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براي ناشـر محفـوظ و منحصـراً     1348ان مصوب سال کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قانون حقوق مؤلفان و مصنف
باشد. لذا هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از این کتاب (از قبیل هر نـوع چـاپ، فتـوکپی،     متعلق به نشر پارسیا می

ـا  وي دي، فیلم فایل صوتی   برداري، نشر الکترونیکی، هر نوع انتشار به صورت اینترنتی، سی دي، دي اسکن، عکس ی
 گیرند و غیره) بدون اجازه کتبی از نشر پارسیا ممنوع بوده و شرعاً حرام است و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار می تصویري



  ۳ فهرست مطالب 

 

 

 

 فهرست مطالب

 پیشگفتار مترجمان

 مقدمه ویرایش دوم

 

 گفتار آغازین/  بخش اول

 خوش آمدید 20/80فصل اول: به اصل 

 چیست؟ 20/80اصل 

 پذیر تعادل بینی پیش مند و کشف پارتو: فقدان نظام

 1949اصل کمترین تالش زیف: 

 1951ژوران و آغاز پیشرفت ژاپن در سال » اندکهاي حیاتی«قاعدة 

 20/80هاي حاصل از کاربرد اصل  : پیشرفت1990تا دهه  1960از دهه 

 برنده همه چیز را میبرد!

 این اندازه مهم است؟ 20/80چرا اصل 

 و نظریۀ هرج و مرج 20/80اصل 

 کنند. و نظریه هرج و مرج یکدیگر را تفسیر می 20/80 اصل

 اصل عدم تعادل

 جهان یک خط مستقیم نیست.

 زنند. هاي بازخورد تعادل را بر هم می حلقه

 نقطه حساس

 آسیاب به نوبت: هر که زودتر آمده، بیشتر بهره میبرد.

 کند. فیلمهاي خوب را از فیلمهاي بد جدا می 20/80اصل 

 استفاده از این کتابیک راهنما براي 

 نویدبخش خبرهاي خوب است؟ 20/80چرا اصل 



  ۴ فهرست مطالب 

 

 بیندیشیم؟ 20/80فصل دوم: چگونه به صورت 

 20/80تعریف اصل 

 تواند برایتان انجام دهد؟ چه کاري می 20/80اصل 

 چگونه به من کمک کرده است؟ 20/80اصل 

 تر است. کنید مهم کنید از کاري که می این که براي چه کسی کار می

 کند یا برعکس؟ آیا کار شما دیگران را ثروتمند می

 کند. گذاري، ثروت ناشی از کارکردن را کم اهمیت می ثروت حاصل از سرمایه

 را به کار بریم؟ 20/80چگونه اصل 

 20/80تحلیل 

 نامیم؟ می 20/80چرا این تحلیل را 

 رود؟ براي به چه منظور به کار می 20/80تحلیل 

 یوه خطی به کار نبرید.را به ش 20/80تحلیل 

 »20/80تفکر «لزوم درك و استفاده از 

 سازد. عقل متعارف را واژگون می 20/80اصل 

 حد و مرز ندارد. 20/80اصل 

 

 موفقیت یک مؤسسه لزوماً یک راز نیست./  بخش دوم

 فرقه زیرزمینی: فصل سوم

 : انقالب در کیفیت20/80موج نخست 

 : انقالب اطالعات20/80موج دوم 

 نقالب اطالعات براي پیشرفت راه درازي در پیش رو دارد.ا

 ترین راز کسب و کار است. همچنان پنهان 20/80اصل 

 شود؟ در کسب و کار مؤثر واقع می 20/80چرا اصل 

 ها مربوط به شرکت 20/80نظریه 

 سه راهکار ضمنی



  ۵ فهرست مطالب 

 

 باشید. 20/80قاعده در اصل  هاي بی  به دنبال بینش

 گهاي برنده را تشخیص دهید.وقایع تأثیرگذار و بر

 را براي افزایش سودآوري خود به کار گیرند؟ 20/80توانند اصل  ها چگونه می شرکت

 چرا استراتژي شما نادرست است؟: فصل چهارم

 آورید؟ بیشترین درآمد را از کدام بخشها به دست می

 شود؟ سودآوري مشتري چه می

 در مورد یک شرکت مشاوره 20/80تحلیل 

 ندي، کلید فهم و افزایش سودآوري است.ب تقسیم

 رقابتی چیست؟» بخش«یک 

هاي مختلف رقـابتی را   بندي خوبی راجع به بخش تفکر درباره رقبا تقسیم

 دهد. پیش رویتان قرار می

 چگونه سودش را تقویت کرد؟» ابزار الکترونیکی«شرکت 

 پس از این تشخیص چه اقداماتی انجام گرفت؟

 هاي ساده انگارانه سوق ندهید. گیري نتیجهرا به سوي  20/80اصل 

اي  به عنوان راهنماي آینـده (شـر کـت خـود را بـه مؤسسـه       20/80اصل 

 متفاوت ارتقاء دهید)

 چرا به افراد نیاز دارید؟

 اند؟ آیا فرشها منسوخ شده

 گیري نتیجه

 فصل پنجم: سادگی زیباست

 ساده زیبا و پیچیده زشت است.

 باشد؟» کوچک زیباست« تواند به معناي آیا این می

 هزینه پیچیدگی

 هاي پنهان و هنگفتی دارد. پیچیدگی درون شرکت، هزینه

 است. 20/80گویاي اصل »  ساده زیباست«جمله 



  ۶ فهرست مطالب 

 

اي ضـعیف بـراي    بهانه»: هاي سربار را به همراه دارد افزایش هزینه«جملۀ 

 منفعل بودن

 درصد گام بردارید. 20ترین  به سوي ساده

 ی در شرکت کُرنینگکم کردن پیچیدگ

 5/50اصل 

 بیشتر به معنی بدتر

 مدیران پیچیدگی را دوست دارند.

 سادگی راه کاهش هزینه است

 20/80ها با کاربرد اصل  کاهش هزینه

 هاي بهبود را به دقت مشخص سازید. حوزه 20/80با کاربرد تحلیل 

 عملکرد را مقایسه کنید.

 گیري: ارزش و قدرت سادگی نتیجه

 ها را به چنگ آورید بهترین مشتري: فصل ششم

 1990و کشف مشتریان در دهۀ  1960کشف بازاریابی در دهه 

 هم درست و هم خطرناك است.» مشتري مدار«رویکرد 

 20/80انجیل بازاریابیِ 

 باشید.» بازارمدار«در بخشهاي مناسب تولید یا بازار، 

 هاي مناسب، مشتري محور باشید. براي اندك مشتري

 هاي مهم براي ایجاد پیوند محکم با مشتري چهار گام

درصد مهمِ یک کسـب و کـار بایـد وسـواس همـه       20رسانی به  خدمت

 هاي شرکت باشد. بخش

 فروش

 عملکرد و کارآیی فروشندگان

 شود. هاي خوب خالصه نمی فروش، تنها به داشتن تکنیک

 »اندك حیاتی«مشتریانِ 



  ۷ فهرست مطالب 

 

 ب و کاردر کس 20/80کاربرد برتر اصل  10: فصل هفتم

 گیري و تحلیل تصمیم

 کاربرد گزاف و نابجاي تحلیل در کسب و کار بزرگ انگلوساکسون

 نشاند! تحلیلی است، اما تحلیل را سرجایش می 20/80اصل 

 20/80گیري با اصل  پنج قاعده براي تصمیم

 مدیریت موجودي (انبار)

 مدیریت انبار در آینده

 مدیریت پروژه

 هدف را ساده نمایید.

 زمانی ناممکن براي انجام کارها وضع کنید. جدول

 ریزي کنید. پیش از هر اقدام برنامه

 پیش از اجرا، طراحی کنید.

 مذاکره

 کننده هستند. تنها بخشهاي کمی از هر مذاکره حقیقتاً تعیین

 خیلی زود به پله آخر نروید.

 چگونه درخواست افزایش حقوق کنیم؟

 فراتر از ده کاربرد برتر

 آورند برایتان موفقیت می»  هاي حیاتی کم«فصل هشتم: 

 اندکی از وقایع همیشه از بیشترین وقایع مهمتر هستند.

 هاي پر ارزش پیشرفت یعنی انتقال منابع کم ارزش به بخش

 آورند. ها را به دست می افرادي اندك، بیشترین ارزش

 هاي سود بسیار متغیر هستند. حاشیه

 ند.یاب منابع همیشه نابجا اختصاص می

 موفقیت ارزشی ناشناخته است.

 تعادل توهم است.



  ۸ فهرست مطالب 

 

 شوند. ها همه از موارد کوچک آغاز می بزرگترین موفقیت

 فکر نکنید. 50/50دیگر 

 3مطالبی درباره بخش 

 

بخش سوم / کمتر کار کنید، بیشتر بـه دسـت آوریـد و بیشـتر لـذت      

 ببرید.

 آزاد بودن: فصل نهم

 زندگی خودتان آغاز کنید.شوید، و آن را با  20/80یک متفکر 

 بازتابنده است. 20/80تفکر 

 نامتعارف است. 20/80تفکر 

 طرفدار اصل لذت است. 20/80تفکر 

 به پیشرفت باور دارد. 20/80اصل 

 راهبردي است. 20/80اصل 

 غیرخطی است. 20/80تفکر 

 کند. همت عالی را با رفتار آرام و مطمئن ترکیب می 20/80تفکر 

 براي افراد 20/80هاي  بصیرت

 زمان آماده به کارگیري است.

 انقالب زمان: فصل دهم

 و انقالب زمان 20/80اصل 

 مدیریت بهترِ زمان هدف نیست!

 20/80بدعت زمانی 

 زمان، خط مهربان میان گذشته، حال و آینده است.

 یک چاشنی براي انقالبیون زمان

 کار اشتباه و عذاب وجدان را رها کنید.

 رهاي تحمیلی دیگران رها سازید.خود را از اجبا



  ۹ فهرست مطالب 

 

 در کاربرد زمان نامعمول و نامتعارف باشید.

 کند چند برابر کنید. درصد عایدتان می 80درصدي را که  20

 هاي کم ارزش را حذف یا کم نمایید. فعالیت

 چهار تصویر از کاربرد نامعمول و نامتعارف زمان

 سه مشاور مدیریتی بسیار نامعمول

 رزش از زمانده استفاده کم ا

 گانه استفاده پر ارزش از زمان ده

 آیا انقالب زمان عملی است؟

 انقالب زمان را آغاز نکنید، مگر آنکه بخواهید انقالبی باشید.

 خواهید به دست آورید. توانید آنچه را می فصل یازدهم: همیشه می

 با سبک زندگی آغاز نمایید.

 شغلتان چطور؟

 حرفه مسئله مجزایی نیست.

 کند؟ وع کاري شما را به شادترین فرد تبدیل میچه ن

 پول چطور؟

 چند برابر کردن پول ساده است.

 شود. در ارزش پول مبالغه می

 فصل دوازدهم: با اندك کمکی از سوي دوستانمان

 آورد: بخش فراهم می سه فرضیه انگیزه 20/80اصل 

 رابطه شخصی برتر خود را تهیه کنید. 20جدول 

 نظریه دهکده

 اي پیمانان حرفه ط و همرواب

دهند تـاریخ را   افرادي که اتحادها و دوستیهاي مؤثر براي خود تشکیل می

 زنند. رقم می

 شما به تعداد اندکی متحدان کلیدي نیاز دارید.



  ۱۰ فهرست مطالب 

 

 متحدان موفقیت

 لذت متقابل

 احترام

 هاي مشترك تجربه

 رابطه متقابل

 اعتماد

خـالی متحـدانتان را بـا    اي خود هستید، ظـرف   اگر در ابتداي مسیر حرفه

 دقت پر کنید.

 روابط با مشاوران آگاه

 قطاران روابط با هم

 کنید هایی که شما در آنها به عنوان مشاور عمل می ارتباط

 اتحادهاي چندسویه

 گیري نتیجه

 هاي آینده اي در مورد فصل نکته

 زرنگ و تنبل: فصل سیزدهم

 ر و رایج است.اي و کسب درآمد، بسیا عدم تعادل در موفقیت حرفه

 کند؟ چرا برنده همه چیز را از آنِ خود می

 یک پدیده مدرن است!» همه چیز براي برنده«

 بوده است. 20/80موفقیت همیشه پیرو اصل 

 اي هم مصداق دارد. هاي غیر رسانه ة چهره دربار 20/80آمدهاي  در

 همه این مطالب براي بلندپروازها به چه معناست؟

 دي متخصص شوید.در عرصه بسیار محدو

اي را برگزینید که از آن لـذت ببریـد و بتوانیـد در آن برتـر      نقش یا حرفه

 باشید.

 پی ببرید که دانش، قدرت است.



  ۱۱ فهرست مطالب 

 

هاي محوري خود را بشناسید و بهترین خدمات را به آنان  بازار و مشتري

 ارائه دهید.

درصـد   80درصد کوششـها،   20معلوم کنید که در چه مکانها و زمانهایی 

 عایدي دارند.

 در حرفه خود به سرعت یک خودفرما شوید.

 ارزش آفرینان واقعی را تا آنجا که امکان دارد استخدام کنید.

 پیمانکاران را تنها در مهارت محوري خود به کار گیرید.

 از اهرم سرمایه بهره ببرید.

 خالصه فصل

 چند برابر کردن پول

 پول، پول، پول: فصل چهاردهم

 است. 20/80پول پیرو اصل 

  در خَلق پول 20/80هاي  بینش

 گذاري را بازتاب شخصیت خود قرار دهید. فلسفه سرمایه

 آمدساز و نامتعادل باشید. پیش

 گذاري کنید. عمدتاً در بازار سهام سرمایه

 گذاري نمایید. به صورت بلندمدت سرمایه

 هید.گذاري را انجام د هنگام منفی بودن یا رکود بازار بیشترین سرمایه

 بینی کنید، آن را دنبال نمایید. توانید بازار را پیش اگر نمی

 گذاري را بر پایۀ تخصص خود انجام دهید. سرمایه

 هاي بازارهاي در حال ظهور توجه نمایید. ها و مزیت به شایستگی

 بار را حذف کنید. موارد زیان

 منافع خود را پیش ببرید.

 گیري نتیجه

 فصل پانزدهم: هفت عادت شادمانی



  ۱۲ فهرست مطالب 

 

 دو راه براي شادتر بودن

 ؟ آیا افراد در مقابله با ناشادي ضعیف نیستند

 علم تأییدکننده اختیاري بودن شاد زیستن است

 وابستگی حساس به شرایط آغازین

 به گذشته بازگردید تا شادي را بیابید

 توانیم خودمان را شادمان سازیم با تقویت هوش هیجانی می

 توان شادتر بود. با دگرگونی طرز فکر درباره رویدادها می

 براي شادي بیشتر، درباره خود طور دیگري بیندیشید.

 با تغییر رویدادها خود را شادتر سازید.

 تر سازید. بینید خود را شادمان با انتخاب افرادي که آنان را بیشتر می

 از قفس مارها دوري کنید.

 مانی بیشترهاي روزانه براي شاد عادت

 تدابیر میان مدت براي شادي در آینده

 گیري نتیجه

 

 20/80هاي تازه: نگاهی نو به اصل  بخش چهارم / بینش

 20/80دو بعد اصل : فصل شانزدهم

 هاي خوانندگان  بینش

 کند: مایکل کلود در این زمینه چهار بصیرت جدید پیشنهاد می

 اربرد دارد؟واقعاً در زندگی شخصی افراد ک 20/80آیا اصل 

 درصد حیاتی و مهم نیست؟ 20درصد نظیر  80آیا 

 20/80دو بعد متفاوت اصل 

 براي پیشرفت مسئولیت بپذیرید.

 

 



 

 

 

 

 

 پیشگفتار مترجمان

ترین اصول حاکم بر طبیعت اسـت.  قانون یا اصل پارتو، یکی از جهان شمول

کنـد کـه   مـی شود، اینگونه بیان هم شناخته می 20/80این اصل که به نام اصل 

گیرنـد، یـا   درصد منـابع نشـات مـی    20ها از درصد نتیجه 80در اکثریت موارد، 

آورنـد. بنـابراین   درصد دستاوردها را به ارمغان مـی  80ها، درصد تالش 20آنکه 

ایـن توزیـع کـه    هاي اطراف ما حاکم است. توزیعی نه چندان برابر بر تمام پدیده

نسته نام قابل قبـولی بـراي ایـن بیـنش     است، توا نزدیک 20/80اغلب به نسبت 

تـر  هاي بیشمار این واقعیت همه گیر، انسان را بر تفکر عمیـق رقم بزند.  مصداق

توانـد بـه افـراد در اسـتفاده بهتـر از منـابع خـود        دارد و میبر این موضوع وا می

تـوان بـه    مـی  هاي این اصل ترین مصداقاي کند. از برجستهکمک قابل مالحظه

 20«، »درصد افراد اسـت.  20درصد ثروت در اختیار  80«یر اشاره نمود: موارد ز

درصـد فـروش    80«، »کنند.ها را از آنِ خود میدرصد موفقیت 80درصد افراد، 

، »درصد از تولیدکنندگان آن محصـول اسـت   20یک محصول خاص، مربوط به 

 و حتـی » شـود هـا ناشـی مـی   درصد تالش 20درصد درآمد و موفقیت از  80«

و » اسـت  درصـد افـراد تقسـیم شـده     20هشتاد درصد شادي در میـان  «اینکه 

 هزاران مثال دیگر.  

ــ  ــارد کُ ــهورترین    چریچ ــه از مش ــاب، ک ــن کت ــالی ای ــنده پرتغ ، نویس

رود، در ایـن  کارفرمایان، و مشاوران امور کسب و کار در دنیا به شمار مـی 

بـراي داشـتن   توان اصل پـارتو را  دهد چگونه میکتاب به خوبی نشان می

تر و همچنین زنـدگی شـادتر بـه    بخشاي بهتر، پردرآمدتر و رضایتحرفه

کار برد. او معتقد است تمام اینها با کار کمتر و در عوض تمرکز بیشتر بـر  

تـرین  در این کتـاب کـه پرفـروش    چتر عملی خواهد بود. کُموارد بااهمیت

الب و رایج مبنـی  رود، تفکر غبه شمار می 20/80کتاب او در حوزه بینش 

بر اینکه کار بیشتر با موفقیت بیشتر همراه است را به صراحت بـه چـالش   

دهـد کـه   هاي فراوان و کاربردي به روشـنی نشـان مـی   کشد و با مثالمی

تمرکز بر موارد کم تعداد با اهمیت تنها راه پیشرفت و موفقیت در زمینـه  



  ۱۴ فهرست مطالب 

 

 باشد.  زندگی می دیگر عصرهايشغلی و 

نیمی از مطالب کتاب را بـه مسـائل مربـوط بـه موفقیـت       بیش از کُچ

دهـد. در مقـام   ها و ارتقاي کیفیت و فروش در آنها اختصـاص مـی  شرکت

هاي مربوط به کسب و اي با فعالیتترجم، معتقدیم هر کسی که به گونهم

هـا کـه بـه    کار در ارتباط است، به خصوص صاحبان کسب و کار و شرکت

الت و خدمات خود و بهبود کیفیـت هسـتند،   دنبال افزایش فروش محصو

به میزان قابل توجهی از مطالعه این کتاب که آکنده از مثالهـاي عملـی و   

 مند خواهند شد.ملموس است، بهره

در ترجمه این کتاب تالش فراوانی براي سلیس و قابل فهم بودن متن 

لی را بر هاي احتماایم. امیدواریم کاستیبراي خوانندگان عزیز انجام داده

 در میان بگذارید.  ما ما ببخشایید، و نظرات خود را با

در پایان از تمام افرادي که ما را در ترجمه و تهیـه ایـن کتـاب یـاري     

کنیم. به ویژه از جناب آقـاي حسـینعلی   کردند، صمیمانه سپاسگزاري می

هـایی از ایـن کتـاب یـاري نمودنـد.      مقیمی کـه مـا را در ترجمـه بخـش    

مام دوستان خود در انتشارات پارسیا و نوآور به خـاطر تمـام   همچنین از ت

زحماتی که براي تهیه هر چه بهتر این کتـاب متحمـل شـدند، بـه ویـژه      

رضا نصیرنیا، مدیریت محترم انتشـارات پارسـیا، و سـرکار    جناب آقاي علی

رویی تقبل کرده و  که کار دشوار حروفچینی کتاب را با گشادهخانم بیگلی 

   کنیم. دقت فراوان به انجام رساندند، صمیمانه تشکر میآن را با 
 
 امیر کامگار 

 سید محمد حسینی بهشتیان 

 1391تابستان  



 

 

 

 

 مقدمه ویرایش دوم

 1997ایـن کتـاب را در آفریقـاي جنـوبی نوشـتم و در تابسـتان        1996سال 

در لندن آغاز کردم. هنوز خستگی رفت و آمـد از ایسـتگاه رادیـو    معرفی آن را 

شدم که برنامه مـرا   آورم، و معموالً متوجه می ه ایستگاه تلویزیون را به یاد میب

رفـت کسـی    اند. هنگامی هم که برنامه ام روي آنتن می آخر گذاشته در دقایق 

هاي یک اقتصاددادن ایتالیایی گمنـام متعلـق بـه اواخـر قـرن نـوزده        به یافته

در یــک گفــت و گــوي  داد. زمــانی یکــی از گوینــدگان اي نشــان نمــی عالقــه

اي؛ اینجـا چـه    شـما کـه خـودت ایـن اندیشـه را نیـاورده      «تلویزیونی گفـت:  

این را به یاد بیاوریـد  «اي فکر کنم گفتم:  من هم بدون اینکه لحظه» کنی؟ می

هـاي   که سنت پال و نویسندگان دیگـرِ انجیـل بـراي پـرآوازه کـردن اندیشـه      

خواسـتم چنـان    مـی » ودنـد. عیسی (ع) که هنوز شهرتی نداشت بسیار مؤثر ب

 مفهومی را برسانم، اما در حقیقت کلمات درست به زبانم نیامد.  

افسرده و سرخورده به کیپ تاون بازگشتم. پس از آن معجزه کـوچکی رخ  

بینی مشـهور   داد. ناشر انگلیسی که مدیریت نشر را به عهده داشت و به بد

روابـط عمـومی در   بود از طریق فاکس به من خبر داد که به رغم شکست 

هزار جلد آن بـه   700رود. در واقع  تبلیغ، کتاب بسیار خوب به فروش می

 . شده بودزبان ترجمه  24فروش رسیده و به بیش از 

هـا و   یک قرن پس از آنکه ویلفردو پارتو به رابطـه همیشـه نامتقـارن میـان داده    

کـنم   کر مـی ها پی برد و با گذشت یک دهه از تفسیر مجدد اصل پارتو ف خروجی

 توان گفت این اصل آزمون گذشت زمان را با موفقیت گذرانده است. می

از خواننــدگان و  انــد، بازخوردهــاي بســیاري کــه در کــل مثبــت بــوده

ام و باخبر هستم که در سطح جهـان شـاید صـدها     منتقدان دریافت کرده

 اي فزاینـده در کـل   هزار نفر اصل پارتو را در کار و حرفه خود و بـه گونـه  

 اند. زندگیشان مفید دانسته

دو کاربرد متضـاد دارد. از یـک سـو ایـن اصـل یـک مشـاهده         20/80اصل 
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رود کـه   آماري و یک الگوي ثابت شده کمیتی، معتبر و مانـدگار بـه شـمار مـی    

سازد تـا سـود    خواهان را خشنود می افراد خواهانِ سهم بیشتر از زندگی و برتري

فشـان کـاهش دهنـد؛ و    اهداها را در تعقیـب   هبیشتري ببرند، یا کوششها و هزین

(نسـبت خروجـی بـه ورودي)     به گونه مؤثري بـه رانـدمان یـا کارآمـدي خـود      

هاي اندکی را بشناسیم که نتایج آنها به نسبت فعالیـت   بیفزایند. اگر بتوانیم علت

تـوانیم در تمـام کارهـاي خـود بسـیار       ما بسیار زیادتر از میزان معمول باشد، می

دهد دستاوردهاي خود را بزرگتـر سـازیم    اجازه می 20/80تر شویم. اصل کارآمد

 بدون آنکه در سیطره اضافه کاري قرار بگیریم.  

شود؛ زیـرا   اما از سوي دیگر، جنبه کامالً متفاوتی در این اصل دیده می

نماید و از آنجا که الگوي همسان اعـداد همـه    سست، مرموز و پیچیده می

آید، و نه تنها به کارآمدي و رانـدمان   یی به نظر میشود جادو جا ظاهر می

گـردد. از ایـن احسـاس کـه بـا       بلکه به تمام ارزشهاي زندگی مرتبط مـی 

قانونی مرموز همه به یکدیگر و همگی به جهان مرتبط هستیم و آویخـتن  

 شویم.   زده و بیمناك می تواند زندگیمان را تغییر دهد حیرت به آن می

سـازد   کنم آنچه کـه ایـن کتـاب را متفـاوت مـی      کر میدر نگاه به گذشته ف

است. در گذشته در حوزه کسـب و کـار بسـیاري     20/80گستردگی دامنۀ اصل 

یابد، اما تـا آنجـا کـه     دانستند که بازدهی کسب و کار با این اصل افزایش می می

 دانم براي بهبود کیفیت و عمق زندگی هرگز به کار نرفته است. من می

به طور کامل طبیعت دوگانه این اصل برایم آشکار شـد   با دقت بیشتر

بیشتر و ارتقاي زندگی با کاربرد  اي حرفه و از دو جنبه آن، یعنی کارآمدي

ام، چنین  گونه که در بخش جدید کتاب آورده راهی ساده آگاه شدم. همان

دهـد. از منظـر بحـث     ین و یانـگ را نشـان مـی   ی  ویژگی دوگانه ،امتدادي

ــدگی«رد ایــن اصــل در منطقــی، کــارب ــازدهی شــغلی«و » ارتقــاء زن ، »ب

تضادهایی مشهود و مکمل یکدیگرند. کارآمدي بیشتر، فضا را بـراي رشـد   

کند، بنابراین براي پیشرفت در زندگی، باید وقایع اندکی  در زندگی باز می

 هایمان مهم هستند مشخص کنیم.را که در کار، بر روابط و سایر فعالیت

پذیرفتنـد، چـون    اد تفسیر مجدد من از اصل پارتو را نمیالبته همه افر
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برانگیزي به وجود آمد که مرا متعجـب   پس از انتشار کتاب بحثهاي جدال

ساخت. کتاب حامیان متعصـبی هـم داشـت و افـراد زیـادي بـرایم نامـه        

را به کلی تغییر داده  هاگفتند این کتاب حرفه و زندگی آن نوشتند و می می

هـاي   اد بسیاري هم گسترش و تعمیم این اصل را به جنبـه است. البته افر

نـد.  ود را شـفاف و روشـنگرانه بیـان کرد   غیرکاري نپسندیدند و تلقـی خـ  

اما من به صداي مخـالف آنـان    ،اند مخالفان، مرا به مرور گذشته بازگردانده

تـر فکـر کـنم.     عمیـق  20/80خوشامد گفتم، چون ناگزیر شدم بـه اصـل   

 ام، امیدوارم ایـن صـداي مخـالف    ش پایانی نشان دادهگونه که در بخهمان

 خوانندگان به فهم بیشتر طبیعت دوگانه آن کمک کرده باشد.

 

 مطلب جدید این ویرایش چیست؟ 

است. من بخش پایـانی را از  » بیشتر«در واقع » کمتر«در ابتدا باید بگویم 

جامعه  در 20/80انتهاي کتاب برداشتم چون آن مبحث براي کاربرد اصل 

و سیاست کوششی ناموفق بوده است و در مقایسه با دیگر بخشهاي کتاب 

آمـد سـخت بـه     که اظهارنظرهاي مثبت و منفی را برانگیختند به نظر می

گیري را در بخـش پایـانی بـاقی     زمین خورده است. لذا تنها قسمت نتیجه

 کند.   گذاشتم که آن هم افراد را به فعالیت تشویق می

ام و آن را  ایانی یک بخش کامالً جدید را جـایگزین کـرده  به جاي بخش پ

ام که مطالب برجسته از یک دهه بازبینی، گفتگو،  اصل یین ـ یانگ نامیده 

هاي ایـن اصـل را بـه روشـنی بـه تصـویر        ها و بهترین انتقاد ها، ایمیل نامه

کند. باید بگویم که باور دارم ایـن بخـش    بندي می کشد و آنها را دسته می

و اثربخشـی   20/80را به سطح هوشیاري بیشتر و فهم بهتري از اصـل  ما 

 سازد. آن رهنمون می

 ریچارد کچ 

 استپونا ـ اسپانیا  

 2007فوریه  



صل  بخش چها / بينش  : نگاهي نو به    ۱۸ ۲۰/۸۰ها تا

 

 

 

 

 عجیب و نامنظم استجهان 

گوید در هر جمعیت آماري برخـی   می 20/80چیست؟ اصل  20/80اصل 

د. یـک معیـار یـا    وقایع به احتمال زیاد از وقایع دیگر بسیار مهمتر هسـتن 

هـا و   درصد علـت  20ها از  درصد نتایج یا خروجی 80فرضیه این است که 

 آیند. گاهی از نسبت بسیار کوچکتري از یک نیروي قوي به دست می

دهـد.   زبان روزمره تصویر خوبی از این موضوع پیش رویمان قـرار مـی  

 لغـت متـداول دو   700نویسی کشف کرد کـه   من مخترع کوتاه ایزاك پیت

 700توان گفت مشتقات این  دهند، و می سوم گفتگوهاي ما را پوشش می

 آورند. درصد لغات گفتار روزمره و معمول را فراهم می 80کلمه، 

بیش از نـیم میلیـون    فرهنگ لغات مختصر آکسفورددرصد لغات ( یک

تـوانیم آن را   کشند که می درصد بارِ سخن را بر دوش می 80کلمه دارد)، 

 20 ،درصد گفتگوهاي روزانـه  99اي مشابه، در  امیم. به گونهبن 1/80اصل 

را پـیش رویمـان    20/99بـریم کـه رابطـه     درصد کلمـات را بـه کـار مـی    

 گذارد. می

سـازند. یـک پـژوهش تـازه      را آشکار می 20/80ها به خوبی اصل  فیلم

درصد فروش گیشه را بـه   80نشان داده است در حدود یک درصد فیلمها 

 دهد.   را نشان می 1/80که در حقیقت قاعده آورند  دست می

هـا رابطـه میـان     یک فرمول جادویی نیست. گاهی وقـت  20/80اصل 

تر اسـت، امـا بـه     نزدیک 30/70به  1/80یا  20/80نتایج و علل نسبت به 

آورنـد. جهـان بـه     درصد نتایج را به وجود مـی  50درصد علتها  50ندرت 

 و وقایع اندکی حقیقتاً مهم هستند.پذیر نامتعادل است  بینی اي پیش گونه

هاي کارآمـد انـدك نیروهـاي قدرتمنـدي را در کـار و       افراد و مؤسسه

برند تا در جهت منافع آنان عمل کننـد. شـما هـم     زندگی خود به کار می

 توانید به چگونگی آن پی ببرید. می


