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ადამ კაჰეინი საკონსულტაციო კომპანია Reos Partners-ის კემბრიჯის, მასაჩუსეტსის 
ოფისის პარტნიორი; ბესთსელერების ავტორი, როგორიცაა: „მწვავე პრობლემების გა- 
დაჭრა“, „ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმვა“, „ ძალა და სიყვარული“.

„მწვავე პრობლემების გადაჭრის“ შესახებ ნელსონ მანდელამ აღნიშნა: „ეს მნიშვნელ- 
ოვანი წიგნი ეხება ჩვენი დროის მთავარ გამოწვევას - მოვნახოთ გზა, რომ ერთიანი 
ძალებით გადავჭრათ ჩვენს მიერვე შექმნილი პრობლემები“. 

1991 და 1992 წლებში ადამ კაჰეინი აქტიურად იყო ჩართული სამხრეთ აფრიკაში ეგ- 
რეთ წოდებული „მონტ-ფლერის სცენარების“ შექმნის პროცესში. ამ პროცესმა, თავის 
მხრივ, მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა ქვეყნის დემოკრატიზაციის მიმართულებით.  
მას შემდეგ იგი ხელმძღვანელობდა სექტორთაშორის სოციალურ დიალოგებსა და ერ- 
თობლივ ქმედებებს 50-ზე მეტ ქვეყანაში.  

1990-იანი წლების დასაწყისში ადამ კაჰეინი ასევე იყო ლონდონის Royal Dutch Shell- 
ის სოციალური, პოლიტიკური, ეკონომიკური და ტექნოლოგიური სცენარების ხელმძღ- 
ვანელი. მას შემდეგ სტრატეგიული და სამეცნიერო პოზიციები არაერთ კორპორაციასა 
და ინსტიტუტში ეკავა.



როდესაც, 1992 წელს, მონტ ფლერის სავარჯიშო დასრულდა, შთაგონებასთან ერთად, გაურკ- 
ვევლობის გრძნობაც დამეუფლა. ჩემთვის ნათელი იყო, რომ ამ სავარჯიშომ ხელი შეუწყო სამხ- 
რეთ აფრიკაში ცვლილების განხორციელებას, მაგრამ ბუნდოვანი რჩებოდა ის, შეიძლებოდა თუ 
არა ამ მეთოდის სხვა კონტექსტში გამოყენება. რა სიტუაციებშია გამოსადეგი ტრანსფორმაცი- 
ული სცენარის დაგეგმვის ინსტრუმენტის გამოყენება და რა უშუალო შედეგები უნდა მივიღოთ 
სარგებლიანობის უზრუნველსაყოფად? რა ნაბიჯები უნდა გადავდგათ ამ შედეგების მისაღწევად? 

სწორედ ამ კითხვების წყალობით შევუდექი კვლევა-ძიებას, რომელიც აგერ უკვე 20 წელია 
გრძელდება. მას შემდეგ, რაც სამხრეთ აფრიკაში ჩავედი 1993 წელს, შევეცადე გამომეყნებინა 
ყველა შესაძლებლობა და იმ ადამიანებთან მემუშავა, რომლებიც მწვავე გამოწვევების წინა- 
აღმდეგ იბრძოდნენ. კოლეგებთან ერთად სხვადასხვა ქვეყნებში მრავალ პროექტზე მიმუშავია 
სხვადასხვა მასშტაბის პრობლემის დასაძლევად და სხვადასხვა მეთოდოლოგიის გამოყენებით. 
ეს გამოცდილება, რომელმაც ბევრი წარმატება მომიტანა და ბევრიც მარცხიც მაწვნია, ყოვ- 
ელთვის მაძლევდა სწავლის შესაძლებლობას და თანდათანობით, მისი წყალობით, ჩემს კითხ- 
ვებზე პასუხებიც ვიპოვე.

როდის უნდა გამოვიყენოთ ტრანსფორმაციული 
სცენარის დაგეგმვის სავარჯიშო

სამხრეთ აფრიკული კონტექსტი, სადაც დაიბადა მონტ ფლერის სცენარის სავარჯიშო, როგორც 
ჩანს, ზოგადი ტიპის სიტუაციის განსაკუთრებული მაგალითია. ტრანსფორმაციული სცენარის და- 
გეგმვა გამოადგებათ ადამიანებს, რომლებიც შემდეგი სამი მახასიათებლის მქონე სიტუაციაში იმ- 
ყოფებიან: 

პირველ რიგში, არსებული სიტუაცია ამ ადამიანებისთვის მიუღებელი, არასტაბილური ან არამდგ- 
რადია. ეს მდგომარეობა შეიძლება გარკვეული ხანი გრძელდებოდეს, ახლა ფორმირდებოდეს ან 
სულაც სამომავლოდ მიიღოს ასეთი სახე. ეს სიტუაცია შეიძლება ადამიანებს აშინებდეს ან მათში 
აღელვებისა და დაბნეულობის განცდას იწვევდეს, ნებისმიერ შემთხვევაში, ამ ადამიანებს უკვე 
აღარ შეუძლიათ, ან არ სურთ უწინდებურად გააგრძელონ ცხოვრება ან მოერგონ ან თავს უშ- 
ველონ და გაერიდონ მას. მათი აზრით, სიტუაციის ტრანსფორმაციის გარდა სხვა არჩევანი აღარც 
არსებობს. მონტ ფლერის პროექტის მონაწილეების აზრით, მაგალითად, აპარტეიდი იყო მიუღ- 
ებელი, არსტაბილური და არამდგრადი მდგომარეობა და სულ ახლად დაწყებული პოლიტიკური 
მოლაპარაკებები მათ საშუალებას აძლევდა წვლილი შეეტანათ ამ სიტუაციის ცვლილებაში. მე- 
ორე, ჰიპოთეტური მაგალითი შეიძლება იყოს ის სიტუაცია, როდესაც თემის წევრები უკვე წარმო- 
უდგენლად მიიჩნევენ მათ სკოლებში არსებულ მდგომარეობას და მისი შეცვლის სურვილი უჩნ- 
დებათ. 

მეორე: ამ ადამიანებს არ ძალუძთ საკუთარი ძალებითა და მხოლოდ მეგობრებისა და კოლე- 
გების დახმარებით შეცვალონ სიტუაცია. სურვილის მიუხედავადაც კი, მათ არ შესწევთ უნარი მო- 

ახდინონ ტრანსფორმაცია, რადგან ის სოციალურ-პოლიტიკურ-ეკონომიკური სისტემა (სექტორ- 
ის, თემის ან ეროვნულ დონეზე) სადაც ამ ადამიანებს უწევთ ცხოვრება და მუშაობა, მეტისმეტად 
რთულია იმისთვის, რომ მისი ტრანსფორმაცია მხოლოდ ერთმა ადამიანმა, ორგანიზაციამ ან 
სექტორმა შეძლოს იდეების სიმრავლის, რესურსებზე წვდომისა და ავტორიტეტის მიუხედავად. 
შესაბამისად, ადამიანებს უწევთ გამოძებნონ გზები ერთმანეთთან და სისტემის სხვა აქტორებთან 
თანამშრომლობისთვის. 

სამხრეთ აფრიკელები, რომლებსაც სურდათ აპარტეიდის შეცვლა, ათწლეულების განმავლობაში 
საპროტესტო გამოსვლებით, საერთაშორისო სანქციების გამოყენების მოთხოვნითა და შეიარაღ- 
ებული წინააღმდეგობით, ცდილობდნენ შეეცვალათ სიტუაცია, მაგრამ უშედეგოდ. მონტ ფლერმა 
და 1990-იანი წლების სხვა მსგავსმა პროცესებმა, რომლებიც აქტორთა მრავალფეროვნებით 
გამოირჩეოდა (და რომლებიც დააჩქარა ტრანსფორმაციის ხსენებულმა მცდელობებმა), ახალი 
შესაძლებლობა მისცა სამხრეთ აფრიკელებს სისტემის სხვადასხვა შემადგენელ სექტორთა შო- 
რის თანამშრომლობისთვის. სკოლებისა და თემების მაგალითს რომ დავუბრუნდეთ, სკოლებში 
არსებული მდგომარეობის ცვლილებისთვის შესაძლებელია საჭირო გახდეს არა მხოლოდ ამ 
პრობლემით შეწუხებული მოქალაქეებისა და სკოლების ადმინისტრაციის, არამედ მასწავლებ- 
ლების, მშობლების, მოსწავლეების და თემის სხვა წევრების ჩართულობაც. 

მესამე: ამ ადამიანებს არ შეუძლიათ უშუალოდ შეცვალონ სიტუაცია: შეხედულებები იმ აქტორ-  
თა შორის, რომელთა ერთობლივი მუშაობის გარეშე ტრანსფორმაცია შეუძლებელი იქნება, რად- 
იკალურად განსხვავდება, რაც თავის მხრივ, შეუძლებელს ხდის თანამშრომლობას პრობლემის 
გადაჭირს ირგვლივ. ეს აქტორები არა მხოლოდ გამოსავალზე, არამედ იმაზეც კი ვერ თანხდ- 
მებიან, თუ რა არის ძირითადი პრობლემა. საუკეთესო ვარიანტში, ისინი თანხმდებიან, რომ ამ- 
ჟამინდელი სტუაცია ყველასთვის პრობლემურია, თუმცა სხვადასხვა კუთხიდან და სხვადასხვა 
მიზეზების გამო. შესაბამისად, პირდაპირ გამოსავლის პოვნის მცდელობა მხოლოდ გააძლიერ- 
ებს წინააღმდეგობას და კიდევ უფრო მეტ სიხისტეს შემატებს მხარეებს. შესაბამისად, ტრანს- 
ფორმაციისადმი მიდგომა არაპირდაპირი უნდა იყოს და დაიწყოს თავდაპირველად ურთიერ- 
თობების ჩამოყალიბებით და განზრახვების შეჯერებით. 

მონტ ფლერის პროექტის მონაწილეთაგან ყველა თანხმდებოდა, რომ აპარტეიდი მეტად პრობ- 
ლემური იყო და ეს მდგომარეობა ცვლილებებს საჭიროებდა. თუმცა, მონაწილეებს უკიდურესად 
განსხვავებული შეხედულებები ქონდათ იმასთან დაკავშირებით, თუ კონკრეტულად რა პრობ- 
ლემებს ქმნიდა აპარტეიდი და რა ფორმით და გზებით უნდა განხორციელებულიყო ტრანს- 
ფორმაცია. სცენარის განვითარების კომპონენტმა საშუალება მისცა მონაწილეებს ეპოვათ საერ- 
თო საწყისი წერტილი. ზემოთ განხილულ სათემო სკოლების მაგალითს თუ მივუბრუნდებით, 
სკოლის ადმინისტრაციას, მასწავლებლებს, მოსწავლეებსა და მშობლებს დიდი ალბათობით უნა- 
ყოფო კამათის მრავალწლოვანი გამოცდილება ექნებოდათ, რაც იმას ნიშნავს, რომ მათ უბრა- 
ლოდ არ შეეძლებათ მარტივად დასხდომა და ერთად მუშაობის დაწყება. 

ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმვა, შესაბამისად, საშუალებას აძლევს ადამიანებს ერთობ- 
ლივად იმუშაონ იმ რთული, პრობლემური სიტუაციის გამოსასწორებლად, რომლის ტრანსფორ- 
მაციაც სურთ, მაგრამ პირდაპირ და ერთპიროვნულად ამის შესაძლებლობა არ გააჩნიათ. მო- 
მავალთან მუშაობის ეს მექანიზმი შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს ყველა დონეზე და ყვე- 
ლანაირი მასშტაბით არსებულ სიტუაციასთან გასამკლავებლად: ადგილობრივ, სექტორულ, რე- 
გიონალურ, ეროვნულ და გლობალურ დონეებზე (ამ წიგნში განხილული ყველა ამბავი ეროვ- 
ნულ დონეს ეხება, რადგან ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, ყველაზე უკეთ სწორედ ეს დო- 
ნე ვიცი). ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმვა სულაც არ არის ის ინსტრუმენტი, რომელიც 

სხვადასხვა აქტორს სიტუაციასთან ადაპტირების საშუალებას მისცემს ან დააჩქარებს ტრანს- 
ფორმაციის პროცესს ან სისრულეში მოიყვანს უკვე ჩამოყალიბებულ შემოთვაზებებს ან არჩევანს 
გააკეთებს რამდენიმე შემოთავაზებას შორის. ტრანფორმაციული სცენარის დაგეგმვა გახლავთ 
ის ინსტრუმენტი, რომლის საშუალებითაც სხვადასხვა ჩართულ აქტორს შეუძლია ითანამშრომ- 
ლოს, თავი დააღწიოს ჩიხურ სიტუაციას და მიაღწიოს პროგრესს.

როგორ მუშაობს ტრანსფორმაციული სცენარის 
დაგეგმვა

ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმვის პროცესში აქტორები შემდეგი ოთხი საშუალებით აღწე- 
ვენ საკუთარი თავისა და შესაბამისად, პრობლემური სიტუაციის ტრანსფორმაციას: 



როდესაც, 1992 წელს, მონტ ფლერის სავარჯიშო დასრულდა, შთაგონებასთან ერთად, გაურკ- 
ვევლობის გრძნობაც დამეუფლა. ჩემთვის ნათელი იყო, რომ ამ სავარჯიშომ ხელი შეუწყო სამხ- 
რეთ აფრიკაში ცვლილების განხორციელებას, მაგრამ ბუნდოვანი რჩებოდა ის, შეიძლებოდა თუ 
არა ამ მეთოდის სხვა კონტექსტში გამოყენება. რა სიტუაციებშია გამოსადეგი ტრანსფორმაცი- 
ული სცენარის დაგეგმვის ინსტრუმენტის გამოყენება და რა უშუალო შედეგები უნდა მივიღოთ 
სარგებლიანობის უზრუნველსაყოფად? რა ნაბიჯები უნდა გადავდგათ ამ შედეგების მისაღწევად? 

სწორედ ამ კითხვების წყალობით შევუდექი კვლევა-ძიებას, რომელიც აგერ უკვე 20 წელია 
გრძელდება. მას შემდეგ, რაც სამხრეთ აფრიკაში ჩავედი 1993 წელს, შევეცადე გამომეყნებინა 
ყველა შესაძლებლობა და იმ ადამიანებთან მემუშავა, რომლებიც მწვავე გამოწვევების წინა- 
აღმდეგ იბრძოდნენ. კოლეგებთან ერთად სხვადასხვა ქვეყნებში მრავალ პროექტზე მიმუშავია 
სხვადასხვა მასშტაბის პრობლემის დასაძლევად და სხვადასხვა მეთოდოლოგიის გამოყენებით. 
ეს გამოცდილება, რომელმაც ბევრი წარმატება მომიტანა და ბევრიც მარცხიც მაწვნია, ყოვ- 
ელთვის მაძლევდა სწავლის შესაძლებლობას და თანდათანობით, მისი წყალობით, ჩემს კითხ- 
ვებზე პასუხებიც ვიპოვე.

როდის უნდა გამოვიყენოთ ტრანსფორმაციული 
სცენარის დაგეგმვის სავარჯიშო

სამხრეთ აფრიკული კონტექსტი, სადაც დაიბადა მონტ ფლერის სცენარის სავარჯიშო, როგორც 
ჩანს, ზოგადი ტიპის სიტუაციის განსაკუთრებული მაგალითია. ტრანსფორმაციული სცენარის და- 
გეგმვა გამოადგებათ ადამიანებს, რომლებიც შემდეგი სამი მახასიათებლის მქონე სიტუაციაში იმ- 
ყოფებიან: 

პირველ რიგში, არსებული სიტუაცია ამ ადამიანებისთვის მიუღებელი, არასტაბილური ან არამდგ- 
რადია. ეს მდგომარეობა შეიძლება გარკვეული ხანი გრძელდებოდეს, ახლა ფორმირდებოდეს ან 
სულაც სამომავლოდ მიიღოს ასეთი სახე. ეს სიტუაცია შეიძლება ადამიანებს აშინებდეს ან მათში 
აღელვებისა და დაბნეულობის განცდას იწვევდეს, ნებისმიერ შემთხვევაში, ამ ადამიანებს უკვე 
აღარ შეუძლიათ, ან არ სურთ უწინდებურად გააგრძელონ ცხოვრება ან მოერგონ ან თავს უშ- 
ველონ და გაერიდონ მას. მათი აზრით, სიტუაციის ტრანსფორმაციის გარდა სხვა არჩევანი აღარც 
არსებობს. მონტ ფლერის პროექტის მონაწილეების აზრით, მაგალითად, აპარტეიდი იყო მიუღ- 
ებელი, არსტაბილური და არამდგრადი მდგომარეობა და სულ ახლად დაწყებული პოლიტიკური 
მოლაპარაკებები მათ საშუალებას აძლევდა წვლილი შეეტანათ ამ სიტუაციის ცვლილებაში. მე- 
ორე, ჰიპოთეტური მაგალითი შეიძლება იყოს ის სიტუაცია, როდესაც თემის წევრები უკვე წარმო- 
უდგენლად მიიჩნევენ მათ სკოლებში არსებულ მდგომარეობას და მისი შეცვლის სურვილი უჩნ- 
დებათ. 

მეორე: ამ ადამიანებს არ ძალუძთ საკუთარი ძალებითა და მხოლოდ მეგობრებისა და კოლე- 
გების დახმარებით შეცვალონ სიტუაცია. სურვილის მიუხედავადაც კი, მათ არ შესწევთ უნარი მო- 

ახდინონ ტრანსფორმაცია, რადგან ის სოციალურ-პოლიტიკურ-ეკონომიკური სისტემა (სექტორ- 
ის, თემის ან ეროვნულ დონეზე) სადაც ამ ადამიანებს უწევთ ცხოვრება და მუშაობა, მეტისმეტად 
რთულია იმისთვის, რომ მისი ტრანსფორმაცია მხოლოდ ერთმა ადამიანმა, ორგანიზაციამ ან 
სექტორმა შეძლოს იდეების სიმრავლის, რესურსებზე წვდომისა და ავტორიტეტის მიუხედავად. 
შესაბამისად, ადამიანებს უწევთ გამოძებნონ გზები ერთმანეთთან და სისტემის სხვა აქტორებთან 
თანამშრომლობისთვის. 

სამხრეთ აფრიკელები, რომლებსაც სურდათ აპარტეიდის შეცვლა, ათწლეულების განმავლობაში 
საპროტესტო გამოსვლებით, საერთაშორისო სანქციების გამოყენების მოთხოვნითა და შეიარაღ- 
ებული წინააღმდეგობით, ცდილობდნენ შეეცვალათ სიტუაცია, მაგრამ უშედეგოდ. მონტ ფლერმა 
და 1990-იანი წლების სხვა მსგავსმა პროცესებმა, რომლებიც აქტორთა მრავალფეროვნებით 
გამოირჩეოდა (და რომლებიც დააჩქარა ტრანსფორმაციის ხსენებულმა მცდელობებმა), ახალი 
შესაძლებლობა მისცა სამხრეთ აფრიკელებს სისტემის სხვადასხვა შემადგენელ სექტორთა შო- 
რის თანამშრომლობისთვის. სკოლებისა და თემების მაგალითს რომ დავუბრუნდეთ, სკოლებში 
არსებული მდგომარეობის ცვლილებისთვის შესაძლებელია საჭირო გახდეს არა მხოლოდ ამ 
პრობლემით შეწუხებული მოქალაქეებისა და სკოლების ადმინისტრაციის, არამედ მასწავლებ- 
ლების, მშობლების, მოსწავლეების და თემის სხვა წევრების ჩართულობაც. 

მესამე: ამ ადამიანებს არ შეუძლიათ უშუალოდ შეცვალონ სიტუაცია: შეხედულებები იმ აქტორ-  
თა შორის, რომელთა ერთობლივი მუშაობის გარეშე ტრანსფორმაცია შეუძლებელი იქნება, რად- 
იკალურად განსხვავდება, რაც თავის მხრივ, შეუძლებელს ხდის თანამშრომლობას პრობლემის 
გადაჭირს ირგვლივ. ეს აქტორები არა მხოლოდ გამოსავალზე, არამედ იმაზეც კი ვერ თანხდ- 
მებიან, თუ რა არის ძირითადი პრობლემა. საუკეთესო ვარიანტში, ისინი თანხმდებიან, რომ ამ- 
ჟამინდელი სტუაცია ყველასთვის პრობლემურია, თუმცა სხვადასხვა კუთხიდან და სხვადასხვა 
მიზეზების გამო. შესაბამისად, პირდაპირ გამოსავლის პოვნის მცდელობა მხოლოდ გააძლიერ- 
ებს წინააღმდეგობას და კიდევ უფრო მეტ სიხისტეს შემატებს მხარეებს. შესაბამისად, ტრანს- 
ფორმაციისადმი მიდგომა არაპირდაპირი უნდა იყოს და დაიწყოს თავდაპირველად ურთიერ- 
თობების ჩამოყალიბებით და განზრახვების შეჯერებით. 

მონტ ფლერის პროექტის მონაწილეთაგან ყველა თანხმდებოდა, რომ აპარტეიდი მეტად პრობ- 
ლემური იყო და ეს მდგომარეობა ცვლილებებს საჭიროებდა. თუმცა, მონაწილეებს უკიდურესად 
განსხვავებული შეხედულებები ქონდათ იმასთან დაკავშირებით, თუ კონკრეტულად რა პრობ- 
ლემებს ქმნიდა აპარტეიდი და რა ფორმით და გზებით უნდა განხორციელებულიყო ტრანს- 
ფორმაცია. სცენარის განვითარების კომპონენტმა საშუალება მისცა მონაწილეებს ეპოვათ საერ- 
თო საწყისი წერტილი. ზემოთ განხილულ სათემო სკოლების მაგალითს თუ მივუბრუნდებით, 
სკოლის ადმინისტრაციას, მასწავლებლებს, მოსწავლეებსა და მშობლებს დიდი ალბათობით უნა- 
ყოფო კამათის მრავალწლოვანი გამოცდილება ექნებოდათ, რაც იმას ნიშნავს, რომ მათ უბრა- 
ლოდ არ შეეძლებათ მარტივად დასხდომა და ერთად მუშაობის დაწყება. 

ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმვა, შესაბამისად, საშუალებას აძლევს ადამიანებს ერთობ- 
ლივად იმუშაონ იმ რთული, პრობლემური სიტუაციის გამოსასწორებლად, რომლის ტრანსფორ- 
მაციაც სურთ, მაგრამ პირდაპირ და ერთპიროვნულად ამის შესაძლებლობა არ გააჩნიათ. მო- 
მავალთან მუშაობის ეს მექანიზმი შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს ყველა დონეზე და ყვე- 
ლანაირი მასშტაბით არსებულ სიტუაციასთან გასამკლავებლად: ადგილობრივ, სექტორულ, რე- 
გიონალურ, ეროვნულ და გლობალურ დონეებზე (ამ წიგნში განხილული ყველა ამბავი ეროვ- 
ნულ დონეს ეხება, რადგან ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, ყველაზე უკეთ სწორედ ეს დო- 
ნე ვიცი). ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმვა სულაც არ არის ის ინსტრუმენტი, რომელიც 

სხვადასხვა აქტორს სიტუაციასთან ადაპტირების საშუალებას მისცემს ან დააჩქარებს ტრანს- 
ფორმაციის პროცესს ან სისრულეში მოიყვანს უკვე ჩამოყალიბებულ შემოთვაზებებს ან არჩევანს 
გააკეთებს რამდენიმე შემოთავაზებას შორის. ტრანფორმაციული სცენარის დაგეგმვა გახლავთ 
ის ინსტრუმენტი, რომლის საშუალებითაც სხვადასხვა ჩართულ აქტორს შეუძლია ითანამშრომ- 
ლოს, თავი დააღწიოს ჩიხურ სიტუაციას და მიაღწიოს პროგრესს.

როგორ მუშაობს ტრანსფორმაციული სცენარის 
დაგეგმვა

ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმვის პროცესში აქტორები შემდეგი ოთხი საშუალებით აღწე- 
ვენ საკუთარი თავისა და შესაბამისად, პრობლემური სიტუაციის ტრანსფორმაციას: 



როდესაც, 1992 წელს, მონტ ფლერის სავარჯიშო დასრულდა, შთაგონებასთან ერთად, გაურკ- 
ვევლობის გრძნობაც დამეუფლა. ჩემთვის ნათელი იყო, რომ ამ სავარჯიშომ ხელი შეუწყო სამხ- 
რეთ აფრიკაში ცვლილების განხორციელებას, მაგრამ ბუნდოვანი რჩებოდა ის, შეიძლებოდა თუ 
არა ამ მეთოდის სხვა კონტექსტში გამოყენება. რა სიტუაციებშია გამოსადეგი ტრანსფორმაცი- 
ული სცენარის დაგეგმვის ინსტრუმენტის გამოყენება და რა უშუალო შედეგები უნდა მივიღოთ 
სარგებლიანობის უზრუნველსაყოფად? რა ნაბიჯები უნდა გადავდგათ ამ შედეგების მისაღწევად? 

სწორედ ამ კითხვების წყალობით შევუდექი კვლევა-ძიებას, რომელიც აგერ უკვე 20 წელია 
გრძელდება. მას შემდეგ, რაც სამხრეთ აფრიკაში ჩავედი 1993 წელს, შევეცადე გამომეყნებინა 
ყველა შესაძლებლობა და იმ ადამიანებთან მემუშავა, რომლებიც მწვავე გამოწვევების წინა- 
აღმდეგ იბრძოდნენ. კოლეგებთან ერთად სხვადასხვა ქვეყნებში მრავალ პროექტზე მიმუშავია 
სხვადასხვა მასშტაბის პრობლემის დასაძლევად და სხვადასხვა მეთოდოლოგიის გამოყენებით. 
ეს გამოცდილება, რომელმაც ბევრი წარმატება მომიტანა და ბევრიც მარცხიც მაწვნია, ყოვ- 
ელთვის მაძლევდა სწავლის შესაძლებლობას და თანდათანობით, მისი წყალობით, ჩემს კითხ- 
ვებზე პასუხებიც ვიპოვე.

როდის უნდა გამოვიყენოთ ტრანსფორმაციული 
სცენარის დაგეგმვის სავარჯიშო

სამხრეთ აფრიკული კონტექსტი, სადაც დაიბადა მონტ ფლერის სცენარის სავარჯიშო, როგორც 
ჩანს, ზოგადი ტიპის სიტუაციის განსაკუთრებული მაგალითია. ტრანსფორმაციული სცენარის და- 
გეგმვა გამოადგებათ ადამიანებს, რომლებიც შემდეგი სამი მახასიათებლის მქონე სიტუაციაში იმ- 
ყოფებიან: 

პირველ რიგში, არსებული სიტუაცია ამ ადამიანებისთვის მიუღებელი, არასტაბილური ან არამდგ- 
რადია. ეს მდგომარეობა შეიძლება გარკვეული ხანი გრძელდებოდეს, ახლა ფორმირდებოდეს ან 
სულაც სამომავლოდ მიიღოს ასეთი სახე. ეს სიტუაცია შეიძლება ადამიანებს აშინებდეს ან მათში 
აღელვებისა და დაბნეულობის განცდას იწვევდეს, ნებისმიერ შემთხვევაში, ამ ადამიანებს უკვე 
აღარ შეუძლიათ, ან არ სურთ უწინდებურად გააგრძელონ ცხოვრება ან მოერგონ ან თავს უშ- 
ველონ და გაერიდონ მას. მათი აზრით, სიტუაციის ტრანსფორმაციის გარდა სხვა არჩევანი აღარც 
არსებობს. მონტ ფლერის პროექტის მონაწილეების აზრით, მაგალითად, აპარტეიდი იყო მიუღ- 
ებელი, არსტაბილური და არამდგრადი მდგომარეობა და სულ ახლად დაწყებული პოლიტიკური 
მოლაპარაკებები მათ საშუალებას აძლევდა წვლილი შეეტანათ ამ სიტუაციის ცვლილებაში. მე- 
ორე, ჰიპოთეტური მაგალითი შეიძლება იყოს ის სიტუაცია, როდესაც თემის წევრები უკვე წარმო- 
უდგენლად მიიჩნევენ მათ სკოლებში არსებულ მდგომარეობას და მისი შეცვლის სურვილი უჩნ- 
დებათ. 

მეორე: ამ ადამიანებს არ ძალუძთ საკუთარი ძალებითა და მხოლოდ მეგობრებისა და კოლე- 
გების დახმარებით შეცვალონ სიტუაცია. სურვილის მიუხედავადაც კი, მათ არ შესწევთ უნარი მო- 

ახდინონ ტრანსფორმაცია, რადგან ის სოციალურ-პოლიტიკურ-ეკონომიკური სისტემა (სექტორ- 
ის, თემის ან ეროვნულ დონეზე) სადაც ამ ადამიანებს უწევთ ცხოვრება და მუშაობა, მეტისმეტად 
რთულია იმისთვის, რომ მისი ტრანსფორმაცია მხოლოდ ერთმა ადამიანმა, ორგანიზაციამ ან 
სექტორმა შეძლოს იდეების სიმრავლის, რესურსებზე წვდომისა და ავტორიტეტის მიუხედავად. 
შესაბამისად, ადამიანებს უწევთ გამოძებნონ გზები ერთმანეთთან და სისტემის სხვა აქტორებთან 
თანამშრომლობისთვის. 

სამხრეთ აფრიკელები, რომლებსაც სურდათ აპარტეიდის შეცვლა, ათწლეულების განმავლობაში 
საპროტესტო გამოსვლებით, საერთაშორისო სანქციების გამოყენების მოთხოვნითა და შეიარაღ- 
ებული წინააღმდეგობით, ცდილობდნენ შეეცვალათ სიტუაცია, მაგრამ უშედეგოდ. მონტ ფლერმა 
და 1990-იანი წლების სხვა მსგავსმა პროცესებმა, რომლებიც აქტორთა მრავალფეროვნებით 
გამოირჩეოდა (და რომლებიც დააჩქარა ტრანსფორმაციის ხსენებულმა მცდელობებმა), ახალი 
შესაძლებლობა მისცა სამხრეთ აფრიკელებს სისტემის სხვადასხვა შემადგენელ სექტორთა შო- 
რის თანამშრომლობისთვის. სკოლებისა და თემების მაგალითს რომ დავუბრუნდეთ, სკოლებში 
არსებული მდგომარეობის ცვლილებისთვის შესაძლებელია საჭირო გახდეს არა მხოლოდ ამ 
პრობლემით შეწუხებული მოქალაქეებისა და სკოლების ადმინისტრაციის, არამედ მასწავლებ- 
ლების, მშობლების, მოსწავლეების და თემის სხვა წევრების ჩართულობაც. 

მესამე: ამ ადამიანებს არ შეუძლიათ უშუალოდ შეცვალონ სიტუაცია: შეხედულებები იმ აქტორ-  
თა შორის, რომელთა ერთობლივი მუშაობის გარეშე ტრანსფორმაცია შეუძლებელი იქნება, რად- 
იკალურად განსხვავდება, რაც თავის მხრივ, შეუძლებელს ხდის თანამშრომლობას პრობლემის 
გადაჭირს ირგვლივ. ეს აქტორები არა მხოლოდ გამოსავალზე, არამედ იმაზეც კი ვერ თანხდ- 
მებიან, თუ რა არის ძირითადი პრობლემა. საუკეთესო ვარიანტში, ისინი თანხმდებიან, რომ ამ- 
ჟამინდელი სტუაცია ყველასთვის პრობლემურია, თუმცა სხვადასხვა კუთხიდან და სხვადასხვა 
მიზეზების გამო. შესაბამისად, პირდაპირ გამოსავლის პოვნის მცდელობა მხოლოდ გააძლიერ- 
ებს წინააღმდეგობას და კიდევ უფრო მეტ სიხისტეს შემატებს მხარეებს. შესაბამისად, ტრანს- 
ფორმაციისადმი მიდგომა არაპირდაპირი უნდა იყოს და დაიწყოს თავდაპირველად ურთიერ- 
თობების ჩამოყალიბებით და განზრახვების შეჯერებით. 

მონტ ფლერის პროექტის მონაწილეთაგან ყველა თანხმდებოდა, რომ აპარტეიდი მეტად პრობ- 
ლემური იყო და ეს მდგომარეობა ცვლილებებს საჭიროებდა. თუმცა, მონაწილეებს უკიდურესად 
განსხვავებული შეხედულებები ქონდათ იმასთან დაკავშირებით, თუ კონკრეტულად რა პრობ- 
ლემებს ქმნიდა აპარტეიდი და რა ფორმით და გზებით უნდა განხორციელებულიყო ტრანს- 
ფორმაცია. სცენარის განვითარების კომპონენტმა საშუალება მისცა მონაწილეებს ეპოვათ საერ- 
თო საწყისი წერტილი. ზემოთ განხილულ სათემო სკოლების მაგალითს თუ მივუბრუნდებით, 
სკოლის ადმინისტრაციას, მასწავლებლებს, მოსწავლეებსა და მშობლებს დიდი ალბათობით უნა- 
ყოფო კამათის მრავალწლოვანი გამოცდილება ექნებოდათ, რაც იმას ნიშნავს, რომ მათ უბრა- 
ლოდ არ შეეძლებათ მარტივად დასხდომა და ერთად მუშაობის დაწყება. 

ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმვა, შესაბამისად, საშუალებას აძლევს ადამიანებს ერთობ- 
ლივად იმუშაონ იმ რთული, პრობლემური სიტუაციის გამოსასწორებლად, რომლის ტრანსფორ- 
მაციაც სურთ, მაგრამ პირდაპირ და ერთპიროვნულად ამის შესაძლებლობა არ გააჩნიათ. მო- 
მავალთან მუშაობის ეს მექანიზმი შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს ყველა დონეზე და ყვე- 
ლანაირი მასშტაბით არსებულ სიტუაციასთან გასამკლავებლად: ადგილობრივ, სექტორულ, რე- 
გიონალურ, ეროვნულ და გლობალურ დონეებზე (ამ წიგნში განხილული ყველა ამბავი ეროვ- 
ნულ დონეს ეხება, რადგან ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, ყველაზე უკეთ სწორედ ეს დო- 
ნე ვიცი). ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმვა სულაც არ არის ის ინსტრუმენტი, რომელიც 

სხვადასხვა აქტორს სიტუაციასთან ადაპტირების საშუალებას მისცემს ან დააჩქარებს ტრანს- 
ფორმაციის პროცესს ან სისრულეში მოიყვანს უკვე ჩამოყალიბებულ შემოთვაზებებს ან არჩევანს 
გააკეთებს რამდენიმე შემოთავაზებას შორის. ტრანფორმაციული სცენარის დაგეგმვა გახლავთ 
ის ინსტრუმენტი, რომლის საშუალებითაც სხვადასხვა ჩართულ აქტორს შეუძლია ითანამშრომ- 
ლოს, თავი დააღწიოს ჩიხურ სიტუაციას და მიაღწიოს პროგრესს.

როგორ მუშაობს ტრანსფორმაციული სცენარის 
დაგეგმვა

ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმვის პროცესში აქტორები შემდეგი ოთხი საშუალებით აღწე- 
ვენ საკუთარი თავისა და შესაბამისად, პრობლემური სიტუაციის ტრანსფორმაციას: 

მონტ ფლერის ამბავი ამ, ერთგვარი, ოთხნაწილიანი ლოგიკის კარგი მაგალითია. მონაწილეებ- 
მა ახლებურად გაიაზრეს ის პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური გამოწვევები, რომელთა 
წინაშეც სამხრეთ აფრიკელები იდგნენ და შემდეგ განავითარეს ამ გამოწვევებთან გამკლავების 
ოთხი სცენარი. მონაწილეებმა ჩამოაყალიბეს ახალი ურთიერთობები და კავშირები, განსაკუთ- 
რებით სხვადასხვა მხარეს მდგომი პარტიების, სექტორებისა და რასების ლიდერებს შორის. 
გარდა ამისა, მათ გაუჩნდათ ახალი განზრახვები იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ნაბიჯები უნდა 

აქტორები აღწევენ საკუთარი ცოდნის/გააზრების ტრანსფორმაციას. სცენარის 
შემადგენელი ამბები წარმოაჩენს იმ მოვლენების კოლექტიურ ანალიზს, რომ- 
ლებიც ვითარდება ან შესაძლოა განვითარდეს იმ სისტემაში ან მის სიახლო- 
ვეს, რომლის ნაწილსაც ეს აქტორები წარმოადგენენ. ისინი საკუთარ სიტუ- 
აციას, და რაც უმნიშვნელოვანესია, საკუთარ როლებს მოცემულ სიტუაციაში, 
ახლებურად უყურებენ. პოლარიზებულ და დამაბნეველ, ხშირად ჩიხურ სიტუ- 
აციაში, ამგვარი პერსპექტივა წინ წასვლის საშუალებას იძლევა.  

01

აქტორები ახდენენ მათი ურთიერთობების ტრანსფორმაციას. სცენარის დაგ- 
ეგმვის გუნდის წევრების ამპლუაში, აქტორებს უვითარდებათ თანაგანცდა და 
ნდობა გუნდის სხვა წევრებისა და სისტემის სხვა აქტორების მიმართ. ამავე 
დროს, მათ უძლიერდებათ თანამშრომლობის სურვილიც. სისტემათაშორისი 
ურთიერთობების განმტკიცება, ხშირად, ამგვარი პროექტების ერთ-ერთი ყვე- 
ლაზე მნიშვნელოვანი და მდგრადი უშუალო შედეგია. 

02

აქტორები ახდენენ საკუთარი განზრახვების ტრანსფორმაციას. ტრანსფორმი- 
რებული ცოდნა და ურთიერთობები აქტორებში ცვლილებებთან დაკავშირე- 
ბით საკუთარი შესაძლებლობებისა და ვალდებულებების გადააზრებას იწვევს. 
ისინი ახდენენ მათი ნების ტრანსფორმაციას. 

03

აქტორების ცოდნის, ურთიერთობებისა და განზრახვების ტრანსფორმაცია იწ- 
ვევს მათი ქმედებებისა და შესაბამისად, სიტუაციის ტრანსფორმაციასაც.04

გადაედგათ მათი გავლენის სფეროებში „სირაქლემის“, „სამიზნე იხვისა“ და „იკარუსის“ სცენ- 
არების თავიდან ასაცილებლად და „ფლამენგოების გაფრენის“ სცენარისთვის გზის გასათავის- 
უფლებლად. მომდევნო წლებში ამ ახალმა ცოდნამ, ურთიერთობებმა და განზრახვებმა შეს- 
აძლებლობა მისცა მონაწილეებს და სხვა პირებსა თუ უწყებებს, რომლებთანაც მათ ქონდათ 
საქმიანი ურთიერთობა, განეხორციელებინათ კოორდინირებული ქმედებები, რომლებიც, თავის 
მხრივ, დაეხმარა მათ განზრახვების სისრულეში მოყვანაში.
 
სათემო მაგალითს თუ მივუბრუნდებით, შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ ამ პრობლემით შეწ- 
უხებულმა მოქალაქეებმა, ადმინისტრატორებმა და მასწავლებლმებმა, ასევე მშობლებმა და მოს- 
წავლეებმა შეადგინეს რამდენიმე სცენარი (როგორც სასურველი, ასევე არასასრუველი) იმასთან 
დაკავშირებით, თუ როგორ შეიძლებოდა განვითარებულიყო მოვლენები თემისა და სკოლების 
ირგვლივ. ერთობლივმა მუშაობამ შეიძლება საშუალება მისცეს მათ უკეთ გაიგონ ერთმანეთის 
პოზიციები და გააღრმავონ ერთმანეთის მიმართ ნდობა, ასევე განსაზღვრონ ნაბიჯები სკოლებში 
სიტუაციის გაუმჯობესების მიზნით. ამის შემდეგ, მათ შეუძლიათ მიიღონ ზომები, ერთობლივად ან 
ინდივიდუალურად, ამ ცვილებების განსახორციელებლად. 

ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმვას შეუძლია ბიძგი მისცეს ტრანსფორმაციას, როგორც ეს 
ზემოთ მოყვანილ მაგალითებში მოხდა, იმ შემთხვევაში თუ ეს სამი კომპონენტი სახეზეა. ტრანს- 
ფორმაციული სცენარის დაგეგმვა წარმოადგენს სოციალურ ტექნოლოგიას, რომელიც აერთი- 
ანებს სამ, უკვე არსებულ ტექნოლოგიას და ქმნის ახალ ინსტრუმენტს ახალი შედეგების მისაღ- 
წევად. ეს ინსტრუმენტი არ იმუშავებს, თუ სახეზე არ გვაქვს თუნდაც ერთი კომპონენტი.
 
პირველი კომპონენტი გახლავთ ერთ გუნდად შეკრული გავლენიანი, გამოცდილი და დაინტერ- 
ესებული აქტორები, რომლებიც ქმნიან მთლიანი სისტემის სტრატეგიულ მიკროსამყაროს. სხვა 
სიტყვებით რომ ვთქვათ, ეს გუნდი არ წარმოადგენს სისტემის მხოლოდ ერთ ნაწილს, ან ბანაკს ან 
ფრაქციას და მათი ფუნქცია არ შემოიფარგლება მხოლოდ მეთვალყურეობით. ყველა წევრს სურს 
კონკრეტული პრობლემური სიტუაციის მოგვარება და იციან რომ ამას მხოლოდ საკუთარი ძა- 
ლებით ვერ შეძლებენ. მათი არჩევანი, იმუშაონ გუნდურად, ეფუძნება მათ რწმენას, რომ მათი 
წარმატების საწინდარი სწორედ ერთობლივი მუშაობაა.

მეორე კომპონენტი გახლავთ სივრცე, რომელშიც ამ აქტორებს შეუძლიათ გარდაქმნან საკუთ- 
არი ცოდნა, ურთიერთობები და განზრახვები. ამ სივრცის საზღვრები დამოკიდებულია იმაზე, თუ 
რამდენად დაცულად და უსაფრთხოდ გრძნობენ თავს გუნდის წევრები. თუმცა, ამ სივრცეში 
ზეწოლასაც უნდა გრძნობდნენ, რათა საკმაოდ რთული სამუშაო შეასრულონ. ამგვარი სივრცის 
მოწყობა მოითხოვს ყურადღების გამახვილებას ისეთ განზომილებებზე, რომლებშიც გუნდი სამ- 
უშაოს ასრულებს. იგულისხმება სავარჯიშოს პოლიტიკური პოზიციონირება: აქტორებმა უნდა 
იგრძნონ, რომ მათ აქვთ სისტემის სხვა წარმომადგენლებთან შეხვედრის შესაძლებლობა ისე, 
რომ ეს ღალატად არ ჩაეთვალოთ; სამუშაოს ფსიქო-სოციალური პირობები: აქტორებს უნდა 
შეეძლოთ საკუთარი ფიქრებისა და ქმედებების გაცნობიერება და მათი ეჭვქვეშ დაყენება; და 
ბოლოს შეხვედრების ადგილი, რაც მონაწილეებს მოდუნების და ამავე დროს კონცენტრირების 
საშუალებას უნდა აძლევდეს ხელისშემშლელი ფაქტორების გარეშე. 

მესამე კომპონენტს ინტენსიური პროცესი წარმოადგენს. ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმ- 
ვის პროცესში, აქტორები „წერენ“ მკაფიოდ მოყოლილ და ამავდროულად, შესაბამის, რეალის- 
ტურ და დამაფიქრებელ ამბებს. ეს ამბები იმაზეა, თუ რა შეიძლება მოხდეს და არა იმაზე, თუ რა 
მოხდება (პროგნოზი) ან რა უნდა მოხდეს (სურვილი ან შეთავაზება) მომავალში. შემდეგ, მონ- 
აწილეები მოქმედებენ ამ ამბების შედგენის პროცესში მიღებული ახალი ცოდნის შესაბამისად. 

სცენარის პროცესის უნიკალურობა იმაში მდგომარეობს, რომ ეს არის ერთდროულად პრაგ- 
მატულიც და შთამაგონებელიც, რაციონალური და ინტუიტური, დომინანტურ ნარატივებთან დაკ- 
ავშირებული და მათ მიმართ სკეპტიკურიც, დაბოლოს, სიტუაციის კონფლიქტურობისა და სირ- 
თულეში ჩაკარგულიც და მისგან გაცალკევებულიც. უფრო მეტიც, მომავალი არის უფრო ნე- 
იტრალური სივრცე, რომლის შესახებაც მონაწილეებს თანაბარი ინფორმაცია გააჩნიათ - უფრო 
სწორად, მათ ეს ინფორმაცია თანაბრად არ გააჩნიათ. 
 
ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმვის პროცესი, რომელიც პირველად მონტ ფლერში დაიწ- 
ყო, თავისი არსით წარმოადგენს ადაპტური სცენარის დაგეგმვის პროცესს, რომელიც კომპანია 
„Shell“-ში ორი ათწლეული წლით ადრე განხორციელდა. ადაპტური სცენარის დაგეგმვის პრო- 
ცესში, ორგანიზაციის ლიდერები თხზავენ ამბებს იმაზე, თუ როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვ- 
ლენები გარესამყაროში, კომპანიის გარეთ, რათა მათ შეძლონ შესაბამისი სტრატეგიების შექმნა 
და დაგეგმონ მათი ორგანიზაციის „გადარჩენა“ შესაძლო მომავლებში. კომპანია ამ პროცესს 
იმისთვის იყენებს, რომ მათ შეძლონ მოერგონ მომავალს, რომელიც არ ექვემდებარება პროგ- 
ნოზს და ან შეუძლებელია, ან მიზანშეუწონელია მასზე გავლენის მოხდენა. 

თუმცა, ადაპტური სცენარის დაგეგმვა მხოლოდ გარკვეულ ეტაპზეა სასარგებლო. ხანდახან სი- 
ტუაცია სრულიად მიუღებელი, არასტაბილური ან არამდგრადია იმისთვის, რათა ადამიანებს ად- 
აპტაციის სურვილი გაუჩნდეს. ამგვარ სიტუაციებში საჭიროა იმგვარი მიდგომის შემუშავება, რო- 
მელიც ადაპტაციას კი არა, არამედ მომავალზე გავლენის მოხდენას და მის ტრანსფორმაციას 
გულისხმობს. მაგალითად, მაღალი კრიმინოგენული დონის მქონე ადგილებში ცხოვრებისას 
ადაპტური მიდგომა გულისხმობს დაცვის დაქირავებას ან კარებზე მძლავრი საკეტებისა და სიგ- 
ნალიზაციის დამონტაჟებას, ხოლო ტრანსფორმაციული მიდგომის შემთხვვევაში საჭირო იქნება 
თემის დონეზე სხვადასხვა აქტორებთან მუშაობა კრიმინალის შესამცირებლად ან დასაძლევად. 
კიდევ ერთი მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, კლიმატის ცვლილების მიმართ ადაპტური რეაგირე- 
ბის შემთხვევაში, ავაშენებთ ჯებირების დამცავ სტრუქტურებს ზღვის გაზრდილი დონისგან თავის 
დასაცავად, ხოლო ტრანსფორმაციული მიდგომის შემთხვევაში, ვიმუშავებთ აქტორთა ფართო 
სპექტრთან გამონაბოლქვის შესამცირებლად. ორივე მიდგომა რაციონალური, პრაქტიკული და 
ლეგიტიმურია, მაგრამ ამავე დროს, ისინი ერთმანეთისგან განსხვავდება და მოითხოვს განსხ- 
ვავებული ტიპის ქმედებების განხორციელებას და განსხვავებული კავშირების ჩამოყალიბებას.  

შესაბამისად, ადაპტურ და ტრანსფორმაციულ მიდგომებს შორის ძირითადი განსხვავება მდგო- 
მარეობს მიზანში. ადაპტური სცენარის დაგეგმვის პროცესში გამოიყენება ამბები მოვლენათა სავ- 
არაუდო განვითარების შესახებ, ხოლო ტრანსფორმაციული სცენარის განვითარების დაგეგმვის 
დროს ივარაუდება, რომ მომავლის შესწავლა არასაკმარისია და ამიტომ მასში ჩართული აქტო- 
რები ასევე იკვლევენ, თუ როგორ შეიძლება გავლენის მოხდენა სავარაუდო სცენარებზე. ამ ორი 
განსხვავებული მიზნის მისაღწევად, ადაპტური სცენარის დაგეგმვა ყურადღებას ამახვილებს ახ- 
ალი სისტემური ცოდნის მოპოვებაზე, ხოლო ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმვის მიხედვით, 
ეს ცოდნა არ კმარა და საჭიროა ახალი, სექტორთაშორისი ურთიერთობების ჩამოყალიბება და 
სისტემური ტრანსფორმაციის მიზნად დასახვა. ამ ორი, განსხვავებული უშუალო შედეგის მისაღ- 
წევად, ადაპტური სცენარის დაგეგმვა მოითხოვს მკაცრად განსაზღვრულ პროცესს, ხოლო ტრანს- 
ფორმაციული მიდგომის თანახმად, მხოლოდ პროცესი არ კმარა და მიზნის მისაღწევად საჭიროა 
სხვადასხვა სისტემების წარმომადგენელი აქტორებისგან შემდგარი გუნდი და შესაბამისი 
სივრცეც.

ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმვა საშუალებას გვაძლევს გარდავქმნათ პრობლემური 
სიტუაცია იმ აქტორებთან მჭიდრო კავშირების დამყარებით, რომლებსაც ძალზე კარგად ესმით 
სიტუაცია,  ესმით ერთმანეთის და იციან, რისი გაკეთებაა მათ მიერ საჭირო. 

ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმვის
ხუთი ნაბიჯი

ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმვის ცოდნა 20 წლის განმავლობაში მიღწეულმა წარმატე- 
ბებმა და განცდილმა შეცდომებმა მასწავლა. უამრავი პროექტი მინახავს, რომლებიც დასაწყი- 
სიდანვე განწირული იყო, მინახავს ისინიც, რომლებიც იოლად იწყებოდა, მომსწრე ვარ იმისა, თუ 
როგორ შედიოდა პროექტები ჩიხში და შემდეგ როგორ პოულობდნენ მისი მონაწილეები გაგრ- 
ძელების გზებსა და საშულებებს. ამ გამოცდილების წყალობით, ვიცი რა მუშაობს და რა - არა და 
რა არის ამ წარმატებისა თუ წარუმატებლობის მიეზები. სწორედ ამ ცოდნაზე დაფუძნებით შევქ- 
მენი ხუთნაბიჯიანი მარტივი პროცესი. ეს ნაბიჯებია: მთელი სისტემის წარმომადგენელი აქტო- 
რებისგან გუნდის შეკვრა, მიმდინარე მოვლენებზე დაკვირვება, ამბების შედგენა იმაზე, თუ რა 
შეიძლება მოხდეს, განსაზღვრა იმისა, თუ რა უნდა გაკეთდეს და როგორ, დაბოლოს, ქმედითი 
ნაბიჯების გადადგმა სისტემის ტრანსფორმაციისთვის. ეს პროცესი იმ გზას ჰგავს, ნახირი რომ 
გადის ხოლმე: მართალია ეს გზა ერთადერთი მარშრუტი არ არის, მაგრამ უამრავი სხვა გზის 
მოსინჯვის შემდეგ ნახირმა სწორედ ეს შეარჩია და ამიტომ საიმედოდ მიიჩნია.  

ეს ხუთი ნაბიჯი წააგავს იმ ეგრეთ წოდებულ U-პროცესს, რომელსაც კომპლექსური პრობლემუ- 
რი სიტუაციის ტრანსფორმაციის მიზნით იყენებენ. U-პროცესი წარმოადგენს ტრანსფორმაციის 
მოდელს, რომელიც ხუთი კომპონენტისაგან შესდგება. ესენია: თანაინიცირება (coinitiating), რო- 
მელიც ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმვის პროცესის საწყის ეტაპს შეესაბამება, თანაშ- 
ეგრძნება (cosensing), რომელიც ჩვენი სცენარის დაკვირვებისა და კონსტრუირების ნაბიჯების 
მსგავსია, კოპრეზენცია (copresencing), ანუ აღმოჩენის ეტაპის ეკვივალენტი და  თანაშექმნა და 
თანაგანვითრება (cocreating, coevolving), რომელიც ტრანსფორმაციულ სცენარში ქმედითი ნა- 
ბიჯების გადადგმის ეტაპს წააგავს. U-პროცესი ირიბი პროცესია, ერთგვარი შემოვლითი გზა, იმ 
გაგებით, რომ ის წარმოადგენს ჩიხიდან გამოსვლისა და პრობლემური სიტუაციის ტრანსფორ- 
მაციის საშუალებას ამ სიტუაციისგან განრიდების მეშვეობით. ეს არის შემოქმედებითი პროცესი, 
რომელშიც მარჯვენა ხელმა არ იცის რას აკეთებს მარცხენა ხელი, მაგრამ ამის აღმოჩენა შე- 
საძლებელია განხორციელების პროცესში. ეს არის სპირალისებური პროცესი, რომელშიც ყველა 
კომპონენტი უწყვეტად მეორდება. 

ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმვის პროექტი შეიძლება იყოს ფართო ან ვიწრო, მსხვილი  
ან პატარა, ხანგრძლივვადიანი ან მოკლევადიანი. თუმცა, ჩემი გამოცდილება მეუბნება, რომ 
კომპლექსური პრობლემური სიტუაციის ტრანსფორმაციას გარკვეული იდეალური პარამეტრები 
ესაჭიროება. წარმატების მიღწევა ამ პარამეტრების გარეშეც შესაძლებელია, მაგრამ უფრო ძნე- 
ლია და ასევე, ამ შემთხვევაში, იმ მეთოდების გამოყენებაც მოგიწევთ, რომელიც ამ წიგნში არ 
არის აღწერილი. 

პირველი ნაბიჯის ფარგლებში, 5-დან 10 წევრამდე შემადგენლობის ძირითადი გუნდი ქმნის 
სცენარისტების ჯგუფს, დაახლოებით 25-დან 35 წევრამდე, რომლებიც მთელს სექტორს წარ- 
მოადგენენ (აქ ძირითადი გუნდის წევრებიც მოიზარებიან). ამაზე უფრო მცირე სცენარისტების 
ჯგუფი, დიდი ალბათობით ვერ იქნება წარმომადგენლობითი და შესაბამისად სავარჯიშოს დროს 
ვერ გამოვლინდება მთელი სისტემის გავლენები და განწყობები. მეორეს მხრივ, უფრო დიდი 
ზომის ჯგუფს გაუჭირდება კონსტრუქციული ურთიერთობების ჩამოყალიბება. არსებობს მეთო- 
დები, რომლებიც უფრო მსხვილ გუნდებში მუშაობისთვისაა გათვლილი, მაგრამ ისინი შეუთავ- 
სებელია სცენარის განვითარების პროცესის როგორც რაციონალური, ასევე ინტუიციური განზო- 
მილებების კომბინაციასთან. 

სცენარისტების ჯგუფის მიერ მეორე, მესამე და მეოთხე ნაბიჯების განხორციელება რამდენიმე - 
სამ ან ოთხდღიანი სამუშაო შეხვედრად ხდება, რომელთა ინტერვალებშიც მოსამზადებელი სამ- 
უშაოები მიმდინარეობს. საერთო ხანგრძლივობა ოთხიდან რვა თვემდე შეიძლება მერყეობდეს. 
პროცესი, რომელიც უფრო ცოტა ან ხანმოკლე სამუშაო შეხვედრებისგან შედგება, ნაკლებად 
სავარაუდოა, რომ შედეგიანი აღმოჩნდეს და მონაწილეებმა შეძლონ არსებული სიტუაციის 
სიღრმისეულად გააზრება და მათი ცოდნის, ურთიერთობებისა და განზრახვების ტრანსფორ- 
მირება (როგორც ჩემი პარტნრიორი ბილ ო’ბრაიენი ამბობდა ხოლმე დროსთან დაკავშირებით, 
ბავშვის ამ ქვეყნად მოვლინებას ცხრა თვე სჭირდება მიუხედავად იმისა, რამდენი ადამიანი 
მუშაობს ამაზე). თუ პროცესის განმავლობაში უფრო მეტი და უფრო ხანგრძლივი სამუშაო შეხ- 
ვედრა მოეწყობა დროის უფრო დიდ მონაკვეთზე, ძალზე გაგვიჭირდება საჭირო ენერგიის და 
იმპულსის შენარჩუნება.
  
დაბოლოს, სცენარისტების ჯგუფი სხვებთან ერთად, დგამს მეხუთე ნაბიჯს, რომლის დასრულებაც 
ოთხიდან რვა თვის პერიოდშია შესაძლებელია. დროის უფრო მოკლე პერიოდი საშუალებას არ 
მისცემს ჯგუფს საკუთარი მოქმედებებით მოახდინოს სიტუაციის ტრანსფორმაცია. ჯგუფის წევ- 
რების ქმედებები შეიძლება წლების განმავლობაში მწიფდებოდეს როგორც დაგეგმვის პროექ- 
ტის მიმდინარეობისას, ასევე მის მიღმაც. ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმვის პროექტმა 
შესაძლებელია ბიძგი მისცეს სისტემურ ტრანსფორმაციას, თუმცა ამ პროცესის დასრულებას შე- 
იძლება თაობები დასჭირდეს. 

ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმვა მარტივი პროცესია, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ის იოლია 
ან მისი წარმატებაა გარანტირებული. პროცესი თითქმის არასდროს მიდის გეგმის შესაბამისად 
და ამიტომ საჭირო ხდება ხოლმე მისი ხელახლა გააზრება კონტექსტის შესაბამისად. ასე, რომ 
მისი დასწავლის ერთადერთი გზა პროექტის მრავალგზის განხორციელებაა სხვადასხვა კონ- 
ტექსტში. 

ამგვარად, ხუთ მომდევნო თავში განხილული ხუთი ნაბიჯი, წარმოადგენს არა მზა რეცეპტს, 
არამედ ერთგვარ სახელმძღვანელო პრინციპებს, რომლებიც მხედველობაში უნდა ვიქონიოთ. 
თითოეულ ნაბიჯთან დაკავშირებით, მე მომყავს რამდენიმე განსხვავებული მაგალითი ჩემი გამ- 
ოცდილებიდან. ამ მაგალითებიდან ზოგიერთი წარმატებულ მუშაობაზეა, ხოლო ნაწილი წარუ- 
მატებელ შემთხვევებს აღწერს. მე ვამჯობინე ყურადღება გამემახვილებინა ჩემს საკუთარ გამ- 
ოცდილებაზე, რომლის მნიშვენლოვანი ნაწილი ექსტრემალურ სიტუაციებშია მიღებული, რადგან 
სწორედ ამგვარი სიტუაციები იძლევა იმ პროცესების უნივერსალური დინამიკის მკაფიოდ წარ- 
მოჩენის საშუალებას, რომელიც სტანდარტულ სიტუაციებში ძნელად შესამჩნევია. გარდა ამისა, 
ჩემი გამოცდილება ეფუძნება ცოდნას, რომელიც ამ პროცესების მიღმა და შორიდან ძნელად 
მოიპოვება. ამ ამბების ნაწილი მე უკვე მოვყევი, მაგრამ ამ წიგნში მათი გამოყენება ემსახურება 
კონკრეტულ მეთდოლოგიურ მიზნებს. დაბოლოს, თითოეული ნაბიჯისთვის მე გავწერე პროცესის 
წარმართვის კონკრეტული ინსტრუქციები. ეს პროცესები და ბმული, სადაც მოცემულია ახსნა და 
მაგალითები, თავმოყრილია თავში სახელწოდებით „რესურსები“. 
  



მონტ ფლერის ამბავი ამ, ერთგვარი, ოთხნაწილიანი ლოგიკის კარგი მაგალითია. მონაწილეებ- 
მა ახლებურად გაიაზრეს ის პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური გამოწვევები, რომელთა 
წინაშეც სამხრეთ აფრიკელები იდგნენ და შემდეგ განავითარეს ამ გამოწვევებთან გამკლავების 
ოთხი სცენარი. მონაწილეებმა ჩამოაყალიბეს ახალი ურთიერთობები და კავშირები, განსაკუთ- 
რებით სხვადასხვა მხარეს მდგომი პარტიების, სექტორებისა და რასების ლიდერებს შორის. 
გარდა ამისა, მათ გაუჩნდათ ახალი განზრახვები იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ნაბიჯები უნდა 

გადაედგათ მათი გავლენის სფეროებში „სირაქლემის“, „სამიზნე იხვისა“ და „იკარუსის“ სცენ- 
არების თავიდან ასაცილებლად და „ფლამენგოების გაფრენის“ სცენარისთვის გზის გასათავის- 
უფლებლად. მომდევნო წლებში ამ ახალმა ცოდნამ, ურთიერთობებმა და განზრახვებმა შეს- 
აძლებლობა მისცა მონაწილეებს და სხვა პირებსა თუ უწყებებს, რომლებთანაც მათ ქონდათ 
საქმიანი ურთიერთობა, განეხორციელებინათ კოორდინირებული ქმედებები, რომლებიც, თავის 
მხრივ, დაეხმარა მათ განზრახვების სისრულეში მოყვანაში.
 
სათემო მაგალითს თუ მივუბრუნდებით, შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ ამ პრობლემით შეწ- 
უხებულმა მოქალაქეებმა, ადმინისტრატორებმა და მასწავლებლმებმა, ასევე მშობლებმა და მოს- 
წავლეებმა შეადგინეს რამდენიმე სცენარი (როგორც სასურველი, ასევე არასასრუველი) იმასთან 
დაკავშირებით, თუ როგორ შეიძლებოდა განვითარებულიყო მოვლენები თემისა და სკოლების 
ირგვლივ. ერთობლივმა მუშაობამ შეიძლება საშუალება მისცეს მათ უკეთ გაიგონ ერთმანეთის 
პოზიციები და გააღრმავონ ერთმანეთის მიმართ ნდობა, ასევე განსაზღვრონ ნაბიჯები სკოლებში 
სიტუაციის გაუმჯობესების მიზნით. ამის შემდეგ, მათ შეუძლიათ მიიღონ ზომები, ერთობლივად ან 
ინდივიდუალურად, ამ ცვილებების განსახორციელებლად. 

ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმვას შეუძლია ბიძგი მისცეს ტრანსფორმაციას, როგორც ეს 
ზემოთ მოყვანილ მაგალითებში მოხდა, იმ შემთხვევაში თუ ეს სამი კომპონენტი სახეზეა. ტრანს- 
ფორმაციული სცენარის დაგეგმვა წარმოადგენს სოციალურ ტექნოლოგიას, რომელიც აერთი- 
ანებს სამ, უკვე არსებულ ტექნოლოგიას და ქმნის ახალ ინსტრუმენტს ახალი შედეგების მისაღ- 
წევად. ეს ინსტრუმენტი არ იმუშავებს, თუ სახეზე არ გვაქვს თუნდაც ერთი კომპონენტი.
 
პირველი კომპონენტი გახლავთ ერთ გუნდად შეკრული გავლენიანი, გამოცდილი და დაინტერ- 
ესებული აქტორები, რომლებიც ქმნიან მთლიანი სისტემის სტრატეგიულ მიკროსამყაროს. სხვა 
სიტყვებით რომ ვთქვათ, ეს გუნდი არ წარმოადგენს სისტემის მხოლოდ ერთ ნაწილს, ან ბანაკს ან 
ფრაქციას და მათი ფუნქცია არ შემოიფარგლება მხოლოდ მეთვალყურეობით. ყველა წევრს სურს 
კონკრეტული პრობლემური სიტუაციის მოგვარება და იციან რომ ამას მხოლოდ საკუთარი ძა- 
ლებით ვერ შეძლებენ. მათი არჩევანი, იმუშაონ გუნდურად, ეფუძნება მათ რწმენას, რომ მათი 
წარმატების საწინდარი სწორედ ერთობლივი მუშაობაა.

მეორე კომპონენტი გახლავთ სივრცე, რომელშიც ამ აქტორებს შეუძლიათ გარდაქმნან საკუთ- 
არი ცოდნა, ურთიერთობები და განზრახვები. ამ სივრცის საზღვრები დამოკიდებულია იმაზე, თუ 
რამდენად დაცულად და უსაფრთხოდ გრძნობენ თავს გუნდის წევრები. თუმცა, ამ სივრცეში 
ზეწოლასაც უნდა გრძნობდნენ, რათა საკმაოდ რთული სამუშაო შეასრულონ. ამგვარი სივრცის 
მოწყობა მოითხოვს ყურადღების გამახვილებას ისეთ განზომილებებზე, რომლებშიც გუნდი სამ- 
უშაოს ასრულებს. იგულისხმება სავარჯიშოს პოლიტიკური პოზიციონირება: აქტორებმა უნდა 
იგრძნონ, რომ მათ აქვთ სისტემის სხვა წარმომადგენლებთან შეხვედრის შესაძლებლობა ისე, 
რომ ეს ღალატად არ ჩაეთვალოთ; სამუშაოს ფსიქო-სოციალური პირობები: აქტორებს უნდა 
შეეძლოთ საკუთარი ფიქრებისა და ქმედებების გაცნობიერება და მათი ეჭვქვეშ დაყენება; და 
ბოლოს შეხვედრების ადგილი, რაც მონაწილეებს მოდუნების და ამავე დროს კონცენტრირების 
საშუალებას უნდა აძლევდეს ხელისშემშლელი ფაქტორების გარეშე. 

მესამე კომპონენტს ინტენსიური პროცესი წარმოადგენს. ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმ- 
ვის პროცესში, აქტორები „წერენ“ მკაფიოდ მოყოლილ და ამავდროულად, შესაბამის, რეალის- 
ტურ და დამაფიქრებელ ამბებს. ეს ამბები იმაზეა, თუ რა შეიძლება მოხდეს და არა იმაზე, თუ რა 
მოხდება (პროგნოზი) ან რა უნდა მოხდეს (სურვილი ან შეთავაზება) მომავალში. შემდეგ, მონ- 
აწილეები მოქმედებენ ამ ამბების შედგენის პროცესში მიღებული ახალი ცოდნის შესაბამისად. 

სცენარის პროცესის უნიკალურობა იმაში მდგომარეობს, რომ ეს არის ერთდროულად პრაგ- 
მატულიც და შთამაგონებელიც, რაციონალური და ინტუიტური, დომინანტურ ნარატივებთან დაკ- 
ავშირებული და მათ მიმართ სკეპტიკურიც, დაბოლოს, სიტუაციის კონფლიქტურობისა და სირ- 
თულეში ჩაკარგულიც და მისგან გაცალკევებულიც. უფრო მეტიც, მომავალი არის უფრო ნე- 
იტრალური სივრცე, რომლის შესახებაც მონაწილეებს თანაბარი ინფორმაცია გააჩნიათ - უფრო 
სწორად, მათ ეს ინფორმაცია თანაბრად არ გააჩნიათ. 
 
ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმვის პროცესი, რომელიც პირველად მონტ ფლერში დაიწ- 
ყო, თავისი არსით წარმოადგენს ადაპტური სცენარის დაგეგმვის პროცესს, რომელიც კომპანია 
„Shell“-ში ორი ათწლეული წლით ადრე განხორციელდა. ადაპტური სცენარის დაგეგმვის პრო- 
ცესში, ორგანიზაციის ლიდერები თხზავენ ამბებს იმაზე, თუ როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვ- 
ლენები გარესამყაროში, კომპანიის გარეთ, რათა მათ შეძლონ შესაბამისი სტრატეგიების შექმნა 
და დაგეგმონ მათი ორგანიზაციის „გადარჩენა“ შესაძლო მომავლებში. კომპანია ამ პროცესს 
იმისთვის იყენებს, რომ მათ შეძლონ მოერგონ მომავალს, რომელიც არ ექვემდებარება პროგ- 
ნოზს და ან შეუძლებელია, ან მიზანშეუწონელია მასზე გავლენის მოხდენა. 

თუმცა, ადაპტური სცენარის დაგეგმვა მხოლოდ გარკვეულ ეტაპზეა სასარგებლო. ხანდახან სი- 
ტუაცია სრულიად მიუღებელი, არასტაბილური ან არამდგრადია იმისთვის, რათა ადამიანებს ად- 
აპტაციის სურვილი გაუჩნდეს. ამგვარ სიტუაციებში საჭიროა იმგვარი მიდგომის შემუშავება, რო- 
მელიც ადაპტაციას კი არა, არამედ მომავალზე გავლენის მოხდენას და მის ტრანსფორმაციას 
გულისხმობს. მაგალითად, მაღალი კრიმინოგენული დონის მქონე ადგილებში ცხოვრებისას 
ადაპტური მიდგომა გულისხმობს დაცვის დაქირავებას ან კარებზე მძლავრი საკეტებისა და სიგ- 
ნალიზაციის დამონტაჟებას, ხოლო ტრანსფორმაციული მიდგომის შემთხვვევაში საჭირო იქნება 
თემის დონეზე სხვადასხვა აქტორებთან მუშაობა კრიმინალის შესამცირებლად ან დასაძლევად. 
კიდევ ერთი მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, კლიმატის ცვლილების მიმართ ადაპტური რეაგირე- 
ბის შემთხვევაში, ავაშენებთ ჯებირების დამცავ სტრუქტურებს ზღვის გაზრდილი დონისგან თავის 
დასაცავად, ხოლო ტრანსფორმაციული მიდგომის შემთხვევაში, ვიმუშავებთ აქტორთა ფართო 
სპექტრთან გამონაბოლქვის შესამცირებლად. ორივე მიდგომა რაციონალური, პრაქტიკული და 
ლეგიტიმურია, მაგრამ ამავე დროს, ისინი ერთმანეთისგან განსხვავდება და მოითხოვს განსხ- 
ვავებული ტიპის ქმედებების განხორციელებას და განსხვავებული კავშირების ჩამოყალიბებას.  

შესაბამისად, ადაპტურ და ტრანსფორმაციულ მიდგომებს შორის ძირითადი განსხვავება მდგო- 
მარეობს მიზანში. ადაპტური სცენარის დაგეგმვის პროცესში გამოიყენება ამბები მოვლენათა სავ- 
არაუდო განვითარების შესახებ, ხოლო ტრანსფორმაციული სცენარის განვითარების დაგეგმვის 
დროს ივარაუდება, რომ მომავლის შესწავლა არასაკმარისია და ამიტომ მასში ჩართული აქტო- 
რები ასევე იკვლევენ, თუ როგორ შეიძლება გავლენის მოხდენა სავარაუდო სცენარებზე. ამ ორი 
განსხვავებული მიზნის მისაღწევად, ადაპტური სცენარის დაგეგმვა ყურადღებას ამახვილებს ახ- 
ალი სისტემური ცოდნის მოპოვებაზე, ხოლო ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმვის მიხედვით, 
ეს ცოდნა არ კმარა და საჭიროა ახალი, სექტორთაშორისი ურთიერთობების ჩამოყალიბება და 
სისტემური ტრანსფორმაციის მიზნად დასახვა. ამ ორი, განსხვავებული უშუალო შედეგის მისაღ- 
წევად, ადაპტური სცენარის დაგეგმვა მოითხოვს მკაცრად განსაზღვრულ პროცესს, ხოლო ტრანს- 
ფორმაციული მიდგომის თანახმად, მხოლოდ პროცესი არ კმარა და მიზნის მისაღწევად საჭიროა 
სხვადასხვა სისტემების წარმომადგენელი აქტორებისგან შემდგარი გუნდი და შესაბამისი 
სივრცეც.

ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმვა საშუალებას გვაძლევს გარდავქმნათ პრობლემური 
სიტუაცია იმ აქტორებთან მჭიდრო კავშირების დამყარებით, რომლებსაც ძალზე კარგად ესმით 
სიტუაცია,  ესმით ერთმანეთის და იციან, რისი გაკეთებაა მათ მიერ საჭირო. 

ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმვის
ხუთი ნაბიჯი

ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმვის ცოდნა 20 წლის განმავლობაში მიღწეულმა წარმატე- 
ბებმა და განცდილმა შეცდომებმა მასწავლა. უამრავი პროექტი მინახავს, რომლებიც დასაწყი- 
სიდანვე განწირული იყო, მინახავს ისინიც, რომლებიც იოლად იწყებოდა, მომსწრე ვარ იმისა, თუ 
როგორ შედიოდა პროექტები ჩიხში და შემდეგ როგორ პოულობდნენ მისი მონაწილეები გაგრ- 
ძელების გზებსა და საშულებებს. ამ გამოცდილების წყალობით, ვიცი რა მუშაობს და რა - არა და 
რა არის ამ წარმატებისა თუ წარუმატებლობის მიეზები. სწორედ ამ ცოდნაზე დაფუძნებით შევქ- 
მენი ხუთნაბიჯიანი მარტივი პროცესი. ეს ნაბიჯებია: მთელი სისტემის წარმომადგენელი აქტო- 
რებისგან გუნდის შეკვრა, მიმდინარე მოვლენებზე დაკვირვება, ამბების შედგენა იმაზე, თუ რა 
შეიძლება მოხდეს, განსაზღვრა იმისა, თუ რა უნდა გაკეთდეს და როგორ, დაბოლოს, ქმედითი 
ნაბიჯების გადადგმა სისტემის ტრანსფორმაციისთვის. ეს პროცესი იმ გზას ჰგავს, ნახირი რომ 
გადის ხოლმე: მართალია ეს გზა ერთადერთი მარშრუტი არ არის, მაგრამ უამრავი სხვა გზის 
მოსინჯვის შემდეგ ნახირმა სწორედ ეს შეარჩია და ამიტომ საიმედოდ მიიჩნია.  

ეს ხუთი ნაბიჯი წააგავს იმ ეგრეთ წოდებულ U-პროცესს, რომელსაც კომპლექსური პრობლემუ- 
რი სიტუაციის ტრანსფორმაციის მიზნით იყენებენ. U-პროცესი წარმოადგენს ტრანსფორმაციის 
მოდელს, რომელიც ხუთი კომპონენტისაგან შესდგება. ესენია: თანაინიცირება (coinitiating), რო- 
მელიც ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმვის პროცესის საწყის ეტაპს შეესაბამება, თანაშ- 
ეგრძნება (cosensing), რომელიც ჩვენი სცენარის დაკვირვებისა და კონსტრუირების ნაბიჯების 
მსგავსია, კოპრეზენცია (copresencing), ანუ აღმოჩენის ეტაპის ეკვივალენტი და  თანაშექმნა და 
თანაგანვითრება (cocreating, coevolving), რომელიც ტრანსფორმაციულ სცენარში ქმედითი ნა- 
ბიჯების გადადგმის ეტაპს წააგავს. U-პროცესი ირიბი პროცესია, ერთგვარი შემოვლითი გზა, იმ 
გაგებით, რომ ის წარმოადგენს ჩიხიდან გამოსვლისა და პრობლემური სიტუაციის ტრანსფორ- 
მაციის საშუალებას ამ სიტუაციისგან განრიდების მეშვეობით. ეს არის შემოქმედებითი პროცესი, 
რომელშიც მარჯვენა ხელმა არ იცის რას აკეთებს მარცხენა ხელი, მაგრამ ამის აღმოჩენა შე- 
საძლებელია განხორციელების პროცესში. ეს არის სპირალისებური პროცესი, რომელშიც ყველა 
კომპონენტი უწყვეტად მეორდება. 

ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმვის პროექტი შეიძლება იყოს ფართო ან ვიწრო, მსხვილი  
ან პატარა, ხანგრძლივვადიანი ან მოკლევადიანი. თუმცა, ჩემი გამოცდილება მეუბნება, რომ 
კომპლექსური პრობლემური სიტუაციის ტრანსფორმაციას გარკვეული იდეალური პარამეტრები 
ესაჭიროება. წარმატების მიღწევა ამ პარამეტრების გარეშეც შესაძლებელია, მაგრამ უფრო ძნე- 
ლია და ასევე, ამ შემთხვევაში, იმ მეთოდების გამოყენებაც მოგიწევთ, რომელიც ამ წიგნში არ 
არის აღწერილი. 

პირველი ნაბიჯის ფარგლებში, 5-დან 10 წევრამდე შემადგენლობის ძირითადი გუნდი ქმნის 
სცენარისტების ჯგუფს, დაახლოებით 25-დან 35 წევრამდე, რომლებიც მთელს სექტორს წარ- 
მოადგენენ (აქ ძირითადი გუნდის წევრებიც მოიზარებიან). ამაზე უფრო მცირე სცენარისტების 
ჯგუფი, დიდი ალბათობით ვერ იქნება წარმომადგენლობითი და შესაბამისად სავარჯიშოს დროს 
ვერ გამოვლინდება მთელი სისტემის გავლენები და განწყობები. მეორეს მხრივ, უფრო დიდი 
ზომის ჯგუფს გაუჭირდება კონსტრუქციული ურთიერთობების ჩამოყალიბება. არსებობს მეთო- 
დები, რომლებიც უფრო მსხვილ გუნდებში მუშაობისთვისაა გათვლილი, მაგრამ ისინი შეუთავ- 
სებელია სცენარის განვითარების პროცესის როგორც რაციონალური, ასევე ინტუიციური განზო- 
მილებების კომბინაციასთან. 

სცენარისტების ჯგუფის მიერ მეორე, მესამე და მეოთხე ნაბიჯების განხორციელება რამდენიმე - 
სამ ან ოთხდღიანი სამუშაო შეხვედრად ხდება, რომელთა ინტერვალებშიც მოსამზადებელი სამ- 
უშაოები მიმდინარეობს. საერთო ხანგრძლივობა ოთხიდან რვა თვემდე შეიძლება მერყეობდეს. 
პროცესი, რომელიც უფრო ცოტა ან ხანმოკლე სამუშაო შეხვედრებისგან შედგება, ნაკლებად 
სავარაუდოა, რომ შედეგიანი აღმოჩნდეს და მონაწილეებმა შეძლონ არსებული სიტუაციის 
სიღრმისეულად გააზრება და მათი ცოდნის, ურთიერთობებისა და განზრახვების ტრანსფორ- 
მირება (როგორც ჩემი პარტნრიორი ბილ ო’ბრაიენი ამბობდა ხოლმე დროსთან დაკავშირებით, 
ბავშვის ამ ქვეყნად მოვლინებას ცხრა თვე სჭირდება მიუხედავად იმისა, რამდენი ადამიანი 
მუშაობს ამაზე). თუ პროცესის განმავლობაში უფრო მეტი და უფრო ხანგრძლივი სამუშაო შეხ- 
ვედრა მოეწყობა დროის უფრო დიდ მონაკვეთზე, ძალზე გაგვიჭირდება საჭირო ენერგიის და 
იმპულსის შენარჩუნება.
  
დაბოლოს, სცენარისტების ჯგუფი სხვებთან ერთად, დგამს მეხუთე ნაბიჯს, რომლის დასრულებაც 
ოთხიდან რვა თვის პერიოდშია შესაძლებელია. დროის უფრო მოკლე პერიოდი საშუალებას არ 
მისცემს ჯგუფს საკუთარი მოქმედებებით მოახდინოს სიტუაციის ტრანსფორმაცია. ჯგუფის წევ- 
რების ქმედებები შეიძლება წლების განმავლობაში მწიფდებოდეს როგორც დაგეგმვის პროექ- 
ტის მიმდინარეობისას, ასევე მის მიღმაც. ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმვის პროექტმა 
შესაძლებელია ბიძგი მისცეს სისტემურ ტრანსფორმაციას, თუმცა ამ პროცესის დასრულებას შე- 
იძლება თაობები დასჭირდეს. 

ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმვა მარტივი პროცესია, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ის იოლია 
ან მისი წარმატებაა გარანტირებული. პროცესი თითქმის არასდროს მიდის გეგმის შესაბამისად 
და ამიტომ საჭირო ხდება ხოლმე მისი ხელახლა გააზრება კონტექსტის შესაბამისად. ასე, რომ 
მისი დასწავლის ერთადერთი გზა პროექტის მრავალგზის განხორციელებაა სხვადასხვა კონ- 
ტექსტში. 

ამგვარად, ხუთ მომდევნო თავში განხილული ხუთი ნაბიჯი, წარმოადგენს არა მზა რეცეპტს, 
არამედ ერთგვარ სახელმძღვანელო პრინციპებს, რომლებიც მხედველობაში უნდა ვიქონიოთ. 
თითოეულ ნაბიჯთან დაკავშირებით, მე მომყავს რამდენიმე განსხვავებული მაგალითი ჩემი გამ- 
ოცდილებიდან. ამ მაგალითებიდან ზოგიერთი წარმატებულ მუშაობაზეა, ხოლო ნაწილი წარუ- 
მატებელ შემთხვევებს აღწერს. მე ვამჯობინე ყურადღება გამემახვილებინა ჩემს საკუთარ გამ- 
ოცდილებაზე, რომლის მნიშვენლოვანი ნაწილი ექსტრემალურ სიტუაციებშია მიღებული, რადგან 
სწორედ ამგვარი სიტუაციები იძლევა იმ პროცესების უნივერსალური დინამიკის მკაფიოდ წარ- 
მოჩენის საშუალებას, რომელიც სტანდარტულ სიტუაციებში ძნელად შესამჩნევია. გარდა ამისა, 
ჩემი გამოცდილება ეფუძნება ცოდნას, რომელიც ამ პროცესების მიღმა და შორიდან ძნელად 
მოიპოვება. ამ ამბების ნაწილი მე უკვე მოვყევი, მაგრამ ამ წიგნში მათი გამოყენება ემსახურება 
კონკრეტულ მეთდოლოგიურ მიზნებს. დაბოლოს, თითოეული ნაბიჯისთვის მე გავწერე პროცესის 
წარმართვის კონკრეტული ინსტრუქციები. ეს პროცესები და ბმული, სადაც მოცემულია ახსნა და 
მაგალითები, თავმოყრილია თავში სახელწოდებით „რესურსები“. 
  



მონტ ფლერის ამბავი ამ, ერთგვარი, ოთხნაწილიანი ლოგიკის კარგი მაგალითია. მონაწილეებ- 
მა ახლებურად გაიაზრეს ის პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური გამოწვევები, რომელთა 
წინაშეც სამხრეთ აფრიკელები იდგნენ და შემდეგ განავითარეს ამ გამოწვევებთან გამკლავების 
ოთხი სცენარი. მონაწილეებმა ჩამოაყალიბეს ახალი ურთიერთობები და კავშირები, განსაკუთ- 
რებით სხვადასხვა მხარეს მდგომი პარტიების, სექტორებისა და რასების ლიდერებს შორის. 
გარდა ამისა, მათ გაუჩნდათ ახალი განზრახვები იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ნაბიჯები უნდა 

გადაედგათ მათი გავლენის სფეროებში „სირაქლემის“, „სამიზნე იხვისა“ და „იკარუსის“ სცენ- 
არების თავიდან ასაცილებლად და „ფლამენგოების გაფრენის“ სცენარისთვის გზის გასათავის- 
უფლებლად. მომდევნო წლებში ამ ახალმა ცოდნამ, ურთიერთობებმა და განზრახვებმა შეს- 
აძლებლობა მისცა მონაწილეებს და სხვა პირებსა თუ უწყებებს, რომლებთანაც მათ ქონდათ 
საქმიანი ურთიერთობა, განეხორციელებინათ კოორდინირებული ქმედებები, რომლებიც, თავის 
მხრივ, დაეხმარა მათ განზრახვების სისრულეში მოყვანაში.
 
სათემო მაგალითს თუ მივუბრუნდებით, შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ ამ პრობლემით შეწ- 
უხებულმა მოქალაქეებმა, ადმინისტრატორებმა და მასწავლებლმებმა, ასევე მშობლებმა და მოს- 
წავლეებმა შეადგინეს რამდენიმე სცენარი (როგორც სასურველი, ასევე არასასრუველი) იმასთან 
დაკავშირებით, თუ როგორ შეიძლებოდა განვითარებულიყო მოვლენები თემისა და სკოლების 
ირგვლივ. ერთობლივმა მუშაობამ შეიძლება საშუალება მისცეს მათ უკეთ გაიგონ ერთმანეთის 
პოზიციები და გააღრმავონ ერთმანეთის მიმართ ნდობა, ასევე განსაზღვრონ ნაბიჯები სკოლებში 
სიტუაციის გაუმჯობესების მიზნით. ამის შემდეგ, მათ შეუძლიათ მიიღონ ზომები, ერთობლივად ან 
ინდივიდუალურად, ამ ცვილებების განსახორციელებლად. 

ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმვას შეუძლია ბიძგი მისცეს ტრანსფორმაციას, როგორც ეს 
ზემოთ მოყვანილ მაგალითებში მოხდა, იმ შემთხვევაში თუ ეს სამი კომპონენტი სახეზეა. ტრანს- 
ფორმაციული სცენარის დაგეგმვა წარმოადგენს სოციალურ ტექნოლოგიას, რომელიც აერთი- 
ანებს სამ, უკვე არსებულ ტექნოლოგიას და ქმნის ახალ ინსტრუმენტს ახალი შედეგების მისაღ- 
წევად. ეს ინსტრუმენტი არ იმუშავებს, თუ სახეზე არ გვაქვს თუნდაც ერთი კომპონენტი.
 
პირველი კომპონენტი გახლავთ ერთ გუნდად შეკრული გავლენიანი, გამოცდილი და დაინტერ- 
ესებული აქტორები, რომლებიც ქმნიან მთლიანი სისტემის სტრატეგიულ მიკროსამყაროს. სხვა 
სიტყვებით რომ ვთქვათ, ეს გუნდი არ წარმოადგენს სისტემის მხოლოდ ერთ ნაწილს, ან ბანაკს ან 
ფრაქციას და მათი ფუნქცია არ შემოიფარგლება მხოლოდ მეთვალყურეობით. ყველა წევრს სურს 
კონკრეტული პრობლემური სიტუაციის მოგვარება და იციან რომ ამას მხოლოდ საკუთარი ძა- 
ლებით ვერ შეძლებენ. მათი არჩევანი, იმუშაონ გუნდურად, ეფუძნება მათ რწმენას, რომ მათი 
წარმატების საწინდარი სწორედ ერთობლივი მუშაობაა.

მეორე კომპონენტი გახლავთ სივრცე, რომელშიც ამ აქტორებს შეუძლიათ გარდაქმნან საკუთ- 
არი ცოდნა, ურთიერთობები და განზრახვები. ამ სივრცის საზღვრები დამოკიდებულია იმაზე, თუ 
რამდენად დაცულად და უსაფრთხოდ გრძნობენ თავს გუნდის წევრები. თუმცა, ამ სივრცეში 
ზეწოლასაც უნდა გრძნობდნენ, რათა საკმაოდ რთული სამუშაო შეასრულონ. ამგვარი სივრცის 
მოწყობა მოითხოვს ყურადღების გამახვილებას ისეთ განზომილებებზე, რომლებშიც გუნდი სამ- 
უშაოს ასრულებს. იგულისხმება სავარჯიშოს პოლიტიკური პოზიციონირება: აქტორებმა უნდა 
იგრძნონ, რომ მათ აქვთ სისტემის სხვა წარმომადგენლებთან შეხვედრის შესაძლებლობა ისე, 
რომ ეს ღალატად არ ჩაეთვალოთ; სამუშაოს ფსიქო-სოციალური პირობები: აქტორებს უნდა 
შეეძლოთ საკუთარი ფიქრებისა და ქმედებების გაცნობიერება და მათი ეჭვქვეშ დაყენება; და 
ბოლოს შეხვედრების ადგილი, რაც მონაწილეებს მოდუნების და ამავე დროს კონცენტრირების 
საშუალებას უნდა აძლევდეს ხელისშემშლელი ფაქტორების გარეშე. 

მესამე კომპონენტს ინტენსიური პროცესი წარმოადგენს. ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმ- 
ვის პროცესში, აქტორები „წერენ“ მკაფიოდ მოყოლილ და ამავდროულად, შესაბამის, რეალის- 
ტურ და დამაფიქრებელ ამბებს. ეს ამბები იმაზეა, თუ რა შეიძლება მოხდეს და არა იმაზე, თუ რა 
მოხდება (პროგნოზი) ან რა უნდა მოხდეს (სურვილი ან შეთავაზება) მომავალში. შემდეგ, მონ- 
აწილეები მოქმედებენ ამ ამბების შედგენის პროცესში მიღებული ახალი ცოდნის შესაბამისად. 

სცენარის პროცესის უნიკალურობა იმაში მდგომარეობს, რომ ეს არის ერთდროულად პრაგ- 
მატულიც და შთამაგონებელიც, რაციონალური და ინტუიტური, დომინანტურ ნარატივებთან დაკ- 
ავშირებული და მათ მიმართ სკეპტიკურიც, დაბოლოს, სიტუაციის კონფლიქტურობისა და სირ- 
თულეში ჩაკარგულიც და მისგან გაცალკევებულიც. უფრო მეტიც, მომავალი არის უფრო ნე- 
იტრალური სივრცე, რომლის შესახებაც მონაწილეებს თანაბარი ინფორმაცია გააჩნიათ - უფრო 
სწორად, მათ ეს ინფორმაცია თანაბრად არ გააჩნიათ. 
 
ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმვის პროცესი, რომელიც პირველად მონტ ფლერში დაიწ- 
ყო, თავისი არსით წარმოადგენს ადაპტური სცენარის დაგეგმვის პროცესს, რომელიც კომპანია 
„Shell“-ში ორი ათწლეული წლით ადრე განხორციელდა. ადაპტური სცენარის დაგეგმვის პრო- 
ცესში, ორგანიზაციის ლიდერები თხზავენ ამბებს იმაზე, თუ როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვ- 
ლენები გარესამყაროში, კომპანიის გარეთ, რათა მათ შეძლონ შესაბამისი სტრატეგიების შექმნა 
და დაგეგმონ მათი ორგანიზაციის „გადარჩენა“ შესაძლო მომავლებში. კომპანია ამ პროცესს 
იმისთვის იყენებს, რომ მათ შეძლონ მოერგონ მომავალს, რომელიც არ ექვემდებარება პროგ- 
ნოზს და ან შეუძლებელია, ან მიზანშეუწონელია მასზე გავლენის მოხდენა. 

თუმცა, ადაპტური სცენარის დაგეგმვა მხოლოდ გარკვეულ ეტაპზეა სასარგებლო. ხანდახან სი- 
ტუაცია სრულიად მიუღებელი, არასტაბილური ან არამდგრადია იმისთვის, რათა ადამიანებს ად- 
აპტაციის სურვილი გაუჩნდეს. ამგვარ სიტუაციებში საჭიროა იმგვარი მიდგომის შემუშავება, რო- 
მელიც ადაპტაციას კი არა, არამედ მომავალზე გავლენის მოხდენას და მის ტრანსფორმაციას 
გულისხმობს. მაგალითად, მაღალი კრიმინოგენული დონის მქონე ადგილებში ცხოვრებისას 
ადაპტური მიდგომა გულისხმობს დაცვის დაქირავებას ან კარებზე მძლავრი საკეტებისა და სიგ- 
ნალიზაციის დამონტაჟებას, ხოლო ტრანსფორმაციული მიდგომის შემთხვვევაში საჭირო იქნება 
თემის დონეზე სხვადასხვა აქტორებთან მუშაობა კრიმინალის შესამცირებლად ან დასაძლევად. 
კიდევ ერთი მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, კლიმატის ცვლილების მიმართ ადაპტური რეაგირე- 
ბის შემთხვევაში, ავაშენებთ ჯებირების დამცავ სტრუქტურებს ზღვის გაზრდილი დონისგან თავის 
დასაცავად, ხოლო ტრანსფორმაციული მიდგომის შემთხვევაში, ვიმუშავებთ აქტორთა ფართო 
სპექტრთან გამონაბოლქვის შესამცირებლად. ორივე მიდგომა რაციონალური, პრაქტიკული და 
ლეგიტიმურია, მაგრამ ამავე დროს, ისინი ერთმანეთისგან განსხვავდება და მოითხოვს განსხ- 
ვავებული ტიპის ქმედებების განხორციელებას და განსხვავებული კავშირების ჩამოყალიბებას.  

შესაბამისად, ადაპტურ და ტრანსფორმაციულ მიდგომებს შორის ძირითადი განსხვავება მდგო- 
მარეობს მიზანში. ადაპტური სცენარის დაგეგმვის პროცესში გამოიყენება ამბები მოვლენათა სავ- 
არაუდო განვითარების შესახებ, ხოლო ტრანსფორმაციული სცენარის განვითარების დაგეგმვის 
დროს ივარაუდება, რომ მომავლის შესწავლა არასაკმარისია და ამიტომ მასში ჩართული აქტო- 
რები ასევე იკვლევენ, თუ როგორ შეიძლება გავლენის მოხდენა სავარაუდო სცენარებზე. ამ ორი 
განსხვავებული მიზნის მისაღწევად, ადაპტური სცენარის დაგეგმვა ყურადღებას ამახვილებს ახ- 
ალი სისტემური ცოდნის მოპოვებაზე, ხოლო ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმვის მიხედვით, 
ეს ცოდნა არ კმარა და საჭიროა ახალი, სექტორთაშორისი ურთიერთობების ჩამოყალიბება და 
სისტემური ტრანსფორმაციის მიზნად დასახვა. ამ ორი, განსხვავებული უშუალო შედეგის მისაღ- 
წევად, ადაპტური სცენარის დაგეგმვა მოითხოვს მკაცრად განსაზღვრულ პროცესს, ხოლო ტრანს- 
ფორმაციული მიდგომის თანახმად, მხოლოდ პროცესი არ კმარა და მიზნის მისაღწევად საჭიროა 
სხვადასხვა სისტემების წარმომადგენელი აქტორებისგან შემდგარი გუნდი და შესაბამისი 
სივრცეც.

ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმვა საშუალებას გვაძლევს გარდავქმნათ პრობლემური 
სიტუაცია იმ აქტორებთან მჭიდრო კავშირების დამყარებით, რომლებსაც ძალზე კარგად ესმით 
სიტუაცია,  ესმით ერთმანეთის და იციან, რისი გაკეთებაა მათ მიერ საჭირო. 

ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმვის
ხუთი ნაბიჯი

ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმვის ცოდნა 20 წლის განმავლობაში მიღწეულმა წარმატე- 
ბებმა და განცდილმა შეცდომებმა მასწავლა. უამრავი პროექტი მინახავს, რომლებიც დასაწყი- 
სიდანვე განწირული იყო, მინახავს ისინიც, რომლებიც იოლად იწყებოდა, მომსწრე ვარ იმისა, თუ 
როგორ შედიოდა პროექტები ჩიხში და შემდეგ როგორ პოულობდნენ მისი მონაწილეები გაგრ- 
ძელების გზებსა და საშულებებს. ამ გამოცდილების წყალობით, ვიცი რა მუშაობს და რა - არა და 
რა არის ამ წარმატებისა თუ წარუმატებლობის მიეზები. სწორედ ამ ცოდნაზე დაფუძნებით შევქ- 
მენი ხუთნაბიჯიანი მარტივი პროცესი. ეს ნაბიჯებია: მთელი სისტემის წარმომადგენელი აქტო- 
რებისგან გუნდის შეკვრა, მიმდინარე მოვლენებზე დაკვირვება, ამბების შედგენა იმაზე, თუ რა 
შეიძლება მოხდეს, განსაზღვრა იმისა, თუ რა უნდა გაკეთდეს და როგორ, დაბოლოს, ქმედითი 
ნაბიჯების გადადგმა სისტემის ტრანსფორმაციისთვის. ეს პროცესი იმ გზას ჰგავს, ნახირი რომ 
გადის ხოლმე: მართალია ეს გზა ერთადერთი მარშრუტი არ არის, მაგრამ უამრავი სხვა გზის 
მოსინჯვის შემდეგ ნახირმა სწორედ ეს შეარჩია და ამიტომ საიმედოდ მიიჩნია.  

ეს ხუთი ნაბიჯი წააგავს იმ ეგრეთ წოდებულ U-პროცესს, რომელსაც კომპლექსური პრობლემუ- 
რი სიტუაციის ტრანსფორმაციის მიზნით იყენებენ. U-პროცესი წარმოადგენს ტრანსფორმაციის 
მოდელს, რომელიც ხუთი კომპონენტისაგან შესდგება. ესენია: თანაინიცირება (coinitiating), რო- 
მელიც ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმვის პროცესის საწყის ეტაპს შეესაბამება, თანაშ- 
ეგრძნება (cosensing), რომელიც ჩვენი სცენარის დაკვირვებისა და კონსტრუირების ნაბიჯების 
მსგავსია, კოპრეზენცია (copresencing), ანუ აღმოჩენის ეტაპის ეკვივალენტი და  თანაშექმნა და 
თანაგანვითრება (cocreating, coevolving), რომელიც ტრანსფორმაციულ სცენარში ქმედითი ნა- 
ბიჯების გადადგმის ეტაპს წააგავს. U-პროცესი ირიბი პროცესია, ერთგვარი შემოვლითი გზა, იმ 
გაგებით, რომ ის წარმოადგენს ჩიხიდან გამოსვლისა და პრობლემური სიტუაციის ტრანსფორ- 
მაციის საშუალებას ამ სიტუაციისგან განრიდების მეშვეობით. ეს არის შემოქმედებითი პროცესი, 
რომელშიც მარჯვენა ხელმა არ იცის რას აკეთებს მარცხენა ხელი, მაგრამ ამის აღმოჩენა შე- 
საძლებელია განხორციელების პროცესში. ეს არის სპირალისებური პროცესი, რომელშიც ყველა 
კომპონენტი უწყვეტად მეორდება. 

ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმვის პროექტი შეიძლება იყოს ფართო ან ვიწრო, მსხვილი  
ან პატარა, ხანგრძლივვადიანი ან მოკლევადიანი. თუმცა, ჩემი გამოცდილება მეუბნება, რომ 
კომპლექსური პრობლემური სიტუაციის ტრანსფორმაციას გარკვეული იდეალური პარამეტრები 
ესაჭიროება. წარმატების მიღწევა ამ პარამეტრების გარეშეც შესაძლებელია, მაგრამ უფრო ძნე- 
ლია და ასევე, ამ შემთხვევაში, იმ მეთოდების გამოყენებაც მოგიწევთ, რომელიც ამ წიგნში არ 
არის აღწერილი. 

პირველი ნაბიჯის ფარგლებში, 5-დან 10 წევრამდე შემადგენლობის ძირითადი გუნდი ქმნის 
სცენარისტების ჯგუფს, დაახლოებით 25-დან 35 წევრამდე, რომლებიც მთელს სექტორს წარ- 
მოადგენენ (აქ ძირითადი გუნდის წევრებიც მოიზარებიან). ამაზე უფრო მცირე სცენარისტების 
ჯგუფი, დიდი ალბათობით ვერ იქნება წარმომადგენლობითი და შესაბამისად სავარჯიშოს დროს 
ვერ გამოვლინდება მთელი სისტემის გავლენები და განწყობები. მეორეს მხრივ, უფრო დიდი 
ზომის ჯგუფს გაუჭირდება კონსტრუქციული ურთიერთობების ჩამოყალიბება. არსებობს მეთო- 
დები, რომლებიც უფრო მსხვილ გუნდებში მუშაობისთვისაა გათვლილი, მაგრამ ისინი შეუთავ- 
სებელია სცენარის განვითარების პროცესის როგორც რაციონალური, ასევე ინტუიციური განზო- 
მილებების კომბინაციასთან. 

სცენარისტების ჯგუფის მიერ მეორე, მესამე და მეოთხე ნაბიჯების განხორციელება რამდენიმე - 
სამ ან ოთხდღიანი სამუშაო შეხვედრად ხდება, რომელთა ინტერვალებშიც მოსამზადებელი სამ- 
უშაოები მიმდინარეობს. საერთო ხანგრძლივობა ოთხიდან რვა თვემდე შეიძლება მერყეობდეს. 
პროცესი, რომელიც უფრო ცოტა ან ხანმოკლე სამუშაო შეხვედრებისგან შედგება, ნაკლებად 
სავარაუდოა, რომ შედეგიანი აღმოჩნდეს და მონაწილეებმა შეძლონ არსებული სიტუაციის 
სიღრმისეულად გააზრება და მათი ცოდნის, ურთიერთობებისა და განზრახვების ტრანსფორ- 
მირება (როგორც ჩემი პარტნრიორი ბილ ო’ბრაიენი ამბობდა ხოლმე დროსთან დაკავშირებით, 
ბავშვის ამ ქვეყნად მოვლინებას ცხრა თვე სჭირდება მიუხედავად იმისა, რამდენი ადამიანი 
მუშაობს ამაზე). თუ პროცესის განმავლობაში უფრო მეტი და უფრო ხანგრძლივი სამუშაო შეხ- 
ვედრა მოეწყობა დროის უფრო დიდ მონაკვეთზე, ძალზე გაგვიჭირდება საჭირო ენერგიის და 
იმპულსის შენარჩუნება.
  
დაბოლოს, სცენარისტების ჯგუფი სხვებთან ერთად, დგამს მეხუთე ნაბიჯს, რომლის დასრულებაც 
ოთხიდან რვა თვის პერიოდშია შესაძლებელია. დროის უფრო მოკლე პერიოდი საშუალებას არ 
მისცემს ჯგუფს საკუთარი მოქმედებებით მოახდინოს სიტუაციის ტრანსფორმაცია. ჯგუფის წევ- 
რების ქმედებები შეიძლება წლების განმავლობაში მწიფდებოდეს როგორც დაგეგმვის პროექ- 
ტის მიმდინარეობისას, ასევე მის მიღმაც. ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმვის პროექტმა 
შესაძლებელია ბიძგი მისცეს სისტემურ ტრანსფორმაციას, თუმცა ამ პროცესის დასრულებას შე- 
იძლება თაობები დასჭირდეს. 

ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმვა მარტივი პროცესია, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ის იოლია 
ან მისი წარმატებაა გარანტირებული. პროცესი თითქმის არასდროს მიდის გეგმის შესაბამისად 
და ამიტომ საჭირო ხდება ხოლმე მისი ხელახლა გააზრება კონტექსტის შესაბამისად. ასე, რომ 
მისი დასწავლის ერთადერთი გზა პროექტის მრავალგზის განხორციელებაა სხვადასხვა კონ- 
ტექსტში. 

ამგვარად, ხუთ მომდევნო თავში განხილული ხუთი ნაბიჯი, წარმოადგენს არა მზა რეცეპტს, 
არამედ ერთგვარ სახელმძღვანელო პრინციპებს, რომლებიც მხედველობაში უნდა ვიქონიოთ. 
თითოეულ ნაბიჯთან დაკავშირებით, მე მომყავს რამდენიმე განსხვავებული მაგალითი ჩემი გამ- 
ოცდილებიდან. ამ მაგალითებიდან ზოგიერთი წარმატებულ მუშაობაზეა, ხოლო ნაწილი წარუ- 
მატებელ შემთხვევებს აღწერს. მე ვამჯობინე ყურადღება გამემახვილებინა ჩემს საკუთარ გამ- 
ოცდილებაზე, რომლის მნიშვენლოვანი ნაწილი ექსტრემალურ სიტუაციებშია მიღებული, რადგან 
სწორედ ამგვარი სიტუაციები იძლევა იმ პროცესების უნივერსალური დინამიკის მკაფიოდ წარ- 
მოჩენის საშუალებას, რომელიც სტანდარტულ სიტუაციებში ძნელად შესამჩნევია. გარდა ამისა, 
ჩემი გამოცდილება ეფუძნება ცოდნას, რომელიც ამ პროცესების მიღმა და შორიდან ძნელად 
მოიპოვება. ამ ამბების ნაწილი მე უკვე მოვყევი, მაგრამ ამ წიგნში მათი გამოყენება ემსახურება 
კონკრეტულ მეთდოლოგიურ მიზნებს. დაბოლოს, თითოეული ნაბიჯისთვის მე გავწერე პროცესის 
წარმართვის კონკრეტული ინსტრუქციები. ეს პროცესები და ბმული, სადაც მოცემულია ახსნა და 
მაგალითები, თავმოყრილია თავში სახელწოდებით „რესურსები“. 
  



მონტ ფლერის ამბავი ამ, ერთგვარი, ოთხნაწილიანი ლოგიკის კარგი მაგალითია. მონაწილეებ- 
მა ახლებურად გაიაზრეს ის პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური გამოწვევები, რომელთა 
წინაშეც სამხრეთ აფრიკელები იდგნენ და შემდეგ განავითარეს ამ გამოწვევებთან გამკლავების 
ოთხი სცენარი. მონაწილეებმა ჩამოაყალიბეს ახალი ურთიერთობები და კავშირები, განსაკუთ- 
რებით სხვადასხვა მხარეს მდგომი პარტიების, სექტორებისა და რასების ლიდერებს შორის. 
გარდა ამისა, მათ გაუჩნდათ ახალი განზრახვები იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ნაბიჯები უნდა 

გადაედგათ მათი გავლენის სფეროებში „სირაქლემის“, „სამიზნე იხვისა“ და „იკარუსის“ სცენ- 
არების თავიდან ასაცილებლად და „ფლამენგოების გაფრენის“ სცენარისთვის გზის გასათავის- 
უფლებლად. მომდევნო წლებში ამ ახალმა ცოდნამ, ურთიერთობებმა და განზრახვებმა შეს- 
აძლებლობა მისცა მონაწილეებს და სხვა პირებსა თუ უწყებებს, რომლებთანაც მათ ქონდათ 
საქმიანი ურთიერთობა, განეხორციელებინათ კოორდინირებული ქმედებები, რომლებიც, თავის 
მხრივ, დაეხმარა მათ განზრახვების სისრულეში მოყვანაში.
 
სათემო მაგალითს თუ მივუბრუნდებით, შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ ამ პრობლემით შეწ- 
უხებულმა მოქალაქეებმა, ადმინისტრატორებმა და მასწავლებლმებმა, ასევე მშობლებმა და მოს- 
წავლეებმა შეადგინეს რამდენიმე სცენარი (როგორც სასურველი, ასევე არასასრუველი) იმასთან 
დაკავშირებით, თუ როგორ შეიძლებოდა განვითარებულიყო მოვლენები თემისა და სკოლების 
ირგვლივ. ერთობლივმა მუშაობამ შეიძლება საშუალება მისცეს მათ უკეთ გაიგონ ერთმანეთის 
პოზიციები და გააღრმავონ ერთმანეთის მიმართ ნდობა, ასევე განსაზღვრონ ნაბიჯები სკოლებში 
სიტუაციის გაუმჯობესების მიზნით. ამის შემდეგ, მათ შეუძლიათ მიიღონ ზომები, ერთობლივად ან 
ინდივიდუალურად, ამ ცვილებების განსახორციელებლად. 

ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმვას შეუძლია ბიძგი მისცეს ტრანსფორმაციას, როგორც ეს 
ზემოთ მოყვანილ მაგალითებში მოხდა, იმ შემთხვევაში თუ ეს სამი კომპონენტი სახეზეა. ტრანს- 
ფორმაციული სცენარის დაგეგმვა წარმოადგენს სოციალურ ტექნოლოგიას, რომელიც აერთი- 
ანებს სამ, უკვე არსებულ ტექნოლოგიას და ქმნის ახალ ინსტრუმენტს ახალი შედეგების მისაღ- 
წევად. ეს ინსტრუმენტი არ იმუშავებს, თუ სახეზე არ გვაქვს თუნდაც ერთი კომპონენტი.
 
პირველი კომპონენტი გახლავთ ერთ გუნდად შეკრული გავლენიანი, გამოცდილი და დაინტერ- 
ესებული აქტორები, რომლებიც ქმნიან მთლიანი სისტემის სტრატეგიულ მიკროსამყაროს. სხვა 
სიტყვებით რომ ვთქვათ, ეს გუნდი არ წარმოადგენს სისტემის მხოლოდ ერთ ნაწილს, ან ბანაკს ან 
ფრაქციას და მათი ფუნქცია არ შემოიფარგლება მხოლოდ მეთვალყურეობით. ყველა წევრს სურს 
კონკრეტული პრობლემური სიტუაციის მოგვარება და იციან რომ ამას მხოლოდ საკუთარი ძა- 
ლებით ვერ შეძლებენ. მათი არჩევანი, იმუშაონ გუნდურად, ეფუძნება მათ რწმენას, რომ მათი 
წარმატების საწინდარი სწორედ ერთობლივი მუშაობაა.

მეორე კომპონენტი გახლავთ სივრცე, რომელშიც ამ აქტორებს შეუძლიათ გარდაქმნან საკუთ- 
არი ცოდნა, ურთიერთობები და განზრახვები. ამ სივრცის საზღვრები დამოკიდებულია იმაზე, თუ 
რამდენად დაცულად და უსაფრთხოდ გრძნობენ თავს გუნდის წევრები. თუმცა, ამ სივრცეში 
ზეწოლასაც უნდა გრძნობდნენ, რათა საკმაოდ რთული სამუშაო შეასრულონ. ამგვარი სივრცის 
მოწყობა მოითხოვს ყურადღების გამახვილებას ისეთ განზომილებებზე, რომლებშიც გუნდი სამ- 
უშაოს ასრულებს. იგულისხმება სავარჯიშოს პოლიტიკური პოზიციონირება: აქტორებმა უნდა 
იგრძნონ, რომ მათ აქვთ სისტემის სხვა წარმომადგენლებთან შეხვედრის შესაძლებლობა ისე, 
რომ ეს ღალატად არ ჩაეთვალოთ; სამუშაოს ფსიქო-სოციალური პირობები: აქტორებს უნდა 
შეეძლოთ საკუთარი ფიქრებისა და ქმედებების გაცნობიერება და მათი ეჭვქვეშ დაყენება; და 
ბოლოს შეხვედრების ადგილი, რაც მონაწილეებს მოდუნების და ამავე დროს კონცენტრირების 
საშუალებას უნდა აძლევდეს ხელისშემშლელი ფაქტორების გარეშე. 

მესამე კომპონენტს ინტენსიური პროცესი წარმოადგენს. ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმ- 
ვის პროცესში, აქტორები „წერენ“ მკაფიოდ მოყოლილ და ამავდროულად, შესაბამის, რეალის- 
ტურ და დამაფიქრებელ ამბებს. ეს ამბები იმაზეა, თუ რა შეიძლება მოხდეს და არა იმაზე, თუ რა 
მოხდება (პროგნოზი) ან რა უნდა მოხდეს (სურვილი ან შეთავაზება) მომავალში. შემდეგ, მონ- 
აწილეები მოქმედებენ ამ ამბების შედგენის პროცესში მიღებული ახალი ცოდნის შესაბამისად. 

სცენარის პროცესის უნიკალურობა იმაში მდგომარეობს, რომ ეს არის ერთდროულად პრაგ- 
მატულიც და შთამაგონებელიც, რაციონალური და ინტუიტური, დომინანტურ ნარატივებთან დაკ- 
ავშირებული და მათ მიმართ სკეპტიკურიც, დაბოლოს, სიტუაციის კონფლიქტურობისა და სირ- 
თულეში ჩაკარგულიც და მისგან გაცალკევებულიც. უფრო მეტიც, მომავალი არის უფრო ნე- 
იტრალური სივრცე, რომლის შესახებაც მონაწილეებს თანაბარი ინფორმაცია გააჩნიათ - უფრო 
სწორად, მათ ეს ინფორმაცია თანაბრად არ გააჩნიათ. 
 
ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმვის პროცესი, რომელიც პირველად მონტ ფლერში დაიწ- 
ყო, თავისი არსით წარმოადგენს ადაპტური სცენარის დაგეგმვის პროცესს, რომელიც კომპანია 
„Shell“-ში ორი ათწლეული წლით ადრე განხორციელდა. ადაპტური სცენარის დაგეგმვის პრო- 
ცესში, ორგანიზაციის ლიდერები თხზავენ ამბებს იმაზე, თუ როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვ- 
ლენები გარესამყაროში, კომპანიის გარეთ, რათა მათ შეძლონ შესაბამისი სტრატეგიების შექმნა 
და დაგეგმონ მათი ორგანიზაციის „გადარჩენა“ შესაძლო მომავლებში. კომპანია ამ პროცესს 
იმისთვის იყენებს, რომ მათ შეძლონ მოერგონ მომავალს, რომელიც არ ექვემდებარება პროგ- 
ნოზს და ან შეუძლებელია, ან მიზანშეუწონელია მასზე გავლენის მოხდენა. 

თუმცა, ადაპტური სცენარის დაგეგმვა მხოლოდ გარკვეულ ეტაპზეა სასარგებლო. ხანდახან სი- 
ტუაცია სრულიად მიუღებელი, არასტაბილური ან არამდგრადია იმისთვის, რათა ადამიანებს ად- 
აპტაციის სურვილი გაუჩნდეს. ამგვარ სიტუაციებში საჭიროა იმგვარი მიდგომის შემუშავება, რო- 
მელიც ადაპტაციას კი არა, არამედ მომავალზე გავლენის მოხდენას და მის ტრანსფორმაციას 
გულისხმობს. მაგალითად, მაღალი კრიმინოგენული დონის მქონე ადგილებში ცხოვრებისას 
ადაპტური მიდგომა გულისხმობს დაცვის დაქირავებას ან კარებზე მძლავრი საკეტებისა და სიგ- 
ნალიზაციის დამონტაჟებას, ხოლო ტრანსფორმაციული მიდგომის შემთხვვევაში საჭირო იქნება 
თემის დონეზე სხვადასხვა აქტორებთან მუშაობა კრიმინალის შესამცირებლად ან დასაძლევად. 
კიდევ ერთი მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, კლიმატის ცვლილების მიმართ ადაპტური რეაგირე- 
ბის შემთხვევაში, ავაშენებთ ჯებირების დამცავ სტრუქტურებს ზღვის გაზრდილი დონისგან თავის 
დასაცავად, ხოლო ტრანსფორმაციული მიდგომის შემთხვევაში, ვიმუშავებთ აქტორთა ფართო 
სპექტრთან გამონაბოლქვის შესამცირებლად. ორივე მიდგომა რაციონალური, პრაქტიკული და 
ლეგიტიმურია, მაგრამ ამავე დროს, ისინი ერთმანეთისგან განსხვავდება და მოითხოვს განსხ- 
ვავებული ტიპის ქმედებების განხორციელებას და განსხვავებული კავშირების ჩამოყალიბებას.  

შესაბამისად, ადაპტურ და ტრანსფორმაციულ მიდგომებს შორის ძირითადი განსხვავება მდგო- 
მარეობს მიზანში. ადაპტური სცენარის დაგეგმვის პროცესში გამოიყენება ამბები მოვლენათა სავ- 
არაუდო განვითარების შესახებ, ხოლო ტრანსფორმაციული სცენარის განვითარების დაგეგმვის 
დროს ივარაუდება, რომ მომავლის შესწავლა არასაკმარისია და ამიტომ მასში ჩართული აქტო- 
რები ასევე იკვლევენ, თუ როგორ შეიძლება გავლენის მოხდენა სავარაუდო სცენარებზე. ამ ორი 
განსხვავებული მიზნის მისაღწევად, ადაპტური სცენარის დაგეგმვა ყურადღებას ამახვილებს ახ- 
ალი სისტემური ცოდნის მოპოვებაზე, ხოლო ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმვის მიხედვით, 
ეს ცოდნა არ კმარა და საჭიროა ახალი, სექტორთაშორისი ურთიერთობების ჩამოყალიბება და 
სისტემური ტრანსფორმაციის მიზნად დასახვა. ამ ორი, განსხვავებული უშუალო შედეგის მისაღ- 
წევად, ადაპტური სცენარის დაგეგმვა მოითხოვს მკაცრად განსაზღვრულ პროცესს, ხოლო ტრანს- 
ფორმაციული მიდგომის თანახმად, მხოლოდ პროცესი არ კმარა და მიზნის მისაღწევად საჭიროა 
სხვადასხვა სისტემების წარმომადგენელი აქტორებისგან შემდგარი გუნდი და შესაბამისი 
სივრცეც.

ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმვა საშუალებას გვაძლევს გარდავქმნათ პრობლემური 
სიტუაცია იმ აქტორებთან მჭიდრო კავშირების დამყარებით, რომლებსაც ძალზე კარგად ესმით 
სიტუაცია,  ესმით ერთმანეთის და იციან, რისი გაკეთებაა მათ მიერ საჭირო. 

ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმვის
ხუთი ნაბიჯი

ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმვის ცოდნა 20 წლის განმავლობაში მიღწეულმა წარმატე- 
ბებმა და განცდილმა შეცდომებმა მასწავლა. უამრავი პროექტი მინახავს, რომლებიც დასაწყი- 
სიდანვე განწირული იყო, მინახავს ისინიც, რომლებიც იოლად იწყებოდა, მომსწრე ვარ იმისა, თუ 
როგორ შედიოდა პროექტები ჩიხში და შემდეგ როგორ პოულობდნენ მისი მონაწილეები გაგრ- 
ძელების გზებსა და საშულებებს. ამ გამოცდილების წყალობით, ვიცი რა მუშაობს და რა - არა და 
რა არის ამ წარმატებისა თუ წარუმატებლობის მიეზები. სწორედ ამ ცოდნაზე დაფუძნებით შევქ- 
მენი ხუთნაბიჯიანი მარტივი პროცესი. ეს ნაბიჯებია: მთელი სისტემის წარმომადგენელი აქტო- 
რებისგან გუნდის შეკვრა, მიმდინარე მოვლენებზე დაკვირვება, ამბების შედგენა იმაზე, თუ რა 
შეიძლება მოხდეს, განსაზღვრა იმისა, თუ რა უნდა გაკეთდეს და როგორ, დაბოლოს, ქმედითი 
ნაბიჯების გადადგმა სისტემის ტრანსფორმაციისთვის. ეს პროცესი იმ გზას ჰგავს, ნახირი რომ 
გადის ხოლმე: მართალია ეს გზა ერთადერთი მარშრუტი არ არის, მაგრამ უამრავი სხვა გზის 
მოსინჯვის შემდეგ ნახირმა სწორედ ეს შეარჩია და ამიტომ საიმედოდ მიიჩნია.  

ეს ხუთი ნაბიჯი წააგავს იმ ეგრეთ წოდებულ U-პროცესს, რომელსაც კომპლექსური პრობლემუ- 
რი სიტუაციის ტრანსფორმაციის მიზნით იყენებენ. U-პროცესი წარმოადგენს ტრანსფორმაციის 
მოდელს, რომელიც ხუთი კომპონენტისაგან შესდგება. ესენია: თანაინიცირება (coinitiating), რო- 
მელიც ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმვის პროცესის საწყის ეტაპს შეესაბამება, თანაშ- 
ეგრძნება (cosensing), რომელიც ჩვენი სცენარის დაკვირვებისა და კონსტრუირების ნაბიჯების 
მსგავსია, კოპრეზენცია (copresencing), ანუ აღმოჩენის ეტაპის ეკვივალენტი და  თანაშექმნა და 
თანაგანვითრება (cocreating, coevolving), რომელიც ტრანსფორმაციულ სცენარში ქმედითი ნა- 
ბიჯების გადადგმის ეტაპს წააგავს. U-პროცესი ირიბი პროცესია, ერთგვარი შემოვლითი გზა, იმ 
გაგებით, რომ ის წარმოადგენს ჩიხიდან გამოსვლისა და პრობლემური სიტუაციის ტრანსფორ- 
მაციის საშუალებას ამ სიტუაციისგან განრიდების მეშვეობით. ეს არის შემოქმედებითი პროცესი, 
რომელშიც მარჯვენა ხელმა არ იცის რას აკეთებს მარცხენა ხელი, მაგრამ ამის აღმოჩენა შე- 
საძლებელია განხორციელების პროცესში. ეს არის სპირალისებური პროცესი, რომელშიც ყველა 
კომპონენტი უწყვეტად მეორდება. 

ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმვის პროექტი შეიძლება იყოს ფართო ან ვიწრო, მსხვილი  
ან პატარა, ხანგრძლივვადიანი ან მოკლევადიანი. თუმცა, ჩემი გამოცდილება მეუბნება, რომ 
კომპლექსური პრობლემური სიტუაციის ტრანსფორმაციას გარკვეული იდეალური პარამეტრები 
ესაჭიროება. წარმატების მიღწევა ამ პარამეტრების გარეშეც შესაძლებელია, მაგრამ უფრო ძნე- 
ლია და ასევე, ამ შემთხვევაში, იმ მეთოდების გამოყენებაც მოგიწევთ, რომელიც ამ წიგნში არ 
არის აღწერილი. 

პირველი ნაბიჯის ფარგლებში, 5-დან 10 წევრამდე შემადგენლობის ძირითადი გუნდი ქმნის 
სცენარისტების ჯგუფს, დაახლოებით 25-დან 35 წევრამდე, რომლებიც მთელს სექტორს წარ- 
მოადგენენ (აქ ძირითადი გუნდის წევრებიც მოიზარებიან). ამაზე უფრო მცირე სცენარისტების 
ჯგუფი, დიდი ალბათობით ვერ იქნება წარმომადგენლობითი და შესაბამისად სავარჯიშოს დროს 
ვერ გამოვლინდება მთელი სისტემის გავლენები და განწყობები. მეორეს მხრივ, უფრო დიდი 
ზომის ჯგუფს გაუჭირდება კონსტრუქციული ურთიერთობების ჩამოყალიბება. არსებობს მეთო- 
დები, რომლებიც უფრო მსხვილ გუნდებში მუშაობისთვისაა გათვლილი, მაგრამ ისინი შეუთავ- 
სებელია სცენარის განვითარების პროცესის როგორც რაციონალური, ასევე ინტუიციური განზო- 
მილებების კომბინაციასთან. 

სცენარისტების ჯგუფის მიერ მეორე, მესამე და მეოთხე ნაბიჯების განხორციელება რამდენიმე - 
სამ ან ოთხდღიანი სამუშაო შეხვედრად ხდება, რომელთა ინტერვალებშიც მოსამზადებელი სამ- 
უშაოები მიმდინარეობს. საერთო ხანგრძლივობა ოთხიდან რვა თვემდე შეიძლება მერყეობდეს. 
პროცესი, რომელიც უფრო ცოტა ან ხანმოკლე სამუშაო შეხვედრებისგან შედგება, ნაკლებად 
სავარაუდოა, რომ შედეგიანი აღმოჩნდეს და მონაწილეებმა შეძლონ არსებული სიტუაციის 
სიღრმისეულად გააზრება და მათი ცოდნის, ურთიერთობებისა და განზრახვების ტრანსფორ- 
მირება (როგორც ჩემი პარტნრიორი ბილ ო’ბრაიენი ამბობდა ხოლმე დროსთან დაკავშირებით, 
ბავშვის ამ ქვეყნად მოვლინებას ცხრა თვე სჭირდება მიუხედავად იმისა, რამდენი ადამიანი 
მუშაობს ამაზე). თუ პროცესის განმავლობაში უფრო მეტი და უფრო ხანგრძლივი სამუშაო შეხ- 
ვედრა მოეწყობა დროის უფრო დიდ მონაკვეთზე, ძალზე გაგვიჭირდება საჭირო ენერგიის და 
იმპულსის შენარჩუნება.
  
დაბოლოს, სცენარისტების ჯგუფი სხვებთან ერთად, დგამს მეხუთე ნაბიჯს, რომლის დასრულებაც 
ოთხიდან რვა თვის პერიოდშია შესაძლებელია. დროის უფრო მოკლე პერიოდი საშუალებას არ 
მისცემს ჯგუფს საკუთარი მოქმედებებით მოახდინოს სიტუაციის ტრანსფორმაცია. ჯგუფის წევ- 
რების ქმედებები შეიძლება წლების განმავლობაში მწიფდებოდეს როგორც დაგეგმვის პროექ- 
ტის მიმდინარეობისას, ასევე მის მიღმაც. ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმვის პროექტმა 
შესაძლებელია ბიძგი მისცეს სისტემურ ტრანსფორმაციას, თუმცა ამ პროცესის დასრულებას შე- 
იძლება თაობები დასჭირდეს. 

ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმვა მარტივი პროცესია, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ის იოლია 
ან მისი წარმატებაა გარანტირებული. პროცესი თითქმის არასდროს მიდის გეგმის შესაბამისად 
და ამიტომ საჭირო ხდება ხოლმე მისი ხელახლა გააზრება კონტექსტის შესაბამისად. ასე, რომ 
მისი დასწავლის ერთადერთი გზა პროექტის მრავალგზის განხორციელებაა სხვადასხვა კონ- 
ტექსტში. 

ამგვარად, ხუთ მომდევნო თავში განხილული ხუთი ნაბიჯი, წარმოადგენს არა მზა რეცეპტს, 
არამედ ერთგვარ სახელმძღვანელო პრინციპებს, რომლებიც მხედველობაში უნდა ვიქონიოთ. 
თითოეულ ნაბიჯთან დაკავშირებით, მე მომყავს რამდენიმე განსხვავებული მაგალითი ჩემი გამ- 
ოცდილებიდან. ამ მაგალითებიდან ზოგიერთი წარმატებულ მუშაობაზეა, ხოლო ნაწილი წარუ- 
მატებელ შემთხვევებს აღწერს. მე ვამჯობინე ყურადღება გამემახვილებინა ჩემს საკუთარ გამ- 
ოცდილებაზე, რომლის მნიშვენლოვანი ნაწილი ექსტრემალურ სიტუაციებშია მიღებული, რადგან 
სწორედ ამგვარი სიტუაციები იძლევა იმ პროცესების უნივერსალური დინამიკის მკაფიოდ წარ- 
მოჩენის საშუალებას, რომელიც სტანდარტულ სიტუაციებში ძნელად შესამჩნევია. გარდა ამისა, 
ჩემი გამოცდილება ეფუძნება ცოდნას, რომელიც ამ პროცესების მიღმა და შორიდან ძნელად 
მოიპოვება. ამ ამბების ნაწილი მე უკვე მოვყევი, მაგრამ ამ წიგნში მათი გამოყენება ემსახურება 
კონკრეტულ მეთდოლოგიურ მიზნებს. დაბოლოს, თითოეული ნაბიჯისთვის მე გავწერე პროცესის 
წარმართვის კონკრეტული ინსტრუქციები. ეს პროცესები და ბმული, სადაც მოცემულია ახსნა და 
მაგალითები, თავმოყრილია თავში სახელწოდებით „რესურსები“. 
  



მონტ ფლერის ამბავი ამ, ერთგვარი, ოთხნაწილიანი ლოგიკის კარგი მაგალითია. მონაწილეებ- 
მა ახლებურად გაიაზრეს ის პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური გამოწვევები, რომელთა 
წინაშეც სამხრეთ აფრიკელები იდგნენ და შემდეგ განავითარეს ამ გამოწვევებთან გამკლავების 
ოთხი სცენარი. მონაწილეებმა ჩამოაყალიბეს ახალი ურთიერთობები და კავშირები, განსაკუთ- 
რებით სხვადასხვა მხარეს მდგომი პარტიების, სექტორებისა და რასების ლიდერებს შორის. 
გარდა ამისა, მათ გაუჩნდათ ახალი განზრახვები იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ნაბიჯები უნდა 

გადაედგათ მათი გავლენის სფეროებში „სირაქლემის“, „სამიზნე იხვისა“ და „იკარუსის“ სცენ- 
არების თავიდან ასაცილებლად და „ფლამენგოების გაფრენის“ სცენარისთვის გზის გასათავის- 
უფლებლად. მომდევნო წლებში ამ ახალმა ცოდნამ, ურთიერთობებმა და განზრახვებმა შეს- 
აძლებლობა მისცა მონაწილეებს და სხვა პირებსა თუ უწყებებს, რომლებთანაც მათ ქონდათ 
საქმიანი ურთიერთობა, განეხორციელებინათ კოორდინირებული ქმედებები, რომლებიც, თავის 
მხრივ, დაეხმარა მათ განზრახვების სისრულეში მოყვანაში.
 
სათემო მაგალითს თუ მივუბრუნდებით, შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ ამ პრობლემით შეწ- 
უხებულმა მოქალაქეებმა, ადმინისტრატორებმა და მასწავლებლმებმა, ასევე მშობლებმა და მოს- 
წავლეებმა შეადგინეს რამდენიმე სცენარი (როგორც სასურველი, ასევე არასასრუველი) იმასთან 
დაკავშირებით, თუ როგორ შეიძლებოდა განვითარებულიყო მოვლენები თემისა და სკოლების 
ირგვლივ. ერთობლივმა მუშაობამ შეიძლება საშუალება მისცეს მათ უკეთ გაიგონ ერთმანეთის 
პოზიციები და გააღრმავონ ერთმანეთის მიმართ ნდობა, ასევე განსაზღვრონ ნაბიჯები სკოლებში 
სიტუაციის გაუმჯობესების მიზნით. ამის შემდეგ, მათ შეუძლიათ მიიღონ ზომები, ერთობლივად ან 
ინდივიდუალურად, ამ ცვილებების განსახორციელებლად. 

ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმვას შეუძლია ბიძგი მისცეს ტრანსფორმაციას, როგორც ეს 
ზემოთ მოყვანილ მაგალითებში მოხდა, იმ შემთხვევაში თუ ეს სამი კომპონენტი სახეზეა. ტრანს- 
ფორმაციული სცენარის დაგეგმვა წარმოადგენს სოციალურ ტექნოლოგიას, რომელიც აერთი- 
ანებს სამ, უკვე არსებულ ტექნოლოგიას და ქმნის ახალ ინსტრუმენტს ახალი შედეგების მისაღ- 
წევად. ეს ინსტრუმენტი არ იმუშავებს, თუ სახეზე არ გვაქვს თუნდაც ერთი კომპონენტი.
 
პირველი კომპონენტი გახლავთ ერთ გუნდად შეკრული გავლენიანი, გამოცდილი და დაინტერ- 
ესებული აქტორები, რომლებიც ქმნიან მთლიანი სისტემის სტრატეგიულ მიკროსამყაროს. სხვა 
სიტყვებით რომ ვთქვათ, ეს გუნდი არ წარმოადგენს სისტემის მხოლოდ ერთ ნაწილს, ან ბანაკს ან 
ფრაქციას და მათი ფუნქცია არ შემოიფარგლება მხოლოდ მეთვალყურეობით. ყველა წევრს სურს 
კონკრეტული პრობლემური სიტუაციის მოგვარება და იციან რომ ამას მხოლოდ საკუთარი ძა- 
ლებით ვერ შეძლებენ. მათი არჩევანი, იმუშაონ გუნდურად, ეფუძნება მათ რწმენას, რომ მათი 
წარმატების საწინდარი სწორედ ერთობლივი მუშაობაა.

მეორე კომპონენტი გახლავთ სივრცე, რომელშიც ამ აქტორებს შეუძლიათ გარდაქმნან საკუთ- 
არი ცოდნა, ურთიერთობები და განზრახვები. ამ სივრცის საზღვრები დამოკიდებულია იმაზე, თუ 
რამდენად დაცულად და უსაფრთხოდ გრძნობენ თავს გუნდის წევრები. თუმცა, ამ სივრცეში 
ზეწოლასაც უნდა გრძნობდნენ, რათა საკმაოდ რთული სამუშაო შეასრულონ. ამგვარი სივრცის 
მოწყობა მოითხოვს ყურადღების გამახვილებას ისეთ განზომილებებზე, რომლებშიც გუნდი სამ- 
უშაოს ასრულებს. იგულისხმება სავარჯიშოს პოლიტიკური პოზიციონირება: აქტორებმა უნდა 
იგრძნონ, რომ მათ აქვთ სისტემის სხვა წარმომადგენლებთან შეხვედრის შესაძლებლობა ისე, 
რომ ეს ღალატად არ ჩაეთვალოთ; სამუშაოს ფსიქო-სოციალური პირობები: აქტორებს უნდა 
შეეძლოთ საკუთარი ფიქრებისა და ქმედებების გაცნობიერება და მათი ეჭვქვეშ დაყენება; და 
ბოლოს შეხვედრების ადგილი, რაც მონაწილეებს მოდუნების და ამავე დროს კონცენტრირების 
საშუალებას უნდა აძლევდეს ხელისშემშლელი ფაქტორების გარეშე. 

მესამე კომპონენტს ინტენსიური პროცესი წარმოადგენს. ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმ- 
ვის პროცესში, აქტორები „წერენ“ მკაფიოდ მოყოლილ და ამავდროულად, შესაბამის, რეალის- 
ტურ და დამაფიქრებელ ამბებს. ეს ამბები იმაზეა, თუ რა შეიძლება მოხდეს და არა იმაზე, თუ რა 
მოხდება (პროგნოზი) ან რა უნდა მოხდეს (სურვილი ან შეთავაზება) მომავალში. შემდეგ, მონ- 
აწილეები მოქმედებენ ამ ამბების შედგენის პროცესში მიღებული ახალი ცოდნის შესაბამისად. 

სცენარის პროცესის უნიკალურობა იმაში მდგომარეობს, რომ ეს არის ერთდროულად პრაგ- 
მატულიც და შთამაგონებელიც, რაციონალური და ინტუიტური, დომინანტურ ნარატივებთან დაკ- 
ავშირებული და მათ მიმართ სკეპტიკურიც, დაბოლოს, სიტუაციის კონფლიქტურობისა და სირ- 
თულეში ჩაკარგულიც და მისგან გაცალკევებულიც. უფრო მეტიც, მომავალი არის უფრო ნე- 
იტრალური სივრცე, რომლის შესახებაც მონაწილეებს თანაბარი ინფორმაცია გააჩნიათ - უფრო 
სწორად, მათ ეს ინფორმაცია თანაბრად არ გააჩნიათ. 
 
ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმვის პროცესი, რომელიც პირველად მონტ ფლერში დაიწ- 
ყო, თავისი არსით წარმოადგენს ადაპტური სცენარის დაგეგმვის პროცესს, რომელიც კომპანია 
„Shell“-ში ორი ათწლეული წლით ადრე განხორციელდა. ადაპტური სცენარის დაგეგმვის პრო- 
ცესში, ორგანიზაციის ლიდერები თხზავენ ამბებს იმაზე, თუ როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვ- 
ლენები გარესამყაროში, კომპანიის გარეთ, რათა მათ შეძლონ შესაბამისი სტრატეგიების შექმნა 
და დაგეგმონ მათი ორგანიზაციის „გადარჩენა“ შესაძლო მომავლებში. კომპანია ამ პროცესს 
იმისთვის იყენებს, რომ მათ შეძლონ მოერგონ მომავალს, რომელიც არ ექვემდებარება პროგ- 
ნოზს და ან შეუძლებელია, ან მიზანშეუწონელია მასზე გავლენის მოხდენა. 

თუმცა, ადაპტური სცენარის დაგეგმვა მხოლოდ გარკვეულ ეტაპზეა სასარგებლო. ხანდახან სი- 
ტუაცია სრულიად მიუღებელი, არასტაბილური ან არამდგრადია იმისთვის, რათა ადამიანებს ად- 
აპტაციის სურვილი გაუჩნდეს. ამგვარ სიტუაციებში საჭიროა იმგვარი მიდგომის შემუშავება, რო- 
მელიც ადაპტაციას კი არა, არამედ მომავალზე გავლენის მოხდენას და მის ტრანსფორმაციას 
გულისხმობს. მაგალითად, მაღალი კრიმინოგენული დონის მქონე ადგილებში ცხოვრებისას 
ადაპტური მიდგომა გულისხმობს დაცვის დაქირავებას ან კარებზე მძლავრი საკეტებისა და სიგ- 
ნალიზაციის დამონტაჟებას, ხოლო ტრანსფორმაციული მიდგომის შემთხვვევაში საჭირო იქნება 
თემის დონეზე სხვადასხვა აქტორებთან მუშაობა კრიმინალის შესამცირებლად ან დასაძლევად. 
კიდევ ერთი მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, კლიმატის ცვლილების მიმართ ადაპტური რეაგირე- 
ბის შემთხვევაში, ავაშენებთ ჯებირების დამცავ სტრუქტურებს ზღვის გაზრდილი დონისგან თავის 
დასაცავად, ხოლო ტრანსფორმაციული მიდგომის შემთხვევაში, ვიმუშავებთ აქტორთა ფართო 
სპექტრთან გამონაბოლქვის შესამცირებლად. ორივე მიდგომა რაციონალური, პრაქტიკული და 
ლეგიტიმურია, მაგრამ ამავე დროს, ისინი ერთმანეთისგან განსხვავდება და მოითხოვს განსხ- 
ვავებული ტიპის ქმედებების განხორციელებას და განსხვავებული კავშირების ჩამოყალიბებას.  

შესაბამისად, ადაპტურ და ტრანსფორმაციულ მიდგომებს შორის ძირითადი განსხვავება მდგო- 
მარეობს მიზანში. ადაპტური სცენარის დაგეგმვის პროცესში გამოიყენება ამბები მოვლენათა სავ- 
არაუდო განვითარების შესახებ, ხოლო ტრანსფორმაციული სცენარის განვითარების დაგეგმვის 
დროს ივარაუდება, რომ მომავლის შესწავლა არასაკმარისია და ამიტომ მასში ჩართული აქტო- 
რები ასევე იკვლევენ, თუ როგორ შეიძლება გავლენის მოხდენა სავარაუდო სცენარებზე. ამ ორი 
განსხვავებული მიზნის მისაღწევად, ადაპტური სცენარის დაგეგმვა ყურადღებას ამახვილებს ახ- 
ალი სისტემური ცოდნის მოპოვებაზე, ხოლო ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმვის მიხედვით, 
ეს ცოდნა არ კმარა და საჭიროა ახალი, სექტორთაშორისი ურთიერთობების ჩამოყალიბება და 
სისტემური ტრანსფორმაციის მიზნად დასახვა. ამ ორი, განსხვავებული უშუალო შედეგის მისაღ- 
წევად, ადაპტური სცენარის დაგეგმვა მოითხოვს მკაცრად განსაზღვრულ პროცესს, ხოლო ტრანს- 
ფორმაციული მიდგომის თანახმად, მხოლოდ პროცესი არ კმარა და მიზნის მისაღწევად საჭიროა 
სხვადასხვა სისტემების წარმომადგენელი აქტორებისგან შემდგარი გუნდი და შესაბამისი 
სივრცეც.

ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმვა საშუალებას გვაძლევს გარდავქმნათ პრობლემური 
სიტუაცია იმ აქტორებთან მჭიდრო კავშირების დამყარებით, რომლებსაც ძალზე კარგად ესმით 
სიტუაცია,  ესმით ერთმანეთის და იციან, რისი გაკეთებაა მათ მიერ საჭირო. 

ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმვის
ხუთი ნაბიჯი

ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმვის ცოდნა 20 წლის განმავლობაში მიღწეულმა წარმატე- 
ბებმა და განცდილმა შეცდომებმა მასწავლა. უამრავი პროექტი მინახავს, რომლებიც დასაწყი- 
სიდანვე განწირული იყო, მინახავს ისინიც, რომლებიც იოლად იწყებოდა, მომსწრე ვარ იმისა, თუ 
როგორ შედიოდა პროექტები ჩიხში და შემდეგ როგორ პოულობდნენ მისი მონაწილეები გაგრ- 
ძელების გზებსა და საშულებებს. ამ გამოცდილების წყალობით, ვიცი რა მუშაობს და რა - არა და 
რა არის ამ წარმატებისა თუ წარუმატებლობის მიეზები. სწორედ ამ ცოდნაზე დაფუძნებით შევქ- 
მენი ხუთნაბიჯიანი მარტივი პროცესი. ეს ნაბიჯებია: მთელი სისტემის წარმომადგენელი აქტო- 
რებისგან გუნდის შეკვრა, მიმდინარე მოვლენებზე დაკვირვება, ამბების შედგენა იმაზე, თუ რა 
შეიძლება მოხდეს, განსაზღვრა იმისა, თუ რა უნდა გაკეთდეს და როგორ, დაბოლოს, ქმედითი 
ნაბიჯების გადადგმა სისტემის ტრანსფორმაციისთვის. ეს პროცესი იმ გზას ჰგავს, ნახირი რომ 
გადის ხოლმე: მართალია ეს გზა ერთადერთი მარშრუტი არ არის, მაგრამ უამრავი სხვა გზის 
მოსინჯვის შემდეგ ნახირმა სწორედ ეს შეარჩია და ამიტომ საიმედოდ მიიჩნია.  

ეს ხუთი ნაბიჯი წააგავს იმ ეგრეთ წოდებულ U-პროცესს, რომელსაც კომპლექსური პრობლემუ- 
რი სიტუაციის ტრანსფორმაციის მიზნით იყენებენ. U-პროცესი წარმოადგენს ტრანსფორმაციის 
მოდელს, რომელიც ხუთი კომპონენტისაგან შესდგება. ესენია: თანაინიცირება (coinitiating), რო- 
მელიც ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმვის პროცესის საწყის ეტაპს შეესაბამება, თანაშ- 
ეგრძნება (cosensing), რომელიც ჩვენი სცენარის დაკვირვებისა და კონსტრუირების ნაბიჯების 
მსგავსია, კოპრეზენცია (copresencing), ანუ აღმოჩენის ეტაპის ეკვივალენტი და  თანაშექმნა და 
თანაგანვითრება (cocreating, coevolving), რომელიც ტრანსფორმაციულ სცენარში ქმედითი ნა- 
ბიჯების გადადგმის ეტაპს წააგავს. U-პროცესი ირიბი პროცესია, ერთგვარი შემოვლითი გზა, იმ 
გაგებით, რომ ის წარმოადგენს ჩიხიდან გამოსვლისა და პრობლემური სიტუაციის ტრანსფორ- 
მაციის საშუალებას ამ სიტუაციისგან განრიდების მეშვეობით. ეს არის შემოქმედებითი პროცესი, 
რომელშიც მარჯვენა ხელმა არ იცის რას აკეთებს მარცხენა ხელი, მაგრამ ამის აღმოჩენა შე- 
საძლებელია განხორციელების პროცესში. ეს არის სპირალისებური პროცესი, რომელშიც ყველა 
კომპონენტი უწყვეტად მეორდება. 

ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმვის პროექტი შეიძლება იყოს ფართო ან ვიწრო, მსხვილი  
ან პატარა, ხანგრძლივვადიანი ან მოკლევადიანი. თუმცა, ჩემი გამოცდილება მეუბნება, რომ 
კომპლექსური პრობლემური სიტუაციის ტრანსფორმაციას გარკვეული იდეალური პარამეტრები 
ესაჭიროება. წარმატების მიღწევა ამ პარამეტრების გარეშეც შესაძლებელია, მაგრამ უფრო ძნე- 
ლია და ასევე, ამ შემთხვევაში, იმ მეთოდების გამოყენებაც მოგიწევთ, რომელიც ამ წიგნში არ 
არის აღწერილი. 

პირველი ნაბიჯის ფარგლებში, 5-დან 10 წევრამდე შემადგენლობის ძირითადი გუნდი ქმნის 
სცენარისტების ჯგუფს, დაახლოებით 25-დან 35 წევრამდე, რომლებიც მთელს სექტორს წარ- 
მოადგენენ (აქ ძირითადი გუნდის წევრებიც მოიზარებიან). ამაზე უფრო მცირე სცენარისტების 
ჯგუფი, დიდი ალბათობით ვერ იქნება წარმომადგენლობითი და შესაბამისად სავარჯიშოს დროს 
ვერ გამოვლინდება მთელი სისტემის გავლენები და განწყობები. მეორეს მხრივ, უფრო დიდი 
ზომის ჯგუფს გაუჭირდება კონსტრუქციული ურთიერთობების ჩამოყალიბება. არსებობს მეთო- 
დები, რომლებიც უფრო მსხვილ გუნდებში მუშაობისთვისაა გათვლილი, მაგრამ ისინი შეუთავ- 
სებელია სცენარის განვითარების პროცესის როგორც რაციონალური, ასევე ინტუიციური განზო- 
მილებების კომბინაციასთან. 

სცენარისტების ჯგუფის მიერ მეორე, მესამე და მეოთხე ნაბიჯების განხორციელება რამდენიმე - 
სამ ან ოთხდღიანი სამუშაო შეხვედრად ხდება, რომელთა ინტერვალებშიც მოსამზადებელი სამ- 
უშაოები მიმდინარეობს. საერთო ხანგრძლივობა ოთხიდან რვა თვემდე შეიძლება მერყეობდეს. 
პროცესი, რომელიც უფრო ცოტა ან ხანმოკლე სამუშაო შეხვედრებისგან შედგება, ნაკლებად 
სავარაუდოა, რომ შედეგიანი აღმოჩნდეს და მონაწილეებმა შეძლონ არსებული სიტუაციის 
სიღრმისეულად გააზრება და მათი ცოდნის, ურთიერთობებისა და განზრახვების ტრანსფორ- 
მირება (როგორც ჩემი პარტნრიორი ბილ ო’ბრაიენი ამბობდა ხოლმე დროსთან დაკავშირებით, 
ბავშვის ამ ქვეყნად მოვლინებას ცხრა თვე სჭირდება მიუხედავად იმისა, რამდენი ადამიანი 
მუშაობს ამაზე). თუ პროცესის განმავლობაში უფრო მეტი და უფრო ხანგრძლივი სამუშაო შეხ- 
ვედრა მოეწყობა დროის უფრო დიდ მონაკვეთზე, ძალზე გაგვიჭირდება საჭირო ენერგიის და 
იმპულსის შენარჩუნება.
  
დაბოლოს, სცენარისტების ჯგუფი სხვებთან ერთად, დგამს მეხუთე ნაბიჯს, რომლის დასრულებაც 
ოთხიდან რვა თვის პერიოდშია შესაძლებელია. დროის უფრო მოკლე პერიოდი საშუალებას არ 
მისცემს ჯგუფს საკუთარი მოქმედებებით მოახდინოს სიტუაციის ტრანსფორმაცია. ჯგუფის წევ- 
რების ქმედებები შეიძლება წლების განმავლობაში მწიფდებოდეს როგორც დაგეგმვის პროექ- 
ტის მიმდინარეობისას, ასევე მის მიღმაც. ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმვის პროექტმა 
შესაძლებელია ბიძგი მისცეს სისტემურ ტრანსფორმაციას, თუმცა ამ პროცესის დასრულებას შე- 
იძლება თაობები დასჭირდეს. 

ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმვა მარტივი პროცესია, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ის იოლია 
ან მისი წარმატებაა გარანტირებული. პროცესი თითქმის არასდროს მიდის გეგმის შესაბამისად 
და ამიტომ საჭირო ხდება ხოლმე მისი ხელახლა გააზრება კონტექსტის შესაბამისად. ასე, რომ 
მისი დასწავლის ერთადერთი გზა პროექტის მრავალგზის განხორციელებაა სხვადასხვა კონ- 
ტექსტში. 

ამგვარად, ხუთ მომდევნო თავში განხილული ხუთი ნაბიჯი, წარმოადგენს არა მზა რეცეპტს, 
არამედ ერთგვარ სახელმძღვანელო პრინციპებს, რომლებიც მხედველობაში უნდა ვიქონიოთ. 
თითოეულ ნაბიჯთან დაკავშირებით, მე მომყავს რამდენიმე განსხვავებული მაგალითი ჩემი გამ- 
ოცდილებიდან. ამ მაგალითებიდან ზოგიერთი წარმატებულ მუშაობაზეა, ხოლო ნაწილი წარუ- 
მატებელ შემთხვევებს აღწერს. მე ვამჯობინე ყურადღება გამემახვილებინა ჩემს საკუთარ გამ- 
ოცდილებაზე, რომლის მნიშვენლოვანი ნაწილი ექსტრემალურ სიტუაციებშია მიღებული, რადგან 
სწორედ ამგვარი სიტუაციები იძლევა იმ პროცესების უნივერსალური დინამიკის მკაფიოდ წარ- 
მოჩენის საშუალებას, რომელიც სტანდარტულ სიტუაციებში ძნელად შესამჩნევია. გარდა ამისა, 
ჩემი გამოცდილება ეფუძნება ცოდნას, რომელიც ამ პროცესების მიღმა და შორიდან ძნელად 
მოიპოვება. ამ ამბების ნაწილი მე უკვე მოვყევი, მაგრამ ამ წიგნში მათი გამოყენება ემსახურება 
კონკრეტულ მეთდოლოგიურ მიზნებს. დაბოლოს, თითოეული ნაბიჯისთვის მე გავწერე პროცესის 
წარმართვის კონკრეტული ინსტრუქციები. ეს პროცესები და ბმული, სადაც მოცემულია ახსნა და 
მაგალითები, თავმოყრილია თავში სახელწოდებით „რესურსები“. 
  




