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დოკუმენტი შეიქმნა კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრის (CTC)მიერ 
აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) ACCESS-ის 
პროექტის ფარგლებში. დოკუმენტის მომზადება შესაძლებელი გახდა 
ამერიკელი ხალხის მხარდაჭერის შედეგად ამერიკის შეერთებული შტა- 
ტების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დაფინანსებით. 
დოკუმენტის შინაარსზე პასუხისმგებელია კონსულტაციის და ტრენინგის 
ცენტრი (CTC). ის შესაძლოა არ გამოხატავდეს USAID-ის, ამერიკის შეერ- 
თებული შტატების მთავრობის ან/და EWMI-ს შეხედულებებს



კომპლექსურ სოციალურ პრობლემას არ გააჩნია ერთი, მკვეთრად გამოხატული მიზეზი.  
მისი სიმპტომები სხვადასხვა და ხანდახან, უხილავი ინტერაქტიური სტრუქტურების შე- 
დეგს წარმოადგენს. სიღარიბე კავშირშია განათლებასთან, განათლება ეკონომიკასთან, 
რომელიც, თავის მხრივ, გავლენას ახდენს თანასწორობაზე და ა.შ. ამგვარი პრობლემის 
გადაწყვეტის გზაც მოკლებულია სიცხადეს - არ არსებობს უნივერსალური ფორმულა, რო- 
მელიც პრობლემის გადასაჭრელად გამოდგება.

      
      
   
     
     
     
    
    
     
     

  კომპლექსური სოციალური პრობლემების გა- 
დაჭრა იმდენად რთულია, რომ მათ „ბოროტ"
(wicked)პრობლემებსაც უწოდებენ. ესტერმინი 
1973წელს შემოიტანეს დიზაინის 
თეორეტიკოსებმა ჰორსტ რიტელმა და მელვინ 
ვებერმა, რათა ყურადღება გაემახვილებინათ 
სოციალური პოლიტიკის კომპლექსურობასა  
და გამოწვევებზე1. კომპლექსური სოციალური 
პრობლემები, ძირითადად, ე.წ განვითარების 
სფეროში იჩენს თავს და უკავშირდება ისეთ 

  საკითხებს, როგორიცაა განათლება, ჯანდაცვა,
 საჯარო სიკეთეზე ხელმისაწვდომობა,
 უმუშევრობა, უთანასწორობა, კლიმატის

  

ცვლილება და ა.შ.

  კომპლექსური  პრობლემების  გადაჭრისკენ  მიმართულ  ქმედებებს  ახორციელებენ  სამ- 
თავრობო, კერძო და სამოქალაქო საზოგადოების აქტორები, თუმცა, გადაწყვეტილების 
მიღების  ძალაუფლებას,  ხშირ  შემთხვევაში,  ფლობს  სახელმწიფო.  შესაბამისად,  გავრ- 
ცელებული მოდელი, რომელიც კომპლექსური პრობლემების გადაჭრას ემსახურება და- 
ფუძნებულია ფისკალურ ანაგარიშგებაზე, შენატანი - შედეგის სქემატურ ლოგიკაზე. რამ- 
დენადაც  ეს  მოდელი  ეფექტურია  შედარებით  სტატიური  პრობლემების  დასაძლევად,  ის 
ვერ ითვალისწინებს ე.წ. „ბოროტი“ პრობლემების თავისებურებებს. პრობლემის დასაძ- 
ლევად  შემუშავებული  რამდენიმეწლიანი  სტრატეგიული  გეგმა  წინასწარ  განსაზღვრავს 
შედეგს.  ასევე,  „სტრატეგიული  დაგეგმვის“  მოდელი,  ძირითადად,  ექსპერტის  (ან  ექს- 
პერტთა  ჯგუფის)  ფორმალურ  ცოდნას  ეფუძნება  და  ნაკლებად  ითვალისწინებს  პრაქტი- 
კულ  გამოცდილებას  და  ყველა  დაინტერესებული  მხარის  პოზიციას.  ხშირად,  ექსპერტი 
საკუთარ ლოგიკას არგებს მოცემულობას და არა პირიქით. კიდევ ერთი თავისებურება, 
რომელიც  სტრატეგიული  დაგეგმვის  მოდელს  ახასიათებს  ისაა,  რომ  იგი  გამორიცხავს 
შეცდომის დაშვებას, რაც შემდგომ, შედეგებთან მიმართებით, მონაცემების მანიპულირ- 
ების საფუძველს ქმნის.

რა არის სოციალური ლაბორატორია
(Social Laboratory)

რატომ სოციალური ლაბორატორია  

1 https://www.researchgate.net/profile/Tom_Ritchey/publication/236885171_Wicked_Problems_Modelling_Social_
Messes_with_Morphological_Analysis/links/00463519e5f08e672a000000.pdf
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ამ რეალობის საპირწონედ ბოლო 20-30 წელიწადია მსოფლიოში იზრდება პოპულა- 
რობა და აქტიურად გამოიყენება დაგეგმვის და განხორციელების ალტერნატიული მიდ- 
გომები, რომლებიც ორიენტირებული არიან პრობლემის მდგრად და სისტემურ გადაწყ- 
ვეტაზე, ექსპერიმენტირებასა და ინოვაციაზე, ყველა დაინტერესებული პირის ჩართულო- 
ბასა და ახალი სოციალური კაპიტალის შექმნაზე. ერთ-ერთ ასეთ მიდგომად შეგვიძლია 
განვიხილოთ სოციალური ლაბორატორია.

სოციალური ლაბორატორია თავს უყრის სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებს 
იმისათვის, რომ განავითარონ პროტოტიპები, რომლებიც პრობლემის გადასაჭ- 
რელად გამოდგება, გამოსცადონ შექმნილი პროტოტიპები რეალურ გარემოში, 
მიიღონ უკუკავშირი, გამოიყენონ მოპოვებული მონაცემები ამ პროტოტიპების 
შემდგომი გაუმჯობესებისთვის და ისევ გამოსცადონ. სოციალური ლაბორატო- 
რიის მიდგომა სისტემურია - მისი მიზანი არ არის პრობლემის სიმპტომების ან 
ტენდენციების ელიმინაცია, არამედ პრობლემის არსში წვდომა და პასუხის გა- 
ცემა კითხვაზე - რა არის პრობლემის ძირეული მიზეზი.  

სოციალური ლაბორატორიის წარმოშობის ისტორია

1990-იანი წლების შუაში პეტერ ზენგემ დააარსა ორგანიზაცია „საზოგადოება ორგა- 
ნიზაციული სწავლისათვის“ (SOL), რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა „ცვლილებების ლა- 
ბორატორიას“. დღეს მსოფლიოში მოქმედი ინოვაციების, მედია, მეწარმეობის, სოციალ- 
ური და ა.შ. ლაბორატორიების ევოლუციის საწყის წერტილად „ცვლილების ლაბორა- 
ტორია“ შეიძლება მივიჩნიოთ, რადგან სწორედ ზენგემ განსაზღვრა ლაბორატორიის, 
როგორც სოციალურ პრობლემაზე მუშაობის მოდელის პრაქტიკული და თეორიული ჩარ- 
ჩო.

მაგალითად, იზოლირებული ავტო-სატრანსპორტო შემთხვევა წარმოადგენს მოვლე- 
ნას. ავტო-სატრანსპორტო შემთხვევათა გაზრდილი რაოდენობა იმავე რაიონში მიანიშ- 
ნებს ტენდეციაზე. ტენდენციის მიზეზი მრავალი შეიძლება იყოს - დავუშვათ, ცუდად ან არ- 
ასწორად დაგებული გზები. ტენდენციებს განაპირობებენ ქვედა, უხილავი შრეები. „აის- 
ბერგის მოდელის“ მიხედვით - მამოძრავებელი ძალები (სისტემური სტრუქტურები). სის- 
ტემური აზროვნება მამოძრავებელ ძალებს განიხილავს, როგორც გავრცელებულ მენ- 
ტალურ მოდელს, რომელიც განაპირობებს კონკრეტული მოვლენის ან ტენდენციის არ- 
სებობას (გამოჩენას). პრობლემის გადაწყვეტის გზები ხშირად წარუმატებელია, რადგან 
არსებული მენტალური მოდელი არ შეესაბამება პრობლემის კომპლექსურობას, რომლის 
გადაჭრასაც ის ცდილობს. შესაბამისად, სისტემურ აზროვნებაში, ფიზიკური ინფრასტ- 
რუქტურა (ამ შემთხვევაში) განიხილება, როგორც საყოველთაოდ მიღებული ჩვეულ- 
ებრივი პრაქტიკის პროდუქტი, ერთგვარი პარადიგმა და ამიტომ, პრობლემის გადაჭრის 
ეფექტურ გზად მოიაზრება ჩვეულებად ქცეული ფაქტორების ცვლილება.

ზენგეს მიერ შექმნილი „აისბერგის მოდელი“ ეფუძნება 
„სისტემურ აზროვნებას“ და წარმოადგენს გასაღებს 
სოციალური ლაბორატორიისთვის, რათა გააზრებულ იქნეს 
სისტემა, როგორც ერთი მთლიანი და შედეგად, 
განისაზღვროს პრობლემის გადაჭრის სისტემური 
მიდგომა. 
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სოციალური ლაბორატორიის განმარტება და მეთოდოლოგია

სოციალურ ლაბორატორიებს არსებობის დაახლოებით ოცწლიანი ისტორია აქვთ. სო- 
ციალური ლაბორატორია არ არის, როგორც ხშირად მიიჩნევენ, მიდგომა, მეთოდოლო- 
გია, ინსტრუმენტი, სტარტაპის ინკუბატორი, პროექტი ან პროგრამა. ის ლაბორატორიულ 
და მულტი-დისციპლინარულ პრინციპებზე დაფუძნებული სტრატეგიაა კომპლექსური სო- 
ციალური გამოწვევის საპასუხოდ. 

2 The Social Labs Revolution, 2014, Zaid Hassan

ზაიდ ჰასანი
სოციალური ლაბორატორიის იდეის ერთ-ერთი ავტორი

„ჩვენ გვაქვს სამეცნიერო და ტექნიკური 
ლაბორატორიები, რათა გადავჭრათ ყველაზე რთული 
მეცნიერული და ტექნიკური პრობლემები. ჩვენ გვჭირდება 
სოციალური ლაბორატორიები ყველაზე მწვავე 
სოციალური გამოწვევების დასაძლევად 

2“

სოციალური ლაბორატორიის სტრუქტურას სამი პრინციპი განსაზღვრავს:

მრავალფეროვნება  (გუნდი) - ლაბორატორიის  გუნდი  უნდა  ასახავდეს  იმ  გამოწ- 
ვევის  მრავალფეროვნებას,  რომელზედაც  მუშაობს  და  შედგებოდეს  სამთავრობო, 
კერძო, სამოქალაქო სექტორების წარმომადგენლებისგან - ექსპერტებისგან, გადაწყ- 
ვეტილების  მიმღებებისგან  (როგორც  საჯარო,  ასევე  კერძო),  აქტივისტებისგან,  სფე- 
როს პრაქტიკოსებისგან, ადგილობრივი თემის წევრებისგან - ვისაც გააჩნია ინტერესი 
და  პასუხისმგებლობა  კონკრეტული  გამოწვევის  მიმართ.  ლაბორატორიის  მუშაობის 
პროცესი  მოითხოვს  მრავალი  პროფესიის  და  სხვადასხვა  უნარის  მქონე  ადამიან- 
ების ჩართულობას;

ექსპერიმენტალურობა - ლაბორატორიის ექსპერიმენტალური ბუნება  უნდა  
აისახოს  პროცესში.  ლაბორატორიული  პრაქტიკა  ეფუძნება  იტერაციას,  
განმეორებით  კვლევებს, მიგნებული გადაწყვეტების უწყვეტ ტესტირებას 
პროტოტიპირების გზით და  პრობლემის სავარაუდო გადაწყვეტების პორტფელის 
მართვას;

სისტემურობა -  ლაბორატორიაში  გენერირებული  იდეები  და  პროტოტიპების  სახით 
განვითარებული  ინიციატივები  სისტემური  უნდა  იყოს  თავისი  არსით  -  პრობლემის 
გადაწყვეტა  მიმართულია  ძირეული  მიზეზისკენ  და  არა  პრობლემის  სიმპტომის  ან 
ერთ-ერთი ასპექტის ელიმინაციისკენ;
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სოციალური ლაბორატორია სისტემური აზროვნების სკოლიდან აღმოცენებული 
მოვლენაა და შეიძლება განვიხილოთ, როგორც ახლებური, ინოვაციური 
აზროვნების ინსტიტუციური სივრცე. 



გამოწვევა - ლაბორატორიის მუშაობა იწყება გამოწვევის მკაფიო განაცხადის მომზა- 
დებით. რა არის ის გამოწვევა, რომელსაც ლაბორატორიამ უნდა უპასუხოს? გამოწვევის 
არტიკულაცია  წარმოადგენს  სტრატეგიული  მიზნის   საფუძველს,  რომელიც  ლაბორატო- 
რიას სურს მიაღწიოს. გამოწვევის თავდაპირველი განაცხადი სასურველია მოიცავდეს იმ 
ელემენტებს, რომლებიც განაპირობებენ ლაბორატორიის სტრატეგიული მიმართულების 
კონტურებს.  გამოწვევის  განაცხადი,  ასევე  გარკვეულწილად  განსაზღვრავს  მომავალი 
გუნდის შემადგენლობას - ვინ უნდა ჩაერთოს ლაბორატორიის მუშაობაში. არტიკულირე- 
ბული  გამოწვევა  ასევე  უნდა  განმარტავდეს,  რატომაა  ეს  გამოწვევა  მნიშვნელოვანი  და 
ატარებდეს პრობლემის დიაგნოსტირების ნიშნებს.

მოქმედების დაწყებამდე, ლაბორატორიის დამფუძნებლებმა უნდა 
გაითვალისწინონ ოთხი წინაპირობა:

გამოწვევა, რომელსაც ლაბორატორიის გუნდმა უნდა უპასუხოს; 

აუცილებელი რესურსები ლაბორატორიის ფუნქციონირებისათვის; 

გუნდი, რომელიც სამუშაოს შეასრულებს; 

სტრატეგიული მიმართულება, რომელსაც ლაბორატორია ირჩევს მიზნის 
მისაღწევად. 

რესურსები - რესურსის მოზიდვის სირთულე სოციალური ლაბორატორიის ერთ-ერთი 
მთავარი გამოწვევაა. დონორებს და ინვესტორებს აწუხებთ კითხვა - როგორი იქნება მა- 
თი ინვესტიციის უკუგება? რა იქნება შედეგი? კომპლექსური სოციალური პრობლემების 
გადაწყვეტების გზების ძიებასა და ექპერიმენტირებაში რთულია შედეგის წინასწარ გან- 
საზღვრა და მით უფრო კონკრეტული ციფრების პროგნოზირება.  პრაქტიკა აჩვენებს, 
რომ არ არის აუცილებელი ლაბორატორიის გუნდმა თავიდანვე მოიზიდოს საჭირო 
მთლიანი კაპიტალი. დაფინანსება შეიძლება გაიყოს სამ ეტაპად. ყველაზე რთულია და- 
ფინანსების მოძიება პირველი ეტაპისთვის, როდესაც გუნდი და ლაბორატორიის მუშაობ- 
აში გარედან მოწვეული წევრები ჯერ კიდევ განიხილავენ გამოწვევას, ამუშავებენ იდეებს, 
იკვლევენ კონტექსტს, ბაზარს, ა.შ. ამ ეტაპზე, დონორისთვის და ინვესტორისთვის რთუ- 
ლია რაიმე კონკრეტულის დანახვა, რაც მათ საშუალებას მისცემთ გააკეთონ დონაცია თუ 
ინვესტირება. მეორე და მესამე ეტაპზე, როდესაც დაკონკრეტებულია ინიციატივები და 
ხდება პროტოტიპირება შედარებით იოლდება თანხების მოზიდვა. ამ ეტაპზე, უკვე შეიძ- 
ლება ისეთი დონორის მოძიება, რომელსაც კონკრეტულად ის თემატიკა აინტერესებს, 
რომლის გარშემოც ხდება პრპოტოტიპების დამუშავება.
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სტრატეგიული მიმართულება - რა მიმართულებას ვირჩევთ? ნებისმიერი გამოწ- 
ვევის შემთხვევაში, არსებობს რამდენიმე მიმართულება, რომელთა შორისაც გუნდმა არ- 
ჩევანი უნდა გააკეთოს. მაგალითად, თუ გამოწვევა ეხება ახალგაზრდების უმუშევრობას, 
სტრატეგიული მიმართულება შეიძლება იყოს ფორმალური ან არაფორმალური განათ- 
ლება, ან მეწარმეობის მხარდაჭერა და ა.შ. სტრატეგიული მიმართულების არჩევა მოით- 
ხოვს კონკრეტული სფეროს სიღრმისეულ ცოდნას. სტრატეგიულ მიმართულებაზე შეჯე- 
რება, როგორც წესი, ხდება მას შემდეგ, რაც ჩატარდება ინტერვიუები დაინტერესებულ 
მხარეებთან, გაანალიზდება სტატისტიკური მონაცემები, კვლევის ანგარიშები და ა.შ. 
მხოლოდ ამის შემდეგ აქვს ლაბორატორიის გუნდს რეალისტური, ემპირიულ მონაცე- 
მებზე დაფუძნებული სურათი, რომელიც სწორი არჩევანის გაკეთების საშუალებას იძლე- 
ვა.

ფიზიკური კაპიტალი (ინფრასტრუქტურა) – პროტოტიპები სოციალური ლაბორა- 
ტორიის შუალედური შედეგია. როდესაც ხდება პროტოტიპების გადატანა რეალურ გარე- 
მოში, მათი იმპლემენტაცია პროექტის (ან სხვა ფორმით) სახით, იქმნება ახალი სერვი- 
სები, ეკოსისტემა ან ფიზიკური ინფრასტრუქტურა. მაგალითად, პროტოტიპების იმპლე- 
მენტაციის შედეგად ჩამოყალიბებული სოციალური საწარმოების ხელშემწყობი ეკოსის- 
ტემა ან თავად სოციალური საწარმო, რომელიც მომსახურებას უწევს ახალგაზრდებს 
წარმოადგენს ფიზიკური კაპიტალის ფორმას. ბჰავიშია ალიანსის 

3 (Bhavishia Alliance) 
სოციალური ლაბორატორიის მიერ ინდოეთში განხორციელებული პროტოტიპზე დაფუძ- 
ნებული ინიციატივა - ზრდასრულთა კომპიუტერული წიგნიერების, ჯანმრთელობის და 
კვების პროექტი (Aided Adult Literacy, Health and Nutrition Awareness project) ფი- 
ზიკურ კაპიტალის მაგალითია.

გუნდი - ვინ გვჭირდება იმისათვის, რომ ვუპასუხოთ ამ გამოწვევას? ლაბორატორიული 
პრაქტიკა რამდენიმე გუნდის მუშაობას მოიცავს. საბოლოო წარმატებას კი სწორედ ის 
ხალხი განაპირობებს, ვისგანაც დაკომპლექტებულია გუნდები. მონაწილეთა შერჩევისას 
ორი ასპექტია გასათვალისწინებელი: პირველი, სისტემის რომელი ნაწილი გვინდა იყოს 
ასახული ლაბორატორიაში? და მეორე, რა უნარები და შესაძლებლობები გვესაჭირობა 
მუშაობის პროცესში? კონკრეტული გამოწვევის კომპლექსურობიდან, მასშტაბურობიდან 
და კონტექსტიდან გამომდინარე, ლაბორატორიაში სხვადასხვა პროფესიის მქონე ადა- 
მიანების ყოფნის საჭიროება დგება. სოციალური ლაბორატორიის კონტექსტში გუნდს გა- 
დამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება ფონდების მოძიების თვალსაზრისითაც - დონორი და 
ინვესტორი აფინანსებს გუნდს, ხშირ შემთხვევაში, და არა გეგმას, განსხვავებით ტრადი- 
ციული პროექტებისგან.

სოციალური ლაბორატორიის გენერირებული კაპიტალი

გარდა კომპლექსურ გამოწვევაზე პასუხების მიგნებისა, სოციალური ლაბორატორიის, 
როგორც მოვლენის, ერთ-ერთი მთავარი მისიაა ხელი შეუწყოს კაპიტალის სხვადასხვა 
ფორმის უწყვეტ და მდგრად გენერირებას, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება საზოგა- 
დოების ფართო ფენებისთვის. სოციალური ლაბორატორიის წარმატების ერთ-ერთი სა- 
ზომი სწორედ სხვადასხვა ფორმის გენერირებული კაპიტალი და მისი მდგრადობაა. სო- 
ციალური ლაბორატორია, ძირითადად, სამი ტიპის კაპიტალს აწარმოებს - ფიზიკურს, ინ- 
ფორმაციულს და სოციალურს.

3 http://social-labs.org/wp-content/uploads/2019/03/bhavishya.pdf
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სოციალური კაპიტალი - გაზრდილი ნდობა სისტემის აქტორებს შორის და კოლ- 
ექტიური მოქმედების შესაძლებლობა სოციალური კაპიტალის ფორმაა. ამ ტიპის კაპი- 
ტალის მაგალითია მიმდინარე პარტნიორობა და თანამშრომლობა მდგრადი საკვების 
ლაბორატორიის 

4 (Sustainable Food Lab) მონაწილე დაინტერესებულ მხარეებს შორის 
საკვების წარმოების სექტორში. კიდევ ერთი კაპიტალის ფორმა, რომელიც სოციალური 
კაპიტალის დომენში წარმოიქმნება ადამიანური რესურსია (კაპიტალი). ლაბორატორიის 
ფუნქციონირების პროცესში გუნდის შიდა და მოწვეული წევრები აუმჯობესებენ საკუთარ 
შესაძლებლობებს სხვადსხვა მიმართულებით. შემდგომ ხდება ამ შესაძლებლობების ექს- 
პორტირება ლაბორატორიიდან სხვა ადგილებში.

ინფორმაციული კაპიტალი - გამოცდილება და გაკვეთილები, რომლებიც მიღე- 
ბულ იქნება ლაბორატორიის დიზაინის შექმნის და განხორციელების პროცესში, ასევე, 
წარმოებული კვლევები წარმოადგენს ინტელექტუალური კაპიტალის ფორმას. ინტელექ- 
ტუალური კაპიტალი ფინანსურ კაპიტალთან ერთად ინფორმაციული დომენის შემადგე- 
ნელია. ლაბორატორია განხილულ უნდა იქნეს, როგორც ინოვაციების სტაბილური პლატ- 
ფორმა და ამიტომ, მისი შესაძლებლობა მოიზიდოს კაპიტალი ასევე გასათვალისწინე- 
ბელია.

პირველი თაობის სოციალური ლაბორატორიების გამოჩენამდე ცოტა ხნით ად- 
რე, 2001 წელს, რამდენიმე პროგრამისტმა გამოაქვეყნა „ეგაილ პროგრამის 
განვითარების მანიფესტი“ (Manifesto for Agile Software Development), რო- 
გორც ალტერნატივა პროგრამირების სფეროში მანამდე გავრცელებული ჩანჩ- 
ქერის მეთოდოლოგიისა, რომელიც გულისხმობს დეტალური გეგმის გაწერას 
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავების მიზნით. მანიფესტი ოთხ პრინციპულ 
ღირებულებას ეფუძნება:    

ინდივიდები და ურთიერთობები პროცესებსა და ინსტრუმენტებზე უპირატესია;

რეალური პროდუქტი უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე დოკუმენტაცია და ანგა- 
რიშები; 

მომხმარებელთან თანამშრომლობა უფრო მეტად აქტუალურია ვიდრე სა- 
კონტრაქტო შეთანხმებები;        

ცვლილებაზე რეაგირება უფრო შედეგიანი ვიდრე გეგმის უპირობო განხორ- 
ციელება.                                                                                                        

ეს ხედვა ძალიან ახლოს დგას სოციალური ლაბორატორიის ფილოსოფიასთან. 
ეგაილ მეთოდოლოგია პროტოტიპირებაზე დაფუძნებული მიდგომაა. 2000- იან- 
ების პირველ ნახევარში პროგრამული განვითარების კომპანიები უკვე ფართოდ 
იყენებდნენ ეგაილ მეთოდებს. ხოლო სოციალურმა ლაბორატორიებმა დაიწყეს 
ამ მეთოდოლოგიის დანერგვა კომპლექსური სოციალური პრობლემების გადაჭ- 
რის პროცესში. 

4 http://reospartners.com/wp-content/uploads/old/SustainableFoodLabCaseStudyv6.pdf
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სოციალური ლაბორატორიის სამუშაო პროცესი

  სოციალური ლაბორატორიის მუშაობის პროცესი, პირობითად, რამდენიმე ფაზად იყო- 
ფა.  ლაბორატორიის  განვითარების  ფაზებთან  ერთად  იცვლება  მისი  კომპოზიცია  და 
მმართველობის  კომპლექსურობა.  თუმცა,  მიუხედავად  იმისა,  განვითარების  თუ  რომელ 
სტადიაზეა ლაბორატორია, მას  აუცილებლად უნდა  ჰყავდეს სამდივნო, რომელიც პასუ- 
ხისმგებელია  მთლიანად  პროცესის  ფასილიტაციაზე,  მენეჯმენტზე,  ლოჯისტიკაზე,  ინ- 
ფორმაციის  გავრცელებაზე  (ლაბორატორიის  შიგნით  და  მის  მიღმა),  ადამიანური  რე- 
სურსების განვითარებაზე, პროცესის დოკუმენტირებასა და ანგარიშგებაზე.

საწყის  ეტაპზე,  ლაბორატორიის  სტრუქტურა  მოიცავს  ორ  ძირითად  ბირთვს  -  სამ- 
დივნოს და ლაბორატორიის გუნდს. გუნდი შედგება მოწვეული დაინტერესებული პი- 
რებისგან.  ამ  ეტაპზე,  ლაბორატორია,  ძირითადად,  დაკავებულია  დაინტერესებული 
მხარეების  მოწვევით,  მოკვლევით,  პროცესის  მართვის  ინსტრუმენტის  ჩამოყალიბე- 
ბით,  პრობლემის  ანალიზით,  საერთო  ხედვის  შემუშავებით.  ინიციატივების  (პროტო- 
ტიპების)  დომენების  განსაზღვრით.  ზოგადად,  პირველ  ეტაპზე,  ლაბორატორიის 
გუნდში  25-35  ადამიანია  თავმოყრილი,  რომლებიც  წარმოადგენენ  თავიანთ  ორგა- 
ნიოზაციებს, კომპანიებს და სამთავრობო სტრუქტურებს.

როდესაც  ლაბორატორია  პროტოტიპირების  ეტაპზე  გადადის  იცვლება  მისი  მმართ- 
ველობის  სტრუქტურა,  გუნდის  წევრთა  რაოდენობა  და  კომპოზიცია.  განვითარების 
მოცემულ ეტაპზე, ლაბორატოიის გუნდი იყოფა რამდენიმე ქვეგუნდად (მასშტაბიდან 
გამომდინარე) და ხდება ახალი წევრების მოწვევა. დონორები და ახლადმოწვეული 
დაინტერესებული  პირები  უფრო  აქტიურად  ერთვებიან  ლაბორატორიის  მუშაობაში. 
მათი  ჩართულობა  შეიძლება  იყოს  ფორმალურიც  და  არაფორმალურიც.  ახალი  წევ- 
რების  დამატება  საკმაოდ  რთული  პროცესია  და  ამ  დროს,  სამდივნოს,  და  განსა- 
კუთრებით,  ფასილტატორების  როლი  უმნიშვნელოვანესია.  ფასილიტატორმა  უნდა 
მოახერხოს,  რომ  ახალი  წევრები  დისონანსის  შეტანის  გარეშე  ჩაერთონ  უკვე  ჩამო- 
ყალიბებულ პროცესში და ბზარი არ გააჩინონ გუნდის წევრების ნდობაში ერთმანეთის 
მიმართ.  ამავე  დროს,  ფასილიტატორმა  უნდა  უზრუნველყოს,  რომ  ახალმა  წევრებმა 
კარგად გაიაზრონ პროცესი და ფეხი აუწყონ გუნდის „ძველ“ წევრებს.

მესამე, ბოლო  ეტაპზე,  ლაბორატორია  გადადის  პროტოტიპების  რაოდენობის  გაზრ- 
დაზე და მათ ინსტიტუციონალიზაციაზე (დონორებისთვის პროექტების სახით შეთავა- 
ზებაზე). ამ ეტაპზე, ლაბორატორიის მმართველი ორგანო უკვე წარმოდგენილია ბორ- 
დის სახით და შესაძლოა, ე.წ. „ჩემპიონებით“ - მაღალი რანგის პირებით, რომლებიც 
ლაბორატორიას  ერთგავრ  ლეგიტიმურობას  ანიჭებენ  და  საჭიროების  შემთხვევაში, 
მოქმედებენ  როგორც  სპიკერები.  ბორდი  შედგება  დამფუძნებლებისგან,  ინვესტო- 
რებისგან  და  ლობისტებისგან.  თითოეულ  გუნდს  შესაძლოა  ჰყავდეს  თავისი  მრჩე- 
ველთა  საბჭო.  ამ  დროისთვის,  ლაბორატორიაში  უკვე  მუშაობს  პროტოტიპირების 
რამდენიმე გუნდა და შესაძლოა, ქვეგუნდები. შესაბამისად, ლაბორატორიის წევრთა 
რაოდენობა საკმაოდ გაზრდილია.

  სოციალური  ლაბორატორიის  კონტექსტში,  პროტოტიპირება  შეიძლება  განხილულ  იქ- 
ნეს,  როგორც  მრავალი  სიმულაციის  დამუშავება  პარალელურ  რეჟიმში.  პროტოტიპის 
იტერაციის  პროცესის  შედეგად,  დაინტერესებულ  პირებს  წარმოდგენა  ექმნებათ,  რამ- 
დენად  წარმატებული  იქნება  ეს  ინიციატივა  რეალურ  გარემოში.   პროტოტიპების  სხვა- 
დასხვა გუნდებს მუდმივად აქვთ ერთმანეთში კომუნიკაცია და ცვლიან იდეებს. ეს ძალიან 
მნიშვნელოვანი  ასპექტია - გარდა  იმისა,  რომ  გუნდები  ერთმანეთს  აწვდიან  უკუკავშირს 
და  აუმჯობესებენ  ცალკეულ  პროტოტიპებს,  კავშირის  დამყარება  პროტოტიპებს  შორის 
ხელს  უწყობს  გამოწვევის  სისტემურ  გადაწყვეტას.  იტერაციის  და  შეფასების  პროცესის
შედეგად,  პროტოტიპები  უხეში  იდეებიდან  გარდაიქმნებიან  დასრულებულ  ინიციატივებ-
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ად. მას შემდეგ, რაც დასრულდება პროტოტიპების დამუშავება, იწყება მათი პილოტირება 
რეალურ გარემოში. როდესაც პილოტი სრულდება, ხდება პროტოტიპების ინსტიტუ- 
ციონალიზაცია იმ შემთხვევაში, თუ დაინტერესებულმა პირებმა მიიღეს გადაწყვეტილება 
ინიციატივის ინვესტირებაზე.          



სოციალური ლაბორატორიის მუშაობის პროცესი, პირობითად, რამდენიმე ფაზად იყო- 
ფა. ლაბორატორიის განვითარების ფაზებთან ერთად იცვლება მისი კომპოზიცია და 
მმართველობის კომპლექსურობა. თუმცა, მიუხედავად იმისა, განვითარების თუ რომელ 
სტადიაზეა ლაბორატორია, მას აუცილებლად უნდა ჰყავდეს სამდივნო, რომელიც პასუ- 
ხისმგებელია მთლიანად პროცესის ფასილიტაციაზე, მენეჯმენტზე, ლოჯისტიკაზე, ინ- 
ფორმაციის გავრცელებაზე (ლაბორატორიის შიგნით და მის მიღმა), ადამიანური რე- 
სურსების განვითარებაზე, პროცესის დოკუმენტირებასა და ანგარიშგებაზე.

საწყის ეტაპზე, ლაბორატორიის სტრუქტურა მოიცავს ორ ძირითად ბირთვს - სამ- 
დივნოს და ლაბორატორიის გუნდს. გუნდი შედგება მოწვეული დაინტერესებული პი- 
რებისგან. ამ ეტაპზე, ლაბორატორია, ძირითადად, დაკავებულია დაინტერესებული 
მხარეების მოწვევით, მოკვლევით, პროცესის მართვის ინსტრუმენტის ჩამოყალიბე- 
ბით, პრობლემის ანალიზით, საერთო ხედვის შემუშავებით. ინიციატივების (პროტო- 
ტიპების) დომენების განსაზღვრით. ზოგადად, პირველ ეტაპზე, ლაბორატორიის 
გუნდში 25-35 ადამიანია თავმოყრილი, რომლებიც წარმოადგენენ თავიანთ ორგა- 
ნიოზაციებს, კომპანიებს და სამთავრობო სტრუქტურებს.

როდესაც ლაბორატორია პროტოტიპირების ეტაპზე გადადის იცვლება მისი მმართ- 
ველობის სტრუქტურა, გუნდის წევრთა რაოდენობა და კომპოზიცია. განვითარების 
მოცემულ ეტაპზე, ლაბორატოიის გუნდი იყოფა რამდენიმე ქვე-გუნდად (მასშტაბიდან 
გამომდინარე) და ხდება ახალი წევრების მოწვევა. დონორები და ახლადმოწვეული 
დაინტერესებული პირები უფრო აქტიურად ერთვებიან ლაბორატორიის მუშაობაში. 
მათი ჩართულობა შეიძლება იყოს ფორმალურიც და არაფორმალურიც. ახალი წევ- 
რების დამატება საკმაოდ რთული პროცესია და ამ დროს, სამდივნოს, და განსა- 
კუთრებით, ფასილტატორების როლი უმნიშვნელოვანესია. ფასილიტატორმა უნდა 
მოახერხოს, რომ ახალი წევრები დისონანსის შეტანის გარეშე ჩაერთონ უკვე ჩამო- 
ყალიბებულ პროცესში და ბზარი არ გააჩინონ გუნდის წევრების ნდობაში ერთმანეთის 
მიმართ. ამავე დროს, ფასილიტატორმა უნდა უზრუნველყოს, რომ ახალმა წევრებმა 
კარგად გაიაზრონ პროცესი და ფეხი აუწყონ გუნდის „ძველ“ წევრებს.

მესამე, ბოლო ეტაპზე, ლაბორატორია გადადის პროტოტიპების რაოდენობის გაზრ- 
დაზე და მათ ინსტიტუციონალიზაციაზე (დონორებისთვის პროექტების სახით შეთავა- 
ზებაზე). ამ ეტაპზე, ლაბორატორიის მმართველი ორგანო უკვე წარმოდგენილია ბორ- 
დის სახით და შესაძლოა, ე.წ. „ჩემპიონებით“ - მაღალი რანგის პირებით, რომლებიც 
ლაბორატორიას ერთგავრ ლეგიტიმურობას ანიჭებენ და საჭიროების შემთხვევაში, 
მოქმედებენ როგორც სპიკერები. ბორდი შედგება დამფუძნებლებისგან, ინვესტო- 
რებისგან და ლობისტებისგან. თითოეულ გუნდს შესაძლოა ჰყავდეს თავისი მრჩე- 
ველთა საბჭო. ამ დროისთვის, ლაბორატორიაში უკვე მუშაობს პროტოტიპირების 
რამდენიმე გუნდა და შესაძლოა, ქვე-გუნდები. შესაბამისად, ლაბორატორიის წევრთა 
რაოდენობა საკმაოდ გაზრდილია.

სოციალური ლაბორატორიის კონტექსტში, პროტოტიპირება შეიძლება განხილულ იქ- 
ნეს, როგორც მრავალი სიმულაციის დამუშავება პარალელურ რეჟიმში. პროტოტიპის 
იტერაციის პროცესის შედეგად, დაინტერესებულ პირებს წარმოდგენა ექმნებათ, რამ- 
დენად წარმატებული იქნება ეს ინიციატივა რეალურ გარემოში.  პროტოტიპების სხვა- 
დასხვა გუნდებს მუდმივად აქვთ ერთმანეთში კომუნიკაცია და ცვლიან იდეებს. ეს ძალიან 
მნიშვნელოვანი ასპექტია - გარდა იმისა, რომ გუნდები ერთმანეთს აწვდიან უკუკავშირს 
და აუმჯობესებენ ცალკეულ პროტოტიპებს, კავშირის დამყარება პროტოტიპებს შორის 
ხელს უწყობს გამოწვევის სისტემურ გადაწყვეტას. იტერაციის და შეფასების პროცესის 
შედეგად, პროტოტიპები უხეში იდეებიდან გარდაიქმნებიან დასრულებულ ინიციატივებ- 

სოციალური ლაბორატორიის პროცესის სამართავად ერთ-ერთი ფართოდ 
გავრცელებული ინსტრუმენტია U თეორიაა (Theory U), ან U პროცესი
(U Process).

U პროცესი, ისევე როგორც სოციალური ლაბორატორიის თეორიული საფუძვლების 
მნიშვნელოვანი ნაწილი პეტერ ზენგეს ცვლილებების ლაბორატორიიდან იღებს სათავეს. 
ეს თეორია ეფუძნება დაშვებას, რომ ადამიანის უუნარობა დაინახოს რეალობა (მოცემუ- 
ლი სისტემის სრული გარემოება) წარმოადგენს მთავარ დაბრკოლებას სისტემური ცვლი- 
ლების განსახორციელებლად. U პროცესის მიხედვით, ჩვენ შევძლებთ სიღრმისეულად 
ჩავწვდეთ რთულ პრობლემებს, თუ განვივითარებთ გარკვეულ შესაძლებლობებს ზუსტი 
პირობის (მოცემულობის) გათვალისწინების შემთხვევაში. U პროცესი ცდილობს შეავსოს 
რაციონალური აღქმა შეცნობის არარაციონალური გზებით. ადამიანები და ორგანიზაცი- 
ები, როდესაც რაიმე გამოწვევის წინაშე დგებიან ამ გამოწვევას პასუხობენ მათთვის ყვე- 
ლაზე ნაცნობი ხერხებით. თუმცა, კომპლექსური გამოწვევა განსხვავებულ პასუხს მოით- 
ხოვს, ისეთს, რომელიც უფრო ღრმა გააზრებიდან მოდის.   

U პროცესი შედგება სამი ფაზისა და შვიდი შესაძლებლობისგან. იმისათვის, რომ ფაზი- 
დან ფაზაში გადავიდეს, პრაქტიკოსმა (მონაწილემ) უნდა შეძლოს თითოეული ფაზის შე- 
მადგენელი  შესაძლებლობების გამოყენება (დაუფლება).

ფაზა 1: შეგრძნება (Sensing) - ამ ფაზის მიზანია რეალობისთვის ფარდის ახდა და 
სისტემის, რომლის ნაწილიც ჩვენ ვართ, მთლიანობაში დანახვა. ხშირად, ჩვენი შეფასე- 
ბები და შეხედულებები იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა გაკეთდეს რაღაცა 
ხელს გვიშლის რეალობის დანახვაში. იმისათვის, რომ მონაწილემ შეძლოს რეალობის 
დანახვა მან უნდა განივითაროს ორი ძირითადი შესაძლებლობა - შეჩერება (Suspend-
ing) და გადამისამართება (Redirecting).

1. შეჩერება 7. ინსტიტუციონა-
    ლიზაცია

I. შეგრძნება
აღქმის

გარდაქმნა

III. რეალიზება
მოქმედების
ცვლილება

II. აწმყოში ყოფნა
საკუთარი თავისა

და ნების ცვლილება

6. პროტოტიპირება

5. კრისტალიზირება
2. გადამისამართება

3. გაშვება 4. შემოშვება
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ად. მას შემდეგ, რაც დასრულდება პროტოტიპების დამუშავება, იწყება მათი პილოტირება 
რეალურ გარემოში. როდესაც პილოტი სრულდება, ხდება პროტოტიპების ინსტიტუ- 
ციონალიზაცია იმ შემთხვევაში, თუ დაინტერესებულმა პირებმა მიიღეს გადაწყვეტილება 
ინიციატივის ინვესტირებაზე.          



5 Presence, Peter Senge, Otto Scharmer, Joseph Jaworski, Betty Flowers   

შეჩერება გულისხმობს საკუთარი შეხედულებების და შეფასებების არა უარყოფას, არა- 
მედ დაკვირვებით შესწავლას, გააზრებას. ამ უნარის შეძენა ეხმარება მონაწილეს გაიაზ- 
როს საკუთარი წინასწარი დამოკიდებულება და მიკერძოებულობა, რაც წარმოადგენს კი- 
დევაც მომდევნო შესაძლოებლობის წინაპირობას.    

გადამისამართება რეფერირებას ახდენს მოსმენის და განსხვავებული პერსპექტივიდან 
დანახვის უნარზე. ამ სავარჯიშოს კეთებისას მდგრადი საკვების ლაბორატორიის გუნდის 
წევრებს სთხოვეს განემარტათ სიტყვა „მდგრადი“. აღმოჩნდა, რომ ყველა მონაწილეს 
განსხვავებულად ესმოდა ამ სიტყვის მნიშვნელობა - ორგანული ყავის მწარმოებლები 
ნიდერლანდებიდან მდგრადობას უკავშირებდნენ გარემოს, ხოლო ბრაზილიელი შაქრის 
ინდუსტრიის წარმომადგენლებისთვის ეს სიტყვა ასოცირდებოდა ფინანსურ სტაბილუ- 
რობასთან. გადამისამართების უნარი ადგილის და დროის ერთგავრი გაფართოების შე- 
საძლებლობას იძლევა. გადამისამართების საბოლოო მიზანი არ არის მხოლოდ სხვისი 
ხედვის დაფიქსირება, არამედ პრობლემის შიგნიდან დანახვა, მთლიანობისგან საკუ- 
თარი თავის გამიჯვნის გარეშე, იმისგან, რაც ჩანს. მთლიანობაში, ეს ფაზა აღქმის ტრანს- 
ფორმირებას ეხება.

ფაზა 2: აწმყოში ყოფნა (Presencing) – ეს ფაზა საშუალებას იძლევა სიღრმი- 
სეულად ჩავწვდეთ სისტემის არსს, პროცესებს სისტემის შიგნით, ჩვენს როლს სისტემაში 
და გავიაზროთ, როგორ ვუპასუხოთ გამოწვევას, ინდივიდუალურად თუ კოლექტიურად. 
ხშირად, ადამიანები ცდილობენ შეცვალონ სისტემა ობიექტური რეალობიდან გამომდი- 
ნარე და ავიწყდებათ, რომ თავად არიან ამ რეალობის ნაწილი. ექსპერტების დამუშავე- 
ბული გეგმები ამგვარი მიდგომის ნათელი მაგალითია - გეგმა იწერება სხვებისთვის. მაგ- 
რამ სისტემები არ შეიცვლება თუ ადამიანები, რომლებსაც მისი შეცვლა უნდათ, არ გაით- 
ვალისწინებენ საკუთარ დამოკიდებულებას მასთან - რა ადგილი უკავიათ სისტემაში, რო- 
გორ ზემოქმედებს ის მათზე, რას მოითხოვს მათგან.  

გაშვება (Letting go) ამ ფაზის პირველი შესაძლებლობაა. როგორც წესი, როდესაც ად- 
ამიანებს უდგებათ საჭიროება უპასუხონ გამოწვევას, ისინი მიმართავენ ჩვეულ დაშვებებს 
და ნაცად ინსტრუმენტებს. ადამიანებს გაუცნობიერებლად გვჯერა, რომ საქმე გაცილებით 
უკეთ იქნებოდა, სხვებს რომ გაეზიარებინათ ჩვენეული ხედვა. გაშვება ამგვარი დამოკი- 
დებულებისგან გამიჯვნის აქტია. გარკვეულწილად, ის შეჩერების და გადამისამართების 
უფრო სიღრმისეული მდგომარეობაა. ეს მდგომარეობა დაახლოებით კარების გაღებას 
ჰგავს, საიდანაც რაღაც ახალი და უცნობი შეიძლება შემოვიდეს. გაშვება საკმაოდ რთუ- 
ლი აქტია, მაგრამ აუცილებელი წინაპირობაა ახლის დაბადებისთვის.  

შემოშვება (Letting come) – გაშვებასთან ერთად ყველაზე რთულად მისაღწევ შესაძ- 
ლებლობად ითვლება. მონაწილეებს საკმაოდ უჭირთ დაეუფლონ ამ უნარს, რადგან, 
ხშირ შემთხვევაში, ისინი იმდენად ცდილობენ მოახდინონ კონცენტრირება და შეგნებუ- 
ლად წინ წასწიონ პროცესი, რომ ბლოკავენ ქვეცნობიერს. არადა ეს აქტი/განწყობა გუ- 
ლისხმობს ცნობიერის და არაცნობიერის ურთიერთკავშირს, რადგან ამ დროს შესაძლე- 
ბელი ხდება რეალობის ახლებურად დანახვა. ეს ფაზა ეხმარება აქტორებს მოახდინონ 
საკუთარი თავის და ნების ტრანსფორმირება. 

პეტერ ზენგეს აწმყოში ყოფნა მიაჩნია U პროცესის ყვლაზე მნიშვნელოვან და განმ- 
საზღვრელ ფაზად, რადგან იგი გულისხმობს საზღვრის წაშლას უფრო დიდ სივრცესთან, 
ჩვენს გარშემო არსებულ გარემოსთან, საკუთარი თავის გაფართოებულ შეგრძნებასთან 
და საბოლოოდ, იმასთან, რაც ჩვენი გავლით ჩნდება. „მას შემდეგ, რაც ჩვენ მივაღწიეთ 
ამ მდგომარეობას, როგორც ინდივიდუალურად, ასევე გუნდურად, გზის გაგრძელება U-ს 
ზედა ნაწილისკენ (იხ. გრაფიკა) გულისხმობს ქმედებას, რომელიც მიმართულია აღმო- 
ცენებული ახალი რეალობის აწყმოში განსახორციელებლად.5” 

ფაზა 3: რეალიზება (Realizing) – როდესაც ამ ფაზაში გადასვლის დრო დგება, უკვე 
გარკვეულია, რა უნდა გაკეთდეს შემდგომ. ჯერჯერობით არ არსებობს მომავლის ზუსტი 
სურათი, მაგრამ მიმართულება განსაზღვრულია. ამ ეტაპისთვის გუნდებს უკვე შემუშავე- 
ბული აქვთ ზოგადი წარმოდგენა, თუ რისი მიღწევა სურთ და იწყებენ რამდენიმე სწრაფი 
იდეების დამუშავებას პარალელურ რეჟიმში, რომლებიც დროთა განმავლობაში იხვეწება 
და ვითარდება.  

კრისტალიზაცია (Crystalizing) – ამ შესაძლებლობის შედეგად დაინტერესებული პირები 
თანხმდებიან ინიციატივების დომენზე, ხდება პრობლემის განხილვა და რეფორმული- 
რება თითოეულ დომენთან მიმართებაში, რათა მომაზადდეს ნიადაგი მომდევნო ეტაპზე 
გადასასვლელად. 

პროტოტიპირება (Prototyping) – შექმნის პროცესი სწრაფი ციკლის პირობებში, შეფა- 
სება, იტერაცია და რამდენიმე ალტერნატიული გადაწყვეტის განხორციელება. მას შემ- 
დეგ, რაც ქვე-გუნდები ასრულებენ პროტოტიპირების პროცესს, ისინი მზად არიან გა- 
დაიტანონ ეს ინიციატივები რეალურ გარემოში პილოტის სახით. სანამ პილოტი პროექტის 
სახეს მიიღებს, ხდება მისი (პილოტის) მონიტორინგი ხარვეზების დასადგენად, რათა 
პროექტის ფაზისთვის  ხარვეზები აღმოფხვრილი იქნეს.   

ინსტიტუციონალიზაცია (Institutionalizing) – პილოტირების დასრულების შემდეგ, დო- 
ნორები და ინვესტორები განიხილავენ ინიციატივებს და თანმხლებ ბიზნეს გეგმებს, რათა 
გადაწყვიტონ, თუ რომელი ინიციატივა დააფინანსონ - მოახდინონ მათი ინსტიტუციონ- 
ალიზაცია. შემდგომ, ლაბორატორიის გუნდები ისევ იკრიბებიან, რათა გაანალიზონ, რა- 
ტომ იმუშავა ერთმა ინიციატივამ და სხვამ ვერა. ამგვარი ანალიზი ხელს უწყობს იმის 
გაგებას, თუ როგორ ხდება დიდი მასშტაბის ცვლილებები, რატომ აირჩია დონორმა 
კონკრეტული ინიციატივა და უარყო მეორე, რაც ეხმარება ლაბორატორიის გუნდს გან- 
საზღვროს დონორთან კომუნიკაციის სტრატეგია მომავალში.
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შეჩერება გულისხმობს საკუთარი შეხედულებების და შეფასებების არა უარყოფას, არა- 
მედ დაკვირვებით შესწავლას, გააზრებას. ამ უნარის შეძენა ეხმარება მონაწილეს გაიაზ- 
როს საკუთარი წინასწარი დამოკიდებულება და მიკერძოებულობა, რაც წარმოადგენს კი- 
დევაც მომდევნო შესაძლოებლობის წინაპირობას.    

გადამისამართება რეფერირებას ახდენს მოსმენის და განსხვავებული პერსპექტივიდან 
დანახვის უნარზე. ამ სავარჯიშოს კეთებისას მდგრადი საკვების ლაბორატორიის გუნდის 
წევრებს სთხოვეს განემარტათ სიტყვა „მდგრადი“. აღმოჩნდა, რომ ყველა მონაწილეს 
განსხვავებულად ესმოდა ამ სიტყვის მნიშვნელობა - ორგანული ყავის მწარმოებლები 
ნიდერლანდებიდან მდგრადობას უკავშირებდნენ გარემოს, ხოლო ბრაზილიელი შაქრის 
ინდუსტრიის წარმომადგენლებისთვის ეს სიტყვა ასოცირდებოდა ფინანსურ სტაბილუ- 
რობასთან. გადამისამართების უნარი ადგილის და დროის ერთგავრი გაფართოების შე- 
საძლებლობას იძლევა. გადამისამართების საბოლოო მიზანი არ არის მხოლოდ სხვისი 
ხედვის დაფიქსირება, არამედ პრობლემის შიგნიდან დანახვა, მთლიანობისგან საკუ- 
თარი თავის გამიჯვნის გარეშე, იმისგან, რაც ჩანს. მთლიანობაში, ეს ფაზა აღქმის ტრანს- 
ფორმირებას ეხება.

ფაზა 2: აწმყოში ყოფნა (Presencing) – ეს ფაზა საშუალებას იძლევა სიღრმი- 
სეულად ჩავწვდეთ სისტემის არსს, პროცესებს სისტემის შიგნით, ჩვენს როლს სისტემაში 
და გავიაზროთ, როგორ ვუპასუხოთ გამოწვევას, ინდივიდუალურად თუ კოლექტიურად. 
ხშირად, ადამიანები ცდილობენ შეცვალონ სისტემა ობიექტური რეალობიდან გამომდი- 
ნარე და ავიწყდებათ, რომ თავად არიან ამ რეალობის ნაწილი. ექსპერტების დამუშავე- 
ბული გეგმები ამგვარი მიდგომის ნათელი მაგალითია - გეგმა იწერება სხვებისთვის. მაგ- 
რამ სისტემები არ შეიცვლება თუ ადამიანები, რომლებსაც მისი შეცვლა უნდათ, არ გაით- 
ვალისწინებენ საკუთარ დამოკიდებულებას მასთან - რა ადგილი უკავიათ სისტემაში, რო- 
გორ ზემოქმედებს ის მათზე, რას მოითხოვს მათგან.  

გაშვება (Letting go) ამ ფაზის პირველი შესაძლებლობაა. როგორც წესი, როდესაც ად- 
ამიანებს უდგებათ საჭიროება უპასუხონ გამოწვევას, ისინი მიმართავენ ჩვეულ დაშვებებს 
და ნაცად ინსტრუმენტებს. ადამიანებს გაუცნობიერებლად გვჯერა, რომ საქმე გაცილებით 
უკეთ იქნებოდა, სხვებს რომ გაეზიარებინათ ჩვენეული ხედვა. გაშვება ამგვარი დამოკი- 
დებულებისგან გამიჯვნის აქტია. გარკვეულწილად, ის შეჩერების და გადამისამართების 
უფრო სიღრმისეული მდგომარეობაა. ეს მდგომარეობა დაახლოებით კარების გაღებას 
ჰგავს, საიდანაც რაღაც ახალი და უცნობი შეიძლება შემოვიდეს. გაშვება საკმაოდ რთუ- 
ლი აქტია, მაგრამ აუცილებელი წინაპირობაა ახლის დაბადებისთვის.  

შემოშვება (Letting come) – გაშვებასთან ერთად ყველაზე რთულად მისაღწევ შესაძ- 
ლებლობად ითვლება. მონაწილეებს საკმაოდ უჭირთ დაეუფლონ ამ უნარს, რადგან, 
ხშირ შემთხვევაში, ისინი იმდენად ცდილობენ მოახდინონ კონცენტრირება და შეგნებუ- 
ლად წინ წასწიონ პროცესი, რომ ბლოკავენ ქვეცნობიერს. არადა ეს აქტი/განწყობა გუ- 
ლისხმობს ცნობიერის და არაცნობიერის ურთიერთკავშირს, რადგან ამ დროს შესაძლე- 
ბელი ხდება რეალობის ახლებურად დანახვა. ეს ფაზა ეხმარება აქტორებს მოახდინონ 
საკუთარი თავის და ნების ტრანსფორმირება. 

პეტერ ზენგეს აწმყოში ყოფნა მიაჩნია U პროცესის ყვლაზე მნიშვნელოვან და განმ- 
საზღვრელ ფაზად, რადგან იგი გულისხმობს საზღვრის წაშლას უფრო დიდ სივრცესთან, 
ჩვენს გარშემო არსებულ გარემოსთან, საკუთარი თავის გაფართოებულ შეგრძნებასთან 
და საბოლოოდ, იმასთან, რაც ჩვენი გავლით ჩნდება. „მას შემდეგ, რაც ჩვენ მივაღწიეთ 
ამ მდგომარეობას, როგორც ინდივიდუალურად, ასევე გუნდურად, გზის გაგრძელება U-ს 
ზედა ნაწილისკენ (იხ. გრაფიკა) გულისხმობს ქმედებას, რომელიც მიმართულია აღმო- 
ცენებული ახალი რეალობის აწყმოში განსახორციელებლად.5” 

ფაზა 3: რეალიზება (Realizing) – როდესაც ამ ფაზაში გადასვლის დრო დგება, უკვე 
გარკვეულია, რა უნდა გაკეთდეს შემდგომ. ჯერჯერობით არ არსებობს მომავლის ზუსტი 
სურათი, მაგრამ მიმართულება განსაზღვრულია. ამ ეტაპისთვის გუნდებს უკვე შემუშავე- 
ბული აქვთ ზოგადი წარმოდგენა, თუ რისი მიღწევა სურთ და იწყებენ რამდენიმე სწრაფი 
იდეების დამუშავებას პარალელურ რეჟიმში, რომლებიც დროთა განმავლობაში იხვეწება 
და ვითარდება.

  კრისტალიზაცია (Crystalizing) – ამ შესაძლებლობის შედეგად დაინტერესებული პირები 
თანხმდებიან  ინიციატივების  დომენზე,  ხდება  პრობლემის  განხილვა  და  რეფორმული- 
რება თითოეულ დომენთან მიმართებით, რათა მომაზადდეს ნიადაგი მომდევნო ეტაპზე 
გადასასვლელად.

  პროტოტიპირება (Prototyping) – შექმნის პროცესი სწრაფი ციკლის პირობებში, შეფა- 
სება,  იტერაცია  და  რამდენიმე  ალტერნატიული  გადაწყვეტის  განხორციელება.  მას  შემ- 
დეგ,  რაც  ქვე-გუნდები  ასრულებენ  პროტოტიპირების  პროცესს,  ისინი  მზად  არიან  გა- 
დაიტანონ ეს ინიციატივები რეალურ გარემოში პილოტის სახით. სანამ პილოტი პროექტის 
სახეს  მიიღებს,  ხდება  მისი  (პილოტის)  მონიტორინგი  ხარვეზების  დასადგენად,  რათა 
პროექტის ფაზისთვის  ხარვეზები აღმოიფხვრას.

  ინსტიტუციონალიზაცია (Institutionalizing) – პილოტირების დასრულების შემდეგ, დო- 
ნორები და ინვესტორები განიხილავენ ინიციატივებს და თანმხლებ ბიზნეს გეგმებს, რათა 
გადაწყვიტონ,  თუ  რომელი  ინიციატივა  დააფინანსონ  -  მოახდინონ  მათი  ინსტიტუციონ- 
ალიზაცია. შემდგომ, ლაბორატორიის გუნდები ისევ იკრიბებიან, რათა გაანალიზონ, რა- 
ტომ  იმუშავა  ერთმა  ინიციატივამ  და  სხვამ  ვერა.  ამგვარი  ანალიზი  ხელს  უწყობს  იმის 
გაგებას,  თუ  როგორ  ხდება  დიდი  მასშტაბის  ცვლილებები,  რატომ  აირჩია  დონორმა 
კონკრეტული  ინიციატივა  და  უარყო  მეორე,  რაც  ეხმარება  ლაბორატორიის  გუნდს  გან- 
საზღვროს დონორთან კომუნიკაციის სტრატეგია მომავალში.
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