
 

 
23 

` 

را در ھمھ امور بھ  ۲۰/۸۰ قانون : فصل سوم
 باشد یم، كار بگیرید

 آلمانی ولفگا نگ ون گوته می نویسد: فیلسوف

 . همیشه وقت کافی داریم به شرط آنکه بخواهیم درست ازآن استفاده کنیم ما

ام دیگر ن. زندگی است تیرییکی از سودمند ترین قوانین در زمینه مدیریت زمان و مد 20/80 قانون
یتالیایی نام گذاري اقتصاددان ا "ویلفردو پارتو"است که به افتخار بنیان گذار آن  "اصل پارتو"این قانون 
ارتو پ. کرد مطرحاین موضوع را در نوشته هاي خود  1895وي براي نخستین بار در سال . شده است

سته د متوجه شد که در جامعه اي که درآن زندگی می کند مردم را می توان به طور طبیعی به دو
فرادي می گوید جز بیست درصد ا "مهم  اریاقلیت بس"گروه اول که وي به آنها ، شوند یتقسیم م

اکثریت "نها وي به آ ههستند که از نظر اقتصادي واثربخشی در جامعه درصدر قرار دارند و گروه دوم ک
 . دمی گوید هشتاد درصدي را تشکیل می دهند که در سطح پایین جامعه قرار دارن " فیضع

، نوان مثالعبه . هستند تویبعدها کشف کرد که عمال تمام فعالیت هاي اقتصادي تابع این قانون پر وي
عالیت فمطابق این قانون:هشتاد درصد از نتایجی که شما به دست می آورید نتیجه بیست درصد از 

. شوند یبیست درصد از مشتري هاي شما هشتاددرصد از کل فروش شما را شامل م. هاي شماست
. ی کندمدرصد از تولیدات یا خدماتی که ارائه می دهید هشتاد درصد از سود شما را تامین  یستب

ین بدان ا. شما است و الی آخر تیهشتاد درصد از کل ارزش فعالیت هاي شما نتیجه بیست درصد فعال
ها  یتعالفاین  معنی است که اگر در لیست کارهاي شما ده مورد فعالیت وجود داشته باشد دومورد از

 . معادل یا حتی بیش از مجموع هشت فعالیت دیگر ارزشمند هستند

به یک  انجام هرکدام از کارهاي موجود در لیست شما ممکن است. وجود دارد نجایجالبی در ا کشف
د براي شما سودمند ولی انجام یک یا دوتاي آنها چند برابر هریک از سایر موار، اندازه وقت شما را بگیرد

 . خواهد بود

پیش می آید که ارزش یکی از ده کار یا فعالیتی که شما در لیست خود دارید به تنهایی می تواند  اغلب
این کار بی تردید همان قورباغه اي . بیش از مجموع سایر فعالیت ها در موفقیت شما ارزشمند باشد

 . است که باید اول از همه آن را قورت بدهید
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