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آیا باید کسب وکارتان را رها کنید؟
جان بویتنوت - مجله پنجره خالقیت

افراد گاهی نمی توانند تصور کنند که شاید الزم است از کسب وکارشان دست بکشند 

و از آن خارج شوند. گاهی اوقات خارج شدن از یک کسب وکار می تواند کار درستی 

باشد. داشتن یک استراتژی خروج کاری عاقالنه است اما باید بدانیم چه زمانی باید 

این کار را انجام دهیم. در حالی که پاسخ درست برای هر مورد شخصی متفاوت 

خواهد بود. چند موقعیت در زیر گفته می شود که در آن ها تعطیل کردن کسب وکاری 

که ساخته اید عملی معقول است.

1. آنقدر سرتان شلوغ است که اگر وقت نگذارید همه چیز از هم می پاشد
راه اندازی کسب وکار خودتان نیاز به مقدار زیادی سخت کوشی و ساعات کاری طوالنی 

و خسته کننده دارد. هرچند اگر تا دیروقت بیدارید و تا آخر هفته کار می کنید، این 

اصال خوب نیست. پیش از آنکه دست از تالش بردارید، روش هایی را برای متعادل 
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کردن زندگی تان پیدا کنید. مسئولیت ها را به کارکنان قابل اعتماد خود محول کنید 

و به خوبی به آن ها آموزش دهید.

با این حال اگر شما با این کار نیز به موفقیت نرسیده اید، شاید وقت آن باشد که 

به فروش کسب وکار خود و رفتن به سراغ رویای بعدی تان فکر کنید.

2. سالمتی شما مرتبا در معرض استرس است
با همه قوت و سازگاری ما، انسان بودن می تواند شکننده باشد. انسان ها مقاومت 

کارآفرینان  می شود  موجب  استرس  این  بر  عالوه  می پذیرند.  را  دست کشیدن  و 

اگر شما  باشند.  مستعدتر  افسردگی  ذهنی همچون  بیماری های  به  نسبت  حتی 

حس می کنید خسته هستید یا مرتبا بیمار هستید، شاید بدن شما به شما عالمت 

می دهد که وقت آن است از بار خود کم کنید یا آن را کامال بر زمین بگذارید.

ابتدا برای مراقبت از روان و جسم خود یک قرار مالقات با پزشکتان بگذارید. سپس 

از جایگاه  را  می توانید به طور جدی درباره کاهش وظایفتان فکر کنید، خودتان 

مدیرعامل شرکت حذف کنید یا کسب وکارتان را به طور کلی بفروشید.

3. شما باید به طور مداوم به دنبال مشتریان جدید باشید
اگر کسب وکار شما به طور مداوم باید به دنبال خریداران دست اول تر باشد و به 

طور همزمان نمی تواند مشتریان سابق و فعلی را راضی نگه دارد، کسب وکار شما در 

معرض خطر است. توجه بیشتر به بازاریابی و واحدهای خدمات مشتری می توانند 

به این مسائل کمک کنند.

با این حال اگر این تالش ها را داشته اید و به موفقیت نرسیده اید شاید وقت آن 

رسیده که آن را یک روزه تمام کنید. بدترین واکنش، تالش بیهوده برای بهبود یک 

وضعیت بد با صرف پول بیشتر است. حاال شما با تجربه ای که به دست آوردید 
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در وضعیت بهتری برای یک اقدام تازه به منظور رسیدن به یک موفقیت بلندمدت 

هستید.

4. شما صبح ها به زور از خواب بیدار می شوید
همه افراد این صبح ها را تجربه می کنند آن هم در زمانی که هیچ چیزی لذت بخش تر 

از گذراندن روز روی مبل در برنامه اینستاگرام و مقداری بستنی نیست. این نشانه 

انسان بودن است و شاید شما نیاز به استراحت دارید.

اگر شما از این روزها تجربه می کنید، نشانه این است که چیزی بسیار مهم تر در 

معرض خطر است. وقت آن است که بررسی کنید چرا باید کاری را ادامه دهید که 

دیگر شما را شاد نمی کند و به خواسته تان نمی رساند.

می دهید  ترجیح  شما  و  می رود  پیش  خوب  شما  بدون  شما  کسب وکار   .5
نباشید

وقتی کسب وکار شما چه با شما و چه بدون شما مانند ساعت کار می کند، متوجه 

می شوید که کار خود را به خوبی انجام داده اید. شما یک کسب وکار پایدار ساخته اید. 

با این حال چون در یک چیز موفق شده اید بدین معنی نیست که قطعا باید انجام 

آن کار را به طور نامحدود ادامه دهید.

از  بیرون  در  را  و شما خودتان  پیش می رود  بدون شما خوب  اگر کسب وکارتان 

شرکت به دنبال فرصت ها و چالش های جدید می بینید، شاید وقت آن است که 

به خروج از کارتان فکر کنید.

بدیهی است که نخواهید تصمیم به خروج از کسب وکار خود بگیرید. این در وهله 

اول یک تصمیم جدی برای شروع یک کسب وکار است. با این حال اگر یک یا چند 

مورد از شرایط باال را تجربه نکرده اید از کارتان دست نکشید.
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یک برنامه خروج قایل اجرا تهیه کنید که نه تنها عالیق خود شما بلکه کسب وکار و 

کارمندانتان را به حساب آورد. سپس شما می توانید به مراحل بعد فکر کنید.
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