
     
  
      
       
 
      
 

  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

რას გულისხმობს
თანაშექმნა

CO-CREATION

მეთოდი თუ მიდგომა



ჯანდაცვის სისტემების არაეფექტურობა, ხარისხიან განათლებაზე არათანაბარი ხელ- 
მისაწვდომობა, უმუშევრობა და ა.შ. იმდენად კომპლექსური გამოწვევებია, რომ მათი 
დაძლევა ახალ მიდგომებს მოითხოვს და არცერთ ბიზნესს ან საზოგადოებრივ ორგანი- 
ზაციას თუ სამთავრობო სტრუქტურას არ ძალუძს ამგვარი პრობლემის დამოუკიდებლად 
მოგვარება. 

საერთო გამოწვევებზე კოლექტიური პასუხის აუცილებლობის იდეა ახალი არ არის. 
„მონაწილეობითი მიდგომა“ (Participatory approach), „მონაწილეობითი განვითარება“ 
(Participatory development), „დიზაინი გამომყენებელთან ერთად“ (Design with the 
user), თანადიზაინი (Codesign), თანაშექმნა (Co-creation), თანაინიციატივა (Co-initia-
tion) და ა.შ. პოპულარული ტერმინებია თანამედროვე მსოფლიოში. 

ყველა ეს ტერმინი გულისხმობს, სხვადასხვა ფორმით, მასშტაბით თუ მეთოდოლო- 
გიით პრობლემის გადაწყვეტის ძიების პროცესში სამთავრობო, კერძო, სამოქალაქო და 
აკადემიური სექტორების თანამშრომლობას, და ადამიანთა იმ ჯგუფების ჩართვას, რომ- 
ლებზეც გავლენას ახდენს მოცემული პრობლემა. სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენ- 
ლები სულ უფრო აქტიურად იყენებენ კოლექტიური შემოქმედების (collective creativity) 
მიდგომას. 

მიდგომის პოპულარობის ზრდამ ხელი შეუწყო ტერმინთა სიმრავლეს, რომელთა მრა- 
ვალფეროვნება ზოგჯერ გარკვეულ დაბნეულობასაც კი იწვევს. მაგალითად, თანადიზაინი 
და თანაშექმნა, ხშირად, ერთ კონტექსტში მოიხსენიება. თუმცა, მართებული იქნება, თა- 
ნაშექმნა განხილულ იქნეს, როგორც „ქოლგა“ პროცესი, რომელიც მოიცავს: 

თანაინიციატივას - მხარეები მოქმედებენ როგორც ინიციატორები, 

თანადიზაინს - სადაც მხარეები მოწვეულ არიან დიზაინის ერთობლივად შესაქმნელად,

თანაიმპლემენტაციას - როდესაც მხარეები თავად ახორციელებენ ჩანაფიქრს, რომე- 
ლიც საჯარო სიკეთეს ემსახურება.         

ტერმინის „თანაშექმნა“ ყოველდღიური ძებნის რაოდენობა1 გუგლის საძიებო სისტემაში 
(www.google.com) საკითხის აქტუალობას ადასტურებს. ასევე, გუგლის მკვლევარის 
(google scholar) მიერ გენერირებული სტატიების რაოდენობა2 ცხადყოფს, რომ ეს თემა 
აკადემიურ წრეებშიც ხშირი განხილვის საგანია. მიუხედავად ამისა, საქართველოში, ამ 
ეტაპზე, „თანაშექმნა“ ჯერაც არ მოიაზრება სამთავრობო, კერძო, სამოქალაქო თუ აკ- 
ადემიურ სექტორებში დაგეგმვის და განხორციელების აპრობირებული მეთოდების ალ- 
ტერნატივად. 

რას გულისხმობს თანაშექმნა
CO-CREATION

მეთოდი თუ მიდგომა

რას ემსახურება თანაშექმნა 

თუმცა ბოლო ათწლეულის განმავლობაში საქართველოშიც შეიძლება მოიძებნოს წარ- 
მომადგენლობითი მიდგომის გამოყენების ფაქტები, როგორციაა LEADER მეთოდი ევ- 
როკავშირის ENPARD-ის პროგრამის ფარგლებში, ან საერთაშორისო დონორების მხრი- 
დან ინიცირებული კერძო - საჯარო პარტნიორობის სხვა შემთხვევები, მაგრამ ძნელი 
სათქმელია, რამდენად გამოდგება ისინი თანაშექმნის კარგ მაგალითებად, და რამდენად 
იძლევა ვარაუდის გამოთქმის საშუალებას, რომ დონორები, ინვესტორები, მთავრობა და 
სამოქალქო ორგნიზაციები მოიაზრებენ კოლექტიურ შემოქმედებით პროცესს არსებული, 
ტრადიციული, სწორხაზოვანი დაგეგმვის (impact logic - „ზეგავლენის ლოგიკის“) მოდე- 
ლის თანასწორ მიდგომად.

1

1 https://trends.google.com/trends/explore?date=now%201-d&q=cocreation
2 https://scholar.google.com/scholar?as_ylo=2020&q=%22co-creation%22++articles&hl=en&as_sdt=0,5
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ჯანდაცვის სისტემების არაეფექტურობა, ხარისხიან განათლებაზე არათანაბარი ხელ- 
მისაწვდომობა, უმუშევრობა და ა.შ. იმდენად კომპლექსური გამოწვევებია, რომ მათი 
დაძლევა ახალ მიდგომებს მოითხოვს და არცერთ ბიზნესს ან საზოგადოებრივ ორგანი- 
ზაციას თუ სამთავრობო სტრუქტურას არ ძალუძს ამგვარი პრობლემის დამოუკიდებლად 
მოგვარება. 

საერთო გამოწვევებზე კოლექტიური პასუხის აუცილებლობის იდეა ახალი არ არის. 
„მონაწილეობითი მიდგომა“ (Participatory approach), „მონაწილეობითი განვითარება“ 
(Participatory development), „დიზაინი გამომყენებელთან ერთად“ (Design with the 
user), თანადიზაინი (Codesign), თანაშექმნა (Co-creation), თანაინიციატივა (Co-initia-
tion) და ა.შ. პოპულარული ტერმინებია თანამედროვე მსოფლიოში. 

ყველა ეს ტერმინი გულისხმობს, სხვადასხვა ფორმით, მასშტაბით თუ მეთოდოლო- 
გიით პრობლემის გადაწყვეტის ძიების პროცესში სამთავრობო, კერძო, სამოქალაქო და 
აკადემიური სექტორების თანამშრომლობას, და ადამიანთა იმ ჯგუფების ჩართვას, რომ- 
ლებზეც გავლენას ახდენს მოცემული პრობლემა. სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენ- 
ლები სულ უფრო აქტიურად იყენებენ კოლექტიური შემოქმედების (collective creativity) 
მიდგომას. 

მიდგომის პოპულარობის ზრდამ ხელი შეუწყო ტერმინთა სიმრავლეს, რომელთა მრა- 
ვალფეროვნება ზოგჯერ გარკვეულ დაბნეულობასაც კი იწვევს. მაგალითად, თანადიზაინი 
და თანაშექმნა, ხშირად, ერთ კონტექსტში მოიხსენიება. თუმცა, მართებული იქნება, თა- 
ნაშექმნა განხილულ იქნეს, როგორც „ქოლგა“ პროცესი, რომელიც მოიცავს: 

თანაინიციატივას - მხარეები მოქმედებენ როგორც ინიციატორები, 

თანადიზაინს - სადაც მხარეები მოწვეულ არიან დიზაინის ერთობლივად შესაქმნელად,

თანაიმპლემენტაციას - როდესაც მხარეები თავად ახორციელებენ ჩანაფიქრს, რომე- 
ლიც საჯარო სიკეთეს ემსახურება.         

ტერმინის „თანაშექმნა“ ყოველდღიური ძებნის რაოდენობა1 გუგლის საძიებო სისტემაში 
(www.google.com) საკითხის აქტუალობას ადასტურებს. ასევე, გუგლის მკვლევარის 
(google scholar) მიერ გენერირებული სტატიების რაოდენობა2 ცხადყოფს, რომ ეს თემა 
აკადემიურ წრეებშიც ხშირი განხილვის საგანია. მიუხედავად ამისა, საქართველოში, ამ 
ეტაპზე, „თანაშექმნა“ ჯერაც არ მოიაზრება სამთავრობო, კერძო, სამოქალაქო თუ აკ- 
ადემიურ სექტორებში დაგეგმვის და განხორციელების აპრობირებული მეთოდების ალ- 
ტერნატივად. 

თუმცა ბოლო ათწლეულის განმავლობაში საქართველოშიც შეიძლება მოიძებნოს წარ- 
მომადგენლობითი მიდგომის გამოყენების ფაქტები, როგორციაა LEADER მეთოდი ევ- 
როკავშირის ENPARD-ის პროგრამის ფარგლებში, ან საერთაშორისო დონორების მხრი- 
დან ინიცირებული კერძო - საჯარო პარტნიორობის სხვა შემთხვევები, მაგრამ ძნელი 
სათქმელია, რამდენად გამოდგება ისინი თანაშექმნის კარგ მაგალითებად, და რამდენად 
იძლევა ვარაუდის გამოთქმის საშუალებას, რომ დონორები, ინვესტორები, მთავრობა და 
სამოქალქო ორგნიზაციები მოიაზრებენ კოლექტიურ შემოქმედებით პროცესს არსებული, 
ტრადიციული, სწორხაზოვანი დაგეგმვის (impact logic - „ზეგავლენის ლოგიკის“) მოდე- 
ლის თანასწორ მიდგომად.

თანაშექმნის პრაქტიკის წარმოშობა2

მონაწილეობითი მიდგომა მეტად მჭიდროდ არის დაკავშირებული სოციალურ სფე- 
როსთან, თუმცა სათავეს კერძო სექტორში იღებს, როდესაც სხვადასხვა ინდუსტრიის 
დიზაინერებმა დაიწყეს მომავალი გამომყენებლების (“future users”) აზრის გათვალის- 
წინება დიზაინის შექმნის პროცესში. დაახლოებით 60-იანი წლების ბოლოს, აშშ-ს კომ- 
პანიებმა დაიწყეს ე.წ. „გამომყენებელი დიზაინის ცენტრში“ (“user centred design”) მიდ- 
გომის დანერგვა, რომელიც გულისხმობდა პროდუქტის გამომყენებელზე მორგებას, თუმ- 
ცა, დიზაინის პროცესში მას მაინც სტატიური როლი ენიჭებოდა (“user as subject”). ოდ- 
ნავ მოგვიანებით, 70-იანი წლების დასაწყისში სკანდინავიურმა კომპანიებმა კიდევ უფ- 
რო გააღრმავეს წარმომადგენლობითი მიდგომის ცნება - „გამომყენებელი როგორც 
პარტნიორი“ (“user as partner”) გულისხმობს მომხმარებლის ჩართვას პროდუქტის დი- 
ზაინის ადრეულ სტადიაზე, როდესაც მუშავდება ინფორმაცია, იდეა, კონცეფცია. 

დასავლეთში, კომპანიების 58% დღეს იყენებს თანაშექმნის პროექტებს ინოვაციების 
გენერირებისთვის 

4. ბიზნესის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევას წარმოადგენს ფეხი აუწყოს 
მუდმივად ცვალებად ბაზარს. განვითარებულ ქვეყნებში მთავრობები და სამოქალაქო 
სექტორი სისტემატურად მიმართავს თანაშექმნას რთული პრობლემების დასაძლევად. 
სოციალური სფერო კიდევ უფრო ცვალებადი და კომპლექსური დომენია, ვიდრე კო- 
მერციული ბაზარი. 

3 https://innovationmanagement.se/2010/10/04/use-co-creation-to-drive-public-sector-innovation/ 
4 https://www.hitachi.eu/sites/default/files/fields/document/sib/whitepapers/cocreatingthefuture-web-updated_17_oct.pdf

დანიის კლიმატის ინიციატივა

თანაშექმნას მიმართავენ მთავრობები გლობალური კომპლექსური პრობლემე- 
ბის გადასაჭრელად. წლების წინ დანიის მთავრობამ დაიწყო მუშაობა ახალ 
სტრატეგიაზე  

3, რომელშიც უნდა ასახულიყო კლიმატის დათბობის საწინააღმდე- 
გო ნაბიჯები და პარალელურად, ახალი ბიზნესის მხარდამჭერი პოლიტიკა. თა- 
ნაშექმნის პროცესი სამუშაო შეხვედრების რამდენიმე რაუნდს მოიცავდა. პრო- 
ცესში მონაწილეობდნენ სამთვარობო სტრუქტურები, მათ შორის, გარემოს დაც- 
ვის დეპარტამენტი და ბიზნესის სამინისტრო, ხელოვანები, ბიზნესის, სამოქა- 
ლაქო და აკადემიური სექტორის წარმომადგენლები. შემუშავებული სტრატე- 
გიის ერთ-ერთი გამოვლინება გახდა კოპენჰაგენის კლიმატის კონსორციუმი - 
განხორციელებული საჯარო-კერძო პარტნიორობა.
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5 https://en.wikipedia.org/wiki/Nigel_Cross
6 Elizabeth B. N. Sandersa and Pieter Jan Stappers, Co-creation and the new landscapes of design, გვ.7
  https://ihpme.utoronto.ca/wp-content/uploads/2019/11/Sanders-and-Stappers-2008.pdf
7 https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Jungk
8 https://www.hiv.gov/hiv-basics/overview/data-and-trends/statistics

ეს სიტყვები თითქმის 50 წლის შემდეგაც ისევე აქტუალურია, მათ შორის, ჩვენი ქვეყნის 
სოციალური სფეროს კონტექსტისთვის. არსებული სოციალური გამოწვევების გათვალ- 
სიწინებით, ალბათ, კოლექტიური შემოქმედების მიდგომების დანერგვის დრო საქართ- 
ველოშიც დადგა. ინოვაცია მოაქვს სწორედ პრობლემის მონაწილეობით გადაწყვეტას და 
არა პრომლემების მოგვარებას მათ ნაცვლად, ვისაც ეს ეხება.

თანამშრომლობა შიდსის წინააღმდეგ

გლობალური კომპლექსური გამოწვევების საპასუხოდ მულტისექტორული თა- 
ნამშრომლობის მაგალითია შიდსთან ბრძოლა - ფარმაცეფტული კომპანიების, 
ჯანდაცვის პოლიტიკის, სამოქალაქო აქტივიზმის და კულტურული ცვლილებების 
შედეგად შიდსის გავრცელებამ რადიკალურად იკლო, ხოლო თავად ვირუსი, 
დასავლეთის ქვეყნებში, დიდი ხანია აღარ აღიქმება სასიკვდილო განაჩენად და 
აღარც იმ სტიგმის მატარებელია, რომელსაც 80-იან წლებში ატარებდა. თავისი 
თავისებურებებიდან გამომდინარე, შეუძლებელია კომპლექსური პრობლემის 
ერთიანად აღმოფხვრა, მაგრამ ზიანის შემცირება და ხელშესახები პროგრესის 
მიღწევა გამოწვევის დაძლევის გზაზე სავსებით რეალურია შეთანხმებული 
კოლექტიური ძალისხმევის მეშვეობით. 2010-2016 წლებში აშშ-ში ინფექციის 
გავრცელება 8%-ით, ზოგიერთ ჯგუფებში კი 15%-ით შემცირდა 

8.

1971 წელს გამართულ კონფერენციაზე „დიზაინში მონაწილეობა“
ნაიჯელ ქროსმა 

5 განაცხადა:

„პროფესიონალმა დიზაინერებმა ვერცერთ სფეროში ვერ აიღეს საკუთარ თავზე პა- 
სუხისმგებლობა განეჭვრიტათ და დაემუშავებინათ თავიანთი პროექტების უარყო- 
ფითი შედეგები. თუ გვინდა, რომ მომავალში გადავრჩეთ, ვეღარ გვექნება ტოლე- 
რანტული დამოკიდებულება ამ მავნე გვერდითი ეფექტების მიმართ, რომელიც გარ- 
დაუვალად მიიჩნევა. რა თქმა უნდა, არსებობს ახალი მიდგომების აუცილებლობა 
დიზაინში, თუკი ჩვენ გვსურს შევაკავოთ ადამიანის მიერ შექმნილი მსოფლიოს 
მზარდი პრობლემები. და მოქალაქეების ჩართულობამ გადაწყვეტილების მიღების 
პროცესში შესაძლოა უზრუნველყოს აუცილებელი რეორიენტაცია. ამიტომაც გახ- 
ლავთ ამ კონფერენციის თემა „გამომყენებლის მონაწილეობა დიზაინში 

6“. იმავე 
კონფერენციაზე, ჟურნალისტმა რობერტ იუნგკმა 

7 განავრცო ქროსის აზრი: „ჩვენ 
შეგვიძლია ვისაუბროთ მონაწილეობაზე არა მხოლოდ გადაწყვეტილების მიღების 
მომენტში, არამედ მონაწილეობაზე იდეის გენერეირების დროს“. 
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თანაშექმნა გულისხმობს სხვადსახვა აქტორების თანამშრომლობას საერთო გამოწვე- 
ვის საპასუხოდ. იგი სისტემური, თანმიმდევრული შემოქმედებითი პროცესია, რომელიც 
ემსახურება ახალი იდეეების და ინოვაციების გენერირებას. 

 

 

თანაშექმნის  ზოგად  მოდელს  საფუძვლად  უდევს  „დიზაინის  აზროვნების“  (“Design 
thinking”) თეორია, რომლის მიხედვით, კომპლექსური პრობლემები დიზაინის პრობ- 
ლემის  ნაწილია9,  რაც  ნიშნავს,  რომ  პრობლემის  გაგება  მხოლოდ  დიზაინის  გადაწყ- 
ვეტის გზით არის შესაძლებელი. დიზაინის აზროვნება არასწორხაზოვანი, იტერატიული 
პროცესია,  რომელიც  ცდილობს  ჩაწვდეს  პრობლემას  დაინტერესებული  მხარის  (ან 
მომხმარებლის,  ბენეფიციარის)  თვალთახედვის  არედან,  ეჭვი  შეიტანოს  არსებულ 
დაშვებებში,  ახლიდან  განსაზღვროს  პრობლემის  არსი,  პროტოტიპების  შექმნის  გზით 
მიაგნოს პრობლემის ინოვაციურ გადაწყვეტას და შემდეგ, რეალურ ცხოვრებაში გამოს- 
ცადოს  კონკრეტული  ინოვაცია  (პროტოტიპი).  დიზაინის  აზროვნება,  პირვანდელი  სა- 
ხით,  ხუთ  ეტაპს  მოიცავს10:  ემპათია,  განსაზღვრება,  იდეების  გენერირება,  პროტოტი- 
პირება, გამოცდა. თუმცა, სოციალურ სფეროში დიზაინის აზროვნების თავდაპირველი 
მოდელი ოდნავ შეიცვალა და პროცესის ეტაპები უფრო დაანაწევრდა.

  მიუხედავად იმისა, რომ არ არსებობს თანაშექმნის განხორციელების ერთადერთი ზუს- 
ტი მოდელი, რამდენიმე ძირითადი პრინციპი და აპრობირებული ზოგადი ჩარჩო საშუალ- 
ებას  იძლევა  განვსაზღვროთ,  რა  წინაპირობებს  ეფუძნება  თანაშექმნის  გამოყენება  და 
როგორ შეიძლება წარვმართოთ პროცესი.

3 თანაშექმნის არსის განმარტება და მისი მეთოდოლოგია

თანაშექმნა არ შეიძლება განვიხილოთ, როგორც დაინტერესებულ პირთა დისკუსიის 
მორიგი ინსტრუმენტი. ის ასევე არ არის მარკეტინგის, გამოკითხვის ან კომუნიკაციის მე- 
თოდოლოგია, რომელიც აგროვებს მონაცემებს და უბრალოდ აფიქსირებს უკუკავშირს.

თანაშექმნის პროცესის საკვანძო მახასიათებლები:

თანაშექმნის სტრატეგიული ხედვა ეფუძნება დაშვებას, რომ არცერთ აქტორს არ 
გააჩნია შესაძლებლობა, დამოუკიდებლად გადაჭრას პრობლემა

თანაშექმნის უზენაეს მიზანს წარმოადგენს საერთო გამოწვევის დაძლევა სხვადა- 
სხვა დაინტერესებული პირის თანამშრომლობის გზით

ამავდროულად, თითოეულმა მხარემ უნდა მიიღოს სარგებელი მონაწილეობიდ- 
ან, რადგან თანაშექმნის პროცესში საფუძველი ეყრება ახალ პარტნიორობას, ხდება 
ინოვაციის და ახალი ინფორმაციის გენერირება, რომელსაც დამოუკიდებლად იყენ- 
ებს ცალკეული მოთამაშე

ამცირებს ძალაუფლების მქონე პირების გავლენას საბოლოო შედეგზე, რაც, თა- 
ვის მხრივ, ართულებს ამ პირთა ჩართვას თანაშექმნის პროცესში

არ გულისხმობს წინასწარ განსაზღვრული, ზუსტად ფორმულირებული შედეგის 
არსებობას, ეს კი, ნაკლებად მიმზიდველია დონორებისა და ინვესტორებისთვის, 
რომლებიც მიჩვეულ არიან ფინანასურ ანგარიშგებაზე, შენატანი - შედეგის ლოგიკაზე 
დაფუძნებული პროექტების მხარდაჭერას

9 http://web.mit.edu/jrankin/www/engin_as_lib_art/Design_thinking.pdf
10 https://www.iedp.com/articles/design-thinking-complex-problems/
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არ არსებობს მხოლოდ ერთი მართებული მოდელი იმასთან დაკავშრიებით, თუ 
როგორ უნდა წარიმართოს თანაშექმნის პროცესი. სხვადასხვა გუნდი სხვადასხ- 
ვანაირად აყალიბებს საკუთარ მოდელს იქედან გამომდინარე, თუ რა არის პრობლე- 
მის კონტექსტი და რა მიზანი ამოძრავებს თანაშექმნის ინიციატორ გუნდს

თანაშექმნის გამოყენება შეიძლება როგორც გლობალური ან ეროვნული დონის 
კომპლექსური გამოწვევების საპასუხოდ, ასევე ლოკალურ კონტექსტში ნაკლე- 
ბად კომპლექსური პრობლემების დასაძლევად. მაგალითად, ადგილობრივი თემის 
ისეთი პრობლემა, როგორიც სოფლის საძოვარია, შეიძლება გახდეს თანაშექმნის 
გამოყენების წინაპირობა, რადგან აქ მრავალ აქტორს აქვს ინტერესი - სოფლის თემს 
(მესაქონლეებს), სათემო ორგანიზაციას, ადგილობრივ ხელისუფლებას, სამინისტ- 
როს, მერძევეობის ან მესაქონლეობის ღირებულებათა ჯაჭვის მოთამაშეებს (შუამა- 
ვალი, გადამამუშავებელი), ფერმერთა ასოციაციას, ა.შ.

თანაშექმნა ასევე ეფუძნება მნიშვნელოვან დაშვებას, რომ კომპლექსურ გამოწვევებს, 
განსახვავებით სტატიური პრობლემებისგან, არ გააჩნია პრობლემის გამომწვევი ერ- 
თი, მკაფიო მიზეზი და შესაბამისად, ვერ ექნება ერთადერთი, სწორი პასუხი პრობლემის 
გადასაჭრელად. პოტენციური გამოსავალი შესაძლოა გულისხმობდეს გამოწვევის დაძ- 
ლევის მრავალ ვერსიას, რომელთა მართებულობის გადამოწმებაც შეუძლებელია მათ 
განხორციელებამდე. 

შენიშვნა: თანაშექმნის პროცესის დაწყებამდე ორ ძირითად კითხვას უნდა გაეცეს პა- 
სუხი: „სრულად გვესმის თუ არა პრობლემის არსი?“ და „შეგვიძლია თუ არა, დამოუკ- 
იდებლად გადავჭრათ პრობლემა?“. თუ ორივე შეკითხვაზე პასუხი არის „არა“, შესაძ- 
ლებელია თანაშექმნის გამოყენება მოცემული პრობლემის მიმართ.

ლეგო - თანაშექმნის კარგი პრაქტიკა

ლეგოს აქვს თანაშექმნის საკუთარი ვერსია - კომპანიის იდეების ვებგვერდზე 

11  
(Lego Ideas Website) ადამიანები განათავსებენ ახალი სათამაშო კომპლექტის 
კონცეფციას. ინტერაქტიური საიტი კომენტარის და ხმის მიცემის საშუალებას იძ- 
ლევა. ლეგოს წარმომადგენლები პროდუქტს ირჩევენ იმ იდეებიდან, რომლებიც 
დააგროვებენ 10,000 ხმას. შემდეგ იდეის ავტორებს იწვევენ კომპანიაში, რათა 
მათ თავიანთი წვლილი შეიტანონ პროდუქტის დიზაინის შემუშავებაში და მარ- 
კეტინგში. ასევე, პრობლემის კომპლექსურობა და მასშტაბურობა განსაზღვრავს, 
თუ რამდენად მულტისექტორული შეიძლება იყოს თანამშრომლობა, ვინ უნდა 
იყოს ჩართული თანაშექმნის პროცესში. ისევ ლეგოს მაგალითით თუ ვიმსჯე- 
ლებთ, როდესაც კომპანია თვლის, რომ სათამაშოს კომპლექტის დიზაინში გა- 
სათვალისწინებელია მშობლების ხედვა, ის ორგანიზებას უკეთებს თანაშექმნის 
ისეთ პროცესს, სადაც დიზაინერებთან ერთად ჩართულნი იქნებიან მშობლები, 
მაგრამ ნაკლებ სავარაუდოა, რომ ამ ტიპის ამოცანის გადასაჭრელად ლეგომ 
მოიწვიოს სამთავრობო და სამოქალაქო სექტორი.

11 https://ideas.lego.com/
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4 თანაშექმნის პროცესი

თანაშექმნის ჰოლანდიურმა სტუდიამ Butterfly Works 

12, რომელიც ერთ-ერთი ლიდე- 
რია კოლექტიური განვითარების სფეროში, შეიმუშავა შვიდ ეტაპზე დაფუძნებული თანა- 
შექმნის მეთოდოლოგია:  

დასაბუთება: ეს  ეტაპი  მოიცავს  პრობლემის  განსაზღვრას  და  პრობლემაზე
(გადაჭრაზე)  პასუხისმგებელი  პირების  იდენტიფიცირებას.  ამ  დროს  ხდება 
პრობლემის  დასმა  და  გარკვევა,  თუ  რას  ემსახურება  და  რა  საჯარო  სიკეთის 
მომტანია  პრობლემის  გადაჭრა.  ამავე  დროს,  თანაშექმნის  ინიციატორი  გუნდი 
აანალიზებს დაინტერესებულ მხარეებს, ვის ეხება პრობლემა, ვის რა ინტერესი 
აქვს პრობლემასთან მიმართებით, ვის რა სარგებელის მოტანა შეუძლია თანა- 
შექმნის  პროცესში.  ამავე  ეტაპზე  მუშავდება  სხვადასხვა  აქტორების  პროცესში 
ჩართვის სტრატეგია.

01

  

კვლევა: კვლევა თანაშექმნის განუყოფელი ნაწილია. ამ ეტაპზე ხდება პარტ- 
ნიორის მოძიება, კვლევების განხორციელება სხვადასხვა მიმართულებით - კონ- 
ტექსტი, მომხმარებელი (ბენეფიციარები), დაინტერესებული პირები, ბაზრის თუ 
სექტორის კვლევა, ა.შ. კვლევის მეთოდოლოგია შეიძლება მოიცავდეს ინტერ- 
ვიუებს, გამოკითხვას, სამაგიდო კვლევას, ფოკუს ჯგუფებს, ა.შ.

თანაშექმნის  ინიციატორები,  ხშირად,  პარტნიორად  მოიაზრებენ  უნივერისტე- 
ტებს,  რადგან  მათ  აქვთ  ინტელექუალური  და  ადამიანური  რესურსი  კვლევების 
განსახორციელებლად.  თავის  მხრივ,  უნივერსიტეტებს  საშუალება  ეძლევათ 
სხვადასხვა მიმართულებით გაშალონ კვლევითი საქმიანობა, პროცესში ჩართონ 
სტუდენტები/მაგისტრანტები, კავშირი დაამყარონ თემთან. ეს ეტაპი პრობლემის 
ემპათიური გაგების შესაძლებლობას იძლევა, ძირითადად, გამომყენებლის (ბე- 
ნეფიციარის) კვლევის გზით. შეიძლება ითქვას, რომ ემპათია გადამწყვეტია თა- 
ნაშექმნის პროცესში, რადგან სხვათა თვალთახედვით დანახული პრობლემა სა- 
შუალებას იძლევა გადავდოთ ჩვენი დაშვებები, წარმოდგენები პრობლემის შე- 
სახებ და მის ნამდვილ არსს ჩავწვდეთ.

02

იდეების გენერირება: ამ ეტაპზე პროცესში ერთვებიან დაინტერესებული 
მხარეები. ეს თანაშექმნის ადრეული სტადიაა, როდესაც გუნდი, ექსპერტები, გა- 
მომყენებლები (ბენეფიციარები), დაინტერესებული მხარეები იწყებენ პრობლე- 
მის გარჩევას და იდეების გაზიარებას. წინა ეტაპებზე დაგროვებული სოლიდური 
ცოდნა საკითხის ახლებურად გააზრების საშუალებას იძლევა და შესაძლებელი 
ხდება პრობლემის გადაწყვეტის ინოვაციური გზების მიგნება.

03

თანაშექმნის სამუშაო შეხვედრები: ამ ეტაპზე ხორციელდება „თანა- 
შექმნა“. შეიძლება ითქვას, რომ ეს ეტაპი წინა ფაზის გაგრძელებაა და ზღვარი 
მათ შორის მხოლოდ პირობითია. ამ ეტაპზე მონაწილეები თანხმდებიან პრობ- 
ლემის გადაჭრის საუკეთესო გზებზე.

04

12 https://www.butterflyworks.org/
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შენიშვნა: თანაშექმნა სტრუქტურირებული პროცესია, შესაბამისად მნიშვენლოვანია 
პროცესის კარგად დაგეგმვა, დოკუმენტირება და სპეციფიური ინსტრუმენტების შექმნა.

პროტოტიპირება: ეს ექსპერიმენტული ფაზაა, რომლის მიზანია მცირე მასშ- 
ტაბიანი ინიციატივების (პროტოტიპების) შექმნა წინა ეტაპებზე მიგნებული პრობ- 
ლემის გადაწყვეტის საფუძველზე. ხშირად, თანშექმნის მონაწილე გუნდები ამუ- 
შავებენ რამდენიმე ინიციატივას (პროტოტიპს). გუნდები შექმნილ პროტოტიპებს 
წარუდგენენ სამიზნე ჯგუფებს, რომლებისგანაც იღებენ უკუკავშირს. უკუკავშირის 
პროცესის საფუძვლზე, გუნდები აუმჯობესებენ და ხვეწენ პროტოტიპებს. 

05

პილოტირება: როდესაც პროტოტიპი დასრულებულ სახეს ღებულობს, ხდება 
მისი ტესტირება რეალურ გარემოში პილოტის სახით. პილოტირება ინიციატივის 
შექმნის ბოლო ფაზაა, თუმცა, ხშირად, პილოტის შედეგმა შეიძლება ახალი, მა- 
ნამდე შეუმჩნეველი პრობლემა გამოავლინოს. ამ შემთხვევაში ინიციატივის 
შემქმნელები უბრუნდებიან წინა ფაზებს, რათა ისევ იტერაციის გზით გააუმჯო- 
ბესონ ინიციატივა.  

06

განხორციელება და მასშტაბის გაზრდა: თუ პილოტი წარმატებული გა- 
მოდგა, დონორი ან ინვესტორი იღებს გადაწყვეტილებას უკვე სრული პროექტის 
დაფინანსებაზე. 

07

 

 

LatAm ახალი ოფისის ინიციატივა

შიდა,  ჰომოგენური  თანაშექმნის  მაგალითია  არგენტინული  ენერგო  კომპანია 
LatAm13-ის ინიციატივა. კომპანიამ გადაწყვიტა საკუთარი საოფისე შენობის გა- 
დაკეთება.  კომპანიამ  ორგანიზება  გაუწია  თანაშექმნის  პროცესს,  რომელიც 
მოიცავდა კვლევებს ერგონომიკაში და სივრცის მენეჯმენტში. თანაშექმნაში მო- 
ნაწილეობდა  ყველა,  ვინც  მუშაობდა  და  რაიმე  შეხება  ჰქონდა  შენობასთან - 
კომპანიის პრეზიდენტი, თანამშრომლები, დასუფთავების გუნდი, ა.შ. იმისათვის, 
რომ კარგად ჩასწვდომოდნენ სამუშაო დინამიკას, საჭიროებებს, ღირებულებებს 
და იდეებს, რომელსაც მნიშვნელობას ანიჭებდნენ შენობით მოსარგბლეები ფა- 
სილიტატორებმა  ჩაატარეს  რამდენიმე  სამუშაო  შეხვედრა  80  ადამიანის  მონა- 
წილეობით.  მიღებული  ინფორმაციის  გათვალისწინებით  მომზადებული  თავდა- 
პირველი დიზაინი გაუზიარეს და განიხილეს მონაწილეებთან.

13 https://legoviews.com/2014/05/22/co-creation-the-power-of-conversation-4-of-4/
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შედეგები ჩანაწერები
პროცესის
ეტაპები

მოსამზადებელი
ეტაპი

ეტაპი 1
დასაბუთება

• საკითხის განსაზღვრა
• გუნდის ფორმირება; 
• მთლიანი პროცესის გეგმა -
   გრაფიკი (ნიშანსვეტების მითითებით)
• ბიუჯეტის გეგმა;

• გამოწვევის და საერთო მიზნის
   ფორმულირება;
• პარტნიორების და დაინტერესებული
   მხარეების იდენტიფიცირება;
• დაინტერესებული მხარეების
   თანაშექმნის პროცესში
   მონაწილეობის გეგმა;
• საჭირო მონაცემების და
   ინფორმაციის ჩამონათვალი

• დაინტერესებულ მხარეებთან
   თანამშრომლობაზე შეთანხმება; 
• სიტუაციური ანალიზი

• პრობლემის ახლებურად გააზრება;
• იდეების გენერირება;

• პროტოტიპების შექმნა და
   დამუშავება;

• დასრულებული პროტოტიპის
   პილოტირება პროექტის სახით;
• პილოტის მონიტორინგი;

• გავრცობის სტრატეგია და ბიზნეს
   მოდელი;
• კომუნიკაცია დონორთან,
   ინვესტორთან.

ეტაპი 2
კვლევა

ეტაპი 3 და 4
იდეების გენერირება

ეტაპი 5
პროტოტიპირება

ეტაპი 6
პილოტირება

ეტაპი 7
განხორციელება და
მასშტაბის გაზრდა

(გავრცობა)

ინსტრუმენტები 
და ტექნიკები

გუნდის
შემადგენლობა და
როლების
აღწერილობა;

გეგმა გრაფიკი და
ბიუჯეტი;

დისკუსიის ოქმი

სიტუაციური
ანალიზის
დოკუმენტი 

სამუშაო
შეხვედრების დღის
წესრიგი; 

შეხვედრების ოქმი;

პრეზენტაციები; 
დისკუსია და

უკუკავშირი;
ოქმები; 

მონიტორინგის
სისტემის
ფარგლებში
მოგროვილი
მონაცემები;

პილოტის
განხორციელების
ანგარიში;

ჩართული
მხარეების
უკუკავშირის
ანგარიში;

გავრცობის გეგმა

გუნდის სამუშაო
შეხვედრა და
ფასილიტირებული
დისკუსია;

დაინტერესებული
მხარეების ანალიზი;

სამაგიდო კვლევა; 

ინდივიდუალური და/ან
ჯგუფური გამოკითხვები
სტანდარტიზებული
წესით;

შემოქმედებითი
აზროვნების
წახალისებაზე
მიმართული
ფასილტაციის
მეთოდები; 

შემოქმედებითი
აზროვნების
წახალისებაზე
მიმართული
ფასილტაციის
მეთოდები;

პროექტის მართვის
ინსტრუმენტები
მონიტორინგის და
შეფასების გეგმა;

პრეზენტაცია პიჩინგი 
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ორმაგი ბრილიანტის მეთოდი

UX დიზაინი

კითხვა, მოსმენა, დალაგება შექმნა, დატესტვა, დიზაინი

გადაწყვეტაპრობლემა
პრობლემის 
განსაზღვრა

I ფაზა
გაგება

II ფაზა
განსაზღვრა

III ფაზა
განვითარება

IV ფაზა
დასრულება

ერთ-ერთ ინსტრუმენტი, რომელიც თანაშექმნის პროცესში გამოიყენება არის ე. წ. „ორ- 
მაგი ბრილიანტის“ (double diamond14) მეთოდი. იგი შემოქმედებითი პროცესის ვი- 
ზუალიზაციაა, რაც საშუალებას აძლევს თანაშექმნის გუნდს ჩასწვდეს პრობლემას და ად- 
ეკვატურად უპასუხოს ბენეფიციარების საჭიროებებს.  

ორმაგი ბრილიანტი შედგება ორი ბრილიანტის (რომბის) ფორმის ფიგურისგან და ოთ- 
ხი ეტაპისგან. თითოეული ფიგურა მოიცავს ორ ეტაპს. პირველ ფიგურას პირობითად 
შეიძლება ეწოდოს ანალიზის ფაზა, რადგან უკავშირდება კვლევას, ინფორმაციის შეგ- 
როვებას, დისკუსიას. მეორე ფიგურა მოიცავს შინაარსის ფაზას - აქ ხდება პროტოტიპების 
განვითარება და დასრულება.                                                                                                                                              

ანალიზის ფაზა

ნაბიჯი 1: გააზრება (Understanding). ამ ეტაპზე ხდება ინფორმაციის შეგროვება, 
პრობლემის არსში გარკვევა და იქმნება საფუძველი მომდევნო ეტაპზე გადასასვლელად. 

ნაბიჯი 2: განსაზღვრება (Define). ამ ეტაპზე თანაშექმნის გუნდი ახდენს წინა ეტაპზე 
მიღებული ინფორმაციის კონკრეტიზაციას დისკუსიების და ჩაღმავებული ინტერვიუების 
გზით, უფრო სიღრმისეულავდ იაზრებს იმას, რაც წინა ეტაპზე იქნა აღმოჩენილი. რა იმ- 
უშავებს? როგორ იმუშავებს? რა არის სტრატეგიული საკითხი? განსაზღვრის ეტაპი ასრუ- 
ლებს პირველ, ანალიზის ფაზას - ამ დროს პრობლემა დაკონკრეტებულია, შესაძლო ინი- 
ციატივები იდენტიფიცირებულია. 

შინაარსის ფაზა

ნაბიჯი 1:  განვითარებაა (Develop). ამ ეტაპზე გუნდები მუშაობენ იმ ინიციატივებზე 
(პროტოტიპებზე),ვრომელთა იდენტიფიცირებაც მოხდა წინა ფაზაში, როგორც პრობ- 
ლემის შესაძლო გადაწყვეტა. გავრცელებული პრაქტიკის მიხედვით, თანაშექმნის მო- 
ნაწილე გუნდები ამუშავებენ 2-3 ინიციატივას (პროტოტიპს). შექმნილ პროტოტიპებს გუნ- 

14 https://www.justinmind.com/blog/double-diamond-model-what-is-should-you-use/
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დები წარუდგენენ სამიზნე ჯგუფებს, რომლებიც პროტოტიპის შემქნელებს აწვდიან უკუკ- 
ავშირს. უკუკავშირის საფუძველზე, გუნდები აუმჯობესებენ და ხვეწენ პროტოტიპებს. 

ნაბიჯი 2: დასრულება (Finalization). ამ ეტაპზე დასრულებული პროტოტიპი გადა- 
დის პილოტის რეჟიმში. 

შენიშვნა: თანაშექმნა არ არის სწორხაზოვანი პროცესი და ფაზებს შორის საზღვარი 
საკმაოდ პირობითია. თანშექმნის პროცესში შესაძლებელია და ხშირად საჭიროც, ფა- 
ზიდან ფაზაში დაბრუნება - დამატებითი კვლევის ჩატარება, პრობლემის ახლიდან გააზ- 
რება, ინიციატივის დახვეწა, ა.შ.                                                                                                          

ფასილიტაცია თანაშექმნის პროცესის გამჭოლი მოქმედებაა. ფასილიტატორს თითქმის 
ყველა ეტაპზე მნიშვნელოვანი როლი ეკისრება, განსაკუთრებით, ჯგუფებს შორის მოლა- 
პარაკებების, პრობლემის განხილვის, კონსენსუსის მიღწევის პროცესში და სხვადასხვა 
აქტივობების განხორციელების დროს. არასწორმა ფასილიტაციამ შესაძლოა თანაშექმ- 
ნის პროცესის ჩაშლა გამოიწვიოს. ფასილიტაციის კონკრეტული ტექნიკის და მეთოდო- 
ლოგიის გამოყენება თანაშექმნის გუნდზეა დამოკიდებული.

ერთ-ერთ ინსტრუმენტი, რომელიც თანაშექმნის პროცესში გამოიყენება არის ე. წ. „ორ- 
მაგი ბრილიანტის“ (double diamond14) მეთოდი. იგი შემოქმედებითი პროცესის ვი- 
ზუალიზაციაა, რაც საშუალებას აძლევს თანაშექმნის გუნდს ჩასწვდეს პრობლემას და ად- 
ეკვატურად უპასუხოს ბენეფიციარების საჭიროებებს.  

ორმაგი ბრილიანტი შედგება ორი ბრილიანტის (რომბის) ფორმის ფიგურისგან და ოთ- 
ხი ეტაპისგან. თითოეული ფიგურა მოიცავს ორ ეტაპს. პირველ ფიგურას პირობითად 
შეიძლება ეწოდოს ანალიზის ფაზა, რადგან უკავშირდება კვლევას, ინფორმაციის შეგ- 
როვებას, დისკუსიას. მეორე ფიგურა მოიცავს შინაარსის ფაზას - აქ ხდება პროტოტიპების 
განვითარება და დასრულება.                                                                                                                                              

ანალიზის ფაზა

ნაბიჯი 1: გააზრება (Understanding). ამ ეტაპზე ხდება ინფორმაციის შეგროვება, 
პრობლემის არსში გარკვევა და იქმნება საფუძველი მომდევნო ეტაპზე გადასასვლელად. 

ნაბიჯი 2: განსაზღვრება (Define). ამ ეტაპზე თანაშექმნის გუნდი ახდენს წინა ეტაპზე 
მიღებული ინფორმაციის კონკრეტიზაციას დისკუსიების და ჩაღმავებული ინტერვიუების 
გზით, უფრო სიღრმისეულავდ იაზრებს იმას, რაც წინა ეტაპზე იქნა აღმოჩენილი. რა იმ- 
უშავებს? როგორ იმუშავებს? რა არის სტრატეგიული საკითხი? განსაზღვრის ეტაპი ასრუ- 
ლებს პირველ, ანალიზის ფაზას - ამ დროს პრობლემა დაკონკრეტებულია, შესაძლო ინი- 
ციატივები იდენტიფიცირებულია. 

შინაარსის ფაზა

ნაბიჯი 1:  განვითარებაა (Develop). ამ ეტაპზე გუნდები მუშაობენ იმ ინიციატივებზე 
(პროტოტიპებზე),ვრომელთა იდენტიფიცირებაც მოხდა წინა ფაზაში, როგორც პრობ- 
ლემის შესაძლო გადაწყვეტა. გავრცელებული პრაქტიკის მიხედვით, თანაშექმნის მო- 
ნაწილე გუნდები ამუშავებენ 2-3 ინიციატივას (პროტოტიპს). შექმნილ პროტოტიპებს გუნ- 
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