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სოციალური ინოვაციები და მათი გავლენა საზოგადოებაზე 

მასშტაბის გაფართოების საერთო სტრატეგიები 

სოციალური ინოვაციები 
გვერდი 4 - 37 -დან 

მოკლედ სოციალურ ინოვაციათა შესახებ 

წინასიტყვაობის ნაცვლად 

ახლებურად მოქმედება დამახასიათებელია ადამიანისათვის და მისი შემოქმედებითი უნარის 
გამოვლენას წარმოადგენს. ძალისხმევა მიმართული სხვადასხვა დაბრკოლების გადალახვაზე, 
გამოწვევაზე, ამა თუ იმ შესაძლებლობის გამოყენებაზე ხერხებით, რომელიც აქამდე არავის უცდია, 
თან სდევს კაცობრიობის ისტორიას და რაღაც გაგებით „ცივილიზაცია ინოვაციათა შედეგს 
წარმოადგენს (Simms, 2006).“ სოციალურ ინოვაციათა კონცეფცია გლობალური თუ ადგილობრივი 
პრობლემების გადაჭრის გზების ძიებისას წარმოიშვა და მის ნაწილად იქცა. უნდა ვიფიქროთ, 
კონცეფციის ერთმნიშვნელოვან განმარტებას უკიდურესად ართულებს ამ ძიებათა კომპლექსური 
ხასიათი და მათში მრავალი ინსტიტუტის მონაწილეობა. ერთადერთი რაც უცვლელი რჩება ამ 
მრავალხმიანობაში საზოგადოებრივ საჭიროებათა დაკმაყოფილების ახლებური საშუალებების და 
შესაბამისი ცვლილების თემატიკაა (Portales, 2019). 

უამრავი ნაშრომი მიძღვნილი სოციალურ ინოვაციათა კონცეპტუალიზაციის საკითხს მოკლებულია 
გამაერთიანებელ ჩარჩოს და დანაწევრებულია მრავალ დისციპლინას შორის, იქნება ეს სწავლება 
განვითარების შესახებ, სოციალური მეწარმეობა, მართვის თეორია თუ სხვა (Cajaiba-Santana, 2014). 
მათი ნაწილი, ინდივიდუალისტური და ბიჰევიორისტული თავისი არსით, ორიენტირებულია 
„მოქმედ პირზე (agent centered perspective).“ მათ მიხედვით სოციალური ინოვაცია „იქმნება“ ცალკეული 
ადამიანის მიერ, უკავშირდება მის თვისებებსა და საქმიანობას. მაგალითად, მიკრო-ფინანსირების 
კონცეფცია შექმნილია ბანგლადეშელი სოციალური მეწარმის და ეკონომისტის მუჰამედ იუნუსის 
მიერ. საპირისპიროდ, „სტრუქტურალისტური სკოლა (structuralist perspective)“ განიხილავს სოციალურ 
ინოვაციას ინსტიტუციური კონტექსტით განპირობებულ მოვლენად. მათ მიხედვით იგი როგორც 
ტრანსფორმაციული ძალა წარმოიქმნება მოთამაშეთა ფართო ქსელში მიმდინარე ინტერაქციის 
დროს. მაგალითად, "Black Lives Matter (სიტყვასიტყვით შავების სიცოცხლე მნიშვნელოვანია)", 
მიმართული პოლიციის სისასტიკისა და რასობრივი მოტივით ჩადენილი ძალადობის წინააღმდეგ, 
წარმოადგენს დეცენტრალიზებულ სოციალურ - პოლიტიკურ მოძრაობას, რომელშიც ჩართულია 
მრავალი მხარე. 

კონცეპტუალიზაციის წინაპირობათა შესახებ 

მოსაზრებები ინოვაციათა მნიშვნელობის შესახებ სოციალური სისტემისათვის ჯერ კიდევ წინა 
საუკუნის დასაწყისში მაქს ვებერის1 და ემილ დიურკემის2 ნაშრომებში გვხვდება. მეოცე საუკუნის 
პირველი ნახევრის განმავლობაში ფენომენის კონცეპტუალიზაციაში დომინირებდა 
ტექნოლოგიური პერსპექტივა. ფოკუსი იმ რადიკალურ თუ ინკრემენტულ ცვლილებებზე იყო, 
რომლებიც იძლევიან ახლებური წარმოების საშუალებების თუ სამომხმარებლო საქონლის შექმნის 
შესაძლებლობას (Martin & Osberg, 2007). ამ ტრადიციის გაგრძელებად უნდა იქნას მიჩნეული 
„ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის“ მიერ 2018 წელს 
შემოთავაზებული ინოვაციის განმარტება: „ახალი ან გაუმჯობესებული პროდუქტი, პროცესი ან 
მათი კომბინაცია, რომელიც მნიშვნელოვნად განსხვავდება არსებული პროდუქტებისა თუ 
პროცესებისგან და ხელმისაწვდომია პოტენციური მომხმარებლებისთვის.“ 

რადიკალური და ინკრემენტული ინოვაციების იდეას კარგად ასახავს „დიზაინის იერარქიის (design 
hierarchy)“ კონცეფცია. სტაბილიზების შემდგომ ნებისმიერი ახლებური კონფიგურაცია კვლავ 
განიცდის გარკვეულ ცვლილებებს „იერარქიის“ შედარებით დაბალ დონეზე, მაგალითად ამა თუ იმ 
კომპონენტის გაუმჯობესების ან მოდიფიკაციის ფორმით, რაც  ინკრემენტულად მიმდინარეობს. 
დროთა განმავლობაში კონფიგურაცია ძველდება, ცვდება და ახალი გადაწყვეტილებების წნეხის 
ქვეშ მთლიანი „დიზაინის იერარქია“ რადიკალურად გარდაიქმნება (Clark, 1985). 

ბუნებრივია ტექნოლოგიურ პერსპექტივას გააჩნია სოციალური განზომილება, რამდენადაც 
ტექნოლოგიური ცვლილებები ახდენენ გამოხატულ გავლენას ადამიანებზე და სოციალურ 
სისტემაზე, და თავის მხრივ განპირობებულ არიან ადამიანების მოთხოვნილებებით, მოლოდინით 
თუ მთელი რიგი მსგავსი ფენომენით. თუმცაღა სოციალური შემადგენლის ამგვარი ინტერპრეტაცია 
ძალზედ შეზღუდულია. აუცილებლობას წარმოადგენდა იმ ტიპის ცვლილებათა კონცეპტუალიზაცია, 

 
1 მაქსიმილიან ვებერი (Max Weber) - გერმანელი სოციოლოგი, სოციოლოგიის როგორც მეცნიერული დისციპლინის ერთ-ერთი ფუძემდებელი 
2 ემილ დიურკემი (Émile Durkheim) - ფრანგი სოციოლოგი, სოციოლოგიის როგორც დამოუკიდებელი მეცნიერების ერთ-ერთი დამაარსებელი 



სოციალური ინოვაციები და მათი გავლენა საზოგადოებაზე 

მასშტაბის გაფართოების საერთო სტრატეგიები 

სოციალური ინოვაციები 
გვერდი 5 - 37 -დან 

რომლებიც მიზანმიმართულად გარდაქმნიან საზოგადოებრივი ცხოვრების წეს-ჩვეულებებს და 
ინსტიტუტებს. ასე გაჩნდა სოციალურ ინოვაციათა კონცეფცია (იხილე „სქემა 1. კონცეპტუალიზაციის 
წინაპირობათა შესახებ“). ქვემოთ განხილული რამდენიმე მაგალითი ტექნოლოგიურ და სოციალურ 
ინოვაციათა მსგავსებისა და განსხვავების საკითხის ილუსტრაციას წარმოადგენენ. 

საბეჭდი საქმე. პერსონალური კომპიუტერის, ტექსტური და გრაფიკული რედაქტორებისა და 
საბეჭდი პერიფერიული მოწყობილობის შექმნამ მთლიანად შეცვალა ტექსტსა და გამოსახულებაზე 
მუშაობის წესი და ტირაჟირების პროცესი. ადამიანს უშუალოდ მუშაობის დროს შეაქვს მრავალი 
ცვლილება ნაშრომში და ამობეჭდავს მას საბოლოო სახით მისთვის სასურველი ეგზემპლარების 
რაოდენობით. ამან გაამარტივა ამოცანა და გაზარდა შრომის ნაყოფიერება. მართალია ეს 
უკანასკნელნი (ტექსტთან და გამოსახულებასთან მუშაობის წესი, სიმარტივე, გაზრდილი შრომის 
ნაყოფიერება) სოციალური ფენომენებია, უდავოა, რომ ისინი ტექნოლოგიური ხასიათის ინოვაციას 
(პერსონალური კომპიუტერი, ტექსტური და გრაფიკული რედაქტორები,  საბეჭდი პერიფერიული 
მოწყობილობები) უკავშირდებიან. ასევე, პოლიგრაფიის ისტორია, რომელიც დასაწყისს 
მეთერთმეტე საუკუნის ჩინეთში იღებს, განვითარება, რომელიც ბეჭდვის საქმემ განიცადა იოჰანეს 
ჰუტენბერგის მიერ მეთხუთმეტე საუკუნეში ასო-ნიშანთა ლიტერების დამზადებიდან და საბეჭდი 
დაზგის გამოგონებიდან დღემდე, ნათლად აჩვენებს რაოდენ დიდი იყო ტექსტისა და 
გამოსახულების ტირაჟირების მოთხოვნილება, რაც ამ მიმართულებით განხორციელებულ 
ტექნოლოგიურ სიახლეთა მთელი კასკადის სოციალურ წინაპირობებს ქმნიდა.  

მოვლა სახლში. მოხუცებულთა მოვლის სამსახური სახლის პირობებში, როგორც მოხუცებულთა 
სახლის ალტერნატივა, ასევე ინოვაციურ წამოწყებას წარმოადგენდა. მას გააჩნია სოციალური 
წინაპირობები. მაგალითად, სომატური ჯანმრთელობისა და ბედნიერების გააზრება განსხვავებულ 
ჭრილში, სადაც სრული ფსიქოლოგიური კეთილდღეობა შეუძლებელია ჩვეული საცხოვრებელი 
გარემოსაგან - საკუთარი სახლი, ახლობელ-მეზობლები, ყოველდღიური რუტინა, იქნება ეს წასვლა 
მაღაზიაში თუ სხვა მსგავსი, - მოწყვეტის შემთხვევაში. გააჩნდა სახლში მოვლის სამსახურს, 
როგორც ინოვაციას, მნიშვნელოვანი სოციალური შედეგებიც, რაც უპირველეს ყოვლისა 
მოხუცებულთა ცხოვრების ხარისხის ზრდით ვლინდება. თუმცაღა, ტექნოლოგიური 
ინოვაციებისაგან განსხვავებით სიახლის საგანს აქ არსებული სოციალური ინსტიტუტები და 
პრაქტიკა წარმოადგენს, რის გამო სახლის პირობებში მოხუცებულთა მოვლის სამსახურის შექმნა-
განვითარება სოციალურ ინოვაციას მიეკუთვნება, თუნდაც ამავდროულად იგი  მოიცავდეს მრავალ 
ტექნოლოგიურ ასპექტს, როგორიცაა ჯანმრთელობის პარამეტრების დისტანციური კონტროლი, 
მოვლისა და სამედიცინო დანიშნულების მობილური მოწყობილობები და მრავალი სხვა. 

ვაქცინაცია. ყვავილისაგან3 აცრის ისტორია მეათე საუკუნის ინდოეთიდან და ჩინეთიდან იწყება. 
აცრისათვის გამოიყენებოდა  გამონადენი დაავადებული ადამიანის ჩირქოვანი ბუშტუკიდან. 
პროცედურას ვარიოლაცია ეწოდებოდა. მეთვრამეტე საუკუნის დამდეგს ყვავილისაგან აცრის 
საქმეში დიდი წვლილი შეიტანა ინგლისელმა ექიმმა ედუარდ ჯენერმა, რომელიც ითვლება კიდეც 
ყვავილისაგან ვაქცინის შემქმნელად. ყვავილის ეპიდემიების შედეგები უმძიმესი იყო. მხოლოდ 
1840 - 1843 წლებში ევროპაში, რომლის მოსახლეობა იმ დროისათვის 276 მილიონ ადამიანს 
შეადგენდა, ყვავილისაგან დაიღუპა 0,5 მილიონი ადამიანი ანუ 0.18%. თუ შევადრით Covid-19 -ის 
ეპიდემიის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობას, იგი თითქმის 690 მილიონიან დღევანდელ 
ევროპაში დაახლოებით 0.69 მილიონ ადამიანს ანუ 0.10% შეადგენს. ეპიდემიები მთლიანად ცვლიან 
ცხოვრების წესს, ყველა მის ფორმას, ყველა მის ასპექტს. შესაბამისად არ არის რთული 
წარმოიდგინო ვაქცინაციის როგორც ინოვაციის სოციალური წინაპირობების და შედეგების 
მასშტაბი და მნიშვნელოვნება. მიუხედავად ამისა, ყვავილის წინააღმდეგ მიმართული ვაქცინის 
შექმნას, ისევე როგორც ყველა სხვა ვაქცინის შექმნას, განიხილავენ როგორც ტექნოლოგიური 
ბუნების მქონე სიახლეს და მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის ნაწილს. 

ინკლუზიური სწავლება. მსოფლიოში საშუალოდ 93 მილიონამდე შეზღუდულ შესაძლებლობათა 
მქონე (შშმ) ბავშვი ცხოვრობს. ისევე, როგორც ნებისმიერ სხვა ადამიანს, მათ აქვთ ამბიციები, 
მიზნები და უკეთესი მომავლის შექმნის სურვილი, რისთვისაც მათ სრულფასოვანი და ხარისხიანი 
განათლება სჭირდებათ. 

მიუხედავად ამისა, შეზღუდულ შესაძლებლობათა მქონე ბავშვებს უწევთ დაუპირისპირდნენ 
უგულებელყოფას, დისკრიმინაციასა და სტიგმას. მათი უფლებები თუ საჭიროებები ხშირად 
უყურადღებოდ რჩებიან განათლებასთან დაკავშირებული კანონებისა და რეგულაციების 
მიღებისას. ეს აფერხებს მათ სრულფასოვან მონაწილეობას საგანმანათლებლო, ეკონომიკურ და 
პოლიტიკურ პროცესებში. შეზღუდულ შესაძლებლობათა მქონე ბავშვების ორმოცდაათ 

 
3 ყვავილი (Variola Vera) - ვარიოლას ვირუსით (Variola major, Variola minor) გამოწვეული ინფექციური დაავადება, რომელიც აღმოფხვრილ იქნა 1977 
წელს. 



სოციალური ინოვაციები და მათი გავლენა საზოგადოებაზე 

მასშტაბის გაფართოების საერთო სტრატეგიები 

სოციალური ინოვაციები 
გვერდი 6 - 37 -დან 

პროცენტამდე არ სწავლობს სკოლაში, რაც თითქმის ოთხჯერ აღემატება მათ თანატოლთა 
რაოდენობას, რომლებსაც ასევე არ აქვთ მოსწავლის სტატუსი. 

ინკლუზიური განათლების სისტემა ამ პრობლემასთან განმკლავებას ემსახურება და  
მნიშვნელოვან სოციალურ ინოვაციას წარმოადგენდა. ინკლუზიური განათლების ძირითადი იდეაა, 
რომ შშმ პირები თავიანთ თანატოლებთან ერთად, ერთსა და იმავე სკოლებში, ერთსა და იმავე 
საკლასო ოთახებში მიიღებენ სკოლის პროგრამით გათვალისწინებულ ზოგად განათლებას. 
ამისათვის საგანმანათლებლო დაწესებულებებში არაერთი ცვლილების შეტანა გახდა 
აუცილებელი. ეს ცვლილებები საკუთარ თავში მოიცავს ყველაფერს, დაწყებული იმ აუცილებელი 
პირობებით, რომლებიც განვითარების შეფერხების მქონე მოსწავლეებს შეუქმნის უსაფრთხო და 
კომფორტულ გარემოს, დასრულებული მასწავლებელთა სპეციალური მომზადებით და სასწავლო 
მასალის ადაპტაციით. დღეისათვის მრავალი ქვეყნის სკოლა თუ სხვა საგანმანათლებლო 
დაწესებულება ითვალისწინებს თავიანთ შინა განაწესში 2006 წლის 13 დეკემბერს გაეროს მიერ 
მიღებული „შეზღუდულ შესაძლებლობათა მქონე პირების უფლებათა შესახებ კონვენციის“ 
მოთხოვნებს. 

ხელოვნური ინტელექტი. სულ ეხლა ხანს ევროკომისიამ წარმოადგინა ახალი კანონპროექტი, 
რომელიც ეხება ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებას. ბრიუსელს სურს „ელექტრონული ტვინით“ 
აღჭურვილმა მანქანებმა ჩაანაცვლონ ადამიანები მძიმე საწარმოო პირობებში, დაეხმარონ ექიმს 
კლინიკური დიაგნოსტიკის ამოცანებში და მრავალი სხვა, მაგრამ არ წყვეტდნენ საზოგადოების ან 
ცალკეული ადამიანის ბედ-იღბალს. კერძოდ, დაუშვებელი უნდა გახდეს „ხელოვნური ინტელექტის“ 
გამოყენება ბიომეტრული იდენტიფიკაციისათვის, სამსახურში შერჩევის პროცესში თუ სხვა 
მსგავსი. მართალია ამ კანონპროექტის რეგულაციის სფერო მოწინავე ტექნოლოგიაა, თვითონ იგი, 
როგორც ახალი ინიციატივა, სოციალურ ინოვაციას წარმოადგენს, რამდენადაც ეხება 
კანონმდებლობას და ნორმატიულ ბაზას. 

კონცეპტუალიზაციის ისტორიის მოკლე მიმოხილვა 

სოციალურ ინოვაციათა კონცეპტუალიზაციის ისტორიაში შეგვიძლია გამოვყოთ სამი პერიოდი: 
სამოცდაათიანები; ოთხმოციანები და ოთხმოცდაათიანები; ოთხმოცდაათიანების შემდგომ  
დღემდე. მოსაზრებათა ნაწილს, გაჩენილს ამა თუ იმ პერიოდში, დღემდე არ დაუკარგავს 
მნიშვნელობა, ნაწილმა კი განიცადა მნიშვნელოვანი მოდიფიკაცია.   

სამოცდაათიანების შენატანი. სოციალურ ინოვაციათა ერთ-ერთი პირველი განმარტება ეკუთვნის 
ჯეიმს ტეილორს4. ავტორი თვლიდა, რომ სოციალური ინოვაცია წარმოადგენს “საქმის კეთების 
ახლებურ გზას (new ways of doing things)” საზოგადოებრივ საჭიროებათა დაკმაყოფილების წინასწარ 
განსაზღვრული, ექსპლიციტური მიზნით (Taylor, 1970). მართალია ავტორი სთავაზობდა მკითხველს 
სოციალურ ინოვაციათა პროცესთან დაკავშირებულ მთელ რიგ პრინციპებს - მრავალი მონაწილე 
მხარის შენატანი (principle of maximum investment), ოპონენტთა გადმობირება (principle of co-optation), 
თანაბარი და გაზიარებული პასუხისმგებლობა (principle of egalitarian responsibility), შემეცნება როგორც 
შემოქმედებითი თამაში (principle of research as creative play), კვლევითი საქმიანობის იდეოლოგიური 
ხელმძღვანელობა (principle of ideological research leadership) - საკითხის  მისეულ კონცეპტუალიზაციაში 
ყურადღება უმეტესწილად გადატანილი იყო სოციალურ ინოვაციათა წინასწარ დადგენილ, 
სასურველ შედეგზე: „იქმნება შთაბეჭდილება, რომ სოციალური ინოვაციის ობიექტი, საკუთრივ 
სოციალური ინოვაცია პრობლემის გადაჭრას წარმოადგენს, მიეკუთვნება მხოლოდ და მხოლოდ 
იმას, რაც უნდა იქნას განხორციელებული და მიღწეული (Cloutier, 2003).“ 

მოგვიანებით სოციალურ ინოვაციათა ტელეოლოგია ფართოვდება „ტრანსფორმაციის“ იდეით, 
სადაც მათ შედეგებად სახელდება ახალი სოციალური სტრუქტურების შექმნა, ახალი 
ურთიერთობები, გადაწყვეტილების მიღების ახალი ფორმები თუ სხვა მსგავსი: „[სოციალური 
ინოვაცია] ახდენს სოციალური სტრუქტურის რეორგანიზაციას. მიმართული დინების 
საწინააღმდეგოდ იგი კულტურალური ნიშნულების, ეპისტემის თუ ისტორიულობის რე-დეფინიციის 
საშუალებას იძლევა, ამდიდრებს მართვის ტექნიკურ მეთოდებს სოციალური ურთიერთობებით, 
ხელს უწყობს საქმის წარმოების ახალი გზების დამკვიდრებას, წარმოქმნის მომსახურების ახალი 
ფორმების, პროცესების, პროდუქტების შემუშავებისა და სოციალურ ურთიერთობათა ახალი 
სახეობების საფუძველს (Fontan, 1998).“  

ოთხმოციანებიდან ოთხმოცდაათიანების ჩათვლით. ერთის მხრივ, ამ ათწლეულის განმავლობაში 
დიქოტომია „პროცესი - შედეგი“, როგორც სოციალურ ინოვაციათა კონცეპტუალიზაციის საკვანძო 
ელემენტი, განიცდის გარკვეულ მოდიფიკაციას. კერძოდ, ძლიერდება “საქმის კეთების ახლებური 

 
4 ჯეიმს ტეილორი (James Taylor) - სოციალური ფსიქოლოგი, „მენინგერის ფონდის“ კვლევითი დეპარტამენტის თანამშრომელი 
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წესის”, არსებულ პრობლემათა გადაჭრის „ახალი ხერხების", "აქამდე უცნობი" საშუალებების ძიების, 
განსხვავებული აღქმის, არასტანდარტული შემეცნებითი ჩარჩოს (thinking outside the box) და 
ალტერნატიულ მიდგომათა თემატიკა.  “საქმის კეთების ახლებური წესი” სოციალურ ინოვაციათა 
განმარტების ისეთივე აუცილებელი ნაწილი ხდება, როგორც წინასწარ განსაზღვრული 
ტრანსფორმაციული შედეგი. მაგალითად, წინა საუკუნის შუა წლებიდან ფსიქიკური ჯანმრთელობის 
სფეროში მიმდინარე დეინსტიტუციონალიზაცია წარმოადგენდა ფსიქიატრიული სამსახურის 
ძირეული რეორგანიზაციის პროცესს. ინოვაციური თავისი ხასიათით, შედეგად იგი სთავაზობდა 
ფსიქიატრიულ პაციენტს მკურნალობისა და ზრუნვა-რეაბილიტაციის მრავალ ახალ სახეობას. 
ყველა ეს ცვლილება დადებითად აისახებოდა სამსახურის ეფექტურობის ერთიან მაჩვენებლებზე, 
იქნება ეს ფსიქიატრიული პაციენტის მდგომარეობის გაუმჯობესება, უფრო ხანგრძლივი რემისია, 
მომსახურებაზე გაწეული დანახარჯის შემცირება თუ სხვა. გასაგებია ისიც, რომ ამგვარი დაყოფა - 
"პროცესი (ფსიქიატრიული სამსახურის ძირეული რეორგანიზაციის ღონისძიებები)" და "შედეგი 
(განახლებული მკურნალობა და ზრუნვა-რეაბილიტაცია, სამსახურის ეფექტურობის 
გაუმჯობესებული მაჩვენებლები)" - გარკვეულწილად პირობითია, არა ერთ შემთხვევაში 
განსხვავებები „პროცესის“ და „შედეგის“ ტერმინებს შორის ან ძნელად დასადგენი ან საკამათოა. 

მეორეს მხრივ, ღრმავდება დამკვიდრებულ პრაქტიკასა და ახალ შეხედულებებს, სინამდვილესა  
და ახლებურ აზროვნებას შორის განსვლის კონოტაცია. მეტი ყურადღება ეთმობა სიტუაციას, 
რომელიც აღარ აკმაყოფილებს ადამიანს, რადგან მან თავად, მისმა ეგრე წოდებულმა „მე-
კონცეფციამ“ - მოსაზრებები საკუთარ თავსა და ადგილზე, მიკუთვნება, თვითშეფასება, - განიცადა 
ცვლილება. განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს პროცესის მონაწილეთა გაძლიერება 
(empowerment). სოციალურ ინოვაციათა ტრანსფორმაციული პოტენციალი სულ უფრო მეტად 
უკავშირდება ადამიანებს ან ადამიანთა ჯგუფებს, მაგალითად, საზოგადოებრივ მოძრაობებს. ისინი 
ერთვებიან იმ საკითხების მოგვარებაში, რომლებიც წინააღმდეგ შემთხვევაში არასოდეს 
დადგებოდნენ დღის წესრიგში და რომელთა გადაჭრა სხვაგვარად შეუძლებელი იქნებოდა 
(Mehmood & Baker, 2015).   

ოთხმოცდაათიანებიდან დღემდე. პერიოდი ოთხმოცდაათიანებიდან დღემდე ტერმინის 
განსაკუთრებული პოლიმორფიზმის ხანად იქცა. ამას ხელი შეუწყო სოციალურ ინოვაციათა 
კონცეფციის გავრცელებამ სოციალურ მეცნიერებათა მრავალ დისციპლინაში - კონცეფცია 
გაღრმავდა და შეიძინა ბევრი ახალი წახნაგი, გასცდა ვიწრო თეორიული გააზრების შეზღუდვებს. 
განმარტების საკვანძო ელემენტი კვლავ უკავშირდება პროცესსა და შედეგს: „ახლებური 
საშუალების გამოგონება, მხარდაჭერა და განხორციელება არსებულ პრობლემათა გადაჭრის 
მიზნით (Phills, 2008).“ სოციალურ ინოვაციათა პროცესის ჭრილში განხილვისას მეტი ყურადღება 
ეთმობა მონაწილეთა შემოქმედებით პოტენციალს, ინსტიტუციური კონტექსტის თავისებურებებს, 
რეალიზაციის ეტაპების ერთგვარ სტანდარტიზაციას - ინოვაციური იდეა, კონცეფცია, პროტოტიპი, 
პილოტირება და დანერგვა. სოციალურ ინოვაციათა შედეგების (outcomes) განხილვისას კიდევ 
უფრო მკაფიო ხდება ფოკუსი ტრანსფორმაციაზე - არსებული მდგომაროების ცვლილება თუ 
გაუმჯობესება. 

სიახლესთან, როგორც შემოქმედებითი უნარის გამოვლენასთან ერთად, ჩნდება ახალი პროექცია - 
სოციალურ ინოვაციათა გავლენა და მათი შედეგების მნიშვნელოვნება (significance). ამ 
თვალსაზრისით იკვეთება სამი ელემენტი: მასშტაბი - პოპულაცია, რომელიც სარგებლობს ამა თუ 
იმ ინოვაციის შედეგებით; სფერო - ცვლილებათა სიღრმე მრავალგანზომილებიან სოციალურ 
სისტემაში; რეზონანსი - გავლენა, რომელიც მოახდინა სიახლემ საზოგადოებრივ აზრსა და 
დამოკიდებულებაზე. რაც უფრო დიდია ბენეფიციართა პოპულაცია, რაც მეტი მიმართულებით 
განხორციელდა ძირეული ცვლილებები და ღრმაა გავლენა, რომელიც ინოვაციამ ადამიანების 
შეხედულებებზე იქონია, მით მეტია მისი მნიშვნელობა (Nilsson, 2003). 

სოციალურ ინოვაციათა მნიშვნელოვნებასთან ერთად დღის წესრიგში დგება მათი გავრცელების 
დინამიკა, რადგან ინოვაცია, როგორც „სიახლის შექმნა“, „გამოგონების აქტი“ და მისი დიფუზია 
მოცემულ გარემოში არ არის ერთი და იგივე. ამასთან, დიფუზია დიდ წილად განსაზღვრავს 
სოციალურ ინოვაციათა მასშტაბს, სფეროს და რეზონანს, ერთი სიტყვით მნიშვნელობას. სხვა 
ფაქტორებთან ერთად, სიახლეთა დიფუზია განიხილება როგორც ინსტიტუციური კონტექსტის 
ფუნქცია, ჩნდება „მხარდამჭერი გარემოს (enabling environment)“ ცნება. 

კიდევ ერთი საკითხი სოციალურ ინოვაციათა კონცეპტუალიზაციის პროცესში გახდა გამომწვევ 
მიზეზთა და სიახლეთა წყაროს ანალიზი. მათ შორის სახელდება ადამიანის საჭიროებათა და 
მოთხოვნილებათა ზრდა და მათი დაკმაყოფილების აუცილებლობა, ასევე პრობლემური 
გარემოებები დაკავშირებული ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების შეზღუდვებთან და ამით 
გამოწვეულ უმუშევრობა-სიღარიბესთან, თემის წევრების ურთიერთ-მხარდაჭერასთან, 
სახელმწიფო პროგრამების ნაკლოვანებებთან თუ სხვა. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა 
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უგულებელყოფილ მოთხოვნილებათა გადაჭრას, მათ შორის მარგინალიზებულ ჯგუფთა 
ინკლუზიასა და გაძლიერებას, რაც განასხვავებს სოციალურ ინოვაციას ინოვაციისაგან ბიზნესისა 
და კომერციის სფეროში. ნაჩვენები იქნა, რომ როგორც ადამიანების საჭიროებათა 
დაკმაყოფილების ასე საზოგადოებრივ პრობლემათა გადაჭრის საქმეში, ინოვაციურ 
გადაწყვეტილებათა წყარო ძალზედ ხშირად თავად საზოგადოება გამხდარა (Swyngedouw, 2005). 

სოციალურ ინოვაციათა კონცეპტუალიზაციის კიდევ ერთი შრე მოიცავდა სოციალური კაპიტალის 
(social capital) საკითხს. აქ სოციალური კაპიტალი გაგებულია როგორც თავისებური ქსელი 
წარმოქმნილი გაზიარებული შეხედულებებით, ქცევის წესთა ერთობლიობითა და მნიშვნელობით, 
რომელიც ენიჭება სხვადასხვა მოვლენებს. ეს ქსელი ამარტივებს ინტერაქციას პროცესის 
მონაწილეთა შორის, ზრდის სოციალური სისტემის შეჭიდულობას. სოციალური კაპიტალის 
თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია როგორც საერთო ინტერესის მქონე ჯგუფის წევრებს შორის 
არსებული ბმები (internal bonding), ასევე მიდგომათა და სტრატეგიათა დივერსიფიკაციის 
შესაძლებლობა სხვა ჯგუფებთან თუ ინსტიტუციებთან კავშირის (external bridging) გამო. ცხადია, 
რაოდენ დიდ როლს თამაშობს სოციალური კაპიტალი ინოვაციური გზების ძიებისას ყველაზე 
კომპლექსური საკითხების მოგვარებისას სოციალური სისტემის სხვადასხვა შრეში (Putnam, 2004) 
(იხილე „სქემა 2. კონცეპტუალიზაციის ისტორიის მოკლე მიმოხილვა“). 

სოციალურ ინოვაციათა განმარტება  

რაოდენ მრავალფეროვანი არ არის სოციალურ ინოვაციათა მაგალითები, მათი დინამიკა კი 
ცვალებადი, რამდენად განსხვავებული არ არის მიდგომა მათი კონცეპტუალიზაციის მიმართ, 
ტერმინი, საბოლოო ჯამში, შერწყავს საკუთარ თავში ოთხ საკვანძო ასპექტს. ეს უკანასკნელნი 
ტერმინის დეფინიციის საუკეთესო საშუალებას წარმოადგენენ. ეს ასპექტებია: 

 სოციალური მოტივი. სოციალურ ინოვაციათა მოტივი როგორც წესი წარმოადგენს რეაქციას 
ადამიანების მოთხოვნილებებზე, ტრადიციული ინსტიტუტების მიერ უგულებელყოფილ 
საჭიროებებზე, განსვლაზე სინამდვილესა და ახლებურ აზროვნებას შორის თუ სხვა მსგავსი. 
რეაქცია დამოკიდებულია პროცესში მონაწილე მხარეების შეხედულებებზე, ინტერესებზე, 
ურთიერთქმედებასა და კავშირებზე თუ სხვა.  

 სიახლე. გამოგონება, ახლებური ხერხი, აქამდე უცნობი მიდგომა არსებულ ამოცანებთან 
გასამკლავებლად, რომელიც მიმართულია სოციალურ პრაქტიკასა და ინსტიტუტებზე.  

 დიფუზია. გავრცელება საზოგადოებაში, რითიც განსხვავდება ინოვაცია მხოლოდ 
გამომგონებლობისაგან. საკუთრივ ინოვაციის გარდა იგი, როგორც ითქვა, დამოკიდებულია 
გარემო-ფაქტორებზე და ინსტიტუციური კონტექსტის ფუნქციად განიხილება.  

 ტრანსფორმაცია. ტრანსფორმაცია გულისხმობს სოციალური სისტემის გაუმჯობესებულ 
ფუნქციონირებას ინოვაციათა გავლენის გამო. ეს შეიძლება იყოს ეკონომიკური, სოციალური, 
უფლებრივი, გარემოსდაცვითი თუ სხვა სახის ცვლილებები, რომელთა მასშტაბი 
მნიშვნელოვნად განსხვავდება (იხილე „სქემა 3. სოციალურ ინოვაციათა განმარტება“). 

მაგალითისათვის, ქვემოთ ცხრილის სახით (იხილე „ცხრილი 1. სოციალურ ინოვაციათა 
განმარტება“), მოცემულია სოციალური ინოვაციის რამდენიმე განმარტება, რომელიც ეფუძნება 
განსხვავებულ თეორიულ მიდგომას თუ სკოლას, და აერთიანებს საკუთარ თავში სოციალური 
მოტივის, სიახლის, დიფუზიისა და ტრანსფორმაციის ზემოთ განხილულ ასპექტებს. 

ცხრილი 1. სოციალურ ინოვაციათა განმარტება    

მიდგომა განმარტება 

პრაგმატული მიდგომა მომსახურებისა და საქმიანობის ახლებური ფორმები სოციალურ მოთხოვნილებათა 
დაკმაყოფილების მიზნით, რომელსაც უმეტესწილად ქმნიან და სთავაზობენ 
სოციალური მიზნის მქონე ორგანიზაციები. 

სისტემური მიდგომა რთული პროცესი, რომლის შედეგად ხდება ახალი პროდუქტების, პროცესების ან 
პროგრამების დანერგვა, რაც თავის მხრივ იწვევს ყოველდღიური რუტინის, 
რესურსების განაწილების პრინციპების, ძალთა ბალანსის ან ღირებულებების 
ფუნდამენტურ ცვლილებას სისტემაში. 

მენეჯერული მიდგომა სოციალური პრობლემების ახალი გადაწყვეტა, რომელიც უფრო ეფექტური, 
სიცოცხლისუნარიანი და სამართლიანია არსებულ გადაწყვეტილებებთან შედარებით, 
ქმნის სარგებელს საზოგადოებისათვის მთლიანად ცალკეული პირების ან 
ორგანიზაციების ნაცვლად. 



სოციალური ინოვაციები და მათი გავლენა საზოგადოებაზე 

მასშტაბის გაფართოების საერთო სტრატეგიები 

სოციალური ინოვაციები 
გვერდი 9 - 37 -დან 

მიდგომა განმარტება 

ეკონომიკური 
სკოლის მიდგომა 

კონცეპტუალური ცვლილება, პროცესის ან პროდუქტის ცვლილება, ცვლილება 
დაფინანსების სქემაში ან ორგანიზაციაში, და საბოლოო ჯამში ახალი ურთიერთობები 
დაინტერესებულ მხარეებთან და ტერიტორიებთან. 

კრიტიკული მიდგომა პოლიტიკური მობილიზაცია  და მხარდაჭერა, რომლის მიზანია სოციალური სისტემის 
ფუნქციონირების გარდაქმნა, დაინტერესებული მხარეების, მატერიალური და 
არამატერიალური რესურსების განაწილების თვალსაზრისით. 

გამარტივებული 
მიდგომა 

ინოვაცია, რომელიც არის სოციალური როგორც თავისი მიზნით, ასევე მისი მიღწევის 
საშუალებებით. 

განვითარების 
სფეროს სააგენტოები 

სოციალური ინოვაციები წარმოადგენენ ახლებურ გადაწყვეტილებებს (პროდუქტებს, 
მომსახურებას, მოდელებს, ბაზრებს, პროცესებს და მრავალი სხვა), რომლებიც 
მიმართულ არიან ადამიანების მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილებაზე (უფრო 
ეფექტურად ვიდრე არსებული გადაწყვეტილებები), ამავდროულად კი ქმნიან ახალ ან 
უკეთეს შესაძლებლობებსა და ურთიერთობებს, უკეთ იყენებენ აქტივებს და 
რესურსებს. სხვა სიტყვებით, სოციალური ინოვაციებს მოაქვთ კეთილდღეობა 
საზოგადოებისთვის და ზრდიან მის უნარს იმოქმედოს5. 

 

  

 

     

 

 
5  ეს განმარტება შემოთავაზებული „ახალგაზრდული ფონდის (Young Foundation, https://www.youngfoundation.org)“ მიერ. იგი შემუშავებულ იქნა 
ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის „ევროპაში სოციალური ინოვაციების მშენებლობის თეორიული, ემპირიული და პოლიტიკის საფუძვლები 
(Theoretical, Empirical, and Policy Foundations for Building Social Innovation in Europe, TEPSIE)“ ფარგლებში. 



სოციალური ინოვაციები და მათი გავლენა საზოგადოებაზე 

მასშტაბის გაფართოების საერთო სტრატეგიები 

სოციალური ინოვაციები 
გვერდი 10 - 37 -დან 

სქემა 1. კონცეპტუალიზაციის წინაპირობათა შესახებ    

 

სქემა 2. კონცეპტუალიზაციის ისტორიის მოკლე მიმოხილვა    

 

 



სოციალური ინოვაციები და მათი გავლენა საზოგადოებაზე 

მასშტაბის გაფართოების საერთო სტრატეგიები 

სოციალური ინოვაციები 
გვერდი 11 - 37 -დან 

სქემა 3. სოციალურ ინოვაციათა განმარტება    

 



სოციალური ინოვაციები და მათი გავლენა საზოგადოებაზე 

მასშტაბის გაფართოების საერთო სტრატეგიები 

სოციალურ ინოვაციათა გავლენა 
გვერდი 12 - 37 -დან 

სოციალურ ინოვაციათა გავლენა 

ტერმინის კონცეპტუალიზაციის სირთულე 

სოციალურ ინოვაციათა გავლენა საზოგადოებასა და ადამიანების კეთილდღეობაზე (impact), 
როგორც დამოკიდებული ცვლადი, ცვლილებათა ეფექტურობის საუკეთესო საზომს წარმოადგენს, 
მაგრამ მისი კონცეპტუალიზაცია მარტივი ამოცანა არ არის (Rawhouser & Cummings, 2019). ნაწილი 
ავტორებისა აიგივებს მას სოციალური ფასეულობის ტერმინთან (social value). უკანასკნელი 
გულისხმობს მნიშვნელობას, რომელსაც ადამიანი სუბიექტურად ანიჭებს ინოვაციურ მიდგომათა 
შედეგად მომხდარ ცვლილებებს არსებულ ვითარებაში, მის მდგომარეობაში თუ სხვა მსგავსი. 
ამგვარ გარკვეულ წილად „თვით-თხრობით“ ინტერპრეტაციაში წამყვან როლს თამაშობს 
სარგებლის მიმღები მხარე და მისი გამოცდილება, ბენეფიციარი, რომელიც საკუთარ თავზე 
განიცდის ამ თუ იმ ინოვაციის ზეგავლენას და აფასებს მას (Moss, 2011). 

გავლენის სხვაგვარ უფრო ობიექტურ კონცეპტუალიზაციას ართულებს სოციალურ ინოვაციათა 
უკიდურესი პოლიმორფიზმი. მაგალითად, ახალი საჯარო პროგრამების თუ სამოქალაქო 
ინიციატივების შედეგები განათლების სფეროში, ჯანმრთელობის სფეროში, ადამიანის უფლებათა 
სფეროში, ეკოლოგიასა და გარემოს დაცვის სფეროში, სიღარიბის დაძლევის საქმეში თუ მრავალი 
სხვა სრულიად განსხვავებული ფენომენების სახით ვლინდებიან. ეს რომ არაფერი ითქვას 
ინსტიტუციური კონტექსტის კულტურალურ, პოლიტიკურ, ეკონომიკურ თუ სხვა თავისებურებებსა 
ან უფრო ნატიფ ნიუანსებზე, რომლებსაც თავისი წვლილი შეაქვთ კონცეპტის ვარიაბელობაში (Izzo, 
2013). 

მრავალი სკოლის არსებობა, რომლებიც განსხვავებულ მოსაზრებებს იზიარებენ სოციალურ 
ინოვაციათა გავლენის თაობაზე, ნამდვილად არ ემსახურება კონცეპტუალიზაციის ამოცანის 
გამარტივებას. მაგალითად, კომერციისა და ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში სოციალურ 
ინოვაციათა შედეგებს ავტორთა ნაწილი, რომელთა შორის არის მილტონ ფრიდმანიც6, განიხილავს 
გარკვეული დილემის სახით - ერთის მხრივ ბიზნეს-ორგანიზაციის ორიენტაცია სოციალური 
მოთხოვნების (social performance) შესრულებაზე (სიტყვაზე, დასაქმება, ზემოქმედება გარემოზე, 
მომხმარებელთა მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება და მრავალი სხვა), მეორეს მხრივ ფოკუსი 
საქმიანობის ეკონომიკურ შედეგებზე  (სიტყვაზე, მოგების მაქსიმიზაცია) (Husted & Salazar, 2006). 
ავტორთა სხვა ნაწილი კი მსჯელობს სოციალური და ეკონომიკური შედეგების ინტეგრაციის 
შესაძლებლობებზე (Emerson, 2003).  

სოციალურ ინოვაციათა გავლენის განმარტება 

სოციალურ ინოვაციათა გავლენის კონცეპტუალიზაციისა და ტერმინის განმარტებისათვის 
უმჯობესია მისი წინაპირობების, ღონისძიებისა და მათი შედეგების წარმოდგენა 
ურთიერთდაკავშირებულ მოვლენათა ქსელის სახით „ცვლილებათა თეორიისა“ და „შედეგების 
რუკის (outcome-map)“ მსგავსად, ყოველ შემთხვევაში ისე, როგორც ეს უკანასკნელი წარმოედგინათ 
ქეროლ ვაისს7 თუ განვითარების პროგრამათა შეფასების სფეროში წინა საუკუნის 
ოთხმოცდაათიანებში მოღვაწე სხვა მკვლევარებს. ღონისძიებათა შედეგებს აქ ვუწოდებთ 
ცვლილებებს ინსტიტუციურ კონტექსტში, იქნება ეს პოლიტიკა, კანონმდებლობა, ტექნოლოგიები 
თუ პროდუქტები, ბუნებრივ გარემოში, ადამიანთა შეხედულებებში, ქცევასა და ურთიერთობებში, 
ძალთა ბალანსში, სხვადასხვა ჯგუფების უფლებრივ მდგომარეობაში თუ სხვა. ამ ცვლილებათა 
შორის მოიაზრება როგორც წინასწარ დაგეგმილი, პროგნოზირებადი, ასე დაუგეგმავი 
ცვლილებები, რომლებიც აღმოცენდა ინოვაციათა დანერგვა-გავრცელების პროცესში. 
განვითარების პროექტებისა და პროგრამების მართვის ენა განასხვავებს მათ შორის უშუალო 
(output), შუალედურ (outcome) და საბოლოო (impact) შედეგის ტერმინებს (UNDP, 2009), თუმცაღა ამგვარი 
სამ-დონიანი ტიპოლოგია მექანიცისტური და პირობითია. 

შედეგები იმყოფებიან ერთი-მეორესთან კომპლექსურ მიზეზ-შედეგობრივ კავშირში. ეს კავშირები 
შეიძლება იყოს სხვადასხვა სახის, სადაც მრავალი გარემოება განაპირობებს ერთს, ერთი 
გარემოება განაპირობებს მრავალს, გარემოებები იმყოფებიან ცირკულარულ კავშირში. სახეზეა 

 
6 მილტონ ფრიდმანი (Milton Friedman) - უდიდესი ამერიკელი ეკონომისტი და მოაზროვნე, 1976 წლის ნობელის პრემიის ლაურეატი შენატანისათვის 
მოხმარების ანალიზსა და მონეტარული პოლიტიკის სფეროში. 
7 ქეროლ ვაისი (Carol Weiss) - განვითარების პროგრამების თეორიის სპეციალისტი, რომელიც მუშაობდა პროგრამათა შეფასების სფეროში 
ოთხმოცდაათიან წლებში და მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა „ცვლილებათა თეორიის“ განვითარებაში. 
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ატრიბუციის პრობლემა, როდესაც რთულია ამა თუ იმ ცვლილების აღმოცენება ცალსახად 
დაუკავშირო ინოვაციას, რაც არა-წრფივი, რიგ შემთხვევებში ალბათური დეტერმინიზმით აიხსნება. 
ქსელი ასიმეტრიული და არაერთგვაროვანია როგორც ჯაჭვების სიგრძით ასე მიზეზ-შედეგობრივი 
კავშირის გამოხატულებით, ერთ მნიშვნელოვნებით. დამატებითი სირთულე მთელს ამ ქსელში 
შეაქვს დროის განზომილებას, რადგან ერთ შემთხვევაში შედეგი მყისიერია, სხვა შემთხვევაში კი 
მიზეზსა და შედეგს დროის დიდი მონაკვეთი აშორებს. ნაწილი შედეგი მოკლევადიანია და მალევე 
ქრება, ნაწილი მდგრადი და ხანგრძლივია. თუ შესაძლებელი იქნებოდა შედეგთა მასშტაბის 
ერთიანი საზომის კონსტრუირება, ასიმეტრიის კიდევ ერთი მხარე გამოჩნდებოდა - ერთ 
შემთხვევაში უმნიშვნელო მოვლენებსაც კი შეუძლიათ გამოიწვიონ გამოხატული ძვრები, სხვა 
შემთხვევაში მცირე ცვლილებაც კი საჭიროებს დიდ ძალისხმევასა და რესურსების მობილიზაციას 
(იხილე „სქემა 4. სოციალურ ინოვაციათა გავლენის განმარტება“).  

თუ შედეგთა მთელი ეს კომპლექსური ქსელი განთავსდებოდა ერთგვარ წარმოსახვით 
კოორდინატთა სისტემაში, რომელსაც ქმნიან მოთამაშეები თავისი ინტერესებით, მისწრაფებებით, 
მოთხოვნილებებით, საჭიროებებით, პრეფერენციებით, შეხედულებებით, შეფასების და 
გადაწყევტილების ევრისტიკით, შემეცნების მიკერძოებით თუ მრავალი სხვა, წარმოიქმნებოდა 
წარმოუდგენელი მრავალფეროვნების სურათი შექმნილი უთვალავი პროექციით უთვალავ ღერძზე. 
სხვა სიტყვებით რთული შინაარსის მქონე მოვლენებს, სიმბოლური ნიშნების მსგავსად, უამრავი 
განსხვავებული მნიშვნელობა (meaning, sense) მიენიჭებოდა. მოთამაშეთა სისტემა, მონაწილე 
მხარეები არ უნდა იქნან აღქმული მხოლოდ როგორც დამკვირვებელი. ისინი თავად წარმოადგენენ 
შედეგთა ქსელის განუყოფელ ნაწილს და მთელი ამ ურთიერთდაკავშირებული ცვლილებების 
დაუჯერებელი დიალექტიკის თანა-შემქმნელები არიან (იხილე „სქემა 5. სოციალურ ინოვაციათა 
გავლენის განმარტება (სხვადასხვა პროექცია)“).  

მოვლენათა ნაწილი ამ სიმრავლეში სავარაუდოდ ნეიტრალური ან მიუღებელი აღმოჩნდებოდა 
ყველა მხარისათვის, ნაწილი კი აღიქმებოდა როგორც მნიშვნელოვანი, საჭირო, სასიკეთო, 
სასარგებლო, სამართლიანი თუ სხვა, ერთი სიტყვით შეიძენდა პოზიტიურ კონოტაციას და 
ფასეულობის (value) მნიშვნელობას სულ მცირე ერთი მხარისათვის მაინც. სოციალურ ინოვაციათა 
გავლენის სახით აქ სწორედ ამგვარი მოვლენები განიხილება: „[ფასეულობა წარმოადგენს] აღქმულ 
სარგებელს (Chesbrough, Lettl, & Ritter, 2018).“ ამასთან ხაზგასასმელია, რომ სოციალური ინოვაცია, 
განსხვავებით ტრადიციული სოციალური პროგრამებისა, არა მხოლოდ ქმნის ფასეულობას, არამედ 
ყოველთვის უკავშირდება სიახლეს, ახლებურ გადაწყვეტილებას, ახალ მიგნებას. 

საინტერესოა სოციალურ ინოვაციათა გავლენის, ანუ ახლებურ გადაწყვეტილებათა მეშვეობით 
შექმნილი ფასეულობის, ტიპოლოგია. პირობითად შეიძლება გამოიყოს ორი ფორმა: ეკონომიკური 
შედეგები მათი ელემენტების ინტეგრაციით სოციალურ და გარემოსდაცვით საკითხებთან; 
ინსტიტუციური კონტექსტის ტრანსფორმაცია.  

ეკონომიკური შედეგები. ეკონომიკური შედეგები გულისხმობს ფიზიკური საქონლისა და 
მომსახურების მიწოდებას ბენეფიციარისათვის. სიახლის ელემენტი შეიძლება უკავშირდებოდეს 
როგორც პროდუქტის კონფიგურაციას, ასე წარმოებისა თუ მომსახურების პროცესს, 
ტექნოლოგიურ საშუალებებს, საოპერაციო და მმართველობით-ადმინისტრაციულ სქემებს თუ 
მრავალი სხვა. სოციალური ასპექტი მოიცავს ტრადიციული ინსტიტუტებისა და ბაზრის მიერ 
უგულებელყოფილ მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილებას, მარგინალიზებულ და გარიყულ 
ადამიანთა ჯგუფების მომსახურებას. გარემოსდაცვითი ასპექტი გულისხმობს გადაწყვეტილებებს 
მიმართულს ჩვეული ჰაბიტატის შენარჩუნებაზე, აღდგენაზე, ბუნებრივ გარემოსთან თავსებად 
ეკონომიკურ საქმიანობაზე, დღის წესრიგს, რომელშიც ეკონომიკური და გარემოსდაცვით 
ამოცანები მოსულია თანხვედრაში.  

ინსტიტუციური კონტექსტის ტრანსფორმაცია. ინსტიტუციური კონტექსტის ტრანსფორმაცია 
გულისხმობს არსებული ეპისტემის, შეხედულებათა ფუნდამენტური სისტემებისა და ინსტიტუტების, 
ფორმალური რეგულაციებისა თუ წეს-ჩვეულებების, ურთიერთობებისა და ძალთა განაწილების 
დამკვიდრებული ბალანსის რღვევას და გარდაქმნას. ტრანსფორმაციის მასშტაბი შეიძლება 
ვარირებდეს ახალი შიდა-ორგანიზაციული ან ადგილობრივი მიკრო-პოლიტიკიდან ფართო 
საზოგადოებრივ ცვლილებებამდე, ისევე როგროც მისი სიღრმე, რომელიც რიგ შემთხვევებში 
შემოიფარგლება მოვლენათა ზედაპირით და ადაპტაციურ ხასიათს ატარებს, რიგ შემთხვევაში კი 
კითხვის ქვეშ აყენებს სიღრმისეულ სტრუქტურებს და ძირეული ძვრების სახეს იძენს. 

სოციალურ ინოვაციათა გავლენის შეფასების გამოწვევები 

რაოდენ ხმამაღალი არ უნდა იყოს განცხადებები იმაზე რომ ცვლილებათა სოციალური შედეგები 
„ფასდაუდებელია“, სოციალურ ინოვაციათა გავლენის რაოდენობრივი თუ თვისებრივი შეფასება 
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აუცილებელია (Emerson, 2003). ფენომენის კონცეპტუალიზაციასთან ერთად სახეზეა გავლენის 
შეფასების სირთულეც. დღეისათვის გამოიყენება არა ერთი საინტერესო და მრავლისმომცველი 
ინსტრუმენტული საშუალება, მაგალითად, „ინვესტიციაზე სოციალური უკუგების მეთოდი“, რომლის 
საკვანძო პრინციპია სოციალური შედეგის მონეტიზაცია, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 
„მდგრადი განვითარების მიზნების“ ინდიკატორები, კალვერტ-ჰენდერსონის8,9 „ცხოვრების 
ხარისხის ინდიკატორი“, რომელიც შინამეურნეობის შემოსავალთან ერთად განიხილავს ისეთ 
ფაქტორებს, როგორიცაა საცხოვრებელი გარემოთი კმაყოფილება, ცხოვრების სისავსისა და 
ბედნიერების განცდა, და მრავალი (Costanza R. & Hart, 2009). მიუხედავად ამისა, ბიზნეს-
ორგანიზაციების ეკონომიკური საქმიანობის შეფასებისა და ანგარიშგების სტანდარტიზებული 
მაჩვენებლებისაგან და წლების განმავლობაში დამკვიდრებული პრაქტიკისაგან განსხავებით, 
სოციალურ ინოვაციათა შედეგების შეფასების სრულყოფილი ჩარჩო კვლავ განვითარების საგანი 
რჩება  (Nicholls, 2009). 

ტერმინის კონცეპტუალიზაციის მსგავსად, ეს გამოწვეულია გაზომვის საგნის სირთულით - ერთის 
მხრივ ინვესტიციათა მრავალი განსხვავებული სახეობა (გრანტი, შემოწირულობა და მოხალისეთა 
შრომა, ეგრე წოდებული სოციალური კაპიტალის სხვადასხვა ფორმა, მოგება დამხმარე 
ეკონომიკური საქმიანობისაგან თუ სხვა), მეორეს მხრივ მათ შედეგად მიღებული განსხვავებული 
შინაარსისა და ბუნების მქონე შედეგების მთელი სიმრავლე ხშირად სავსებით განსხვავებულ 
ინსტიტუციურ კონტექსტში  (Kendall & Knapp, 2000).  

ამასთან გაზომვის სტანდარტულ მეთოდებთან და შედარებით ანალიზთან დაკავშირებულია 
მთელი რიგი შეზღუდვა თუ განუსაზღვრელობა (Paton, 2003). მაგალითად, იმ შემთხვევაში თუ 
სოციალური ინოვაცია გულისხმობს გაუმჯობესებული მომსახურების ან საქონლის მიწოდებას,  
მისი გავლენის საზომად შემოთავაზებულია მსგავსი მომსახურების თუ საქონლის (proxy goods) 
საფასური. მაგრამ როგორ უნდა მოიქცეს შემფასებელი, თუ ინოვაცია არ გულისხმობს 
მომსახურების ან საქონლის მიწოდებას? ან ბაზარზე, რომელიც გამოდგებოდა შედარებითი 
ანალიზისათვის, მსგავსი მომსახურება ან საქონელი არ მიეწოდება მომხმარებელს? კიდევ ერთი 
მაგალითი, როგორ უნდა მოხდეს შედარებითი ანალიზი, თუ ეკონომიკური ინტეგრაციის ორი 
ერთნაირი ინოვაციური პროგრამა ხორციელდება განსხვავებულ ინსტიტუციურ კონტექსტში? ან 
ერთი პროგრამა გულისხმობს ეკონომიკურ ინტეგრაციას მიკრო-მეწარმეობისა და დასაქმების 
ხელშეწყობის ინოვაციური საშუალებების გამოყენებით, მეორე პროგრამა კი ეძებს ნარკოტიკული 
საშუალებების მოხმარების დეკრიმინალიზაციის ახლებურ გზებს (Nicholls, 2009)? 

სოციალური ინოვაციათა გავლენის აღრიცხვა 

სოციალურ ინოვაციათა გავლენის აღრიცხვა (social-accounting), როგორც ინსტიტუციური პრაქტიკა, 
შეფასების აუცილებელ ელემენტს წამოადგენს, თუნდაც სოციოლოგიის რიგი სკოლა მიიჩნევდეს 
მის ობიექტურობას და მიუკერძოებლობას სადაო საკითხად (Nicholls, 2009). მნიშვნელოვანია 
აღრიცხვის პროცესში შეგროვებული მონაცემების ინტერპრეტაციის თეორიული ჩარჩო. ეს 
უკანასკნელი შეიძლება ეფუძნებოდეს: პოზიტივისტურ მიდგომას, სადაც აღრიცხვა-ანგარიშგების 
ფუნქციაა ემპირიული მტკიცებულებების მოპოვება; კრიტიკულ თეორიას, რომლის ჭრილში 
აღრიცხვა წარმოადგენს კონტროლის მექანიზმს; სოციალურ კონსტრუქტივიზმს, სადაც მონაცემები 
სიმბოლური მედიატორის მსგავსად წარმოადგენენ დისკუსიის საგანს სხვადასხვა 
დაინტერესებული მხარისათვის (Palmer & Vinten, 1998) (იხილე „სქემა 6. სოციალური ინოვაციათა 
გავლენის აღრიცხვა“). 

პოზიტივისტური მიდგომა. პოზიტივისტური მიდგომის თეორიულ ჩარჩოში აღრიცხვის ფუნქცია 
საბოლოო ჯამში საიმედო მონაცემებისა და მტკიცებულებების მოპოვებაა. მათზე დაყრდნობით 
შესაძლებელი ხდება დაბალი ეფექტურობის მქონე სტრუქტურებისა და პროცესების 
იდენტიფიკაცია როგორც საზოგადოების ასე ორგანიზაციის დონეზე. ორთავე შემთხვევაში ამგვარ 
ნაკლოვანებათა გამოვლენა და აღწერა წარმოადგენს ახალ ინიციატივათა ერთგვარ დასაბუთებას, 
წარმოშობს სტრატეგიულ იმპულსს, რომელიც მიმართავს სოციალურ ინოვაციათა ახალ ტალღას 
საზოგადოებრივი ტრანსფორმაციისაკენ და /ან ორგანიზაციული ცვლილებებისაკენ. ერთი 
სიტყვით, აღრიცხვა აქ სწავლების ნაწილია, რომელიც საუკეთესო ემპირიულ ტრადიციაში 
მიმდინარეობს (Nicholls, 2009). 

 
8 ჰაზელ ჰენდერსონი (Hazel Henderson) - ფუტუროლოგი, რომელიც თანამედროვე  ეკონომიკური მეცნიერების არა ერთი  ორთოდოქსული თეორიის 
კრიტიკული გადააზრების ინიციატორი გახდა. 
9 კალვერტ ინვესტმენიტ (Calvert Investments, Inc.) - საინვესტიციო კომპანია, რომლის პოლიტიკა ეფუძნება გარემოს დაცვისა და რესურსების ეფექტური 
გამოყენების, სამართლიანობისა და ადამიანის უფლებების, კარგი მმართველობის, ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის პრინციპებს, 
https://www.calvert.com  
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კრიტიკული თეორია. კრიტიკულმა თეორიამ შექმნა ყველა წინაპირობა აღრიცხვისა და შეფასების 
ფოკუსი გადანაცვლებულიყო სოციალურ ინოვაციათა ეგრე წოდებული "ტრანზაქციული" 
მოდელიდან "საინვესტიციო" მოდელისაკენ. ამოცანაა არა გაწეული ღონისძიებებისა და 
გამოყენებული რესურსების, არამედ მიღწეული შედეგების, მომხდარი ცვლილებების აღრიცხვა, 
რაც წარმოადგენს კიდეც შეფასების საგანს. ეგრე წოდებული „გამოსავალი პროდუქტის (output, 
outcomes)“ დისკურსი კარგად ასახავს პარადიგმის ცვლილებას. ამასთან ვლინდება დონორი 
ინსტიტუტების მხრიდან ორგანიზაციის კონტროლის და მართვის პროცესში ჩარევის ფარული თუ 
აშკარა ტენდენცია (Anheier & Leat, 2006). 

სოციალური კონსტრუქტივიზმი. სოციალური კონსტრუქტივიზმის ჩარჩოში მნიშვნელობას იძენს 
აღრიცხვისა და შემდეგომ შეფასების პროცესში დაინტერესებულ პირთა ფართო წრის 
მონაწილეობა. სახეზეა მცდელობა სოციალურ ინოვაციათა შედეგების რეფლექსია ხდებოდეს 
უფრო ნატიფი, საგანგებო საშუალებების მეშვეობით, უფრო ღრმად, არსობრივად, ვიდრე ეს 
შესაძლებელი იქნებოდა მარკეტინგულ ან ფინანსურ ტერმინებში. განსხვავებით პოზიტივისტური 
მიდგომისაგან, რომელიც ისწრაფის სინამდვილის ემპირიული სურათისაკენ, სახეზეა სინამდვილის 
კონსტრუირება პროცესში მონაწილე სხვადასხვა მხარის მიერ განსხვავებულ პროექციაში. ეს არა 
მხოლოდ სძენს აღრიცხვის დროს შეგროვებულ მონაცემებს მრავალ განსხვავებულ კონოტაციას 
და უჩვეულო მიმართებას, არამედ კარნახობს თავად აღრიცხვის ახალ მოდელებს, მიდგომებს, 
ფორმებს (Dart, 2004). 

სოციალურ ინოვაციათა გავლენის ზრდა 

რაოდენ პოლიმორფული არ უნდა იყოს სოციალური ინოვაციათა გავლენის კონცეფცია, როგორი 
მრავალფეროვანი არ უნდა იყოს მისი შეფასების გზები, რა თეორიულ ჩარჩოს არ უნდა იზიარებდეს 
მათი აღრიცხვის სოციოლოგია, ადამიანთა რიცხვი, რომელიც განიცდის მათ გავლენას, უდავოდ 
გამოდგება მათი მასშტაბის ერთ-ერთ საზომად. შესაბამისად, სოციალურ ინოვაციათა გავლენის 
მასშტაბის გაფართოვება (scaling impact of social innovations) შესაძლებელია ან მათი დიფუზიის ან 
ტრანსფორმაციული პოტენციალის ზრდის მეშვეობით. რამდენადაც სოციალურ პროცესთა 
რეგულაცია, ყველაზე ფართო გაგებით, წარმოადგენს ნორმატიული და არა ფორმალური 
მექანიზმების ერთობლიობას, ტრანსფორმაციაც ვრცელდება ან ერთზე (მაგალითად, 
კანონმდებლობა, პოლიტიკა, და სხვა) ან მეორეზე (მაგალითად, ეთიკა, კულტურა, და სხვა). 

მაკკონელის ფონდისა და თამარაკის ინსტიტუტის10,11, მიერ 2015 წელს გამოქვეყნებულ 
პუბლიკაციაში: „მასშტაბის გაფართოება ჰორიზონტალურად, ვერტიკალურად და სიღრმეში: 
სისტემურ სოციალურ ინოვაციათა განვითარება და სწავლის პროცესი მათ მხარდასაჭერად (Scaling 
Out, Scaling Up, Scaling Deep: Advancing Systemic Social Innovation and the Learning Processes to Support it)“ 
აღწერილია სოციალურ ინოვაციათა მასშტაბის გაფართოვების სამი ძირითადი გზა  (Riddell & Moore, 
2015). ეს უკანასკნელნი - მასშტაბის გაფართოება ჰორიზონტალურად (scale out), ვერტიკალურად (scale 
up) და სიღრმეში (scale deep) – სავსებით სრულად ასახავენ სოციალურ ინოვაციათა დიფუზიისა და 
ტრანსფორმაციული პოტენციალის ზრდის იდეას (იხილე „სქემა 7. სოციალურ ინოვაციათა 
გავლენის ზრდა“).      

ყოველი მოდალობის ქვეშ იგულისხმება შემდეგი: 

 მასშტაბის გაფართოება ჰორიზონტალურად (scale out) - სოციალურ ინოვაციათა გავრცელება 
(მაგალითად, გეოგრაფიულად, კროს-სექტორულად, მომხმარებელთა ერთი ჯგუფიდან 
მეორეში გადატანა თუ სხვა მსგავსი), რომელიც შეიძლება მოიცავდეს საწყისი იდეის მცირედ 
კონფიგურაციას, ზრდის მოსარგებლეთა რიცხვს. ნათელია, რომ ეს მოდალობა სოციალურ 
ინოვაციათა დიფუზიას წარმოადგენს. 

 მასშტაბის გაფართოება ვერტიკალურად (scale up) - მოიცავდეს არსებული კანონმდებლობის, 
პოლიტიკის, ინსტიტუტების მოწყობისა და ფუქნციონირების წესების თუ მრავალი სხვა 
რეფორმას თუ რეორგანიზაციას. ცვლილება შეიძლება იყოს რადიკალური ან ადაპტაციური 
ხასიათისა, იმის და მიხედვით თუ რას ისახავს მიზნად - არსებულის ჩანაცვლებას ახლებური 
ფორმებით თუ მის ჰარმონიზაციასა და გაუმჯობესებას. აღნიშნული მოდალობა გულისხმობს 
სოციალურ ინოვაციათა ტრანსფორმაციული პოტენციალის ზრდას. 

 
10 მაკკონელის ფონდი (McConnell Foundation) - კანადის კერძო ფონდი, რომელიც ავითარებს და იყენებს ინოვაციურ მიდგომებს სოციალური, 
კულტურული, ეკონომიკური და გარემოსდაცვითი გამოწვევების საპასუხოდ, https://www.mcconnellfoundation.ca  
11 თამარაკის ინსტიტუტი (Tamarack Institute) - ავითარებს და მხარს უჭერს კოლაბორაციულ სტრატეგიებს, რომლებიც იწვევს მოქალაქეებსა და 
ინსტიტუტებს კანადასა და მის ფარგლებს გარეთ ძირთადი საზოგადოებრივი ძირითადი საკითხების გადასაჭრელად, https://www.tamarackcommunity.ca  



სოციალური ინოვაციები და მათი გავლენა საზოგადოებაზე 

მასშტაბის გაფართოების საერთო სტრატეგიები 

სოციალურ ინოვაციათა გავლენა 
გვერდი 16 - 37 -დან 

 მასშტაბის გაფართოება სიღრმეში (scale deep) - ასევე მიმართულია ტრანსფორმაციული 
პოტენციალის ზრდაზე და მოიცავს არსებული შეხედულებების, კულტურალური 
დისპოზიციების, ურთიერთობის, ძალაუფლების განაწილების კრიტიკულ გააზრებას. მისი 
მიზანი ეპისტემური ხასიათის ძვრებია. 

ყოველი მოდალობისათვის დამახასიათებელია გენერიკულ სტრატეგიათა განმასხვავებელი 
ფორმები. 

 

 



სოციალური ინოვაციები და მათი გავლენა საზოგადოებაზე 

მასშტაბის გაფართოების საერთო სტრატეგიები 

სოციალური ინოვაციათა გავლენა 
გვერდი 17 - 37 -დან 

სქემა 4. სოციალურ ინოვაციათა გავლენის განმარტება   

 

სქემა 5. სოციალურ ინოვაციათა გავლენის განმარტება (სხვადასხვა პროექცია)    

 



სოციალური ინოვაციები და მათი გავლენა საზოგადოებაზე 

მასშტაბის გაფართოების საერთო სტრატეგიები 

სოციალური ინოვაციათა გავლენა 
გვერდი 18 - 37 -დან 

სქემა 6. სოციალური ინოვაციათა გავლენის აღრიცხვა    

 

სქემა 7. სოციალურ ინოვაციათა გავლენის ზრდა    

 



სოციალური ინოვაციები და მათი გავლენა საზოგადოებაზე 

მასშტაბის გაფართოების საერთო სტრატეგიები 

სოციალურ ინოვაციათა მასშტაბის გაფართოება სივრცით განზომილებაში 
გვერდი 19 - 37 -დან 

სოციალურ ინოვაციათა მასშტაბის გაფართოება სივრცით 

განზომილებაში  

სივრცითი განზომილება 

ცალკეული ინოვაციური გადაწყვეტილება იზოლირებულ ექსპერიმენტს წარმოდგენს და დღის 
წესრიგში ეგრე წოდებული „ფართო სისტემური ცვლილების (large system change)“ ამოცანა დგება  რაც 
უკავშირდება მასშტაბის გაფართოებას სივრცით ან ინსტიტუციურ განზომილებაში (Bradach & Grindle, 
2014). მასშტაბის გაფართოება სივრცით განზომილებაში, ან სხვა სიტყვებით ჰორიზონტალურად 
(scale out), გულისხმობს სიახლის რეპლიკაციას რაც ხდის მას ხელმისაწვდომს მეტი და მეტი 
ბენეფიციარისათვის. ჯეფრი ბრადახი და აბე გრინდლი პუბლიკაციაში „ტრანსფორმაციული 
მასშტაბის ახალი გზები“, რომელიც 2014 წელს გამოქვეყნდა „სტენფორდის სოციალურ ინოვაციათა 
მიმოხილვაში“, რამდენიმე მიდგომას  განიხილავენ.  

 სიახლეთა რეპლიკაცია საკუთარი რესურსებით. ასე „ქრისტიანი ახალგაზრდების  
ასოციაცია“12, რომელიც „ჯანმრთელობის ეროვნულ ინსტიტუტთან“ ერთად ახორციელებდა 
დიაბეტის პრევენციის პროგრამას, სწორი კვებისა და  რისკის შემცველი ქცევის 
სემინარებისათვის ნაცვლად სამედიცინო მუშაკებისა იყენებს საგანგებოდ მომზადებულ 
ინსტრუქტორებს თავისივე რეგიონალური ფილიალებიდან. ამან თითქმის ოთხჯერ შეამცირა 
პროგრამის ღირებულება და დაფინანსების ზრდის გარეშე შესაძლებელი გახადა მისი 
განხორციელება 614 ახალ ადგილას. ეს სტრატეგია მოიცავს საშუალებებს წარმოქმნილს 
თანამედროვე ციფრული ტექნოლოგიებისა და ტელეკომუნიკაციების კვეთაზე. მაგალითად, 
მრავალი საგანამანათლებლო კურსი ხელმისაწვდომი გახდა გაცილებით უფრო ფართო 
აუდიტორიისათვის დისტანციური სწავლებისა და სასწავლო პროცესის მართვის სისტემების 
ხარჯზე.  

 სიახლეთა რეპლიკაცია სხვა ორგანიზაციების მონაწილეობით. ორგანიზაციას შეუძლია 
გაუზიაროს საკუთარი ინოვაციური know-how დარგში მოქმედ სხვა მოთამაშეებს, იტვირთოს 
საკუთარ თავზე მათი მომზადება-გადამზადება, იქნება ეს ტრენინგი და სუპერვიზია თუ სხვა. 
ასეთ შემთხვევაში იგი ხელმისაწვდომს გახდის სიახლეს გაცილებით მეტი ადამიანისათვის 
უფრო ფართო გეოგრაფიაში. სოფლის მეურნეობის ექსტენციის ცენტრები ხშირად 
მიმართავენ მსგავს სტრატეგიას, როდესაც ადგილზე არსებულ ფერმას იყენებენ როგორც 
ახალი ტექნოლოგიების სადემონსტრაციო მოდელს. 

 ახლებური გადაწყვეტილების პრინციპული კომპონენტების რეპლიკაცია. რიგ შემთხვევაში, 
როდესაც ინოვაციური გადაწყვეტილება კომპლექსურია და მოიცავს მრავალ ელემენტს, 
რეპლიკაციის მიზნით გონივრულია მათგან შეირჩეს ერთი ან ორი ყველაზე მნიშვნელოვანი 
კომპონენტი. ასე შეზღუდულ შესაძლებლობათა მქონე პირების ფსიქო-სოციალური 
რეაბილიტაცია შეიძლება გულისხმობდეს ინტერვენციათა სავსებით ვრცელ პაკეტს. მისი 
გეოგრაფიული ექსპანსიისათვის შესაძლებელია შემუშავდეს მომსახურების მინიმალური 
პაკეტი და მოხდეს მისი გავრცელება საკუთარი ქსელის ან დარგის სხვა მოთამაშეების 
მონაწილეობით.  

პრინციპული კომპონენტების რეპლიკაცია, როგორც მიდგომა შესაძლებელია განხილულ იქნას 
განზოგადებული სახით - სიახლეთა გავრცელება საწყისი კონფიგურაციის მოდიფიცირებით ან მის 
გარეშე (Riddell & Moore, 2015). სიახლეთა მოდიფიკაცია მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათი 
რეპლიკაციის პროცესში. ადგილ-სპეციფიკური ინსტიტუციური კონტექსტი, სხვადასხვა ფაქტორთა 
ერთობლიობა, იქნება ეს პოლიტიკური, ეკონომიკური, სამართლებრივი, კულტურალური თუ სხვა, 
მათი დინამიკა, კონცენტრაცია, ჰომოგენურობა და მრავალი სხვა, გავრცელების თანვე მოქმედებს 
ინოვაციათა საწყის კონფიგურაციაზე. ზემოთ განხილული მაგალითი ფსიქო-სოციალური 
რეაბილიტაციის მინიმალურ პაკეტზე ხშირად დაკავშირებულია სრულფასოვანი 
მომსახურებისათვის საჭირო რესურსების სიმცირესთან ადგილზე (იხილე „სქემა 8. სივრცითი 
განზომილება“). 

 
12 ქრისტიანი ახალგაზრდების ასოციაცია (Young Men's Christian Association, YMCA) -  ჟენევაში მდებარე მსოფლიო ახალგაზრდული ორგანიზაცია 
დაარსებული 1844 წლის სერ ჯორჯ უილიამსის მიერ ლონდონში, რომელიც მიზნად ისახავს ჯანსაღ "სხეულს, გონებას და სულისკვეთებას" ქრისტიანულ 
პრინციპებზე დაყრდნობით. 
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სოციალურ ინოვაციათა მასშტაბის გაფართოება სივრცით განზომილებაში 
გვერდი 20 - 37 -დან 

სიახლეთა დიფუზია 

ტერმინი ინოვაციათა დიფუზია აღწერს სიახლის გავრცელებას სოციალურ სისტემაში. ტერმინი 
საკუთარ თავში მოიცავს ნებისმიერ ინოვაციას იქნება ეს ქცევით ფენომენი, საზოგადოებრივი 
ცხოვრების ნორმები თუ ახალი ტექნოლოგია. დიფუზია ძალზედ რთული მოვლენაა და ყველა 
სიახლე როდი ჰპოვებს გავრცელებას. ასე ცოტა ჩვენგანმა თუ იცის, რომ ბეჭდვისას ეგრე 
წოდებული QWERTY -ის კლავიატურას იყენებს. კიდევ უფრო ნაკლებისთვის არის ცნობილი, თუ 
რამდენად არაეფექტური და არაკომფორტულია QWERTY კლავიატურა. მაგალითად, თავის 
ალტერნატიული დვრორაკის კლავიატურასთან შედარებით, ამ  კლავიატურის სწავლას  ორჯერ 
მეტი დრო სჭირდება, მასზე ბეჭდვა ორჯერ უფრო ნელი და ოცჯერ უფრო დამტვირთავი პროცესია. 
თუმცა თავდაპირველად  QWERTY-ის “არა ეფექტურობა“ გამიზნული იყო, რათა შეენელებინა 
ბეჭდვის სიჩქარე და თავიდან აერიდებინათ საბეჭდი მანქანის კლავიშების გაჭედვა. 1873 წელს 
კრისტოფერ შოულმა,  QWERTY-ის შემქმნელმა, კლავიატურის ისეთი დიზაინი შეიმუშავა, რომელიც 
მაქსიმალურად ტვირთავს მარცხენა ხელს და მბეჭდავს უამრავი ზედმეტი მოძრაობის გაკეთებას 
აიძულებს. საშუალოდ მბეჭდავს სამუშაო დღის ბოლოსთვის თითებით 19 კილომეტრამდე მანძილი 
აქვს დაფარული. ეს ყოველივე მომხმარებელს საკმაო დისკომფორტს უქმნის, იწვევს ფიზიკურ და 
მენტალურ დაღლილობას და საგრძნობლად ამცირებს შესრულებული სამუშაოს მოცულობას. 

შოულის დიზაინმა შეასრულა თავისი ფუნქცია და უზრუნველყო საბეჭდი მანქანების 
შეუფერხებელი მუშაობა. მიუხედავად იმისა, რომ კომპიუტერული ტექნიკის გამოგონების შემდეგ, 
ამის საჭიროება აღარ არსებობს, იშვიათად შეგხვდებათ კლავიატურა, რომელიც  QWERTY-ის არ 
იყენებს. როდესაც 1931 წელს პროფესორ ავგუსტ დვორაკი თავისი კლავიატურის დიზაინზე 
მუშაობდა, იგი ეცადა მისი ყველაზე ეფექტური და მარტივად გამოსაყენებელი ვერსია შეექმნა, 
რასაც, შეიძლება ითქვას, მიაღწია კიდეც. მან ასოები ისე განალაგა, რომ ტექსტის 70 პროცენტამდე 
კლავიატურის შუა რიგზე იბეჭდება და ამავდროულად მომხმარებელი მეტწილად მარჯვენა ხელს 
იყენებს. ასევე, როგორც უკვე ვახსენეთ, დვორაკის კლავიატურა ოცჯერ  ნაკლებად ტვირთავს 
მბეჭდავს, ორჯერ უფრო სწრაფია და ბევრად მარტივი ასათვისებელია ვიდრე შოულის დიზაინი. 

ამ უპირატესობათა ფონზე მოსალოდნელი იქნებოდა, დვორაკის კლავიატურას თითქმის სრულად 
ჩაენაცვლებინა თავისი წინამორბედი QWERTY. რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, დვორაკის 
დიზაინი არასოდეს შემოსულა ფართო ხმარებაში. კლავიატურის კლასიკური ვერსიის 
შენარჩუნებას ხელს უწყობენ კლავიატურის მწარმოებლები, სავაჭრო ობიექტები და თავად 
მბეჭდავები. ტექნოლოგიური ინოვაციები, მიუხედავად თავიანთი ცალსახა და დადასტურებული 
უპირატესობებისა, ყოველთვის არ ექვემდებარება დიფუზიას, საზოგადოება მათ უბრალოდ არ 
იღებს. 

ამერიკელი სოციოლოგი ევერეტ როჯერსი, დიფუზიის პროცესის შესწავლის პროცესში, გამოყოფდა 
რამდენიმე ძირითად ელემენტს, რომელთა ერთობლიობა განსაზღვრავს, რამდენად სწრაფად 
მიიღებს გარკვეულ ინოვაციას ესა თუ ის სოციალური სისტემა. ეს ელემენტებია:  

 ინოვაცია და მისი მახასიათებლები; 

 კომუნიკაცია და ინფორმაციის გავრცელების გზები; 

 ადამიანების დამოკიდებულება სიახლისადმი. 

ინოვაციის მახასიათებლები. ინოვაციის გავრცელებისათვის მნიშვნელოვანია ახალ იდეას 
გააჩნდეს ფარდობითი უპირატესობა,  მისი გამოყენების შედეგები იყოს სწრაფი და თვალსაჩინო, 
ხოლო მათთან დაკავშირებული სარგებელი გამოხატული. თავსებადობა არსებულ 
ინფრასტრუქტურასთან და სოციალურ სისტემაში გავრცელებულ წესებთან თუ შეხედულებებთან 
წარმოადგენს ინოვაციის კიდევ ერთ მნიშვნელოვან მახასიათებელს, რომელიც ახდენს გავლენას 
დიფუზიაზე. და ბოლოს, გამოყენების სიმარტივე და გამოცდის საშუალება, ასევე ახდენს გავლენას 
დიფუზიაზე, ამცირებს რა განუსაზღვრელობას და საფრთხის განცდას. 

კომუნიკაცია და ინფორმაციის გავრცელება. დიფუზია შეგვიძლია განვიხილოთ, როგორც 
კომუნიკაციის პროცესი. ტრადიციულად, ყველაზე ელემენტარული ფორმით, იგი მოიცავს 
ინფორმაციას ინოვაციის შესახებ, მათ ვინც ფლობს ამ ინფორმაციას ან გააჩნია მასთან 
დაკავშირებული პირადი გამოცდილება, აუდიტორიას, და კომუნიკაციის ინტერპერსონალურ ან 
არა პირდაპირ საშუალებებს. დიდი საკომუნიკაციო მნიშვნელობა გააჩნია მაგალითს. ინფორმაცია 
უკეთ ვრცელდება და მაგალითი უფრო დამაჯერებელია, როდესაც კომუნიკაციის მხარეები 
ერთმანეთის მსგავსნი არიან, იქნება ეს სოციალური წრე, განათლება, მრწამსი თუ სხვა. დიფუზია 
ჩქარდება, როდესაც ინფორმაციას ავრცელებს ან მიბაძვის მაგალითს იძლევა ადამიანი, რომელიც 
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სოციალურ ინოვაციათა მასშტაბის გაფართოება სივრცით განზომილებაში 
გვერდი 21 - 37 -დან 

მოცემულ საზოგადოებრივ სტრუქტურაში სარგებლობს ნდობითა და პატივისცემით, აღიქმება 
თავისიანად შესაბამისად წარმოადგენს რეფერენტულ ფიგურას. 

ადამიანების დამოკიდებულება. ყოველი ცალკეული ადამიანისათვის სიახლის ადაპტაციის დრო 
აჩვენებს მისი მიღების მზაობას. ამ ნიშნით ევერეტ როჯერსი ხუთ პირობით ჯგუფს გამოყოფდა: 

 ნოვატორები, რომლებიც როგორც წესი პოპულაციის მხოლოდ 2.5% შეადგენენ; 

 ადრეული ადაპტაციის აგენტები, ასევე შედარებით მცირერიცხოვანი ჯგუფი რომელიც 
პოპულაციის 13.5% შეადგენს; 

 ადრეული უმრავლესობა, მრავალრიცხოვანი ჯგუფი, რომელიც პოპულაციის 34% შეადგენს; 

 გვიანი უმრავლესობა, რომელიც პოპულაციის ასევე 34% შეადგენს; 

 არიერგარდი, მცირერიცხოვანი ჯგუფი, რომელიც პოპულაციის 16% შეადგენს (იხილე „სქემა 9. 
სიახლეთა დიფუზია“). 

შედარებით გამბედავ და სიახლის მოყვარულ ადამიანთა ჯგუფი, რომლის წევრებს პირველობის 
სურვილი ამოძრავებს, სწრაფად ითვისებს ყოველგვარ სიახლეს. მაგრამ მათი ქცევა არ არის 
მიბაძვის მაგალითი საზოგადოების ფართო ფენებისათვის. დიფუზიისათვის გადამწყვეტ როლს 
თამაშობს ჯგუფი, რომელიც მოცემულ საზოგადოებრივ სისტემაში სარგებლობს საკმარისი 
რეპუტაციით (მაგალითად, განპირობებული სოციალური სტატუსით, ექსპერტიზით, თუ სხვა). 
ინოვაციის მიღება მათ მიერ საზოგადოებრივი აღიარების თავისებურ დასტურს წარმოადგენს და 
თავისებურ ნიშანს აძლევს საზოგადოების შედარებით უფრო კონსერვატიულ ფენებს - ადრეულ და 
გვიან უმრავლესობას.  მიმღებთა რიცხვი სწრაფად იმატებს და ინოვაცია მთელს სოციალური 
სისტემაში იმკვიდრებს ადგილს არიერგარდის ჩათვლით (Rogers, 2003). 



სოციალური ინოვაციები და მათი გავლენა საზოგადოებაზე 

მასშტაბის გაფართოების საერთო სტრატეგიები 

სოციალურ ინოვაციათა მასშტაბის გაფართოება სივრცით განზომილებაში 
გვერდი 22 - 37 -დან 

სასწავლო მაგალითი "კოალიცია ბავშვთა ადრეული განვითარებისთვის" 

2015 წელს 13 პროფესიული ორგანიზაციის ინიციატივით დაფუძნდა კოალიცია „ბავშვთა ადრეული 
განვითარებისათვის“. გაერთიანების მიზანია ბავშვთა განვითარების სფეროში მოქმედ 
დაწესებულებათა კოორდინაცია, ადრეული ინტერვენციის პროგრამების ხელმისაწვდომობის 
ზრდა და მომსახურების გაუმჯობესება. ამავდროულად კოალიცია ასრულებს ექსპერტის როლს 
ბავშვთა განვითარებისა და ადრეული ინტერვენციის სახელმწიფო პოლიტიკის ფორმირების 
პროცესში. დღეის მდგომარეობით კოალიცია 17 წევრ ორგანიზაციას აერთიანებს. 

კოალიციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიღწევაა ბავშვთა განვითარებისა და ადრეული 
ინტერვენციის ეროვნული მოდელის შექმნა. მოდელი გულისხმობს განვითარების რისკის ქვეშ 
მყოფი ბავშვებისა და მათი ოჯახების მხარდაჭერას და აერთიანებს როგორც სომატურ ასე ფსიქო-
სოციალურ მიდგომას. მომსახურება როგორც წესი ხორციელდება ბავშვის ჩვეული სოციალური 
გარემოსაგან მოუწყვეტლად, მშობლები და აღმზრდელები აქტიურად მონაწილეობენ პროცესში, 
რომელსაც მულტიდისციპლინური გუნდი წარმართავს.  

მოდელის გავრცელების გზაზე ერთ-ერთ დაბრკოლებას წარმოადგენდა შესაბამისი 
კვალიფიკაციის მქონე სპეციალისტების სიმცირე მაღალმთიან და მოშორებული მდებარეობის 
მქონე რეგიონებში. ამ პრობლემის გადასაჭრელად მოხდა პარა-პროფესიონალების (ფსიქოლოგი, 
მეტყველების თერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი) მომზადება ადგილზე. ისინი აჭარის ხუთი 
მუნიციპალიტეტის (ხულო, შუახევი, ქედა, ხელვაჩაური, ქობულეთი) თერთმეტ სოფელში 
ემსახურებიან ბენეფიციარებს სახლში ან საბავშვო ბაღში. აჭარის ტერიტორიაზე მოქმედი 
ადრეული ინტერვენციის მულტიდისციპლინური გუნდი უწევს მათ დისტანციურ სუპერვიზიას. 
მოდელი ამ ეტაპზე წარმატებით მუშაობს. 

ბავშვთა ადრეული ინტერვენციის დანახარჯი ნაწილობრივ იფარება სახელმწიფო ვაუჩერით, რაც 
ძირითადად სპეციალისტის ხელფასის ანაზღაურებას ითვალისწინებს. მომსახურების მიმწოდებელ 
ორგანიზაციებს (ქვეყნის მასშტაბით დღეის მდგომარებით 32 ორგანიზაცია) მუდმივად სჭირდებათ 
დამატებითი რესურსების მობილიზება, რათა სრულად დაიფაროს ადმინისტრაციული დანახარჯი  
და სუპერვიზიის ღირებულება. კოალიციამ შეიმუშავა სერვისის დეტალური ხარჯთაღრიცხვა და 
სახელმწიფო დაფინანსების გაზრდის მიზნით დაიწყო ადვოკატირების კამპანია. ამის 
დამსახურებით გაიზარდა ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობის სახელმწიფო ქვე-
პროგრამის წლიური ბიუჯეტი. კოალიცია აგრძელებს ამ მიმართულებით მუშაობას, რათა მოხდეს 
შესაბამისი სერვისების სრული მხარდაჭერა ეროვნულ დონეზე. 

კოალიციის საქმიანობის შედეგად მოხდა ქვეყანაში ბავშვთა ადრეული ინტერვენციის დანერგვა 
და გავრცელება. გამოწვევად რჩება ბავშვთა ადრეული განვითარების  პროფილური 
საუნივერსიტეტო პროგრამების არ არსებობა. ამ ვითარებაში კოალიციამ პროფესიული 
გადამზადების ტრენინგში ძირეული ცვლილებები შეიტანა. კერძოდ, 2017 წელს კოალიციის 
ძალისხმევით შეიქმნა სასერტიფიკაციო სასწავლო პროგრამა, რომელიც დაამტკიცა „დევნილთა, 
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ“. პროგრამა სავალდებულოა 
მომსახურების პროცესში ჩართული ბავშვთა ადრეული განვითარების სპეციალისტებისთვის. 
დღეის მდგომარეობით კოალიციის მიერ გადამზადებულ იქნა 300-ზე მეტი სპეციალისტი.  

აღნიშნული პროგრამა ერთი მხრივ, უზრუნველყოფს სახელმწიფო სტანდარტის შესაბამისი 
სპეციალისტების მომზადებას და ხარისხიანი სერვისის ხელმისაწვდომობის ზრდას, ხოლო, მეორე 
მხრივ, სასწავლო პროგრამები ასევე წარმოადგენენ კოალიციის ფინანსური თუ ორგანიზაციული 
მდგრადობის მნიშვნელოვან წყაროს. 

მომსახურების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით კოალიციამ ასევე შეიმუშავა ეთიკის კოდექსი, 
რომელიც წევრობის მსურველ ორგანიზაციებს სავალდებულო ქცევის წესებისა და პრინციპების 
გათვალისწინებას სთხოვს. სამომავლოდ, კოალიცია გეგმავს სერვისის მიმწოდებელი 
ორგანიზაციების ხარისხის განვითარების მხარდამჭერი ღონისძიებების შეთავაზებას. კოალიციის 
მმართველი კომიტეტის თავმჯდომარე, რუსუდან ბოჭორიშვილის თქმით: „ამ მიზნით, 2020 წელს 
საერთაშორისო და ადგილობრივი ექსპერტების მიერ განხორციელდა ბავშვთა ადრეული 
განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ხარისხის კვლევა. მიღებული შედეგების საფუძველზე 
მუშავდება პროგრამის შემდგომი გაუჯობესების გეგმა. 2025 წლისთვის დაგეგმილია, რომ ბავშვთა 
ადრეული განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა საერთაშორისო სტანდარტებთან სრულ 
თანხვედრაში იყოს.“ 

 

 



სოციალური ინოვაციები და მათი გავლენა საზოგადოებაზე 

მასშტაბის გაფართოების საერთო სტრატეგიები 

სოციალურ ინოვაციათა მასშტაბის გაფართოება სივრცით განზომილებაში 
გვერდი 23 - 37 -დან 

სასწავლო მაგალითი "შრომის პლატფორმა: მოპარული ხელფასის კალკულატორი" 

ღირსეული შრომის პლატფორმა  არაფორმალური გაერთიანებაა, რომელიც შრომითი საკითხებით 
დაინტერესებულ დამოუკიდებელ პროფესიულ კავშირებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს 
აერთიანებს. პლატფორმა თავს უყრის წევრი ორგანიზაციების სხვადასხვა რესურსს, შრომით 
ურთიერთობებში არსებულ ხარვეზებთან გასამკლავებლად და დაქირავებულთა მხარდასაჭერად 
ერთობლივი ძალებით. 

პლატფორმის ერთ-ერთი რესურსია „მოპარული ხელფასის კალკულატორი“ – ონ-ლაინ აპლიკაცია, 
რომელიც დაქირავებულს ეხმარება მის მიერ გამომუშავებული ხელფასის გამოანგარიშებაში. 
აპლიკაციის მეშვეობით  დასაქმებულს შეუძლია თვალნათლივ დაინახოს სამუშაო დროისა და 
შრომისა რა თანხას „ჰპარავს“ მას დამსაქმებელი, როდესაც არ უხდის სრულად კუთვნილ 
ანაზღაურებას. აპლიკაცია უზრუნველყოფს მომხმარებლის ანონიმურობას. 

ამასთან, „მოპარული ხელფასის კალკულატორი“ ემსახურება შრომის სამართლიანი ანაზღაურების 
პრინციპების გაცნობას ფართო საზოგადოებისთვის.   

პლატფორმის წევრების მონაცემებით დამსაქმებლის მიერ დასაქმებულთა “ხელფასის მოპარვა” 
საქართველოში საკმაოდ  გავრცელებულ მოვლენაა. ამისათვის მრავალი მანკიერი პრაქტიკა 
გამოიყენება: 

 ზეგანაკვეთური შრომის ანაზღაურების არგადახდა; 

 ხელშეკრულებით დადგენილი სამუშაო საათების მიღმა შრომის ანაზღაურების არგადახდა; 

 გადაუხდელი ფეხის ქირა (მაგალითად, რესტორანის მიმტანისათვის); 

 სამსახურის დატოვების შემთხვევაში ბოლო თვის ანაზღაურების არგადახდა; 

 ხელფასის უკანონო დაქვითვა (მაგ. მაღაზიაში მოპარული ან გაფუჭებული პროდუქციის 
ღირებულების კონსულტანტთა ხელფასიდან დაქვითვა, მათი ბრალეულობის გარეშე); 

 სავალდებულო ტრენინგების გავლა არასამუშაო საათებში, ანაზღაურების გარეშე; 

 სპეციალური ტანსაცმლის ჩაცმისთვის ან სამუშაო ადგილზე მისვლისთვის საჭირო დროის 
(მაგალითად, მაღაროელების შემთხვევაში) არასამუშაო დროდ ჩათვლა. 

ერთ-ერთ ყველაზე დიდ პრობლემას წარმოადგენს ზეგანაკვეთური შრომის  ანაზღაურება, რაც 
დამსაქმებელმა გაზრდილი საათობრივი ტარიფით უნდა გადაიხადოს  (სასამართლო პრაქტიკით 
დადგენილია 125% დან 150%-მდე ზეგანაკვეთური მუშაობის ანაზღაურება). რადგანაც ზეგანაკვეთური 
ტარიფი კანონით განსაზღვრული არ არის, დამსაქმებელს შეუძლია, დასაქმებულს ზეგანაკვეთური 
მუშაობა მინიმალური ტარიფით, მაგალითად, დამატებითი 1 თეთრით აუნაზღაუროს. შრომის 
კოდექსში ცვლილებების განხილვისას, როდესაც კანონით უნდა განსაზღვრულიყო ზეგანაკვეთური 
შრომის 125%-იანი ტარიფი,  საქართველოს ბიზნეს ასოციაციამ აღნიშნა, რომ ეს ინიციატივა 
„მხოლოდ სამ ინდუსტრიას 240 მილიონი ლარი დაუჯდება.“ ამ მაგალითის საფუძველზე შეგვიძლია 
დავინახოთ მოვლენის მასშტაბი. 

განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაა მომსახურების სფეროში. ზეგანაკვეთური მუშაობის 
ანაზღაურების პრობლემის გარდა, დასაქმებული მრავალ სხვა უსამართლობასაც აწყდება. ერთ-
ერთი არის  კომპანიისათვის დამდგარი ზიანის ანაზღაურების, ეგრე წოდებული „დანაკლისების 
სქემა“, რომლის თანახმადაც კომპანია დასაქმებულებს ხელფასიდან უქვითავს გაფუჭებული, 
მოპარული პროდუქტის ღირებულებას, დასაქმებულის ინდივიდუალური ბრალეულობის 
გამოვლენის გარეშე. მომსახურე პერსონალის თქმით, მათ ხელფასიდან უქვითავენ გაყიდული და 
შემდეგ უკან დაბრუნებული ან ვადაგასული პროდუქციის ღირებულებასაც. ზოგ შემთხვევაში ეს 
თანხა დასაქმებულთა თვიური ხელფასის 50%-საც კი აღემატება. 

სწორედ ამ პრობლემებს ებრძვის „მოპარული ხელფასის კალკულატორი.“ სამწუხაროდ, 
აპლიკაციის შედეგები ოფიციალური მტკიცებულებისათვის ვერ იქნება გამოყენებული, მაგრამ ის 
ემსახურება დასაქმებულთა გაძლიერებას. მნიშვნელოვანია, რომ, პირველ რიგში, სწორედ 
დასაქმებულებმა დააფასონ საკუთარი შრომა და ჩაებან საკუთარი შრომითი უფლებების დაცვაში. 
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სასწავლო მაგალითის აღწერა: „ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსი“ 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსი (www.lsgindex.org)) თვითმმართველობებში 
დასაქმებული და კარგი მმართველობის საკითხებზე მომუშავე ბევრი პირისთვის დღეს უკვე 
კარგად ცნობილი ინსტრუმენტია, რომელიც სწავლობს და აფასებს საქართველოს ადგილობრივი 
თვითმმართველობის გამჭვირვალობის, მოქალაქეთა მიმართ ანგარიშვალდებულებისა და 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოსახლეობის მონაწილეობის ხარისხს. შეიძლება ითქვას, 
რომ ინდექსი სისტემურ ცვლილებაზე ორიენტირებული ინოვაციური გადაწყვეტაა, რომლის მიზანი 
საქართველოში გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული თვითმმართველობის ჩამოყალიბების 
ხელშეწყობა, თვითმმართველობაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გაზრდა და მუნიციპალიტეტებს 
შორის წარმატებული გამოცდილების გაზიარებაა. 

ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში მოქალაქეთა დაბალი 
ჩართულობა და ინფორმირებულობა, ისევე როგორც მუნიციპალიტეტების მიერ ინფორმაციის 
პროაქტიული გამოქვეყნების პრაქტიკა, საქართველოს თვითმმართველობების სერიოზული 
გამოწვევაა. აღნიშნული სიტუაციის გათვალისწინებით 2015 წელს კონსულტაციისა და ტრენინგის 
ცენტრმა (CTC) შეიმუშავა მუნიციპალიტეტების გამჭირვალობის და მოქალაქეთა ჩართულობის 
მექანიზმებისა და პრაქტიკის შეფასების სტანდარტის პირველი ვერსია. აღნიშნული სტანდარტით, 
პილოტირებისათვის, შეფასდა საქართველოს 8 მუნიციპალიტეტი: ქალაქი გორი, გარდაბანი, 
მარნეული, ქალაქი რუსთავი, ლაგოდეხი, სიღნაღი, ქალაქი თელავი და ყაზბეგი. პირველი ეტაპი 
შეაფასა CTC-ის ექსპერტებმა მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელთა აქტიური ჩართულობით, რაც 
რეალურად ატარებდა თვითშეფასების ხასიათს. მიღებული გამოცდილება CTC-ის დაეხმარა 
სტანდარტის შემდგომ დახვეწაში.  2016 წლის დასაწყისში იგივე მუნიციპალიტეტებში გაკეთდა უკვე 
გარე შეფასება, რომელიც CTC-ის მხარდაჭერით განახორციელეს ადგილობრივმა 
საზოგადოებრივმა ორგანიზაციებმა.  პროცესში გარკვეული გაუმჯობესებები 6 მუნიციპალიტეტში 
დაფიქსირდა: „კარგად დავინახეთ რომ მსგავსი სტანდარტის არსებობა ეხმარება 
თვითმმართველობებს შესაბამისი კარგი პრაქტიკის ინიცირებაში და ამ მიმართულებით 
საქმიანობის ორგანიზებაში. ამავდროულად, სტანდარტის პირველი რედაქციის პილოტირებამ 
ნათლად აჩვენა, რომ სტანდარტი საჭიროებს სრულყოფასა და განვითარებას. მაგალითად, 
პირველი ვერსიის მიხედვით, სტანდარტის ყველა ინდიკატორს თანაბარი წონა ჰქონდა. თუმცა 
თვალსაჩინო გახდა, რომ რიგი მოთხოვნების დაკმაყოფილება გამორჩეულად მეტ ძალისხმევასა 
და მზაობას საჭიროებს. შესაბამისად, აუცილებელი იყო ინდიკატორებისთვის სხვადასხვა წონის 
მინიჭება. „აღნიშნული ცვლილება ასევე მნიშვნელოვანი იქნებოდა, ეროვნულ დონეზე ინდექსის 
გასაკეთებლად და რეიტინგული სისტემის ფორმირებისათვის,“ - გვიამბობს გიორგი 
ტოკლიკიშვილი, თვითმმართველობის სფეროს სპეციალისტი, ინდექსის ერთ-ერთი ინიციატორი და 
ავტორი 

სტანდარტის პირველი ვერსიის გამოცდის შემდეგ გადაწყდა, სტანდარტის ნაციონალურ დონეზე 
გავრცობა და ერთიანი ეროვნული შეფასების სისტემის დანერგვა. ამ მიზნით, 2017 წელს, 
კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის ინიციატივით ჩამოყალიბდა თანამშრომლობა -  
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტს (IDFI), ღია საზოგადოების ფონდსა და 
მმართველობითი სისტემების განვითარების ცენტრს შორის. გამოცდილებისა და ექსპერტიზის 
შეჯერებით ერთობლივად შეიქმნა სტანდარტის მეორე რედაქცია, შემუშავდა ეროვნულ დონეზე 
შეფასების დეტალური მეთოდოლოგია, შეიქმნა მხარდამჭერი ელექტრონული პლატფორმა, 
მომზადდა შემფასებელთა გუნდი (20 სპეციალისტი, რომლებიც სხვადასხვა რეგიონალურ 
ორგანიზაციას წარმოადგენენ). ასე ჩაეყარა საფუძველი საქართველოში ადგილობრივი 
თვითმმართველობის გამჭვირვალობის ეროვნული შეფასებისა და თვითმმართველობათა 
რეიტინგის სისტემის დანერგვას. 

2017 წელს, ღია საზოგადოების ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით, შესაძლებელი გახდა პირველი 
ეროვნული შეფასების განხორციელება. სტანდარტით დადგენილი მეთოდოლოგიით შეფასდა 
ყველა მუნიციპალიტეტი, მომზადდა მათი რეიტინგი და შედეგები საჯაროდ გამოქვეყნდა ელ-
პლატფორმაზე. ასევე, შემუშავდა ერთიანი ეროვნული ანალიტიკური ანგარიშიც. შეფასების 
შედეგები ფართოდ გავრცელდა საზოგადოებაში, შესაბამის წრეებში და მოჰყვა მედიის მაღალი 
დაინტერესება და საკითხის აქტუალიზაცია. პირველმა ეროვნულმა შეფასებამ უზრუნველყო 
მუნიციპალიტეტებში არსებული ვითარების შესახებ სანდო საწყისი მონაცემების მოპოვება, რაც 
ძალზედ მნიშვნელოვანი იყო  შემდგომი დინამიკისა და პროგრესის ეფექტური გაზომვისათვის. 

2019 წელს პარტნიორებმა  განახორციელეს რიგით მეორე ეროვნული შეფასება, რომელმაც 
დაადასტურა ინდექსის სიცოცხლისუნარიანობა და კიდევ უფრო გაზარდა მისი მნიშვნელობა და 
ავტორიტეტი. თვითმმართველობის ინდექსის განმახორციელებელი პარტნიორები გეგმავენ 
ყოველ 2 წელიწადში ერთხელ ეროვნული შეფასების გამეორებას და იმედი აქვთ, რომ აღნიშნული 
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ინსტრუმენტი მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს თვითმმართველობის განვითარებაზე. ამ 
დროისთვის უკვე მიღწეული შედეგები  იმედის მომცემია. ინდექსის მაჩვენებლები ასახულია მთის 
განვითარებისა და დეცენტრალიზაციის   სტრატეგიებში, როგორც სამიზნე ინდიკატორები; 
ინდექსის მონაცემებს  ეფუძნება კარგი მმართველობის განვითარების არაერთი პროგრამა. 
მხოლოდ  ეს გარემოებები უკვე ადასტურებს ინდექსის საყოველთაო აღიარებასა და  გავლენას. 

ამასთან, 2017 წელთან შედარებით 2019 წლის შეფასების საშუალო მუნიციპალური შედეგი 7 
პუნქტით გაუმჯობესდა და 21%-დან 28% შეადგინა. მიუხედავად იმისა, რომ საშუალო მაჩვენებელი 
ჯერ კიდევ ძალიან დაბალია და შორსაა ინდექსის მაქსიმალური მაჩვენებლისგან (100%), 
რეიტინგების შემოღების სისტემამ, მთელ რიგ მუნიციპალიტეტებზე დადებითი გავლენა მოახდინა 
და ხელი შეუწყო მიღწევისა და გაუმჯობესების მოტივაციას. არაერთ მათგანს გაუჩნდა სურვილი, 
დანერგოს მოქალაქეთა ჩართულობის დადებითი პრაქტიკები, გაზარდოს პროაქტიოულად 
გამოქვეყნებული ინფორმაციის მოცულობა და ხარისხი, მომხმარებელზე უფრო მეტად 
ორიენტირებული გახადოს საკუთარი ვებ-გვერდი და ასე შემდეგ. საბოლოოდ კი აჩვენოს უკეთესი 
შედეგი ეროვნულ შეფასებასა და რეიტინგში. ასე მაგალითად, 2017 წელთან შედარებით 2019 წელს 
სხვადსხვა მუნიციპალიტეტმა საკუთარი შედეგი 23, 24, 25, 26 და 34 პუნქტითაც კი გაზარდა. 

შეიძლება ითქვას, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსი არის უნიკალური 
ინსტრუმენტი, რომელიც ეხმარება დეცენტრალიზაციისა და თვითმმართველობის განვითარების 
პროცესით დაინტერესებულ ყველა მხარეს - მუნიციპალიტეტებს, ცენტრალურ ხელისუფლებას,  
საერთაშორისო და ადგილობრივ ორგანიზაციებს - არსებული გამოწვევების უკეთ დანახვაში, 
მონაწილეობისა და გამჭვირვალობის დადებითი პრაქტიკების გამოვლენასა და გაუმჯობესების 
დაგეგმვაში. 

პარტნიორები ფიქრობენ, რომ ინდექსის განვითარება გაგრძელდება მუნიციპალიტეტების 
განვითარების პარალელურად. თუმცა, არსებული ფორმით ის აქტუალური დარჩება სავარაუდოდ 
კიდევ 6-8 წელი. ამასთან, აუცილებელია მომავალში მეტი ყურადღება დაეთმოს შეფასების 
შედეგების პოპულარიზაციას, რაც კიდევ უფრო მრავალმხრივ გამოყენებადს გახდის შეფასების 
შედეგებს. 
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სოციალურ ინოვაციათა მასშტაბის გაფართოება ინსტიტუციურ 

განზომილებაში  

"ნიშის" სტრატეგიული მართვა 

მიამიტი იქნებოდა სოციალურ ინოვაციათა გავრცელების გაიგივება მხოლოდ მათი დიფუზიის 
პროცესთან (Riddell & Moore, 2015). საინტერესო პერსპექტივას სთავაზობს მკითხველს ლიტერატურა 
მიძღვნილი „ნიშის სტრატეგიულ მართვას“. ბიოლოგიაში ევოლუციური „ნიშის“ მსგავსად, იგი 
წარმოადგენს უსაფრთხო ადგილს სადაც „თავმოყრილია“ სიახლის წარმოქმნის,  განვითარების და 
საბოლოო სახით ჩამოყალიბების ყველა წინაპირობა. ტექნოლოგიებსა და know-how -ს, რომელიც 
დამახასიათებელია „ნიშისათვის“, მათთან დაკავშირებულ პროფესიულ ცოდნასა და სამუშაო 
კვალიფიკაციებს, საწარმოო ფაქტორებს, პროდუქტისა თუ მომსახურების პარამეტრებს, 
სამართლებრივ რეგულაციებსა და სახელმწიფო პოლიტიკას თუ მრავალი სხვა რეჟიმი ეწოდება. 
რაღაც თვალსაზრისით რეჟიმი ენის გრამატიკულ კანონებს შეიძლება იქნას შედარებული. სიახლე 
იჩენს თავს არსებულ რეჟიმში მრავალრიცხოვანი იზოლირებული ცვლილებების სახით, 
გარდაქმნის მას და იძენს შეუქცევად (irreversible) ხასიათს  (Rip & Kemp, 1998). მაგალითად, შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირების ინკლუზიური სწავლება, რომელიც თანამედროვე განათლების 
სისტემის განუყოფელი ნაწილია, ოდესღაც არსებული დისკრიმინაციული პარადიგმის და მასთან 
დაკავშირებული მთელი რიგი პრაქტიკის ცვლილებებს წარმოადგენდა.  

„ნიშა“ მასში დამკვიდრებული რეჟიმით უკავშირდება ფართო სოციალურ ლანდშაფტს. ტერმინი 
„ლანდშაფტი“ მეტაფორულად ასახავს ყველაფერს რაშიც ინტეგრირებულია "ნიშა", ზუსტად ისე 
როგორც რაიმე ნაგებობა გეოგრაფიულ ლანდშაფტში. მაგალითად, ავტოტრანსპორტის 
განვითარებამ წარმოშვა საავტომობილო მოძრაობა და მის ნაწილად იქცა საგზაო 
ინფრასტრუქტურასთან, საწვავ გასამართ სადგურებთან, საგზაო მოძრაობის წესებთან, ტექნიკური 
ზედამხედველობის სამსახურებთან თუ მრავალ სხვა კომპონენტთან ერთად. ცხადია, რომ 
სიახლეთა გავრცელება "ნიშის" ფარგლებს გარე დამოკიდებულია „ლანდშაფტზე“ როგორც გარე 
ფაქტორთა ერთობლიობაზე და შეუძლებელია სიახლისა და ლანდშაფტის თანა-ევოლუციის (co-
evolution) გარეშე. „ნიშის სტრატეგიული მართვა“ გულისხმობს ხელოვნურად შექმნილ „დაცულ 
ტერიტორიას“, თავისებურ ლაბორატორიას, რომელშიც შესაძლებელია ინოვაციურ 
გადაწყვეტილებათა შენარჩუნება, სანამ ლანდშაფტის თანა-ევოლუციური ცვლილებები არ მისცემს 
მათ საშუალებას გასცდნენ "ნიშას", მოიკიდონ ფეხი მის გარეთ და გავრცელდნენ (Geels, 2002). 
მაგალითად, ფსიქიატრიული პაციენტების ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია საქართველოში, 
რომელიც ფსიქიკური ჯანმრთელობის სამსახურის ახლებურ მოდელს წარმოადგენდა, წლების 
განმავლობაში საერთაშორისო დონორების სუბსიდიების ობიექტი იყო, სანამ არ მოხერხდა მთელი 
რიგი ცვლილებების განხორციელება სახელმწიფო პოლიტიკასა და პროგრამულ ბიუჯეტში, 
სამართლებრივ ჩარჩოში, სპეციალისტების მომზადება-გადამზადების სქემაში თუ სხვა (იხილე 
„სქემა 10. "ნიშის" სტრატეგიული მართვა“). 

ყოველივე ზემოთ აღნიშნულთან დაკავშირებით საინტერესოა ანალოგია განვითარების 
თემატიკასთან და ინოვაციურ მიდგომებთან ამ სფეროში. განვითარების კონცეპტუალიზაციაში 
დომინირებს ორი მიდგომა. ერთის მხრივ განვითარება გაიგება როგორც საზოგადოების 
სტრუქტურული ტრანსფორმაციის ისტორიული პროცესი. ფართო და ყოვლის მომცველი იგი 
მოკლებულია ცხად ტელეოლოგიას - ვერ ვიტყვით, რომ ისტორიული ცვლილებები, რომლებიც 
ათწლეულებისა და საუკუნეების განმავლობაში მიმდინარეობენ, წინასწარ დაგეგმილია. მეორეს 
მხრივ განვითარება გვესმის როგორც მიზანმიმართულ და გეგმაზომიერ ცვლილებათა, ეგრე 
წოდებულ ინტერვენციათა ერთობლიობა. მოკლებული ისტორიულ პერსპექტივას, ასე ვთქვათ 
"აისტორიული (ahistorical)", იგი განვითარების პროექტებისა და პროგრამების ფორმით 
ხორციელდება და წინდაწინ განსაზღვრული შედეგების მიღწევას ემსახურება. პროგრესი 
წარმატების ობიექტური მაჩვენებლებით ფასდება. პირველი კონცეფცია აკადემიურ წრეებს, მეორე 
კი განვითარების სააგენტოებსა და პრაქტიკოსებს უკავშირდება (Sumner & Tribe, 2008). 

განვითარების პროექტებისა და პროგრამების ეფექტურობა, რომელიც ხშირად გამხდარა კრიტიკის 
საგანი, ისევე როგორც მრავალი ინოვაციური მიდგომის მარცხი ამ სფეროში,  შეიძლება აიხსნას ამ 
დიქოტომიის ხელოვნური ხასიათით. განვითარების პრაქტიკოსები მიმართავენ მას, რათა გამოყონ, 
გამოაცალკევონ ის მოვლენები, რომლებზე შეუძლიათ გავლენის მოხდენა, და შემდეგ იმოქმედონ 
ამ საგანგებოდ შექმნილ, მართვად სამყაროში. მაგრამ ზუსტად ისე როგორც რეჟიმი და ლანდშაფტი 
ერთ მთლიანობას წარმოქმნიან, და სიახლეთა დიფუზია შეუძლებელია ლანდშაფტის თანა-
ევოლუციის გარეშე, განვითარების პროექტებითა და პროგრამებით გათვალისწინებული 



სოციალური ინოვაციები და მათი გავლენა საზოგადოებაზე 

მასშტაბის გაფართოების საერთო სტრატეგიები 

სოციალურ ინოვაციათა მასშტაბის გაფართოება ინსტიტუციურ განზომილებაში 
გვერდი 28 - 37 -დან 

ძალისხმევა ვერ მოწყდება ფართო ისტორიულ კონტექსტს, თუნდაც ამის დეკლარაცია ამგვარად 
ხდებოდეს. უკიდურესად კომპლექსური მისი დიალექტიკა, რომელიც სცდება ჩვენს შემეცნებით 
შესაძლებლობებს, არსებობს და იძულებულს გვხდის ცდისა და შეცდომის გზით ნაწილობრივ მაინც 
ვწვდეთ მის ლოგიკას, შეძლებისდაგვარად ავსახოთ განვითარების დისკურსში.  

მაგალითად, მცირე ბიზნესის განვითარების პროგრამები ტრადიციულად სთავაზობენ დამწყებ 
მეწარმეს ხელმისაწვდომი კაპიტალის სხვადასხვა სქემას და სასწავლო კურსებს მცირე ბიზნესის 
მართვის თემაზე. როგორც პირველი ასე მეორე არა ერთხელ ყოფილა სავსებით ინოვაციური 
გადაწყვეტილებებისა და იდეების მაგალითი. მაგრამ რამდენად მოიკიდებს ფეხს და გავრცელდება 
ეს ყოველივე საბოლოო ჯამში დამოკიდებულია ინსტიტუციურ კონტექსტზე იქნება ეს ეკონომიკური, 
ტექნოლოგიური თუ სხვა ტენდენციები. რესურსების ბაზრები, ფასეულობის შექმნისა და 
დისტრიბუციის ჯაჭვები, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა და ლოგისტიკა, ცოდნის სისტემები და 
უამრავი სხვა ფაქტორის დინამიკა დიდ წილად განსაზღვრავს მცირე ბიზნესის განვითარების 
პროგრამის ეფექტურობას.  

სიახლეთა დიფუზია ვერტიკალურად (scale up) 

ინოვაციათა დიფუზიაზე მიმართული "ვერტიკალური" სტრატეგიების ამოცანაა პოლიტიკის ან 
სამართლებრივი ჩარჩოს ცვლილება. ისინი ხორციელდებიან ან თანამშრომლობით ან შედარებით 
უფრო კონფრონტაციულ მანერაში. თანამშრომლობითი ხასიათის სტრატეგიები შეიძლება 
მოიცავდნენ გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან საგანამანათლებლო მუშაობას და /ან მათი 
მგრძნობელობის გაზრდას ამა თუ იმ საკითხის მიმართ. კონფრონტაციული სტრატეგიები იყენებენ 
როგორც შედარებით რბილ ასე სავსებით ხისტ კოერსიულ საშუალებათა ფართო არსენალს (იხილე 
„სქემა 11. სიახლეთა დიფუზია ვერტიკალურად“). 

გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან საგანამანათლებლო მუშაობა. გადაწყვეტილების მიმღებ 
პირებთან საგანამანათლებლო მუშაობა ახალ მიდგომათა პროპაგანდისა და დაცვის კარგი 
საშუალებაა. იგი შეიძლება მოიცავდეს: 

 სასწავლო ტურების ორგანიზება იმ ქვეყნებში, რომლებმაც უკვე მოახდინეს სიახლის 
ადაპტაცია. გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს  ეძლევათ საშუალება საკუთარი თვალით 
იხილონ სიახლე მოქმედებაში. 

 სადემონსტრაციო მოდელების შექმნა. სადემონსტრაციო მოდელის შექმნის დროს 
პარალელურად ხდება სიახლის ადგილობრივ პირობებთან ადაპტაცია. სადემონსტრაციო 
მოდელების აღწერა შესაძლებელს ხდის როგორც მათი ეფექტურობის ობიექტური 
მტკიცებულებების მოგროვებას, ასე ხარჯების აღრიცხვას, სიცოცხლისუნარიანობის 
შემოწმებას. 

 მაღალი ეფექტურობით გამოირჩევა სხვდასხვა სასწავლო ღონისძიება (ტრენინგი), 
რომლებსაც წარმართავენ ავტორიტეტული ადამიანები, მაგალითად, ცნობილი დარგობრივი 
ექსპერტები ან მოწვეული სტუმრები. 

 სასწავლო ტურებთან, სადემონსტრაციო მოდელებთან და სასწავლო პროგრამებთან ერთად 
მნიშვნელოვანია ინტენსიური პირისპირ კომუნიკაცია იქნება ეს მონაწილეობა სამუშაო 
შეხვედრებში, სხვადასხვა კონსულტაციები, განხილვები თუ მრავალი სხვა. ხშირი შეხვედრა 
შესაძლებელს ხდის ახალი იდეის გადატანას ყოველდღიურ რუტინაში. 

ბუნებრივია ზემოთ მოცემული ჩამონათვალი არ არის ამომწურავი და ილუსტრაციულ ხასიათს 
ატარებს. გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან საგანამანათლებლო მუშაობის "ვერტიკალური" 
სტრატეგიები თავად შეიძლება გახდნენ რაიმე საინტერესო ახლებური მიდგომის მაგალითი. 

გადაწყვეტილების მიმღებ პირთა მგრძნობელობის ზრდა ინტერესის საგნის მიმართ. 
დამოკიდებულება ამა თუ იმ საკითხის მიმართ, მოსაზრებები, რომლითაც გადაწყვეტილების 
მიმღები ხელმძღვანელობს, როდესაც ანიჭებს უპირატესობას რომელიმე ალტერნატივას და 
განსაზღვრავს პრიორიტეტს, გადაწყვტილების ევრისტიკა და მიკერძოება, ფასეულობათა სისტემა 
ხშირად თუ არ განაპირობებენ, გამოხატულ გავლენას მაინც ახდენენ პოლიტიკასა და 
სამართლებრივ ჩარჩოზე. დამოკიდებულების ცვლილებაზე მიმართული სტრატეგიები ვრცლად 
იქნება განხილული სექციაში "ინოვაციათა მასშტაბის ზრდა სიღრმეში (scale deep)." ამ სექციაში კი 
ვახსენებთ ისეთ მიდგომებს როგორიცაა ცალკეულ ბენეფიციართა საჩვენებელი ისტორიების 
გაზიარება გადაწყვეტილების მიმღები პირებისათვის, ბენეფიციართა ოჯახის წევრებისა და 
ახლობლების მობილიზაცია და მონაწილეობა საჯარო დისკუსიებში თუ სამუშაო შეხვედრებში, 
ბენეფიციართა ყოველდღიური ცხოვრების აღწერა და მათ წინაშე არსებული პრობლემების 



სოციალური ინოვაციები და მათი გავლენა საზოგადოებაზე 

მასშტაბის გაფართოების საერთო სტრატეგიები 

სოციალურ ინოვაციათა მასშტაბის გაფართოება ინსტიტუციურ განზომილებაში 
გვერდი 29 - 37 -დან 

ამსახველი მასალის საჯარო განხილვა. ყველა ამ მეთოდში გადამწყვეტ როლს თამაშობს ეგრე 
წოდებული ემოციური ინფორმაცია. მაგალითად, სტატისტიკური მონაცემები სიღარიბეზე, რაოდენ 
დრამატული არ უნდა იყვნენ ისინი, ვერასოდეს შექმნიან ისეთ სურათს და მოახდენენ გავლენას, 
როგორც თუნდაც ერთი ოჯახის სიღარიბის ამსახველი ისტორია.    

კონფრონტაციული სტრატეგიები. კონფრონტაციული სტრატეგიები მოიცავენ ისეთ მეთოდებს, 
როგორიცაა პეტიციები, აქციები, საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერის მოპოვება, 
ბრძოლა სასამართლოში და მრავალი სხვა. ისინი კოერსიულნი არიან თავისი ხასიათით და 
აიძულებენ გადაწყვეტილების მიმღებს გააკეთოს არჩევანი შესაბამისი იდეის სასარგებლოდ, 
თუნდაც თავად არ იზიარებდეს მას. არ იქნებოდა უადგილო ანალოგია ძალაუფლების 
ჰორიზონტალურ სისტემასთან, იმ განსხვავებით, რომ სახელმწიფო ინსტიტუტებზე ზემოქმედების 
მეშვეობით პოლიტიკაზე ახდენს გავლენას სხვადასხვა საზოგადოებრივი ჯგუფი თუ მხარე 
ოფიციალური სახელისუფლებლო იერარქიის გარედან. 

სიახლეთა დიფუზია სიღრმეში (scale deep) 

 ინსტიტუციური განზომილების სტრუქტურული ასპექტების ტრანსფორმაცია, განხილული ზემოთ, 
არ არის საკმარისი. სტრუქტურულ თავისებურებებს მიღმა, მრავალ სხვადასხვა ფაქტორთან 
ერთად, მდებარეობს კულტურალურ დისპოზიციათა შრე, ხშირად შეუმჩნეველი, მაგრამ მეტად 
მნიშვნელოვანი. არც თუ ისე იშვიათად სოციალურ ინოვაციათა დანერგვისას მათ არ ეთმობა 
სათანადო ყურადღება, მაგრამ ამის გამო ისინი არ კარგავენ ზემოქმედების ძალას და დიფუზიის 
სისწრაფის მძლავრ დეტერმინანტებად რჩებიან. მყარი, არა მატერიალური, არსებული 
კოლექტიური რწმენის ფორმით, ხშირად გაუცნობიერებელი კულტურალური დისპოზიციები იმ 
ფენომენთა რიცხვს მიეკუთვნებიან, რომელთა გარდაქმნა გრძელვადიანი ამოცანაა და სოციალურ 
დასწავლას უკავშირდება. 

ახალი კულტურალური პარადიგმის დამკვიდრება. ახალი კულტურალური პარადიგმის 
დამკვიდრება ერთ-ერთი სტრატეგიაა მიმართული სიახლეთა დიფუზიაზე სიღრმეში. როგორც წესი 
პროცესი კულტურალურ დისპოზიციათა შრის ზედაპირული სტრუქტურებით იწყება. ამგვარი 
შეიძლება იყოს არტეფაქტები - კულტურის მატერიალური ობიექტები მათთან ასოცირებული 
სიმბოლური მნიშვნელობით. მაგალითად, სასწავლო ოთახში სავარძლების წრიული განლაგება 
ნაცვლად კათედრის პირდაპირ მდებარე ამფითეატრისა, და პედაგოგის საყოველდღეო 
ტანსაცმელი ნაცვლად მკაცრი ჩაცმის კოდისა შეიძლება განვიხილოთ როგორც აკადემიური 
პროცესის დემოკრატიზაციის სიმბოლური ნიშანი. ახალი კულტურალურ პარადიგმის 
დამკვიდრებაში არტეფაქტების გამოყენება მარტივი და ამავდროულად მძლავრი იარაღია. 
გადამწყვეტ მნიშვნელობას თამაშობს სიმბოლური მნიშვნელობა, რომელიც გარკვეულ სიგნალურ  
ფუნქციას ასრულებს.  

განსაზღვრებების, გამონათქვამებისა თუ ენობრივი კლიშეების ცვლილება ახალი კულტურალური 
პარადიგმის დამკვიდრების კიდევ ერთ ხერხს წარმოადგენს. მაგალითად, შეზღუდული 
შესაძლებლობების მქონე პირთა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის საქმეში მნიშვნელოვანი 
იყო უიმედობის უხვი კონოტაციის შემცველი "ინვალიდის" ჩანაცვლება უფრო პოზიტიური და 
ოპტიმისტური ტერმინოლოგიით. ამგვარი დისკურსიული ხასიათის ცვლილებები ძალზედ ქმედითი 
საშუალებაა.   

კიდევ ერთი მიდგომა გულისხმობს ახალი კულტურალური პარადიგმის მატარებელი გმირის 
გამოყენებას. მაგალითად, გენდერული თანასწორობის იდეაზე დიდ გავლენას ახდენენ იმ ქალების 
ისტორიები, რომლებმაც მიაღწიეს წარმატებას ტრადიციულად მამაკაცთა ასპარეზად მიჩნეულ 
საქმიანობის სფეროში. ამგვარი გმირები მოდელის როლს ასრულებენ და მისაბაძ მაგალითს 
ქმნიან. გმირის შესახებ ისტორიის კომუნიკაცია მრავალი განსხვავებული ფორმით შეიძლება - 
ელექტრონული ან ნაბეჭდი პუბლიკაცია, მოთხრობა, დოკუმენტური ან მხატვრული ფილმი. 

ახალი სიმბოლური მნიშვნელობის მქონე არტეფაქტები, დისკურსიული ხასიათის ცვლილებები, 
ქცევის როლური მოდელები წინააღმდეგობაში მოდიან არსებული კულტურის  სიღრმისეულ 
კონსტრუქტებთან. დისონანსი, რომელიც ამის შედეგად იქმნება, უბიძგებს ადამიანებს ამ 
კონსტრუქტთა გადააზრებისაკენ და საბოლოო ჯამში იწვევს გარკვეულ დისპოზიციათა 
წანაცვლებებს  კულტურის  ბირთვში. თავის მხრივ კულტურის ბირთვში მომხდარი ძვრები ახალ 
ზედაპირულ ფენომენთა გაჩენის წინაპირობებს ქმნიან და ვლინდებიან ახალ სიმბოლოებში, 
ნარატივში და გმირებში. ამგვარ ცირკულარულ იტერაციათა შედეგად, ნაბიჯ-ნაბიჯ კულტურის 
მთელი ქსოვილი ხდება გარდაქმნის საგანი.        
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ტრანსფორმაციული სწავლება. ტრანსფორმაციული სწავლება კიდევ ერთი სტრატეგიაა 
მიმართული სიახლეთა დიფუზიაზე სიღრმეში. ადამიანის მოლოდინს, აღქმას, შემეცნებასა და 
დამოკიდებულებას განსაზღვრავს სოციალური დასწავლის შედეგად შეძენილი გამოცდილება. 
ასოციაციური ქსელები, ემოციურად მნიშვნელოვანი მოსაზრებები იმაზე თუ რა არის მისაღები და 
მათთან დაკავშირებული ქცევითი რეაგირების თავისებურებები, ფასეულობათა სისტემა, 
რომლითაც წარმოდგენილია ეს უკანასკნელი, ქმნიან რეფერენტულ ჩარჩოს. იგი განსაზღვრავს 
ადამიანის საქციელს და პიროვნულ თავისებურებებს. ადამიანი მიდრეკილია უარყოს ყველაფერი, 
რაც არ ესადაგება მის რეფერენტულ ჩარჩოს, როგორც აზრსმოკლებული, აბსურდული, მცდარი.  

რეფერენტული ჩარჩო, ერთის მხრივ, აერთიანებს მრავალ ფუნდამენტურ დაშვებას. ფუნდამენტური 
დაშვება წარმოადგენს მყარ კონსტრუქტს იმისა, რისიც ადამიანს სჯერა, და მასთან დაკავშირებულ 
აფექტურ რეაქციას. მეორეს მხრივ, რეფერენტული ჩარჩო მოიცავს შედარებით უფრო დინამიკურ 
შეხედულებებს, რომელთა შინაარს მათ უკან არსებული ფუნდამენტური დაშვება განსაზღვრავს. 
მაგალითად, აგდებული და დამცინავი დამოკიდებულება განსხვავებული ადამიანების ჯგუფის 
მიმართ, შეიძლება ეფუძნებოდეს წარმოდგენას მათი არასრულფასოვნების შესახებ, და 
ფუნდამენტურ დაშვებას წარმოადგენდეს. ასეთ შემთხვევაში, როგორც წესი გაუცნობიერებლად, 
იგი განსაზღვრავს მთელ რიგ შეხედულებას, რომელსაც ადამიანი იზიარებს სხვა სქესის, ეთნოსის 
ან რელიგიის წარმომადგენლების მიმართ.  

ჯეკ მეზიროვი13 თავის ნაშრომში „ტრანსფორმაციული სწავლება: პრაქტიკიდან თეორიამდე“ 
მსჯელობს რეფერენტულ ჩარჩოთა გადახედვის და ხელახალი გააზრების თაობაზე. იგი გამოყოფს 
სწავლის ტიპებს, მიმართულს არსებულ რეფერენტულ ჩარჩოთა განმტკიცებაზე, შეხედულებათა 
მოდიფიკაციაზე ან ახალ შეხედულებათა ფორმირებაზე არსებული ფუნდამენტური დაშვებების 
ჭრილში. ამასთან ავტორი აღწერს სწავლის ყველაზე სიღრმისეულ ფორმას, მიმართულს 
ფუნდამენტურ დაშვებათა კრიტიკულ რეფლექსიაზე. სწავლის ამ ფორმას იგი ტრანსფორმაციულს 
უწოდებდა. ტრანსფორმაციული სწავლისათვის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას თამაშობს 
ავტონომია, რომელიც „გულისხმობს მოვლენათა წვდომას, სათანადო უნარებსა და განწყობას, 
აუცილებელს საკუთარი დაშვებების კრიტიკული შეფასებისათვის, მონაწილეობისათვის 
დისკურსში მათ შესამოწმებლად სხვათა რწმენის და უნივერსალური ფასეულობის (Mezirow, 1995).“  

ტრანსფორმაციული სწავლება შეიძლება განხორციელდეს მრავალი განსხვავებული ფორმით, 
იქნება ეს ტრენინგი, ქოუჩინგი, მენტორობა თუ სხვა. დამახასიათებელი თავისებურებაა ფოკუსი 
იდეოლოგიაზე, ფასეულობით კომპონენტსა და ღირებულებებზე. 

 
13 ჯეკ მეზიროვი (Jack Mezirow) - ამერიკელი სოციოლოგი, ტრანსფორმაციული სწავლების თეორიის ფუძემდებელი 



სოციალური ინოვაციები და მათი გავლენა საზოგადოებაზე 

მასშტაბის გაფართოების საერთო სტრატეგიები 
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სასწავლო მაგალითი „მასწავლებლის ეროვნული ჯილდო“ - გრძელვადიანი კამპანია 
ცვლილებებისათვის" 

დებიუტი. 2017 წელს „განათლების კოალიციის“ ინიციატივით და „მასწავლებელთა პროფესიული 
განვითარების ეროვნულ ცენტრთან“ პარტნიორობით საქართველოში პირველად გაიმართა 
კონკურსი „მასწავლებლის ეროვნული ჯილდო - საქართველო.“ ღონისძიება გლობალური კამპანიის 
ნაწილია და მიზნად ისახავს წარმატებული მასწავლებლების გამოვლენას, მათი საქმიანობის 
გაცნობას ფართო საზოგადოებისათვის, მასწავლებლის პროფესიის პოპულარიზაციასა და 
პრესტიჟის ამაღლებას. საქართველომ მასწავლებელთა გლობალური ჯილდოს აკრედიტაცია 2017 
წლის 19 მარტს „განათლებისა და უნარების გლობალურ ფორუმზე“ მიიღო. კონკურსს მხარს უჭერს 
„საქართველოს განათლებისა, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო“, ხოლო 
გენერალური სპონსორია „გუდავაძე-პატარკაციშვილის ფონდი.“ 

მის შემდეგ კონკურსი ყოველწლიურად ტარდება და ავლენს საუკეთესო ათეულსა და საბოლოო 
გამარჯვებულს. დღეისათვის საქართველო საუკეთესო ათეულში, ეგრე წოდებულ „ათეულთა 
კლუბში“, შესულ 40 მასწავლებელს და „მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს“ 3 მფლობელს ითვლის. 
წელს ოქტომბერში მათ მეოთხე გამარჯვებული შეემატება.  

გამარჯვებულის გამოვლენა. „მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს“ კონკურსი ეტაპობრივ პროცესს 
წარმოადგენს. თავდაპირველად, საორგანიზაციო ჯგუფი ამოწმებს მონაწილეთა განაცხადებს 
ტექნიკურ მოთხოვნებთან შესაბამისობაზე. ამის შემდეგ, ჟიურის წევრები აფასებენ განაცხადებს 
მოსწავლეთა მოსწრების, სწავლების ინოვაციური მეთოდების, ზოგადსაკაცობრიო და 
მოქალაქეობრივი ღირებულებების, სამოქალაქო აქტივობისა და პროფესიული განვითარების 
საგანზე. შეფასების საფუძველზე შეირჩევა სულ მცირე 15 მონაწილის და ხდება მათთან გასაუბრება. 
გასაუბრების შედეგების მიხედვით, კონსენსუსის წესით დგინდება  საუკეთესო ათეული. ხუთი 
ფინალისტის გამოვლენა შერჩევის ბოლოს წინა ეტაპია და ათეულის წევრების მიერ საგანგებო 
დავალების შესრულებაზე დაკვირვების გზით წარმოებს. ამგვარი დავალება შეიძლება იყოს 
ვებინარი წინასწარ განსაზღვრულ თემაზე, სადისკუსიო შემთხვევის განხილვა, პრეზენტაცია 
სასკოლო განათლებაზე თუ სხვა. გამარჯვებული ვლინდება ადგილზე ვიზიტებისა და სკოლის 
წარმომადგენლებთან – მასწავლებლები, მოსწავლეები, მშობლები, - შეხვედრების საფუძველზე. 

კომუნიკაცია საზოგადოებასთან. კონკურსი საჯარო ღონისძიებაა და მის განხორციელებაში 
მრავალი მხარე მონაწილეობს. ჟიურის წევრებს შორის არიან მედიის, სახელმწიფო და 
საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლები, დამოუკიდებელი ექსპერტები. მის 
მხარდასაჭერად მიმდინარეობს საზოგადოებასთან ინტენსიური კომუნიკაცია: ქუჩებში 
განთავსებულია მასწავლებლების ბანერები, სკოლებში მათ სტუმრობენ მედიის 
წარმომადგენლები, ვრცელდება მათი ინტერვიუები და მზადდება სიუჟეტები. გამარჯვებული 
მასწავლებლის გამოცხადება და დაჯილდოების ცერემონია მასშტაბურ საზეიმო ღონისძიებას 
წარმოადგენს და გადაიცემა საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირდაპირ ეთერში. 

ინტერესი „მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს“ მიმართ საგრძნობლად გაიზარდა 2019 წელს, 
„მასწავლებლის გლობალური ჯილდოს“ ფინალში ლადო აფხაზავას გასვლის შემდეგ. 2018 წელს 
დაჯილდოების ცერემონიას ესტუმრნენ გლობალური ჯილდოს ორგანიზატორები, ხოლო  
საქართველოში ჩატარებული კონკურსი, როგორც ერთ-ერთი წარმატებული შემთხვევა, ხაზგასმით 
იყო აღნიშნული გლობალურ ჯილდოზე.  

შედეგები. „მასწავლებლის ეროვნული ჯილდო“ არ არის ერთჯერადი  კონკურსი, არამედ 
გრძელვადიანი კამპანია ცვლილებებისათვის. ერთის მხრივ, მან მოახდინა მნიშვნელოვანი 
ზემოქმედება საზოგადოებრივ აზრზე. ასე, „კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის“ მიერ 2020 
წელს განხორციელებული ომნიბუსის კვლევის მიხედვით, გამოკითხულთა 43 პროცენტზე მეტი 
აცხადებს, რომ იცის მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს შესახებ. მეტიც, გამოკითხულთა თითქმის 
9/10 თვლის, რომ კამპანია დადებითად აისახება მასწავლებლის მოტივაციასა და თვით-შეფასებაზე, 
ახდენს დადებით გავლენას მის იმიჯზე, იწვევს ახალგაზრდების დაინტერესებას მასწავლებლის 
პროფესიით და ხელს უწყობს მის პოპულარიზაციას (იხილე დიაგრამა "საზოგადოების 
დამოკიდებულება "მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს" მიმართ" შემდეგ გვერდზე).   

მეორეს მხრივ, დაფუძნდა „ათეულის კლუბი“, ყალიბდება „თანამოაზრეთა“ თავისებური ქსელი, 
რომელიც განათლების სისტემაში მიმდინარე პროცესების ნაწილია. უნდა ვიფიქროთ, რომ 
„ჯილდოსთან“ დაკავშირებული გამოცდილება, დარგობრივ პროფესიონალთა ამ ჯგუფს გარკვეულ 
ტრანსფორმაციულ პოტენციალს სძენს. გრძელვადიან პერსპექტივაში მათი ხმის გაძლიერება 
ნიშნავს მათი როლის ზრდას ინსტიტუციურ რეფორმებსა და განათლების სფეროს განვითარებაში, 



სოციალური ინოვაციები და მათი გავლენა საზოგადოებაზე 

მასშტაბის გაფართოების საერთო სტრატეგიები 

სოციალურ ინოვაციათა მასშტაბის გაფართოება ინსტიტუციურ განზომილებაში 
გვერდი 32 - 37 -დან 

ახლებურ ხედვას, მრავალ ინოვაციურ იდეას თუ გადაწყვეტილებას, პოზიტიურ გავლენას როგორც 
განათლების მაკრო-პოლიტიკის, ასე სკოლის თუ ცალკეული მოსწავლის დონეზე.    

 



სოციალური ინოვაციები და მათი გავლენა საზოგადოებაზე 

მასშტაბის გაფართოების საერთო სტრატეგიები 

სოციალურ ინოვაციათა მასშტაბის გაფართოება ინსტიტუციურ განზომილებაში 
გვერდი 33 - 37 -დან 

სასწავლო მაგალითი "ხელი ხელს" 

„ხელი ხელს“ არასამთავრობო ორგანიზაციაა, რომელიც 2011 წელს ამოქმედდა გურჯაანში. იგი 
სთავაზობს საოჯახო საცხოვრისს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს, რაც აძლიერებთ 
მათ და ეხმარებათ გახდნენ დამოუკიდებელნი. ამჟამად ორგანიზაციას 25 ბენეფიციარისათვის 
გახსნილი აქვს ხუთი საცხოვრისი - სამი კახეთში ორი კი თბილისში. 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების მშობლებისათვის მნიშვნელოვანია, თუ როგორ 
იცხოვრებენ შვილები მათ გარეშე. მაია შიშნიაშვილი ფიქრობდა არა იმაზე, თუ რა სჭირდება მის 
შვილს დღეს, არამედ იმაზე, თუ რა დასჭირდებოდა მომავალში. ასე გაჩნდა საოჯახო საცხოვრისის 
იდეა, სადაც ადამიანები მათ საჭიროებებზე ადაპტირებულ გარემოში  შეძლებდნენ 
დამოუკიდებლად ცხოვრებას მარტო, მხარდამჭერების გარეშე დარჩენის შემთხვევაში. მაიამ 
გურჯაანში, საკუთარ სახლში შექმნა საოჯახო ტიპის პირველი საცხოვრებელი, სადაც 2011 წელს 
პირველი ბენეფიციარები მიიღეს.   

საკუთარ ოჯახებსა თუ დაწესებულებებში მცხოვრები შშმ პირები ვერ ახერხებენ  დამოუკიდებლად 
ცხოვრებას სწორად ორგანიზებული ღირსეული მხარდაჭერის გარეშე. საოჯახო ტიპის სახლები 
არსებობს იმისთვის, რომ ნებისმიერი საჭიროების მქონე ადამიანი იყოს საზოგადოების 
სრულუფლებიანი წევრი და ადეკვატური მხარდაჭერის პირობებში სარგებლობდეს ყველაფრით, 
რითიც სარგებლობენ სხვა ადამიანები. საოჯახო საცხოვრისები ადაპტირებული არიან თითოეული 
იქ მცხოვრების საჭიროებებთან ისე, რომ ადამიანი თავს დამოუკიდებლად გრძნობს - სერვისი 
მორგებულია მას და არა პირიქით. ეს არის მომსახურების მოდელის ძირითადი პრინციპი და იგი 
დღემდე აგრძელებს მუშაობას ამ პრინციპის მიხედვით. 

საცხოვრისების შექმნის გარდა, „ხელი ხელს“ შშმ პირების უფლებების დაცვასაც ეწევა. საოჯახო 
საცხოვრისის მოდელი, სადაც დაინტერესებულ პირებს შეეძლოთ ენახათ, როგორ ცხოვრობს ხუთი 
ადამიანი ოჯახურ გარემოში, მზარეულის, ექიმის და ფსიქოლოგის გარეშე, ადვოკატირების 
საუკეთესო საშუალება იყო, რადგან საკუთარი თვალით ნახვა ყველაზე დამაჯერებელი არგუმენტია 
და ცვლის დამოკიდებულებას.  წლების განმავლობაში ინტენსიური ადვოკატირების, სოციალური 
მომსახურების სააგენტოსა და სამინისტროსთან თანამშრომლობისა და ჭიდილის შემდეგ, 2017 
წლის შეიქმნა სახელმწიფო პროგრამა, სადაც გაჩნდა ჩანაწერი: „დამოუკიდებელი ცხოვრების 
ხელშემწყობი საოჯახო ტიპის მომსახურება.“ წარმატებული ადვოკატირების საბოლოო საფეხური 
კი იყო 2019 წელს სახელმწიფო პროგრამით საოჯახო ტიპის სერვისების დაფინანსება. 
მრავალწლიანი შრომის და ბრძოლის შედეგად სახელმწიფო მხარდაჭერის მოპოვება  
ორგანიზაციის დიდი მიღწევაა. 

„ხელი ხელს“ ემსახურება თავის მიზანს: არა მხოლოდ სერვისის მიწოდება შშმ ადამიანებისათვის, 
არამედ მათი სოციალური გარემოს ცვლილება და დამოუკიდებლად, საკუთარი არჩევანით 
ცხოვრების ხელშეწყობა. მათმა წამოწყებამ ქვეყანაში დაამკვიდრა საოჯახო ტიპის საცხოვრისის 
მოდელი, მიაღწია მის ინსტიტუციონალიზაციას და ფინანსური სიმყარეც შესძინა. ახლა უკვე ამ 
მოდელის გამოყენება სხვა ორგანიზაციებსაც შეუძლიათ, რათა შექმნან მსგავსი ტიპის სერვისი შშმ 
პირებისათვის. 

ორგანიზაციისთვის ყველაზე დიდი სპონსორი იყო ფონდ „ღია საზოგადოება საქართველოს“ 
პროექტი “Mental Health Initiative”. ამჟამად კი სპონსორები აღარ ჰყავს, მიმდინარე პროექტები 
დასასრულს უახლოვდება და ორგანიზაციის დამფუძნებლები იწყებენ დაფინანსების ახალი 
წყაროების მოძიებას. სახელმწიფო დაფინანსების გარდა, წლის განმავლობაში ერთი ბენეფიციარის 
მხარდაჭერის ხარჯი 1,000 ლარს შეადენს. ისინი გეგმავენ, რომ პოტენციური დონორები ადგილზე 
მოიწვიონ, რათა ორგანიზაციის საქმიანობის მოდელი გასაგები გახდეს მათთვის. ასევე, 
ორგანიზაცია იღებს შემოწირულობებს. 

ხუთი საოჯახო სახლიდან სამი მდებარეობს გურჯაანში, ამ სახლების მდებარეობა განაწილებულია 
ისე, რომ ორგანიზაციის მენეჯმენტი გაწვდეს რამდენიმე სახლს და მენეჯერმა შეძლოს, ყველა 
მათგანს გაუწიოს მეთვალყურეობა. ორგანიზაციას ჰყავს ორი მენეჯერი, თბილისსა და გურჯაანში. 
პერსონალის ყველაზე მრავალრიცხოვანი წევრები არიან ასისტენტები, რომლებიც საოჯახო 
სახლების მაცხოვრებლებთან მუშაობენ და ყოველდღიურ დახმარებას უწევენ. 
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