копшілікке танымал, ішкі жағдайы тү- 
рақты, мәдени қарым-қатынасқа негізделген әрі фирмалық стилі 
қалыитасқан болса, оның сыртқы, ішкі коммуникаңиясы тиімді 
болады. Үйым сонымен қатар өзінің мақсаттарын анық білуі, өзі- 
нің қүндылығын сезінуі керек. Міндеттерді қызметкерлерге әділ 
әрі нақты болу, олардын білімін, талантын, тәжірибесін тиімді 
пайдалану жөне ынталандыру қажет. Компанияның ішкі жағ- 
дайын, саясатын басқару, яғни корпоративтік РК компанияның 
өнімділігін арттырып, қызметкерлерді ынталандырады, ішкі жә- 
не сыртқы жағымды әлеуметтік-психологиялық жағдайды қа-
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лыптастырады. Бүл коммуникашіялык к\т>глларлын көмегімен 
жүзеге асады. Корпоративтік РК-лын бағытын мыналаіі схемамен 
көрсетуге болады:

ІШКІ кәсюи - сапалы
мәдениет кызмет өнім

Мекеменің ішіндегі жоғары мәленн езара байланыстар. эти- 
калық принциптердін сакталуы өнімнін сапальі бо.тч ын камтама- 
сыз етеді. Мүндағы ішкі мәдениегтін манызы зор. себебі адамзат 
қызметінде мәдениет субъективті релге не Кез келген кызмет өз 
мақсатына жетуі үшін түрлі компоненттерлен к»ра.іа;;ы. ол меке- 
менің қүрылымы түрінде көрініс табалы:

-  негізгі қүндылыктар;
-  мақсаттар;
-  идеалдар;
-  нормалар;
-  қарым-қатынас:
-  әдістер.
Бүл жалпы қасиеттер үйымнын сипатын аныктайды әрі мә- 

дениетін қүрайды. Негізгі күнльиыктар жалпы моральдык және 
этикалық принциптер болып табылалы Іілк: жоне сырткы ком- 
муникациясы бірдей жетілген компаниянын кызметі ле табысты 
болады.

«Ғогіипе 500» журналы мәдениетке нег: злелген компаниялар 
табысты болады деп жазды. «Дженерал Электрлк- компаниясы- 
ның қызметкері Джек Веллс компаниянын мәлениетін кайта қүру 
арқылы қүрылымдық өзгерістер жасап. енбек енімлілігін артты- 
рып, пайданы көбейтуге болатынлығын аГггкан елі "35].

Ішкі және сыртқы коммуникапиясы бірлен жаксы жетілген 
компанияның қызметі де табысты болалы.

Корпоративтік имидж -  үйымнын жалпы жетістіктерінің нә- 
тижесі. Ол үйымнын баскалардан ерекшелігін керсетуге. таным- 
дылығын арттыруға және «ішкі» орталағы корпоративтік. коман- 
далық рухты қалыптастыруға көмектеселі.

Ьакылаү сүрактары:
1. Қазакстандағы корпоративтік басылымлар. г.гег. Айырмашылыкта- 

ры мен үксастықтары.
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2. Максатты аудиториялар жөне коммуникациянын негізгі зандылыктары.
3. Корпоративтік басылымдарды салыстырмалы түрде талданыз.
4. Қазакстандық корпоративтік басылымдарға тән кемшіліктер.
5. Мекеменін корпоративтік күралдары.

2.4. Агенттік қызметіне жүгіну қажеттілігін талдау

РК. менеджер келесі функцияларды атқарады:
1. Үйымның жағымды имиджін, саясатын, өнімдерін, қызме- 

тін қолдайды.
2. Қоғамдық пікірді бақылап, оны мекеменің басшысына 

жеткізеді.
3. Коммуникация мәселелері бойынша басшылыққа комекте- 

седі.
4. Мекеменің барлық бөлімдеріне қоғаммен байланыс мәсе- 

лесі бойынша кенес береді.
5. Қоғамға фирманың өнімі, қызметі туралы толық ақпарат 

береді.
РК-да техникалық жүмыстар өте көп. Оларға:
-  материалдарды тарату үшін БАҚ тізімін жасау;
-  баспасөзді мониторинг жасау;
-  ақпараттық қүжаттарды жасау;
-  іс-шаралар үйымдастыру, оған шақырылатын қонақтардың 

тізімін жасау;
-  коммуникацияның ішкі арналарын үйлестіру;
-  пресс-релиз жазу, акциялар үйымдастыру;
-  жоспарланған тттьтғын мен нақты шығынның сәйкестігін 

бақылау, т.б. жатады.
РК -  бүл басқару функциясы ғана емес, бизнестің өзінше бір 

түрі. РК. агенттіктер РК және бизнес-коммуникация саласында 
қызмет көрсетеді. Мекеменің өзінде РК бөлім болса жақсы. Ал 
мүндай бөлім жоқ әрі компания қызметкерлерінің арнаулы білімі 
болмаған жағдайда агенттіктің қызметіне жүгінеді. Ондай қыз- 
меттерге:

-  баспасөз материалдарына мониторинг жасау;
-  БАҚ-пен өзара байланыс орнату және БАҚ үшін түрлі іс- 

шаралар өткізу;
-  корпоративтік басылымдар шығару;
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-  клиенттер мен серіктестерге арналған іс-шаралар және ак- 
циялар үйымдастыру;

-  дизайн және полиграфиялык қызмет;
-  интернет-сайт жасау;
-  сувенир өнімдерін дайындау;
-  көрмелер үйымдастыру;
-  фуршет жасау жатады.
Әдетте, компанияға жоғарыдағы аталған қызметтін бәрі бір- 

дей қажет бола бермейді. Сондай-ақ компаниянын барлық қажет- 
тілігін жан-жақты қанағаттандыруға бір агенттіктін мүмкіндігі 
жете бермейді. Сондықтан агенттікке ең маңызды деген қызмет- 
тің түрлерін жүзеге асыру үшін жүгінеді. Агенттікті таңдамас 
бүрын, оның кіммен, қандай жоба бойынша жүмыс істегенін, 
түтынушылармен бүрынғы бірлескен қызметінің жемісі, т.б. мә- 
селелерді жете зерттеп, білу қажет. Агенттіктің тапсырманы же- 
дел орындауы да аса маңызды. Агенттіктің қызметіне ақы толеу 
барысында да асықпай, нарықтағы үсынылған қызметпен салыс- 
тырып, орындалған жүмыстың көлемі мен қүнының сәйкестігін 
тексеру керек. Егер ол озінің қызметінің нәтижесіне кепілдік бер- 
се, жүмысты жоғары сапалы істейді деген сенім білдіруге болады.

Агенттікті жалдау үшін қажеттіліктер:
-  нақты қандай міндетті орындау үшін агенттікті жалдау ке- 

ректігін түсіну;
-  компанияның немесе оның бөлімінің ішкі ресурстары бүл 

міндетті шешуде неліктен әлсіздік танытып отыр? Осы сү- 
раңқа жауап беру агенттіктің қажеттілігін арттыра түседі 
өрі бюджетті есептеуге, үсынылатын қызметтің қанша тү- 
ратындығын білуге көмектеседі;

-  агенттік компанияның бизнесіне, алдында түрған міндеті- 
не сырттай тәуелсіз көзқараста болады. Сауатты агенттік 
ең алдымен оқиғаны сараптап барып, іске кіріседі;

-  агенттік -  бүл уақыттан үтып, бәсекелестің алдын алу. Қа- 
зіргі бизнесте бәрі тез арада өтеді, уақыттан кім үтса, сол 
жеңіске жетеді.

Осы қызметтің бәрін екі, үш агенттікпен ақылдаса отырып, 
салыстырмалы түрде ішінен істі жедел, сапалы орындайтын бі- 
реуін таңдап алған дүрыс. Оған үлкен бір міндетті тапсырмас 
бүрын шағын жоба тапсырып, байқап көру керек. Аутсорсингтік 
компанияға бөлінетін РК шараның бюджеті екі бөлімнен түрады:
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1. Үшінші жактын кызметі (мысалы, қонақүйдің залын жалға 
алу).

2. Агенттікке теленетін акы.
Агенттікке төленетін акының өзі екі жүйемен анықталады: 

абоненттік кызмет көрсетл (үзакка созылатын жобаларда қолда- 
нылады) және б:р рет өткізілетін іс-шара (жеке акцияларды өт- 
кізуде колданылальі». Жалпы. баспасөз конференциясы, түсауке- 
сер, семинар скякты іс-шараларды өткізуге ақы төлеудің нақты 
бағалары белгіленген болса. көрме жасау сияқты кеңседегі қыз- 
мет көрсетулер сағзтына төленеді. Қызмет көрсетуді бағалау жо- 
баны жүзеге зсырулағы аламларлын ресурсы, кәсібилігі мен уа- 
қытқа байланысты Ресейле мамандардың қызметіне төленетін 
ақы агенттікке тікелей байланысты. Кейбір күрделі жобаларға 
идея, стратепія. тактика үшін бөлек төленуі мүмкін. Сүхбат алу, 
пресс-релиз жазьгп тарату сиякты жүмыстарда агенттікке іс-ша- 
раға кеткен жалпь: бюхжеттен толық 100 пайыз төленуі мүмкін. 
Сондыктан компаниядағы РК. маманының РК мәтіндерді жазуда, 
сүхбат ал>ла шьіғармашылык пен сауаттылық танытқаны дүрыс.

Жобанын келемі бағанын өзгеруіне әсер ететін фактор. Мә- 
селен. ірі жооа жеке іс-шаралан арзан болады. Егер компания 
мен агенттік үзак уакыт бойы бірге жүмыс істеп келсе, агенттік 
компанияға г\ракты клиент ретінле жеңілдіктер жасауы мүмкін. 
Агенттікке жүмысты сеніп тапсырғаннан соң, оның қызметіне 
кедергі келтіріп. акшаны үнемдеу максатымен жүмыстың белгілі 
бір бөлігін өзіне а-і> тнімді нәтиже бермейді. Тек агенттіктің жү- 
мысын калағалап. сенімділік танытқан жөн.

РЯ кызметті жоспарлы түрле жүзеге асырған дүрыс. Жоспар- 
ға алға койылған максаттар және оған жетудің жолдары, РК-дың 
тиімділігін бағалауға кететін бюджет жатады. РЯ жоспарды ком- 
паниянын басшылығымен бірге отырып талдап, оның пікірін, 
көзқарасын біл\ кажет. Басшылыкты жетістіктер мен проблема- 
лардан уакытылы хабарлар етіп отыру керек.

Жеке РК. бюлжет екі бөліктен түрады:
-  РК. маманнын жеке өзіне кететін шығындар (жалақы, кең- 

се, телекоммуниканиялар. іссапарлар, т.б.);
-  РК шараға кететін шығындар (бағдарламалар, агенттікке

ақы төлеу. т.б. ).
Мекемеде РК. кызметке неғүрлым каржы көп бөлінсе, өткізі- 

летін РК шаралар да. компаниянын қызметі де тиімді болады.
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Бақылау сүракіары:
1. Қазақстандағы аутсорсингтік компания қызметі.
2. РК агенттіктердін Қазақстан нарығына үсынатын кызметтерінін рөлі 

мен мөні.
3. РЯ менеджердін кызметі.
4. Агенттікгі жалдау қажеттіліктері.
5. РЯ шаранын бюджеті.

2.5. РК қызметтің тиімділігін бағалау жолдары

Тиімділік дегеніміз -  алға қойылған мақсат пен нәтиженің 
сөйкестігі. «Серебряный лучник» РК премиясының сарапшы- 
лар кеңесі РК-дың тиімділігін бағалаудың негізгі белгілерін 
атайды:

-  алдыға қойылған міндеттердің күрделілігі;
-  кампания идеясының стандартқа сөйкес келмеуі;
-  алдыға қойылған міндеттерге нәтиженің сөйкес болуы;
-  жобаның клемі;
-  кампанияны стратегиялық жоспарлау;
-  өткізілген жүмыстардың нәтижесі -  сапалы өзгерістердің 

болуы;
-  тапсырыс берушінің нәтижеге қанағаттануы;
-  шығын мен тиімділіктің сәйкестігі;
-  кампания нетижесіне қоғамдық пікір.
Бүл әдістеме түрлі жобалардың табыстылық деңгейін салыс- 

тыру үшін жасалды [14].
РК кіілзметінің болашағы зор, тез дамушы сала. Ақпарат бе- 

румен өлшенетін РК-дың тиімділігін арттыру үшін көптеген ком- 
паниялар БАҚ-пен бірге ақпараттық агенттіктерді де шақырады. 
Мекеме туралы ақпарат беретін БАҚ-тың таралымы, аудито- 
рияны қамтуы (географиялық) жоғары болса, ол да РК-дың тиім- 
ділігіне өкеледі, сондай-ақ мекеме клиенттермен және қоғаммен 
байланыста коммуникаңияның озге де қүралдарын пайдалануы 
тиіс. Әдетте, РК қызметіне жүгінетін түтынушы шешім қабылдау 
барысында және РК қызмет аяқталғанда оның тиімділігі жайлы 
ойланады. Әлемдік тәжірибеде РК-қызметтің тиімділігін баға- 
лаудың төмендегі критерийлері аталады:

1. Белгіленген мақсатқа жету.
2. Жүмыстың нақты нәтижелері (жарияланымдардың саны,
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баспасөз конференшшсынлағы журналистердің саны, қоғамдық 
пікірдін белсенліліп т.б. I.

3. Қорытынлылар (маманлардын кызметі бүтіндей қоғамдық 
пікірге жүйелі түрле калай әсер еггі. мекемеге үнамды козқарас- 
тың қалыптас>ъг. т.б.).

4. Бизнес-нәтижелер: компаниянын айналымы, акциядан 
кейінгі сатьоған тауарларлын саны. келісімшарттар, пайда, бир- 
жадағы саула белгісінін күны [14. 23 с.]

Бүгінле көптеген компаниялар тшмлілікті БАҚ-тағы өзі туралы 
материатларлын ес> іне карай бағалайды. Бүл дүрыс емес. Себе- 
бі компания тчралы жарияланымлар тек жағымды бола бермейді. 
Кері байланыстын орнауы ла тиімділіктін белгісі. РК бағдарлама- 
ны жүргізе салып пайда табамын леу асығыстык болар еді. Себебі 
РК-дын нәтижесі \ззк  уакыттан кейін көрінеді. РК-дың мақсаты
-  олеуметтік топтармен тиімлі әрі сенімді өзара қарым-катынас ор- 
нату. Мүнлай жағдайда компаниянын пайдасы да өседі.

Бағларламаны жүзеге асыру барысында атқарылған жү- 
мыстарлы б ағал ау  кажет. Ол үшін БАҚ жарияланымдарын, ма- 
қалаларды. аудиторияны. компаниянын клиентін санайды. Жоға- 
рыдағы алғашкы кезенде тиімлілікті бағалау критерийін жасап, 
таңдалған санлык және сапалык критерийлерді нақтылауды жү- 
зеге асару кажет. Екінші кезенле көрсеткіштер есепке алынады 
(таратылған пресс-релиздер не.месе жарияланған макалалар).

Бағдарламанын орындалу нәтижесін бағалау.
Тиімлілікті бағалаулын критерийлерін тандау.
Бағалаудын мүмкін болатын критерийлері мынадай:
-  компания тарапынан жіберілген акпараттық материалдар- 

лын саны:
-  материалдарды түрге бөл\дегі сапалылык (пресс-релиз- 

лер. анонстар. макалалар):
-  материал жариялайтын БАҚ-тын саны:
-  компанияға телефон ш ат\ш ы адамларлын саны;
-  компаниянын сайтына пікір білдірген адамдардын саны;
-  әлеуметтік топтар тарапынан компанияға койылған сүрак- 

тардын сапасы:
-  компания тлралы жарияланымлар санының өсуі/кемуі;
-  компания туралы жағымды пікірлерлін өсуі/кемуі;
-  компанияны жүзеге асыру барысына үлес косқан шешуші 

топтардын сандык және сапалык көрсеткіштері;
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-  ақпаратты берудің өткендегі ақпаратпен салыстырмалы са- 
пасы;

-  жүзеге асырылып жатқан бағдарламаға, оның мақсатына 
ақпарат мазмүнының сәйкестігі;

-  бағдарламаның орындалған және орындалмаған міндетте- 
рінің саны;

-  бағдарламаның жүзеге асуына жағымды әсер еткен фак- 
торларды сандық және сапалық бағалау;

-  бағдарламаның жүзеге асуына кері әсері бар факторларды 
сандық және сапалық бағалау.

Нәтижені бағалау алдағы өткізілетін іс-шаралардың тиімділі- 
гін көтеру үшін де қажет. Өткізілетін РК шараның тиімділігіне 
жету үшін БАҚ пен қоғамды бірдей қызықтыратын қүнды ақпа- 
рат болу қажет. Кейбір мекемелер әр РК шараға әртүрлі БАҚ-ты 
шақырады, мүны олар бүқаралық ақпарат қүралдарының тақы- 
рыптық ерекшеліктері мен аудпториясының әртүрлілігімен тү- 
сіндіреді. Клиенттердің пікірін өзгертуге бағытталған акцияның 
тиімділігін бағалау үшін маркетингтік зерттеулерге сүйенсек, ол 
өте қымбатқа түсер еді. Қазақстандық РК менеджерлер баспасөз- 
ге арналған шаралардың тиімділігін өлшеудің арзан әрі қарапай- 
ым жолдарын қарастырды, ол мынадай критерийлермен өлшене- 
ді: жүмыс колемі (шараны үйымдастыратын адамдардың саны 
мен үйымдастыруға кететін күндер), шығын, БАҚ-қа жарияла- 
нуы, инновация (мақсатты топтардың пікірін түбегейлі өзгерту, 
жаңа идеяларға жол ашу). Сондай-ақ пресс-релиздің тиімділігі 
соның негізінде БАҚ-қа жарияланған материалдармен өлшенсе, 
баспасөз; конференциясының тиімділігі келген журналистердің 
санымен, мәжіліс өткізіліп жатқан кездегі қалыптасқан жағдай- 
мен, мәжілістен кейінгі журналистер мен компания басшыла- 
рының көңіл күйімен, жарияланған материалдармен өлшенеді. 
БАҚ-ты бағалау барысында жылдық көрсеткіштерден де өткізіл- 
ген РК шаралардың тиімділігі көрінеді.

Кейде өткізілген бір іс-шараға байланысты әртүрлі материал- 
дар шығуы мүмкін. Мысалы, откізілген баспасөз конференциясы- 
на байланысты бүқаралық ақпарат қүралдары компания мен оның 
іс-шарасы туралы ақпарат береді. Ал кейбір журналистер баспасөз 
конференциясының тақырыбын үстірт қана қозғап өтеді.

Мекемелер БАҚ-тағы өздері туралы жазылған материалдар- 
ды үнемі бақылап отыруы тиіс. Бүл мекемедегі баспасөз қызме-
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тінің тікелей міндеті. Мекемеде баспасоз қызметінің болуы оның 
БАҚ-пен түрақты байланыс орнатуына ықпал етеді. Бүл орайда 
кейбір үйымдар нарықтағы тәуелсіз компаниялардыц қызметі- 
не жүгінеді. Қазақстандағы «Медиа-Систем» БАҚ мониторингі 
агенттігі РК шаралардың тиімділігін бағалау үшін БАҚ матери- 
алдарын тек қадағалап қана қоймайды, журналистердің компа- 
нияға көзкарасын, материалда компания туралы жиі айтылған ба, 
ақпарат толық ашылған ба? деген мәселелерді де зерттейді, ма- 
териалдын көлемі мен орналасуын да ескереді. Бүл ақпараттың 
бәрі шаранын тиімділігін бағалауға мүмкіндік беретін талдама- 
лы есепке кіргізіледі. РК шараны өздері откізбегендіктен БАҚ 
мониторингімен айналысатын компаниялардың мүндай есептері 
объективті болады, есепте БАҚ-тағы жағымсыз материалдар да 
ескеріледі, акпарат көздері кең ауқымда қамтылады әрі мүндай 
компаниялардын БАҚ-пен жүмыс істеудегі төжірибесі жоғары. 
Қызметтін накты нәтижесін көру үшін зерттеу өдістерін де қол- 
дануға болады. Қазақстандағы кейбір РК агенттіктер клиенттері- 
нін максатты аудиториясына жылына бір рет сүрау салу арқылы 
жүмыстарының тиімділігін бағалайды.

АҚДІ-та мерзімді басылымдардағы материалдарды талдайтын 
баспасөз клипингтерімен бірге электронды БАҚ-тың бағдарлама- 
ларын бағаіайтын тәулік бойы жүмыс істейтін бюро, фирмалар да 
бар. Қазакстандағы РК агенттіктер мен баспасөз клубтары РК ша- 
раның тиімділігін бағалаудын екі деңгейін қолданады. Бірінші дең- 
гейі компания туралы материалдардың санымен өлшенеді. Алайда 
сандык әдістер объективті баға бере алмайтындықтан, іске сапа- 
лык бағалауды косады. Бүл мақаланың мазмүнын, тақырыбын, 
мәтін мен такырыптың сәйкестігін, ақпараттың дүрыс берілуін, 
көлемі мен басылымдағы орналасуын, басылымның таралымын, 
т.б. талдау. РК шаралардың тиімділігін бағалауда кебіғ.есе сапалық 
әдістер колданылады әрі қазақстандық компаниялар РК шаралар- 
дан көбінесе баспасөз конференцияларын өткізеді.

Қазакстандағы РК қызметі нарығында алдын ала сауалнама- 
лар дайындалып, медиамониторинг жүргізіледі. Жарияланым- 
дардың көлемі, газет беттеріне орналасуы, авторлары, ақпарат 
коздері, тақырыптары, жанрлары, таралу аймағы талданып, қо- 
рытындылар шығарылады. Медиамониторинг белгілі бір тақы- 
рыпқа қатысты жариялауда басылымдардың белсенділігін анық- 
тайды.
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Сонымен, РК науқан мен РК акцияның тиімділігін әлеуметтік 
сұрау салудың пайыздық көрсеткіштері, БАҚ-тағы материалдар- 
дың жиіліті, клиенттер тарапынан өтініштердің көбеюі мен арыз- 
шағымдардың азаюы көрсетеді. 8\¥ОТ талдау да тиімді нәтиже 
береді.

Ьакьг.іаү сұрақтары:
1. РК стратегиянын тиімдіпігін өлшейтін факторлар.
2. Мониторинг, медиа карта, баспасөз клиппингі әдістері, өзара үқсастык- 

тары мен айырмашылықтары.
3. Компаниядағы РК қызметтін түрлері.
4. Отандық брендті дамытудағы РК-дың рөлі.
5. РК. шаралардың тиімділігін өлшеудің әдіс-тәсілдері.

2.6. Аймақтық мерзімді баспасөздегі
РК материалдардың жариялану ерекшеліктері

Кейбір мерзімді басылымдарда РК және жарнамалық мате- 
риалдар көп болғанымен, акысы төленгені туралы ақпарат жоқ. 
Мысалы, «Талдықорған» газетінің ішкі екі бетін алған «Талап- 
керлерді оқуға шақырады» атты Талдықорған технология-эконо- 
микалық колледжі жарнамаланған материал бастан-аяқ дөріптеу 
болғанымен, ақысыз материал сияқты орналастырылған. Бүл 
газет материалдарының 40 пайызға жуығы жарнамадан түрады. 
Газеттегі материалдың дүрыс орналасуы да оның қабылдануына 
тікелей әсер етеді. Мысалы, бір бетті алып жатқан бағдарлама, 
«Продамі», «Услуги», «Аренда» деген жарнамалардың қасына 
«Талды қорғанға-15 жыл» деген айдармен берілген газеттің екін- 
ші редакторының газет туралы мақаласы бар. Онда 1996 -  1998 
жылдардағы газеттің облыс таратылған кезеңдегі бастан кешкен 
қиындықтары, көшіп-қонып, әуре-сарсаңға түскені, сонда да 
журналистердің мойымай, жасымай жүмыс істегені туралы баян- 
далган (2007. 9 ақпан). Материалдың жарнамалардың қасында 
орналасуы салмағын кемітіп, оған жеңіл-желпі қарап, тек шолып 
өтуге ықпал етеді.

Қазіргі таңда журналистің міндеті тек қана ақпарат берумен 
шектелмейді. Редакцияның кірісі, шығысы, журналистердің кә- 
сіби шеберлігі, басылым бетіндегі жарнама және РК материал- 
дардың жариялануы редактордың сан салалы қызметін қүрап,
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басқару біліктілігін таразыға салады. Қазақстанға келгеніне он 
бес жылдың жүзі болған паблик рилейшнздің жарнамадан да, 
үгіт-насихаттан да үлкен айырмашылығы бар. Бүгінде коптеген 
коммерциялык мекемелер, мемлекеттік органдар қоғаммен бай- 
ланысты бүкаралық акпарат күралдары аркылы жүзеге асырады. 
Паблик рилейшнз коғамдык мүддені көздеп, шынайы, пайдалы 
ақпарат береді.

Газеттерден РК материалдарын көп кездестіруге болғанымен, 
копшілігі аударма материалдар. Орыс тілінен тікелей аударғандық- 
тан, мүндай магери&тдар окырманды тартпайды. Газет қызметкер- 
лері жарнама мен РК материалдарды айыра алмайды. Қазақстан 
халық банкі туралы мақала «Жарнама» деген айдармен берілген. 
Бүл РК .материаіда алғашкы банкоматқа 40 жыл толғандығы, «Ха- 
лык банкі» банкомат желісінін жетістіктері баяндалады. Банкомат- 
ты жарнамада>дын кажеті шамалы екендігі белгілі, оның қызметін 
халыктын басым бөлігі жалакы алу барысында пайдаланады.

Түрғын үй күрылыс жинак банкі туралы материалдар халық- 
қа пайдалы әлеуметтік акпараттар беретіндіктен, РК материалдар
болып саналады.

Газетте РК матерналдар жарнамаға телінген. Мысалы, «Тал- 
дыкорған» газетіндегі «Жарнама» айдарында пресс-релиздің мә- 
тіні жарияланған. Облыстык газеттердің барлығы дерлік газетте 
«материатдын жариялан>' акысы төленген» деген белгінің қол- 
данылатындығын жазғанымен. «Жетісу», «Ертіс өңірінен» бас- 
ка газет материатдарынан бүл белгі кездесе қоймайды. Мысалы, 
«Ораі өнірі» газетінде «Дабыс» ЖШС туралы көлемді материал 
мекеме директорынын ірі пландағы суретімен (мекеме туралы су- 
реттердін саны -  5) берілген. Жарнама сипатындағы материалда 
«акылы» деген белгі жок.

Алматы облыстык ішкі істер департаменті республикалық 
және облыстық БАК өкілдеріне өздерінін нысандары бойынша 
экскурсия әткізді. «Ататау» газетінде жарияланған материалдан 
бүл шаранын медиа-тур екенін байкауға болады. Татдықорған 
қалатык ішкі істер баскармасынын бірнеше мекемелерін аралап, 
жағдайымен танысып шыккан журналистерді салтанатты жиын- 
да облыстык Ішкі істер Департаментінің Қүрмет грамотшіарымен
марапаттайды [15].

Өңірлік мекемелердін РК мамандары баспасөзге арналған 
материалдарды оз денгейінде жаза атмайды, компаниялар тура-
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лы көлемді жарнамалық материалдардан басқа компаниялар өт- 
кізген маңызды іс-шаралар туралы ақпараттар аз. Өңірлік меке- 
мелер БАҚ-пен тиімді байланыс жасауды өз деңгейінде жүзеге 
асыра алмай отыр. Сондықтан өңірлік РК мамандарын дайын- 
дау -  өзекті мәселе. Бүгінгі РК маманына қойылатын талаптар: 
имидж қалыптастыру, зерттеудің әдіс-тәсілдерін білу, сапалы РК 
мәтіндер жазу, компьютерді терең меңгеру және қазақ, ағылшын 
тілдерін білу.

2009 жылдың мамыр айында өткен V Халықаралық форум- 
да сөз алған Қазақстан баспасөз клубының президенті Әсел Қа- 
рауылова: «Біз дағдарысқа тоқырау ретінде емес, керісінше Қа- 
зақстандағы жаңа технологиялардың өркендеуі мен дамуының 
жаңа мүмкіндіктері деп қараймыз. РК міндеттерді креативтік жә- 
не стандарттық емес жолдармен шешу идеялары нағыз дағдарыс 
кезінде туындайды» [16], -  деді.

Дәл осы кезеңде қазақстандық компаниялар дағдарысқа қар- 
сы шаралар жасап, РК индустрияны дамытуы тиіс. Форумда «РК
-  журналистика емес екендігін дәлелдедік» деп даурыққан ма- 
мандар баспасөзге арналған кәсіби материалдар жазып, БАҚ-пен 
тиімді байланыс орнату жолдарын меңгерсе нүр үстіне нүр.

Аудиторияның назарын аудару үшін жарнаманың идеясы, 
түпнүсқалық ерекшелігі, тақырып пен мөтіннің, суреттің үйле- 
сімділігі қажет. Зерттеу барысында сарапталған мәтіндерді жар- 
намаға да, РК-ға да жатқыза алмаймыз. Себебі жарнамада слоган 
(жарнамалық үран), шағын мәтін, ақпараттық блок және анықта- 
малық мәліметтер болады. Ал РК материалда жарнаманың эле- 
менттері болмайды. Өңірлік басылымдар, өсіресе тәуелсіз газет- 
тер жарнаманың мазмүны мен формасын жетілдіргені жөн.

Өңірлік баспасөздегі РК материалдарды:
-  облыстық газеттердегі өкім мен әкімдіктің атқарып отыр- 

ған іс-шараларын дәріптейтін;
-  коммерциялық мекемелерді дәріптейтін ақылы, алайда 

ақысыз сияқты жарияланатын;
-  әлеуметтік мәнді, қоғамға пайдалы, маңыздылығымен те- 

гін жарияланатын РК материалдар (бүлар өте аз) деп жік- 
теуге болады.

РК материалдарды жариялаудағы өңірлік басылымдардың 
көпшілігіне төн төмендегідей ерекшеліктерді байқауға бола- 
ды:
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-  облыстық газеттер РК материалдарды халыққа ең қажетті 
әлеуметтік мәселелерге байланысты беруге тырысады;

-  РК материалдардың көпшілігі қаржы, қүрылыс салаларына 
байланысты;

-  журналистер жарнама мен РК материалдарды айыра алма- 
ғандықтан, РК материалдар жарнамалық сипат алады;

-  ақылы РК материал жарнама қүқында емес, редакциялық 
материал түрінде беріледі;

-  РК материалдардың барлығында дерлік компанияның әлеу- 
меттік қайырымдылық шаралары баяндалып, жетістіктері 
дәріптеледі;

-  ақылы материалдарға «ақысы төленді» деген белгі қойыл- 
майды;

-  жарнама материалдары орыс тілінен сауатсыз аударылып, 
мәнді акпараттың жанына орналастырылады;

-  тәуелсіз, сары басылымдардағы жарнама, РК материалдар- 
дың тілі мен стилі сын көтермейді.

БАҚ-пен байланыс жасайтын РК департаменті мен РК мама- 
нына тән кемшіліктерге:

-  БАҚ кажеттілігін ескермеуін;
-  БАҚ-ка акпарат берудегі жеделдіктің жоқтығын;
-  ақпараттың жабык болуын;
-  қажетсіз акпараттың көптігін;
-  өз көзқарасын тануды;
-  өңірлік кәсіпкерлердің әлеуметтік белсенділігінің төменді- 

гін;
-  компанияда сауатты, казақ тілді сарапшылардың жоқты- 

ғын жаткызуға болады.
РК мен журналистика нарығының дамуына кедергі келтіретін 

кемшіліктерді болдырмас үшін журналист:
-  компания, жеке түлға туралы акылы материал іздегенше, 

оқырмандардын талап-тілегіне сай манызды материал жа- 
риялауы;

-  редакциялык материал мен тапсырыспен жазылған матери- 
алды айыра білуі:

-  кәсіби дерек көздерін белсенді түрде колдануы тиіс.
Қорыта келе, келесідей түжырымдар айтуға болады:
1. Өңірлік баспасөз журналистерінің әр саланы терең қамтып 

жазатын базалық дайындығы жок. екі-үш журналист барлық мә-
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селені қаузайды. Сондықтан маман жетіспеушілігі мөселесін ше- 
шу қажет.

2. Газет таратумен пошталар айналысқандықтан, олардын 
қоятын сату бағасы мен қызмет сапасы оқырмандарды газеттен 
алыстатады. Өңірлік бүқаралық ақпарат қүралдарын тарату на- 
рығын қалыптастыратын газет таратудың жаңа технологиясын 
енгізу, газет таратудың редакңиялық өз жүйесін қалыптастыру 
қажет. Себебі өңірлік басылымдардың пайда тауып, көңіл көте- 
руден гөрі ақпараттық және әлеуметтік мәні басым. Оган Ақтөбе 
облысындағы Ресеймен шекаралас өңірлердің қазақ тілді БАҚ-қа 
сусап жүрген оқырмандары анық мысал болады.

3. Газеттің оқырманға тиімді жетуі көптеген факторлармен 
тығыз байланысты, атап айтсақ: білікті редактор, корпоративтік 
мәдениет, кәсіби маман, имидж, жарнама берушілер, бөсекеге қа- 
білеттілік.

4. Газеттің қаржылық мүмкіндігінің бір бағыты баспасөзге 
жазылу науқанымен тікелей байланысты. Өңірлік басылымдар 
жазылу таралымын өсіруде түрлі іс-шараларға жүгініп, үгіт-на- 
сихаттар, акциялар өткізді, оқырмандармен тікелей кездесулер 
үйымдастырды. Жалаң үгіт жүргізбей, жастармен ел болашағы 
туралы пайымды пікірлер алысты.

5. Газеттің таралымы, тиімді қаржылық жағдайы оның мазмү- 
нының сапасымен тікелей байланысты.

6. Мемлекеттік талаптарға сай қызмет етіп, бәсекеге қабілет- 
тілік таныту, нарықтың қатаң талаптарына төтеп беру үшін тех- 
никалық мүмкіндіктердің жеткілікті болуымен қатар, оқырман- 
дардыиліікірін зерттеп, жарияланымдарды оқырманның сүраны- 
сына сай беру, аудиториядан ақпарат ала білу, жаңа ақпараттық 
технологияны меңгеру -  өңірлік мерзімді баспасөздің алдында 
түрған міндеттер.

Бакылау сүрак і ары:
1. Өнірлік баспасөздегі жарияланатын РК материалдары.
2. Өнірлік медианарыктын өзекті мәселелері.
3. Газеттің таралымына кері ыкпалын тигізетін факторлар.
4. «Қүрылтайшы мәдениеті» дегенді калай түсінесіз?
5. Газет менеджментін үйымдастьфу мөселелері.
6. Аудиториямен тиімді байланыс орнату жолдары.

ҚОРЫТЫНДЫ

"Х" оғаммен байланыс аралас пән болғандықтан, болашақ 
РК маманы экономика, психология, компьютерлік техно- 

_1_^^логия, социология, саясаттану, журналистика, лингвис- 
тика, тарих, философия салаларынан хабардар болуы керек. РК 
маманы нарықта бәсекеге қабілетті болуы үшін білімін жүйелі, 
үздіксіз жетілдіруі керек. РК мамандарына қүқықтық дайындық 
қажет. Олар БАҚ қызметін реттейтін нормативтік қүжаттарды, 
түтынушылардың қүқын, авторлық қүқықты, жалған ақпарат та- 
ратқаны үшін тартылатын жауапкершілікті, қүпия ақпаратты сақ- 
тау мәселелерін білуі тиіс.

РК нарығында қордаланған проблемалар коп. Өңірлерде РК 
инфракүрылым жеткілікті дамып отырған жоқ. Халқымыздың 
табиғатын, менталитетін ескеретін оқу материалдары аз. Оңірлік 
бүқаралық ақпарат күралдары РК мен жарнаманы ажырата бер- 
мейді. РК материалдар ақылы түрде жарияланады.

Қазақстанда кәсіби РК мамандарға деген сүраныс өсіп келеді. 
Отандық компаниялар да РК кызметіне зәру. Ақпараттық техно- 
логиялар мен каржы саласындағы РК нарығы айтарлықтай дамы- 
ды, бүған бәсекелестік ықпалын тигізіп отыр. Ендігі мәселенің 
кәсіби РК қызметке тірелері даусыз, яғни тек РК қүралдарды 
тиімді пайдаланумен ғана шектелмей, қызмет тікелей нәтижеге 
бағытталуы кажет. РК нарығындағы кешенді қызмет (проблема 
қою, зерттеу, күралдарды пайдалану. нәтижеге жету), оркениетті 
түрде даму мен этикалык стандарттар жасау тиімділікке жеткізу- 
дегі алғышарттар болып табылады.

Іскерлік байланыстын максаты компания қызметінің табыс- 
ты болуын көздейді. Іскери карым-катынаста өзара түсіністік 
болмаса, коммуникапия да болмайды. Аудиторияның мүддесін, 
қүндылықтарын ескерумен бірге. онымен түсінікті тілде сойле- 
су қажет.
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РК маманының негізгі міндеті -  БАҚ-пен тиімді байланыс ор- 
натып, шынайы ақпаратпен түрақты қамтамасыз ету, сондай-ақ 
серіктестер және клиенттермен өзара байланыста этикалық прин- 
ңиптерді қатаң сақтау, қоғамның мүддесін ескеру. Үйымның ішкі 
және сыртқы коммуникациясы озара үйлесімділікке негізделіп, 
корпоративтік РЯ сауатты үйымдастырылса, РР-дың тиімділігін 
бағалауға мүмкіндік туады. Осы орайда РК-дың қүралдарымен 
бірге компанияның негізгі қүжаттарының (жылдық есеп, корпо- 
ративтік басылымдар, ақпараттық парақша, т.б.) маңызы зор.

Қазіргі таңда көптеген мекемелер кері байланыс орнату, ақпа- 
раттандыруды өз деңгейінде жүзеге асырғанымен, қызметкерлерді 
ынталандырып, компанияның қүндылығын сезіндіре бермейді. Іш- 
кі коммуникацияның қүралдарына интранет, корпоративтік басы- 
лымдар, тимбилдинг, корпоративтік іс-шаралар, ақпараттық тақта- 
лар, ішкі байқаулар, жарыстар, басшының үжым мүшелерімен жиі 
кездесіп, пікір алмасуы, ішкі жаңалықтар жатады. Осы шараның 
барлығын дүрыс үйымдастырып, өткізсе, үжымның корпоратив- 
тік рухы көтеріледі. Қызметкерлердің арасында еркін, түсіністікке 
негізделген қарым-қатынас қалыптасады. Жалпы шығын аз кету 
үшін ішкі ресурстарды барынша тартып, қолданған жөн. Ішкі кор- 
поративтік сайтта шара туралы ақпарат беру арқылы қызметкер- 
лердің пікірін білу, іске жауаптыларды көбірек тағайындау қажет. 
Қазақстанда РК бөлімі жүмысының тиімділігін бағалау аса маңыз- 
ды емес деген пікірлер аракідік айтылып қалады. РК-дың тиімді- 
лігін бағалау компания басшысы мен РК мамандарына аса қажет. 
Батыстағы тәрізді бағалаудың жан-жақты жүйесін жасап, нөтиже- 
лерін үтымды қолдануға машықтану қажет.

РК-ды өркім өрқалай түсінеді. «Атың шықпаса, жер өрте» де- 
мекші, жаман атым шықса да ол менің имиджім дейтіндер табы- 
лады. «РК дегеніміз -  жарнама» дейді екінші біреулер. РК бізде 
бүрын да болған, ол Кеңестер Одағы кезеңіндегі үгіт-насихат, бү- 
гін тек атауы өзгерген дейді үшіншілері. Асыра дәріптелген нөр- 
сені «өзіне РК жасапты» дейді өнер «жүлдыздары».

Тәуелсіздікпен бірге келген «қоғаммен байланыс» үғымының 
принциптері де, функциялары да тек қоғамдық мүддені көздейді. 
Паблик рилейшнз (РК) -  қоғамдық мүддені көздеп, шынайы, пай- 
далы ақпарат беретін қызмет.

Қоғамдағы көлеңкелі түйткілдер, өлеуметтік қарама-қайшы- 
лықтар, қарапайым халық пен коммерциялық мекеменің ара-
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сындағы кикілжің қоғаммен байланысты өз деңгейінде жолға 
қоймағандықтан пайда болады. Дағдарыс жағдайындағы РК-да 
«менеджменттен кеткен қателік» деген дағдарыстың түрі бар. 
Елді мекеннің ортасынан ойып түрып орын алып, зиянды қал- 
дықтармен ауаны ластап, халықтың денсаулығына орасан зиян 
келтіріп отырған өнеркәсіп орындары бүған мысал. Яғни өндіріс- 
тік ғимарат салынатын орын дүрыс таңдалмаған. Корпоративтік 
өлеуметтік жауапкершілікті сезінген мекемелер мүндай қадамға 
бармас еді. Ал сезінген мекемелер қайырымдылық іс-шараларын 
үйымдастырып, қарапайым халықты жарылқау арқылы имиджін 
қалыптастырады. Бүл -  мекеменің көзқарасындағы түсінік. Ал 
шындап келгенде, әлеуметтік мәселелерге бей-жай ь;арамай, қо- 
ғам алдындағы әлеуметтік жауапкершілігін терең сезінген ком- 
панияның беделі оседі. Демек, оның имиджін қалыптастыратын 
қоғам. Қазіргі таңда Қазақстан РК нарығындағы өзекті мәселе -  
қазақ тілді сарапшылардың аздығы. Осыдан келіп қазақ тіліндегі 
сапасыз, жарымжан жарнамалық өнімдер пайда болады.

Қазақстанда журналистика мен РК-дың нарықтағы қарым- 
қатынасы да қарама-қайшылыққа толы екендігі шындық. Басты 
себебі нарықтың өзі жете дамымаған, әр саланың қызметкерлері 
журналистика, РК, жарнаманың аражігін ажырата бермейді. Жар- 
нама -  қандай да жолмен оқырманды қызықтырып, жарнамалан- 
ған тауарды сатып алып, қызметті пайдалануға психологиялық 
түрғыдан ықпал ететін ақылы қызмет. Ал РК материал оқырман- 
ға әлеуметтік мән-манызымен пайдалы ақпарат береді әрі өзінің 
көкейкестілігімен акысыз жариялануға сүранып түрады.

Баспасөз беттерінен РК материалдарын жиі кездестіреміз. 
Көпшілігі қазақы стильден ауылы алыс, сіреспе аударма. Қа- 
зақ тілді газеттердің барлығы дерлік «материалдың жариялану 
ақысы төленген» деген белгінін колданылатындығын жазғаны- 
мен, РК материалдардан бүл белгі кездесе коймайды. Көптеген 
мекемелердін РК мамандары баспасөзге арналған материалдар- 
ды оз деңгейінде жаза алмайды. компаниялар өткізген маңызды 
іс-шаралардан гөрі көлемді жарнамалык материалдар басым. РК 
материалдарды жариялаудағы басылымдардын көпшілігіне тән 
кемшіліктерге жарнама мен РК материалдарды айыра алмаған- 
дықтан, РК материалдардын жарнамалык сипат алуын, ақылы РК 
материалдың жарнама күкында емес. редакциялық материал тү- 
рінде берілуін, акылы материалдарға «ақысы төленді» деген бел-
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гінің қойылмауын, жарнамалық сипаттағы материалдардың орыс 
тілінен сауатсыз аударылып, мәнді ақпараттың жанына орналас- 
тырылуын, тәуелсіз, сары басылымдардағы жарнама, РЯ матери- 
алдардың тілі мен стилінің сын көтермейтіндігін жатқызуға бо- 
лады.

БАҚ-пен байланыс жасайтын РК департаменті мен РК мама- 
нына тән кемшіліктер де баршылық. Ең алдымен олар БАҚ қа- 
жеттілігін ескере бермейді. Бүқаралық ақпарат қүралдарына ақ- 
паратты жедел түрде бермейді. Ақпараттың басым бөлігі жабық 
өрі қажетсіз ақпарат көп.

РК мен журналистика нарығының дамуына кедергі келтіре- 
тін кемшіліктерді болдырмас үшін журналистер компания, жеке 
түлға туралы ақылы материалдардан горі, оқырмандардың талап- 
тілегіне сай маңызды материал жариялағаны, редакциялық мате- 
риал мен тапсырыспен жазылған материалды айыра білгені жөн.
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