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განუწყვეტელი შრომა, დასახული ეფექტური სტრა-
ტე გიები - წარმატების ყველაზე მთავარი საიდუმლოა. 
ადამიანები ისწრაფვიან წარმატებისაკენ, მაგრამ არ ფლობენ 
მისი მიღწევის ტექნოლოგიებს. 

წარმატებული ადამიანებისათვის დამახასიათებელია 
განსხვავებული ნიშან-თვისებები და უნარ-ჩვევები, მაგრამ 
ერთი, საერთო დამახასიათებელი მათ მაინც აქვთ: ისინი 
მიზანმიმართულად და სრულად იყენებენ თავიანთ დროს.

დრო - ადამიანური ყოფნა-ცხოვრების მნიშვნელოვანი 
საარსებო საშუალებაა. იგი ნამდვილი კაპიტალია. ადამიანმა 
დრო ისე უნდა შეაფასოს, როგორც ფული და ისწავლოს 
მისი სწორი ხარჯვა - სასურველი შედეგის მისაღწევად. 
დროის დაზოგვა ნიშნავს გააზრებულად მის დაგეგმვასა და 
ოპტიმალურად გამოყენებას. საკუთარი თავის მაქსიმალურად 
რეალიზებისათვის პირველ რიგში, აუცილებელია, ჩვენსავე 
თავში მოვიძიოთ ის ყველაზე მნიშვნელოვანი თვისებები, 
რომლებიც დაგვეხმარება სასურველი მიზნის მიღწევაში.

წარმატებულმა ადამიანებმა იციან, რომ ყოველი წუთი 
ძალიან ღირებულია. უფრო მეტიც, „დრო ფულზე უფრო 
ღირებულია, რადგან ფულის გამომუშავება, სხვადასხვა გზით, 
ყოველთვის შესაძლებელია, მაგრამ დროის უკან დაბრუნება - 
შეუძლებელი“/დ. ტრამპი/.

 წარმატება, კარიერული წინსვლა მხოლოდ უწყვეტად 
და ინტენსიურად დროის გამოყენების გზითაა შესაძლებელი. 
ადამიანის ცხოვრება ძალზე ხანმოკლეა და სულ რამდენიმე 
ათეული წლისგან შედგება. 

სიბრძნე და წარმატება არ არის დამოკიდებული ასაკზე. 
ადამიანი უნდა ფლობდეს დროის შეგრძნების უნარს და 
თავადვე აკონტროლებდეს მას. საინტერესოა პირადი დროის 
კაპიტალის ოდენობის განსაზღვრა თითოეული ადამია-
ნისათვის მიმდინარე პერიოდში (სთ-ებში).

საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, ქალისა და 

მამაკაცისათვის საპენსიო ასაკი განისაზღვრება შესაბამისად 
60 და 65 წლით.  

ვთქვათ, ქალბატონის საპენსიო ასაკს (60 წ.) რომ 
გამოვაკლოთ მისი ამჟამინდელი ასაკი, მივიღებთ რიცხვს, 
რომელიც გვიჩვენებს, თუ რამდენი წელი დარჩა მას პენსიაზე 
გასვლამდე. შედეგი აღვნიშნოთ სიმბოლურად А-თი, მაშინ
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ამ ორი მაჩვენებლის შეჯამებით ვღებულობთ პირადი 
დროის კაპიტალის გამოსათვლელ ფორმულას. 

თუ ჩავთვლით, რომ სამუშაო გრაფიკი მოიცავს 10 
სამუშაო საათს, მაშინ 40 წლის ქალბატონისთვის სამუშაო 
დრო იქნება:

 20 წ.  x 216 სამუშაო დღე წელიწადში x10 სთ=43200 სთ. 
თუ დავუმატებთ ამ რიცხვს დასვენებისთვის გამოყოფილ 

დროსაც - 35760 სთ, გამოდის, რომ მას დარჩენილი ჰქონია 
მაქსიმუმ 80000 სთ საპენსიო ასაკამდე. სწორედ ამიტომ,  
წარმატების მსურველმა ადამიანმა უნდა აიძულოს საკუთარი 
თავი და შეძლოს - შინაარსიანად გამოიყენოს ყოველი 
ფასდაუდებელი წუთი.  

პრაქტიკით დადასტურებულია, რომ ყოველდღიური 
დაგეგმვისთვის დახარჯული 10 წუთი ხელს უწყობს სამუშაო 
დღის 2 საათით დაზოგვას.

დროის დაგეგმვა და სინქრონიზაცია დროის ორგა-
ნიზების ის საშუა  ლებებია, რომლებიც უნდა გამოვიყე ნოთ 
დროში საკუთარი შესაძ ლებლო ბის და უნარების სრული 
რეალიზებისთვის.

1  20x11+6-10=216

წარმატებისა და დროის მენეჯმენტის საკითხის შესახებ

თამარ ბერიძე 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი, საქართველო

მედეა ჭელიძე
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი, საქართველო

დავით ბიბიჩაძე
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი, საქართველო

საკვანძო სიტყვები: წარმატება, დრო, დროის მენეჯმენტი

„დროის განკარგვის უნარი ადამიანების სწორ მართვასა 
და მათზე ზემოქმედების  ტექნოლოგიებთან  ერთად 

წარმოადგენს ფაქტორს,  რომელიც განსაზღვრავს  
თქვენს წარმატებას ან წარუმატებლობას“.

უ. ზივერტი

თამარ ბერიძე/მედეა ჭელიძე/დავით ბიბიჩაძე
მაკროეკონომიკა, ფინანსური ბაზრები,
სოციალურ-ეკონომიკური სფერო და სისიტემური პრობლემები
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საქართველოში დროის სიმცირეს მტკივნეულად განი-
ცდიან, რაც დაკვირვებისა და გამოკითხვის საფუძველზე 
დავადგინეთ.

საქართველოს ორგანიზაციების წარმატებულ მმარ  თ ვე-
ლებთან (მათი სურვილის თანახმად, ვინაობას არ ვასახელებთ) 
ჩავატარეთ პირადი დროის მართვის ემპი რიული გამოკვლევა. 
რესპოდენტებს დაურიგდათ ქვემოთ წარმოდგენილი კითხ-
ვარი სავარაუდო პასუხებით, რომელთა საფუძველზე შედგა 
კრებსითი ცხრილი და შეფასდა არსებული  მდგომარეობა:

1. განიცდით თუ არა დროის დეფიციტს? - ა) არასდროს;  
ბ) იშვიათად; გ) ძალიან იშვიათად; დ) ხანდახან; ე) ხშირად; 
ვ) ყოველთვის.

2. სასწრაფოდ შესასრულებელი საქმეების რა რაოდე-
ნობა გაქვთ? - ა) დღიურად ერთი-ორი; ბ) კვირაში ერთი; გ) 
კვირაში რამდენიმე; დ) თვეში რამდენიმე.

3. გეგმავთ თუ არა სამუშაო დღეს? - ა) არასდროს; ბ) 
იშვიათად; გ) ყოველთვის; დ) ხშირად.

4. იცვლება თუ არა თქვენი გეგმა დღის განმავლობაში? 
- ა) არასდროს; ბ) იშვიათად;  გ) ყოველთვის; დ) ხშირად.

5. აანალიზებთ თუ არა ყოველდღიურად გეგმის 
შესრულებას? - ა) კი; ბ) არა.

6. დღის გეგმის შედგენისას ითვალისწინებთ თუ არა 
თქვენი პროდუქ ტიუ ლობის რიტმს? -  ა) კი; ბ) არა.

7. საქმეს სპონტანურად იწყებთ თუ წინასწარ დაგეგ-
მილი გაქვთ? - ა) სპონტანურად; ბ) წინასწარ მოფიქრებულად.

8. ხშირად ასრულებთ სხვის სამუშაოს? - ა) არასდროს; 
ბ) იშვიათად; გ) ყოველთვის; დ) ხშირად.

9. დღის განმავლობაში როგორ ისვენებთ? -  ა) ყოველ 
0,5 საათში - 3-5 წუთი; ბ) ყოველ საათში - 10 წუთი;  გ) ყოველ 
2-3 საათში - 20-30 წუთი; დ) ვისვენებ დღეში ერთხელ 0,5  
საათიდან 1 საათამდე.

10. შეუძლოდ ყოფნისას - სამუშაო დღის გეგმას ასრუ-
ლებთ თუ შეუსრულებელს ტოვებთ? - ა) მივატოვებ  სამუშაოს; 
ბ) დავასრულებ დღის გეგმას.

მიღებული შედეგებიდან ირკვევა, რომ დროის დეფიციტი 
ყოველთვის აქვს გამოკითხულთა 80%-ს, ხოლო არასდროს 
- 20%-ს. უნდა ვიფიქროთ, რომ ამ უკანასკნელთ გააზრებული 
აქვთ დროის ფასი და დეფიციტს არ განიცდიან სამუშაო დღის 
სწორად დაგეგმვით. რესპოდენტთა 90%-ს დღეში ერთი-ორი 
სასწრაფოდ შესასრულებელი საქმე გააჩნია. ძნელია ამ  პასუხებს 
დავეთანხმოთ, მაგრამ კვლევამ აღნიშნული შედეგი მოგვცა.

როგორც აღმოჩნდა, გამოკითხულთა მხოლოდ 20% 
მოქმედებს დაგეგმილი გრაფიკით. სწორედ ამიტომ 
მათ არ აქვთ დროის დეფიციტი. რესპოდენტთა 20%-ს 
ხშირად ეცვლება,  20%-ს იშვიათად ეცვლება და 60% 

კი არასდროს ეცვლება დაგეგმილი სამუშაო გრაფიკი. 
ჩვენი რესპოდენტების 80% აანალიზებს დღის შესა-

სრუ ლებელ გეგმას, 70% საქმეს იწყებს წინასწარ მოფიქრე-
ბული გეგმით, 30% კი სპონტანურად. შეუძლოდ ყოფნის 
მიუხედავად, გამოკითხულთა 60% მაინც შეასრულებს 
დაგეგმილ სამუშაოს.

ქართველების ფსიქოლოგიური ტიპაჟიდან გამომ დი     -
ნარე გვქონდა მოლოდინი, რომ გამოკითხული რესპო დენ-
ტების უმრავლესობა (90%) შეუძლოდ და უხასიათოდ ყოფნის 
შემთხვევაში მეორე დღისთვის გადაიტანდა საქმის დასრუ-
ლებას. 

კითხვაზე - „რა იწვევს თქვენი დღის გეგმის შეცვლას?“ 
- გამოკითხულთა მხოლოდ 40%-მა უპასუხა, რომ ეს ხდება 
ადმინისტრაციული მიზეზით, 60%-მა პასუხისგან თავი 
შეიკავა. სწორედ ეს მიგვანიშნებს იმაზე, რომ ჩვენს მიერ 
შერჩეულ მენეჯერთა უმრავლესობას დროის სამუშაო 
რესურსი პრიორიტეტული საქმეების მიხედვით არ აქვთ 
განაწილებული, ამიტომ დღის განაწესის შეცვლა არაფრად 
მიაჩნიათ.

კითხვაზე - „როგორ ისვენებთ სამუშაო დღის განმავ-
ლობაში?“ - რესპო დენტთა 40% გვიპასუხა, რომ ყოველ 
საათში დასვენებისთვის გამოყოფილი აქვს  10 წუთი, 20%-ს  0,5 
საათში 5 წუთი, 30%-ს  3 საათში 30 წუთი, 10%-ს კი დღეში 
ერთხელ 1 საათი.

დასვენება 8 საათიან სამუშაო დღეში არ უნდა აღემატე-
ბოდეს 1 საათს. ეს ნორმატივია. კვლევიდან ჩანს, რომ 40% 
ყოველ საათში 10 წუთს ისვენებს, მათ დასვენება გამოსდით 8 
x 10 = 80 წუთი, ანუ 1,2 საათი. 

გამოკითხულთა 80% ხშირად ასრულებს სხვის სამუშაოს 
და მხოლოდ ერთმა რესპოდენტმა გვიპასუხა, რომ ის არ 
ასრულებს სხვის სამუშაოს და არც თავის საქმეს ანდობს  
სხვას. პროდუქტიულობას რესპოდენტთა მხოლოდ 20% 
ითვა ლისწინებს, ხოლო 80% - არა.

ამრიგად, განხილული კომპანიების სხვადასხვა დონის 
(ზედა, საშუალო, ქვედა) მენეჯერების გამოკითხვით ნათელი 
გახდა, რომ ისინი, ძირითადად, ყოველდღიური გეგმით 
არ საქმიანობენ და საქმეებიც არ აქვთ პრიორიტეტებად 
დალაგებული, ამიტომ მათ 80%-ს მუდმივად გააჩნია დროის 
დეფიციტი. მათ არ აქვთ შემუშავებული დროის რაციონა-
ლური გამოყენების მექანიზმი, შესაბამისად, აუცილებელია 
გააცნობიერონ, რომ დროის ეფექტურად განაწილება, 
პრიორიტეტების დასახვა, უსარგებლოდ დროის კარგვის 
შეზღუდვა, დასახული ამოცანების შესრულების მარტივი 
გზების მოძიება წარმატებული საქმიანობისა და კარიერული 
წინსვლის საწინდარია.
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Summary
Time management and synchronization are the ways of 

time-organizing which we should use for complete realization 
of our possibilities and skills. According to managers of 
different levels (upper, middle, low), it is obvious that they 
don’t work with using daily plans and don’t arrange their 

affairs in priorities, that’s why most of them have time-
deficit and don’t have rational mechanism of time-usage. 
Accordingly, it’s necessary to know that time-management, 
setting priorities, limiting useless time-losing and finding 
simple ways for doing aimed tasks are the guarantee of 
successful work and career development.
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