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پیش گفتار مرتجم

پیشــرفت شــغلی یکی از جنبه های پیشرفت انســانی است که 
می تواند رضایــت، درآمد و منزلت اجتماعی باالتــر را برای فرد به 
همراه داشته باشد. امروزه بسیاری از سازمان ها و بنگاه های اقتصادی، 
برنامه های گوناگونی را برای ارتقای سطح دانش یا انگیزش کارکنان 
خود اجرا می کنند. با وجود این، بخش قابل توجهی از پیشرفت شغلی 
هر فرد امری درونی بوده و بــه برنامه ریزی فردی، مدیریت صحیح 
اســتعدادها و توانمندی های خود و از همه مهم تر عزم و اراده جدی 

خوِد فرد برای پیشرفت بستگی دارد.
برایان تریســی در این کتاب به بررســی 21 اصــل کلیدی برای 
برنامه ریزی، تعیین اولویت ها در مسیر پیش رو و نیز عوامل مهم دیگر 

در شکوفاسازی استعدادهای فردی در محیط کار می پردازد.
این کتاب دوازدهمین جلد از مجموعه کتاب های جدیدی است 
که به قلم برایان تریســی نگاشــته و به همت انتشارات دنیای اقتصاد 
وارد بازار نشــر ایران شــده اســت. در پایان امیدوارم این کتاب به 
خوانندگان پارســی  زبان کمک کند تا ضمــن افزایش دانش خود از 
مدیریت فروش، با هدایت بهتر تیمشــان، به رشد و بالندگی بیشتری 

در حوزه کسب وکارشان دست یابند. 
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مقدمه

چرا برخی افراد در شغل خود از بقیه موفق ترند؟ چرا برخی افراد 
در موقعیت حرفه ای خود رشد کرده، سریع تر ارتقای شغلی یافته و به 

رضایت بیشتری در زندگی و کار خود دست می یابند؟
آیا فردی که در هر ســال 250 هــزار دالر درآمد دارد، 10 برابر 
باهوش تــر، بهتر و توانمندتر از فردی اســت که درآمد ســالیانه 25 
هــزار دالری دارد؟ البته که این طور نیســت! در یک پژوهش علمی، 
از هزار نفر شــرکت کننده آزمون استاندارد بهره هوشی به عمل آمد. 
باهوش ترین افراد در این جمعیــت آماری، فقط 2/5 برابر باهوش تر 
از کســانی بودند که کمترین ضریب هوشی را داشتند. با وجود این، 
تفاوت میان درآمد در میان مجموع شرکت کنندگان در این مطالعه به 
شدت چشمگیر بود. درآمد سالیانه ُپردرآمدترین فرد در میان این هزار 

نفر، 100 برابر بیشتر از کم درآمدترین آنها بود.
نکته جالب دیگری نیز در این مطالعه مشخص شد. کسی که بیشترین 
درآمد را داشــت، از باالترین ضریب هوشــی برخوردار نبود. همچنین 
پایین ترین ضریب هوشــی متعلق به کم درآمدترین افراد نبود. هوش )یا 
همان استعدادهای خام طبیعی( فقط تا حدی می توانند بر کامیابی یا ناکامی 
فرد تاثیر بگذارند. در مقابل، عوامل بسیار موثر دیگری نظیر ویژگی های 
فردی، سخت کوشــی، یادگیری پیوســته و نیز مدیریت زمان به شکلی 
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درست، از دیگر پیش نیازهای موفقیت به شمار می روند. 

مفهوم برگ برنده

بر اســاس اصل پارتو1، 20 درصد برتر از افرادی که بیشترین درآمد 
را دارنــد، 80 درصد از مجموع درآمد آن حوزه از کســب و کار را به 
دست می آورند. در عین حال، 80 درصد پایینی نیز فقط 20 درصد از 
مجموع درآمد را به دست می آورند. اما چرا این پدیده روی می دهد؟
ما پس از ســال ها مطالعه و بررسی، در نهایت به پاسخ این پرسش 
دست یافتیم. اصلی ترین نکته در این میان مفهوم برگ برنده2 است. بر این 
اساس، تفاوت های جزئی و حاشیه ای در زمینه شایستگی در حوزه های 
کلیدی و ضروری، می تواند به تفاوت هایی چشمگیر در نتایج بیانجامد. 
بر این اساس، ضعف های جزئی در زمینه مهارت های اصلی می تواند مانع 
دســتیابی فرد به موفقیت و درآمد باال شود و در این میان، آگاهی یا عدم 

آگاهی فرد از این ضعف ها نیز تاثیری بر این روند ندارد.
در مسابقه اسب دوانی می بینیم که اسب برنده، جایزه ای 10 برابر 
اســب دوم را به دست می آورد. آیا این بدان معناست که اسب برنده 
10 برابر سریع تر از اسب دوم دویده است؟ بی تردید این گونه نیست! 
تفــاوت میان برنده ها و بازنده ها و نیز قهرمانان و آنهایی که در تاریخ 
فراموش شــده اند، فقط حدود 3 درصد در عملکــرد در حوزه های 

ضروری و حیاتی است. 

عملکرد نخبگان

کی اندرس اریکســون3، در مطالعات خود دربــاره عملکرد نخبگان 
به این نتیجه رســید که افراد برتــر در حوزه های مختلف، دارای یک 
ویژگی مشــترک هســتند و آن هم اینکه زمان زیادی را برای تقویت 

1- Pareto principle 2- winning edge concept 3- K. Anders Ericsson
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مهم ترین مهارت های الزم در فعالیت شغلی شان اختصاص می دهند. 
این در حالی است که سایر افراد از این ویژگی برخوردار نیستند. 

شعر معروفی از هنری وادزوورث النگفلو1 است که توصیف کننده 
افراد موفق است. شعر بدین مضمون است که: ارتفاع و اوجی که مردان 
بزرگ بدان رسیده اند، حاصل پرواز ناگهانی آنها نیست؛ بلکه شب هنگام 

وقتی دوستانشان خواب بودند، آنها در حال باال رفتن بودند.

مجموعه ای از جزئیات مهم

این کتاب دربردارنده 21 مفهوم کلیدی است که می توانید از آنها برای 
تقویت پیش نیازهای اساســی در رشد فردی خود استفاده کرده و در 
عین حال، از نقص هایی که مانع دســتیابی شما به موفقیت می شوند 

نیز رها شوید. 
این کتاب بر اســاس »قانون انباشت«2 نگاشته شده است. بر اساس 
این قانون، وقتی موارد جزئی روی هم قرار می گیرند می توانند بســیار 
تعیین کننده و سرنوشت ســاز باشــند. هر کاری که به صورت روزمره 
انجام می دهید، هر تصمیمی که می گیرید، هر کاری که موفق به انجامش 
می شوید یا در انجامش ناتوان می مانید، طی زمان روی هم انباشته شده و 

خود را در قالب موفقیت یا ناکامی به شما نشان می دهند. 
به کارگیری پیوسته اصول مطرح شده در این کتاب، شما را به شکلی 

بسیار سریع تر از آنچه می اندیشید، به موفقیت های بزرگ تر می رساند. 

1- Henry Wadsworth Longfellow 2- Law of Accumulation


