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 دیریرا به کار بگ 20/80: قانون 7 شماره

قانون را  نیزمان است. ا تیریاصول مد نیو قدرتمندتر نیاز مهم تر یکیاصل پارتو  ای 20/80 قانون
 یفرع يتعددهاو م یاصل يکارها را به معدودها يپارتو، آورده که همه  لفردویو، ییایتالیان ااقتصادد

، یصلا يدودهاهمان مع ای دیده یکه انجام م ییکارها %20 دیگو یقانون م نیکرده است. ا میتقس
 %80ت که اس نیاصل ا نیا گرید یکند. معن یم جادیرا ا دیکن یکه م ییارزش تمام کارها %80حداقل 

در تمام  20/80قانون  نیکند. ا یجادمیتان را ا يارزش کارها %20فقط د، یده یکه انجام م ییکارها
 %80 تان است، انیمشتر %20فروش تان از  %80صادق است. در کار،  یو شخص يکاریزندگ يجنبه ها

مد، درآ %80. دیآ یفروشندگان تان م %20فروش تان از  %80محصوالت تان است.  %20سودتان از 
 . دیآ یم تانیها تیفعال %20تان از  شرفتیو پ تیموفق

با ارزش تر  موارد نیدو تا از اد، یرا فهرست کن دیانجام بده دیروز مشخص با کیکه در  يده کار اگر
ها،  تیعالبرتر ف %20 يو تمرکز رو ییشما در شناسا ییشوند. توانا یم گریموارد د ياز مجموع همه 

 يا دهیا کیهم  نیاشما است.  ییو کارا تیموفق يکننده  نییتع گرید يعامل ها يهمه از  شتریب
همه  دیتوان ینم که یی. از آنجادیریبگ شیسازنده را در پ ی، تنبل20/80شما: با استفاده از قانون  يبرا
که  دیکنضبط . پس خودتان را مندیکن یاز آن ها تنبل یدر انجام بعض دیباد، یکارها را انجام بده ي

اشخاص  شتریب. دیتان دارند انجام بده جینتاو  یزندگ يبرا یها که ارزش کم تیفعال %80را در  یتنبل
دتان را تحت خو دی. شما بادیباش نطوریا ستیشما قرار ن یکنند؛ ول یم یبا ارزش شان تنبل يدر کارها

ه طور حساب دارد، ب ییجز ي جهیندادن شان نت ایکم ارزش که انجام دادن  يو در کارها دیفشار بگذار
 دیده یام مکه انج يکه کار دیکن یقبل از شروع به کار حتماً بررس شهیهم. دیکن یشده و مداوم تنبل

 . دیکن یا تنبلکاره هیقرار داشته باشد. در بق دیانجام بده دیتوان یکه م ییبرتر تمام کارها %20جزو 
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