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کن
شارژ

دتو 
خو

گام برتر موفقیت/تبریک

بگذارید اولین جمله کتاب را با خوشحالی تقدیم شما عزیزی قرار 

دهم که در حال برداشتن یکی از گام های برتر رشد خود و رسیدن به 

موفقیت هستید.از اعماق وجودم به شما تبریک می گویم چون شما در 

حال برداشتن گامی هستید که دیگران به دالیل و بهانه های مختلف از 

برداشتن آن دوری می کنند. تحقیقات نشان می دهد که فقط3درصد مردم 

دارای هدف مشخص هستند و با برنامه برای رسیدن به آن هدف قدم 

برمی دارند. چه قدر خوشحالم مخاطبین من جزء بهترین های روزگارند.پس 

تبریک به شما و البته به خودم به خاطر داشتن چنین مخاطبانی...
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کن
شارژ

دتو 
خو

چه طور این کاتب را بخوانم

شاید شما تابه حال کتاب های متعددی را خوانده باشید و این سؤال برای شما 

پیش بیاید که چرا کتاب خواندن، روی شما تأثیر زیادی نمی گذارد و زندگی شما 

را تغییر نمی دهد و به سمت خوبی ها سوق نمی دهد؟

پاسخ سؤال شما بسیار ساده است! چون شما فقط به خواندن کتاب اکتفا کرده اید 

و گام های دیگری را که برای تأثیرپذیری احتیاج دارید ، برنداشته اید. راهکارهای 

عملی زیر باعث می شود یکی از بهترین و کاربردی ترین کتاب های طول عمرتان 

را خوانده باشید.

بهتیرن راه

اگر می خواهید بیشترین بهره را از این کتاب ببرید راهی وجود دارد که بسیار 

مهم تر و بهتر از هر راهکار و روش دیگری است و اگر از آن سرپیچی کنید، مطالعه 
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این کتاب و کتب دیگر برایتان سودمند نخواهد بود. آن روش مهم چیزی نیست 

جز اینکه با عالقه فراوان مشغول مطالعه شوید و هرلحظه به فکر این باشید که 

مطالب این کتاب چه قدر می تواند برای شما مفید و لّذت بخش باشد. باور داشته 

باشید که عمل به قوانین و راهکارهای این کتاب زندگی شما را هم مانند هزاران 

انسان دیگر می تواند متحّول کند. بارها و بارها اثرات سازنده این کتاب را که همان 

پرانرژی بودن و پر از حس خوب بودن در زندگی است ، برای خودتان تصویرسازی 

و مرور کنید.

فقط کاتب را نخوانید

سعی کنید فقط به مطالعه سطحی کتاب بسنده نکنید. راهکارها و مهارت هایی 

را که یاد می گیرید عملی کنید و با تفکر در هر بخش آن ببینید که در کجای 

زندگی شما کارگشا خواهد بود و چه طور می خواهید مطالبش را به کار ببندید. 

یادتان باشد ما کتاب نمی خوانیم که فقط کتاب خوانده باشیم، بلکه قرار است با 

عمل به راهکارها و درس هایی که از آن گرفته ایم زندگی بهتری را برای خود و 

دیگران رقم بزنیم. شما هرگز با خواندن یک کتاب آشپزی سیر نمی شوید پس 

همیشه چه قدر خواندن مهم نیست بلکه چگونه خواندن و چه قدر عمل کردن 

مهم است.
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کن
شارژ

دتو 
خو راه کار قدیمی

حتماً هنگام مطالعه مدادی به دست بگیرید و مطالبی که از دید خودتان جذاب 

و قابل استفاده هستند را مشخص کرده و زیرشان خط بکشید.این کار به شّدت 

مرور را برای شما راحت تر می کند. جیم ران نویسنده و کارآفرین بزرگ آمریکایی 

می گوید:"وقتی این کتاب را می خوانید تصور کنید در حال خرید هستید و تنها 

نظراتی را که به درد شما می خورد همراه ببرید و استفاده کنید. مطمئناً نباید هر 

چیزی که هرکس می گوید بخرید اما به خود این فرصت را بدهید که صفحات 

بعد را با فکر بازتری بخوانید.اگر برای شما معنی دار بود آن را امتحان کنید و اگر 

این طور نبود به آن توجهی نکنید و از آن بگذرید.به خاطر داشته باشید در انجام 

هر کاری خود را یک شاگرد بدانید نه یک استاد. "

حلقه مفقوده

ولی  افراد کتاب های متعددی می خوانند  مواقع دیده می شود که  از  بسیاری 

پس از مّدتی همه یا اکثر مطالب آن را فراموش می کنند.دلیل این اتفاق کاماًل 

مشخص است؛چون آن ها برنامه ای برای مرور کردن مطالب ندارند و همین امر 

باعث می شود که فقط در حین مطالعه کتاب کمی حال خود را بهتر ببینند و 

پس از تمام شدن و کنار گذاشتن آن دوباره به روزگار ابتدایی خود بازگردند و 

مطالب کتاب را فراموش کنند. سال ها قبل ادگارددیل مخروطی را معرفی کرد و 

مفهوم جدیدی را به مهارت یادگیری اضافه کرد که به هرم یادگیری معروف شد. 
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ادگارددیل می گوید: مردم فقط ۱۰ درصد از مطالبی را که می خوانند )مثل کتاب 

و روزنامه و …(، ۲۰ درصد از صوت هایی را که می شنوند )مثل فایل های صوتی، 

از چیزهایی را که مشاهده می کنند )مثل فیلم(، ۵۰  …(، ۳۰ درصد  رادیو و 

درصد از چیزهایی را که هم زمان هم می بینند و هم می شنوند )مثل یه آزمایش 

علمی(، ۷۰ درصد از آن چیزهایی را که به صورت عملی با آن درگیر می شوند و 

۹۰ درصد از آن چیزهایی را که شخصاً اجرا می کنند و به دیگران یاد می دهند را، 

یاد می گیرند.

پس سعی کنید درگیر مطالب کتاب شوید از طریق:

 -عمل کردن به مطالب آن؛

-آموزش آن به دیگران؛

-یادداشت نویسی تجربه های شخصی خود؛

-گوش کردن به کتاب صوتی و... 

عوامل حواس پرتی را از خود دور کنید

تلفن همراه،تلویزیون روشن،سروصدای اطرافیان، صوت موسیقی و هر عاملی را 

که می تواند تمرکز شما را بر هم بزند، مدیریت کنید. سعی کنید برای لحظاتی هم 

که شده از تلفن همراهتان فاصله بگیرید و در محیطی مناسب که در آن احساس 

راحتی می کنید ، شروع به مطالعه کنید.
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خو بهانه ممنوع

وقتی در حال مطالعه این کتاب هستید ، بهانه جویی را متوقف کنید. مطمئنم 

شما از آن دسته از افرادی نیستید که همیشه و به طور مداوم حرف از ناامیدی 

و نشدن کارها می زنند اما فقط در حد چند جمله باید خطاب به آن ها گفت: که 

اگر شما هم زندگی افراد موفق را خوانده باشید به این نتیجه می رسید که آن ها 

هم دارای مشکالت متعدد در زندگی بوده اند و فقط با برنامه مناسب به مصاف 

مشکالت زندگی خود رفته اند و آن ها را شکست داده اند. این را هرگز فراموش 

نکنید که از ۱۰۰ درصد موفقیت فقط ۱۰ درصد آن چیزهایی است که اتفاق 

می افتد و ۹۰ درصد بعدی آن واکنش های ما در برابر آن اتفاقات است. پس با 

یادگیری مهارت های این کتاب می توانید اتفاقات خوشایندی برای خود و دیگران 

رقم بزنید.

پا به پای کاتب

برای تأثیر بیشتر مطالب کتاب حتماً پابه پای کتاب جلو بیایید و سعی کنید 

کارهایی که از شما خواسته شده است را کامل انجام داده تا بیشترین بازدهی از 

مطالعه یک کتاب نصیب شما شود. در این کتاب سعی شده است بیشترین بهره 

ممکن در کمترین مطالب ممکن به طور خالصه و مفید در اختیار شما عزیزان قرار 

بگیرد و از اطاله کالم و پرگویی اجتناب شود.
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گوشی موبایلتان را نگاه کنید.

چند درصد شارژ دارد؟

حتمًا تجربه کرده اید وقتی که شارژ تلفن همراهتان کم می شود 

می شود،  کم  نور صفحه  می افتد؟  موبایلتان  برای  اتفاقی  چه 

بعضی از برنامه ها از دسترس خارج می شوند و دیگر نمی توان 

از آن ها استفاده کرد، کارکرد موبایل پایین می آید و به زودی 

خاموش خواهد شد و از کار خواهد افتاد.

 در این مواقع ما چه کار می کنیم؟؟

می زنیم.  شارژ  به  را  .گوشی  است  ساده  خیلی  سؤال  جواب 

)ببخشید از این سؤالی که پرسیدم(

درست مثل زندگی ما

دقت کرده اید خیلی وقت ها انگار شارژ ما هم می خواهد تمام شود و دیگر حوصله 

کار کردن نداریم، ناامید می شویم و دیگر بازدهی قبل را نداریم و در یک کالم 

بی انگیزه ایم و از زندگی سیر می شویم. در اینجا این سؤال مطرح می شود که در این 

موقعیت ها چه طور باید خودمان را شارژ کنیم و انرژی خود را دوباره به باالترین 

حّد خود برسانیم؟
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خو وتقی شارژی چی میشه؟

•  یکی از دوست داشتنی ترین لحظات عمر ما زمانیست که شارژ ما در 

باالترین حالت ممکن خود باشد. خود را در باالترین نقطه انرژی تصّور 

کنید. چه می بینید؟

•  حالتان خوب است و باقدرت و با رضایت باال از زندگی،کارهای روزمره 

و اهدافتان را جلو می برید.

•  دوست دارید به دیگران کمک کنید و حال دل آن ها را هم بهبود ببخشید.

•  ارتباطات شما با اطرافیانتان به بهترین حالت ممکن خود می رسد.

•  خانواده و دوستان شما از دیدنتان خوشحال شده و این حالت به شما 

انرژی دوچندان می دهد.

•  سرعت رشد شما در مسیر رسیدن به اهدافتان بیشتر می شود .

•  خالقیت و نوآوری شما افزایش یافته ، 

و در یک جمله شاهد اتفاقات بسیار خوبی در زندگی تان خواهید بود.
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اصاًل به شارژر احتیاج دایرم؟

بدون شک ما برای انجام دادن کارهای کوچک و بزرگ زندگیمان باید مسیرهایی 

را طی و با مشکالت متعددی دست وپنجه نرم کنیم. پایین آمدن شارژ انرژی ما در 

برخورد با این مسائل کاماًل طبیعی می باشد. آیا اگر راهکارهای شارژ دوباره انرژی 

خود را فرا نگیریم می توانیم در برخورد با این مشکالت که جزئی از مسیر می باشد 

به سالمت عبور کنیم و به هدفمان برسیم؟ آیا ما مهارت الزم جهت شارژ مجّدد 

انرژی خود و طی کردن ادامه مسیر را داریم؟ آیا اگر ما این مهارت ها را به خوبی اجرا 

نکنیم اصاًل امیدی به رسیدن به اهداف و آرزوهای زندگی خود می توان داشت؟ از 

بزرگی نقل شده است که می گوید: “به شدت معتقدم ۱۰درصد از زندگی چیزهایی 

است که اتفاق می افتد و ۹۰درصد بعدی آن واکنش ما در برابر آن اتفاقات است.” 

آیا ما مهارت واکنش مناسب به اتفاقات مسیر اهداف خود را داریم؟

با کمی تأّمل می بینیم که بدون یادگیری مهارت های الزم برای واکنش مناسب 

در برابر مشکالت ؛ رسیدن ما به اهداف و آرزوهای خود دور از دسترس و غیرممکن 

خواهد بود.

بزرگ ترین مشکل ما در برابر شکست ها و سختی های زندگی دوباره بلند شدن 

و از نو شروع کردن است و متأسفانه جای آموزش این مهارت های کاربردی در 

مدارس و دانشگاه های ما خالی می باشد . پس قبل از آنکه راهکارهای شارژ کردن 

خود و باال بردن انرژی درونی مان را فرابگیریم باید با مسائل زیر آشنا شویم.
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خو از نان شب واجب تر

مسائل و مهارت هایی وجود دارد که شما برای رسیدن به موفقیت ناگزیرید که 

آن ها را فراگرفته و در مسیر پرپیچ وخم رسیدن به اهدافتان از آن ها استفاده کنید. 

از نان شب واجب تر عنوانی است که واقعاً حّق مطلب این بخش را ادا کرده و 

اهمیت باالی فراگرفتن آن ها را برای شما مشخص می کند. پس از شما می خواهم 

که این بخش را با دقت خوانده و برنامه های آن را فرابگیرید.

تکنیک پنج دقیقه

اتّفاق افتاده باشد که تصمیم به  شاید برای شما هم  مانند بسیاری از افراد 

انجام کاری گرفته اید اما آن را مرتباً به آینده می اندازید؛ شاید برای مطالعه این 

کتاب نیز همین اتفاق برایتان افتاده باشد که هر دفعه مطالعه آن را به تعویق 

انداختید. تکنیک ۵ دقیقه به شما کمک می کند که تا حد زیادی از این دام بزرگ 

اهمال کاری خود را رها کنید. این تکنیک به شما می گوید که هر وقت چنین 

حسی به شما دست داد یعنی کاری را بدون علت منطقی و فقط از روی تنبلی و 

اهمال کاری به تعویق انداختید، فقط ۵ دقیقه از آن کار را انجام دهید و به خودتان 

قول دهید که بعد از آن ۵ دقیقه اگر دوست نداشتید می توانید آن کار را به راحتی 

ترک کنید. نکته جالب این تکنیک همین جاست اغلب کسانی که ۵ دقیقه را تمام 

می کنند دوست دارند ۵ دقیقه دّوم را شروع کنند و همین طور ۵ دقیقه سوم و ... 
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نتها راز موفقیت

وقتی سراغ کتاب های فرهنگ لغت می رویم و کلمه راز را جستجو می کنیم با 

این معانی روبه رو می شویم: نهانی، سر، رمز. آنچه در دل نهفته باشد. چیزی که 

باید پنهان داشت یا به اشخاص مخصوص گفت. 

شاید برای شما عجیب باشد ولی این مطلب عین واقعیت است که موفقیت هیچ 

رمز و رازی ندارد که پنهان باشد بلکه موفقیت اصولی دارد که هر کس به آن ها 

متعهد و مقید باشد؛ بدون شک به خواسته ها و اهداف خود خواهد رسید. رعایت 

نکات همین کتابی که هم اکنون در دست گرفته اید بدون شک می تواند معجزه 

بزرگی در زندگی شما ایجاد کند.

قدرت ذهن

او  انیشتین شروع کنم که  آلبرت  با جمله جالب  را  این بخش  بدهید  اجازه 

همیشه می گفت:"اگر انسان ها در طول عمرشان استفاده از قدرت ذهنشان یک 

میلیونیوم استفاده از معده شان بود اکنون دنیا تعریف دیگری داشت."

درباره قدرت ذهن انسان، تابه حال مقاله ها و کتب بسیاری نوشته شده است حتی 

در بسیاری از فیلم های قهرمانی چنین چیزی را دیده اید که به قدرت ذهن انسان 

اشاره می کند؛ اما بسیاری از انسان ها هرگز به این قدرت بی نهایت  پی نبرده اند. 
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که  رساند  نتیجه  این  به  را  انسان دانشمندان  مغز  روی  بر  علمی  تحقیقات 

بر  مغز ماست که  این  است.  انسان  مغز  زمین  بر روی کره  قدرتمندترین چیز 

اساس اطالعات فراوانی که از پیرامون خود می گیرد، انتخاب می کند که ما چطور 

زندگی کنیم. ویلیام جیمز پدر روانشناسی مدرن آمریکا بر این عقیده بود که 

ضمیر ناخودآگاه هر تصویری را که ضمیر خودآگاه به آن بدهد چاپ خواهد کرد، 

مخصوصاً آن که پشتوانه ای قدرتمند به نام ایمان داشته باشد.

اگر بخواهم در یک جمله حّق مطلب را برایاتن ادا کنم باید 
انسان های  یبن  مغز،فتاوت  از  درست  اسفتاده  که  بگویم 
موّفق و ناموفق را ایجاد می کند.

آلن ریچاردسون مربی بسکتبال و روانشناس بزرگ، برای اثبات قدرت تجسم 

یک آزمایش جالب را ترتیب داد. او یک گروه از بازیکنان بسکتبال را جمع کرد و 

آن ها را به سه دسته تقسیم کرد، او می خواست اثربخشی تجسم را در این آزمایش 

نشان دهد تا مشخص شود که کدام گروه بهتر پرتاب سه امتیازی انجام می دهد. 

سه گروه به شرح زیر بودند:

گروه اول: هرروز ۲۰ دقیقه تمرین پرتاب می کردند..

گروه دوم: فقط پرتاب را تجّسم می کردند و دیگر تمرین عملی انجام نمی دادند.

گروه سوم: نه تمرین می کردند و نه تمرین تجّسم.
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نتایج این آزمایش شگفت انگیز بود. گروهی که فقط تجّسم می کردند و تمرین 

نمی کردند، در پرتاب های خود پیشرفت فوق العاده ای کرده بودند و امتیازهای آن ها 

بسیار نزدیک به امتیازهای گروهی بود که هرروز ۲۰ دقیقه تمرین پرتاب آزاد 

را انجام می دادند. پس بهترین مدل این است که تمرین ذهنی را کنار تمرین 

فیزیکی انجام دهیم تا باالترین نتایج برای ما ایجاد شود. امروزه تمامی ورزشکاران 

و کارآفرینان معروف جهان در تیم خود از یک روانشناس استفاده می کنند تا آن ها 

را به لحاظ ذهنی نیز برای انجام کارها آماده کند.

قانون 5 ثانیه

حتماً برای شما هم پیش آمده که تصمیم می گیرید برای شروع کاری و یا زدن 

حرفی اما گویا چیزی از درون شما را نگه می دارد و شما هیچ گاه آن کار را انجام 

نمی دهید؛با رعایت این قانون شما هم از این دام که باعث توّقف یا کندی مسیر 

رشد شما می شود نجات پیدا کنید. این قانون را برای بار اول خانم مل رابینز که 

زندگی بسیار سختی را هم سپری کرده، بیان کرده است.قانون ۵ ثانیه می گوید اگر 

شما تصمیم به انجام کاری دارید فقط ۵ ثانیه وقت دارید که آن را انجام دهید در 

غیر این صورت مغز شما ،جهت نگه داشتنتان در محل ایمن خود شما را از انجام آن 

کار بازمی دارد. خانم مل رابینز در کتاب قانون ۵ ثانیه خود می گوید: شما قرار است 

چیز فوق العاده ای یاد بگیرید – تنها پنج ثانیه زمان الزم است تا زندگی تان را تغییر 

دهید. به نظر کالهبرداری می آید، مگر نه؟ کالهبرداری نیست؛ کاماًل علمی است. 
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به شما ثابت خواهم کرد. شما زندگی تان را هر بار با یک تصمیم پنج ثانیه ای تغییر 

می دهید. درواقع، این تنها راه تغییر زندگی است. این داستان واقعی قانون ۵ ثانیه 

است: این که این قانون چیست، چرا جواب می دهد و چطور توانسته زندگی افراد را 

در سراسر دنیا دگرگون سازد. یادگیری این قانون ساده و تأثیرش عمیق است. این 

قانون راز تغییر همه چیز است. وقتی این قانون را فراگرفتید، می توانید بالفاصله آن 

را به کار ببندید. این قانون به شما کمک می کند هر روز با اعتمادبه نفس و شجاعت 

بیش تری زندگی کنید، عشق بورزید، کار کنید و حرف بزنید. یک بار از آن استفاده 

کنید و هرگاه به آن نیاز پیدا کنید، در اختیارتان خواهد بود.

 من قانون ۵ ثانیه را زمانی ایجاد کردم که همه چیز در زندگی ام داشت از هم 

می پاشید. وقتی می گویم همه چیز، منظورم همه چیز است: زندگی زناشویی، 

اوضاع مالی، مسیر شغلی و عزت نفسم. من از این ابزار برای کنترل و بهبود همه چیز 

استفاده کرده ام، از اعتمادبه نفس گرفته تا گردش مالی، از ازدواج تا مسیر شغلی 

و از بهره وری گرفته تا تربیت فرزندان. من از چک برگشتی به چک  های هفت 

رقمی و از دعوا با شوهرم به جشن گرفتن به مناسبت بیستمین سالگرد ازدواج مان 

رسیده ام. دلهره ی خودم را مداوا کردم، دو کسب وکار کوچک را ساختم و فروختم، 

پُرکارترین  از  یکی  هم  حاال  و  پیوستم  موفقیت  مجله ی  و   CNN تیم های  به 

سخنرانان دنیا هستم. من تاکنون هیچ گاه تا این حد احساس کنترل، شادی و 

آزادی نکرده ام. بدون این قانون هیچ یک از این کارها را نمی توانستم انجام دهم.
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قانون 80/20

یک اقتصاددان ایتالیایی به نام ویلفردو پارتو، در پی تحقیقات و آزمایشاتی به این 

باور رسید که ٨۰ % کارهای ما و نتایج دلخواه؛ متأثر از ۲۰ % کارهای ما می باشد.

قانون پارتو یکی از سودمندترین و مفیدترین قوانین مدیریتی می باشد بدین 

معنی که ٨۰ % از راندمان کاری شما تنها مربوط به ۲۰ % از فعالیت هایتان در 

حل مسئله مذکور بوده است. بسیاری از کارها و فعالیت های ما در طی روز نه 

تنها مفید نیستند ؛ بلکه مضر هم هستند و ما می توانیم آن ها را از لیست کاری 

خود حذف کنیم و انرژی و وقت خود را صرف  انجام کارهایی نماییم که بازده 

مطلوب تری داشته و احساس رضایتمندی بیشتری در ما ایجاد  می کنند.

حال به چند مثال در این زمینه توجه کنید:

٨۰ % سود حاصل در شرکت ها تنها نتیجه ۲۰ % از محصوالت یا خدماتی 

هستند که ارائه می دهند.

٨۰ %  از فضای اتاق یا انباری شما تنها به وسیله ۲۰ % از لوازم مورد نیازتان 

پر شده است.

٨۰ %  نتایج کاری شما حاصل ۲۰ % از کارهایی است که در طول روز انجام می دهید.

شگفت انگیز است. وقتی بیشتر دقت می کنیم می بینیم مسائل بیشتری از این 

قاعده تبعیت می کنند.
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اين قاعده چگونه می تواند به ما كمك كند؟

ارزش اصل پارتو براي یک مدیر،کارگر،دانش آموز و یا هر کس دیگر در این است 

که به او متذّکر می شود بر۲۰درصد چیزهاي مهم تمرکز کند. از میان کارهایي که 

در طول روز انجام می دهیم، تنها ۲۰ درصد داراي اهمیت واقعي هستند. آن ۲۰ 

درصد، ٨۰ درصد نتایج را تولید می کنند. باید این موارد مهم را شناسایي نموده 

و بر آن ها تمرکز کرد. برنامه کاري روزانه خود را مرور کنید. اگر بتوان از موردي 

صرف نظر کرد، اگر چیزي از قلم افتاده است، بدانید که به آن۲۰ درصد امور مهم 

تعلق ندارد.

اصل پارتو و یا به عبارتی قاعده ٨۰/۲۰ می تواند به عنوان یک یادآوري روزانه در 

خدمت ما باشد و به ما یادآور شود که ٨۰ درصد زمان و انرژي خود را بر ۲۰ درصد 

آنچه واقعاً مهم است، متمرکز کنیم. تنها هوشمندانه کار نکنید، بلکه هوشمندانه 

بر روي چیزهاي درست و مهم کارکنید.

20درصد ارزشمند كاري شما چیست؟

فکر کنید تا دریابید قانون ٨۰/۲۰ چطور در زندگي کاري شما اجرا مي شود. 

بررسي کنید و ببینید ثمربخش ترین فعالیتي که در طول یک هفته کاري انجام 

مي دهید، چیست؟

حاال تخمین بزنید که حقیقتاً چقدر زمان صرف انجام آن فعالیت مي کنید. این 

سؤال براي مدیران، هنرمندان، مجریان، معلّمان و پزشکان مطرح شد و اغلب 
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آن ها پاسخ دادند که تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد زمان خود را به انجام سودمندترین 

و مؤثرترین کارشان مي پردازند. طبیعتاً این بدان مفهوم است که بیشترین اوقات 

آن ها صرف اموري مي شود که ارزش کمتري تولید مي کنند.

بنابراین، به خوبی مي توان دریافت که چرا اکثر مردم هیچ گاه به باالتر از حد 

متوسط نمي رسند، زیرا اغلب آنان در حال هدر دادن وقت ارزشمندشان هستند. 

مفاهیم قانون ٨۰/۲۰ ساده هستند. اگر شما بتوانید زمان بیشتري را صرف آن۲۰ 

درصد فعالیت های کلیدي بکنید، بازده بسیار بیشتري خواهید داشت )و در نتیجه 

به پول و نتایج بیشتري دست پیدا مي کنید(.

مي توانید قانون ٨۰/۲۰ را در محیط کاري خود به کار بندید. آیا وسایلي را که 

٨۰ درصد مواقع الزم دارید)ماشین دوخت، چسب، پوشه هاي پروژه هاي در دست 

اقدام، و غیره( در دسترستان هستند یا اینکه میز شما انباري است از وسایلي که 

کمتر از ۲۰ درصد اوقات استفاده مي کنید؟ پس وسایلتان را بر اساس نیازتان 

مرتب کنید.

فرآیند اجراي قانون ٨۰/۲۰ نیز به همین سادگي است: آن ۲۰ درصد فعالیت با 

ارزش خود را شناسایي کرده و بیشتر انجام دهید. بنابراین، تکرار مي کنم : »آن ۲۰ 

درصد فعالیت های با ارزش خود را شناسایي کرده و آن ها را بیشتر انجام دهید«.






