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სისტემური ცვლილებების განმახორციელებელი ფონდების 

წარმატების ალბათობა გაიზრდება, თუ ისინი შეძლებენ ცვლილების 

ნაკლებ(ად) აშკარა, მაგრამ უფრო  მნიშვნელოვან გარემოებებზე 

კონცენტრირებას და, იმავდროულად, ფოკუსის საკუთარი თავისკენ 

შემობრუნებას. 

 

მიუხედავად იმისა, რომ „სისტემური ცვლილების“ ცნება ახალი არ არის, ფონდების, 

არაკომერციული ორგანიზაციებისა და საზოგადოებრივი სექტორის სხვა გავლენიანი 

ინსტიტუტების ხელმძღვანელები უფრო და უფრო ხშირად აღიარებენ მას სასურველი შედეგის 

მიღწევის ყველაზე პერსპექტიულ საშუალებად. სისტემური ცვლილების იდეა აქტივისტებისა და 

ორგანიზატორების წრეებს გასცდა, ფონდების აღმასრულებელ დირექტორებს (CEO) შორის 

დისკუსიის ცენტრალურ თემად იქცა, და სულ უფრო ხშირად განიხილება ფილანთროპიულ 

გამოცემებში თუ კონფერენციებზე. თუმცა, ამგვარი პოპულარობისა და სამეცნიერო კვლევის 

ხანგრძლივი ტრადიციის მიუხედავად, თავად ცნება და მისი მნიშვნელობა ჯერ კიდევ ბუნდოვანი 

და რთულად მისაღები ჩანს დონორებისა და გრანტის მიმღებთათვის.  

მიზეზი, რის გამოც ამ ცნების სრულყოფილად გააზრება ჯერ კიდევ უჭირთ, შეიძლება ნათლად 

აღიწეროს ერთი ცნობილი სიუჟეტის მაგალითით, რომელიც  ასე ჟღერს:  

ერთი თევზი თავისთვის მიცურავს. მეორე მიუახლოვდება და ეუბნება, „მეგობარო, როგორი 

წყალია?“ პირველი თევზი უაზრო გამომეტყველებით აშტერდება მეორეს და ეკითხება, 

„წყალი რა არის?“  

სისტემური ცვლილების მზარდი მასშტაბით დანერგვის პარალელურად ფონდების ლიდერები 

სულ უფრო მეტად აღიქვამენ იმ წყლებს, რომელშიც უკვე დიდი  ხანია დაცურავენ. 

არაკომერციული ორგანიზაციებისა და ფონდების მიერ ინიცირებული არაჩვეულებრივი 

პროგრამების  მიუხედავად, დონორები იშვიათად აღწევენ მდგრადი და გრძელვადიანი 

ცვლილების ამბიციურ მიზანს. კომპლექსური პრობლემები, როგორებიცაა მასობრივი 

დაპატიმრებები, საგანმანათლებლო უთანასწორობა და გარემოს დაბინძურება, კვლავ 

მოუგვარებელი რჩება იმ გარკვეული შეზღუდვების შედეგად, რომლებიც როგორც წესი, თან 

ახლავს დაფინანსებულ პროგრამებს. ეს შეზღუდვები მოიცავს სამთავრობო პოლიტიკას, 

საზოგადოებრივ ნორმებსა და მიზნებს, საბაზრო ძალებს, სტიმულებს, ძალაუფლების 

უთანასწორობას, ცოდნის ნაკლებობას, ცნობიერებაში გამჯდარ ნარატივებსა და მრავალ 

სხვა ასპექტს. სწორედ ზემოხსენებული გარემო -ფაქტორები შეადგენს იმ „წყლებს“, 

რომელთა შესწავლაც სხვადასხვა ფონდების ხელმძღვანელებმა ახლა დაიწყეს.  

წყლის შემჩნევის პირველი ეტაპი მდგომარეობს სისტემური ძალების გამოვლენაში. 
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ფაქტორების ამ ქაოტურ კალეიდოსკოპთან შეჭიდება მნიშვნელოვნად განსხვავდება ტიპური 

არაკომერციული პროგრამების დაფინანსებისა თუ მართვისგან და მოითხოვს, რომ 

ცვლილების განმახორციელებელმა გაიხედოს  ორგანიზაციის მიღმა, რათა ყველა მოქმედი 

პირის იდენტიფიცირების საშუალებით აღიქვას მოსაგვარებელ პრობლემასთან 

დაკავშირებული ერთიანი სისტემა. შემდგომ საჭიროა უფრო შორს წასვლაც: მოქმედ პირებს 

შორის ურთიერთობის, ძალაუფლების გადანაწილებისა და იმ ინსტიტუციური ნორმებისა 

თუ შეზღუდვების შესწავლა, რომლებიც სამოქმედო კონტექსტს ქმნის; ასევე, 

გადაწყვეტილებებზე გავლენის მქონე დამოკიდებულებებისა და ვარაუდების კვლევა. ეს ის 

გარემოებებია, რომლებიც მნიშვნელოვნად აბრკოლებს ან, პირიქით, შესაძლებელს ხდის 

სოციალურ ცვლილებას. კანადის „სოციალური ინოვაციის თაობის“ (SIG) მიერ 

შემოთავაზებული ამომწურავი განმარტების თანახმად, სისტემური ცვლილება არის „იმ 

გარემოებების ჩანაცვლება, რომლებიც პრობლემის შენარჩუნებას უწყობს ხელს.“ ეს 

მრავლისმთქმელი განმარტებაა, თუმცა, ასევე, აუცილებელია გარემოებების რაგვარობისა 

და მათი შეცვლის გზების დეტალურად გამოკვლევა.  

ვიმედოვნებთ, რომ ამ ნაშრომით შევძლებთ განვმარტოთ, თუ რას ნიშნავს იმ გარემოებების 

ჩანაცვლება, რომლებიც სოციალური და გარემოსთან დაკავშირებული პრობლემების 

შენარჩუნებას უწყობს ხელს. არსებობს მრავალი კვლევა, რომელიც დეტალურად და 

სიღრმისეულად აღწერს სისტემურ ცვლილებას. ამგვარ ანალიზს ათწლეულების 

განმავლობაში ატარებენ და იყენებენ სოციალური 

აქტივისტები საზოგადოებრივ თუ სახელმწიფო დონეზე.  

წინამდებარე ნაშრომში წარმოდგენილი ჩარჩო მიზნად 

ისახავს სისტემური ცვლილების განხორციელებით 

დაინტერესებულ, განსაკუთრებით კი, უფრო სამართლიანი და 

თანასწორი მომავლის შექმნაზე ორიენტირებულ დამფინანსებლებსა და სოციალური სექტორის 

სხვა ინსტიტუტებს შესთავაზოს პრაქტიკული მოდელის. იმავდროულად, ჩვენ, როგორც 

თეთრკანიანი მამაკაცები, რომლებიც თანდათანობით ვიაზრებთ საკუთარი პრივილეგირებული 

მდგომარეობის ბუნებას, ვაღიარებთ, რომ ამ ნაშრომში წარმოდგენილი შეხედულებებიც 

შეიძლება იყოს არასრულყოფილი და ჰქონდეს გარკვეული  ხარვეზები. ნაშრომის წერის 

პროცესში ვისარგებლეთ ბევრი ადამიანის გულუხვი რეკომენდაციითა და რჩევით, რაც 

დაგვეხმარა დაგვენახა ჩვენივე მოსაზრებების ის განზომილებები, რომლებიც თავიდან ვერ 

შევამჩნიეთ.  განსაკუთრებულ მადლობას ვუცხადებთ თანასწორობის კონსულტანტებს შერილ 

პეტისა (Sheryl Petty) და მარკ ლიჩს (Mark Leach) მენეჯმენტის დახმარების გუნდიდან,  FSG-ში 

ჩვენს კოლეგებს ვერონიკა ბორგონოვისა (Veronica Borgonovi) და ლორენ სმითს (Lauren Smith), 

ასევე, უფროს მრჩეველ პოლ შმიცს (Paul Schmitz), ჩვენი ნაშრომის  გაუმჯობესებაში შეტანილი 

განსაკუთრებული წვლილისათვის. 

სისტემების ცვლილება არის იმ 

გარემოებების ჩანაცვლება, 

რომლებიც პრობლემის 

შენარჩუნებას უწყობს ხელს. 
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სისტემური ცვლილების ექვსი გარემოება 

პირველი ცხრილი აღწერს ექვს ურთიერთდამოკიდებულ  გარემოებას, რომლებიც, 

როგორც წესი, მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სოციალური ან გარემოსთან 

დაკავშირებული პრობლემის შენარჩუნებაში.
1
 ეს გარემოებები სისტემაში ჩართული 

ძალებისთვის სხვადასხვა ხარისხის ხილვადობით ხასიათდება, რაც, ძირითადად, 

განპირობებულია ხალხის უმრავლესობისთვის მათი სიცხადისა და ხელშესახებობის 

ხარისხით.  

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ეს გარემოებები შეიძლება დამოუკიდებლადაც 

განისაზღვროს, გაიზომოს და გამოყენებულ იქნას ცვლილების განსახორციელებლად. თუმცა, 

ისინი, როგორც წესი, ერთმანეთთან მჭიდროდაა დაკავშირებული.  მათი ინტერაქცია შეიძლება 

იყოს ურთიერთგამაძლიერებელი (მაგ., თემისა და კანონმდებლის მენტალურ მოდელებში 

განხორციელებულმა ცვლილებამ შესაძლოა ბიძგი მისცეს პოლიტიკის ცვლილებას) ან 

ურთიერთსაწინააღმდეგო (მაგ., ეფექტური პრაქტიკის მასშტაბურ დანერგვას შეიძლება ხელი 

შეუშალოს სისტემაში ჩართულ მხარეებს შორის ცუდმა ურთიერთობამ). რამდენადაც 

ბუნდოვანი  გარემოებები ყველაზე პრობლემურია განმარტების თვალსაზრით, მათ იმდენად   

შეიძლება მძლავრი ზემოქმედება იქონიონ სისტემურ ცვლილებაზე. ცვლილების 

განმახორციელებლებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ სათანადო ყურადღება დაეთმოს მათსავე 

სამუშაო გარემოში ფესვგადგმულ ურთიერთობებს, ძალაუფლების დინამიკასა და, 

განსაკუთრებით, ფუნდამენტურ მენტალურ მოდელებს (როგორებიცაა რასისტული და 

გენდერული განწყობები) .
2
 

                                                           

1 წინამდებარე ნაშრომში აღწერილი ჩარჩო ეყრდნობა სისტემური ცვლილებისა და სისტემური აზროვნების შესახებ 
არსებულ ვრცელ ლიტერატურას. ექვსი გარემოება, რომლებსაც ვახსენებთ, მრავალი ფორმით ყოფილა გამოთქმული 
სხვადასხვა აკადემიური მოღვაწისა თუ პრაქტიკოსის მიერ (მაგ., „ეკოსისტემების აგება სისტემური ცვლილებისთვის“, 
სოციალური ინოვაციის თაობა (SIG); Foster-Fishman, P.G., და Watson, E.R., ABLe ცვლილების ჩარჩო: სისტემების ცვლილების 
ხელშეწყობის კონცეპტუალურ-მეთოდოლოგიური ჩარჩო). ამ გარემოებების სპეციფიკური ტერმინოლოგია და 
განმარტებები განსხვავდება ამ სტატიაში წარმოდგენილთაგან. ჩარჩო, რომელიც შთაგონებულია სისტემური 
აზროვნების ცნობილი „აისბერგის“ კონცეფციითა და დონელა მედოუსის (Donella Meadows) შრომებით, მაგალითად, 
Leverage Points: Places to Intervene in a System (1999), ასევე ანაწილებს სისტემური ცვლილების გარემოებებს სამ 
სხვადასხვა დონეზე მათი ხილვადობისა და სისტემის გარდაქმნის უნარის მიხედვით. ვიმედოვნებთ, რომ ეს 
აღწერილობა ხელს შეუწყობს ფონდებსა და სხვა სოციალურ ინსტიტუტებს სისტემური ცვლილების სტრატეგიების 
შემუშავებაში ორგანიზაციის შიგნით და გარეთ ზემოქმედების საკვანძო წერტილების გაშუქებით, რომლებიც ხელს 
უწყობს მდგრადი პროგრესის მასშტაბურ განხორციელებას.   
2 როგორც გარემოება, რომელიც აღიარებულია, როგორც ყველაზე ნაკლებად ხილვადი და ყველაზე მეტად 
ტრანსფორმატიული (გარდაქმნის ძალის მქონე), მენტალური მოდელები აუცილებლად „უფრო კაუზალური“ არ არის, 
ვიდრე სხვა გარემოებები, მაგრამ ცვლილების განმახორციელებლები, დიდი ალბათობით, ვერ შეძლებენ სხვა 
გარემოებების (მაგალითად, პოლიტიკის) ცვლილებას მენტალური მოდელის დონეზე არსებული შეხედულებათა ჩარჩოს 
ჩანაცვლების გარეშე. მენტალური მოდელიცა და პოლიტიკის ცვლილებაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, ისევე, 
როგორც სტრუქტურის ყველა დონე; მართლაც, სხვა გარემოებებში ცვლილებების შემჩნევა ერთადერთი სანდო გზაა 
იმის უზრუნველსაყოფად, რომ მენტალურ მოდელებში ჩანაცვლებები პრაქტიკაში ხორციელდება.: მაგალითად, ხალხის 
მიერ გამოთქმული ვარაუდები შეიძლება განსხვავდებოდეს მათი რეალური ვარაუდებისგან. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, 
ჩვენ შეგვიძლია დავასკვნათ მენტალურ მოდელებში ცვლილებების არსებობა, თუ დავინახავთ ამ ცვლილების 
ზემოქმედებას შედარებით უფრო ხილვად ფაქტორებზე, როგორებიცაა, მაგალითად, პოლიტიკა, პრაქტიკა ან 
რესურსების დინება. 
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სისტემური ცვლილების სრულად 

გასააზრებლად დამფინანსებლები 

მზად უნდა იყვნენ, რომ მათი 

აზროვნებისა და მოქმედების სტილიც 

შეიცვლება.  

 

სისტემური ცვლილების გარე დინამიკის გათვალისწინების პარალელურად, ფონდებმა უნდა 

აღიარონ, რომ სისტემური ცვლილების ზუსტად იგივე „წყალი“ მიედინება მათივე 

ორგანიზაციების შიგნითაც. ნებისმიერი ორგანიზაციის 

უნარი -  განახორციელოს ცვლილებები -  ორგანიზაციის 

გარეთ იზღუდება მისივე შიდა პოლიტიკით, პრაქტიკითა 

და რესურსებით, მისი  ურთიერთობებითა და 

ძალაუფლების უთანასწორო განაწილებით, მისი 

[მმართველი] საბჭოსა და პერსონალის ნაგულისხმები   

ვარაუდებით. მაგალითად, ფონდები ხშირად 

ამახინჯებენ სოციალური ცვლილების დინამიკას დროის პირობითი ჰორიზონტის შემოღებით, 

რაც განპირობებულია მათივე მმართველობითი პროცესებით და არა იმ სისტემის რეალური 

ცოდნით, რომლის შეცვლასაც ცდილობენ. დამფინანსებლები ხშირად თავადვე ეყრდნობიან 

სიმდიდრეზე, რასაზე, გენდერსა და სტატუსზე დამოკიდებული ძალაუფლების დინამიკას; ამას 

კი შეუძლია შეზღუდოს ორგანიზაციის გარეთ ამ გარემოებების სიღრმისეული კვლევის 

შესაძლებლობა.  

გარდა ამისა, დამფინანსებლებს არ შეუძლიათ მხარი დაუჭირონ ძალისხმევას, რომელიც 

ეწინააღმდეგება მათსავე მენტალურ მოდელებს. ეს შემაშფოთებელ შედეგებს იძლევა. 

სისტემების ცვლილების სრულყოფილად განსახორციელებლად დამფინანსებლებმა უნდა 

შეძლონ მათივე აზროვნებისა და მოქმედების სტილის შესაცვლელი მეთოდების შესწავლა. 

განდის თქმისა არ იყოს, “თავად იყავი ის ცვლილება, რომლის ნახვაც გსურს სამყაროში“.
3
 

ამ ექვსი გარემოების ჭრილში საკუთარი სამუშაოს დანახვა შეიძლება დაეხმაროს ფონდებს 

სისტემური ცვლილების სტრატეგიების გაუმჯობესებაში, მათივე ძალისხმევის 

განხორციელებასა და შეფასებაში, როგორც ორგანიზაციის შიგნით, ისე მის გარეთ. ჩვენ 

შევისწავლით თითოეულ მათგანს - ცხადით დაწყებული და ფარული გარემოებებით 

დამთავრებული.  შემოგთავაზებთ თითოეული გარემოების შესახებ არსებულ ზოგიერთ  

მოსაზრებებას, თუმცა, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ძირითადი სფეროების, მაგალითად, 

ძალაუფლების დინამიკისა და მენტალური მოდელების შესახებ ბევრად უფრო მეტად  

სიღრმისეული კვლევებიც არსებობს, ვიდრე ამ ნაშრომში იქნება წარმოდგენილი. 

 

                                                           
3 ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნებულ ნაშრომში Being the Change, FSG ხაზს უსვამს 12 საერთაშორისო პრაქტიკას, რომლებსაც 
ფონდები იყენებენ მათი ზემოქმედების გარდაქმნისთვის. ანგარიში ეყრდნობა ორმოცდაათი (50) დამფინანსებელი და 
რვა (8) ფილანთროპული მომსახურების ორგანიზაციის ას თოთხმეტ (114) ლიდერსა და თანამშრომელთან გამართულ 
გასაუბრებას, რომლებიც მიზნად ისახავდა შეესწავლა, თუ როგორ მიმდინარეობდა ფონდების საერთაშორისო 
პრაქტიკის ადაპტაცია მზარდად ამბიციური და კომპლექსური სოციალური ცვლილების სტრატეგიების განხორციელების 
მიზნით.  
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ცხრილი 1. პრობლემის შემნარჩუნებელი გარემოებების ჩანაცვლება 

 

სისტემური ცვლილების ექვსი დონე 

პოლიტიკა პრაქტიკა 
რესურსების 

დინება 

სტრუქტურული 
ცვლილება 

(ცხადი) 

ურთიერთობები 
და კავშირები 

ძალაუფლების 
დინამიკა 

(ნახევრად ცხადი) 

მენტალური 
მოდელები 

ტრანსოფრმაციული 

ცვლილება 
(ფარული) 

 
სისტემური ცვლილების გარემოებები — 

განმარტებები 
 

პოლიტიკა:  მთავრობა, ინსტიტუციური და ორგანიზაციული წესები, რეგულაციები და პრიორიტეტები, 

რომლებიც განსაზღვრავს თავად სუბიექტის / ერთეულისა და სხვების ქმედებებს.  

პრაქტიკა: ინსტიტუტების, კოალიციების, ქსელებისა და სხვა სუბიექტების მიერ მხარდაჭერილი 

ქმედებები, რომლებიც გამიზნულია სოციალური და გარემოსდაცვითი პროგრესის უზრუნველსაყოფად. 

ასევე, სუბიექტის შიდა პროცედურები, სახელმძღვანელო ინსტრუქციები ან არაფორმალური საერთო 

ჩვევები, რომლებიც ქმნიან მათ სამუშაო გარემოს.   

რესურსების დინება:  როგორ ხდება თანხების, პერსონალის, ცოდნის, ინფორმაციისა და სხვა აქტივების 

(მაგ., ინფრასტრუქტურა) გამოყოფა და გადანაწილება. 

ურთიერთობები და კავშირები: სისტემაში მყოფ განსაკუთრებით, სხვადასხვა გამოცდილებისა და 

მოსაზრების მქონე, მოქმედ პირთა შორის კავშირებისა და კომუნიკაციის ხარისხი. 

ძალაუფლების დინამიკა: გადაწყვეტილების მიღების ძალაუფლების, უფლებამოსილებისა და, როგორც 

ფორმალური, ისე, არაფორმალური ზემოქმედების გადანაწილება ინდივიდებსა და ორგანიზაციებს შორის.  

მენტალური მოდელები: აზროვნების სტილი - სიღრმისეულად გამჯდარი რწმენები და ვარაუდები, ქცევის 
გარანტირებულად მიჩნეული ფორმები, რომლებიც ზემოქმედებს ჩვენს ფიქრებზე, მოქმედებებსა და 
საუბარზე.  
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ზემოქმედება - ცხადიდან ფარულ გარემოებებამდე 

 
ცხადი 

ფონდები, არაკომერციული ორგანიზაციები და სოციალურ სექტორში მოქმედი სხვა 

ძალები უკვე დიდი ხანია მუშაობენ ჩვენი გადმობრუნებული სამკუთხედის პირველ დონეზე 

სამთავრობო პოლიტიკის დახვეწის, ეფექტური პრაქტიკის ხელშეწყობისა და ადამიანური 

და ფინანსური რესურსების სასურველი მიმართულებით წარმართვის მიზნით.  

სტრუქტურული გარემოებების შეცვლას შეიძლება შთამბეჭდავი ეფექტი ჰქონდეს. 

შედეგები ხელმისაწვდომია  და მათი შეფასება ხშირად შესაძლებელია ტრადიციული 

მეთოდების გამოყენებით.  მაგრამ დანარჩენ ორ დონეზე მუშაობის გარეშე  ცვლილებების 

მდგრადობა და შენარჩუნება ნაკლებად სავარაუდოა.  

განვიხილოთ, მაგალითად, „ხელმისაწვდომი ზრუნვის აქტი“ (Affordable Care Act (ACA)), 

რომელიც ამოქმედდა პრეზიდენტ ობამას ადმინისტრაციის დროს. ეს აქტი წარმოადგენს 

პოლიტიკისა და რესურსების მიმართულებით  განხორციელებულ ერთ-ერთ უდიდეს 

ცვლილებას, რაც კი შტატებს უნახავს ბოლო ათწლეულების მანძილზე. ამ აქტის 

საფუძველზე ჯანდაცვის მომსახურებების მიღმა მყოფი მილიონობით ადამიანისთვის 

ხელმისაწვდომი გახდა სამედიცინო მომსახურება. აქტი მოიცავდა სხვადასხვა ფინანსურ 

კომპონენტს, რომლებიც მიზნად ისახავდა ჯანდაცვის სისტემის არსებული პრაქტიკის 

შეცვლას ანგარიშვალდებულების გაზრდის სტიმულირების გზით.  ერთი სიტყვით, აქტმა 

უზარმაზარი ზემოქმედება იქონია სისტემური ცვლილების პირველ დონეზე.  

სისტემური ცვლილების მეორე დონეზე ზემოხსენებულმა აქტმა ხელი შეუწყო თემსა და 

ჯანდაცვის მომსახურების მომწოდებლებს შორის უფრო მყარი ურთიერთობების 

ჩამოყალიბების დაჩქარებას, რადგან მეტი ყურადღება დაეთმო ჯანმრთელობის 

სოციალურ და სტრუქტურულ დეტერმინანტებს. ამისდა მიუხედავად, აქტს ჯერ არსებითად 

არ შეუცვლია ურთიერთობები ისეთ ძირითად მოთამაშეებს შორის, როგორებიც არიან: 

პროვაიდერები, დამზღვევები, ფარმაცევტული კომპანიები თუ პაციენტები. ასევე, 

წარმატებები არ იკვეთება კორპორაციული ლობისტების, პოლიტიკური პარტიებისა და 

კონგრესის კანონმდებლების მიერ მომხმარებლებისა და პაციენტების 

უფლებადამცველებისთვის ძალაუფლების გადაცემის თვალსაზრისითაც.  

რაც კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, ამ აქტის მხარდამჭერებმა ვერ მოახერხეს ახალი 

საზოგადოებრივი ნარატივის წარმატებით დანერგვა, რაც გულისხმობდა   ამერიკაში 

მცხოვრები დაზღვევის არმქონე მოსახლეობის ჯანდაცვის მომსახურებებზე წვდომის 

უფლებას ან გაფართოებული ჯანდაცვის სისტემის წვლილს ა.შ.შ.-ს გლობალური 
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ჩანაცვლებები სისტემის გარემოებებში უფრო 

მდგრადი და შენარჩუნებადია, როდესაც 

მუშაობა მიმდინარეობს ცვლილების სამივე 

დონეზე. 

 

კონკურენტუნარიანობის გაძლიერებაში. . „ხელმისაწვდომი ზრუნვის აქტის“ მიღწევები 

შთამბეჭდავი აღმოჩნდა ჯანდაცვისა თუ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის  ბევრი 

უფლებადამცველისთვის, რამაც საბოლოოდ ხელი შეუშალა ინიციატივის ჩავარდნას. 

თუმცა, კანონმდებლების, კორპორაციული 

ლიდერებისა და ფართო საზოგადოების 

უმრავლესობის აზროვნების საძირკველში 

მყოფი მენტალური მოდელების შეცვლის 

გარეშე ამ აქტით მიღწეული შედეგები ჯერ 

კიდევ არამდგრადია.  

მსგავსი მაგალითების მოყოლა შესაძლებელია ევროპაში მიგრანტების კრიზისთან 

დაკავშირებითაც როცა ამა თუ იმ ქვეყნის პოლიტიკოსებმა გადაწყვიტეს გაეზარდათ მათ 

ქვეყნებში ცხოვრების მსურველი ლტოლვილების რაოდენობა; შესაბამისად შეიცვალა 

პრაქტიკა, პოლიტიკა და ფინანსური რესურსებიც კი გამოიყო ამ ხალხის საცხოვრებლით 

უზრუნველსაყოფად. თუმცა, თანმდევი ნარატივის პოპულარიზაციის გარეშე, რომელიც 

მოქალაქეების გულსა და გონებას იპყრობს, ეკონომიკური რისკების და უსაფრთხოების  

შიში, „უცხოს“ (სხვა რელიგია, სხვა კულტურა, სხვა რასა) შიშთან ერთად, ხელს უშლის 

წარმატებულ ინტეგრაციას  და იწვევს პოლიტიკურ კრიზისს ისეთ ქვეყნებში, როგორებიცაა 

გერმანია, იტალია და გაერთიანებული სამეფო, რაც საფრთხეს უქმნის პოლიტიკური 

ლიდერების მიერ განხორციელებული პირველი დონის ცვლილებებს.   

 

სანახევროდ ცხადი  

იგივე  ურთიერთმიმართებები  მოქმედებს ჩვენი ჩარჩოს მეორე დონეზეც. 

ძალაუფლების დინამიკის შეცვლა და ურთიერთობების ფორმირება სექტორებისა 

და პოლიტიკური წყალგამყოფების გასწვრივ შესაძლოა, განსაკუთრებით საშიში 

აღმოჩნდეს ფონდებისთვის, თუმცა კი აღნიშნული სისტემური ცვლილების ძირითად სამუშაოს 

წარმოადგენს.
4
 სისტემის ტრანსფორმაცია რეალურად გულისხმობს ურთიერთობების 

გარდაქმნას იმ ადამიანებს  შორის, რომლებიც ამ სისტემას ქმნიან. მაგალითად, საკმაოდ 

                                                           
4 შესაძლებელია ინსტრუმენტების გამოყენება. მაგალითად, ახლახან გამოქვეყნებულ ნაშრომში Systems  Grantmaking  Resource  Guide 
(„სისტემური გრანტების გაცემის რესურსების სახელმძღვანელო“),  Management  Assistance  Group-მა  (მენეჯმენტის მხარდაჭერის ჯგუფი) 
და  Grantmakers  for  Effective  Organizations-მა (გრანტის გამცემები ეფექტური ორგანიზაციებისთვის)  შეიყვანეს ძალაუფლების რუკის 
(ძალაუფლების გადანაწილების რუკაზე ასახვა) ინსტრუმენტი. ინსტრუმენტის მიზანია (სისტემის შესაცვლელად) გამოავლინოს 
სისტემაში ძალაუფლების დინამიკის ცვლილების შესაძლებლობები და ამ მხრივ არსებული გამოწვევები (მაგ., ძალაუფლების მქონე 
პირებზე უშუალო ზემოქმედება ან სხვების გაძლიერებისთვის საჭირო გარემოებების ფორმირება). ავტორები აღწერენ, თუ როგორ 
თანამშრომლობდა ერთი გრანტის გამცემი ორგანიზაცია Strategic Concepts in Organizing and Policy Education (SCOPE)-თან (ორგანიზებასა და 
პოლიტიკური განათლების სტრატეგიული კონცეფციები) გრანტის მიმღებებისა და დაინტერესებულ მხარეების ძალაუფლების ანალიზის 
განსახორციელებლად, რათა შეესწავლა პოლიტიკური ლანდშაფტი, რამდენადაც იგი უკავშირდება დაწყებითი სკოლის ასაკის ბავშვების 
განათლების შედეგების ძირითად დეტერმინანტებს: არასაკმარისი კვება და დიეტა. რუკაზე ვიზუალიზაციის ამ პროცესმა გამოიწვია 
კამპანია, რომელიც აიძულებდა სკოლის საბჭოებს სკოლის კვების მომსახურების მომწოდებლები შეეცვალათ, რამაც ბავშვებისთვის 
უფრო დაბალანსებული საკვები უზრუნველყო. 
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სინამდვილეში, სისტემის 

გარდაქმნა არის იმ ადამიანებს 
შორის ურთიერთობების 
გარდაქმნა, რომლებიც ამ 
სისტემას შედგენენ.   
 

ხშირად, ზუსტად ერთსა და იმავე სოციალურ პრობლემაზე მომუშავე ორგანიზაციები, ჯგუფები 

და ინდივიდები ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად  საქმიანობენ. ხშირად მხოლოდ 

ადამიანების  ურთიერთდაკავშირებასა და თანამშრომლობას შეუძლია არსებითი გავლენის 

მოხდენა.  

ბოლო წლებში, ფონდებს შორის, უფრო და უფრო გაიზარდა ინტერესი თემის / საზოგადოების 

ძირეული ცვლილების, კოლექტიური ზემოქმედებისა და სხვა მეთოდებისადმი, რომლებსაც 

შემოაქვს თანასწორობის პერსპექტივა სამუშაო პროცესში, შესაძლებელს ხდის 

სექტორთაშორისი კოალიციების ფორმირებასა და უშუალო გავლენის ქვეშ მყოფი თემების 

ჩართულობას გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. მსგავსი ინტერვენცია ზემოქმედებს 

როგორც უშუალოდ ურთიერთობებზე, ასევე, 

ძალაუფლების დინამიკაზე.  

მაგალითად, „საგზაო რუკის პროექტი“ (Road Map 

Project)ადრეული ასაკიდან ზრდასრულობამდე 

(აკვნიდან კარიერამდე) - კოლექტიური 

ზემოქმედების ინიციატივა სამხრეთ სიეტლსა და სამხრეთ ქინგის ოლქში მუშაობდა 

ურთიერთობების ჩამოყალიბებაზე სკოლებს, დამფინანსებლებს, სათემო კოლეჯებს, 

ადრეული განათლების მომწოდებლებს, ახალგაზრდობის განვითარების ორგანიზაციებს, 

სათემო აქტივისტებსა და სხვა მხარეებს შორის, რომლებიც უკვე აქტიურად მონაწილეობდნენ 

და ძალისხმევას არ იშურებდნენ სისტემაში სტრუქტურული ცვლილებების  

განსახორციელებლად. სამუშაოს პირველი ფაზა ფოკუსირებულია საერთო დღის წესრიგისა და 

შეფასების სისტემაზე, შედეგების შესახებ ანგარიშის წარდგენასა და საერთო სტრატეგიის 

შემუშავებაზე.  

ათობით ორგანიზაციამ დაიწყო კოორდინირება, ხოლო სხვადასხვა სექტორის 

წარმომადგენლებმა შეძლეს თანამშრომლობა იმ ფორმით, რომელიც მანამდე შეუძლებელი 

ჩანდა. ზემოთქმული განსაკუთრებით ეხება სამხრეთ გარეუბნებს, სადაც სიღარიბე ელვის 

სისწრაფით იზრდებოდა სიეტლის ცენტრში ჯენტრიფიკაციის ძალების ზემოქმედების 

შედეგად. სამუშაოს ამ ფაზამ შექმნა სტიმული და ხელი შეუწყო მდგრადი პროგრესის მიღწევას 

ბევრ სფეროში (მაგალითად, საშუალო სკოლის კურსდამთავრებულთა პროცენტული 

მაჩვენებლების ზრდა). თუმცა, ადგილობრივი თემის წევრებმა  გამოთქვეს უკმაყოფილება ამ 

პროცესში მათი პერსპექტივების არასაკმარისად გათვალისწინებასთან დაკავშირებით და, 

მიუხედავად პროგრესისა, ისიც ცხადი იყო, რომ რასობრივი უთანასწორობა კვლავ 

მოუგვარებელ პრობლემად რჩებოდა.  

ამის საპასუხოდ პროექტის ლიდერებმა გადაწყვიტეს სტრატეგიის გადახედვა. ახალი 

მიმართულების ფარგლებში შეიქმნა პროექტის სტრატეგიული ხელმძღვანელობის ახალი  
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ორგანო, რომელიც მთლიანად იყო  დაკომპლექტებული „საგზაო რუკის პროექტის“ მონაწილე 

თემების სხვადასხვა წარმომადგენლებით. ხელმძღვანელობის თავდაპირველი გუნდი, 

რომელიც შედგებოდა ძალაუფლების მქონე პირებისგან, გვერდზე გადგა და აღიარა,  რომ  

ხელმძღვანელობის ახალი გუნდი, ერთი მხრივ, თემების საჭიროებებისა და სურვილების 

გათვალისწინების, ხოლო, მეორე მხრივ, ცვლილებების განხორციელების მძლავრი მექანიზმი 

იქნებოდა.  

შეგვიძლია, ასევე განვიხილოთ სისტემის შიგნით არსებული ურთიერთობების მაგალითი, 

როცა „კონრად ნ. ჰილტონის ფონდმა“ (Conrad N. Hilton Foundation) წამოაყენა ლოს-

ანჯელესში ქრონიკული უსახლკარობის პრობლემის გადაჭრის ინიციატივა. „მხარდამჭერი 

საცხოვრებლით უზრუნველყოფის“ (Supportive Housing) მუდმივი პროგრამა, რომელიც 

„ქრონიკული“ უსახლკარობის პრობლემის მოგვარების მიზნით საცხოვრებელსა და 

სოციალურ მომსახურებებს აერთიანებს, აღმოჩნდა პერსპექტიული გადაწყვეტა. თუმცა, 

საცხოვრებლით უზრუნველყოფის საკითხი კონტროლდებოდა მერისა და ქალაქის 

ადმინისტრაციის მიერ, მაშინ, როცა საოლქო უწყებები და ზედამხედველთა საბჭო პასუხს 

აგებდნენ სოციალურ მომსახურებებზე. ამ ორ სამთავრობო სტრუქტურას არასოდეს უმუშავია 

ერთად და, მათ, ფაქტობრივად, ხშირად დაუდანაშაულებიათ ერთმანეთი უსახლკაროთა 

რაოდენობის ზრდაში. ჰილტონის ფონდმა უშუამავლა ურთიერთობების ჩამოყალიბებას 

დაპირისპირებულ მხარეებს შორის, რამაც გააერთიანა ქალაქისა და ოლქების 

[ადმინისტრაციული] პერსონალი, რომელთაც მანამდე არასდროს უსაუბრიათ. საბოლოო 

ჯამში, გეგმა შემუშავდა. ქალაქის მთავრობა ( სითი) დასთანხმდა $1.2 მილიარდის ობლიგაციის 

გამოყოფას 10,000 ახალი საცხოვრებელი ერთეულის დასაფინანსებლად (რაც მოგროვდა 

ქონების დამატებითი გადასახადების საშუალებით), მაშინ, როცა ოლქი დასთანხმდა 

გაყიდვების გადასახადის გაზრდას, რაც წელიწადში 355$ მილიონს უზრუნველყოფდა 

დასახლების თანმდევი სოციალური მომსახურებებისთვის. სისტემაში მოქმედ ამ ორ მთავარ 

მოთამაშეს შორის ურთიერთობის ცვლილების გარეშე პრობლემის ასეთი ეფექტური და 

გონივრული გადაწყვეტა ალბათ შეუძლებელი იქნებოდა. ფონდის ძალისხმევით შეცვლილი 

ურთიერთობების შედეგმა შეამცირა გასაცემი გრანტებისთვის დასახარჯი თანხის 

რაოდენობაც. 

 

ფარული 

სისტემური ცვლილების „წყლის“ დანახვისა და მისი განხილვისას უნდა აღინიშნოს, რომ 

მესამე დონე - მენტალური მოდელები - ყველაზე დიდ გამოწვევას და ბევრი ფონდისთვის 

მუშაობის უახლეს მიმართულებას წარმოადგენს. სისტემების თეორეტიკოსების 

უმეტესობა თანხმდება, რომ მენტალური მოდელები ნებისმიერ სისტემაში არსებული 
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სისტემის თეორეტიკოსების უმეტესობა 

თანხმდება, რომ მენტალური მოდელები 

ნებისმიერი აქტივობის მთავარი 

განმაპირობებელი ფაქტორებია. 

აქტივობის ფუნდამენტური განმაპირობებელი ფაქტორებია. თუკი დამფინანსებლები და 

გრანტის მიმღებნი ვერ ისწავლიან მესამე დონეზე მუშაობას, დანარჩენ ორ დონეზე 

მიღწეული ცვლილებები, საუკეთესო შემთხვევაში, დროებითი და დაუსრულებელი 

იქნება. 

იმ ბევრი ეროვნული უფლებადამცველი ორგანიზაციის კვალდაკვალ, რომლებიც უკვე 

რამდენიმე წელია აქტიურად მონაწილეობენ „ნარატივის ცვლილებაში“, რამდენიმე 

წამყვანმა ფონდმაც დაიწყო მათ მიერ მოსაგვარებელი პრობლემებისთვის ნარატივების 

ცვლილებაზე მუშაობა. ეს „ნარატივი“, რა თქმა უნდა, ძირითადი მენტალური მოდელის 

ერთ-ერთი განსხეულება და მასზე ზემოქმედების მცდელობაა. ჩვენი მენტალური 

მოდელები განსაზღვრავს, თუ რა შინაარსს ვანიჭებთ ჩვენ გარშემო არსებულ ფაქტებსა 

და მოვლენებს და უზრუნველყოფს საჯარო დისკურსში ჩვენი ჩართულობის ხარისხს. 

ამავდროულად, გარე ინფორმაციამ და საჯარო დისკურსმა შეიძლება წარმოაჩინოს ერთი ან 

მეტი მენტალური მოდელი, რომელიც თითოეულ ჩვენგანს შეიძლება ჰქონდეს. ამ 

თვალსაზრისით, მენტალური მოდელები და საზოგადოებაში „გაბატონებული“ სოციალური 

ნარატივები ურთიერთდამოკიდებულია.  

“მენტალური მოდელები და სოციალური ნარატივები ორმხრივად მუშაობს“, - ამბობს 

FrameWorks Institute-ის აღმასრულებელი დირექტორი ნეთ კენდალ-ტეილორი (Nat Kendall-

Taylor). იგი დასძენს, რომ „ნარატივები 

ფორმირდება მენტალურ მოდელებზე 

დაყრდნობით; მაგრამ დროთა 

განმავლობაში, ნარატივები  ასევე  

აყალიბებს ჩვენს მენტალურ მოდელებს.” 

მაგალითად, ბოლო დროს ვნახეთ იმ 

მენტალური მოდელების მკვეთრი ცვლილება, რომლებიც სამუშაო ადგილზე სექსუალურ 

შევიწროვებას უკავშირდებოდა. მაშინ, როცა ადამიანების უმეტესობას თავისი შეხედულება 

ჰქონდა შეუფერებელი თუ უკანონო ქცევების შესახებ, „გაბატონებული“ მენტალური 

მოდელები აძლიერებდა სექსუალურ სტერეოტიპებს, რომლებიც მისაღებ ნორმად თვლიდა 

უსირცხვილო ქცევას, ძირს უთხრიდა მსხვერპლის დამაჯერებლობას და ზღუდავდა წამყვანი 

მედიასაშუალებების მიერ ამ თემების გაშუქებას. ხშირად უსიტყვოდ დამკვიდრებული ეს 

სოციალური ნორმები ხილული და ცხადი იყო იმ ადამიანებისთვისაც, რომლებიც 

განიცდიდნენ შევიწროვებას, ძალადობასა და დამცირებას, თუმცა უხილავი და 

არადამაჯერებელი იმათთვის, ვისაც სისტემაში არსებული მდგომარეობა თავად არ აწუხებდა 

და არ ტანჯავდა. ჩვენ ვხედავთ, როგორ იცვლება თანდათანობით ეს მყარად ფესვგადგმული 

მენტალური მოდელები, რამდენადაც ქალები - განსაკუთრებით ისინი, რომლებიც 
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“მენტალური მოდელები და სოციალური 

ნარატივები მუშაობს ორი მიმართულებით:  

ნარატივები ფორმირდება მენტალური 

მოდელებით, მაგრამ დროთა განმავლობაში, 

ნარატივები ასევე  აყალიბებს ჩვენს მენტალურ 

მოდელებს.” 

FrameWorks Institute-ის აღმასრულებელი 

დირექტორი ნეთ კენდალ-ტეილორი  

 

 

შედარებითი პრივილეგიებით თუ გავლენით სარგებლობენ - პოლიტიკური ფონის 

გამწვავების პარალელურად სულ უფრო ხშირად იყენებენ სოციალურ მედიას ინფორმაციის 

გასავრცელებლად და პირადი ამბების მოსაყოლად.  

საჯარო დისკურსში ჩნდება ნულოვანი ტოლერანტობის ახალი ნარატივი და ანაცვლებს ბევრი 

ადამიანის მენტალურ მოდელებს. 

მიუხედავად იმისა, რომ კანონებსა 

და მოძალადეების დასჯის 

სამართლებრივ ბერკეტებში 

ცვლილებები ჯერ კიდევ არ შესულა, 

ნარატივში გაჩენილმა ცვლილებამ 

სწრაფი და  სიღრმისეული გავლენა 

იქონია დასაშვებსა და დაუშვებელს 

შორის ზღვრის გავლებაზე. ასევე, 

ნათელი მოეფინა მედიასა და 

გასართობ ინდუსტრიაში ქალების წარმოჩენის ფორმების  ფარულ დინამიკას, და იმ 

ბარიერებს, რომლებსაც ქალები აწყდებიან საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში.  

მაგრამ როგორ უნდა შეცვალო ნარატივი, რომელსაც ლეგიტიმურობის ძალიან დიდი ხნის 

ისტორია აქვს? როგორც ქვემოთ განვიხილავთ, ეს არის მოძრაობების სამოქმედო არეალი. 

ისეთმა მოძრაობებმა, როგორებიცაა „დედები მთვრალი მძღოლების წინააღმდეგ“ (Mothers 

Against Drunk Driving (MADD)) აშშ-ში მძლავრი და მდგრადი გავლენა იქონია, რადგან 

აღიარებული, თუმცა მაინც ნაწილობრივ დაშვებული ქცევის ფორმა მიუღებლად აქციეს: ისინი 

ხალხს დაეხმარნენ ემოციურ დონეზე გაეზიარებინათ და გაეთვალისწინებინათ იმ დედის 

პერსპექტივა, რომლის შვილიც მთვრალმა მძღოლმა იმსხვერპლა. 

ნარატივის რეალურად შეცვლა დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ და ვის მიერ არის 

ფორმულირებული კონკრეტული პრობლემა. განვიხილოთ სხვადასხვა მენტალური მოდელი, 

რომლებსაც LGBTQ აქტივისტები აშშ-ში წააწყდნენ გეი ქორწინების ლეგალიზების 

მცდელობისას. როდესაც აქტივისტებმა თავიანთი არგუმენტი ააგეს იმ იდეაზე დაყრდნობით, 

რომ ერთსქესიან წყვილს ქორწინებისას იგივე უფლებები უნდა ჰქონდეს, რაც ტრადიციულ 

ქორწინებაში მყოფ წყვილებს, მათ ვერ იმოქმედეს ფართო საზოგადოებაში არსებულ 

მენტალურ კონსტრუქტებზე. ფართომასშტაბიანი კვლევის შემდგომ, ზოგიერთმა აქტივისტმა 

გადაწყვიტა, რომ შესაძლებელი იყო საკითხის ხელახალი ფორმულირება ფართოდ 

აღიარებულ მენტალურ მოდელებთან შესაბამისობის შენარჩუნებით: ორ შეყვარებულ 

ადამიანს  უნდა ჰქონოდა ქორწინების უფლება. როგორც კი საკითხი ხელახლა დაისვა, არა 

როგორც „უფლებების“, არამედ როგორც „სიყვარულის“ პრობლემა, უფლებადამცველებმა 
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შეძლეს საზოგადოებრივი მხარდაჭერის მოპოვება დასახული მიზნის მისაღწევად. 

სისტემური ცვლილებისთვის მენტალური მოდელების არსებითი მნიშვნელობის აღიარებას 

შეუძლია, ერთი მხრივ - გამოიწვიოს იმედგაცრუება, ხოლო, მეორე მხრივ - გააჩინოს ნარატივის 

ძალასთან დაკავშირებული იმედები. მაგალითად, Occupy-ისა („დაიკავე“) და Black Lives Matter-

ის (BLM) („შავი სიცოცხლე მნიშვნელოვანია“) მოძრაობებმა შექმნეს მძლავრი ალტერნატიული 

ნარატივები, რომლებიც აზროვნების სტილის ძირეულ ცვლილებას ისახავს მიზნად. ორივე - 

Occupy და BLM, როგორც მოძრაობები, განვითარების ადრეულ ეტაპზე იმყოფება, თუმცა, 

ორივემ  გავლენა იქონია მენტალური მოდელების ცვლილებაზე მთელი ქვეყნის მასშტაბით. 

Occupy-მ, მიუხედავად იმისა, რომ ნაკლებად მოახერხა სპეციფიკური მიზნების მიღწევა, ეპოქას 

უმდიდრესი „1%-ის“ ჩარჩოს ცნება შესძინა, რომელიც დემოკრატი მემარცხენეებისა და, ასევე, 

სახალხო მემარჯვენეების გამაერთიანებელ ძალად რჩება. BLM-მა შეცვალა ინსტიტუციური 

რასიზმისა და პოლიტიკის წარმოების ნარატივი - პრობლემა, რომელიც თაობების 

განმავლობაში არსებობს, მაგრამ ხშირად უგულებელყოფილი და არადამაჯერებელი იყო 

თეთრკანიანი მმართველი ფიგურებისთვის. ნარატივის ასეთმა ცვლილებამ ათასობით 

ადამიანის ფართომასშტაბიანი მონაწილეობით, განაპირობა საპოლიციო რეფორმები. 

სისტემური ცვლილების სამი დონის განხილვისას - ცხადი, სანახევროდ ცხადი და ფარული - 

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ რასობრივი თანასწორობის მხრივ არსებული გამოწვევები 

მთელი პროცესის განმავლობაში ვლინდება. უთანასწორობა არსებობს სისტემური ცვლილების 

ყველა დონეზე, აუცილებელია მისი აღიარება და მოგვარება - ნარატივები, რომლებსაც აქვს 

რასობრივი ქვეტექსტები და მინიშნებები; ძალაუფლების დინამიკა, რომელიც ამყარებს 

არსებულს და, ხშირად, თეთრკანიანთა ძალაუფლების სტრუქტურებს; სისტემაში არსებული 

ურთიერთობები და კოორდინაცია, რომელიც ხშირად უგულებელყოფს გამოწვევასთან უშუალო 

კავშირში მყოფ ლიდერებს, ორგანიზაციებსა და ჯგუფებს; რესურსების დინება, რომელიც 

რგებს უფრო მათ, ვისაც სოციალური კაპიტალი და კომპეტენცია აქვთ, ვიდრე მათ, ვისაც 

უშუალო გამოცდილება და კომპეტენცია გააჩნია; პრაქტიკა, რომელიც მხარს უჭერს დაუცველ 

თემებს, მაგრამ მაინც ვნებს ფერადკანიან ხალხს; რეგულაციები, რომლებიც ამყარებს 

სისტემაში არსებულ რასიზმს ან ზედმეტად რთულია მცირე, უფრო სათემო ჯგუფებში 

გამოსაყენებლად; და საჯარო პოლიტიკა, რომელიც განაპირობებს სარგებლის 

უთანასწორობას. 

უფრო მეტიც, როგორც ზემოთ  აღინიშნა, ამ ექვსი გარემოებიდან თითოეული  

ურთიერთდაკავშირებულია და ამყარებს  იმ სისტემის მდგრადობას, რომელიც 

უთანასწორობისა და „იზმების“ (რასიზმი, სექსიზმი ან ეიბლიზმის) არსებობას უწყობს ხელს. 

მაგალითად, ინდივიდის მენტალური მოდელი სუბიექტურად აღიქვამს და იყალიბებს 

მოსაზრებებს სხვა ადამიანების, იდეებისა და მოვლენების შესახებ. ისტორიულად,  

ძალაუფლებას მქონე პირები აყალიბებენ მათი მიმდევრების (ამომრჩევლების) მენტალურ 
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მოდელებს. მაშასადამე, მენტალური მოდელების ცვლილება გამოწვევაა ძალაუფლების მქონე 

სტრუქტურებისთვის, რომლებმაც განსაზღვრეს, გავლენა იქონიეს და ჩამოაყალიბეს ესა თუ ის 

მენტალური მოდელი, რადგან საჯარო ნარატივის ფორმირებისას ძალაუფლება ეკუთვნის 

პრივილეგირებულ ხალხს (მაგ., ისტორიას გამარჯვებულები წერენ), რაც ამყარებს მათ 

ძალმოსილებასა და სტატუს კვოს.  

საინტერესო განსახილველ შემთხვევას წარმოადგენს სამოქალაქო ომის მონუმენტების 

მშენებლობის ამბავი, რომელიც ბოლო დროს აქტუალური გახდა უფრო და უფრო მეტი 

ქალაქისა და შტატის მთავრობის მიერ ამ ქანდაკებების დემონტაჟის ფონზე. ამ მონუმენტების 

უმეტესობა არ აგებულა ომის დასრულებისთანავე - 1865 წელს. უმრავლესობა რეალურად აიგო 

1890-იანებსა და 1950-იანებს შორის, რომელიც ჯიმ ქროუს სეგრეგაციის ხანას ემთხვევა. 

როგორც წესი, კონფედერატებთან დაკავშირებული ამ ქანდაკებების აღმართვის ინიციატორი 

ძალაუფლების მქონე პირები იმეორებდნენ, რომ ეს ქანდაკებები განასახიერებდა ღირსებას, 

ერთგულებასა და ლიდერების კეთილშობილებას. ბევრი ამერიკელისთვის ეს წამყვან 

მენტალურ მოდელად იქცა, რაც დღემდეც 

გაგრძელდა. საპირისპირო  ნარატივის 

თანახმად, ეს ქანდაკებები რეალურად 

აიგო სამოქალაქო ომში კონფედერაციის 

მიზნების განსადიდებლად და რასისტული 

განწყობის შესანარჩუნებლად. „თანაბარი 

სამართლის ინიციატივამ“ (Equal Justice 

Initiative), „სამხრეთის სიღარიბის კანონის 

ცენტრმა“ (Southern Poverty Law Center) და სამოქალაქო უფლებების სხვა ორგანიზაციებმა და 

აქტივისტებმა შეძლეს ამ ნარატივის ეფექტურად წარმოჩენა და გავრცელება. 

როგორც რასასთან დაკავშირებული შემთხვევების უმეტესობა, კონფედერაციული 

ქანდაკებების  საკითხი ამერიკაში კვლავ მოუგვარებელი რჩება. თუმცა, ისიც აღსანიშნავია, რომ 

ძალაუფლების მქონე ადამიანების მენტალური მოდელები - განსაკუთრებით, თეთრკანიანების 

- მართლაც იცვლება. კონკრეტულ შემთხვევას წარმოადგენს ნიუ ორლეანის მერი მიჩ ლენდრიუ 

(Mitch Landrieu), რომელმაც მოახსნევინა კონფედერაციის ხსოვნისადმი მიძღვნილი 

ქანდაკებები ნიუ ორლეანში და რომელმაც ახლახანს დაწერა წიგნი: „ქანდაკებების ჩრდილში: 

თეთრი სამხრეთელი ისტორიის წინააღმდეგ“ (In the Shadows of Statues: A White Southerner 

Confronts History). მერი ლენდრიუს მენტალური მოდელი შეიცვალა მერად ყოფნის პერიოდში. 

ის ახლა იმ აქტივისტებთან ერთად მუშაობს, რომლებიც -  მისივე სიტყვებით -  

„უმტკივნეულოდ გვაცლიან ხელიდან ჩვენი ისტორიის გაყალბებულ ნარატივებს,” რათა, 

თავისი ძალაუფლების გამოყენებით, შეცვალონ სხვების მენტალური მოდელებიც.  

 

მენტალური მოდელის ცვლილება ხშირად 

ნიშნავს ძალაუფლების იმ სტრუქტურების 

გამოწვევას, რომლებიც განსაზღვრავდა, 

ზემოქმედებდა და აყალიბებდაამ მოდელებს 

ისტორიულად და აწმყოში.  
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სისტემების ცვლილება მოქმედებაში: კალიფორნიის ფონდი 

 
უფრო და უფრო მეტი ფონდი აღიარებს იმ ფაქტს, რომ ცალკეული პროგრამების ან წინასწარ 

განსაზღვრული ლოგიკური მოდელების ნაცვლად  მათი ამბიციური მიზნების რეალიზების 

საუკეთესო საშუალება სისტემური ცვლილებაა.. ამის პარალელურად ფონდებს სჭირდებათ 

საკუთარი სტრატეგიების რეკონსტრუქცია, რათა ყურადღება დაეთმოს სისტემების ცვლილების 

სამივე დონეს - ცხადს, ნახევრად ცხადსა და ფარულს. ორგანიზაციის შიგნით სისტემური 

ცვლილების განხორციელებისთვის მათ ასევე მოუწევთ იმავე გარემოებებთან დაპირისპირება, 

რომელთა შეცვლის მიზნითაც მუშაობენ ორგანიზაციის გარეთ. კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი 

ისაა, რომ ფონდებმა უნდა ისწავლონ, როგორ უკავშირდება ერთმანეთს ეს ორი (შიდა და გარე) 

ცვლილება. ბილ ო’ბრიენის (Bill O’Brien) - ამ წიგნის ერთ-ერთი ავტორის მენტორის სიტყვებით, 

„ინტერვენციის წარმატება დამოკიდებულია ინტერვენციის განმახორციელებლის შინაგან 

მდგომარეობაზე.“  

განვიხილოთ, მაგალითად, სისტემური ცვლილების მიდგომის გავლენა კალიფორნიის ფონდის 

(ფონდის) ათწლიანი მილიარდიანი ინიციატივის - („ჯანსაღი თემების შენება“ (Building Healthy 

Communities / BHC) - როგორც გარე, ისე შიდა საქმიანობაზე. ძალისხმევა ფოკუსირებული იყო 

ახალგაზრდების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე კალიფორნიის 14 თემში, 

რომლებიც ყველაზე მეტად დააზიანა ჯანდაცვის სფეროში არსებულმა უთანასწორობამ. 

რამდენადაც ეს ინიციატივა უკვე რამდენიმე წელია მოქმედებს და გავლილი აქვს 

ზემოხსენებულ ძალისხმევასთან დაკავშირებული რამდენიმე დეტალური შეფასება, 

შესაძლებელია მისი გამოყენება 

მრავალდონიანი სისტემური 

ცვლილების კარგ მაგალითად.  

ფონდმა  პირველად წამოიწყო 

„ჯანსაღი თემის შენების“ ინიციატივა 

2010 წელს, როგორც უფრო 

ტრადიციული ფორმის ფილანთროპიული ძალისხმევა - „ოთხი დიდი შედეგი, 10  საბოლოო 

პროდუქტი და ლოგიკური მოდელი.“ თემის წევრთაგან კრიტიკული უკუკავშირის მიღების 

შემდგომ, ფონდმა  გადახედა ინიციატივის მიზნებს, რომლებიც მოიცავდა „ხალხის 

ძალაუფლებით აღჭურვას, ჯანმრთელობის დაცვის გამოცდილი პოლიტიკის გატარებასა და 

ნარატივების შეცვლას იმის შესახებ, თუ რა ქმნის ჯანმრთელობას.“
5
 თემზე 

ორიენტირებულობამ აგრეთვე გააუმჯობესა თემთან კომუნიკაციის ხარისხიც.  

                                                           
5 მიუხედავად იმისა, რომ ექვსი გარემოებიდან მხოლოდ სამია ექსპლიციტურად ნახსენების მის მიზნებში, კალიფორნიის ფონდმა, 
ფაქტობრივად, იმუშავა ექვსივე ცვლილების გარემოებაზე სამივე დონეზე.  

ფონდებს მოუწევთ იმავე გარემოებებთან 

დაპირისპირება ფონდის შიგნით, რომელთა 

შეცვლის მიზნითაც მუშაობენ ორგანიზაციის 

გარეთ. 
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წინასწარ განსაზღვრული სტრატეგიის გატარების ნაცვლად თემის ძალისა და ხმის 

გაძლიერება პირველი სიღრმისეული შიდა ცვლილება იყო, რომელიც ფონდს უნდა 

განეხორციელებინა. პროგრამის პერსონალსა და საბჭოს წევრებს მოუწიათ ეღიარებინათ, რომ 

სოციალური ცვლილების სხვადასხვა მენტალური მოდელი უკეთეს საბოლოო პროდუქტს 

შექმნიდა. ასევე, ახალი მიზნები არ იყოფოდა [პროგრამის] მკვეთრად გამიჯნულ სფეროებად 

და, შესაბამისად, მოითხოვდა ახალი პროგრამის დეპარტამენტთაშორისი გუნდების 

ჩამოყალიბებას.   

სისტემების ცვლილების პირველ დონეზე „ჯანსაღი თემების შენების“ ინიციატივამ 

ჩამოაყალიბა უნიკალური სტრუქტურა, რომელშიც ადგილობრივ თემებში პოლიტიკის 

შეცვლისკენ მიმართული საქმიანობა შეესაბამება და ამყარებს შტატის მასშტაბით 

განხორცილებულ ძალისხმევას, რაც უფრო ერთიანი და მძლავრი „აღმავალი” („ფესვიდან-

კენწერომდე“)  მიდგომის ხორცშესხმის საშუალებას იძლევა. საბოლოო ჯამში, პირველ დონეზე 

პოლიტიკის ცვლილება დამოკიდებული იყო მეორე დონეზე არსებული ურთიერთობებისა და 

ძალაუფლების დინამიკის  ცვლაზე. 

ფონდმა გააერთიანა სხვადასხვა დაინტერესებული მხარის ჯგუფები - მათ 

შორის, ადვოკატები, აქტივისტები, პოლიტიკოსები და ახალგაზრდობა, 

რომლებსაც არასოდეს უმუშავიათ ერთად. პირველი ხუთი წლის განმავლობაში მათ მიაღწიეს 

100-ზე მეტ გამარჯვებას პოლიტიკის მრავალფეროვან საკითხებში, როგორებიცაა მიწის 

გამოყენების დაგეგმვა და ჯანსაღი კვება. სკოლის დონეზე „ჯანსაღი თემების შენების“ 

ინიციატივამ წინ წამოსწია სკოლის უფრო ჯანსაღი კლიმატის პოლიტიკა, გაანათლა და ჩართო 

დაუზღვეველი მოსახლეობა „ხელმისაწვდომი ზრუნვის აქტისა“ და სამედიცინო დახმარების 

(Medicaid) გაფართოებულ გეგმებში, წარმატებით მოიპოვა დოკუმენტების არმქონე 

მცხოვრებლებისთვის ჯანდაცვაზე წვდომის უფლება და განახორციელა ზეწოლა კრიმინალური 

სამართლის მნიშვნელოვანი რეფორმების გატარების მიმართულებით.  

პოლიტიკის დოკუმენტების შესადგენად ექსპერტების დაქირავების ნაცვლად (რასაც ფონდი 

ჩვეულებრივ გააკეთებდა), „ჯანსაღი თემების შენების“ ინიციატივამ ჩართო ახალგაზრდობა, 

როგორც ძირითადი ცვლილების განმახორციელებლები, მოიწვია ისინი ინიციატივის 

სახელმძღვანელო კომიტეტში და ფონდის პრეზიდენტის მრჩეველებად. 

ფონდმა უზრუნველყო აუცილებელი ტრენინგი ახალგაზრდებში ლიდერობისა და საჯარო 

მეტყველების უნარების გასავითარებლად, შექმნა ჩართულობის პლატფორმები და 

ახალგაზრდებისთვის განკუთვნილი სტიპენდიები მათი აქტიური ჩართულობის 

ხელშესაწყობად. ათასობით ახალგაზრდა დაესწრო სკოლის საბჭოს სხდომებს, რაც მანამდე 

არასდროს მომხდარა. როგორც საკრამენტოელმა თანამშრომელმა განაცხადა, „ნათელია, რომ 

ამ ახალგაზრდებმა გავლენა იქონიეს გარკვეულ გადაწყვეტილებებზე. მათი აზროვნების 
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სტილი რეალურად იცვლება.“ ჩართულობის ახალმა დონემ ასევე შეცვალა თემის ლიდერებისა 

და არჩეული თანამდებობის პირების მიერ ფერადკანიანი ახალგაზრდების ზოგადი 

აღქმა.  

რესურსების დინების თვალსაზრისით, „ჯანსაღი თემების შენების“ ინიციატივამ 

აამუშავა ზემოქმედების ინვესტირების ინოვაციური ფონდი, რომელმაც მოიზიდა $200-

მილიონიანი ინვესტიცია კერძო სექტორის კაპიტალიდან ქალაქის ცენტრალური ნაწილის 

მცხოვრებთათვის ჯანსაღ საკვებზე წვდომის უზრუნველსაყოფად. იმისათვის, რომ მისაღები 

გამხდარიყო საინვესტიციო კაპიტალის, როგორც სოციალური ცვლილების მექანიზმის 

გამოყენება, საჭირო გახდა მნიშვნელოვანი ცვლილები ფონდის საბჭოს თუ პერსონალის 

მენტალურ მოდელებსა და ორგანიზაციულ სტრუქტურაში. 

სისტემების ცვლილების მეორე დონეზე ფონდის მუშაობამ სხვადასხვა 

დაინტერესებულ 

მხარესთან, ახალგაზრდებსა და 

კანონმდებლებთან, ასევე, კერძო 

სექტორთან, აშკარად შეცვალა 

ურთიერთობები და 

ძალაუფლების დინამიკა მათ 

თემებში და გამოკვეთა 

რასობრივი თანასწორობა, 

როგორც სათემო პოლიტიკის, პრაქტიკისა და პროცედურების უპირველესი მიზანი. 

ფონდის მიხედვით, “თემის ჩართვა შესაფერის პოლიტიკურ ქსელში უფრო მეტს გააკეთებს 

ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის მისაღწევად, ვიდრე ნებისმიერი ცალკეული 

ინტერვენცია“. როცა თემის წევრებმა შენიშნეს, რომ პროგრამის ოფიცრები კვლავ ფლობდნენ 

ძალაუფლების არათანაბარ ბალანსს (რაც განპირობებული იყო მათი უფლებით, მიეღოთ 

დაფინანსების შესახებ გადაწყვეტილებები), ფონდიმა გრანტის გაცემის ძალაუფლება თავად 

თემს მიანიჭა.
6
 

სისტემების ცვლილების მესამე დონე - მენტალური მოდელები - „ჯანსაღი თემების შენების“ 

                                                           
6 ძალაუფლების დინამიკა შეიძლება ჩანდეს ფონდებისთვის მეტად მტკივნეულ საკითხად, თუმცა, მათთვის აუცილებელია განმარტონ 

ძალაუფლებისადმი დამოკიდებულება; რადგან ძალაუფლების სისტემა ზემოქმედებს მათი, როგორც ცვლილების აგენტების 
საქმიანობაზე. ავიღოთ, მაგალითად, ძალაუფლების დინამიკა ფონდებსა და გრანტის მიმღებებს შორის. კვლევის მიხედვით, რომელიც 
22 ქვეყნის 54 ფონდს მოიცავდა, ავილა კილმიურეიმ  (Avila Kilmurray) და ბარი ნაიტმა (Barry Knight) დაასკვნეს, რომ ფონდები იყოფოდა 
ორი ტიპის ჯგუფებად:  „სხვაზე ძალაუფლების“ („power over”) და „საზიარო ძალაუფლების“ (“power with”) ტიპები. “სხვაზე 
ძალაუფლების” ტიპი ყურადღებას ამახვილებს დადებითი გამოცდილების მქონე გრანტის მიმღებების მნიშვნელობაზე, მძლავრ 
ორგანიზაციულ შესაძლებლობებზე, ცვლილების მკვეთრად ფორმულირებულ თეორიასა და საბოლოო პროდუქტის შექმნის უნარზე. 
„საზიარო ძალაუფლების” ტიპი ყურადღებას ამახვილებს ჩართულობითი მიდგომის მნიშვნელობაზე, მასებთან (ქვედა შრეებთან) 
კავშირსა და ინოვაციურ მიდგომებზე და არ ინტერესდება ცვლილების თეორიით. ის, თუ როგორ უდგება ეს ორი ტიპი გრანტის 
მიმღებებთან პარტნიორობას, ასევე, აღსანიშნავია. პირველი ტიპის ფონდები განსაზღვრავენ დღის წესრიგს და ეძებენ გრანტის 
მიმღებებს, რომლებიც მათ მიზანს შეასრულებენ. მეორე ტიპის ფონდებს არ უჭირთ მათი გრანტის მიმღებების ინიციატივების 
კვალდაკვალ სვლა და გრანტის მიმღების გამოცდილებაზე დაყრდნობით გარდაქმნიან დღის წესრიგსაც. იხ. Guinee, L. & Knight, B. (2013). 
“What’s power got to do with it?” Alliance Magazine. 

“თემის ხმის ჩართვა შესაფერის პოლიტიკურ 

ქსელში უფრო მეტს გააკეთებს ჯანმრთელობისა 

და კეთილდღეობის მისაღწევად, ვიდრე 

ნებისმიერი ცალკეული ინტერვენცია.“ 

— „ჯანსაღი თემების შენების“ ინიციატივა (BHC) 
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ძალისხმევის კიდევ ერთი ძირითადი ფოკუსია. ფონდმა ინტენსიურად იმუშავა ჯანდაცვის 

გაფართოებული სისტემის დაფარვის მასშტაბებზე, გააუმჯობესა სკოლის მოსწავლეების 

დამოკიდებულებები და დაეხმარა თემს იმის გააზრებაში, რომ დანაშაულის პრევენცია უფრო 

დასაფასებელია, ვიდრე დასჯა. სკოლაში დროებითი არდაშვების შემთხვევების შემცირება, 

მაგალითად, განაპირობა სკოლის დირექტორებს შორის ახალი ნარატივის დანერგვამ. ფონდის 

ნარატივი ხაზს უსვამდა იმ კვლევის შედეგებს, რომლის მიხედვითაც დროებითი არდაშვების 

მიდგომა არაპროპორციულად ზემოქმედებდა ფერადკანიან ახალგაზრდებზე, ვერ 

აუმჯობესებდა მათ ქცევას, მნიშვნელოვან კორელაციაში იყო მომდევნო წლებში პატიმრობის 

მაჩვენებელთან და, საბოლოო ჯამში, საზოგადოება კარგავდა $750,000 თითოეულ 

მოსწავლეზე, სიცოცხლის მანძილზე მათ მიერ გადასახდელი გადასახადების დანაკარგის 

სახით, ჯანდაცვისა და კრიმინალური სამართლის სისტემის ხარჯების ჩათვლით.  

ფონდმა, ასევე, წამოიწყო მიზნობრივი მედიაკამპანია, რომელიც მიზნად ისახავდა 

გარიცხვასთან დაკავშირებული ნარატივის ინკლუზიის ნარატივით ჩანაცვლებას ისეთი 

ჰეშთეგების საშუალებით, როგორებიცაა #FixSchoolDiscipline (#მიხედეთსკოლისდისციპლინას) 

და #SchoolsNotPrisoners (#სკოლებიარაპატიმრები). თითოეული კამპანია ეყრდნობოდა იმ 

ადამიანების რეალურ ხმებსა და ისტორიებს, რომლებიც ყველაზე მეტად დაზარალდნენ  

არსებული სიტუაციით. ახალმა ნარატივმა შეცვალა სკოლის ადმინისტრაციის ცნობიერება და 

მოკლევადიან სასჯელზე ფოკუსირების ნაცვლად ყურადღება გამახვილდა ახალგაზრდის 

სკოლიდან გარიცხვის გრძელვადიან შედეგებზე. 

რამდენადაც ფონდი ფოკუსირდებოდა ცვლილების ნაკლებად ხილვად  და ცხად გარემოებებზე 

- ურთიერთობებსა და კავშირებზე, ძალაუფლების დინამიკასა და მენტალურ მოდელებზე - 

პერსონალსა და საბჭოსაც მოუწიათ შეფასებასთან დაკავშირებული მენტალური მოდელების 

შეცვლა.  

სისტემური ცვლილებას თან ახლავს  მუდმივად ცვალებადი აქტივობები, რაც შეუძლებელს 

ხდის „მიზეზისა და შედეგის“ განსაზღვრას ტრადიციული შეფასების ჩარჩოში. 

დამფინანსებლები, რომლებსაც სურთ სისტემური ცვლილების პროგრესისთვის თვალყურის 

მიდევნება, უნდა აგროვებდნენ მონაცემებს მრავალ ფანჯარაში და მრავალი მონაწილე 

მხარისგან სწავლაზე ფოკუსირებით, რათა იცოდნენ, რა მოიმოქმედონ შემდეგში. 

აღიარა რა შეფასებისადმი უფრო 

ნიუანსური მიდგომის საჭიროება, 

ფონდმა გამოიყენა სხვადასხვა 

მეთოდი, რომლებიც, ერთად 

აღებული, შესაძლებელს ხდის 

სტრუქტურის გამოვლენას და 

სისტემების ცვლილების ნაკლებად ცხად 

გარემოებებზე ზემოქმედება ხშირად მოითხოვს 

ცვლილებას ფონდში არსებულ შეფასების 

მენტალურ მოდელებში. 
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მოიცავს ადგილობრივი სწავლისა და შეფასების გუნდების დაკვეთით განხორციელებულ  

სამუშაოს, საუკეთესო პრაქტიკის გასაზიარებლად გამართულ შეხვედრებს, მრავალ 

დამოუკიდებელ სიღრმისეულ მიმოხილვასა და შემთხვევთა ანალიზს, North Star-ის 

ინდიკატორებსა და მონაწილე ახალგაზრდობის ჯანსაღი განვითარების გრძელვადიან 

შეფასებას. ამ აქტივობებმა თანდათანობით დეტალურად წარმოაჩინა „ჯანსაღი თემების 

შენების“ ინიციატივის მონაწილე თემებსა და კალიფორნიის შტატში სისტემური გარემოებების 

ცვლა (რა და როგორ იცვლებოდა) სასურველი შედეგების მიღწევის თვალსაზრისით. 

როგორც „ჯანსაღი თემების შენების“ ინიციატივის მაგალითი ცხადყოფს, 

დამფინანსებლებისთვის, რომლებიც სისტემის დონეზე ცვლილებების განხორციელებას 

ცდილობენ, ორგანიზაციის შიგნით 

მოქმედი მენტალური მოდელების 

გამოვლენას კრიტიკული მნიშვნელობა 

აქვს. “ფონდები და საბჭოები ხშირად 

ფლობენ იმავე მენტალურ მოდელებს, 

რომლებიც საზოგადოებასა და 

კულტურაშია ფესვგადგმული. რასობრივ 

თუ თანასწორობის საკითხებთან ან სულაც საჯარო მომსახურებებსა და ინდივიდუალურ 

დამსახურებასთან დაკავშირებული აზროვნების ის სტილი, რომელიც ხელს უშლის 

პროგრესულ პოლიტიკას საზოგადოებრივი მხარდაჭერის მოპოვებაში, მოქმედებს თავად 

ფონდების შიგნით და აყალიბებს გრანტის გაცემის წესებსა და განსახორციელებელი 

პროგრამების ფორმებს,“- აღნიშნავს კენდალ-ტეილორი. ყველაზე მძლავრი ინსტრუმენტი, 

რომლის გამოყენებაც ფონდებს სისტემური ცვლილების განსახორციელებლად შეუძლიათ, 

იქმნება საბჭოს წევრებისა და პერსონალის მენტალური მოდელების გარდაქმნის შედეგად, 

როცა ისინი უფრო სიღრმისეულად გაიაზრებენ, თუ როგორ ხდება სისტემების ცვლილება.  

  

 

„წყლის“ დანახვის შესაძლებლობების შექმნა 

სისტემური ცვლილების მდგრადობის უზრუნველყოფის ყოველგვარი მცდელობა ამ 

სისტემების „დანახვის“ შესაძლებლობის გარეშე ნიშნავს ბევრ ლაპარაკს და ძალიან ცოტა 

შედეგს. ადამიანი ვიოლინოს დაკვრას ვერ ისწავლის სამდღიანი ინტენსიური კურსით. 

რეალური სწავლა - ისეთი რამის კეთების უნარის განვითარება, რასაც მანამდე ვერ ვაკეთებდით 

- მოითხოვს საქმისადმი ერთგულებას, მენტორობასა და მუდმივ პრაქტიკას. იგივე ეხება 

უნარების განვითარებასაც კოლექტიურ აქტორებს (კოლექტიურ მოთამაშეებს) შორის, 

როგორებიცაა სახელოვნებო ანსამბლები ან წარმატებული სპორტული გუნდები. ამ 

დამფინანსებლებისთვის, რომლებიც 

სისტემების შეცვლას ცდილობენ, კრიტიკული 

მნიშვნელობისაა ორგანიზაციის შიგნით 

მოქმედი მენტალური მოდელების გამოვლენა. 
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თვალსაზრისითარც  სისტემური ცვლილების მდგრადობა წარმოადგენს გამონაკლისს.  

„დღესდღეობით, ჩემ გარშემო მყოფი ბევრი ადამიანი უჭერს  მხარს  სისტემურ ცვლილებას და 

მის პოპულარიზაციას, თუმცა, ხშირად, მათი მცდელობა არ მოიცავს სისტემურ აზროვნებას,“ - 

ამბობს ჯონათან რეიმონდი, პრეზიდენტი სტიუარტის ფონდისა  (Stuart Foundation) , რომელიც 

განთავსებულია სან-ფრანცისკოში და ფოკუსირებულია განათლებაში  „მენტალურად და 

ფიზიკურად ჯანსაღი ბავშვის“ ნარატივის დამკვიდრებაზე. „როცა 2014 წელს სტიუარტის 

ფონდში მოვედი, მივხვდი, რომ როგორც ინდივიდების ჯგუფს, არ გვქონდა სათანადო ცოდნა, 

უნარები ან ინსტრუმენტები ჩვენი განზრახვის რეალურად განსახორციელებლად. საკუთარ 

სამუშაოზე ბუნდოვანი, არასაკმარისად ცხადი წარმოდგენა გვქონდა.“ ორგანიზაციის გარედან 

მიღებულმა მხარდაჭერამ რეიმონდს საშუალება მისცა, მომდევნო ექვსი თვის განმავლობაში 

განევითარებინა როგორც საკუთარი, ისე პერსონალის უნარები, რომ სისტემურად ფიქრი 

დაეწყოთ. 

საბოლოო ჯამში, სტიუარტის ფონდმა გაიაზრა, რომ უფრო ეფექტური ფუნქციონირებისთვის 

აუცილებელი იყო უკეთესი ურთიერთობების დამყარება, განსაკუთრებით - პარტნიორებთან. 

რეიმონდი და მისი გუნდი მიხვდნენ, რომ ეს უშუალოდ იმოქმედებდა თავად ფონდის 

კულტურაზეც. “როდესაც ჩვენ მიმოვიხილეთ გრანტის მიმღებნი, გავბრაზდით, რომ ასე ცუდად 

ვიცნობდით საკუთარ პარტნიორებს. ეს დაგვეხმარა დაგვეფასებინა და ყურადღება 

გაგვემახვილებინა სიღრმისეული, ნდობით აღსავსე ურთიერთობების შენებაზე.” 

ბოლო სამი წლის განმავლობაში რეიმონდმა და 

მისმა პერსონალმა განმარტოების 

(ყოველდღიური სამუშაოსგან ჩამოშორება დიდი 

ცვლილებების და განახლების ინიციატივების 

შექმნის მიზნით) რეგულარული პერიოდებისა და 

მუდმივი ქოუჩინგის საშუალებით ბევრი იმუშავეს 

იმაზე, რომ „გამხდარიყვნენ უკეთესი მსმენელები“.  მათ ისწავლეს, თუ როგორ უკავშირდება 

„ორგანიზაციის გარეთ არსებული პრობლემები შიდა პრობლემებს“. რეიმონდი აღნიშნავს, რომ 

„არ არსებობს სისტემების ცვლილება ორგანიზაციული ცვლილების გარეშე და არ არსებობს 

ორგანიზაციული ცვლილება ინდივიდუალური ცვლილების გარეშე.” 

თანდათანობით, სტიუარტის ფონდის გრანტების გაცემის პროცესში ურთიერთობებსა და 

მენტალურ მოდელებზე არსებული ფოკუსი გაფართოვდა. 2016 წელს ფონდი გახდა წამყვანი 

ახალი „სისტემების ხელმძღვანელობის ინსტიტუტის“ (Systems Leadership Institute) მთავარი 

დამფინანსებელი. ინსტიტუტი ფოკუსირდებოდა სხვადასხვა როლის მქონე ხელმძღვანელების 

ჩამოყალიბებაზე (მაგალითად, უფროსი დირექტორები, არასამთავრობო ორგანიზაციის 

მენეჯმენტის გუნდები და ოფიციალური სახელმწიფო პირები) სისტემის ლიდერებად, 

სისტემების ცვლილების მდგრადობის 

მცდელობა ამ სისტემის „დანახვის“ 

უნარის გარეშე ნიშნავს ბევრ ლაპარაკს 

და ძალიან ცოტა შედეგს.  



სისტემური ცვლილების წყლები     | 21 

 

 

რომლებსაც შეუძლიათ თანამშრომლობის გაძლიერება სისტემური ცვლილების 

განხორციელების მიზნით.
7
 რეიმონდი ამბობს, რომ „ჩვენი იდეა გულისხმობდა, გამოგვეცადა 

ეს მიდგომა საკუთარ თავზე და, მისი წარმატების შემთხვევაში, განგვევრცო იგი გრანტის 

მიმღებებსა და პარტნიორებზე. ორი წლის განმავლობაში ოთხი სესია ჩავატარეთ (წელიწადში 

ორი), რომელთაგან სულ მცირე ერთს ჩვენი გრანტის მიმღებებისა და პარტნიორების 

დაახლოებით 90% დაესწრო. ზოგიერთი დაბრუნდა ორჯერ თუ სამჯერ გუნდის სხვა წევრებთან 

ერთად.” 

“მენტალური მოდელების შესახებ ბევრს ვფიქრობთ, რათა რეალურად გავიაზროთ ჩვენი 

სამუშაოს გაფართოებული მასშტაბები კალიფორნიის განათლების სისტემის ფარგლებში.“ ამ 

ძალისხმევამ განაპირობა განათლების დეპარტამენტის „გაფართოებული განათლების 

განყოფილებაში“ სისტემური ცვლილების მთავარი ინიციატივის, ასევე, შრომის მენეჯმენტის 

მნიშვნელოვანი ინიციატივის მხარდაჭერა. ამ უკანასკნელის განხორციელების პროცესში 

(რომელმაც მოიცვა 100-ზე მეტი სასკოლო უბანი), სტიუარტის ფონდი პარტნიორობს 

კალიფორნიის მასწავლებლების ასოციაციასთან, სკოლების საბჭოს ასოციაციასა და 

ადმინისტრატორების ჯგუფთან მასწავლებლებელთა კავშირებსა და ოლქის მენეჯმენტის 

გუნდს შორის ადგილობრივ დონეზე არსებული ურთიერთობების „დინამიკის გარდაქმნის” 

მიზნით. რეიმონდის აზრით, „არსებობს კოლექტიურ გარიგებებთან დაკავშირებული 

საკითხები, რომლებსაც ჩიხში შეყავხარ და ეს მეტწილად მენტალური მოდელების გამო ხდება  

- შეგიძლია ყველა შეკრიბო ოთახში, მაგიდის გარშემო, და აუხსნა, როგორია ჩვენი აზროვნების 

სტილი, როგორ აყალიბებს მას ჩვენივე გამოცდილებები, როგორ შეგვიძლია გადავდოთ 

გვერდზე პირადი შეხედულებები და ვისწავლოთ ერთად და ერთმანეთისგან. ვფიქრობ, ამ 

ყველაფერს რეალური გარდაქმნის მოტანა შეუძლია “.
8
 

მსგავს სიღრმისეულ ცვლილებებში წვლილის შეტანა უბრალოდ ერთი კარგი იდეის 

მოფიქრებით ვერ მოხერხდება. აუცილებელია დაინტერესებულ მხარეებთან თანამშრომლობა, 

საკუთარი საქმიანობის ფორმატში არსებული ურთიერთობების ცვლილების, ძალის 

დინამიკისა და მენტალური მოდელების კვლევა. რაც უფრო მეტადაა ჩართული ადამიანი 

თანამშრომლობაში, მით უფრო ძირეულად ცვლის მას სამუშაო. რეიმონდი დასძენს:„იყავით 

მომთმენნი. ეს მოგზაურობა ხანგრძლივია და მასში ბევრი რამაა, რაც ზედაპირზე არ ჩანს. 

როგორც ლიდერები, თავადაც უნდა ვსწავლობდეთ - მოგვიწევს გადავიაზროთ, ხელახლა 

გამოვიგონოთ და ხელახლა მივუძღვნათ თავი საკუთარ საქმეს. გვსურს, ვიყოთ დაუცველები და 

                                                           
7„ლიდერობის სისტემის განთიადი“ (The Dawn of System Leadership), Stanford Social Innovation Review,  2015. 
8 ეს პროექტი შთაგონებულია სოლ რუბინშტაინის (Saul Rubinstein) კვლევით, რომელიც აჩვენებს, რომ „სასკოლო რაიონებში, სადაც 

თანამშრომლობითი ურთიერთობები არსებობს ზრდასრულებს შორის, სტუდენტების აკადემიური მოსწრება უკეთესია“, ისევე,  როგორც 

ტონი ბრიკმა (Tony Bryk) აჩვენა 10 წლით ადრე, თუ როგორ აუმჯობესებდა „ურთიერთობებში ნდობა“  საგამოცდო შედეგებს 100-ზე მეტ 

საჯარო სკოლაში. იხ. Rubinstein, S., & McCarthy J. (2010). Collaborating on School Reform: Creating Union-Management Partnerships to Improve 
Public Schools. School of Management and Labor Relations, Rutgers University (მენეჯმენტისა და შრომითი ურთიერთობების სკოლა, 
რუთგერსის უნივერსიტეტი); Bryk, A., & Schneider, B. (2002). Trust in Schools. American Sociological Association Rose Series (ამერიკელ 
სოციოლოგთა ასოციაციის ვარდის სერია). 
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გვსურს, რომ იქით გავემართოთ? თუ არა - მაშინ, არა მგონია მივაღწიოთ იმას, რაც 

შესაძლებელია.“  

 

 

სისტემების ცვლილების „წყლები“ 

პოლარიზებული ინტერესებითა და სწრაფად მზარდი უთანასწორობით სავსე სამყაროში 

თანასწორი პროგრესის მასშტაბურად მიღწევასთან დაკავშირებული სირთულეები კიდევ უფრო 

გამწვავდა კომპლექსური სოციალური და გარემოსდაცვითი პრობლემების ფონზე. 

ზოგიერთისთვის რეაგირება მოიცავს აშკარად ხილვადი გარემოებების სწრაფ ცვლილებას და 

ამ პროცესის დაჩქარებას. მაგრამ ჩვენ ვამბობთ, რომ ახლა სწორედ ის დროა, როცა კიდევ 

უფრო მეტი ყურადღება უნდა დავუთმოთ სისტემური ცვლილების ფარულ ან ნაკლებად 

აღიარებულ ძირითად გარემოებებს, რათა რეალურად გავაუმჯობესოთ ჩვენი ძალისხმევის 

შედეგების მდგრადობა. 

სისტემური ცვლილების კონცეფციით ფილანთროპიული საქმიანობის შთაგონების 

პარალელურად, მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ სისტემური ცვლილება, როგორც 

სოციალური და გარემოსდაცვითი მნიშვნელობის კრიტიკულ საკითხებზე რეალური და 

თანასწორი პროგრესის განხორციელების საშუალება, მოითხოვს განსაკუთრებულ ყურადღებას 

დეტალიზებული და ხშირად 

მოსაწყენი სამუშაოს მიმართ, 

რაც მოიცავს ფარული და 

ნაკლებად ცხადი, თუმცა კი  

„წყალში“ დიდი შემცველობით 

არსებული ფაქტორების 

შემჩნევას და მათზე 

რეაგირებას. დიდი ფსონების 

დადება სოციალური პრობლემების მოგვარებაზე ამ პრობლემის ხელშემწყობი ფაქტორების 

სიღრმისეულად გააზრების გარეშე, გარდაუვალი მარცხის რეცეპტს წარმოადგენს. მეორე მხრივ, 

სისტემის წარმატებით შეცვლა გულისხმობს ყურადღების ფოკუსირებას ძალაუფლების 

არსებული დინამიკის შეცვლაზე, პოლიტიკის ცვლილების ხელის შემშლელი მენტალური 

მოდელების გამოვლენას, პრობლემის მოგვარების პროცესში ამ პრობლემასთან უშუალოდ 

დაკავშირებულ ადამიანებთან კავშირების არსებობის ან არარსებობის იდენტიფიცირებასა და 

იმის გამოკვლევას, თუ როგორ უწყობს ან უშლის ხელს ფონდის შიდა და გარე გარემოებები 

გარე მიზნებს. სწორედ ამას ეწოდება სისტემური ცვლილება. 

 

რეალური და თანასწორი პროგრესი მოითხოვს 

განსაკუთრებულ ყურადღებას დეტალიზებული და 

ხშირად მოსაწყენი სამუშაოს მიმართ, რომელიც 

იმის შემჩნევას გულისხმობს, რაც ბევრისათვის 

უხილავია.  
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ავტორების შესახებ 

ჯონ კანია FSG-ის გლობალური აღმასრულებელი დირექტორია. იგი ორიენტირებულია FSG-ის 

ხელმძღვანელი გუნდის, კონსულტანტებისა და ოპერატიული პერსონალის მოტივირებაზე, 

მიაღწიონ სრულყოფილ შედეგებს სამუშაო პროცესში. იგი წამყვანი ფიგურაა FSG-ში 

კატალიზურ ფილანთროპიასთან, კოლექტიურ ზემოქმედებასთან, საერთო ღირებულებებსა და 

სისტემურ ცვლილებასთან დაკავშირებული ინტელექტუალური კაპიტალის განვითარების 

პროცესში. 

მარკ კრამერი FSG-ის თანადამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორია. იგი 

ხელმძღვანელობს FSG-ის მრავალი გამოცემისთვის ჩატარებულ კვლევებს, რეგულარულად 

აქვეყნებს სტატიებს Harvard Business Review-სა და Stanford Social Innovation Review-ში; არის 

ჰარვარდის ბიზნესსკოლის უფროსი ლექტორია. 

პიტერ სენგე ორგანიზაციული სწავლების წამყვანი სპეციალისტია. 1990-იან წლებში მისი 

კლასიკური ნაშრომის,  The Fifth Discipline-ის გამოქვეყნების შემდგომ Harvard Business Review-მ 

სენგეს წიგნი ბოლო 75 წლის განმავლობაში ყველაზე გავლენიან და ფუნდამენტურ წიგნად 

დაასახელა. The Fifth Discipline მოიცავს თეორიებსა და მეთოდებს, რომლებიც ხელს უწყობს 

წინსვლის სურვილს, სიღრმისეული დიალოგის განვითარებას და კომპლექსურობის გააზრებას 

ორგანიზაციაში მუდმივი სწავლის კულტურის დასანერგად.  
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FSG-ის შესახებ 

FSG მისიაზე ორიენტირებული კომპანიაა, რომელიც ლიდერებს ფართომასშტაბიანი და 

გრძელვადიანი სოციალური ცვლილების განხორციელებაში უწყობს ხელს. სტრატეგიის, 

შეფასებისა და კვლევის საშუალებით ჩვენ ვეხმარებით მრავალ სხვადასხვა მხარეს - 

ინდივიდუალურად თუ კოლექტიურად - მიაღწიოს პროგრესს მსოფლიოს ყველაზე რთული 

პრობლემების მოგვარებაში. 

ჩვენი გუნდი თანამშრომლობს სხვადასხვა სექტორის წამყვან ფონდებთან, კომპანიებთან, 

არაკომერციულ ორგანიზაციებსა და მთავრობებთან მსოფლიოს ყველა კუთხეში. ჩვენ 

ვცდილობთ სოციალური ცვლილების გადააზრებას არსებული რესურსების ზემოქმედების 

მაქსიმალურად გაზრდის საშუალებების იდენტიფიცირებით, ცოდნისა და პრაქტიკის დახვეწის 

მიზნით სხვების მიერ შესრულებული სამუშაოს გაუმჯობესებით და მთელ მსოფლიოში 

ცვლილების აგენტების მოტივირებით უფრო მძლავრი ზემოქმედების მისაღწევად. 

ჩვენი არაკომერციული მისიის ფარგლებში FSG აგრეთვე პირდაპირ უჭერს მხარს თემებში 

სწავლის კულტურის ჩამოყალიბებას, როგორიცაა, მაგალითად,  „კოლექტიური ზემოქმედების 

ფორუმი“ (Collective Impact Forum), „საერთო ღირებულებების ინიციატივა“ (Shared Value 

Initiative) და „ზემოქმედებითი დაქირავების ინიციატივა“ (Impact Hiring Initiative) იმ 

ინსტრუმენტებისა და ურთიერთობების უზრუნველსაყოფად, რომლებიც ცვლილების 

აგენტებს წარმატებისთვის ესაჭიროებათ.  

შეიტყვეთ მეტი FSG-ის შესახებ შემდეგ ბმულზე: www.fsg.org. 
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