
 . یدمتفاوت انجام ده اساساًوکار را کسب  ؛کنید  ینوآور . ۲

 

بهتر   ، خوب ییده ا یک یاجرا  ایبه معنبلکه ، مبتکرانه ای یدهداشتن انه به معنی  وکار کسب   در  ینوآور  ب،اغل

این   معمولا  کنند.یرورو می ز یگر کس دبهتر از هر  یبا انجام کار  را  ی فعل یت اغلب وضعمیلیاردرها   .است از رقبا 

انتقادات  سابق باشد با  وه یش  همان  به ز یچهمه  خواهند می  شخصی منافع  ه دلیلب ی که افراد  سوی  ازافراد 

 .شوند مواجه می  یاریبس

 

 هانمونه 

  های یستمس  شرکت استعفا داد و IBM آی بی ام شرکت کامپیوتری از (Ross Perot)پِرُت  راس  •

که از همسرش قرض گرفته   ی دلر ۱۰۰۰با  ۱۹۶۲را در سال ( EDS ای دی اس )  یکیالکترون یاطالعات

کارمندان    یبرا  یادز   یهامشوق ایجاد    ،یدی تولیرغ   کم  هایهزینهناشی از    رتقد   ه دلیلب   او  .داد  یلبود، تشک

  ی، )به طور جالب .آورد  وجودبه  موفق یوتریوکار خدمات کامپکسب  یکبه سرعت  ،یروکراس وو حداقل ب

  نیو به هم شد  یکنزد ام ی ب ی آخود به  یوتری گسترش بخش خدمات کامپ یدهدر واقع با اراس پِرُت 

بدلیل  معلوم شد،  بعدها .را انجام دهد( کاری ش تجارت برای موفقیتگرفت که خودش  یماو تصم یلدل

در   پِرُت   . گرفته بودی قرار  مکان درست  در  ای دی اس یوتری افزایش یافت؛ خدمات کامپ ی تقاضا برااینکه  

  ی برا  تریشوکار بسبک یجادا یمهارت داشت که از ابتکار خود برا افراد مبتکرسازمان پر از  یکساخت 

ای  در بازار سهام قرار گرفت، سهام    ،ای دی اس ،  ۱۹۶۸با گذشت زمان در سال    .کردند می   تفاده شرکت اس 

خود را   حق کنترل سهام او بعدها .داشتدلر  یلیارد م 5/۱از  یش ب ی معادل با ارزش  ،پِرُت راس  دی اس 

به نام   را یدیت جد و شرک فروخت  (General Motors)  موتوردلر به جنرال  یلیارد م 55/۲به مبلغ 

تا قبل از اولین عرضه سهام شرکت او در   .کرد یاندازراه  ( Perot Systems) های پِرُتشرکت سیستم

 . دلر بود یلیاردم ۱/۲از  یشاو ب ید در شرکت جد پِرُت سهم  ،۱۹۹۹سال 


