
 



 
 

 

     

   

 

                         

    

    

     
 

    

დისქლაიმერი: სტატია გამოქვეყნებულია სტენფორდის სოციალური ინოვაციების
ჟურნალში, 2020 წელი.                                                                                                                                

დიზაინერული აზროვნება სოციალური ინოვაციის სამსახურში 

 

ინდოეთის ქალაქ ჰაიდერბადის ახლოს, 

გარეუბნებსა და სოფლებს შორის ცხოვრობს 

ქალი, რომელსაც პირობითად შანტის 

დავარქმევთ. შანტი ყოველ დღე ეზიდება წყალს 

ადგილობრივი ჭაბურღილიდან, რომელიც 

დღენიადაგ თავღიაა. ჭაბურღილი შანტის 

სახლიდან დაახლოებით ერთ კილომეტრზე 

მდებარეობს. წყლის მოსატანად შანტი 11 

ლიტრიან პლასტმასის კონტეინერს იყენებს, 

რომელსაც თავზე შემოიდებს ხოლმე. 

ჭაბურღილიდან მოტანილ უფასო წყალს შანტი და მისი ქმარი ყოველდღიურად იყენებენ 

სასმელად და რეცხვისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ, როგორც ამბობენ, ეს წყალი მთლად 

უსაფრთხო არ არის, განსხვავებით იქვე მდებარე გაფილტრული წყლის რეზერვუარისგან, 

რომელსაც ნაანდის ფონდი ამუშავებს. ჭაბურღილის წყალს შანტის ოჯახის მრავალი თაობა 

მოიხმარდა და მიუხედავად იმისა, რომ ეს წყალი პერიოდულად ჯანმრთელობის 

პრობლემებს უქმნის მას და მის ოჯახს, შანტი არ აპირებს შეწყვიტოს ამ წყლის მოხმარება.  

 

შანტის მრავალი მიზეზი აქვს იმისთვის, რომ წყალი ნაანდის ფონდის რეზერვუარიდან არ 

მოიხმაროს. თუმცა, ამ მიზეზების გამოცნობა, ალბათ, ბევრს გაუჭირდება. ცენტრი შანტის 

სახლთან ახლოსაა - დაახლოებით ნახევარ კილომეტრში.  გარდა იმისა, რომ ის 

პოპულარობით სარგებლობს ადგილობრივ მოსახლეობაში, წყალი იაფია - დაახლოებით 20 

ლიტრი წყალი სულ რაღაც 10 რუპია (20 ცენტი) ღირს. ამ ფასის გადახდისუნარიანობა 

ადგილობრივ მოსახლეობაში სტატუსის ერთგვარ ნიშნადაც კი იქცა. ჩვეულების შეცვლაც არ 

არის პრობლემა. საქმე იმაშია, რომ შანტის არჩევანს ის მრავლობითი ხარვეზი განაპირობებს, 

რომლებიც სუფთა წყლის მიწოდების დიზაინში თავიდანვე არ გაითვალისწინეს.  

 

მიუხედავად იმისა, რომ შანტის იოლად შეუძლია ფეხით მივიდეს რეზერვუარამდე, მას 

უძნელდება დაახლოებით 20 ლიტრიანი კანისტრის ზიდვა - სწორედ ამ მოცულობის 

კანისტრის გამოყენებაა სავალდებულო მათთვის, ვინც წყალს რეზერვუარიდან ეზიდება. 

გარდა იმისა, რომ პლასტმასის კონტეინერი მძიმეა, მისი ოთხკუთხა ფორმა არ იძლევა 

თავზე ან თეძოზე შემოდების საშუალებას - სწორედ ასე ეზიდება შანტი მძიმე ნივთებს. 

შანტის წყლის მოტანაში ვერც ქმარი ეხმარება: ის ქალაქში მუშაობს და სახლში იმ დროს 

ტრადიციულად, დიზაინერები ძირითად აქცენტს 

პროდუქტის გარეგან მხარესა და ფუნქციონალობაზე 

აკეთებდნენ. დიდი ხანი არ არის, რაც მათ იმგვარი 

ინსტრუმენტების გამოყენება დაიწყეს, რომლებიც ისეთ 

რთული პრობლემების გადაჭრისთვის არის შექმნილი, 

როგორიცაა, მაგალითად, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით 

ჯანდაცვის დაბალბიუჯეტიანი სერვისების მიწოდება. 

ბიზნეს სექტორმა სწრაფად აითვისა ეს მიდგომა, რომელიც 

დიზაინერული აზროვნების სახელითაა ცნობილი და 

რომელსაც ახლა უკვე არაკომერციული ორგანიზაციებიც 

იყენებენ.  

 



 

ბრუნდება, როდესაც რეზერვუარი უკვე დაკეტილია. რეზერვუარის მენეჯმენტი 

მომხმარებლებს ყოველთვიური პერფობარათის შეძენას ავალდებულებს. ვისაც ბარათით 

წყლის ყიდვა სურს, ვალდებულია ყოველ დღე 20 ლიტრამდე წყალი შეიძინოს მაშინ, 

როდესაც შანტის სულაც არ სჭირდება ამ რაოდენობის წყალი. “რატომ უნდა ვიყიდო იმაზე 

მეტი, ვიდრე მჭირდება და ფული ქარს გავატანო?” - კითხულობს შანტი. მისი თქმით, წყალს 

შეიძენდა მაშინ, თუ იმ რაოდენობის ყიდვას შეძლებდა, რაც რეალურად სჭირდება.  

 

გაფილტრული წყლის რეზერვუარის შექმნის მიზანი ადგილობრივი მოსახლეობისთვის 

სუფთა და სასმელად ვარგისი წყლის მიწოდება გახლდათ. ამ მიზნის მიღეწევას იდეის 

ავტორებმა წარმატებით გაართვეს თავი. თუმცა, მათი წარმატება მხოლოდ ამით 

შემოიფარგლება. მართლაც, სუფთა წყლით მრავალი ადგილობრივი ოჯახი სარგებლობს, 

განსაკუთრებით ისინი, ვის ქმრებსა და უფროს ვაჟებს ველოსიპედი ჰყავთ, რომლითაც 

ყოველ დღე შეუძლიათ ცენტრიდან წყლის წამოღება. თუმცა, ცენტრის დიზაინერებმა 

ხელიდან გაუშვეს შესაძლებლობა შეექმნათ კიდევ უფრო მოსახერხებელი სერვისი. მათ ვერ 

გაითვალისწინეს ადგილობრივი მოსახლეობის კულტურა და საჭიროებები და შესაბამისად 

ვერ შეძლეს შეექმნათ ისეთი პროდუქტი, რომელსაც ადგილობრივი თემის ყველა წევრი 

გამოყენებდა.  

 

ამგვარი ცდომილებები, რომლებიც ასე თვალსაჩინოა გარე დამკვირვებლისთვის, 

იშვიათობას სულაც არ წარმოადგენს. ხშირია შემთხვევები, როდესაც ინიციატივები 

წარუმატებლობისთვის არის განწირული, რადგან დიზაინის ეტაპზე ჯეროვანი ყურადღება 

არ დაეთმო პოტენციური კლიენტების ან მომხარებლების რეალურ საჭიროებებს. ამგვარ 

შემთხვევებში, როგორც წესი, არც პროდუქტის პროტოტიტპი იქმნება და არც არავინ 

ცდილობს უკუკავშირი მიიღოს მომავალი მომხმარებლებისგან. მაშინაც კი, როდესაც 

ინიციატივების განხორციელებას წინ საველე სამუშაოები უძღვის, ეს მაინც არ არის 

გარანტია იმისა, რომ დიზაინერები წინასწარი განწყობით არ შეუდგებიან საქმეს. 

სპეციალისტებს ხშირად გონიათ, რომ კარგად იცნობენ მომავალი მომხმარებლების 

საჭიროებებს და გამოსავლებიც კარგად იციან. ამგვარი მიდგომა ჯერ კვლავაც 

გავრცელებულია როგორც ბიზნეს, ასევე სოციალურ სექტორში.  

 

როგორც შანტის ამბიდან ჩანს, სოციალურ გამოწვევბის მოგვარება სისტემური 

გამოსავლების მოძებნას მოითხოვს, რომლებიც, თავის მხრივ,  კლიენტის/მომხმარებლის 

რეალურ საჭიროებებს უნდა ეფუძნებოდეს. სწორედ ამ ნაწილში აწყდება პრობლემებს 

მრავალი მიდგომა. თუმცა, ეს ის საკითხია, რომლის მოგვარებაშიც დიზაინერული 

აზროვნების აშკარა უპირატესობა თვალნათლივ ჩანს.  

 

ტრადიციულად, დიზაინერის საქმეს პროდუქტის გარეგანი მხარისა და ფუნქციონალობის 

უზრუნველყოფა წარმოადგენდა. ამის კლასიკური მაგალითა ეფლის ერთ-ერთი პროდუქტი 



 

- აიპოდი, ან ჰერმან მილიერის აერონის სკამი. თუმცა, ახლახანს დიზაინერებმა დაიწყეს ამ 

მიდგომის გაფართოება და ისინი ახლა პროდუქტის ან სერვისის მიწოდებისთვის საჭირო 

მთლიან სისტემას ქმნიან.  

 

დიზაინერული აზროვნების მიდგომა აერთიანებს მომხმარებლის ან კლიენტის 

თვალსაზრისის სიღრმისეულად გააზრებას და პროტოტიპის შექმნის სწრაფ პროცესს. ამ 

კომპონენტების მიზანი უნდა იყოს იმ წინასწარი განწყობების განეიტრალება, რომლებიც 

ხელს უშლის ქმედუნარიანი გამოსავლების მიგნებას. დიზაინერული აზროვნება, რომელსაც 

ახასიათებს ოპტიმიზმი, კონსტრუქციულობა და ექსპერიმენტულობა, პასუხობს იმ 

ადამიანების რეალურ საჭიროებებს, რომლებმაც უნდა მოიხმარონ პროდუქტი თუ სერვისი 

და მათთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურა.  

 

ბიზნეს სექტორი სწრაფი ტემპებით ითვისებს ამ მიდგომას, რადგან ის ეხმარება კომპანიებს 

გახდნენ უფრო ინოვაციურები, წარმატებით შეძლონ საკუთარი ბრენდების დიფერენცირება 

და ბაზარზე განათავსონ საკუთარი პროდუქტი თუ სერვისი. რაც შეეხება არაკომერციულ 

სექტორს, ორგანიზაციები ამ მიდგომას სოციალური პრობლემების გადაჭრისთვის 

ეფექტიანი გამოსავლების პოვნისთვის იყენებენ. დიზაინერული აზროვნების მიდგომა არ 

ცნობს იმ ტრადიციულ საზღვრებს, რომლებიც საჯარო, კომერციულ და არაკომერციულ 

სექტორებს შორის არსებობს. ეფუძნება რა  კლიენტებსა და მომხმარებლებთან მჭიდრო 

თანამშრომლობის პრინციპს, დიზაინერული აზროვნების მიდგომა საშუალებას აძლევს 

ორგანიზაციებს მოძებნონ იმგვარი გამოსვლები, რომლებიც ამა თუ იმ სერვისისა და 

პროდუქტის მომხმარებლებისგან მომდინარეობს და შესაბამისად, არ აღიქმება გარედან 

თავსმოხვეულად.  

 

დიზაინერული აზროვნება პრაქტიკაში  

 

ჯერი სტერნინი ორგანიზაცია Positive Deviance Initiative-ის დამფუძნებელი და ტუფტის 

უნივერსიტეტის პროფესორი, რომელიც გასულ წელს გარდაიცვალა, გაწაფული იყო, 

როგორც თვითონ ამბობდა, იმ გამოსავლების ამოცნობაში, რომლებიც ადგილობრივ 

პრობლემებზე საპასუხოდ “აუტსაიდერებმა” მოიგონეს. სოციალური ინოვაციებისადმი 

მისეული მიდგომა დიზაინერული აზრონვების პრაქტიკაში გამოყენების შესანიშნავ 

მაგალითს იძლევა. 1990 წელს ჯერი და მისი ცოლი მონიკა ვიეტნამში მუშაობდნენ. მათი 

მიზანი 10.000 სოფლის ბავშვებში მალნუტრიციასთან დაკავშირებული პრობლემების 

მოგვარება გახლდათ. იმ დროისთვის, ვიეტნამის ხუთ წლამდე ასაკის ბავშვთა მოსახლეობის 

65 პროცენტს  მალნუტრიციასთან დაკავშირებული პრობლემები აწუხებდა. ამ პრობლემის 

მოგვარების ძირითად გზას მთავრობის მიერ გამოყოფილი კვებითი დანამატების დარეგება 

მიიჩნეოდა. თუმცა, ეს მეთოდი ეფექტიანად არ მუშაობდა და ფართოდ გავრცელებულ 

პრობლემას ვერ აგვარებდა. ამ მეთოდის ალტერნატივად, სტრენინებმა გადაწყვიტეს 



 

მიემართათ ეგრეთ წოდებული პოზიტიური დევიაციის მიდგომისთვის, რომლის მიხედვით 

გამოსავალი უნდა მოიძებნოს იმ ოჯახებისა და ინდივიდების გამოცდილების გააზრებით, 

რომლებმაც უკვე შეძლეს კონკრეტულ პრობლემებასთან გამკლავება. ამ მიზნით, 

სტრენინებმა და მათმა კოლეგებმა ორგანიზაციიდან Save the Children, ტან ჰოას 

პროვინციას მიაშურეს და ოთხ ადგილობრივ თემში იმ ოჯახების მოძიებას შეუდგნენ, 

რომლებიც “უკიდურესი გაჭირვების” მიუხედავად ჯანმრთელ ბავშვებს ზრდიდნენ. ამგვარი 

ექვსი ოჯახის მოძიების შემდეგ, რომლებიც პოზიტიური დევიაციის მაგალითს 

განასახიერებდნენ, ისინი გარკვეული პერიოდის განმავლობაში აკვირდებოდნენ საკვების 

მომზადებასა და კვებასთან დაკავშირებულ ჩვევებს. დაკვირვებამ გამოავლინა, რომ ამ ექვს 

ოჯახს ქონდათ სულ რამდენიმე, მაგრამ ერთობ თანმიმდევრული ჩვევა საკვებთან 

დაკავშირებით. უფროსები ბრინჯის პლანტაციებში აგროვებდნენ წვრილ კრევეტებს, 

კიბორჩხალებსა და ლოკოკინებს და  ტკბილი კარტოფილის ღეროებთან ერთად უმატებდნენ 

საკვებს. მიუხედავად იმისა, რომ ამგვარი საკვები ყველასთვის ხელმისაწვდომი იყო, 

ადგილობრივი მოსახლეობა მათ უსაფრთხოდ არ მიიჩნევდა და ამიტომაც თავს იკავებდა 

მათი გამოყენებისგან. გარდა ამისა, პოზიტიური დევიანტები ბავშვებს დღეში რამდენჯერმე 

კვებავდნენ მცირე ულუფებით, რაც საშუალებას აძლევდა მცირე მოცულობის კუჭს 

მოენელებინა საკვების მოზრდილი ოდენობა.  

 

სტრენინები  და მათი კოლეგები დახმარნენ შერჩეული ექვსი ოჯახის წევრებს ჩაეტარებინათ 

გაკვეთილები იმ ოჯახებისთვის, რომელთა შვილებსაც აღენიშნებოდათ მალნუტრიციასთან 

დაკავშირებული პრობლემები. პროგრამის პირველი წლის ბოლოსთვის პროგრამის 

ბენეფიციარ 1000 ბავშვს უკვე აღარ აღენიშნებოდა მალნუტრიციასთან დაკავშირებული 

პრობლემები. გარდა ამისა, ეს მიდგომა ვიტნამის სხვა 14 სოფელშიც დაინერგა.  

 

სტრენინების საქმიანობა კარგი მაგალითია იმისა, თუ როგორ ეყრდნობა პოზიტიური 

დევიაცია და დიზაინერული აზროვნება ადგილობრივ ინიციატივებს ადგილობრივ 

პრობლემებზე გამოსავლის ძიების პროცესში. დიზაინერული აზროვნების ადამიანები 

ეძებენ ისეთ გამოსავლებს, როგორიც ჩვენს მაგალითში კრევეტები, კიბორჩხალები და 

ლოკოკინებია და პოულობენ ამ გამოსავლების გავრცელების გზებსაც. ისინი ეძებენ და 

პოულობენ ადამიანებს, რომლებიც უმრავლესობისგან განსხვავებულად ცხოვრობს და 

აზრონვებს. როგორც მონიკა სტრენინი ამბობს - ის ახლა მისი და მისი ქმრის ორგანიზაციას 

უდგას სათავეში, რომლის დევიზია: “როგორც პოზიტიური დევიაციის, ასევე 

დიზაინერული აზროვნების ცენტრში ადმიანი დგას“. ამგვარი მიდგომების გამოყენებით 

ნაპოვნი გამოსავლები  ეფუძნება კულტურული კონტექსტის თავისუბურებებს და შესაძლოა 

ისინი არ გამოდგნენ შედეგის მომტანი ამ კონკრეტული კონტექსტის გარეთ”.  

 

კიდევ ერთი პროგრამა, რომლის შემუშავების დროსაც შესაძლებელი იქნებოდა 

დიზაინერული აზროვნების მიდგომის გამოყენება, გახლავთ კოღოებისგან დამცავი 



 

ბადეების დისტრიბუცია აფრიკაში. ბადეები მალარიის გავრცელების პრევენციის კარგი 

საშუალებაა. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ სწორედ ამგვარმა ბადეებმა 

განაპირობა ხუთ წლამდე ასაკის ბავშვებში მალარიით გამოწვეული სიკვდილობის 

მნიშვნელოვნად შემცირება: ეს მაჩვენებელი ეთიოპიაში 51 პროცენტით, განაში - 34, ხოლო 

რუანდაში 66 პროცენტით შემცირდა. თუმცა, ბადეების დისტრიბუციის წესმა სრულიად 

დაუგეგმავი შედეგები მოიტანა.  

 

ჩრდილოეთ განაში, მაგალითად, ბადეებს უფასოდ ურიგებენ ფეხმძიმე ქალებსა და დედებს, 

რომლებსაც ხუთ წლამდე ასაკის ბავშები ჰყავთ. მოსახლეობის დანარჩენი ნაწილისთვის 

ბადეები ძნელად საშოვნელია. როდესაც ჩვენ ვკითხეთ ალბერტს, განათლებულ განელს, 

რომელიც ცოტა ხნით ადრე მალარიით დაავადდა, ეძინა თუ არა ბადის ქვეშ, გვითხრა, რომ 

არ ეძინა. ამის მიზეზი ის იყო, რომ რადგან ბევრი ადამიანისთვის ბადეები უფასოდ არის 

ხელმისაწვდომი, მაღაზიებისთვის მათი გაყიდვა მომგებიანი არ არის. ამავე დროს, 

საავადმყოფოების მწირი მარაგი არ იძლევა მათი გაყიდვის საშუალებას.  

როგორც ალბერტის გამოცდილება გვიჩვენებს, აუცილებელია, რომ ისინი, ვინც პროგრამის 

დიზაინსა და ფუნქციებზე მუშაობს, ასევე ითვალისწინებდნენ მისი გავრცელების არხებსაც. 

შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ უფასოდ ხელმისაწვდომი ბადეები სულაც არ იყო 

განკუთვნილი ალბერტისნაირი ადამიანებისთვის და რომ ის, უბრალოდ, პროექტის 

დაფრვის ზონის მიღმა აღმოჩნდა. მაგრამ, ფაქტია, რომ სახეზე გვაქვს ხელიდან გაშვებული 

მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა. მთელი სისტემის გათვალისწინების გარეშე შეუძლებელია 

ბადეების ფართოდ გავრცელების უზრუნველყოფა, რაც თავის მხრივ, შეუძლებელს ხდის 

მალარიის აღმოფხვრას.  

 

დიზაინერული აზროვნების სათავეებთან  

 

IDEO 1991 წელს შეიქმნა ორი კომპანიის შერწყმის შედეგად. ორიდან ერთ-ერთი - David 

Kelley Design-მა 1982 წელს პირველი “თაგვი” შექმნა Apple Computers-თვის, ხოლო  მეორე 

კომპანიას - ID Two-ს ეკუთვნის ამავე წელს შექმნილი პირველი ლეპტოპის დიზაინი. 

თავდაპირველად IDEO ბიზნესებისთვის ტრადიცული დიზიანით იყო დაკავებული. 

მაგალითად, მათ ეკუთვნით Palm V-ს პირადი ციფრული ასისტენტის, Oral-B-ის კბილის 

ჯაგრისებისა და Steelcase–ის სკამების დიზაინი. ეს ის ნივთებია, რომლებიც 

საყოფაცხოვრებო ჟურნალებში ხშირად ხვდება და თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმებშის 

პედესტალებზეც იწონებს თავს.  

 

2001 წლისთვის, IDEO-ს სულ უფრო ხშირად სთხოვდნენ ისეთი პრობლემების მოგვარებას, 

რომელიც დიზაინის ტრადიციული გაგებისგან ძალზე შორს იდგა. ჯანდაცვის საკითხებზე 

მომუშვე ფონდმა გვთხოვა დავხმარებოდთ მათ რესტრუქტურიზაციაში, საუკუნოვანმა 

მწარმოებელმა კომპანიამ მოგვმართა დახმარებისთვის, რათა უკეთ შეძლებოდა საკუთარი 



 

კლიენტების სურვილებისა და საჭიროებების გაგება, ხოლო უნივერსიტეტს სურდა შეექმნა 

ალტერნატიული სასწავლო გარემო, რომელიც ტრადიცული საკლასო ოთახებისგან 

განსხვავებული იქნებოდა. სწორედ ამ ტიპის სამუშაომ განაპირობა ის, რომ IDEO-მ 

სამომხმარებლო პროდუქციის დიზაინიდან მომხმარებლების გამოცდილების დიზაინზე 

გადაინაცვლა.  

 

დიზაინის ამ ახლებური მიმართულების უკეთ წარმოსაჩენად ჩვენ მას “დიზაინი პატარა დ-

ით” შევარქვით. თუმცა, ეს ფრაზა მაინცდამაინც არ გვაკმაყოფილებდა. დევიდ კელეიმ, 

რომელიც ასევე გახლდათ სტენფორდის უნივერსიტეტთან არსებული ჰასო პლატნერის 

დიზაინის ინსტიტუტის (Hasso Plattner Institute) დამაარსებელიც, ერთხელ თქვა, რომ 

ყოველთვის, როდესაც მას დიზაინის შესახებ იკითხებოდნენ, იგი ხშირად იყენენბდა 

სიტყვას “აზროვნება” იმის ასახსნელად, თუ რას აკეთებდნენ დიზაინერები. დროთა 

განმავლობაში ტერმინი “დიზაინერული აზროვნება” ფართოდ გავრცელდა.  

 

როგორც მიდგომა, დიზაინერული აზროვნება ეფუძნება იმ უნარებისა და შესაძლებლობების 

გამოყენებას, რომელიც ჩვენ ყველას გვაქვს, მაგრამ რომლებიც იჩქმალება პრობლემების 

გადაჭრის ტრადიციული მიდგომების გამოყენების დროს. მისი საშუალებით არა მხოლოდ 

იქმნება ადამიანებზე ორიენტირებული პროდუქტი, არამედ თვითონ ამ პროდუქტის 

შექმნის პროცესიც ღრმად ჰუმანურია. დიზაინერული აზროვნების მიდგომა გათვლას 

აკეთებს ჩვენს ინტუიტიურობაზე და ტენდენციების ამოცნობის, ასევე ისეთი იდეების 

კონსტრუირების უნარზე, რომლებიც, გარდა იმისა, რომ ფუნქციონალურია,  ემოციურად 

დატვირთულიცაა. დიზაინერული აზროვნება ჩვენგან მოელის სიტყვებისა და სიმბოლოების 

გარდა სხვა საშალებებითაც შევძლოთ საკუთარი თავის გამოხატვა. არავის არ უნდა 

ორგანიზაციას ინტუიციის, გრძნობებისა და შთაგონების იმედად მართავდეს. თუმცა, 

მხოლოდ რაციონალობასა და ანალიტიკაზე დაყრდნობაც არანაკლებ სარისკოა. 

დიზაინერული აზროვნება, რომელიც დიზაინის პროცესის ცენტრალური მიდგომაა, მესამე 

გზას გვთავაზობს.  

 

დიზაინერულ აზროვნებაზე დაფუძნებული დიზაინის პროცესი შეიძლება წარმოვიდგინოთ 

როგორც ურთიერთგადამფარავი სივრცეების სისტემა და არა თანმიმდევრული და 

მოწესრიგებული ნაბიჯების ერთობლიობა. იმ შემთხვევაში ჩვენ სამ ძირითად სივრცეს 

ვგულისხმობთ: ინსპირაცია, იდეიზაცია და განხორციელება. მოდით, წარმოვიდგინოთ, რომ 

ინსპირაცია არის თვითონ პრობლემა ან შესაძლებლობა, რომელიც გვაძლევს გამოსავლის 

ძიების მოტივაციას; იდეიზაცია განვიხილოთ იდეების გენერირების, განვითრებისა და 

ტესტირების პროცესად, ხოლო განხორციელება მივიჩნიოთ იმ გზად, რომელიც იწყება 

პროექტის ეტაპზე და სრულდება ადამიანთა ცხოვრებაში ადგილის დამკვიდრებით.  

 



 

მიზეზი, რატომაც ამ სამ კომპონენტს სივრცეს და არა ნაბიჯებს ვუწოდებთ არის ის, რომ 

ისინი ყოველთვის არ არიან თანმიმდევრული. პროექტი შესაძლებელია რამდენჯერმე 

დაუბრუნდეს ინსპირაციის, იდეიზაციის ან განხორციელების ეტაპს, როდესაც გუნდი ჯერ 

კიდევ ხვეწს იდეას და ეძებს ახალ მიმართულებებს. გასაკვირი არ არის, რომ დიზაინერული 

აზროვნების მიდგომა ქაოტურად შეიძლება მოეჩვენოს მათ, ვინც პირველად იყენებს მას 

პრაქტიკაში. თუმცა, ისინი მალევე ხვდებიან, რომ პროცესი სულაც არ არის აზრს 

მოკლებული, პირიქით - იგი აღწევს მიზანს მიუხედავად იმისა, რომ განსხვავებულია 

სწორხაზოვანი და თანმიმდევრული პროცესისგან, რომელსაც კომპანიები ტრადიციულად 

ანიჭებენ უპირატესობას.  

 

ინსპირაცია 

 

მიუხედავად იმისა, რომ დიზაინერები ყოველთვის სწორხაზოვნად არ მიჰყვებიან 

სფეროების ზემოთ აღწერილ თანმიმდევრობას, თითქმის ყოველთვის დიზაინირების 

პროცესი ინსპირაციის სივრცეში იწყება. შეგახსენებთ, რომ ინსპირაციაში ვგულისხმობთ იმ 

პრობლემას ან შესაძლებლობას, რომელიც ადამიანებს გამოსავლის ძიებისკენ უბიძგებს. 

ინსპირაციის ფაზის კლასიკურ საწყის წერტილად მოკლე აღწერილობა, ეგრეთ წოდებული 

ბრიფი მიიჩნევა. ბრიფი ერთგვარი შეზღუდვაა, უფრო სწორად ჩარჩო, რომელიც გუნდის 

წევრებს ეხმარება შეიმუშაონ პროგრესის ინდიკატორები და განსაზღვრონ ამოცანები და 

იმსჯელონ ისეთ ფაქტორებზე, როგორიცაა, მაგალითად, ოპტიმალური ფასი, 

ხელმისაწვდომი ტექნოლოგიები და ბაზრის სეგმენტი.  

 

 

 

თუმცა, როგორც ჰიპოთეზა არ არის ალგორითმი, სწორედ ისე ვერ შეასრულებს ეს ჩარჩო 

აუცილებელი ინსტრუქციების ფუნქციას და სწორდ ამიტომ ვერ განიხილება ის ჯერ კიდევ 

არდასმულ შეკითხვებზე პასუხის გაცემის მცდელობად. უფრო სწორად რომ ვთქვათ, ის 

კარს უღებს მოულოდნელ იღბალს, არაპროგნოზირებადობას და ბედისწერის კაპრიზებს, 

ანუ იმ ძალებს, რომელთა შორის იბადება გარდატეხის მომტანი იდეები. რაც უფრო 

აბსტრაქტულია ბრიფი, მით უფრო დიდი შანსია, გუნდი ვარაუდების ამარად დარჩეს, 

ხოლო თუ ის მეტისმეტად კონკრეტულია, დიდი ალბათობით, შედეგი უღიმღამო იქნება.  

 

ბრიფის შედგენის შემდეგ, უკვე დიზაინზე მომუშავე ჯგუფის ჯერი დგება, რომლებმაც 

უნდა განსაზღვრონ პროექტის რეალური საჭიროებები. ტრადიციული გამოსავალი, 

როგორიცაა, მაგალითად, ფოკუს ჯგუფის განხილვები და გამოკითხვები, იშვიათად ბადებს 

მნიშვნელოვან იდეებს. როგორც წესი, ამგვარი ინსტრუმენტების გამოყენებისას ადამიანებს 

მარტივად ეკითხებიან, თუ რა სურთ მათ. კვლევის ტრადიციული ფორმები სასარგებლოა 

პროდუქტის/სერვისის ეფექტიანობის გასაზომად, მაგრამ, ამავე დროს, მათ არ შესწევთ 



 

უნარი მიგვიყვანონ ისეთ გარდამტეხ აღმოჩენებამდე, გასაოგნებელია, რადგან ეს აქამდე 

არავის მოუვიდა აზრად.  

 

ჰენრი ფორდს კარგად ესმოდა ეს ამბავი. “ჩემი კლიენტებისთვის რომ მეკითხა, სწრაფი ცხენი 

ენდომებოდათ”, - თქვა ერთხელ მან. მიუხედავად იმისა, რომ ადაიმანებს ხშირად უჭირთ 

ნათლად ჩამოაყალიბონ სათქმელი საკუთარი საჭიროებების შესახებ, მათი ქცევა 

უმნიშვნელოვანეს ნიშნებს შეიცავს, რომლებიც ძალზე გამოსადეგია მათი 

დაუკმაყოფილებელი საჭიროებების შესასწავლად.  

 

დიზაინერებისთვის მუშაობის დაწყების უკეთეს გზას რეალურ გამოცდილებებზე 

დაკვირვება წარმოაგენს - დაკვირვება წვრილ ფერმერების, სკოლის ბავშებისა და სათემო 

ჯანდაცვის თანამშრომლების ყოველდღიურ ცხოვრებაზე და იმპროვიზაციაზე, რომლის 

მეშეობითაც ისინი გამოსავლის მოძებნას ცდილობენ.  

 

ამ მხრივ მნიშვნელოვანია ადგილობრივ პარტნიორებთან, როგორც ადგილობრივი 

კულტურის გზამკვლებსა და თარჯიმნებთან მუშაობა. გარდა ამისა, ადგილობრივი 

პარტნიორები გვეხმარებიან ადგილობრივი თემის წევრების გაცნობაში, მათი ნდობის 

მოპოვებასა და განმტკიცებაში. დიზაინერები, რომლებიც ხშირად ადგილობრივ საოჯახო 

სასტუმროებში ჩერდებიან ხოლმე, თითქოს “ინერგებიან” იმ ადამიანების ცხოვრებაში, 

რომლებისთვისაც ქმნიან პროდუქტსა თუ სერვისს.  

 

წლის დასაწყისში კარა პეკნოლდი, ვანკუვერის (ბრიტანეთის კოლუმბია) ხელოვნებისა და 

დიზაინის ემილი კარის სახელობის უნივერსიტეტის სტუდენტი, სტაჟირების პროგრამით 

რუანდის ერთ-ერთ ქალთა კოოპერატივში მოხვდა. მისი დავალება იყო დახმარებოდა 

რუანდელ მქსოველ ქალებს დანარჩენ მსოფლიოსთან კავშირის დამყარებაში ვებსაიტის 

მეშვეობით. პეკლონდმა მალე აღმოაჩინა, რომ მქსოველ ქალებს იშვიათადად (ისიც უკეთეს 

შემთხვევაში) ჰქონდათ ინტერნეტის და კომპიუტერის შესაძლებლობა. ამის ნაცვლად, რომ 

ვებსაიტთან დაკავშირებული კითხვები დაესვა, კარამ გადააკეთა ბრიფი, გააფართოვა მისი 

არეალი და დაამატა კითხვები იმ სერვისების შესახებ, რომლებიც დაეხმარებოდა 

ადგილობრივი თემის წევრებს შემოსავლის გაზრდაში. ქალების მისწრაფებების უკეთ 

გაგებისთვის პეკნოლდმა გამოიყენა დიზაინერული  აზროვნების სხვადასხვა ტექნიკები, 

მათ შორის IDEO-ს მიერ შემუშავებული ადამიანზე ორიენტირებული დიზაინის 

ინსტრუმენტები (Human Centered Design Toolkit).  

  

რადგან კარამ არ იცოდა ენა, რომელზეც ქალები ლაპარაკობდნენ, მან სთხოვა მათ აღეწერათ 

ყოველდღიური ცხოვრება კამერის დახმარებით და სურათებით გადმოეცათ ის, თუ რა 

ითვლებოდა წარმატებად მათ თემში. ეს მიდგომა თვითონ ქალებსაც დაეხმარა თავად 

გაეაზრებინათ, თუ რა იყო მათვის მნიშვნელოვანი და ღირებული იმის ნაცვლად, რომ 

გარედან მოსულ პირს საკუთარი შეხედულებისამებრ გაკეთებინა ეს დასკვნები. პროექტის 



 

მიმდინარეობისას, პეკნოლდი თითოეულ მონაწილეს დღიური გგასამრჯელოს ეკვივალენტს 

(500 ფრანკი ანუ დაახლოებით 1 აშშ დოლარი) ურიგებდა, რათა დაენახა თუ რის გაკეთებას 

შეძლებდნენ ამ თანხით პროექტის მონაწილეები. ამ გზით კარამ უამრავი სასარგებლო 

ინფომრაცია მიიღო ადგილობრივი მოსახლეობის ყოველდღიური ცხოვრებისა და მათი 

იმედების შესახებ. ამასობაში, პროექტის მონაწილე ქალებაც აღმოაჩინეს, რომ 

ყოველდღიური 500 ფრანკით ცხოვრების შეცვლა შეეძლოთ. ვიზუალიზაციის პროცესი 

დაეხმარა არა მხოლოდ კარა პეკნოლდს, არამედ  პროექტის მონაწილე ქალებსაც 

დაგეგმარებისას განესაზღვრათ თუ რა იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი პრიორიტეტები 

თემისთვის.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

იდეიზაცია 

 

დიზაინერული აზრონვების მიდგომის მიხედვით, პროცესის მეორე ფაზას იდეიზაცია 

წარმოადგენს. საველე სამუშაოებისა და და დიზაინისთვის საჭირო კვლევების დასრულების 

შემდეგ, გუნდი იწყებს დამუშავების პროცესს, რომლის დროსაც ისინი “წურავენ” 

მოსმენილსა და ნანახს, რათა შეძლონ გამოსავლების პოვნა ან მიაგნონ ცვლილების 

შესაძლებლობებს. ეს მიდგომა ეხმარება მათ უკეთ შეიმეცნონ ადამიანის ქცევის 

თავისებურებები და გააკეთონ არჩევანი ალტერნატივებს შორის. ეს შეიძლება იყოს ახალი 

პორდუქტისთვის ალტერნატიული ხედვები, ან არჩევანი იმ სხვადასხვა გზას შორის, 

რომელთა საშუალებით შესაძლებელია ინტერაქციული გამოცდილების შექმნა. 

კონკურენტული იდეების შეჯერებით იზრდება ყველაზე ოპტიმალური გამოსავლის პოვნის 

ალბათობაც.  

 

როგორც ლაინუს პოლინგი, მეცნიერი და ნობელის პრემიის ორგზის ლაურეატი ამბობს, 

“კარგი იდეა მხოლოდ უამრავ იდეას შორის იბადება.” ჭეჭმარიტად ინოვაციური იდეები 

 

2008 წელს, ბილ და მელინდა გეითსების ფონდმა თხოვნით მიმართა IDEO-ს, სისტემაში მოექცია დიზაინერული 

აზროვნების პროცესი, რათა მისი გამოყენება იოლად შეძლებოდათ სათემო და სხვა არაკომერციულ ორგანიზაციებს, 

ისეთებს, რომლებიც, მაგალითად, მუშაობენ განვითარებადი ქვეყნების წვრილ ფერმერებთან. IDEO-ს დიზაინერთა 

გუნდმა სამი თვე იმუშავა Heifer International-ან, ქალთა საკითხების კვლევის საერთაშორისო ცენტრსა (International 

Center for Research on Women) და International Development Enterprises-თან, რათა შეესწავლა ამ ორგანიზაციებში ახალი 

პროდუქტქის, სერვისისა და პროგრამების დიზაინირების პროცესი და მოეხდინა მათი ინტეგრაცია IDEO-ს პროცესში. 

სწორედ ამ მცდელობის შედეგია ადამინზე ორიენტირებული დიზაინის ინსტრუმენტების კრებული (Human Centered 

Design Toolkit), მეთოდოლოგია, რომლის მეშვეობითაც ორგანიზაციები თავად შეძლებენ დიზაინერული აზროვნების 

პროცესის დამოუკიდებლად წარმართვას. ინსტრუმენტების კრებული ხელმისაწვდომია შემდეგ ვებგვერდზე: 

www.hcdtookit.com 

 

http://www.hcdtookit.com/


 

ეჭვქვეშ აყენებს სტატუს კვოს. ისინი გამოირჩევიან იმით, რომ კრეატიულ დისონანსს 

იწვევევენ. ინოვაციური იდეა თვისებრივად ახლებურ გამოსავალს გვთავაზობს იმ 

პრობლემების გადაჭირსთვის, რომელთა არსებობასაც არავინ ეჭვობდა.  

 

რასაკვირველია, ბევრი ალტერნატივის არსებობა სირთულეებსაც გულისხმობს, რომლებიც 

უდავოდ ართულებს ცხოვრებას, განსაკუთრებით მათ ცხოვრებას, ვინც ბიუჯეტის ხარჯვასა 

და ვადების დაცვაზეა პასუხიმგებელი. ბუნებრივია, რომ მრავალი ორგანიზაცია ცდილობს 

მინიმუმამდე დაიყვანოს ალტერნატივების რაოდენობა და შეჯერდეს ისეთ არჩევანზე, 

რომელიც ყველაზე თვალსაჩინოა და განვითარების პოტენციალიც გააჩნია. მიუხედავად 

იმისა, რომ ეს ტენდენცია მოკლევადიან პერსპექტივაში ხარჯთეფექტურად შეიძლება 

მოგვეჩვენოს, არსებობს საფრთხე, რომ ის ხელს შეუწყობს ორგანიზაციების 

კონსერვატულობას და მოუქნელობას ხანგრძლივვადიან პერსპექტივაში. განსხვავებული 

აზროვნება ინოვაციისთვის დაბრკოლება კი არა, მისკენ მიმავალი გზაა.  

 

განსხვავებული აზროვნების მისაღწევად საჭიროა განსხვავებული შემადგენლობის 

ჯგუფთან მუშაობა. მულტიდისციპლინარული ადამიანები - არქიტექტორები, რომლებსაც 

ამავე დროს შესწავლილი აქვთ ფსიქოლოგია, მხატვრები, რომლებსაც ხარისხი აქვთ 

ბიზნესადმინისტრირებაში, მარკეტინგული გამოცდილების მქონე ინჟინრები - სწორედ 

ასეთი ადამიანები ამჟღავნებენ ყველაზე მეტად ამ თვისებას. ამ ადამიანებს აქვთ უნარი და 

მიდრეკილება ითანამშრომლონ სხვადასხვა დისციპლინაში.  

 

იმისათვის, რათა შეძლოს ინტერდისციპლინარულ გარემოში ოპერირება, ადამიანს უნდა 

ქონდეს ძლიერი მხარეები ორი განზომილებით - სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ჩვენ ახლა 

ეგრეთ წოდებულ T ადამიანებზე ვსაუბრობთ. ვერტიკალურ ღერძზე, გუნდის თითოეულ 

წევრს უნდა გააჩნდეს იმგვარი უნარ-ჩვევები, რომელებიც საშუალებას მისცემს მათ 

ხელშესახები წვლილი შეიტანონ საბოლოო პროდუქტის შექმნაში. სწორედ T-ს 

ჰორიზონტალურ ღერძზე ყალიბდება დიზაინერული აზროვნება, რაც გამოიხატება 

ადამიანების მიმართ ემპათიასა და სხვა დისციპლინების პატივისცემაში. გარდა ამისა, 

ამგვარ აზროვნებას ახასიათებს ღიაობა, ცნობისმოყვარეობა, ოპტიმიზმი, პრაქტიკაში 

სწავლისკენ მიდრეკილება და ექსპერიმენტატულობა (IDEO-ში სწორედ ამ თვისებებს 

ვეძებთ ჩვენთან მუშაობის მსურველებში).  

 

ინტერდისციპლინარული გუნდები, როგორც წესი, უპირატესობას ანიჭებენ 

სტრუქტურირებულ გონებრივ იერიშს, რომლის დროსაც მათი წევრები სათითაოდ 

ამუშავებენ იდეებს და იგონებენ ასობით ახალ იდეას. მათ შორის შეიძლება იყოს ყველაზე 

აბსურდულიც და ყველაზე პროგნოზირებადიც. თითოეული იდეა სტიკერზე იწერება და მას 

გუნდის ყველა წევრი ეცნობა. მუშაობის ამ მეთოდში წახალისებულია ვიზუალური 

რეპრეზენტაცია, რადგან ეს მეთოდი კომპლექსური იდეების უკეთ გაგებაში გვეხმარება.  

 



 

ერთადერთი წესი, რომელიც უნდა დავიცვათ არის ის, რომ ამ ეტაპზე დაუშვებელია 

დისკუსია და ეშმაკის ადვოკატის თამაში, რაც, როგორც ტომ კელი ამბობს მის წიგნში 

“ინოვაციის ათი სახე”, ხშირად ახშობს იდეების გენერირებას. მონაწილეებმა თავი 

თავისუფლად უნდა იგრძნონ, რათა რაც შეიძლება მეტი იდეა მოუვიდეთ თავში. შემდეგი 

ეტაპი გულისხმობს იდეების სორტირებას და დაჯგუფებას. რასაკვირველია, ამ დროს კარგი 

იდეები სიების სათავეში ექცევა ხოლმე, ხოლო არც თუ ისე კარგი იდეები თავიდანვე 

“ჩამოიწერება”.  

 

InnoCentive კარგი მაგალითია იმისა, თუ როგორ ჩნდება დიზაინერული აზროვნების 

შედეგად ასობით იდეა.  InnoCentive-მა შექმნა ვებგვერდი, რათა საშუალება  მისცეს 

ადამიანებს განათავსონ იდეები იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა გადაიჭრას 

InnoCentive-ის წევრების მიერ გამოვლენილი პრობლემები. წევრების შემადგენლობაში 

არიან როგორც არაკომერციული, ასევე კომერციული ორგანიზაციები. ამ დრომდე 

ვებგვერდზე საკუთარი იდეა გააზიარა დაახლოებით 173.000-მა ადამიანმა - მათ შორის 

არიან მეცნიერები, ინჟინრები და დიზაინერები მთელი მსოფლიოდან..  

 

როკეფელერის ფონდმა უკვე 10 სოციალურ ინოვაციას გაუწია დახმარება InnoCentive-ის 

მეშვეობით. არაკომერციული ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილ პრობლემებზე გადაჭრის 

გზების გამოყენების წარმატების მაჩვენებელი 80 პროცენტს აღწევს. ეს ინოვაციური 

მიდგომა წარმატებული აღმოჩნდა უამრავი ახალი იდეეის გენერირებისთვის. იდეების 

გაფილტვრაზე, საველე პირობებში გამოცდასა და ბაზარზე შეტანაზე პასუხისმგებელობა 

განმახორციელებელს აკისრია. 

 

 InnoCentive-მა ჩამოაყალიბა პარტნიორული ურთიერთობა ანტიტუბერკულოზური 

მედიკამენტების განვითარების გლობალურ ალიანსთან (Global Alliance for TB Drug 

Development), რომლის მიზანიც გახლდათ ტუბერკულოზის მკურნალობის რეჟიმის 

გამარტივების პრობლემაზე თეორიული გამოსავლის პოვნა. “ეს პროცესი სოციალურ 

ინოვაციაში დიზაინერული აზროვნების მიერ შეტანილი წვლილის შესანიშნავი 

მაგალითია”, ამაბობს დუეინ სპარდლინი, InnoCentive-ს მთავარი აღმასრულებელი. “ანტი 

ტუბერკულოზური მედიკამენტის განვითარებისთვის საუკეთესო გამოსავალი 

შემოგვთავაზა  ადამიანმა, რომელიც, მართალია, მეცნიერია, მაგრამ ამ გამოწვევაში 

დედამისის ფაქტორის გამო ჩაერთო. დედა ტუბერკულოზით დაავადდა, როდესაც ის 14 

წლის იყო. ავადმყოფობის გამო ქალს სამსახურის მიტოვება დასჭირდა და ოჯახის რჩენის 

მთელი პასუხისმგელობა ბიჭს დააწვა, რომელიც პარალელურად სწავლობდა კიდეც”. 

სპარდლინმა აღმოაჩინა, რომ InnoCentive-ის თანამეგორობა ხშირად ხეირობს ამგვარი ღრმა 

და მამოტივირებელი კავშირებით.   

 

განხორციელება 

 



 

მესამე სივრცე დიზაინერული აზროვნების გამოყენების პროცესში განხორციელება 

გახლავთ. სწორედ აქ ხდება იდეიზაციის ფაზაზე გენერირებული საუკეთესო იდეების 

კონკრეტულ და სრულად რეალიზებად სამოქმედო გეგმებად ჩამოყალიბება. 

განხორციელების პროცესის ყველაზე მნიშვნელოვან საყრდენს პროტიტიპირება 

წარმოადგენს, რაც იდეების რეალურ პროდუქტებად გარდაქმნას, მათ გამოცდას და 

დახვეწას გულისხმობს.  

 

პროტოტიპირების მეშვეობით დიზაინერული აზროვნების პროცესი ეძებს იმ 

არაპროგნოზირებად გამოწვევებს, რომლებმაც შესაძლოა განხორციელების ეტაპზე იჩინოს 

თავი და შესაბამისად, ამით უზრუნველყოს პროდუქტის ხანგრძლივვადიანი წარმატება. 

პროტოტიპირება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ პროდუქტებისა და სერვისებისთვის, 

რომლებიც განვითარებადი სამყაროს ქვეყნებისთვის არის განკუთვნილი  და სადაც 

განუვითარებელი ინსრასტრუქტურა, საცალო გაყიდვის ჯაჭვები, კომუნიკაციის ქსელები, 

წერა-კითხვის გავრცელების დაბალი დონე და სისტემის სხვა მნიშვნელოვანი ელემენტები  

ხშირად ართულებს ახალი პროდუქტებისა თუ სერვისების დიზაინირებას. 

 

პროტიპირების პროცესი ამოწმებს მოწყობილობის კონკრეტულ კომპონენტს, გრაფიკულ 

გამოსახულებას ეკრანზე ან სისხლის დონორსა და წითელი ჯვრის მოხალისეს შორის 

კომუნიკაციის დეტალს. ამ ეტაპზე პროტიტიპირება შეიძლება ძვირი და რთული პროცესი 

აღმოჩნდეს. ხანდახან მისი გარჩევა საბოლოო პროდუქტისგან პრაქტიკულად შეუძლებელია. 

როდესაც პროექტი დასასრულისკენ წავა და რეალური განხორციელების ეტაპი იწყება, 

პროტოტიპები უფრო სრულოყოფილ ფორმას იძენს.  

 

პროტოტიპირების პროცესის დასრულების შედეგ, როდესაც უკვე შექმნილია საბოლოო 

პროდუქტი ან სერვისი, დიზაინერთა ჯგუფი ერთვება კომუნიკაციის სტრატეგიის 

შემუშავებაში. ამ მხრივ, განსაკუთრებით ეფექტიანია ხმის მიწვდენა დაინტერესებულ 

პირთა ფართო ჯგუფებზე ამბის მოყოლის ინსტრუმენტით, რომელიც მულტიმედიური 

საშუალებებით ვრცელდება. ეს შესანიშნავი საშუალებაა ისეთი ბარიერების დასაძლევადაც, 

როგორიცაა ენა და კულტურა.  

 

 VisionSpring-ის, ინდოეთში მოქმედი დაბალბიუჯეტიანი ოფთალმოლოგიური სერვისის 

მიმწოდებლის, გამოცდილება ნათლად ადასტურებს, რომ პროტოტიპირება 

განხორციელების ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი შეიძლება იყოს. VisionSpring-ს რომელიც 

უფროსი ასაკის ადამიანებთვის საკითხავი სათვალის  მიწოდებაზეა ორიენტირებრული, 

სურდა ბავშებისთვის დაენერგა თვალის მოვლის მაღალი დონის სერვისი. დიზაინირების 

ეტაპზე მათ ყველაფერი გააკეთეს - “თვალის ბანაკებისა” და მხარდაჭერის ჯგუფიდან 

დაწყებული თვალის მოვლის მნიშვნელობის შესახებ მასწავლებელთა ტრენინგითა და 



 

თვალის ადგილობრივ კლინკებში ბავშვთა უფასო ტრანსპორტირებით დამთავრებული. 

ყველაფერი სათვალის დიზაინის გარდა.  

 

IDEO-ს დიზაინერებმა VisionSpring-ის სპეციალისტებთან ერთად, შექმნეს თვალის 

სკრინინგის პროცესის პროტოტიტიპი და ის 8-დან 12 წლამდე ასაკის ბავშვების ჯგუფებზე 

გამოსცადეს. ჯგუფში 15 ბავშვი შედიოდა. დიზაინერებმა პირველად პატარა გოგონაზე 

სცადეს სკრინინგის ჩატარება, თუმცა, მას მაშინვე ტირილი წასკდა. როგორც ჩანს, დიდ 

ზეწოლას გრძნობდა ამ ექსპერიმენტში მონაწილეობასთან დაკავშირებით და ჩავარდნის 

რისკიც მაღალი იყო. ამგვარი სტრესული სიტუაციის განმუხტვის მიზნით, დიზაინერებმა 

სთხოვეს ბავშვების მასწავლებელს თვითონ ჩაეტარებინა შემდეგი მოსწავლის სკრინინგი. 

თუმცა, წინა შემთხვევევის მსგავსად, ბავშვმა ახლაც ტირილი დაიწყო. ამის შემდეგ, 

დიზაინერებმა უკვე ბავშვს სთხოვეს მასწავლებლის შემოწმება. გოგონამ ხალისით 

შეასრულა დავალება, ხოლო თანაკლასელებით შურით ადევნებდნენ თვალს სკრინინგის 

პროცესს. ბოლოს, საქმე იმით დამთავრდა, რომ დიზაინერებმა საშუალება მისცეს ბავშებს 

თვითონ გაესინჯათ ერთმანეთი და ესაუბრათ ამ პროცესის შესახებ. ბავშვებს ძალიან 

მოეწონათ ექიმობანას თამაში და ხალისით ასრულებდნენ თამაშის წესებს.    

    

 

პროტოტიპირების და წინასწარ გამზადებული განხორციელების გეგმის წყალობით, 

რომლის მიზანს პროექტის პილოტირება და მისი მასშტაბის გაზრდა წარმოადგენდა, IDEO-მ 

მოახერხა თვალის სკრინინგის ისეთი სისტემის დიზაინირება, რომელიც იმუშვებდა 

როგორც VisionSpring-ის პრაქტიკოსებისთვის, ასევე მასწავლებლებისა და ბავშვებისთვისაც. 

2009 წლის სექტემბრისთვის, VisionSpring-ს უვე ჩატარებული ქონდა 10 ბანაკი 

ბავშვებისთვის, სკრინინგის შედეგად შემოწმებული ყავდა 3000-მდე ბავშვი, 202 ბავშვს 

გაეწია ტრანსპორტირების მომსახურება ადგილობრივ ოფთალმოლოგიურ საავადმყოფოში, 

ხოლო მხედველობის პრობლემების მქონე 69 ბავშვმა მიიღო სათვალე.  

 

“სკრინინგი და სათვალეების უზურუნველყოფა ბავშვებისთვის მრავალ პრობლემასთან არის 

დაკავშირებული. სწორედ ამიტომ მივმართეთ დიზაინერულ აზრონვებას, რომლის 

დახმარებითაც შევქმნენით შესაბამისი ჩარჩო მარკიტინგისა და დისტრიბუციის ყველაზე 

ოპტიმალური სტრატეგიებისთვის”, გვითხრა პიტერ ელიასენმა, VisionSpring-ის 

გაყიდვებისა და ოპერაციების განყოფილების ვიცე პრეზიდენტმა. მისივე თქმით 

პროტოტიპირებამ საშუალება მისცა VisionSpring-ს კონცენტრირებული ყოფილიყო ისეთ 

მიდგომებზე, რომლებიც ბავშებს გაუიოლებდა სკრინინგის პროცესს. “როგორც 

დიზაინერულ აზროვნებაზე აწყობილი ორგანიზაცია, ჩვენ ვაგრძელებთ პროტოტიპების 

გამოყენებას ბაზრისადმი ახალი მიდგომების ქმედუნარიანობისა და უკუკავშირის 

შეფასების მიზნით ჩვენი ყველაზე მნიშვნლოვანი კლიენტებისგან: მეწარმეების (ან 

გაყიდვების სფეროს სპეციალისტებისა) და პროდუქტის საბოლოო მომხმარებლებისგან. 

 



 
 

 

სისტემური პრობლემების გადაჭრას სისტემური გამოსავლები სჭირდება ბევრი სოციალური 

მეწარმე, საკუთარი ინტუიციის წყალობით, უკვე იყენებს დიზაინერული აზროვნების 

ზოგიერთ ასპექტს, მაგრამ ბევრი ჯერ კიდევ ყოყმანობს და ამჯობინებს პრობლემების 

გადაჭრის ტრადიციულ მეთოდსა და ინსტრუმენტებს მიმართოს. ცხადია, ორგანიზაციის 

მიერ დიზაინერული აზროვნების გამოყენება მრავალ დაბრკოლებასთან შეიძლება იყოს 

დაკავშირებული: შესაძლებელია, რომ ეს მიდგომა მთელმა ორგანიზაციამ არ გაიზიაროს, 

ისიც შეიძლება, რომ ორგანიზაციისთვის შეიძლება მოსაწონი არ აღმოჩნდეს ადამიანზე 

ორიენტირებული მიდგომა და გაუჭირდეს ბალანსის დაცვა მომხმარებლის პერსპექტივას, 

ტექნოლოგიასა და ორგანიზაციას შორის.  

 

დიზაინერული აზროვნების მიდგომის შეთვისებასთან დაკავშრებული ყველაზე დიდი შიში 

კი მაინც წარმუმატებლობის, მარცხის შიშია. ამის გააზრება, რომ არაფერია 

განსაკუთრებულად ცუდი ექსპერიმენტების ჩატარებასა და ფიასკოებში იმ შემთხვევაში, თუ 

ისინი ადრევე ხდება და თან სწავლისა და გამოცდილების მიღების წყაროდ გამოყენება, 

ბევრს უჭირს. თუმცა, მზარდად განვითარებადი და მეტად ცოცხალი დიზაინერული 

აზროვნების კულტურის წყალობით მალე ყველგან გავრცელდება პროტოტიპირება - 

დიზაინერული აზროვნების სწრაფი და იაფი კომპონენტი, როგორც კრეატიული პროცესის 

ნაწილი და არა როგორც საბოლოო მონაცემების ვალიდაციის ინსტრუმენტი.  

 

როგორც იასმინა ზაიდმანი, აკუმენ ფონდის (Acumen Fund)  ცოდნისა და კომუნიკაციის 

განყოფილების დირექტორი ამბობს, “ბიზენსი, რომელშიც ინვესტიციას ვდებთ, საჭიროებს 

უწყვეტ კრეატიულობასა და პრობლემების გადაჭრას. ამიტომ, დიზაინერული აზროვნება 

ნამდვილად არის წარმატების ფაქტორი, რომელიც ამავე დროს, ეკონომიკური პირამიდის 

საფუძველსაც წარმოადგენს.” დიზაინერული მიდგომა გვეხმარება აღმოვაჩინოთ ათასობით 

იდეა და მივიდეთ პრობლემის რეალურ გადაწყვეტამდე, რომელიც ქმნის უკეთეს შედეგებს 

ორგანიზაციებისა და იმ ხალხისთვის, რომლებსაც ისინი ემსახურებიან”.   

 
 

 




