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დიზაინერული აზროვნება 

ადამიანზე ორიენტირებული და  სისტემებზე ფოკუსირებული 

დიზაინი  

 

ადამიანზე ორიენტირებული და სისტემაზე ფოკუსირებული აზროვნების მეთოდები დიზაინერული მიდგომის 

სამოქმედო ჩარჩოში ექცევა და შეიძლება ერთობლივად მოქმედებდნენ სოციალური გამოწვევების 

გადასაჭრელად .    

თომას ბოთი   9 მარტი, 2018 

 

ჯილ ვაიალეტი დიდი ხანია ფიქრობს, რომ შეერთებულ შტატებში მასწავლებლების დროებითი 

შემცვლელების სისტემას სიღრმისეული პრობლემები აქვს. ვაიალეტმა ეს პრობლემები ჯერ კიდევ 

Playworks-ის (ორგანიზაცია, რომელიც ეხმარება სასკოლო და ახალგაზრდობაზე ორიენტირებულ 

პროგრამებს ბავშვებისთვის მოსახერხებელი სათამაშო და დასასვენებელი გარემოს შექმნაში)  

აღმასრულებელ დირექტორად მუშაობის პერიოდში შეამჩნია.  

 

სკოლის ხელმძღვანელები ხშირად ამახვილებდნენ ყურადღებას ერთ აქტუალურ და განმეორებად 

პრობლემაზე: შემცვლელების ნაკლებობა. როდესაც მასწავლებელი ოფიციალურად ატყობინებს 

ადმინისტრაციას ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო სამსახურში გამოუცხადებლობის თაობაზე 

და ამ დროს ხელმისაწვდომი არ არის ოფიციალურად რეგისტრირებული შემცვლელი, სკოლებს 

უჭირთ არსებული კადრიდან შემცვლელის პოვნა ან მოსწავლეების გადანაწილება სხვადასხვა 

კლასში. ეს ლოგისტიკური თავის ტკივილი პერსონალისთვის, თავის მხრივ, ხშირად იწვევს სწავლის 

ხარისხის გაუარესებას. ბევრი სკოლა აცნობიერებს, რომ მეტი შემცვლელი მასწავლებელი სჭირდება, 

თუმცა ამ პრობლემის მოსაგვარებლად სათანადო დროის დათმობასა ვერ ახერხებს.  

 

ვაიალეტს მოსვენებას არ აძლევდა იმის განცდა, რომ  აშშ-ის სასკოლო სისტემისთვის აუცილებელია 

შემცვლელი მასწავლებლების სისტემის გადააზრება და მოდიფიცირება. 2015 წლის შემოდგომაზე 

მან გადაწყვიტა კიდეც, რომ ამ პრობლემის მოგვარება დიზაინერული მიდგომის გამოყენებით ეცადა. 

 

ვაიალეტმა, პირველ რიგში, შეისწავლა შემცვლელი მასწავლებლის სისტემის ფუნქციონირების 

პრინციპები და სასკოლო ოლქების მონაცემები. მის გასაკვირად აღმოჩნდა, რომ სინამდვილეში ბევრ 

ოლქს რეგისტრირებული შემცვლელების საკმაოდ დიდი ბაზები ჰქონდა. ამ ხალხს პროგრამაში 

მონაწილეობისა და შესაფერისი სერტიფიცირების გავლისთვის საკმაოდ დიდი დრო და ენერგია 

ექნებოდათ დახარჯული. თუმცა, რეგისტრირებული შემცვლელების მხოლოდ ძალიან მცირე 



https://ssir.org/articles/entry/human_centered_systems_minded_design?fb... 
ადამიანზე ორიენტირებული, სისტემებზე 

ფოკუსირებული დიზაინი   

 

2 / 8 
                                                                                                                                  16 აპრილი, 2021, 15:32       

რაოდენობა იყო რეგულარულად დასაქმებული სწავლების სფეროში, უმეტესობა კი შემცვლელად 

საერთოდ ან ძალიან იშვიათად თუ მუშაობდა. შესაბამისად, „შემცვლელების ნაკლებობა“ არ იყო ამ 

პრობლემის გამომწვევი და ზედმეტად ამარტივებდა მის ხასიათს. მაინც რატომ უჭირდათ ასე 

ოლქებს შემცვლელის მოძიება [შემცვლელების] ასეთი ვრცელი ბაზის გათვალისწინებით? 

ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად, ვაიალეტმა ადამიანზე ორიენტირებულ დიზაინერულ მეთოდებს 

მიმართა, რომლებიც ყურადღებას ამახვილებს პრობლემის გამომწვევ პირველწყაროს კვლევაზე, 

დიზაინის სამიზნე სუბიექტის შესწავლასა და იტერატიულ ექსპერიმენტულ მიდგომაზე. პირველ 

ეტაპზე ვაიალეტმა დაიწყო ეთნოგრაფიული კვლევისთვის ინტერვიუების ჩატარება შემცვლელ 

მასწავლებლებთან. მათი ამბები საკმაოდ რთული მოსასმენი აღმოჩნდა. შემცვლელები სკოლების 

მხრიდან უპატივცემულობასა და დაუფასებლობას განიცდიდნენ. ისინი ხაზს უსვამდნენ ერთობლივი 

მხარდაჭერის არარსებობას სკოლებისა თუ მათი კოლეგა შემცვლელების მხრიდან. „საუკეთესო 

შემთხვევაში, შემცვლელი უკიდურესი ვარიანტია,“ ამბობს ვაიალეტი. „უარეს შემთხვევაში, მასხრად 

იგდებენ.“ 

 

ვაიალეტი მიხვდა, რომ მისი თავდაპირველი ინიციატივა, რომელიც შემცვლელი კადრის 

რაოდენობის ზრდას მოიცავდა, თითქმის უსარგებლო იქნებოდა იმის ფონზე, რომ არსებული 

ბაზებიც გამოუყენებელი რჩებოდა. შემცვლელების აყვანა ვერ გადაჭრიდა უფრო ძირეულ 

პრობლემას: თავად სისტემას და უშუალო სამუშაო გარემოში შემცვლელების [არასახარბიელო] 

გამოცდილებას. შედეგად, ჯილმაც შეიცვლა ხედვა და გადაწყვიტა მთელი ძალისხმევა სკოლებისა და 

შესაბამისი ოლქების გაძლიერების კუთხით წარემართა, რაც ხელს შეუწყობდა შემცვლელების 

მხარდაჭერის მათთვის მისაღები მიდგომების ადაპტირებას. 

 

კომპლექსურ სოციალურ გამოწვევებთან ბრძოლა 

 

გამოწვევა, რომლის წინაშეც ვაიალეტი იდგა (K-12-ის შემცვლელი მასწავლებლების სისტემის 

იმგვარად მოდიფიცირება, რომ შენარჩუნებულიყო სწავლების მაღალი ხარისხი ძირითადი 

მასწავლებლების არყოფნისას), ერთი მხრივ, ადამიანური პრობლემაა და, მეორე მხრივ, ღრმადაა 

გამჯდარი კომპლექსურ სოციალურ სისტემებში. ამასთან, არც ვაიალეტია ერთადერთი, ვინც მსგავსი 

პრობლემის წინაშე დადგა. მაგალითად, რიტა ნგუიენი, „სტენფორდის დიზაინის სკოლის“ 

სამოქალაქო ინოვაციების ყოფილი ასპირანტიც (Stanford d.school Civic Innovation Fellow) მუშაობს 

ნოყიერი საკვების ხელმისაწვდომობაზე შეერთებული შტატების ჯანდაცვისა და ჯანმრთელობის 

დაზღვევის სისტემებში. ჯეი რიმ ლი, ასევე, „დიზაინის სკოლის“ ყოფილი ასპირანტი, მუშაობს 

შეერთებულ შტატებში გარემოს დაცვის თვალსაზრისით დაკრძალვის პრაქტიკის  გაუმჯობესებაზე 

დამკრძალავი ინდუსტრიის მოთხოვნებისა და ფართოდ ფესვგადგმული საზოგადოებრივი 

მოლოდინების ფონზე. 

 

ამ ტიპის გამოწვევები მოითხოვს ადამიანებისა და მათი მოტივაციის შესწავლას უფრო ზოგადი 

ფაქტორების გათვალისწინების პარალელურად. აუცილებელია ვიცოდეთ სხვადასხვა 

დაინტერესებული მხარისა თუ მოქმედი პირების ქსელების ის ასპექტები, რომლებში ჩარევაც 
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მაქსიმალურ სარგებელს მოიტანს. ასევე, მნიშვნელოვანია შემუშავებული გადაწყვეტების მოკლე და 

გრძელვადიანი შედეგიანობის განსაზღვრაც კონკრეტული სოციალური სისტემის ფარგლებში, რაც 

მოიცავს იმ ადამიანური თუ ინსტიტუციური ელემენტების სრულ სპექტრს და ურთიერთკავშირებს, 

რომლებიც შეადგენს და ასაზრდოებს კონკრეტულ პრობლემას.  

 

დიზაინერული მიდგომის დანერგვა 

 

დიზაინერული მიდგომა ყურადღებას ამახვილებს შესაფერისი პრობლემის აღმოჩენაზე და ამ 

პრობლემის გამოვლენისა და გადაწყვეტის მიმართულებით სათანადო რესურსების მიმართვაზე. 

როგორც ადამიანური, ისე სისტემური გამოწვევების შემთხვევაში, აუცილებელია იმ პრობლემების 

განსაზღვრა, რომელთა მოგვარებაც ღირს, თუ დანამდვილებით გვსურს რეალური ცვლილების 

მიღწევა. პრობლემის სწორად განსაზღვრა უფრო ეფექტური გამოსავლის ძიების საშუალებას 

გვაძლევს. დიზაინერული მიდგომა ყველაზე მარტივად შეიძლება აღიწეროს, როგორც გამოწვევის 

შესწავლაზე მუშაობიდან ამ გამოწვევის გადაწყვეტების განმსაზღვრელი ასპექტების მოგვარებაზე 

გადასვლა. 

 

რეალური შედეგის მომტანი გადაწყვეტების ფორმირების და 

არა უბრალოდ ეტაპობრივი ცვლილების მიზნით აუცილებელია 

არსებული გამოწვევების ახლებურად დანახვა. საჭიროა 

თვისებრივი და რაოდენობრივი მონაცემების ანალიზი  

პრობლემის არსის სიღრმისეულად გასააზრებლად, რაც 

შეიძლება მისი მოგვარების უკეთეს გზებზე 

(შესაძლებლობებზე) მიგვითითებდეს. ახალი 

პერსპექტივებით შესაძლებელია ხდება უფრო ეფექტური 

გადაწყვეტების კონცეპტუალიზაცია და ფორმირება.  

 

მნიშვნელობით დატვირთვა (sense-making) აბსტრაჰირებას გულისხმობს: ჩვენ კონკრეტულიდან 

(მოგროვებული ინფორმაცია და დაკვირვებების შედეგები)გადავდივართ აბსტრაქტულზე (ახალი 

პერსპექტივა) და შემდეგ ვუბრუნდებით კონკრეტულს (ახალი გადაწყვეტა). აბსტრაჰირება გვეხმარება 

ახალი და აზრიანი თვალთახედვებისა და გადაწყვეტების ფორმირებაში იმის ნაცვლად, რომ ღრმად 

პრობლემური საკითხის მხოლოდ ხილული სიმპტომების სწრაფად მოგვარების გზებზე ვიფიქროთ.  

 

პრობლემის გამოვლენაზე ფოკუსისა და აბსტრაჰირების საჭიროების კომბინირებით შეგვიძლია 

შევქმნათ დიზაინერული მიდგომის ახალი ვიზუალური გამოსახულება (ეს არის ჩარლზ ოუენის 

მოდელის ადაპტაცია, რომელიც მან შემოგვთავაზა 1998 წელს გამოქვეყნებულ ნაშრომში „დიზაინი, 

პროგრესული დაგეგემარება და პროდუქტის განვითარება“ / „Design, Advanced Planning and Product 

Development“). 

 

  

 



https://ssir.org/articles/entry/human_centered_systems_minded_design?fb... 
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ჩვენი მიდგომა ახლა ოთხ ფორმატად იყოფა, 

რომელთაგან ყოველი თითოეულ კვადრანტშია 

მოთავსებული: 

 

1. თვისებრივი და რაოდენობრივი მონაცემების 

მოგროვება (კონკრეტიზაცია); 

2. ამ მონაცემების გაანალიზება პრობლემის 

სიღრმისეული არსის გააზრებისა და ახლებური 

ხედვის ფორმირებისთვის (აბსტრაჰირება); 

3. სიღრმისეული კვლევის შედეგების გამოყენება ახალი შესაძლებლობების ჩამოყალიბებისა 

(აბსტრაქტული გადაწყვეტის შექმნა) და მიზნების განსაზღვრისთვის; 

4. ამ შესაძლებლობების გამოყენება ახალი პროდუქტების, მომსახურებებისა და სისტემური 

გადაწყვეტების (კონკრეტული გადაწყვეტის შექმნა) კონცეპტუალიზაციისა და ფორმირებისთვის. 

 

 

არსებობს მრავალი ინსტრუმენტი და ტექნიკა, 

რომლებიც შეგვიძლია გამოვიყენოთ ამ ოთხი 

ფორმატიდან თითოეულისათვის. გუნდის მიერ 

შერჩეული ინსტრუმენტის ტიპი დამოკიდებულია 

უშუალო პრობლემის ხასიათზე (ზოგიერთი 

გავრცელებული ინსტრუმენტი აღწერილია ქვემოთ). 

ჩვენს სამუშაოს წარმართავს ოთხი 

სახელმძღვანელო შეკითხვა: რას ვამჩნევთ? რას 

ნიშნავს ეს? რა არის ჩვენი მიმართულება? რა არის 

ჩვენი გადაწყვეტა?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 გააზრება 

დიზაინური 

მიდგომა 

კონკრეტული 

აბსტრაქტული 

შექმნა 

გააზრება 

კონკრეტული 

აბსტრაქტული 

შექმნა 

სიღრმისეული 

გააზრება 
შესაძლებლობები 

მონაცემები გადაწყვეტები 

სამუშაო 

ფორმატები 

ოთხი 

სახელმძღვანელო 

შეკითხვა 

გააზრება 

აბსტრაქტული 

შექმნა 

კონკრეტული 

რა არის ჩვენი 

გადაწყვეტა? რას ვამჩნევთ? 

რას ნიშნავს ეს? 

ნაჩვენებია იმ ოთხი სახელმძღვანელო შეკითხვის (თითოეული შესაბამის კვადრანტში) 
მომცველი ჩარჩო, რომლებზე პასუხის გაცემაც დიზაინური მიდგომით არის შესაძლებელი. 

დიზაინური მიდგომის ჩარჩო. პროექტის მიმდინარეობისას, 

როგორც წესი, გადავაადგილდებით ამ ოთხი კვადრანტის გავლით 

(წყვეტილი ხაზის გასწვრივ). 

რა არის  ჩვენი 

მიმართულება? 

დიზაინური მიდგომის ჩარჩო. პროექტის 

მიმდინარეობისას, როგორც წესი, გადავაადგილდებით ამ 

ოთხი კვადრანტის გავლით (წყვეტილი ხაზის გასწვრივ). 



https://ssir.org/articles/entry/human_centered_systems_minded_design?fb... 
ადამიანზე ორიენტირებული, სისტემებზე 
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დიზაინერული მიდგომის ადამიანზე ორიენტირებული ინსტრუმენტები 

 

დიზაინური მიდგომის ამ ჩარჩოს გათვალისწინებით, თუ გვსურს, წინ წავწიოთ პროექტი ადამიანზე 

ორიენტირებული მეთოდების გამოყენებით, შესაძლებელია შემდეგი ინსტრუმენტების გამოყენება: 

 

1. მონაცემების მოპოვება მომხმარებლების გამოკითხვის (ინტერვიუს) საშუალებით მათი 

ამბებისა და ინფორმაციის შესაგროვებლად; 

2. ამ ამბების გაანალიზება და მათგან მნიშვნელობის გამოტანა [საკითხის] სიღრმისეული 

გააზრებისთვის;  

3. გონებრივი იერიშისთვის კითხვების შედგენა, რაც დიზაინური შესაძლებლობების 

გამოვლენაში დაგვეხმარება - ჩვენ ხშირად ვუწოდებთ მათ „როგორ შევძლებდით“ (HMW) 

კითხვებს; 

4. გადაწყვეტების პირველადი ვერსიების შექმნა მათი ხელშესახებობისა და გადამოწმების 

შესაძლებლობის  უზრუნველსაყოფად. 

 

გამარტივებული აღწერილობის თანახმად, თითოეულ კვადრანტში ადამიანზე ორიენტირებული 

ერთი ზოგადი ინსტრუმენტია მოთავსებული. კიდევ ერთხელ უნდა აღინიშნოს, თითოეული 

ფორმატისთვის არსებობს მრავალი სხვადასხვა ინსტრუმენტი. მაგალითად, მონაცემთა შეგროვების 

ფორმატისთვის არსებული მეთოდები შეიძლება მოიცავდეს შეთანხმებულ ინტერვიუებს (arranged 

interviews), სპონტანურ ინტერვიუებს (intercept interviews), მონაწილეობით და არამონაწილეობით 

დაკვირვებას (participant / non-participant observation), მომხმარებლის დღიურებს (user diaries), 

კულტურულ კვლევას (cultural probe) და ანალოგების კვლევას (analogous research) - და ეს მხოლოდ 

თვისებრივი დიზაინ-კვლევის პრაქტიკის ფარგლებში. 

 

წარმოიდგინეთ, რომ გუნდი იყენებს ადამიანზე 

ორიენტირებულ ინსტრუმენტებს შემცვლელი 

მასწავლებლების სისტემის მოდიფიცირების 

მიზნით, რომელიც ფოკუსირდება შემცვლელი 

მასწავლებლის მიერ წარმართული სასწავლო 

პროცესის (სწავლების გამოცდილების) 

გაუმჯობესებაზე. ქვემოთ მოცემული 

მაგალითები ასახავს ვაიალეტის ადრეული 

დიზაინის ციკლებს ოთხ კვადრანტში, მათ შორის, 

სამუშაო გუნდის მიერ შემუშავებულ აღწერილობას თითოეული ციკლისთვის: 

 

 მონაცემები: გუნდი იწყებს შემცვლელების ძირითადი მასწავლებლებისა და მოსწავლეების 

გამოკითხვას. ისინი ისმენენ სხვადასხვა შეხედულებას შემცვლელების მიერ ჩატარებული 

გაკვეთილების შესახებ. „ჩვენ ვმუშაობთ, რომ გავაუმჯობესოთ შემცვლელების მიერ 

ადამიანზე 

ორიენტირებული 

ოთხი 

გავრცელებული 

ინსტრუმენტი 

დიზაინ-

მიდგომისთვის 

ანალიზი და 

აზრის გამოტანა 

ინტერვიუ პირველადი ვერსიის 

შექმნა 

შესაძლებლობები სიღრმისეული  

გააზრება 

გადაწყვეტები 

ახალი კითხვების 

შექმნა 

მონაცემები 

მოცემულია ჩარჩო ზოგადი, ადმიანზე ორიენტირებული 

ინსტრუმენტით თითოეულ კვადრანტში. 



https://ssir.org/articles/entry/human_centered_systems_minded_design?fb... 
ადამიანზე ორიენტირებული, სისტემებზე 
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წარმართული სასწავლო პროცესი, ასე რომ, უნდა ვესაუბროთ შემცვლელებსაც და 

მოსწავლეებსაც.“  

 

 სიღრმისეული გააზრება: გუნდი ცდილობს მოსმენილი ამბების გაანალიზებისა და 

ინტერპრეტირების, შემდეგ კი ამ ინფორმაციის სამუშაო დაფაზე გადატანის საშუალებით 

პრობლემის შესწავლას. შემდეგ ისინი ცდილობენ პრობლემის სიღრმისეულად გააზრებას და 

ახლებური ხედვების ფორმირებას. „სინამდვილეში ყველაფერი დადის შემცვლელსა და 

მოსწავლეებს შორის ურთიერთგაგებაზე. ბევრი შემცვლელი ამაოდ ცდილობს კლასში 

ყინულის გალღობას, თუმცა, წარმატებული კადრი ხშირად გვერდს უვლის დაგეგმილ 

გაკვეთილს და ახერხებს მოსწავლეებთან საერთოს გამონახვას (მაგალითად, იყენებენ 

მათთვის ნაცნობ პრაქტიკულ ხრიკებს).“ 

 

 შესაძლებლობები: ახლებურ პერსპექტივებზე (ხედვებზე) დაყრდნობით, გუნდი ცდილობს იმ 

ახალი შესაძლებლობების ჩამოყალიბებას, რომელთათვისაც დიზაინი იქმნება. „როგორ 

შეიძლება დავეხმაროთ ყველა შემცვლელს, განივითაროს და შეიმუშაოს სხვადასხვა 

პრაქტიკული ხრიკი კლასში ნდობისა და ურთიერთგაგების მოსაპოვებლად?“ 

 

 გადაწყვეტები: გუნდს შეუძლია შემდეგ შექმნას და გამოცადოს ახალი იდეები პირველადი 

ვერსიების (პროტოტიპების) შექმნის საშუალებით. მათ შეუძლიათ შექმნან ახალი 

არტეფაქტები და გამოცდილებები, რომლებზეც ხალხს (ე. ი. პოტენციურ მომხმარებელს) 

შეუძლია რეაგირება. „ჩვენ ვატარებთ ექსპერიმენტებს სხვადასხვა პრაქტიკული ხრიკის 

შემუშავებისთვის, რომლებიც შემცვლელს  გამოადგება კლასში მუშაობისას.“ 

 

ადამიანზე ორიენტირებული დიზაინის ინსტრუმენტების პრაქტიკაში გამოყენება, როგორც წესი, 

დადებით შედეგებს იძლევა. თუმცა, ადამიანზე ორიენტირებული დიზაინერული მიდგომა ყველაზე 

წარმატებულია, როდესაც საჭიროა გადაწყვეტების შემუშავება თქვენი პროდუქტის, მომსახურებისა 

თუ შეთავაზების მომხმარებლისა თუ ბენეფიციარისთვის. ამოცანა, ასევე, ადვილდება, თუ მეტ-

ნაკლებად აკონტროლებთ ამ გადაწყვეტის პრაქტიკულ განხორციელებასაც. თუ თავად აწარმოებთ 

პროდუქტს ან წარმართავთ მომსახურებას, შეგიძლიათ მეტად ფოკუსირდეთ იმაზე, რასაც ქმნით და 

არა იმ დაინტერესებული მხარეების დარწმუნებასა თუ მათთვის განკუთვნილი პროდუქტის 

დიზაინზე, რომლებიც ზემოქმედებენ თქვენი მომხმარებლების ჯგუფზე. 

ადამიანზე ორიენტირებულ მიდგომას თავისი ნაკლიც აქვს. შეიძლება შექმნათ გადაწყვეტა, 

რომელიც მიემართება პრობლემის სიმპტომებს, თუმცა, ამის ნაცვლად, გამოგეპაროთ პრობლემის 

ძირეულ მიზეზებთან გამკლავების შესაძლებლობა. შეიძლება ადამიანის საჭიროებების 

მოგვარებაზე ზედმეტი აქცენტი საზიანო იყოს, რადგან ასეთ პრობლემების მოგვარებას 

ფართომასშტაბიანი შედეგები არ მოაქვს. შეიძლება გამოგრჩეთ თქვენი მუშაობის შორსმიმავალი 

შედეგებიც - არა მხოლოდ თქვენი ბენეფიციარებისთვის, არამედ სხვა დაინტერესებული მხარეებისა 

და ერთიანად საზოგადოებისთვის.  
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თქვენი პროექტის მასშტაბი - ის, თუ რამდენად სიღრმისეულად იკვლევთ ძირეულ მიზეზებს - 

განსაზღვრავს მხოლოდ ადამიანზე ორიენტირებული დიზაინის მიდგომის გამოყენების 

შესაფერისობას. ზემოთ მოცემულ მაგალითში ადამიანზე ორიენტირებული დიზაინის მიდგომამ 

შეიძლება განაპირობოს შემცვლელებისთვის ახალი და ეფექტური საკლასო ინსტრუმენტების 

ფორმირება, რომელთა გამოყენებასაც შეუძლია მნიშვნელოვანი გავლენა იქონიოს სასაწავლო 

პროცესზე. თუმცა, გუნდმა შეიძლება სათანადო ყურადღება ვერ დაუთმოს მასწავლებლების 

არყოფნისას სწავლის შედეგებზე უფრო მნიშვნელოვანი ზემოქმედების მქონე სხვა ფაქტორებს - 

მაგალითად, საკმარისი რაოდენობის კომპეტენტური და ეფექტურად მომუშავე შემცვლელების 

პოვნის სირთულე. ეს უფრო კომპლექსური გამოწვევაა, მაგრამ ისეთი, რომელიც შეიძლება პროექტის 

ნაწილად იქცეს უბრალოდ მასშტაბის შეცვლით. 

 

სისტემური აზროვნების ინსტრუმენტები დიზაინერული მიდგომისთვის 

სოციალური სისტემის პრობლემები მოიცავს მთელ რიგ სირთულეებს. გასათვალისწინებელია ბევრი 

დაინტერესებული მხარე და ერთი რომელიმე პროდუქტი ან გადაწყვეტა ვერ მოაგვარებს ყველა 

პრობლემას. 

 

ვისთვის იქმნება დიზაინი? ან, უკეთ რომ ვთქვათ, როგორ ხდება იმ ინტერვენციის კონსტრუირება 

(დიზაინი), რომელსაც პოზიტიური გამოძახილი ექნება მთელ სისტემაში? სად უნდა დაინერგოს 

შემუშავებული გადაწყვეტები? რომელი გადაწყვეტები შეუწყობს ხელს პრობლემის მოგვარებას ან 

შეცვლის პირობებს იმგვარად, რომ შესაძლებელი გახდეს ფართომასშტაბიანი და დადებითი 

შედეგების მიღწევა? როგორ ინერგება ეს გადაწყვეტები სისტემაში ან როგორ უნდა მოუწოდოთ 

დაინტერესებულ მხარეებს თავადვე იმოქმედონ ამ მიმართულებით?  

 

როდესაც საქმე ასე რთულადაა, სისტემური აზროვნების ინსტრუმენტებს შეუძლია დაგვეხმაროს 

სტრატეგიის შემუშავებაში. ქვემოთ მოცემულია სისტემური აზროვნების ოთხი გავრცელებული 

ინსტრუმენტი, რომლებიც შეიძლება აქ გამოვიყენოთ:   

 

1. სისტემის შესახებ მონაცემების მოპოვება შესაფერისი დაინტერესებული მხარეების კვლევით 

და მათ შორის ღირებულებათა ცვლის გათვალისწინებით; 

 

2. პროგრესის ხელშემწყობი ან დამაბრკოლებელი ფაქტორების სიღრმისეული შესწავლა 

სისტემაში არსებული მიზეზებისა და შედეგების სქემატური ასახვის საშუალებით; 

 

3. სისტემაში არსებული ბერკეტის წერტილების გამოვლენა - იმ შესაძლებლობების, რომელთა 

ინტერვენციას მოსალოდნელზე უკეთესი შედეგები მოჰყვება; 

 

4. გადაწყვეტებზე ექსპერიმენტირება სასურველი შედეგების მიღწევის უზრუნველსაყოფად. 
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მოცემულია ჩარჩო ზოგადი, ადმიანზე ორიენტირებული ინსტრუმენტით თითოეულ 

კვადრანტში. 

 

რაც შეეხება ადამიანზე ორიენტირებულ ინსტრუმენტებს, არსებობს კიდევ უფრო მეტი სისტემური 

ინსტრუმენტი, რომელთა გამოყენებაც შესაძლებელია. 

დავუბრუნდეთ შემცვლელი მასწავლებლების თემას: წარმოიდგინეთ, რომ გუნდი განიხილავს უფრო 

ფართომასშტაბიან გამოწვევას, ვიდრე შემცვლელების მიერ წარმართული სასწავლო პროცესის 

ხარისხია. ამ დროს შეიძლება დაისვას კითხვა: როგორ უნდა უზრუნველვყოთ შემცვლელის მუდმივი 

ხელმისაწვდომობა ძირითადი მასწავლებლების არყოფნისას? როგორ უნდა იქცეს შემცვლელი 

მასწავლებლის მუშაობა სკოლებისთვის 

და, ზოგადად, სასწავლო პროცესისთვის 

დამატებით სარგებელად? როგორ უნდა 

მოდიფიცირდეს ძირეულად 

შემცვლელების მიერ წარმართული 

სასწავლო პროცესი სკოლებში?  

 

წარმოიდგინეთ გუნდის მუშაობის ეტაპები 

სისტემური აზროვნების ინსტრუმენტების 

გამოყენებით: 

 

 მონაცემები: გუნდი იწყებს ყველა იმ დაინტერესებული მხარისა და ერთეულის სქემატური 

ასახვით, რომლებიც ჩართულები არიან შემცვლელების მიერ წარმართულ სასწავლო 

პროცესში - შემცვლელი მასწავლებელი, სკოლის საბჭო, სასკოლო ოლქების ოფიცრები, 

კადრების დეპარტამენტის პერსონალი, მშობლები, მოსწავლეები და ა. შ., ასევე, იკვლევს ამ 

მხარეების ურთიერთმიმართებას. „ჩვენ ვმუშაობთ შემცვლელების მიერ წარმართული 

სასწავლო პროცესის მოდიფიცირებაზე სისტემაში არსებულ მხარეებს შორის 

ურთიერთობაზე დაკვირვების პარალელურად.“ 

 სიღრმისეული გააზრება: გუნდი შემდეგ სქემატურად ასახავს სისტემაში მოქმედ ძალებს, 

რათა განისაზღვროს შედეგებზე დადებითად და უარყოფითად მოქმედი ფაქტორები. როგორ 

შეიძლება ერთი ფაქტორის ცვლილებამ მეორეზე იმოქმედოს? „ჩვენ ვხედავთ, რომ 

ძირითადი პრობლემაა შემცვლელების ნაკლებობა, როცა მასწავლებლებს და პერსონალს 

უწევს სხვა შეცვალოს ან დირექტორია იძულებული, მოსწავლეები გადაანაწილოს. ეს 

აუარესებს საკლასო სწავლების პროცესს. ზედმეტად კონსერვატიული ყოველდღიური 

მენეჯმენტი, ასევე, არ ტოვებს დროს ახალი შემცვლელების ასაყვანად.“ 

 შესაძლებლობები: სისტემაში მოქმედი დაინტერესებული მხარეებისა და ძალების 

გათვალისწინებით, გუნდი აფასებს ბერკეტის წერტილებს და იმას, თუ როგორ და სად 

შეიძლება სისტემაში ჩარევა. „შეიძლება თემის პარტნიორების გამოყენება და პოტენციური 

შემცვლელების სამოქალაქო მოვალეობის გრძნობაზე აპელირება შემცვლელების 

რაოდენობის გასაზრდელად.“ 

 გადაწყვეტები: გუნდი სტრატეგიულად გეგმავს ინტერვენციებს და განაგრძობს 

ექსპერიმენტებს სხვადასხვა გადაწყვეტის შესამოწმებლად. „გადაწყვეტა შეიძლება იყოს 

ადამიანზე 

ორიენტირებული 

ოთხი 

გავრცელებული 

ინსტრუმენტი 

დიზაინური 

მიდგომისთვის 

 

ბერკეტის წერტილების 

გამოვლენა 

შესაძლებლობები 

მიზეზებისა და 

შედეგების სქემატურად 

ასახვა 

სიღრმისეული 

გააზრება 

მონაცემები 

მხარეების სქემატურად 

ასახვა 

გადაწყვეტები 

ექსპერიმენტები 
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მოცემულია ჩარჩო, რომლის თითოეულ კვადრანტში ნაჩვენებია 

ადამიანზე ორიენტირებული და სისტემური აზროვნების 

ურთიერთშემავსებელი ინსტრუმენტები. 

მესამე მხარე-ორგანიზაციაც, რომელიც მუშაობს თემის პარტნიორებთან შემცვლელების 

დასაქმების საკითხებში.“ 

 

ზემოთ მოცემულის მსგავსი რთული გამოწვევების შემთხვევაში, გუნდისთვის ხელსაყრელია 

სისტემური აზროვნების უფრო ფართო პრიზმა. გუნდი სიღრმისეულად იაზრებს პრობლემას 

სისტემაში არსებულ ურთიერთობებზე დაკვირვებით, რაც ხელს უწყობს ინტერვენციის წერტილების 

გამოვლენას და, შესაბამისად, უფრო ეფექტური გადაწყვეტების შემუშავებას. 

მაგრამ სისტემური აზროვნების მიდგომას პოტენციური ნაკლიც აქვს. ადვილი არ არის სისტემის 

შიგნით კონკრეტული ინდივიდების მოტივებისა და შეხედულებების დანახვა, რომლებიც შეიძლება 

გადამწყვეტი იყოს ქცევითი ცვლილების მისაღწევად. ასევე, რთულდება ვარაუდებისა და 

მოლოდინების სწრაფად შემოწმებაც. ტიპურ სისტემურ მიდგომაში გუნდმა შეიძლება კარგად 

დაგეგმილი, თუმცა შეუმოწმებელი სტრატეგია დათმოს საცდელი ვერსიების სანაცვლოდ. ასეთი 

საცდელი (საპილოტე) ვერსიები ხშირად  მიზნად ისახავს ინტერვენციის ეფექტურობის 

ფართომასშტაბიან დემონსტრირებას. გუნდს შეუძლია სისტემისთვის გადაწყვეტის ეფექტურობა 

შეამოწმოს სრულად რეალურ გარემოებებში, თუმცა არსებობს დიდი რესურსების გამოუცდელი 

გადაწყვეტებისათვის გამოყოფის საშიშროებაც და შესწავლის ნაცვლად საჭირო ხდება იმის 

მტკიცება, რომ იდეა რეალურად მუშაობს. 

 

ადამიანზე ორიენტირებული და სისტემური აზროვნების მიდგომების ინტეგრირების ჩარჩო 

 

ყოველივე ზემოთქმულს მივყავართ საბოლოო სათქმელამდე: როგორ შეიძლება ადამიანზე 

ორიენტირებული და სისტემური აზროვნების ინსტრუმენტებმა და მსოფლხედვამ ერთმანეთი 

შეავსოს. წინა ჯერზე განხილული რვა ინსტრუმენტი გაერთიანებულია ქვემოთ მოცემულ ჩარჩოში. 

 

სქემაზე ნაჩვენებია ერთი შესაძლო 

მიმდევრობის მოდელი, რომელიც 

გადაადგილდება კვადრატებს შორის 

ერთობლივად მოქმედი ინსტრუმენტების 

გამოყენებით. ჩვენ ვხედავთ, თუ რა წვლილი 

შეაქვს ამ ორ მიდგომას (თითოეულს - 

სხვადასხვა პრიზმიდან) მოცემულ 

ფორმატში წარმართულ სამუშაოში. 

 მონაცემები: გადაწყვეტის 

შემუშავებაში ჩართული მხარეების 

იდენტიფიცირება ხელს უწყობს იმის 

განსაზღვრას, თუ ვის უნდა ესაუბროთ პირველ რიგში. ადამიანებთან საუბარი ამბების 

მრავალფეროვნებას ზრდის და, ამასთან, შესაძლებელია ისეთ მხარეებსა და ერთეულებზე 

ინფორმაციის მოპოვებაც, რომლებიც შეიძლება თავიდან არც იყო მოაზრებული. ეს 

ადამიანზე 

ორიენტირებული 

და სისტემური 

აზროვნების 

ინსტრუმენტების 

ინტეგრირება 

ბერკეტის წერტილების 

გამოვლენა 

შესაძლებლობები 

ახალი კითხვების დასმა 

 

მიზეზებისა და შედეგების 

სქემატურად ასახვა 

სიღრმისეული 

გააზრება 

გაანალიზება და აზრის 

გამოტანა 
ინტერვიუ 

მონაცემები 

მხარეების სქემატურად 

ასახვა 

პირველადი ვერსიები 

გადაწყვეტები 

ექსპერიმენტი 
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პოტენციურად მნიშვნელოვანი დაინტერესებული მხარეებისა და მათ შორის ურთიერთობების 

გათვალისწინების საშუალებას გაძლევთ. 

 სიღრმისეული გააზრება: ინფორმაციის სიღრმისეული გააზრება, რაც განაპირობებს თქვენს 

შეხედულებებს, შესაძლებელია სხვადასხვა დონეზე. ადამიანურ (ადამიანის მენტალიტეტი და 

ქცევა) და სისტემურ (სტრუქტურა და მოქმედი ძალები) დონეებზე მონაცემების სიღრმისეული 

გააზრება გამოწვევის უფრო სრულყოფილად შესწავლის საშუალებას გაძლევთ. 

 შესაძლებლობები: ადამიანების ცხოვრებაში ცვლილების განხორციელების შესაძლებლობის 

განსაზღვრა და ფორმირება რეალურად შედეგიანი გადაწყვეტის შექმნის საშუალებაა. 

იმისათვის, რომ შეარჩიოთ პოტენციურად ყველაზე დიდი ზემოქმედების მქონე 

შესაძლებლობები, განსაზღვრეთ ყველაზე ეფექტური ბერკეტის წერტილები, სისტემის 

დინამიკისა და ინტერვენციისთვის საუკეთესო შესაძლებლობების გათვალისწინებით.  

 გადაწყვეტები: გადაწყვეტებისა და მათი პირველადი ვარიანტების შემუშავება განაპირობებს 

ინტერვენციას, რომელიც ადამიანის ქცევასა და უშუალო გამოცდილებაზე ზემოქმედებს. 

უზრუნველყავით ამ ინტერვენციების შედეგის მდგრადობა  სისტემაში ამ გადაწყვეტების 

დანერგვა-ინტეგრირების ფორმების განსაზღვრის საშუალებით.  

რაც უფრო მნიშვნელოვანია, ჩვენ ვაზოგადებთ ამ ორი პრიზმის ამოცანებსა და როლებს: ადამიანზე 

ორიენტირებული და სისტემური აზროვნების მოდელები. შემდეგი სქემა აერთიანებს რვა კითხვას, 

რომლებიც აღწერს თითოეული მიდგომის სარგებელს და მათი ერთობლივი ფუნქციონირების 

ფორმებს პროექტის ეფექტური წინსვლისთვის. 

 

როგორც ადამიანზე ორიენტირებული, ისე 

სისტემური აზროვნების მეთოდებისგან 

სარგებლის მისაღებად აუცილებელია ამ 

ორს შორის გადაადგილება. ერთი პრიზმა 

შეიძლება პასუხობდეს სხვა პრიზმით 

გამოვლენილ კითხვებს (მაგალითად, 

შეიძლება სიღრმისეულად შევისწავლოთ 

კონკრეტული მოდელი, რომელიც 

მოულოდნელად გამოვავლინეთ სისტემაში მიზეზ-შედეგობრივი კავშირების სქემატური ასახვისას 

ინდივიდების ამბების მოსმენითა და მათი მოქმედებებით გარკვეული მოდელის ფორმირების 

ანალიზით). კონკრეტული ინდივიდებისთვის ყურადღების დათმობა და მათი გაგება 

კონტექსტუალიზდება და ფასდება უფრო ფართო ჩარჩოში. სისტემაში მოქმედი ძალებსა და 

ურთიერთობებს შეესაბამება ამ სისტემაში მყოფი ხალხის რწმენა და ქცევები. 

რთულ საკითხებთან გამკლავება მოითხოვს ვარაუდების ეჭვქვეშ დაყენებას, ახალი 

შესაძლებლობების აღმოჩენისა და [რეალურად ეფექტური მეთოდების გამოვლენის მიზნით] 

ექსპერიმენტების ჩატარებისთვის მზაობას. ჩვენ შეგვიძლია არსებული პრაქტიკა მოვარგოთ 

დღევანდელობის მნიშვნელოვან სოციალურ და კომპლექსურ გამოწვევებს ადამიანზე 

ორიენტირებული დიზაინის ადამიანური, ინტუიციური თუ კვლევითი ბუნებისა და სისტემური 

რვა 

სახელმძღვანელო 

კითხვა ადამიანზე 

ორიენტირებული 

და სისტემური 

აზროვნების 

დიზაინისთვის 

რა სტრუქტურები და ძალები 

განაპირობებს შედეგებს ამ 

სისტემაში? 

სიღრმისეული 

გააზრება 

როგორია ხალხის მოტივაცია, 

რწმენა და ქცევები? 

სად და როგორ შეიძლება 

გვქონდეს მაქსიმალური 

ბერკეტის წერტილი? 

შესაძლებლობები 

რის გაკეთებას ვგეგმავთ 

ხალხისთვის? 

როგორია ხალხის 

გამოცდილება? 

მონაცემები 

ვინ არიან და როგორ 

ურთიერთობენ 

დაინტერესებული მხარეები? 

როგორი უნდა იყოს ჩვენი 

ინტერვენცია? 

გადაწყვეტები 

როგორ ხდება 

ინტერვენციების სისტემაში 

დანერგვა და პრაქტიკულად 

განხორციელება? 
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აზროვნების ურთიერთობითი, ბერკეტის წერტილებზე ორიენტირებული და სტრატეგიული ხასიათის 

გაერთიანებით. 

უბრალოდ ჰკითხეთ ვაიალეტს. დიზაინერული მიდგომით განხორციელებული სამუშაო მას 2016 

წელს Substantial Classrooms-ის დაარსებაში დაეხმარა. ეს ორგანიზაცია ამჟამად მუშაობს შემცვლელი 

მასწავლებლებისა და მოსწავლეების უშუალო ურთიერთობის (ერთად გატარებული დროის) 

მოდიფიცირებაზე იმ პროდუქტებსა და მომსახურებებზე ფოკუსირებით, რომლებიც სასკოლო 

ოლქებს ეხმარება შემცვლელების უკეთ გადამზადებასა თუ მხარდაჭერაში. 

დიზაინერული მიდგომის დანერგვით, ვაიალეტმა შეძლო პრობლემის დანახვა ადამიანურ, ასევე, 

სისტემურ დონეებზე. კომპლექსური გამოწვევები ხშირად მოითხოვს ამ ტიპის ორმაგ მსოფლხედვას, 

ასევე, ამ ორს შორის თავისუფლად გადაადგილებას. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთისთვის ეს 

ორი სრულიად განსხვავებულ თუ წინააღმდეგობრივ სფეროებს წარმოადგენს, სინამდვილეში მათი 

ერთობლივი ფუნქციონირება შეიძლება ყველაზე ეფექტური აღმოჩნდეს. 

 

 

თომას ბოთი ჰასო პლეთნერის სტენფორდის დიზაინის ინსტიტუტის „სოციალური სისტემების დიზაინის 

პროგრამის“ (Designing for Social Systems Program), Hasso Plattner Institute of Design at Stanford) 

ხელმძღვანელია. ის თანამშრომლობს სოციალური ზემოქმედების სფეროს წამყვან ფიგურებთან უფრო 

ჰუმანური, კრეატიული და სტრატეგიული პრაქტიკის შემუშავების მიზნით. „სოციალური სისტემების 

დიზაინის“ უფროსი დიზაინერის ნადია რაუმანისა და  „კუმუს“ (Kumu) თანადამფუძნებელისა და 

აღმასრულებელი დირექტორის ჯეფ მორის თანამშრომლობა გადამწყვეტი მნიშვნელობის იყო ამ 

ნაშრომის შექმნისა და ინტეგრირებული ჩარჩოს შექმნის პროცესში. 

 

 


