
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



როგორ გავზარდოთ ჩვენი გავლენის მასშტაბი 

მოდით, დავიწყოთ ყველაზე უფრო ცნობილი სტრატეგიით, რომელსაც მასშტაბის გაზრდის 

(scaling up) სახელით ვიცნობთ. ეს არის ტიპიური გზა ზრდისკენ. ამგვარი სტრატეგიები 

უამრავია, მათ შორის, რომლებიც მნიშვნელოვან, უშუალო კონტროლს მოითხოვს და ასევე 

სტრატეგიები, რომლებიც აღარ საჭიროებენ კონტროლის ამგვარ მექანიზმებს.  

 შესაძლებლობების ზრდა/განვითარება: „მეტის კეთება“, პროდუქციის გაზრდა, მეტი 

ადამიანის მომსახურება, ახალი პროდუქტის/სერვისის ჩაშვება, გეოგრაფიული 

გაფართოება...  

 ბრენჩინგი (მარკირება) 

 შერწყმა და მიერთება 

 ერთობლივი ვენჩურული პარტნიორობა 

 ფრანჩაიზინგი: სოციალური ინოვატორებისთვის ფრანჩაიზინგი გაფართოების ნაცადი 

გზაა. ფრანჩაიზერი საშუალებას აძლევს ფრანჩაიზს (თანხის გადახდის სანაცვლოდ) 

წამოიწყოს ფრენჩაიზერის იდენტური ბიზნესი. ხშირად ფრანჩაიზერი უზრუნველყოფს 

სახელმძღვანელოს და ახორციელებს ხარისხის კონტროლს. ეს სტრატეგია საშუალებას 

აძლევს წამყვან ორგანიზაციას, რომ უფრო სწრაფად გაზარდოს გამოსავლის 

გავრცელების მასშტაბი, რადგან ამ შემთხვევაში მას არ უწევს უშუალო 

პასუხისმგებლობის აღება ახალი თანამშრომლების დაქირავებაზე, თემებსა და სხვა 

აქტორებთან ახალი ურთიერთობების დამყარებაზე და ა.შ.  

ზეგავლენის გაზრდის კიდევ ერთი გზა არის გაღრმავება (scaling deep), რომლის მეშვეობითაც 

თქვენ სტრატეგიულად მოძრაობთ ფოკუსისა და აღქმის ცვილებისკენ. თქვენ თქვენი იდეები 

სააშკარაოზე გამოგაქვთ და არწმუნებთ სხვებს გამოიყენონ ისინი. გაღრმავების მისაღწევად 

ეფექტიანი საშუალებაა მაგალითი მისცეთ სხვებს და ითანამშრომლოთ მედიასთან. ფოკუსისა 

და აღქმის ცვლილებას ნამდვილად სჭირდება გარკვეული ინსპირაცია. ამისთვის თქვენ ისე 

მოქმედებთ, რომ მაგალითი მისცეთ სხვებს და ამავე დროს აგრძელებთ თქვენს ამბავს. 

გამოიყენეთ დიგიტალიზაციის უპირატესობები, რომელთა მეშვეობით ცოდნის გაზიარება 

ახლა იოლია და თან წარმოუდგენლად სწრაფად. მიიღეთ ზომები, რათა მედია თქვენს მხარეს 

გყავდეთ.    

ცვლილების წახალისება შესაძლებელია საჯარო დისკუსიისთვის ბიძგის მიცემით, 

მაგალითად, ლობირების, წერილობითი მიმართვების, ლექციების, თანამშრომლობის, 

პოლიტიკაზე გავლენითა და სოციალური მედიის მეშვეობით. თქმა არ უნდა, რომ მთავრობის 

მიერ მიდგომის ან პოლიტიკის „შვილება“ მნიშვნელოვნად გაზრდის თქვენი ზეგავლენის 

მდგრადობას. წარმოიდგინეთ, რომ მოხერხდა თქვენი იდეის ინსტიტუციონალიზაცია. კერძო 

და ასევე საჯარო სექტორის მოთამაშეებთან დაკავშირება კონკრეტულ უნარ-ჩვევებს 

მოითხოვს და თქვენ, როგორც ორგანიზაციას, შესაძლებელია დაგჭირდეთ საკუთარი ბიზნეს 



მოდელის ცვლილება, რათა შეძლოთ კონკრეტული უნარებისა და ქსელების გამოყენება 

ეფექტიანი გაღრმავებისთვის.   

მასშტაბის გაზრდასა და გაღრმავებასთან ერთად, ჩვენ ასევე შეგვიძლია მივმართოთ 

გაზიარებასაც (scaling out), რაც ძირითადად იმას გულისხმობს, რომ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი 

ზეგავლენა საზიარო გავხადოთ. ამით ჩვენ საშუალებას მივცემთ სხვა აქტორებს წვლილი 

შეიტანონ ზეგავლენის გამყარებაში. ზეგავლენის გაზრდის სტრატეგიების მსგავსად, 

გაზიარების შემთხვევაშიც არსებობს სხვადასხვა მიდგომები დაწყებული მოქნილობიდან 

დამთავრებული კონტროლით. ამ მიდგომებში ღია სორსინგი ყველაზე მოქნილია, ხოლო 

ლიცენზირება - ყველაზე კონტროლირებადი. მნიშვნელოვანია, რომ თავდაპირველად 

გავაცნობიეროთ კონტროლის რა წილის დათმობისთვის ვართ მზად. მაგალითად, მზად ხართ 

თუ არა იმისთვის, რომ მოწმე გახდეთ, როგორ ავითარებენ სხვები თქვენს იდეებს ისე, რომ 

არავინ იცის სინამდვილეში ვინ არის ამ იდეის ავტორი?    

თუ თქვენ აირჩევთ ლიცენზირებას, თქვენ ქმნით რეცეპტებს პროცესების, ტრენინგისა და 

მარკეტინგისთვის, რომლებიც სრული პაკეტის სახით იქნება ხელმისაწვდომი სხვადასხვა 

ადგილზე არსებული ან ახლადჩამოყალიბებული ორგანიზაციებისთვის.  

თქვენ შეგიძლიათ ასვე ინვესტიცია განახორციელოთ ტრენინგში და ასწავლოთ სხვებს თქვენი 

მიდგომებისა და თქვენს მიერ მოძებნილი გამოსავლების შესახებ კურსების, ვორკშოპებისა და 

სემინარების მეშვეობით. ამ კუთხით ტრენერთა ტრენინგის მოდელი შეიძლება ყველაზე 

ოპტიმალური გამოსავალი იყოს. შესაძლებელია, თქვენ არ ქონდეთ პრობლემა, როდესაც 

ხდება თქვენს მიერ მიგნებული გამოსავალის რეპლიკაცია თქვენს რომელიმე 

განმახორციელებელის მიერ, რომელთანაც თქვენ მაინცდამაინც მჭიდრო ურთიერთობა არ 

გაკავშირებთ. ზოგ შემთხვევაში, შესაძლებელია დაწესდეს რეპლიკაციის გადასახადი მასალის 

ან რჩევის გამოყენებისთვის, თუმცა რეპლიკაციის სტრატეგია, ზოგადად, არ გულისხმობს 

განგრძობად ფინანსურ ან იურიდიულ ურთიერთობებს ორ მხარეს შორის. ეს მოდელი, 

როგორც წესი, ყელაზე ოპტიმალურია, როდესაც პროექტის, ან მისი ელემენტების - 

მაგალითად, ინსტრუმენტის ან მიდგომის, კოპირება სირთულეებთან არ არის 

დაკავშირებული.  

დაბოლოს, ღია სორსინგს (open sourcing), სწორად გამოყენების შემთხვევაში, შესწევს 

უზარმაზარი ზეგავლენის მოხდენის ძალა! თუ თქვენ ნამდვილად მოწადინებული ხართ 

ხელი შეუწყოთ პოზიტიურ ზეგავლენას, უკან არ უნდა დაიხიოთ და გააზიაროთ თქვენი 

გამოცდილება, ცოდნა და ინფორმაცია. ღია სორსინგი უმთავრესად განიხილება, როგორც 

საუკეთესო პრაქტიკების გაზიარების კარგი საშუალება. თუმცა, რეალურად, როგორც წესი, 

საჭიროა პროაქტიული მიდგომა იმისთვის, რომ იგი წარმატებული გამოდგეს.  

გაზიარება არ არის იოლი საქმე. რატომ უნდა მოგინდეთ თქვენი სტრატეგიების, რეცეპტების, 

ნოუჰაუს და წლების განმავლობაში მძიმე შრომის შედეგად დაგროვილი გამოცდილების 

გაზიარება სხვებისთვის, განსაკუთრებით კი პოტენციური კონკურენტებისთვის? 



რასაკვირველია, სულ არ გენდომებათ თქვენს გარშემო თქვენი უამრავი მიმბაძველი გყავდეთ. 

თუმცა, თუ თქვენ სერიოზულად ფიქრობთ დატოვოთ საკუთარი კვალი უკეთესი სამყაროს 

შექმნის საქმეში, ღირს ამაზე დაფიქრება.  

თქვენი ზეგავლენის გასაზრდელად მრავალი სტრატეგიის გამოყენება შეგიძლიათ. 

გახსოვდეთ, რომ ზეგავლენა იქმნება და არ ჩნდება თავისთავად.  

 

 


