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ایجاد فرهنگ عمل گرایی در کسب وکار خود 
تهیه مطلب: مریم فتح الهی - تیم تحریریه مدیرسبز

رهبر سازمان مسئول نتایج است و نتایج حاصل فرهنگ عمل گرایی است. این یعنی 

به جز شرایط غیرمنتظره، همه باید به وعده هایشان عمل کنند. شاید هرکسی به این 

روش عمل نکند، ولی انتظار شرکت این است که به اهدافش برسد، نه اینکه شکست 

بخورد. برای ایجاد چنین فرهنگی باید چند کار را انجام دهید.

۱. تعیین و بیان اهداف
با این حرکت ساده تعیین و بیان اهداف، احتمال موفقیت استارتاپتان باال خواهد 

برای  روز به روز  راهنمای  یک  و  می شود  ایجاد  سازمان  در  همدلی  این طوری  رفت. 

کارکنان مشخص خواهد شد.
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۲. سنجش روند پیشرفت
اهداف وقتی به درد می خورند که روند پیشرفت را بسنجید. سنجش هر کاری آن 

را به سرمنزل مقصود می رساند. این یعنی اگر اهداف درستی انتخاب نکنید، کار 

اشتباه پیش خواهد رفت. باید در استارتاپ هر هفته نتایج را بررسی گزارش کنید.

۳. کانون پاسخ گویی را مشخص کنید
اهداف است، یک  به  نفهمید چه کسی مسئول دستیابی  ثانیه  اگر در عرض ده 

عالی  آدم های  می کنند.  قبول  را  پاسخگویی  آدم های خوب،  دارد.  ایراد  کار  جای 

پاسخگویی را طلب می کنند. وقتی کسی بفهمد زیر ذره بین و مسئول پاسخگویی 

است، انگیزه  موفقیتش باال می رود.

۴. قسمتی از راه حل باشید
رهبر باید بخشی از راه حل باشد، نه مساله. این یعنی شما یا فرهنگ عمل گرایی 

ایجاد می کنید یا فرهنگ خوش بینی بی قاعده و بی دلیل را ترویج می دهید. شما 

باید الگوی بقیه باشید و به وعده هایتان عمل کنید.

۵. به افراد موفق پاداش دهید
باید به افراد تاثیرگذار در استارتاپتان پاداش دهید. می توانید از امتیازهای جانبی، 

پول، مرخصی یا ناهار مجانی استفاده کنید. مهم این است به افراد موفق جایزه 

دهید، نه کسانی که فقط دنباله رو بقیه هستند.

۶. تا جایی جلو بروید که مساله حل شود یا دیگر مهم نباشد
کسی  چه  کنند.  کار  موضوعات  داغ ترین  و  جدید ترین  روی  دارند  دوست  همه 

تحول آفرین  محصول  سراغ  فعلی،  محصول  مشکالت  حل  به جای  ندارد  دوست 

بعدی برود؟ نباید پروژه های قدیمی و خسته کننده را نادیده بگیرید. رفع باگ برای 

شما مالل آور است، نه برای مشتری که تازه محصولتان را خریده است.
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