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შესავალი 

საკითხი ინოვაციის რაობის შესახებ დღემდე საკმაოდ აქტიური დისკუსიის საგანია. 

ინოვაციის ცნებას ყველა სხვადასხვა ინტერპრეტაციას ანიჭებს და სხვადასხვა კონტექსტთან 

მიმართებაში იყენებს. უფრო მეტიც, შეიძლება ითქვას, რომ ვხვდებით ამ ცნების საკმაოდ 

გადაჭარბებულ და რაც ყველაზე სამწუხაროა, გაუფასურებული სახით გამოყენების 

შემთხვევებს. მიუხედავად ამისა, დღემდე ინოვაცია როგორც კერძო, ისე საჯარო სექტორში 

მნიშვნელოვან კატეგორიად რჩება.   

წარმოდგენილი დოკუმენტის მიზანია ნათელი მოჰფინოს ინოვაციის კონცეფციას და ხაზი 

გაუსვას მისი საჯარო სექტორში გამოყენების უპირატესობასა და მნიშვნელობას, როგორც იმ 

ადამიანთა პერსპექტივით, რომლებიც სახელმწიფო სექტორში მუშაობენ, ასევე იმ ადამიანებთან 

მიმართებაში, რომელთაც საჯარო სექტორი ემსახურება.  სახელმძღვანელოში განსაკუთრებული 

აქცენტი გაკეთდება ისეთ თემებზე, როგორიცაა ინოვაციის არსი, სწრაფი და ეფექტური 

მეთოდოლოგია ინოვაციური ხედვის განსახორციელებლად, ინოვაციის განსხვავებული ტიპები 

და მოდელები, საჯარო სექტორში ინოვაციური ხედვის დანერგვისა და განხორციელების 

საჭიროება და აუცილებლობა, ინოვაციური ხედვის დანერგვისა და განხორციელების 

წინააღმდეგობები, წახალისების სისტემები ინოვაციური მიდგომების პრაქტიკაში დასანერგად,  

საჭირო დრო და ადგილი ინოვაციური მიდგომებისათვის, რას გულისხმობს ინოვაციური 

პრაქტიკა და როგორ ხორციელდება ის, რამდენადაა თანხმობაში ერთმანეთთან ინოვაცია 

ბიზნესის გაუმჯობესებასა და მდგრად განვითარებასთან? ნიშნავს თუ არა კარგი იდეის ქონა მის 

პრაქტიკაში განხორციელებას და შესაბამისი სამთავრობო უწყებისა თუ სამსახურის მხრიდან 

მხარდაჭერის უზრუნველყოფას? რა განსხვავებული მოსაზრებები ჩნდება ინოვაციებზე 

საუბრისას და საიდან და როგორ იწყება ინოვაციური მიდგომების დანერგვა და პრაქტიკაში 

ეფექტური რეალიზაცია? რა ფაქტორები ზემოქმედებს საჯარო სექტორში ინოვაციების 

წარმატებაზე და რა წინააღმდეგობების დაძლევა და გათვალისწინება ხდება საჭირო 

ინოვაციების დანერგვის, განხორციელებისა და გავრცელების პროცესში?  მოცემული 

სახელმძღვანელო ეხმარება ცვლილებებზე ორიენტირებულ საჯარო მოხელეებს ინოვაციური 

მიდგომების ათვისებასა და დანერგვაში, იმისათვის, რომ უკეთეს შედეგებს მიაღწიონ.   

რა არის ინოვაცია?  

ინოვაცია განისაზღვრება როგორც ახალი იდეების გენერირებისა და გამოყენების პროცესი. 

მსგავსი განმარტება, რომელიც მოცემულია ავსტრიის საჯარო სერვისის საინოვაციო 

მიდგომების დანერგვისკენ მიმართული კომისიის მიერ, მოითხოვს მთელი რიგი, ქვევით 

შემოთავაზებული დაშვებების გათვალისწინებას:  



 ინოვაცია ყოველთვის არ უკავშირდება ახალ პროდუქტს, სერვისს ან პროცესს. 

ინოვაციური იდეა შესაძლებელია, დაკავშირებული იყოს საკითხის ახლებურ 

გააზრებასთან ან მისი ისეთი ფუნქციის გამოყენებასთან, რომელიც დღემდე აქტიურად 

არ იყო ამოქმედებული.  

 ინოვაცია არ მოიცავს და არაა დაკავშირებული მხოლოდ რაიმე იდეასთან, არამედ 

ასევე აქტიურად გულისხმობს მის გამოყენებას, სხვა სისტემებთან და პროცესთან მის 

ინტეგრირებასა და იდეის განხორციელების შედეგად მიღებული შედეგების 

მონიტორინგსა და შეფასებას როგორც მოკლევადიან, ისე გრძელვადიან პერსპექტივაში.  

 ინოვაცია არის პროცესი, რომელიც მოიცავს ადამიანებს, რესურსებს და სისტემებს 

და აუცილებლობის სახით მოითხოვს მართვასა და წინ წაწევას.   

 ყველას აქვს შესაძლებლობა იყოს ინოვაციური, და ბევრ ადამიანს, მართლაც სურს 

იყოს ინოვაციური, წარმოადგინოს პრობლემური საკითხების გადაწყვეტის ახლებური და 

შემოქმედებითი გზები და საშუალებები მიუხედავად იმისა, თუ სად და რა სახის 

პრობლემის გადაწყვეტაზე უწევს ფიქრი - ეს იქნება სამუშაო გარემო, ორგანიზაცია, 

კლიენტთან ურთიერთობა, თუ დაინტერესებულ მხარეებთან დამოკიდებულება. 

ინოვაცია ყოველთვის როდი უკავშირდება კარგი იდეების განხორციელებას. არსებობს 

ინოვაციური მიდგომების გამოყენების მაგალითები, რომელსაც ნავარაუდევი პოზიტიური 

შედეგების მიუხედავად, ნეგატიური შედეგები აღმოაჩნდა. ამის საპირისპიროდ, ასევე 

შესაძლებელია დაფიქსირდეს საკმაოდ მომგებიანი და ღირებული შედეგებით დასრულებული 

პროცესი, რომლის ამოსავალი ამოცანა, ნაკლებად უკავშირდებოდა მსგავსი პოზიტიური 

შედეგების მიღწევას. 

ინოვაცია კერძო და საჯარო სექტორში  

 

ვინაიდან მოცემული სახელმძღვანელო უპირატესად საჯარო სექტორში გამოყენებულ 

ინოვაციებზე ამახვილებს ყურადღებას, იბადება კითხვა, თუ რა მსგავსება და განსხვავება 

შეიძლება ჰქონდეს საჯარო და კერძო სექტორში აპრობირებულ ინოვაციურ ფილოსოფიას, 

მიდგომებს, ტექნიკებსა და პრაქტიკებს. ამ თვალსაზრისით, პირველ რიგში ხაზი უნდა გაესვას 

იმ გარემოებას, რომ ინოვაციური მიდგომების დანერგვისა და გამოყენების ზეწოლა სექტორების 

მიხედვით მნიშვნელოვნად განსხვავდება. კერძო სექტორისგან განსხვავებით, ინოვაციური 

გადაწყვეტილებების მიღების უმთავრესი ძალა არ უკავშირდება საბაზრო ეკონომიკას, 

კონკურენციასა და მოგების მაქსიმიზაციას.  

მეორეც, საჯარო სექტორისთვის ინოვაციური ანალიზი ინდივიდუალურია და ანალიზის 

ერთეულად, უმეტესწილად გამოდის ერთი ფირმა, კომპანია, მაშინ როცა საჯარო სექტორის 

შემთხვევაში, ძირითადი აქცენტი კეთდება საჯარო მომსახურეობის გამწევ ორგანიზაციებზე, 

რომელიც გაანალიზებულია ინსტიტუციურ (საავადმყოფოები, პოლიციის სისტემა) ან 

ზოგადად, საზოგადოებრივი სარგებლისა და მომსახურეობის თვალსაზრისით.  

მესამე, ინოვაციის კატალიზატორის როლში ერთდროულად გამოდიან სხვადასხვა 

აქტორები, რის გამოც საჯარო სექტორის ინოვაცია ხშირად მრავალდონიან პროცესად არის 

წარმოდგენილი. საჯარო სექტორში ინოვაციის წახალისება შეიძლება ხორცილდებოდეს 
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ზევიდან ქვევით სხვადასხვა რეგულაციებისა და პოლიტიკური კურსების მეშვეობით, ისევე 

როგორც ქვევიდან ზევით თავად ორგანიზაციებში ინოვაციური მიდგომების წახალისების 

მოთხოვნის ქვედა დონიდან ინიცირებით ან ჰორიზონტალურად ინოვაციური დიფუზიისა და 

საუკეთესო პრაქტიკების გაზიარებით.  

მეოთხეც, კერძო სექტორი ძირითადად აქცენტს ტექნოლოგიურ ინოვაციებზე აკეთებს და, 

ტექნოლოგიურ/წარმოებითი ინოვაციისგან განსხვავებით, ნაკლებად ინტერესდება საჯარო 

სექტორისთვის უპირატესი მნიშვნელობის მქონე ისეთი საკითხებით როგორიცაა, სერვისისა და 

ორგანიზაციული ქმედითობის გასაუმჯობესებელი ინოვაციები. იგივე ტექნოლოგიურ 

ინოვაციას კი საჯარო სექტორი ისევ საზოგადოებრივი მომსახურეობის გაუმჯობესების 

კონტექსტში განიხილავს.  

სერვისისა და ორგანიზაციული ქმედითობის გაუმჯობესებაზე ორიენტირებული 

ინოვაცია მოითხოვს საფუძვლიან ცოდნას, რომლის საზღვრების დადგენაც, ხშირ შემთხვევაში, 

საკმაოდ რთულია, ნაკლებად ექვემდებარება ხარჯ-სარგებლის ანალიზით გაანალიზებას. ამავე 

დროს, მსგავსი ინოვაციები რთული განსახორციელებელია, რადგან უკავშირდება ქცევას, 

დამოკიდებულებებს, ურთიერთობასა და სამუშაო დავალებებს, ხშირად ზეგავლენას ახდენს 

მრავალ ადამიანზე და, ამავდროულად, მისი კონსტრუირება დაკავშირებულია ამთვისებლების 

სუბიექტურ ინტერპრეტაციებთან. და ბოლოს, თუკი კერძო სექტორისთვის წარმატებული 

ინოვაცია ხშირად წარმოდგენილია როგორც ახალი ან განახლებული ბაზრის პირობებში 

კონკურენციის შენარჩუნებისა და საკუთარი მოგების წყარო, საჯარო სექტორში ინოვაცია 

განიხილება უპირატესობის მქონედ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუკი ზრდის მართვის ან 

მომსახურეობის საზოგადოებრივი ღირებულების ხარისხის, ეფექტიანობის ან მიზანთან 

შესაბამისობის თვალსაზრისით.      

შესაბამისად, კერძო ფირმების შესწავლის შედეგად მიღებული თეორიისა და ემპირიული 

მიგნებების პირდაპირი გადმოტანა საჯარო სექტორში არ ატარებს სწორხაზოვან ხასიათს და 

შეუძლებელიცაა, რომ პირდაპირი კოპირების სისტემას ექვემდებარებოდეს. ამიტომ, არსებობს 

საღი თეორიული მოდელების შექმნის საჭიროება, რომელიც უკეთესად ახსნიდა  უპირატესად 

საჯარო სექტორში წარმოებული და დანერგილი ინოვაციის სპეციფიკას. ძირითადი საკვანძო 

საკითხები, რომელიც ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია, პირდაპირ უკავშირდება 

ინოვაციების მსაზღვრელებს, პროცესსა და შედეგებს, არაპირდაპირ კი კავშირშია 

ორგანიზაციულ განვითარებასთან.    

რამდენად განსხვავებულია ინოვაციური მიდგომები? 

ყველა სახის ინოვაცია როდი გავს ერთმანეთს. ზოგი ცდილობს იმის განსაზღვრას, თუ რა 

უნდა გაკეთდეს, მაშინ როცა სხვები ეხება უშუალოდ სამოქმედო ჩარჩოს ფორმირებას და იმის 

დაზუსტებას თუ რა, როდის, როგორ და რა ტექნოლოგიით გაკეთდეს. ინოვაციების 

განსხვავებული ტიპები მოითხოვს სხვადასხვა სახის მხარდაჭერას და ასევე განსხვავებულ 

განხორციელებასა და საზოგადოების წინაშე წარდგენას.  



ინოვაციის კლასიფიცირების სისტემა 

 

საჯარო სექტორში გამოყენებულ ინოვაციათა უმრავლესობა ტექნიკური ხასიათისაა და 

დაკავშირებულია საჯარო სექტორში ახალი პროდუქციის (მათ ხშირად პროდუქტიული ან 

წარმოებითი ინოვაციების სახელითაც მოიხსენიებენ) დანერგვასა და გამოყენებასთან (მაგ. 

ახალი წამლები, ახალი აპარატურა საავადმყოფოებში), არსებობს ასევე ინოვაციები, რომელიც 

მომსახურეობის, მენეჯერული, ორგანიზაციული პროცესის უზრუნველყოფასა და 

ორგანიზაციული წესების რეგულირებასთანაა დაკავშირებული. შესაბამისად, საჭირო ხდება 

ინოვაციების სხვადასხვა განზომილებათა შესახებ წარმოდგენის შექმნა, რაც, მკვლევრებთან 

ერთად, დაეხმარება საჯარო პოლიტიკის აქტორებსა და მენეჯერებს ინოვაციების სწორად 

მართვასა და შედეგების კონტროლირებაში. შესაძლებელია იმ ინოვაციების კლასიფიცირება, 

რომელიც საჯარო სექტორის ორგანიზაციების მიერ გამოიყენება:  

სერვისზე ორიენტირებული ინოვაცია 

სერვისზე ორიენტირებული ინოვაცია ახალი სერვისის ანდა არსებულის 

გაუმჯობესებისკენ მიმართული ინოვაციაა.  მაგალითად შესაძლებელია დასახელდეს 

ელექტრონული საგადასახადო ფორმების სისტემის დანერგვა ან თუნდაც, საჯარო სკოლებში 

ელექტრონული რეგისტრაცია. ამ კლასიფიკაციაში ასევე შესაძლებელია გაერთიანდეს სერვისის 

მიწოდებაზე ორიენტირებული ინოვაციაც, რომელშიც იგულისხმება სერვისის 

უზრუნველყოფის ახალი ან განსხვავებული გზები. იმის გამო, რომ ეს მიმართულება საკმაოდ 

აქტიურად ინერგება, დღეს, ზოგიერთი კლასიფიკაციის სისტემაში (დუბლინის პროექტი, 

ევროკავშირის მეხუთე ჩარჩო-პროგრამა) ის ცალკეც გამოიყოფა.  

პროცესზე ორიენტირებული ინოვაცია 

პროცესზე ორიენტირებული ინოვაცია ითვალისწინებს ორგანიზაციული პროცესის 

დიზაინის ახალი გზებისა და მიდგომების დანერგვას. მაგალითად, გამოდგება 

ადმინისტრაციული რეორგანიზაცია, რომელიც ე.წ. ორგანიზაციის წამყვანი და პერიფერიული 

ნაწილების მიხედვით ორგანიზაციული პროცესის წარმართვის ნაცვლად გვთავაზობს მათი 

ინტეგრირებული მუშაობის პროცესის მოდელირებას. ამ ტიპის ინოვაცია ასევე შესაძლებელია 

შეგვხვდეს ორგანიზაციული ან ადმინისტრაციული ინოვაციის სახელითაც. 

გასათვალისწინებელია, რომ აღნიშნული ტიპის ინოვაციაში აქტიურად განიხილება პროცესზე 

ორიენტაციის ნაცვლად შედეგზე ორიენტირებული მოდელისკენ გადასვლის ტენდენცია, 

რომელიც დღეს საკმაოდ  პოპულარულია საჯარო სექტორში და ახალი საჯარო მენეჯმენტის 

მოძრაობის სახელითა არის ცნობილი.   
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კონცეპტუალური ინოვაცია 

მასში შეიძლება გაერთიანდეს არაერთი ტიპის ინოვაცია, რომელიც კლასიფიკაციის  

სხვადასხვა სისტემებში შესაძლებელია ცალკეც შეგვხვდეს. ფართო გაგებით, კონცეპტუალური 

ინოვაცია გულისხმობს პრობლემების დღემდე არსებული პოზიციების, აღქმის სისტემისა და 

პრობლემებისადმი დამოკიდებულების შეცვლას. მასში შედის პოლიტიკის ინოვაციები - 

პოლიტიკის დღევანდელი აღქმების ან ქცევითი მიდგომების ცვლილება; სისტემური 

ინოვაციები - ახალი, ან გაუმჯობესებული გზები, როგორც მთლიანად საჯარო სექტორის, ასავე 

მისი ცალკეული ერთეულების ოპერირებისთვის ანდა დაინტერესებულ მხარეებთან 

ინტერაქციისათვის. ამ უკანასკნელს საკმაოდ დიდი მსგავსება აქვს მმართველობით 

ინოვაციასთან, რომელშიც  მოქალაქეთა ჩართულობაზე ორიენტირებული ახალი ფორმებისა და 

სისტემების დანერგვა (ადგილობრივი ფორუმები, უფლებადელეგირებული მთავრობები) 

იგულისხმება; სტრატეგიული ინოვაცია - არსებითი ხასიათის ცვლილებები ორგანიზაციის 

მისიასა და მიზნებში (საზოგადოებრივი პატრულირება; საავადმყოფოების დაფინანსების 

სისტემების შეცვლა); რიტორიკული ინოვაცია - ტერმინოლოგიისა და ახალი სემანტიკის 

დამკვიდრება (საცობებზე გადასახადი ლონდონში, კარბონის გადასახადის დაწესება).     

თითოეული აქ ჩამოთვლილი ინოვაციები პრაქტიკაში ასეთი განყენებული სახით 

ნაკლებად გვხვდება და მათ შორის საზღვრების გავლება, ხშირ შემთხვევაში, რთულია, რადგან 

გულისხმობს ერთზე მეტი განზომილებით მუშაობას. ინოვაციები ასევე განსხვავდება 

ინოვაციების მასშტაბებით. მაგალითად, ის შესაძლებელია შეგვხვდეს ინკრიმენტული1 

(ცვლილებებზე შედარებით მცირედ ორიენტირებული), რადიკალური (არსებული 

სისტემებისგან ძირეულად განსხვავებულ ახალ სისტემებზე ორიენტირებული) ან სისტემური 

(ორიენტირებული ორგანიზაციის გარემოსთან - მოქალაქეებთან და მომხმარებლებთან 

ურთიერთობის შეცვლაზე) ინოვაციები.    

ქვევით წარმოდგენილია შიდა და გარე ინოვაციების მოდელი. მსაზღვრელი შიდა და გარე 

დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად იყენებს საჯარო ორგანიზაცია ინოვაციების დანერგვისა 

და განხორციელების პროცესში შიდა თუ გარე რესურსებს და რამდენად აგებს მუშაობას გარე 

აქტორებზე დაყრდნობით.  

ინოვაციის მსაზღვრელი: შიდა/გარე ინოვაციების მატრიცა  
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 შიდა-დახურული გარე-ღია 

                                                           
1
  საკითხი, ჩაითვალოს თუ არა მცირედ ცვლილებებზე ორიენტირებული მოდელი ინოვაციურ 

გადაწყვეტათა სისტემაში, აქტიური განხილვის საგანია. ამ პრობლემატურ კითხვას, მოგვაინებით იქნება 

საუბარი, როცა ინოვაციასა და გაუმჯობესებას შორის განსხვავებებზე იქნება მსჯელობა.  



მდგრადობაზე 

ორიენტირებული  

(ინკრიმენტალიზმი)  

მენეჯერი 

დეტალურობა 

მცირედი გაუმჯობესება 

კოლაბორაციონისტი  

პარტნიორი  

კომბინატორი  

არსებული სისტემებისგან 

ძირეულად 

განსხვავებული  

(რადიკალიზმი)  

მეოცნებე  

დიზაინერი  

ჰაკერი  

მეწარმე  

კომპანიონი  

საზოგადოების 

მობილიზატორი  

 წყარო: ჩარლზ ლიდბითერისა (2011) და კრისტიან ბესონის (2011) კომბინირებული ჩარჩო. 

რაში გვჭირდება ნოვატორობა საჯარო სექტორში? 

ხშირად გამოთქვამენ მოსაზრებას, რომ საჯარო სექტორში ინოვაციები პრობლემების 

ახლებური გზითა და ახლებური ხედვით გადაწყვეტისათვის გამოიყენება. ყველა პრობლემა, რა 

თქმა უნდა, არ საჭიროებს ინოვაციური გზით გადაწყვეტას, თუმცა ზოგჯერ პრობლემის 

გადასაჭრელად გამოყენებული ესა თუ ის მიდგომა არ ამართლებს და ამიტომაც ხდება 

აუცილებელი ახალი იდეის გამოყენება, რათა მოხდეს საკითხის გადაწყვეტის ახალი 

პოტენციალის ძიება.  

არსებობს არაერთი ფაქტორი, რომელიც ზრდის პრობლემის ინოვაციური გზით 

გადაწყვეტის შესაძლებლობებს:    

 პოლიტიკის გამოწვევები - საჯარო სექტორი კომპლექსური პრობლემების 

(ისეთი, როგორიცაა კლიმატური ცვლილებები) წინაშე დგას, რაც თავის მხრივ 

მოითხოვს ინოვაციური პოლიტიკური კურსების, პროგრამებისა და სერვისების 

მეშვეობით რეაგირებას.  

 მოქალაქეთა მოლოდინების ცვლილება - მოქალაქეები საჯარო 

მომსახურეოებისგან მოითხოვენ გაცილებთ მეტს, რადგან ყოველდღიურ რეჟიმში 

შეხება აქვთ კერძო სექტორის მიერ შემოთავაზებულ ინოვაციებთან. მოსახლეობის 

მსგავსი მოთხოვნა ლეგიტიმურია, გამომდინარე მათი გამოცდილებიდან, თუ 

როგორი ინოვაციური მიდგომების გამოყენებით ხორციელდება კერძო სექტორში 

ახალი პროდუქციისა და მომსახურეობის მიწოდება. შესაბამისად, მოქალაქეებს 

უჩნდებათ მოლოდინი ანალოგიური სისტემების უკვე საჯარო სექტორში დანერგვასა 

და გამოყენებასთან დაკავშირებით.  

 გლობალური ტენდენციები - დღეს მსოფლიოს მასშტაბით სხვადასხვა 

სახელმწიფოების მიერ აქტიურად გამოიყენება ინოვაციური მიდგომები და 

შესაბამისად, განაპირობებს მსგავსი სისტემების დანერგვის აუცილებლობას.  

 ფისკალური ზეწოლა - თანამედროვე მსოფლიოში მთავრობები 

ფისკალური ზეწოლის პირობებში იძულებული ხდებიან, მომსახურეობა მიაწოდონ 

ან დაბალი საფასურის პირობებში, ან შეცვალონ თავად მომსახურეობის მიწოდების 

სისტემა ანდა შეცვალონ თავად მიწოდებული მომსახურების პაკეტი.   

 ცვლილება წარმოდგენაში, თუ როგორ იმართება საჯარო სექტორი და 

როგორ ურთიერთქმედებს ის მოქალაქეებთან და დაინტერესებულ ჯგუფებთან - 
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საჯარო სექტორის გადასაწყვეტი მრავალი საკითხი, მოითხოვს მოქალაქეებთან, 

დაინტერესებულ ჯგუფებთან და კლიენტებთან მუშაობის განსხვავებული გზების 

გამოყენებას. საჯარო სექტორს დღეს უკვე აღარ შეუძლია მარტივად პრობლემის 

გადაწყვეტის გზების კარნახი და დირექტიული მითითება, ამიტომ  უნდა 

ითანამშრომლოს დაინტერესებული ჯგუფებისა და კლიენტების საკმაოდ ფართო 

ქსელთან. ეს კი მოითხოვს პროექტებზე მუშაობისა და მართვის არაერთი 

განსხვავებული გზის გამოყენებას, რომლის ფარგლებშიც ინოვაციური მიდგომები 

ხშირად აბალანსებს საჯარო სექტორის ტრადიციული პროცედურების, 

პასუხისმგებლობების და ანგარიშვალდებულებების სისტემას.   

 მაღალი ეფექტურობის მქონე საჯარო მომსახურების მშენებლობა - ბევრი 

საჯარო მოხელე დღეს ცდილობს იყოს ინოვაციური და მუშაობის პროცესში ახალ 

მიდგომებს იყენებს. იმ შემთხვევაში, თუკი საჯარო სექტორს სურს მიმზიდველი იყოს 

და დააკავოს თავისთან მაღალი-წარმადობის მქონე საჯარო მოხელეები, მაშინ ის 

საჭიროებს ისეთი სამუშაო გარემოს შექმნას, სადაც ასეთ ადამიანებს შეეძლებათ 

პრობლემებისა და მათ წინაშე არსებული გამოწვევების დასაძლევად ინოვაციური 

მიდგომების გამოყენება. საბოლოო ჯამში ეს უკეთესი შედეგების მიღწევას შეუწყობს 

ხელს.  

 ტექნიკური ხასიათის ცვლილებები -    ტექნიკური ცვლილებები საჯარო 

მომსახურეობის სფეროს განსხვავებული და ინოვაციური გზებით მუშაობის 

აუცილებლობის წინაშე აყენებს.  

როგორც წესი, ინოვაციურ ცვლილებებს მხოლოდ ერთი ფაქტორი ნაკლებად ახალისებს 

და  ხშირ შემთხვევაში, რამდენიმე ფაქტორის დამთხვევა უწყობს ხელს.  

თუკი ინოვაცია ასეთი მნიშვნელოვანია, რა საჭიროა მისი წახალისება? 

ინოვაცია იშვიათადაა ადვილად განხორციელებადი. ის ეხება ცვლილებებს, ახლებულ 

მიდგომებს, რომელიც აქამდე არ ყოფილა აპრობირებული და შესაბამისად, შესაძლებელია, 

დაკავშირებული იყოს მოულოდნელ შედეგებთან. სწორედ ამიტომ, ადამიანები, ისევე როგორც 

ზოგადად, ორგანიზაციები, ეწინააღმდეგებიან ცვლილებებს. ასე მაგალითად, კლიენტები და 

დაინტერესებული ჯგუფები, მათ შორის საჯარო მოხელეებიც, მიუხედავად იმისა, რამდენად 

დიდი სირთულეებისა და წინააღმდეგობების წინაშეც არ უნდა იდგნენ და აცნობიერებდნენ 

ცვლილებების აუცილებლობას, ხშირად ურჩევნიათ თავი შეიკავონ ინოვაციური მიდგომების 

გამოყენებისგან. შესაბამისად, ხშირ შემთხვევაში, ინოვაციური მიდგომების დანერგვის დროს 

შესაძლებელია წარმოიშვას კონფლიქტი და წინააღმდეგობა, რაზეც აუცილებლად ღირს 

დაფიქრება. ქვევით შემოთავაზებულია კითხვების ჩამონათვალი, რომელიც შეიძლება 

მიგვანიშნებდეს ინოვაციების საწინააღმდეგო განწყობასა და დამოკიდებულებაზე:  

 რამდენად გასაგები და ნათელია ყველა მონაწილესთვის ინოვაციის მიზანი?  



 არსებობს თუ არა შეთანხმება შესაბამის მხარეებსა და დაინტერესებულ ჯგუფებს 

შორის კონკრეტული ინოვაციური მიდგომების გამოყენების აუცილებლობის თაობაზე?  

 არსებობს თუ არა შეთანხმება, თუ როგორ და რა გზით იქნეს ინოვაციური 

მიდგომა დანერგილი და განხორციელებული, ხოლო შემდგომში შეფასებული?  

 რამდენად რადიკალურია ინოვაცია და რამდენად არღვევს არსებულ 

მომსახურეობის სისტემას ან პროცესს? 

 რამდენად აღჭურვილია ყველა მონაწილე იმ აუცილებელი უნარით, რომელიც 

საჭიროა ინოვაციის პრაქტიკაში რეალიზაციისთვის? 

 რამდენად პოზიტიურად იმოქმედებს ინოვაცია კლიენტებს, დაინტერესებულ 

მხარეებსა და სერვისის მიმწოდებლებს შორის ურთიერთობაზე?    

 რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუკი ინოვაცია არ მოიტანს სათანადო შედეგებს და 

წარუმატებელი აღმოჩნდება?  

 რამდენად უზრუნველყოფს ინოვაციის ინიცირება  ერთდროულად რამდენიმე 

ცვლილების მიღწევას დაინტერესებული მხარეებისთვის? ხომ არაა დაკავშირებული 

ინოვაციის ინიცირება მხოლოდ ერთი სახის ცვლილებასთან, რომელიც მისაღებია 

მხოლოდ ერთი დაინტერესებული ჯგუფისთვის?    

ამ პრობლემურ საკითხებთან ერთად გასათვალისწინებელია ასევე ის რეალობაც, რომ 

ინოვაციის პრაქტიკაში წარმატებით განსახორციელებლად საჭიროა არაერთი უნარისა და 

რესურსის მობილიზაცია, რომელთა ნაწილიც შესაძლებელია ნაკლებად იყოს  ხელმისაწვდომი. 

ინოვაცია, ხშირ შემთხვევაში, არსებული სიტუაციის გაუმჯობესების ნაწილია. მან შეიძლება 

მნიშვნელოვანი შედეგები მოიტანოს და რეალური წინსვლა უზრუნველყოს ადამიანთა 

ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებაში. ეს დიდი სტიმული და წახალისებაა ინოვაციური 

მოდელების ინიციატორებისთვის. შესაბამისად, საკმაოდ მნიშვნელოვანია, ვიცოდეთ და 

გვესმოდეს, თუ რა პირობების უზრუნველყოფაა საჭირო ინოვაციური მიდგომების პრაქტიკაში 

წარმატებით განსახორციელებლად, როგორ და რა გზითაა შესაძლებელი ინოვაციის წახალისება 

და ხელშეწყობა.  

რა სიტუაციებში შეიძლება უარი ვთქვათ ინოვაციებზე?  

ინოვაცია ყოველთვის როდია პრობლემის გადაწყვეტის ოპტიმალური საშუალება. 

ზოგჯერ უფრო უკეთესია ინკრიმენტალური ან მხოლოდ მცირედი კორექტირების გზის არჩევა. 

ინოვაცია შესაძლებელია იყოს რადიკალური და მთლიანად ანაცვლებდეს ძველ სისტემას. 

ამიტომ ბევრი ორგანიზაცია მიმართავს განვითარებაზე ორიენტირებული ისეთი სისტემისა და 

პროცესის დანერგვას, რომელიც მხოლოდ  არსებული მდგომარეობის არა რადიკალური, არამედ 

კორექტირებული ვერსიით შეცვლისკენაა მიმართული. სრულიად ახალი მიდგომების დანერგვა 

კი უკავშირდება ისეთ პრობლემებს, როგორიცაა დიდი დანახარჯები და რისკიანობა.   

როდის შეიძლება იმის თქმა, რომ გაუმჯობესება ინოვაციური და არა ინკრიმენტალური 

მიდგომის გამოყენებას საჭიროებს? ეს დამოკიდებულია რიგ ფაქტორებზე, რომელთაგან 

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიქცეს შემდეგს:  
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 რამდენად ახალია პრობლემა და ჰქონდა თუ არა მანამდე შესაბამის სამთავრობო 

უწყებას მასთან შეხება? რაც უფრო ახალია პრობლემა, მით უფრო დიდია მის 

გადასაჭრელად ინოვაციური მიდგომების გამოყენების  შანსი. 

 რამდენად ხშირია არსებული მიდგომების მიხედვით პრობლემების გადაწყვეტის 

წარუმატებლად დასრულების შემთხვევები. რაც უფრო მეტია დღემდე არსებული 

მიდგომების მიხედვით პრობლემების გადაწყვეტის ჩავარდნის შემთხვევები, მით მეტია 

იმის ალბათობა, რომ ინოვაციური მიდგომები იყოს გამოყენებული მომავალში 

პრობლემის დასაძლევად.  

 რამდენად დიდია მზადყოფნა ინოვაციური მიდგომების  მხარდასაჭერად. რაც 

უფრო დიდია ინოვაციური მიდგომების დანერგვისა და განხორციელებისთვის საჭირო 

ყველა მატერიალური, ფინანსური და ადამიანური რესურსები, მით მეტია, ინოვაციური 

გადაწყვეტის გამოყენების შესაძლებლობა.  

ინოვაცია როგორც პროცესი  

ცვლილებისთვის წახალისება: ინოვაციების ხელშეწყობა ავსტრალიის საჯარო სერვისში 

(2010) ინოვაციას წარმოადგენს ხუთი ეტაპისგან შემდგარი პროცესის სახით, რომელშიც 

გამოიყოფა: იდეის გენერირება (idea generation), იდეის სელექცია (idea selection), იდეის 

განხორციელება (idea implementation), იდეის დანერგვა/განმტკიცება (sustaining ideas), იდეის 

გავრცელება (idea diffusion). ეს ეტაპები ყოველთვის არაა ერთმანეთისგან განცალკევებული და 

მკაცრად დიფერენცირებული. მოცემული პროცესუალური მოდელის უპირატესობა ისაა, რომ 

ცხად წარმოდგენას გვიქმნის ინოვაციური პროცესის ცალკეულ ეტაპზე და შესაბამისად, 

საშუალებას გვაძლევს  ვიფიქროთ, რომელი მეთოდოლოგიისა და ტექნიკების გამოყენებაა 

თითოეულ ეტაპზე ადეკვატური საჯარო სექტორის მუშაობის ეფექტურობის ასამაღლებლად  

(Eggers, Singh, 2009). მაგალითად:  

- იდეის გენერირების პროცესი, თავისი არსით, საკმაოდ შემოქმედებითია,  

- იდეის სელექცირება მოითხოვს ინფორმირებულობასა და მონაცემებზე 

დაყრდნობით სერიოზული ანალიზის განხორციელების უნარების ფლობას იმისათვის, 

რათა დეტალურად იქნეს პრობლემა შესწავლილი და განისაზღვროს მისი დაძლევის 

სტრატეგია და ის წინააღმდეგობები, რომელიც ამ პროცესში შესაძლებელია წარმოიშვას.  

- იდეის განხორციელების ეტაპი მოითხოვს პროექტების მართვის უნარებს, 

რომელიც ხშირ შემთხვევაში საჭიროებს გაცილებით სპეციფიური უნარებით გამყარებას, 

ისეთის, რომელიც საჭიროა გაცილებით რუტინული და კარგად-განსაზღვრული 

პროექტების სამართავად.  

- იდეის დანერგვა/განმტკიცება გულისხმობს ახალი, ინოვაციური იდეების 

დღემდე არსებულ სისტემასთან ინტეგრირებას, რათა საბოლოო ჯამში ის გახდეს ახალი 

ვითარების შემადგენელი ნაწილი.  



- იდეის წარმატებული გავრცელება იმაზეა დამოკიდებული, თუ რამდენადაა 

შესაძლებელია მოვახდინოთ ინოვაციის ატრიბუტების გამოხშირვა და ამის საფუძველზე 

მისი წარმატების არსის დადგენა, ის, თუ როგორ და რატომ მუშაობს ინოვაცია, გავიგოთ, 

რომელია ინოვაციის ის ძირითადი ასპექტები, რომელიც აუცილებელი იქნება ინოვაციის 

უკვე სხვა გარემოში დასანერგად. 

ბევრი ინოვაციისთვის, განსაკუთრებით თუკი საქმე ეხება ფართო და ადამიანთა დიდი 

ნაწილის ცხოვრებაზე საკმაოდ მნიშვნელოვანი ზეგავლენის მქონე ინოვაციებს, ძალიან 

იშვიათია შემთხვევები, როცა ის პიროვნება/პიროვნებები, რომლებიც ახალ იდეას გვთავაზობენ, 

აღჭურვილი იყვნენ ინოვაციის მთელი პროცესის გასავლელად საჭირო  ყველა შესაბამისი 

ცოდნითა და უნარ-ჩვევით. ამავე დროს, იდეის გენერატორები ასევე ნაკლებად ფლობენ 

საკმარის გამოცდილებასა და საჭირო კონტაქტებს  ინოვაციური პროცესის ეფექტურობის 

უზრუნველსაყოფად.    

მოცემული პროცესუალური მოდელი ასევე გვეხმარება ინოვაციური პროცესის ახლებურ 

გააზრებაში, იმისათვის, რათა თითოეულ ეტაპზე ცხადად იყოს განსაზღვრული საჭიროებები 

და  ამ საჭიროებათა მხარდაჭერის შესაძლებლობები. ამავე დროს, მნიშვნელოვანია ისიც, თუ  

რამდენად ითვალისწინებს ინოვაციურ პროცესში ჩართული ორგანიზაცია საკუთარი მუშაობის 

პროცესში იდეის სელექციის ეტაპს და რამდენადაა ის კავშირში ორგანიზაციაში 

გადაწყვეტილებების მიღების ფორმალურ პროცესთან. ასევე მნიშვნელოვანია იმის ცოდნაც, თუ 

როგორ ხორციელდება ინოვაციების დანერგვა, გააჩნია თუ არა ორგანიზაციას ფორმალური და 

არაფორმალური შესაძლებლობები იმისათვის, რათა ინოვაციის დანერგვის შედეგად მიღებული 

წარმატებული პრაქტიკების შესახებ გაავრცელოს ინფორმაცია როგორც თავად ორგანიზაციის 

შიგნით, ისე მის გარეთ, ასევე რეფორმირებაზე ორიენტირებულ ორგანიზაციებში და, ამავე 

დროს, იზრუნოს  მათი ახალ გარემოში დანერგვის შესაძლებლობებზე.    

არსებობს სხვა გზებიც ინოვაციური პროცესის გასააზრებლად. მათგან ერთ-ერთია 

ინოვაციური პროცესის სპეციფიური ინოვაციური პროექტის კონტექსტში წარმოდგენა. ასე 

მაგალითად, 2009 წელს ავსტრალიის ნაციონალური აუდიტის ოფისმა ჩამოაყალიბა 

პრაქტიკული გზამკვლევი  საჯარო სექტორში ინოვაციური მიდგომების დასანერგად, 

რომელშიც გაწერილი იყო ინოვაციური პროცესის სხვადასხვა მოდელები. ქვევით 

შემოთავაზებულია ერთ-ერთი მათგანი, რომელშიც ყურადღება გამახვილებულია უპირატესად 

„განვითარება, განხორციელება, შემოწმება/პილოტირება და დანერგვა/განმტკიცების“ ეტაპებზე 

და შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას სპეციფიური ინოვაციების განხორციელების პროცესზე 

დაკვირვებისა და გაუმჯობესების მიზნით.  
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წყარო: Australian National Audit Office (2009) Innovation in the Public Sector: Enabling Better 

Performance, Driving New Directions, ANAO, Canberra.) 

რამდენადაა თანხმობაში ინოვაცია ბიზნეს-გაუმჯობესებასა და მდგრად 

განვითარებასთან 

ბევრი ორგანიზაცია ამჟამად აქტიურადაა დაინტერესებული გაუმჯობესებაზე 

ორიენტირებული პროგრამებით, რასაც უწყვეტ რეჟიმში ახორციელებს. შესაბამისად, ისმის 

კითხვა, რატომ ხდება საჭირო იმავდროულად ინოვაციაზეც ფოკუსირება?  

ცხადია, რომ ინოვაციასა და უწყვეტ განვითარებას შორის გარკვეული სახის კვეთაა. 

თუმცა, აუცილებელია ხაზი გაესვას მათ შორის არსებულ განსხვავებებსაც, კერძოდ:  

 ინოვაცია საკუთარ არსში მოიცავს არსებულისგან სრულიად განსხვავებული 

გზებითა და მიდგომებით მუშაობას, და არა ინკრიმენტალურ გაუმჯობესებაზე 

ორიენტირებას.   

 არსებულისგან სრულიად განსხვავებული გზებითა და მიდგომებით მუშაობა 

საჭიროებს ქმედითობის გასაზომად განსხვავებული ინდიკატორების გამოყენებას და 

განხორციელებული სამუშაოს შესრულების სრულიად ახლებური ანგარიშგების 

სისტემის დანერგვას.  



 ახალი მიდგომების დანერგვა ასევე უკავშირდება განსხვავებულ უნარებსა და 

მხარდაჭერის განსხვავებულ სისტემას.  

 სტატუს კვო-ს შეცვლა, როგორც წესი, ასევე შეიცავს ახალ რისკებს, ხოლო ამ 

რისკების კონტროლი, მოითხოვს ახალი რეაგირების სქემებს, მნიშვნელოვნად 

განსხვავებულს, ვიდრე მანამდე გამოიყენებოდა რუტინული ინიციატივების 

განხორციელებასთან დაკავშირებული რისკების მინიმუმამდე დასაყვანად.  

 ინოვაციების სახით რადიკალურ ცვლილებებზე ორიენტირებული მოდელი 

გაცილებით ნაკლებად მხარდაჭერილია, ვიდრე  მცირედ გაუმჯობესებისკენ მიმართული 

მოდელი, რომელიც სტატუს კვო-ს სისტემას ეფუძნება. შესაბამისად, ინოვაციური 

მოდელები მოითხოვს ექსპლიციტურ ლიდერობას, მხარდაჭერას, წახალისებასა და 

არსებული მენეჯმენტის ცვლილებას.  

მსგავსი განსხვავების წარმოდგენის საფუძველზე ცხადი ხდება, ხომ ინოვაციური ჩარჩო 

უფრო მეტად ორიენტირებულია რადიკალურ ცვლილებებზე, ვიდრე ინკრიმენტალურ 

გადაწყვეტილებებზე. თუმცა, ჯერ კიდევ გაურკვეველია, თუ რა ხარისხის ცვლილებებზე 

შეიძლება იყოს ინოვაციის შემთხვევაში საუბარი და რამდენადაა ის კავშირში 

გაუმჯობესებასთან? ამ მიზნით ქვევით გთავაზობთ ჯ.ჰარტლის მიერ შემოთავაზებულ სქემას, 

რომელშიც ნაჩვენებია ურთიერთმიმართება ინოვაციასა და გაუმჯობესებას შორის და 

წარმოდგენილია ოთხი სიტუაცია: ინოვაცია გაუმჯობესების გარე, გაუმჯობესება ინოვაციის 

გარეშე, არც ინოვაცია და არც გაუმჯობესება, და ბოლოს ინოვაციაც და გაუმჯობესებაც.   



                                                                                                                                                                                     
 

ი 

  

 

ინოვაცია და გაუმჯობესება 

არც ინოვაცია და არც გაუმჯობესება 

პირველ შემთხვევაში, როცა არც ინოვაცია და არც გაუმჯობესება ფიქსირდება, 

ორგანიზაცია არც ერთი და არც მეორე მიმართულებით არ აჩვენებს წინსვლას. მსგავსი 

შემთხვევები ფიქსირდება საკმაოდ მაღალი სტაბილურობის მქონე გარემოს შემთხვევაში, როცა 

არ არსებობს ინოვაციის საჭიროება, რადგან საკმაოდ მაღალია გარემოსა და ორგანიზაციულ 

პროცესს შორის თავსებადობა, ისევე როგორც სისტემასა და დაინტერესებულ მხარეების 

საჭიროებებს შორის. მიუხედავად იმისა, რომ მსგავსი სიტუაცია, პრინციპში, შესაძლებელია, 

მაინც უნდა ვაღიაროთ, რომ ორგანიზაციის განვითარება და გარემოსთან მისი 

ადაპტირებულობა, ნაკლებად დამაჯერებლად გამოიყურება და ერთმანეთთან თავსებადობას 

ნაკლებად ამჟღავნებს. ამავე დროს, ყველასათვის ცნობილია, რომ საჯარო სექტორი 

საზოგადოებისგან იმდენად მნიშვნელოვან  ზეწოლას განიცდის ყოველდღიურ რეჟიმში, რათა 

წყარო: ჰარტლი, 2005.  
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გაუმჯობესება ინოვაციის 

გარეშე 

 

უწყვეტი  გაუმჯობესების 

მეთოდოლოგიები 

 

ინოვაცია და გაუმჯობესება 

 

არც ინოვაცია და არც 

გაუმჯობესება 

 

სტაბილური გარემო 

ორგანიზაციული ინერცია 

 

ინოვაცია გაუმჯობესების გარეშე 

 

წარუმატებელი ინოვაცია 

გაზრდილი არჩევანი სასურველი 

შედეგების გარეშე 

ქმედითობის გაუმჯობესების 

შესაძლებლობების ნაკლებობა 

 



თანხმობაში იყოს საზოგადოების სხვადასხვა სახის გამოწვევებთან, რომ უწყვეტი განვითარების 

კონცეფცია, რომელიც თავის თავში გაურკვევლობისა და ცვლილებების რეაგირების არაერთ 

მეთოდოლოგიას მოიცავს, ორგანიზაციის ფუნქციონირების უმნიშვნელოვანესი იდეა ხდება. 

გაუმჯობესების გარკვეული ხარისხი საკმაოდ სერიოზულ დატვირთვას იძენს, იმის 

მიუხედავად მიიღწევა თუ არა ის ინოვაციების გზით. ორგანიზაცია, იმის მიუხედავად, 

გაცნობიერებულად ამბობს თუ არა უარს ახალი ქმედებებით უპასუხოს მის წინაშე წარმოქმნილ 

გამოწვევებს, თუ წარუმატებელია აღიაროს ინოვაციის საჭიროება, მაინც ხვდება წარმოდგენილი 

კლასიფიკაციის პირველ კატეგორიაში.   

 

გაუმჯობესება ინოვაციის გარეშე  

მეორე შემთხვევაში ადგილი აქვს გაუმჯობესებას, თუმცა ეს ხორციელდება ინოვაციის 

გარეშე. ასეთ შემთხვევებში ორგანიზაცია ორიენტირებულია მცირედ, ინკრიმენტალურ 

ცვლილებებზე იმისათვის, რათა მიაღწიოს რიგ გაუმჯობესებას. ეს ხორციელდება ისეთი 

მეთოდოლოგიის გამოყენებით, როგორიცაა უწყვეტი განვითარების სისტემების დანერგვა, 

ხარისხის მართვა და ა.შ. თუმცა, ამის მიუხედავად, არ იძლევა ინოვაციურ ცვლილებებს, რადგან 

არასაკმარისად ფართოა, არაა განმეორებადი და ნაკლებად ატარებს ახალი სისტემური 

ცვლილებების ხასიათს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ უწყვეტ გაუმჯობესებას ორგანიზაციისთვის 

არ მოაქვს არსებითი პოზიტიური ხასიათის ცვლილებები.    

 

ინოვაცია გაუმჯობესების გარეშე  

მესამე შემთხვევაში, როცა სახეზეა ინოვაცია გაუმჯოებესების გარეშე, ვხვდებით მეორე 

შემთხვევის საპირისპირო სიტუაციას, როცა შესაძლებელია ორგანიზაციის ფუნქციონირება 

გაუარესებული გზითაც კი გაგრძელდეს. შეიძლება დასახელდეს რამდენიმე მაგალითი, 

რომელიც მსგავს სიტუაციაზე მიგვანიშნებს: საქმე ისაა, რომ ინოვაცია ყოველთვის როდია 

წარმატებული და ეს ეხება როგორც საჯარო, ისე კერძო ორგანიზაციებს. კერძო სექტორში, 

კვლევის შედეგებით დასტურდება, რომ ინოვაციური პროდუქციის ჩავარდნის შესაძლებლობა 

დაახლოებით 30-95 პროცენტს შორის მერყეობს და საშუალოდ 38 პროცენტს უტოლდება. თუკი 

საჯარო სექტორში გამოყენებულ ინოვაციებზე დავკონკრეტდებით, მაშინ, გაცილებით 

პესიმისტურ შედეგებს ვიღებთ. საქმე ისაა, რომ ამ შემთხვევაში წარმატება იზომება საკმაოდ 

სუბიექტურად, და იმავდროულად არაერთი დაინტერესებული მხარის მიერ. ამავე დროს, 

განსხვავებულია დაგეგმვისა და განხორციელების ეტაპებზე ინოვაციების ჩავარდნების მიმართ 

დამოკიდებულებაც.  გარდა ჩავარდნის საფრთხისა, ასევე მნიშვნელოვანია ის გარემოებაც, რომ 

ინოვაციის პირობებში, როცა ჩნდება გაზრდილი არჩევანის საშუალება, ეს შესაძლებელია სულაც 

არ იძლეოდეს სასურველ შედეგებს მომხმარებლებისთვის, რადგან ერთი მხრივ, დამატებითი 

არჩევანის საჭიროება ნაკლები იყოს, ან საერთოდ არ არსებობდეს, მეორე მხრივ კი, 

მომსახურეობის ფართო შესაძლებლობებისა და არჩევანის მრავალფეროვნება შესაძლებელია 

სულაც არ ნიშნავდეს უკეთესი ხარისხის მომსახურეობას. გარდა ამისა, არის შემთხვევები, როცა 

ინოვაციური გადაწყვეტილებები მიიღება მხოლოდ იმ ლოგიკით, რომ ისინი ინოვაციურია და 

ღირს განსახორციელებლად, თუმცა პრაქტიკული თვალსაზრისით რაიმე სახის გაუმჯობესება 

არ მოაქვს. შესაბამისად, ამ პირობებში ინოვაცია მიჩნეულია პანაცეად. თუმცა, რეალობაში 



                                                                                                                                                                                     
 

ი 

  

ინოვაცია ნაკლებად განიხილება სწორხაზოვან, რაციონალურ მოძრაობად და არაა დაზღვეული 

შეცდომების დაშვებისგან და მუშაობის პროცესში წინააღმდეგობების დაძლევისგან. ამავე 

დროს, ადვილი შესაძლებელია, რომ ინოვაცია არ პასუხობდეს ადგილობრივ მოთხოვნებს, 

კულტურასა და კონტექსტს. ასეთ შემთხვევებში, ინოვაცია მხოლოდ გადაჭარბებული 

მოლოდინების ზეწოლის პირობებშია მიღებული. მიუხედავად იმისა, რომ ინოვაცია, როგორც 

ასეთი, შეიძლება არ იძლეოდეს მნიშვნელოვან შედეგებს, ის ორგანიზაციული ცოდნისა და 

გამოცდილების დაგროვების თვალსაზრისით მაინც ქმნის მომავალში მნიშვნელოვანი წინსვლის 

შესაძლებლობებს. აღნიშნული დაკავშირებულია ე.წ. „ჩავარდნების“ შედეგად მიღებული 

სწავლების ფენომენთან, რომელსაც ჩვენ ქვევით დეტალურად შევეხებით.   

 

ინოვაცია გაუმჯობესებასთან ერთად  

მეოთხე შემთხვევა, ინოვაცია გაუმჯობესებასთან ერთად ასახავს ყველაზე სასურველ 

სიტუაციას: ორგანიზაცია ინოვაციურიცაა და იმავდროულად აუმჯობესებს საკუთარი 

შენატანებისა და გამოსავლების (შედეგების) ხარისხს. თუმცა, მაინც არსებობს გარკვეული სახის 

კითხვები, კერძოდ, არის თუ არა თანხმობაში გაუმჯობესება წინასწარ დაგეგმილ შედეგებთან 

და რამდენად პასუხობს წინასწარ გაწერილ ინდიკატორებს, რამდენად მდგრადია გაუმჯობესება 

და რამდენადაა თანხმობაში საზოგადოებრივ ღირებულებებთან და ინტერესების 

განხორციელებასთან? საჯარო მომსახურეობის გამწევი ორგანიზაციების სპეციფიკა იმაში 

მდგომარეობს, რომ ისინი საზოგადოებრივი სიკეთეების უზრუნველყოფით არიან დაკავებულნი 

და არ არიან ორიენტირებულნი მხოლოდ ინდივიდუალური სარგებლის დაკმაყოფილებაზე. 

პირიქით, ისინი ქმნიან საზოგადოებრივ სიკეთეებსა და სერვისებს, რითაც ემსახურებიან ფართო 

საზოგადოებას კოლექტიური ეფექტიანობის სისტემის დაარსებითა და კოლექტიური წესებისა 

და მიზნების ჩამოყალიბებით, ისეთის როგორიცაა ადამიანთა უფლებები, სამართალი და 

თავისუფლება. საზოგადოებრივი ღირებულებები ერთ-ერთია იმ მიდგომათა შორის, რომელსაც 

საჯარო ინსტიტუტები თავიანთი აქტივობების, შენატანებისა და გამოსავლებისას 

ხელმძღვანელობენ. თუმცა, გარკვეულ შემთხვევებში ღირებულების გაზომვისა და განმარტების 

მიმართ შეიძლება გამოყენებული იყოს მწარმოებლისა და მომხმარებლის კომპლექსური 

ურთიერთობის სპეციფიკაც, რომელიც ღირებულებების გადაფასებით ხასიათდება. საქმე ისაა. 

რომ ტრადიციული საზოგადოებრივი ღირებულებების სისტემა, რომელიც აქცენტს 

შენატანებზე, აქტივობებსა და პროცესზე ამახვილებს (ამ მოდელს ასევე მოიხსენიებენ პროცესზე 

ორიენტირებული მოდელის სახით), კონცეპტუალური გადაფასების პირობებში აქტიურადაა 

ჩანაცვლებული შედეგზე ორიენტირებული სისტემით, რომლისთვისაც მსაზღვრელი 

ღირებულებები სახით გამოდის გამოსავლები, შედეგები, მომხმარებლის კმაყოფილების 

ხარისხი და მიღწევები (აღნიშნული კონცეპტუალური გადაფასების შედეგად ჩამოყალიბებულ 

მოდელს ხშირად მოიხსენიებენ ახალი საჯარო მენეჯმენტის სახელით). ტრადიციული 

ღირებულებების სისტემას კი ნაკლებად შესწევს უნარი ადეკვატურად შეაფასოს ინოვაციები და 

გაუმჯობესება.   



 

პოლიტიკის ჩავარდნები და ინოვაციები  

 

როგორც ზევით იყო აღნიშნული, პოლიტიკის ჩავარდნები, მიუხედავად მათი უარყოფითი 

შედეგისა,  მნიშვნელოვან პოტენციალსაც შეიცავს ცოდნისა და გამოცდილების დაგროვების 

თვალსაზრისით და მათი მეშვეობით ქმნის მომავალში მნიშვნელოვანი წინსვლის 

შესაძლებლობებს, ეს კი, ხშირ შემთხვევაში, ინოვაციური ცვლილებების განხორციელების 

საფუძველიც ხდება. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია გვქონდეს წარმოდგენა სწავლების ამა თუ იმ 

ტიპზე და მის შედეგად ინოვაციების დანერგვისა და განხორციელების შესაძლებლობების 

შესახებ. გამოიყოფა სწავლების სამი ტიპი: ინსტრუმენტული, სოციალური და პოლიტიკური. 

თითოეული მათგანი წარმოადგენს პოლიტიკაზე ორიენტირებული ცოდნის (policy-oriented 

learning) სახეს, რომლის დაგროვებაც ხორციელდება პოლიტიკის წარსული გამოცდილებების 

საფუძველზე და უზრუნველყოფს სტიმულს შემდგომი სწავლებისა და უკეთესი პოლიტიკის 

შესაქმნელად. პოლიტიკის ჩავარდნები უზრუნველყოფს ცვლილებების საჭიროებასა და მანამდე 

აპრობირებული სისტემების ნაცვლად, ახალი, ინოვაციური მიდგომების დანერგვას.  

 

ინსტრუმენტული სწავლების ტიპი 

ინსტრუმენტული სწავლების ტიპი უმეტესწილად ეხება პოლიტიკის განხორციელების 

პროცესში გამოყენებულ საშუალებებსა და ტექნიკებს. იმ შემთხვევაში, თუკი, ამა თუ იმ 

პოლიტიკური კურსის განხორციელების შედეგები დამაკმაყოფილებელი არაა და პოლიტიკის 

განხორციელების შედეგად მიღებული უარყოფითი უკუკავშირის საფუძველზე პოლიტიკის 

ცვლილებების საჭიროება ჩნდება, მიიჩნევა, რომ ინსტრუმენტულმა სწავლებამ გაამართლა და 

პოზიტიური შედეგები მოიტანა ცვლილებების თვალსაზრისით. პრაქტიკაში, მსგავსი სწავლების 

შედეგად განხორციელებული ინოვაციური ცვლილებების საფუძვლად ხშირად სახელდება 1989 

წლის 24 მარტს ტანკერიდან „ექსონ ვალდესი“ 10 მილიონ გალონზე მეტი (37 მლნ ლიტრზე 

მეტი) ნავთობის ჩაიღვარა ალასკასთან, რამაც ისტორიაში უდიდესი გარემოს დაბინძურება 

გამოიწვია ზღვაზე. ექსონ ვალდესის ნავთობის მასიური ჩაღვრის შემთხვევისა და მის შედეგად 

მიყენებული ეკოლოგიური კატასტროფის საფუძველზე გარემოს დამცველ ორგანიზაციებს 

საშუალება მიეცათ აქტიურად გაეკრიტიკებინათ მანამდე არსებული დაცვითი სისტემები და 

მოეთხოვათ ახალი გაცილებით ნაკლები საფრთხის შემცველი სისტემების დანერგვა, 

რომლითაც თითოეული კომპანია ვალდებული იქნებოდა გამოეყენებინა ნაკლები რისკის 

მატარებელი ტექნოლოგიური საშუალებები ანალოგიური კატასტროფის თავიდან 

ასაცილებლად.  ინსტრუმენტული სწავლების შედეგად 1990 წელს შეერთებული შტატების 

კონგრესის მიერ მიღებულმა ნავთობით დაბინძურების აქტმა მსგავსი ახალი პრაქტიკების 

დანერგვის საშუალებები შექმნა.      

 



                                                                                                                                                                                     
 

ი 

  

სოციალური სწავლების ტიპი 

სოციალური სწავლების ტიპი მოიცავს პოლიტიკისა და არსებული პროგრამების 

ახლებური გააზრებისა და კონსტრუირების საშუალებებს, რომელიც ძველი სოციალური 

კონსტრუქციისგან რადიკალურად განსხვავებულია. ამ შემთხვევაში აქცენტირება ხდება საჯარო 

სფეროში არსებული პრობლემების ახლებურ გაანალიზებასა და ამის შედეგად გატარებული 

სამთავრობო რეაგირების სქემების ცვლილებაზე. ისევე როგორც ინსტრუმენტული სწავლების 

შემთხვევაში, სოციალური სწავლების საფუძველზე მიღებული ცოდნაც უზრუნველყოფს 

საჯარო პრობლემების მიზეზების გადაფასებას, მათი გადაწყვეტის ახლებური ხედვის 

დანერგვასა და გატარებას, და შესაბამისად, უკეთესი პოლიტიკის პრაქტიკების დანერგვას. 

თუმცა, მსგავსი სოციალური ცოდნის შექმნის საფუძველი, უპირველეს ყოვლისა, თავად 

პრობლემის ახალი სოციალური ინტერპრეტაციაა, რაც შესაძლებელია ხორციელდებოდეს ერთი 

მხრივ, თავად პრობლემის გადაფასებით, მეორე მხრივ კი, პოლიტიკის მიზნებისა და 

ამოცანების, პოლიტიკის მიმართულების ან სამიზნე ჯგუფის ხელახალი იდენტიფიცირებით. 

სოციალური სწავლების შედეგად პრობლემებისა და მათი გადაწყვეტის მიდგომების 

ცვლილების არაერთი მაგალითის მოყვანაა შესაძლებელი. ერთ-ერთ ასეთ მაგალითად 

შესაძლებელია დასახელდეს პროსტიტუციის წინააღმდეგ ბრძოლაში ახალი, ინოვაციური 

მიდგომების დანერგვა. ტრადიციულად, პოლიცია პროსტიტუციის გაკონტროლებას 

სექსმუშაკების დაპატიმრებებით ცდილობდა, რათა დაეთანხმებინა ისინი აღარ ემუშავათ 

კონკრეტულ საზოგადოებაში ან უბანში. გამომდინარე იქიდან, რომ მსგავსი მეთოდებით 

პროსტიტუციის წინააღმდეგ ბრძოლა არ აღმოჩნდა ეფექტური და არც სამართლიანობის 

თვალსაზრისით იყო გამართლებული სექსმუშაკებთან მიმართებაში, თავად საზოგადოებაში 

დაიწყო პრობლემის მოგვარების ახალ მიდგომებზე საუბარი, კერძოდ კი, პოლიციის სამიზნე 

ჯგუფი სექსმუშაკების ნაცვლად პროსტიტუციის მომხმარებლები გახდნენ. შესაბამისად, 

ამიერიდან დასჯის ობიექტი თავად ამ სერვისის მომხმარებლები გახდნენ. ანალოგიური 

ლოგიკა ხშირად გამოიყენება ისეთი პრობლემების მოსაგვარებლად, როგორიცაა არალეგალური 

ნარკოტიკების წინააღმდეგ ბრძოლა, როცა ნარკოტიკების მომხმარებლების დაპატიმრებების 

არაეფექტური მეთოდიკა შეცვლილია ნარკოტიკების მიმწოდებლებისა და დისტრიბუტორების 

მიმართ გატარებული მკაცრი პოლიტიკით.        

პოლიტიკური სწავლების ტიპი 

პოლიტიკური სწავლება მნიშვნელოვნად განსხვავდება ინსტრუმენტული და სოციალური 

სწავლებისგან იმით, რომ საჯარო პრობლემების მოგვარების ინოვაციური მიდგომები, 

უმეტესწილად, მიწოდებულია პოლიტიკური ზეწოლის პირობებში ამა თუ იმ პოლიტიკის 

აქტორის, ან აქტორთა გაერთიანებების მიერ, რომლებიც აქტიურად აპროტესტებენ არსებულ 

სისტემებს და ცდილობენ საზოგადოებრივი აზრის მობილიზებას საკუთარი ხედვების 

პრაქტიკაში რეალიზაციის მიზნით. მსგავსი პოლიტიკური სწავლების მაგალითად გამოდგება 

შეერთებულ შტატებში ბირთვული ენერგიის წინააღმდეგ ბრძოლის მიზნით გარემოს დამცველი 

ორგანიზაციების აქტივობები, რომლებმაც საუკეთესოდ გამოიყენეს 1979 წლის 28 მარტს 



პენსილვანიის შტატში მდებარე სამი მილის კუნძულის სახელით ცნობილ ატომურ 

ელექტროსადგურზე მომხდარი მცირე რაოდენობით რადიოაქტიური აირისა და იოდის გაჟონვა 

ბირთვული ენერგიის საწინააღმდეგო კამპანიის გასაშლელად და საზოგადოებრივი 

ცნობიერების შესაცვლელად. გასათვალისწინებელია, რომ გარემოსდამცველების მიერ 

წამოწყებულ კამპანიასა და ატომური ენერგიის მიმართ საზოგადოებრივი ცნობიერების შეცვლას 

შედეგად მოჰყვა ატომური ენერგიის წარმოებაში ახალი რეგულაციების დანერგვა და ასევე 

ახალი ატომური ელექტროსადგურების მშენებლობის პროცესის შეჩერება. მნიშვნელოვანია, რომ 

ყოველდღიური ცხოვრება გადატვირთულია საჯარო პოლიტიკური პრობლემების მოგვარების 

ერთმანეთთან კონკურენციაში მყოფი ალტერნატივების უპირატესობებსა და ნაკლოვანებებზე 

მსჯელობით და პოლიტიკის ჩავარდნები და ამის საფუძველზე მიღებული ცოდნა, ხშირ 

შემთხვევაში, ეხმარება პოლიტიკის აქტორებს, რათა დაარწმუნოს ინოვაციური ხედვის 

უპირატესობაში.  

შესაბამისად, ინოვაციების დასანერგად და პრაქტიკაში განსახორციელებლად აქტიურად 

შეიძლება ვიხელმძღვანელოთ დღემდე არსებული სისტემების წარუმატებელი და არაეფექტური 

მოქმედებით. პოლიტიკის ჩავარდნები, რამდენადაც გასაკვირად არ უნდა გვეჩვენოს, ხშირად 

განაპირობებს როგორც ინსტრუმენტული, ისე სოციალური და პოლიტიკური დონეზე 

ინოვაციური გადაწყვეტის სისტემების მხარდაჭერას.   

სამთავრობო ინოვაცია და ინოვაციების დიფუზია  

 

სამთავრობო ინოვაციების ახსნა ეფუძნება ინდივიდუალურ, მარკეტინგულ და 

ორგანიზაციულ კვლევებს. შესაბამისად, სამთავრობო ინოვაციების საკითხის შესწავლით 

დაკავებულ მკვლევართა უმრავლესობა იყენებს როგორც ინდივიდის ინოვაციური ქცევების 

შესწავლის შედეგად მიღებულ დასკვნებს (მაგ. მასწავლებელთა მიერ სწავლების ახალი 

მეთოდის დანერგვა), ასევე დაკავებულია ახალი პროდუქციის გაყიდვების განმაპირობებელი 

ფაქტორების შესწავლის შედეგების განზოგადებით და ამავდროულად ინტერესდება 

ორგანიზაციული ინოვაციების ამხსნელი თეორიებით. სწორედ ამიტომ სამთავრობო 

ინოვაციების ახსნა მრავალგანზომილებიანი პროცესია და ხშირ შემთხვევაში მოითხოვს 

სხვადასხვა ჭრილიდან განხილვას.  

დღეს სამთავრობო ინოვაციების შესწავლით დაკავებულ მკვლევართა ერთი ნაწილი 

აქტიურად ანხორციელებს კროს-ნაციონალურ კვლევებს და აანალიზებს სხვადასხვა 

სახელმწიფოებში ამა თუ იმ ინოვაციური პროგრამების დანერგვისა და გავრცელების პრაქტიკას 

(სამეცნიერო ლიტერატურაში ეს პროცესი ინოვაციების დიფუზიის სახელითაა ცნობილი). 

მკვლევართა ნაწილისთვის შესწავლის ძირითადი თემა ხდება ინოვაციების დანერგვა 

ადგილობრივ დონეზე. თუმცა, აღიარებულია, რომ იმ კვლევათა უმრავლესობა, რომელიც 

ინოვაციების ადგილობრივ დონეზე დანერგვისა და განხორციელების საკითხით ინტერესდება, 

ძირითად აქცენტს აკეთებს შეერთებულ შტატებსა და ევროკავშირზე, ისევე როგორც 

ნაციონალური მთავრობების ურთიერთმიმართებაზე საერთაშორისო სისტემასთან და ისეთ 

ორგანიზაციებთან, როგორიცაა ევროპის ეკონომიური საზოგადოება. საქმე ისაა, რომ ამ 

შემთხვევაში გადამწყვეტია კითხვა, რა ფაქტორები ზემოქმედებს ინოვაციური პროგრამების 

გავრცელებასა და დანერგვაზე იმ პირობებში, როცა სახეზეა კონკურენცია ფედერალურ 



                                                                                                                                                                                     
 

ი 

  

სისტემაში შემავალ შტატებს შორის აშშ-ს მაგალითზე? ძირითადი კითხვა მდგომარეობს იმაში, 

თუ რა უზრუნველყოფს ინოვაციის გავრცელებას მრავალდონიან პოლიტიკურ სისტემებში? ამ 

კითხვაზე პასუხის გასაცემად საინტერესოა განვიხილოთ დიფუზიის მოდელი, რომლის 

თანახმად ინოვაციური პროგრამებისა და პროექტების გავრცელებას განაპირობებს სხვა შტატში, 

სახელმწიფოსა თუ რეგიონში აღნიშნული ინოვაციების დამტკიცებისა და განხორციელების 

პრაქტიკა. აღნიშნული მოდელის მიხედვით ინოვაციების გავრცელება სამი მიზეზითაა 

განპირობებული:  

პირველი მიზეზი თავად ინოვაციის შედეგად მიღებულ წარმატებებსა და მნიშვნელოვან 

გაუმჯობესებას უკავშირდება. შესაბამისად, ინოვაციები ვრცელდება იმის გამო, რომ 

ინოვაციების ინიციატორებს სურთ ანალოგიური პოზიტიური შედეგების უკვე საკუთარ 

შტატში, სახელმწიფოში, თუ რეგიონში ხილვა და სწორედ ამის გამო დაკავებული არიან 

ინოვაციური პროგრამებისა და პროექტების დანერგვაზე ზრუნვით.  

მეორე მიზეზი, რომელიც ძირითადად შეერთებული შტატების მაგალითიდანაა  აღებული, 

უკავშირდება შტატებს შორის კონკურენციას. იმ მოტივაციით, რომ არ ჩამორჩნენ სხვა 

ინოვატორულ შტატებს და იქ აპრობირებული ახალი ინოვაციური მიდგომების შედეგად 

შექმნილი საზოგადოებრივი სარგებელის შედეგად არ მოხდეს საკუთარი შტატიდან 

მოსახლეობის მასიური გადინება, შტატების ხელმძღვანელობა იძულებული ხდება გაატაროს 

ანალოგიური ინოვაციური პოლიტიკა. ასე მაგალითად, შტატები იძულებული ხდებიან 

საკუთარ მოსახლეობას შესთავაზონ სხვა შტატებში უკვე მოქმედი ინოვაციური ეკონომიური 

ინიციატივები, რათა მათ არ გაუჩნდეთ ანალოგიური პოლიტიკის შემომთავაზებელ სხვა 

შტატში გადასვლის სურვილი.  

მესამე მიზეზი, რომლის გამოც შტატი იმ ინოვაციების გამტარებელი  ხდება, რომელიც 

სხვა შტატშია დამტკიცებული, უკავშირდება ფართო საზოგადოებრივ ზეწოლას. საქმე ისაა, რომ 

ინფორმაცია სხვა შტატებში დამტკიცებული და განხორციელებული ინოვაციური პოლიტიკური 

კურსების შესახებ ადვილად ვრცელდება მოსახლეობაში და აჩენს ანალოგიური პოლიტიკური 

კურსების საკუთარ შტატში დამტკიცების მოთხოვნას. აღნიშნული ფაქტორის ზემოქმედება 

განსაკუთრებით იზრდება საარჩევნო ციკლის მოახლოებასთან ერთად. თუმცა, 

გასათვალისწინებელია ისიც, რომ მედიას უკავია უმნიშვნელოვანესი როლი დიფუზიის 

პროცესში და ის, თუ რა ფორმითა და მტკიცებულებებით იქნება გაშუქებული ესა თუ ის 

ინოვაციური პროგრამა, სწორედ მედიაზეა დამოკიდებული.  

გარდა ინოვაციების დიფუზიური მოდელისა, რომელიც ხსნის ინოვაციების გავრცელების 

გარე ფაქტორებს, ასევე არსებობს ინოვაციების დანერგვის შიდა ფაქტორების საფუძველზე 

ახსნის მცდელობები. თუმცა, ამ შემთხვევაში საკმაოდ დიდი ზეწოლა კეთდება ინოვაციების 

განმაპირობებელ ინდივიდუალურ ფაქტორებზე. ამ შემთხვევაში აქცენტი კეთდება დაშვებაზე, 

რომლის თანახმად, რაც უფრო მაღალია პიროვნების სოციალურ-ეკონომიკური სტატუსი 

(განათლების, შემოსავალი და ა.შ), მით მეტ მიდრეკილებას ამჟღავნებს ის ინოვაციების მიმართ, 

ვიდრე დაბალი სოციალურ-ეკონომიკური სტატუსის მატარებელი პიროვნება. ამ დაშვების 

საფუძველზე, განათლების მაღალი დონის მატარებელი ადამიანი უფრო ღიაა ახალი იდეებისა 

და ინოვაციური პრაქტიკების დანერგვის მიმართ, მაღალი შემოსავლებისა და კაპიტალის მქონე 



ადამიანი გაცილებით იოლად დებს თანხებს ინოვაციურ პროექტებში, რადგან გააჩნია მეტი 

რესურსი ინოვაციების წარუმატებლობის შემთხვევაში არსებული რისკების 

გასაკონტროლებლად.  ანალოგიური დაშვებები ასევე აქტიურად გამოიყენება ორგანიზაციულ 

დონეზეც. დიდი ზომისა და რესურსების მქონე ორგანიზაციები გაცილებით მეტად ამჟღავნებენ 

ინოვაციების მიმართ დადებით დამოკიდებულებას, ვიდრე მცირე ზომისა და რესურსების 

მქონე ორგანიზაციები. მსგავსი სწორხაზოვანი დაშვებების გარდა, არსებობს ასევე ვარაუდი, 

რომლის თანახმად, ორგანიზაციის ინოვაციურობა დამოკიდებულია ინოვაციის 

განხორციელებასთან დაკავშირებული წინააღმდეგობების ხარისხზე, რაც ერთი მხრივ იზომება 

მოტივაციის ხარისხით იყოს ინოვაციური, მეორე მხრივ კი ხელმისაწვდომობით რესურსებზე, 

რომელიც ინოვაციის განხორციელებასთან დაკავშირებულ წინააღმდეგობის დაძლევას 

უზრუნველყოფს (Mohr, 1969). ასევე გასათვალისწინებელი ხდება ისეთი ფაქტორების 

მნიშვნელობა, როგორიცაა არსებული პოლიტიკური გარემო და გარე აქტორთა მხრიდან 

მხარდაჭერის ხარისხი. საქმე ისაა, რომ იმ შტატებში, სადაც დიდია ფუნდამენტალისტი 

მოსახლეობის წილი, მხარდაჭერის მოპოვება აბორტის მხარდასაჭერი პოლიტიკის მიმართ, 

საკმაოდ რთულდება, ხოლო სკოლების თავისუფალი შერჩევის რეფორმა ნაკლებადაა 

მხარდაჭერილი ისეთ შტატებში, სადაც მაღალია მასწავლებელთა პროფკავშირები. გარდა ამ 

ფაქტორებისა, ასევე დიდი მნიშვნელობა ენიჭება საზოგადოების ზოგად იდეოლოგიურ 

პრეფერენციებს და ლიბერალურ-კონსერვატიულ განწყობას, რაც განსაზღვრავს არჩევანს 

რადიკალური და ინკრიმენტალური ცვლილებების მიმართ.   

სამთავრობო ინოვაციების მხარდაჭერის ხარისხის დასადგენად, ამერიკელმა მეცნიერმა 

ფრენსის ბერიმ (1994) შეერთებულ შტატებში შტატებს შორის ინოვაციური პოლიტიკური 

კურსების სხვა შტატებში გავრცელებისა და დამტკიცების ალბათობის დასადგენად შეიმუშავა 

მოდელი, რომელიც ქვევით შემოთავაზებულია განტოლების სახით:  

 

დამტკიცება i,t = ƒ(მოტივაცია i,t, რესურსები/წინააღმდეგობები i,t, სხვა პოლიტიკები i,t, გარე 

ფაქტორები i,t). 

 

აღნიშნულ განტოლებაში ანალიზის ერთეულად აღებულია ამერიკული შტატი, 

უფლებამოსილი დაამტკიცოს კონკრეტული ინოვაციური პოლიტიკური კურსი გარკვეული 

პერიოდის განმავლობაში (t);  i,t -ში იგულისხმება, შტატი i-ის მიერ ინოვაციური პოლიტიკური 

კურსის t-წელს დამტკიცების ალბათობა. შესაბამისად, აღნიშნულ განტოლებაში 

დამოკიდებული ცვლადია ინოვაციური პოლიტიკური კურსის დამტკიცების ალბათობა, რაც 

დამოკიდებული ხდება შემდეგ ცვლადებზე :  

მოტივაცია  - იგულისხმება შტატი i-ის ოფიციალური პირებისა და საზოგადოების 

მზადყოფნა და მოტივაცია მოხდეს ინოვაციური პოლიტიკური კურსის დამტკიცება t-წელს.   

რესურსები/წინააღმდეგობები -  იგულისხმება ის წინააღმდეგობები, რაც ექმნება შტატი i-

ის ინოვაციური პოლიტიკური კურსის დამტკიცებაში და ის რესურსები, რომელიც გააჩნია 

შტატს მათ დასაძლევად. აღნიშნული ცვლადი მოიცავს ისეთ ინდიკატორებს, როგორიცაა 

შტატის ეკონომიური პოტენციალი, პროფესიონალი კადრების რაოდენობა და ა.შ.   

სხვა პოლიტიკები -  იგულისხმება შტატ i-ში ისეთი პოლიტიკური კურსების 

არსებობა/არარსებობა, რომლიც თანხმობაშია შემოთავაზებულ ინოვაციურ პოლიტიკურ 



                                                                                                                                                                                     
 

ი 

  

კურსთან. რაც უფრო თავსებადია ინოვაციური პოლიტიკური კურსი შტატში მოქმედ 

რეგულაციებთან, მით მეტია ალბათობა, რომ ინოვაციური პოლიტიკური კურსი დამტკიცდეს.   

გარე ფაქტორები - იგულისხმება მანამდე სხვა შტატებიდან ინოვაციური პოლიტიკური 

კურსების გადმოტანის გამოცდილების არსებობა/არარსებობა, რითაც იზომება მორიგი 

ინოვაციური პოლიტიკური კურსის დამტკიცების ალბათობა. რაც უფრო მაღალია სხვა 

შტატებიდან ინოვაციური პოლიტიკური კურსების გადმოტანის შემთხვევები, მით მეტია 

ალბათობა, რომ იქნეს დამტკიცებული მორიგი ინოვაციაც. 

აღნიშნული განტოლება, მიუხედავად იმისა, რომ შეერთებული შტატების მაგალითზეა 

შემუშავებული, საკმაოდ ადვილად შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს ინოვაციების 

გავრცელების ალბათობის დასადგენად სხვა ქვეყნების, ან გაერთიანებების მაგალითზეც. იმ 

შემთხვევაში, თუკი დაკვირვების ერთეული სახელმწიფოა, მაშინ შესაძლებელია ამ განტოლების 

საფუძველზე ერთ საარჩევნო ოლქში, ან რეგიონში აპრობირებული ინოვაციური პროექტის სხვა 

რეგიონებსა და ოლქებში გავრცელების შესაძლებლობაზე მსჯელობა, ხოლო თუკი საუბარია 

გაერთიანებებზე, მაშინ გაერთიანებაში შემავალ ერთეულებში ინოვაციების დიფუზიის კვლევა.  

  

 

ინოვაციური სტრატეგიები და ტექნოლოგიები  

 



საჯარო სექტორში ინოვაციებით ხელმძღვანელობის უმთავრეს მიზნად სახელდება 

საჯარო და კერძო სექტორს შორის პარტნიორობა ამ კონცეფციის მაქსიმალურად ფართო 

გაგებით. ეს უკანასკნელი საჯარო და კერძოს სექტორის თანამონაწილეობითი და 

თანაშემოქმედებითი ტექნიკების გამოყენებით მიმართულია უკეთესი საზოგადოების 

მშენებლობისკენ. დანიის მთავრობათშორისი ინოვაციური ლაბორატორიის ხელმძღვანელის, 

კ.ბისონის განმარტებით, კარგი მმართველობა მიიღწევა ინოვაციური, მოქალაქეზე-

ორიენტირებული და კოლაბორაციული მოდელების აქტიური გამოყენებით, ხოლო მისი 

საფუძველი კი შემოქმედებითი უნარების მაქსიმალურ გამოვლენაში მდგომარეობს. 

შესაბამისად, ისმის კითხვა რას ნიშნავს ინოვაცია საჯარო სექტორის ყოველდღიურ მუშაობაში?  

თუმცა, ვიდრე უშუალოდ საჯარო სექტორში გამოყენებულ ინოვაციურ სტრატეგიებსა და 

ტექნოლოგიებზე დავიწყებდით საუბარს, მნიშვნელოვანია იმთავითვე გვქონდეს ადეკვატური 

წარმოდგენა ჩართულობის სხვადასხვაგვარ სპექტრზე, რომელიც იმის მიხედვით, თუ რა 

მოდელს აგებს საჯარო სექტორი მოქალაქეებთან/გარე აქტორებთან მიმართებაში, შესაძლებელია 

იყოს 4 სახის.  ესენია:  

 ინფორმირების მოდელი - ეს მოდელი გულისხმობს საჯარო სექტორში მინიმალურ 

თანამონაწილეობას, რომელიც შემოიფარგლება მხოლოდ ინფორმირებული 

მოქალაქეებისა და გარე აქტორების მოდელით; 

 კონსულტირების მოდელი - ამ შემთხვევაში კერძო სექტორის მოსაზრებები ჩართულობის 

გარეშეა მხედველობაში მიღებული. ამისათვის გამოიყენება საზოგადოებრივი აზრის 

გამოკითხვის შედეგები და სხვა ტექნიკები, რომელიც მხოლოდ არაპირდაპირი სახით 

იძლევა  მოქალაქეთა დამოკიდებულებების მხედველობაში მიღების შესაძლებლობას. 

მსგავს მოდელს ექვემდებარება მონაწილეობითი ბიუჯეტირების პროექტებიც.  

 ჩართულობითი მოდელი - უპირატესად მხედველობაში იღებს კოლაბორაციულ 

ურთიერთობას საჯარო და კერძო სექტორს შორის, რომელის ფარგლებშიც 

გამოყენებული არაერთი ტექნიკის დახმარებით საჯარო და კერძო სფეროს 

წარმომადგენლებს უშუალოდ პირდაპირი ურთიერთობების საშუალება ეძლევათ. 

მსგავსი მოდელის მაგალითებია მოქალაქეთა ასამბლეები, კომისიები, ნაფიც მსაჯულთა 

ინსტიტუტი და ა.შ.     

 უფლებამოსილებით აღჭურვის მოდელი - მსგავს მოდელში საზოგადოებასთან 

თანამშრომლობა ყველაზე მეტად უზრუნველყოფს ჩართულობის ხარისხს, რადგან 

ახალისებს თანამონაწილეობას და თანამშრომლობას, რაც საკმაოდ მნიშვნელოვანია 

ინოვაციური პრაქტიკების წარმატებისთვის.   

ქვევით წარმოდგენილ სქემაზე გამოსახულია, თუ რამდენად შეესაბამება ესა თუ ის ტექნიკა 

ინფორმირების, კონსულტირების, ჩართულობისა და უფლებამოსილებით აღჭურვის 

მოდელებს:  

 

ყველაზე ადეკვატური - ○  

შესაფერისი - △ 

ინფორმირება  კონსულტირება  ჩართულობა  უფლებამოსილებით 

აღჭურვა  

ტვინის შტურმი   △  ○  ○  



                                                                                                                                                                                     
 

ი 

  

წიგნები  ○     

ბრიფინგები  ○  △    

ნაფიც მსაჯულთა 

ინსტიტუტები  

 △  ○   

კონფერენციები  ○  △  △  △  

გამოფენები და ჩვენებები  ○  △    

საექსპერტო პანელები  △  △  ○  △  

ფესტივალები  ○     

ფოკუს-ჯგუფები   △    

ინტერაქტიული გამოფენები  △  ○    

გაზეთები  ○     

პოლიტიკის ფორუმები   △  ○  ○  

პრეს-რელიზები  ○     

ბეჭდური ინფორმაცია  ○     

საზოგადოებრივი დებატები  △  ○  △   

საჯარო ლექციები  ○     

საჯარო შეხვედრები  △  ○  △   

სასკოლო ღონისძიებები  ○     

სოციალური მედია  △   ○   

გამოკითხვები   ○    

ვებ-გვერდები  △  △  △   

ვორქშოფები  ○  △  ○   

  

ჩართულობის კლასიფიცირების სისტემა გაცილებით გვიადვილებს ინოვაციური 

სტრატეგიებისა და ტექნიკების წარმატების შესაძლებლობების განსაზღვრას. ქვევით 

გთავაზობთ ინოვაციური სტრატეგიისა და ტექნოლოგიების ელექტრონულ რესურსს:  

1. WEB 2.0 ტექნოლოგიების გამოყენება ელექტრონული მმართველობის ნაცვლად 

კოლაბორაციული ელექტრონული სისტემის უზრუნველსაყოფად. აღნიშნულმა სისტემამ 

საუკეთესოდ იმუშავა არაერთი ნაციონალური პროექტის შემთხვევაში, თუმცა 



განსაკუთრებით აქტიურად გამოიყენება ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე. 

მსგავს მაგალითს იძლევა შეერთებული შტატებში აპრობირებული არაერთი ინოვაციური 

პროექტი, რომელიც სწორედ WEB 2.0 ტექნოლოგიების გამოყენებას ეფუძნებოდა:   

 9/11-ის ტერაქტის შედეგების რეკონსტრუქციის პროექტები სახელწოდებით ერთად 

ავაშენოთ ნიუ-იორკი; 

 სან-ხოსეს ქალაქ დაგეგმარების პროექტები: როგორი მინდა იყოს ჩემი ქალაქი!  

 იოვას ხელისუფლების ქმედითობის შეფასების სისტემები, რომლის კრიტერიუმების 

განსაზღვრაც ელექტრონულ სისტემაში მოქალაქეებთან აქტიური კონსულტირების 

საფუძველზე ხორციელდებოდა;   

 მემფისის იმიჯი, რომელიც სამ ეტაპად გაიშალა - 1. გავიგოთ რა გვაქვს. 2.  

წარმოვიდგინოთ რა გვინდა და 3. შევქმანათ რაც გვსურს; 

 გეოინფორმაციული ელექტრონული სისტემების აქტიური გამოყენება სხვადასხვა 

შტატების ქალაქების დაგეგმარებაში  

საჯარო სექტორში ინოვაციის ორგანიზაციული განზომილება  

 

საჯარო ორგანიზაციები ორგანიზაციულ ცვლილებებზე ორიენტირებულ მენეჯერებს 

საკმაოდ უნიკალური პრობლემების გადაწყვეტის წინაშე აყენებენ და რაც კიდევ უფრო 

მნიშვნელოვანია, აღნიშნული პრობლემების მოგვარების თვალსაზრისით საკმაოდ ფართო 

შესაძლებლობებითაც სთავაზობენ. ამ უკანასკნელ შემთხვევაში, საუბარია საჯარო 

ორგანიზაციების მიერ ინოვაციების ორგანიზაციული ქმედითობის გასაუმჯობესებლად 

გამოყენებაზე. საჯარო ადმინისტრირების ლიტერატურაში საკმაოდ დიდი ადგილი ეთმობა 

იმას, თუ როგორაა შესაძლებელია ისეთი ორგანიზაციული ნორმებისა და კულტურის 

ჩამოყალიბება, რომელშიც ექსპერიმენტები და ინოვაციები არათუ დასჯადი, არამედ 

წახალისებულიც კი იქნებოდა. ლაითმა (1998) შეისწავლა 26 საჯარო და არასამთავრობო 

ორგანიზაცია, სადაც ინოვაცია ყოველდღიური მუშაობის ნაწილს წარმოადგენდა. აღნიშნული 

კვლევის საფუძველზე დადგინდა, რომ მათი უმრავლესობა ინოვაციებისა და შემოქმედებითი 

უნარების ხელშეწყობისა და წახალისების სისტემების შეთავაზებით იყო დაკავებული. იმ 

ტექნიკებიდან, რომელიც ამ პროცესში აქტიურად გამოიყენებოდა, აღსანიშნავია: შიდა 

თანამშრომლობითი მუშაობისთვის ბიუროკრატიული ბარიერების შესუსტება, ძალაუფლების 

დელეგირება და ქუჩის დონის ბიუროკრატიაზე აქცენტების გადატანა, შემოქმედებითი იდეების 

პილოტირებისათვის ცალკე დაფინანსების წყაროების არსებობა, რაც შეიძლება მეტი 

მრავალფეროვნების ხელშეწყობა, განსაკუთრებით მოქალაქეებთან მიმართებაში. 

გასათვალისწინებელია, რომ კერძო სექტორის მსგავსად, საჯარო ორგანიზაციებიც პროექტების 

ჩავარდნის შემთხვევაში უკვე აღარ ეძებენ „განტევების ვაცებს“ და აცნობიერებენ იმ რისკებსა და 

შესაძლო წინააღმდეგობებს, რომელიც ინოვაციების დანერგვისა და განხორციელების პროცესში 

შეიძლება წარმოიქმნას. ორგანიზაციათა უმრავლესობა დღეს უკვე ნაკლებად ხელმძღვანელობს   

მაკ–გრეგორის X თეორიით და ორიენტირებულია მუშაობა Y თეორიაზე დაყრდნობით 
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აწარმოოს.2 სწორედ ამიტომ, ცვლილებაზე ორიენტირებული მენეჯერები ინოვაციური 

კულტურის მშენებლობის პროცესში აქტიურად მიმართავენ დაჯილდოების სისტემას. 

შეერთებული შტატებში არსებობს ინოვაციური პროექტების დაჯილდოების პრაქტიკა. ამის 

მაგალითად გამოდგება ფორდის ფონდის მიერ დაფინანსებული კენედის მართვის სკოლის 

სახელმწიფო და ადგილობრივი სამთავრობო ინიციატივების ჯილდოები. საინტერესოა, რომ 

საპრიზო ადგილისათვის მებრძოლ ნახევარფინალისტთა უმრავლესობა შუალედური და ქვედა 

რგოლის მიერ წარმოდგენილ პროექტებია. აღნიშნულიდან გამომდინარე შესაძლებელია 

ვიმსჯელოთ, ინოვაციების წარდგენის პროცესი რამდენადაა დელეგირებული საჯარო 

ორგანიზაციების ქვედა დონეზე შეერთებულ შტატებში. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ 

შეერთებულ შტატებში ინოვაციების უმრავლესობა კრიზისის დაძლევის მექანიზმების 

ნაცვლად, კრიზისების პრევენციით არის დაკავებული, რაც კიდევ ერთხელ მიუთითებს 

ინოვაციური და შემოქმედებითი კულტურის სერიოზულ მხარდაჭერასა და წახალისებაზე.  

 

როგორ ვიმოქმედოთ, რათა საჯარო სექტორში ვუზრუნველყოთ შემოქმედებითი და ინოვაციური 

კულტურის ფორმირება?  

 

ქვევით შემოთავაზებული რჩევები დაგეხმარებათ ყოველდღიურ საქმიანობაში 

ინოვაციური კულტურის ხელშეწყობასა და ორგანიზაციული ეფექტურობის ამაღლებაში:  

 ცვლილებების საწინააღმდეგო ფსიქო–ემოციური ფონის გათვალისწინება – იმ 

შემთხვევაში, თუკი ორიენტირებული ხართ გაატაროთ ინოვაციური ცვლილებები, მაშინ 

შეეცადეთ, რომ გაითვალისწინოთ  ცვლილებების საწინააღმდეგო ფსიქოლოგიური და 

ემოციური კომპონენტები როგორც საკუთარ თავში, ისე სხვებში. საქმე ისაა, რომ 

ადამიანთა უმრავლესობას დისკომფორტს უქმენის ცვლილებები, რადგან გაცილებით 

კომფორტულად გრძნობს თავს ნაცნობ გარემოში. ცვლილებების შედეგები კი მისთვის 

უცნობია, შესაბამისად, ის განიცდის ცვლილებების რაციონალური და ობიექტური 

მიზეზების ნაკლებობას. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ცვლილებები ადამიანებისგან 

მოითხოვს ფსიქოლოგიურ ადაპტაციას, რაც საკმაოდ რთული პროცესია. თანადროულად 

ადამიანებს სჭირდებათ დრო ახალ გარემოსთან შესაგუებლად და საკუთარი ადგილის 

გასათავისებლად. შესაბამისად, ყველანაირად აიცილეთ თავი ინფორმაციული 

ასიმეტრიისგან. 

  არსებული სისტემების ნაკლოვანებებზე და ცვლილებების უპირატესობებზე 

მსჯელობა – თუკი ორგანიზაციული ქმედითობის გასაუმჯობესებლად ცდილობთ 

ინოვაციური ცვლილებების შეთავაზებას, აუცილებელია, რომ ორგანიზაციაში აწარმოოთ 
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 X და Y თეორიას შორის სხვაობა ადამიანების მიმართ განსხვავებულ დამოკიდებულებაშია.  X თეორიის 

მიხედვით, ადამიანი მიიჩნევა ზარმაც და უქნარა არსებად, რომელსაც, თუკი გსურთ რაიმე 

გააკეთებინოთ, თავზე უნდა დაადგეთ, მაქსიმალურად უნდა აკონტროლოთ და ძალისმიერი მეთოდით 

აიძულოთ იმუშაოს. რადიკალურად განსხვავებულ დამოკიდებულებას ავლენს ადამიანის მიმართ Y 

თეორია, რომლისთვისაც ადამიანი შემოქმედბითი არსებაა, და თუკი გსურთ რაიმე გააკეთებინოთ, 

უპირველეს ყოვლისა უნდა დააინტერესოთ და წაახალისოთ, რათა მუშაობის სურვილი თავადვე 

გაუჩნდეს.    



სერიოზული მოსამზადებელი პროცესი დღემდე არსებული სისტემებით მუშაობის 

გაგრძელების არაეფექტურობის და ცვლილებების განხორციელების შემთხვევაში 

მისაღები პროგნოზირებადი შედეგების შესახებ ინფორმაციის მისაწოდებლად. როცა 

ადამიანები დიდი ხნის განმავლობაში მუშაობენ ერთი და იგივე პრინციპის 

საფუძველზე, ეჩვევიან და აღიქვამენ მას როგორც ერთადერთ რაციონალურ საშუალებას. 

სწორედ ამიტომ, ახალი მიდგომების, მეთოდებისა და ტექნიკების შეთავაზების დროს 

მათგან არააა გასაკვირი მიიღოთ საწინააღმდეგო არგუმენტები, რომელიც ეფუძნება 

ლოგიკას „ჩვენ ხომ ყოველთვის ასე ვმუშაობით?“. ეს შესაძლებელია სიმართლეს 

შეესაბამებოდეს, თუმცა, უნდა განიმარტოს, რომ შესაძლებელია მუშაობის სხვა გზებმა 

გაცილებით მეტი ეფექტი მოიტანოს. არსებულ მდგომარეობასა და არსებული 

სისტემების მიმართ ზედმეტი დამოკიდებულების თავიდან აცილების მიზნით, 

ცვლილებებზე ორიენტირებული ორგანიზაციები აქტიურად იყენებენ გარემოს შეცვლის 

ტექნოლოგიას. ასე მაგალითად, შეერთებულ შტატებში ერთ–ერთ ყველაზე წარატებული 

შტატის, არიზონას დედაქალქის, ფინიქსის ადილობრივი ხელმღვანელობა 

ყოველწლიურად მიმართავდა საკუთარი ადმინისტრაციული ერთეულების ოფისების 

შეცვლის ტაქტიკას. ასე, ხელი ეწყობოდა ცვლილებების კულტურის ჩამოყალიბებას, 

რომელიც უზურნველყოფდა სამუშაოს შესრულების დროს ანალოგიური ჩარჩოს 

გამოყენებაზე ორიენტაციას.   

 ჩართულობაზე ორიენტირებული სტრატეგიის არჩევა – თუკი ცვლილებების 

შეთავაზებითა და განხორციელებით ხართ დაკავებული, გაითვალისწინეთ, რომ 

მნიშვნელოვანია ამ პროცესში ყველა იმ ადამიანის ჩართვა, რომელსაც ცვლილებები 

შეეხება. ადამიანები გაცილებით მეტად ეთანხმებიან ცვლილებებს, რომელიც მათი 

თანამონაწილეობითა და ჩართულობის საფუძველზე იქნა შემუშავებული, რათა 

ცვლილებებთან მიმართებაში ადამიანებს საკუთარი თავის გათავისების გრძნობა 

უჩნდებათ. ამაზე უფრო მნიშვნელოვანი, როგორც შეერთებული შტატების სახელმწიფო 

პროდუქტიულობის ზრდის ერთ-ერთმა დირექტორმა შენიშნა, არის ასევე 

გასათვალისწინებელი ის ფაქტორი, რომ ადამიანებმა, რომლებიც მუშაობის პროცესში 

არიან ჩართული და კარგად ერკვევიან მის დეტალებში, ყველაზე უკეთ იციან, თუ 

როგორ და რა გზებითაა შესაძლებელი სამუშაო ვითარების გაუმჯობესება.  

 ხელისშემშლელი და ხელშემწყობი ფაქტორების გათვალისწინება – დაფიქრდით 

იმაზე, თუ რა ფაქტორები უზრუნველყოფს და პირიქით, რა უშლის ხელს 

ორგანიზაციულ ცვლილებებს. ცვლილებების განხორციელებამდე, აღნიშნული 

ფაქტორების დეტალური ანალიზი და გათვალისწინება ზრდის მუშაობის ეფექტურობის 

ხარისხს. ამავე დროს, მნიშვნელოვანია, რომ გაითვალისწინოთ, თუ რომელი 

მეთოდიკითაა გაცილებით ეფექტური ცვლილებების განხორციელება იქნება ეს OD-ის 

თუ სიგმას პრინციპების მიხედვით მუშაობა.  

 აქცენტირება არსებულ ორგანიზაციულ კულტურაზე  – არსებული ნორმებისა და 

ფასეულობების სისტემის ცოდნა და გაცნობიერება წარმოადგენს პირველ ნაბიჯს 

ცვლილებების განსახორციელებლად. კულტურული ატრიბუტები მნიშვნელოვანი 

შემადგენელი ნაწილია იმ ორგანიზაციული კულტურის, რომლის შეცვლაზეცაა 

ორიენტირებული ინოვაციური და შემოქმედებითი ახალი პრაქტიკების დანერგვა. 
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თუმცა, ისიც აღსანიშნავია, რომ ახალი ორგანიზაციული კულტურის დამკვიდრებას 

საკმაოდ დიდი დროც სჭირდება.   

 მოსმენის კულტურა – უსმინეთ, უსმინეთ და კიდევ ერთხელ უსმინეთ. 

ცვლილებების წარმატებით განხორციელების საფუძველია ორგანიზაციისა და მასთან 

მიმართებაში რელევანტური ყველა დაინტერესებული ჯგუფის ინტერესების ცოდნა. 

შესაბამისად, აუცილებელი ხდება გარკვეული დრო გამოყოთ და მოისმინოთ 

მოქალაქეების, დაქირავებულების, კლიენტების, კანონმდებლების და სხვადასხვა 

დაინტერესებული ჯგუფების მოსაზრებები და შეხედულებები, თუ რა საჭიროებს 

ცვლილებას და როგორ შიძლება აღნიშნული ცვლილებების განხორციელება. როგორც 

ერთ-ერთი ქალაქის საბიუჯეტო ოფიცერი აღნიშნავდა, რა თქმა უნდა კარგია, როცა 

თქვენთან მოდის ქალაქის მენეჯერი ათი იდეით წელიწადში, მაგრამ ამაზე უფრო 

მნიშვნელოვანია, თუკი ორგანიზაციიდან და დაინტერესებული ჯგუფებიდან ათასი 

ადამიანი მოდის თუნდაც ერთი იდეით წელიწადში. შესაბამისად, ნებისმიერი 

ცვლილების საფუძვლად უნდა იქცეს ყველა დაინტერესებული მხარის პოზიციების 

სერიოზული შესწავლა.        

 სწავლების უნარზე აქცენტირება – დაფიქრდით, თუ როგორაა შესაძლებელია 

ორგანიზაციაში სწავლების უნარების გაძლიერება. გასაგებია, რომ სწავლების პროცესში 

არა ორგანიზაცია, არამედ ინდივიდები არიან ჩართული, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ 

ორგანიზაცია დაკავებული იყოს ორგანიზაციული სწავლების ჩარჩოებისა და 

რესურსების შეთავაზებით. არაერთი კვლევით დასტურდება, რომ  წარმატებას სწორედ 

სწავლებაზე ორიენტირებული ორგანიზაციები უფრო აღწევენ, ვიდრე ის 

ორგანიზაციები, რომლებიც არ ზრუნავენ საკუთარი წევრების უნარების 

გაუმჯობესებაზე.   

 ორიენტაცია ორგანზომილებიან სწავლებაზე – გაითვალისწინეთ განსხვავება 

ერთგანზომილებიან (single-loop learning) და ორგანზომილებიან (double-loop learning) 

სწავლებას შორის. ერთგანზომილებიან სწავლებად აღიქმება სწავლება, რომელიც 

დაკავშირებულია რუტინული, განმეორებადი ცოდნისა და უნარების ათვისებაზე. მისგან 

განსხვავებით, ორგანზომილებიანი სწავლება ორიენტირებულია ახალი, საბაზისო, 

კონცეპტუალური ჩარჩოებისა და წარმოდგენების ჩამოყალიბებაზე და თავისი არსით 

გაცილებით მეტ დატვირთვას ატარებს ვიდრე ერთგანზომილებიანი სწავლება, რადგან 

ადამიანში არსებული ღირებულებების ახალი ღირებულებებით ჩანაცვლებაზეა 

ფოკუსირებული. შესაბამისად, ერთგანზომილებიანია ახალი ტექნიკის ათვისება, 

რომელიც გვეხმარება, მაგალითად, სტრატეგიული ანალიზის განხორციელებაში, ხოლო 

ორგანზომილებიანია სწავლება, რომელიც სტრატეგიული ანალიზის პროცესში 

საზოგადოებრივი ჩართულობისა და მონაწილეობითი მართვის შესახებ ცოდნას 

აყალიბებს.  

 სტრუქტურული ცვლილებების გატარება – თუკი ცვლილებების გასატარებლად 

აუცილებელია ორგანიზაციული სტრუქტურის შეცვლაც, მაშინ მოგიწევთ ორჯერადად 

დაფიქრება. საქმე ისაა, რომ ორგანიზაციის წინაშე არსებული პრობლემები 



სტრუქტურული ცვლილებების განხორციელებასაც შეიძლება მოითხოვდეს. 

შესაბამისად, აჯობებს თავდაპირველად სტრუქტურული ხასიათის ცვლილებების 

გატარება და მხოლოდ მას შემდეგ რაც დარწმუნდებით, რომ პრობლემა ჯერ კიდევ 

არსებობს, შესაძლებელია, უკვე ორგანიზაციული კულტურის ცვლილებებზეც გადასვლა.   

 ქსელური მართვის პრინციპით ხელმძღვანელობა – არ დაივიწყოთ, რომ დღეს 

საჯარო სექტორი საკმაოდ მრავალფეროვანი პოლიტიკის ქსელების პირობებში 

ახორცილებს მუშაობას. სწორედ ამიტომ, ორგანიზაციული ცვლილებების 

ეფექტურობისთვის აუცილებელი ხდება მოქალაქეთა, დაინტერესებული ჯგუფების და 

სხვა საჯარო, არასამთავრობო თუ კერძო ორგანიზაციების ჩართვა. ეს მოითხოვს 

ორგანიზაციული ცვლილების დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში გარე 

აქტორების ჩართულობის უზრუნველსაყოფი მექანიზმების აუცილებელ 

გათვალისწინებას.  

 დემოკრატიული და მონაწილეობითი გარემოს დამკვიდრება – ცვლილებებისა და 

ინოვაციების წასახალისებლად აუცილებელია გაცილებით ორგანული, დემოკრატიული, 

და მონაწილეობითი  გარემოს შეთავაზება. ისეთი კულტურის დამკვიდრება, რომელშიც 

ორგანიზაციული ცვლილების პროცესში მონაწილე თითოეულ პოტენციურ აქტორს არ 

შეექმნებოდა პრობლემა, არ მოერიდებოდა საკუთარი აზრის დაფიქსირება და არ 

გაუჩნდებოდა აზრის დაფიქსირების შემდეგ სანქციების რეჟიმში მოხვედრის თუნდაც 

მცირეოდენი შიში, საკმაოდ მნიშვნელოვანია ინოვაციების წასახალისებლად. მსგავსი 

მიდგომის არსი მდგომარეობს იმაში, რომ მიეცეს თითოეულ ადამიანს თავისუფლება, 

ავტორიტეტი და პასუხისმგებლობის გადანაწილება საჭირო ცვლილებების დასაგეგმად 

და შემდგომში პრაქტიკაში განსახორციელებლად. ყველანაირად შეეცადეთ წაახალისოთ 

ინოვაციები რაიმე, თუნდაც სიმბოლური ხასიათის მქონე ჯილდოების გადაცემით მაინც. 

მიეცით სხვებს ინოვაციურ ცვლილებებთან დაკავშირებული რისკების თავადვე 

შეფასების საშუალება, რაც მეტად უზრუნველყოფს მათ მხარდაჭერას. მოახდინეთ 

უფლებების დელეგირება და ააწყვეთ მუშობა გუნდური მუშაობისა და გაზიარებითი 

ლიდერობის (shared leadership) საფუძველზე.   

 პოლიტიკური ფაქტორების გათვალისწინება – გაცილებით მეტი ყურადღებით 

მოეკიდეთ ცვლილებების მიმართ დაფიქსირებულ პოლიტიკურ შეფასებებს. საქმე ისაა, 

რომ დღეს საჯარო ორგანიზაციებში განხორციელებული ნებისმიერი სახის ცვლილებამ, 

შეუძლებელია აიცილოს პოლიტიკური დატვირთვა. შესაბამისად, ყველანაირად ეცადეთ, 

რომ ცვლილებების პროცესში პოლიტიკური მხარდაჭერაც იყოს უზრუნველყოფილი. 

აღნიშნული, ხშირ შემთხევაში, ცვლილებების შედეგად მოსალოდნელ პოლიტიკურ 

კაპიტალზე აქცენტირებით მიიღწევა.   
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