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زنان، خانه و کسب و کار
وريبهرهوکاروکسبدرس مدیریت

مقدمه

شروع یک کسب و کار یا فعالیت تجاري شخصی چالش بزرگی است. در این مسیر باید آموزه هاي بسیاري فرا 

از مگرفته شود و بر مشکالت مختلفی نیز غلبه کرد. با این وجود، چنین اقدامی می تواند هم از نظر شخصی و ه

نظر مالی بسیار ارزشمند باشد. دانستن این مساله که می خواهید کار خود را در منزل شروع و مدیریت کنید، در 

وهله اول می تواند تمرکز شما را افزایش داده و در نتیجه عبور و غلبه بر سختی ها و مشکالت را آسان تر کند.

هزینه هاي مربوط به آن، صرف وقت بیشتر در کنار خانواده، عالوه بر این، دالیل دیگري مانند کاهش رفت و آمد و

افزایش درآمد بالقوه، افزایش مهارت هاي شخصی، کنترل بیشتر بر زمان، رضایت شخصی در قبال آنچه که دریافت 

می کنید، مالیات کمتر، انجام کاري که به آن عالقمند هستید و ... در شروع کسب و کار در منزل موثر هستند. 

ادامه برخی از مهمترین دالیلی که در این زمینه تاثیرگذار هستند را مورد بررسی قرار می دهیم.در
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زنان، خانه و کسب و کار
وريبهرهوکاروکسبدرس مدیریت

تعریف کسب و کار

ي آکسفورد کسب و کار به معنی خرید و نویسندگان مختلف، تعاریف متفاوتی از کسب و کار دارند. در واژه نامه
من کسب و کار به فعالیت پول در آوردن و تجارتی که از آن ي النگ فروش و تجارت آمده است. در واژه نامه

.شودپول حاصل شود، گفته می

هایی است که تولید و به زبان ساده، کسب و کار عبارت است از حالتی از مشغولیت و به طور عام، شامل فعالیت
.گیردخرید کاالها و خدمات با هدف فروش آنها را به منظور کسب سود، در بر می

 بر طبق نظر ارویک و هانت و کاري که در آن خدمات یا کارهایی که دیگر افراد جامعه به آن نیاز دارند
و مایل به خرید آن هستند و توان پرداخت بهاي آن را دارند، تولید، توزیع و عرضه می شود. ، کسب و 

کار عبارت است از هر نوع کسب 
که در آن خرید و فروش صورت گیرد، کسب و کار نیست، بر این باورند که هر تبادلی،پترسن و پلومن

.بلکه کسب و کار، هر نوع تبادل تکراري و تجدید شونده ي خرید و فروش است
 پروفسور اون، کسب و کار را یک نوع کاسبی می داند که طی آن کاالها یا خدمات براي فروش در بازار

.تولید و توزیع می شوند

ریف یاد شده می توان دریافت که کسب و کار با خرید و فروش کاالها، تولید کاالها یا بنابراین با توجه به تعا
.عرضه ي خدمات، به منظور به دست آوردن سود، سر و کار دارد

ویژگیهاي کسب و کار

:هاي کسب و کار، عبارتند ازبا توجه به تعاریف کسب و کار، ویژگی

فروش یا انتقال کاالها و خدمات براي کسب ارزش -1
ي کاالها و خدمات معامله-2
تکرار معامالت -3
)ي امور کسب و کارترین و قدرتمندترین محرك ادارهي سود (مهمانگیزه-4
فعالیت توأم با ریسک. کسب و کار، همیشه بر آینده متمرکز است و عدم اطمینان، ویژگی آینده است. از -5

.ره کسب و کار، توأم با ریسک استاین رو، هموا
. ال نکندـدنبه خاصی راـسیدن به نتیجر-3. دـاصی نباشـپایبند به قیود خ-2. دـقل باشتفرد آزاد ومس-6

اي تبعیت نکند.از پیش مشخص شدهقواعداز-5. باشد(متظاهر و وانمودگرا)مدعی-4
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زنان، خانه و کسب و کار
وريبهرهوکاروکسبدرس مدیریت

اهداف کسب و کار

کسب و کار، به دست آوردن سود اقتصادي است، در حالی که این امر، واقعیت باور عمومی این است که تنها هدف 
کند، تنها هدف کسب و کار هم، ندارد. آرویک معتقد است همان طور که انسان تنها با هدف خوردن زندگی نمی

.اندبنابراین، کسب و کارها هم داراي اهداف اقتصادي اند و هم اهداف اجتماعی.کسب سود نیست

اع کسب کارانو
کسب و کار خانگی-1

به هر نوع فعالیت اقتصادي در محل سکونت شخصی که با استفاده از امکانات و وسایل منزل راه اندازي شود 
.کسب و کار خانگی میگویند

کسب و کار تجاري-2
شاملدر واقع، تجارت شاخه اي از کسب و کار خدماتی است. به تعبیري، وضعیت نهایی فعالیت کسب و کار، 

به دو دسته ي خرید و فروش کاالها و خدمات است. کسب و کارهاي تجاري را بر اساس اندازه و میزان پوشش،
.دناصلی تقسیم می کن

کسب و کار بازرگانی -3
کسب و کار اینترنتی -4

ر این نوع کسب و کار به سرعت د.کسب و کار اینترنتی به فروش محصوالت یا خدمات در اینترنت گفته می شود
اقتصاد امروز رشد و پیشرفت کرده است. خرید و فروش اینترنتی به کوچکترین کسب و کارها نیز این امکان و 

فرصت را می دهد که به مخاطبان خود در سطح جهانی با حداقل هزینه دسترسی پیدا کنند
کسب و کار روستایی-5
مداران آن را همچون یک زاي بزرگ، سیاستهاي توسعه، کارآفرینی روستا را به عنوان یک نیروي اشتغالآژانس

اي براي بهبود درآمد خویش برد کلیدي براي جلوگیري از ناآرامی در مناطق روستایی، و کشاورزان، آن را وسیلهراه
کارآفرینی روستایی اساساً تفاوتی با کارآفرینی در شهر ندارد جز اینکه باید آن را در فضاي روستا تصور ؛دانندمی

نمود. 
کسب و کارهاي خانوادگی-6

کسب و کار خانوادگی یک نوع کسب و کار است که صاحبان آن با هم خویشاوند و فامیل باشند. به عبارت دیگر 
به کسب و کارهایی گفته می شود که افراد یک خانواده و خویشاوندان اقدام به تشکیل کسب و کاري می نمایند. 

.اري از کشورها همچون ایتالیا مشاهده نموداین نوع کسب و کار ها را می توان در بسی
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زنان، خانه و کسب و کار
وريبهرهوکاروکسبدرس مدیریت

کسب و کار خدماتی-7

شامل فعالیت هایی است که براي انتقال کاالها و خدمات از مکان تولید به محل مصرف، ضروري اند. بنابراین، 
جه بندي،خرید و فروش کاالها و خدمات و تمام فعالیتهایی را که انجام معادله را تسهیل می کنند(انبارداري، در

بسته بندي، تامین مالی و...)شامل می شوند.

کسب و کارهاي کوچک-8

به منظور تحلیل آماري و با قاعده در خصوص کسب و کار کوچک ، باید گفت که این مقوله داراي قوانین اجرایی 
ند.کتعریف میتجاري است. هر صنعتی بر اساس درآمد و میزان استخدام ساالنه ، اندازه استانداردي را براي خود 
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زنان، خانه و کسب و کار
وريبهرهوکاروکسبدرس مدیریت

کسب و کار خانگی

به هر نوع فعالیت اقتصادي در محل سکونت شخصی که با استفاده از امکانات و وسایل منزل راه اندازي تعریف: 
شود کسب و کار خانگی میگویند.

)Home businessکسب وکار خانگی (الف:
هـاي زیادي براي اجاره یا خرید جاي این که هزینـهآورد و به در این شیوه ، فرد شغل خود را به منـزل می

تواند در منزل خود ، کـار و شغل خود را به انجام برساند. در این نوع کسب و کار ، ارزش ساختمان بدهد، می
شود.صاحب خانه میافزودة کاالها و خدمات تولید شده، نصیب

)Home based businessب: کسب وکار مبتنی بر خانه (
دهند. این روش ، افراد کاالها و خدمات تولیـد شده خود را در درب و یا در داخل منازل دیگران تحویل میدر 

در این نوع روش کسب و کار ، مهم نیست که کاالها در کجا تولید شده ، بلکه معیار این است که کاالها و 
انگی ، ارزش افزودة کـاالها و خدمات ، شود. در این نوع کار خکنندگان تحویـل داده مصرفخدمات در منازل
آورد.شود که از بیرون این کاالها را مینصیب کسـی می

)home based entrepreneurshipآفرینی مبتنی بر خانه (ج: کار
آفرینی عبارت است از فرآیند ایجاد اشتغال در خانه از راه تشکیل مجموعۀ منحصر به فردي از منابع این نوع کار

گیري از فرصتها.ور بهرهبه منظ

اهمیت کسب و کار خانگی

امروزه کسب و کارهاي خانگی از بخشهاي حیاتی و ضروري فعالیتهاي اقتصادي کشورهاي پیشرفته محسوب 
میشوند. کسب و کار خانگی از نظر ایجاد شغل ، نوآوري در عرضه محصول یا خدمات ، موجب تنوع و دگرگونی 

هر کشور میشوند. همچنین براي جوانان ، کسب و کارهاي خانگی نقطه شروع مناسبی زیادي در اجتماع و اقتصاد
براي راه اندازي کسب و کار شخصی است، زیرا راه اندازي آن در مقایسه با دیگر انواع کسب و کار ساده و آسان 

یندازید اینترنتی راه باست. به عنوان نمونه شما میتوانید با یک دستگاه رایانه و یک خط تلفن ، یک کسب و کار 
و کارها و خدمات مختلفی را به مردم عرضه و ازاین راه براي خود درآمد کسب کنید.
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زنان، خانه و کسب و کار
وريبهرهوکاروکسبدرس مدیریت

خانگی	ضرورت توسعه کسب و کارهاي

تجربه نشان داده است که توسعه کسب و کارهاي کوچک به دلیل ساختار ساده و زود بازدهی و نیاز اندك به 
کردن بازار کار مؤثر بوده است. در کشور ما با توجه به ترکیب جمعیتی ، کسب و کارهاي سرمایه در جهت متعادل 

کوچک خانگی می تواند بازدهی مناسبی داشته و در کوتاه مدت و حتی در میان مدت در رفع مشکل بیکاري مؤثر 
باشد.

ضرورت آشکار است. در مند کردن کسب کارهاي خانگی یکروز رسانی و نظاماز این رو سامان بخشیدن ، به
به لحاظ مدیریتی و سیاست گذاري ، هیچ سازمانی به طور مشخص متولی کسب و کارهاي وضعیت کنونی ، 

به صورت سنتی و بدون جهت گیري کلی در کشور رواج دارد . درحالی کوچک خانگی نیست. این مشاغل عمدتاً
هاي حمایتی و آموزشی جهانی ایجاد شوند، نیازمند برنامهکه اگر بخواهیم این مشاغل به صورت پایدار و در تراز 

هاي روز می باشد . بنابراین با اجراي این طرح طلیعۀ روشنی براي ساماندهی و به روزرسانی و استفاده از تکنولوژي
آید و به تدریج ضمن شکل گیري یک نظام مدیریتی مند نمودن کسب و کارهاي کوچک خانگی به وجود میو نظام

آید .گیري نهاد متولی این مشاغل به وجود میشخص ، زمینۀ مناسبی براي شکلم

سابقه کسب و کارهاي خانگی

کسب و کارهاي خانگی در ایران سابقه دیرینه دارند. بسیاري از صنایع دستی که امروزه هم وجود دارند، در منازل 
رات نگی پدیده جدیدي نیست ،بلکه در نتیجه تغییو محل سکونت افراد تولید میشده اند. بطور کلی کسب و کار خا

وعناینواستشدهبیشتريتوجهآنبهآمدهوجودبهامروزاجتماعی–و تحوالتی که در فعالیتهاي اقتصادي 
روز به روز گسترش و توسعه می یابند.کارهاوکسب

ت این باورند که کار کردن در خانه، کیفیباال بردن کیفیت زندگی: امروزه اکثر صاحبان کسب و کار هاي خانگی بر 
زندگی آنان را بهبود میبخشد. کارکردن در خانه باعث میشود که وقت بیشتري به خانواده و خانه اختصاص یابد و 
به دیگر مسائل و موضوعات خانواده، از قبیل تربیت و پرورش فرزندان توجه بیشتري شود.به طور کلی امروزه کار 

یش در همدیگر ادغام شده اند.و زندگی بیش از پ

توسعه فن آوري: امروزه با پیشرفتهاي زیادي که در زمینه علوم رایانه و دیگر وسایل ارتباطی به وجود آمده، محیط 
خانه محل مناسب و کاراتري براي کسب و کار شده است.
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مزایاي کسب و کار خانگی

آزادي و استقالل عمل بیشتر؛
 انعطاف پذیر؛ساعات کاري
ایجاد تعادل و موازنه بیشتر بین کار و زندگی؛
پایین بودن هزینه راه اندازي؛
پایین بودن میزان ریسک؛
امکان کارکردن پاره وقت؛
راحت تر بودن تربیت بچه ها؛
داشتن فرصت و زمان بیشتر؛
تناسب با ویژگیهاي جسمی افراد معلول و کم توان؛
احتمال موفقیت بیشتر؛
ب با اقشار مختلف؛تناس
احساس راحتی بیشتر؛
عدم نیاز به مجوز.
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زنان، خانه و کسب و کار
وريبهرهوکاروکسبدرس مدیریت

یهدف گذاري و برنامه ریزي براي شروع کار خانگ

ساعات کاري خود را مشخص کنید-1

تصمیم بگیرید که چه مقدار زمان می توانید براي تجارت خانگی خود اختصاص دهید , با خودتان صادق باشید 
تجارت هیچ وقت در کارشان موفق نمی شوند چون حاضر نیستند براي کارشان وقت .تعداد زیادي از صاحبان 

صرف کنند . اگر شما یک کار تمام وقت دارید و نیز قصد دارید به کار قبلی خود ادامه دهید پس باید میزان زمان 
وز یا شاید هفته به آزاد خود را براي پرداختن به کار جدید تعیین کنید . آیا می توانید حداقل چند ساعت در ر

این کار اختصاص دهید .

هنگامی که زمان خود را معین کردید سعی کنید همیشه این مقدار زمان را به کارتان اختصاص بدهید و در آن 
کوتاهی نکنید . با تجارت خانگی خود همانند یک فروشگاه رفتار کنید با ساعاتی براي انجام آن کار ,براي مثال 

بعد از ظهرباز میکنید پس باید در این ساعات شخصی در مغازه باشد ,اگر 5صبح تا 9از ساعت اگر شما مغازه را
بعد از ظهر براي پنج شب در هفته کار کنید 11بعد از ظهر تا 8شما قصد دارید در تجارت جدیدتان ازساعت 

پس اجازه دهید این زمان ,زمان کاري و عملیاتی شما باشد .

شخص کنیدنوع تجارت خود را م-2

حتی اگر شما طرحی براي فروش محصوالت خود دارید ، پیوستن به یک شرکت دیگر و فروش محصوالت آنها و 
بدست آودن درآمد بیشتر می تواند مفید باشد . حتی در صورتی که زمان و پشتکار کافی داشته باشید می توانید 

فروش و یا ارائه آن لذت می برید ,انتخاب کنید. چون به هر دو تجارت بپردازید . محصوالت و یا خدماتی را که از 
اگر از شغلی متنفر باشید، نمی توانید براي مدتی طوالنی جذب آن شوید. هر چقدر بیشتر از کارتان لذت ببرید ، 

موفقیت شما بیشتر خواهد شد

اف هاي پایینی داراي شکبا استفاده از اینترنت تجارت بازاریابی چند سطحی همانند ساختمانی است که در الیه 
است . این یک فرصت عالی براي شماست که یک وجه اضافی و یا حتی یک درآمد قابل توجه داشته باشید . دلیل 
سودمند بودن تجارت بازاریابی چند سطحی به صورت آنالین این است که برقراري تماس بین افراد خیلی راحت 

می گیرد .تعدادي از شرکت هاي بازاریابی چند سطحی حتی از طریق ایمیل و یا وبسایت شخصی آنها صورت 
برقراري ارتباط .بیشتر کارها و تماسها را براي شما انجام می دهند تا در زمان و هزینه شما صرفه جویی شود

.آنالین حتی اگر شما یک فروشنده واقعی نباشید بسیار آسان است

حی را دارید مطمئن شوید که شرکتی معتبر را انتخاب کرده اگر تصمیم پیوستن به یک گروه بازاریابی چند سط
اید که حد اقل چند سال در این زمینه فعالیت دارد. سعی کنید با افرادي که با این شرکت ها کار کرده اند صحبت 
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دکنید. امروزه سایتهاي کالهبردار زیادي به صورت آنالین فعالیت می کنند، پس در یک شرکت بازاریابی چن
سطحی که مطمئن و بی خطر باشد عضو شوید

محیط کار را براي تجارت خانگی خود آماده ومهیا کنید-3

قبل از شروع به انجام کار مطمئن شوید که اتاق کار شما کامال مناسب است. براي مثال کامپیوتر خودرا به مدل 
ک شرکتهاي بیرونی ضعیفتر باشد. همچنین یباالتر و یک ارتباط اینترنت پر سرعت ارتقا دهید ، کار شما نباید از 

صندلی راحت با خمیدگی پشت و دسته دار تهیه کنید . صفحه کلید و ماوسی را که با آن راحتید انتخاب کنید و 
میز خود را مرتب کنید . کار کردن در یک محیط سازمان داده شده و مرتب، ذهن را باز میکند و شما می توانید 

.ان را انجام داده و پیشرفت کنیدبدون حواس پرتی کارت

میزان سرمایه گذاري مالی خود را مشخص کنید-4

هکهنگامی. ایدکردهانتخابرادرستیتجارتکهشویدمطمئن-ناچیزمقداريحتی–قبل از سرمایه گذاري 
از شما عضویت در یک سایت و غیره,اداريکاربهشروعازقبلاستممکنفروشیدمیرادیگرانمحصوالت

درخواست سرمایه گذاري شود , اگر این چنین بود قبل از پرداخت پول همه ابعاد کار را بررسی کنید . شروع هر 
کاري به سرمایه گذاري مالی نیازمند است ولی قبل از سرمایه گذاري در این زمینه نیاز به تفکر دارید. پس از 

را برآورد کنید . داشتن یک حساب بانکی محلی یک ضرورت انتخاب کار و سرمایه گذاري در آن کار بودجه الزم 
اي سامان هاست و همچنین در صورت امکان حسابی افتتاح کنید که قابلیت پرداخت آنالین را داشته باشید. بانک

نالینی را ارائه می دهند. اگر در یک سایت بازاریابی چند سطحی عضو شدید اول از هر آو پارسیان چنین خدمات 
.پرسید که پرداخت ها چگونه صورت می گیردچیز ب

از هوش و مهارتهاي خود استفاده کنید-5

شوید و یا شروع به فروش محصوالت وخدمات خود زمانی که شما در یک شرکت بازاریابی چند سطحی عضو می
وبی ایپیست خهاي خود استفاده کنید ، شاید شما تکنید به خاطر داشته باشید که از تمام استعدادها و مهارتمی

اي اینترنت، شاید در طراحی وب سایت مهارت دارید یا روش پرینت گرفتن و یا ارتقاي هستید یا یک کاربر حرفه
.آنالین نرم افزارها را بلدید. از استعدادهاي خود براي افزایش سود و بهره وري تجارت خانگی خود استفاده کنید

به جایی نخواهید رسید. از این پنج نکته اولیه استفاده کنید تا با نشتن در خانه و آرزوي داشتن تجارت موفق
د.رت خود را بهبود ببخشیبتوانید تجا
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کسب درآمد از اینترنت از طریق کار در منزل
کار در منزل یکی از انواع اشتغالزایی است که می تواند بخصوص براي بانوان بسیار مفید باشد. کار در 

کامپیوتر و اینترنت بسیار رواج یافته است. انواع مختلفی را می توان براي این موضوع در نظر گرفت. منزل بوسیله 
متاسفانه بسیاري از آگهی هاي مربوط به این موضوع بدون اطالع رسانی دقیق و مفید درآمدهاي فضایی و غیر 

ر کنند. آگاهی کافی ددرآمد زا تشویق میواقعی را تبلیغ می کنند و افراد مختلف را به کارهاي غیر واقعی و غیر 
این زمینه قبل از شروع به فعالیت کاري در منزل الزم است. در این مقاله سعی میکنم اطالعات مفیدي در زمینه 

کار در منزل فقط از طریق اینترنت انجام نمی شود بلکه در کسب در آمد از منزل و کار در منزل ارائه کنم
ا برنامه ریزي که دولت در این زمینه انجام داده بود کسب و کارهاي خانگی کوچک در کشورهایی مانند هند ب

شهرها و روستاهاي مختلف شکل گرفته است و بسیاري از تولیدات این کشور از همین طریق انجام می شود. در 
گویند میhome officeکشورهاي اروپایی و آمریکا نیز کار در منزل یکی از کارهاي رایج است و به چنین افرادي

که البته یکی از دالیل این موضوع هزینه باالي اجاره مکان اداري یا تجاري و همچنین صرفه جویی در زمان 
جابجایی بین خانه و محل کار است. گسترش چنین فرهنگی ابعاد بسیار زیادي دارد به عنوان مثال می تواند به 

بسیارکمک…کاري، افزایش سوددهی شرکت هاي مختلف وکاهش ترافیک، کاهش آلودگی هوا، کاهش نرخ بی
یادي بکند. در ایران نیز مدلی براي دورکاري از طرف دولت تعیین گردید که نهایتا به نتیجه عملی و ملموسی ز

من در این مقاله بیشتر به مقوله کار در منزل از طریق اینترنت می پردازم و بیشتر بر روي موضوع بازاریابی .نرسید
اینترنتی تاکید می کنم. سایر روش هاي تولیدي و خدماتی در منزل مورد بحث در این مقاله نیست

مدل هاي مختلفی براي کسب در آمد از اینترنت در منزل وجود دارد که در این مطلب به تشریح آنها 
ا به عهده خواهید در این مدل شما نقش بازاریاب محصول خاصی رaffiliateهمکاري در فروش یا.می پردازم

گرفت. از طریق ابزارهاي مختلف اینترنتی مانند ایمیل، شبکه هاي اجتماعی، تبلیغ در سایت هاي مختلف، تبلیغات 
یمتعلقشمابهمحصولفروشازدرصدينهایتاوکردخواهیدمعرفیمختلفافرادبهرافوقمحصول…بنري و

ی براي شما بمناسدرآمدزاییتواندمیروشاینبرسیدکافیتبهربهاینترنتیبازاریابیدرکهصورتیدر. گیرد
داشته باشد. در برخی از محصوالت حاشیه سود باالیی وجود دارد و در صورت تداوم فروش می توانید درآمد 

ورود اطالعات و پشتیبانی در این حالت شما به عنوان کارمند یک شرکت .مناسبی از این روش داشته باشید
د و از راه دور کار خود را در منزل انجام می دهید، به ازا انجام فعالیت خاص یا زمان کاري نیز حقوق خود هستی

را دریافت می کنید. 
مدل هاي مختلفی در دنیا براي این کار تعریف شده است و با توجه به پایین بود حقوق در ایران نسبت 

کسب درآمد راه اندازي فروشگاه اینترنتی و کسب .ناسبی دارندبه سایر کشورها چنین مدل هایی در ایران درآمد م
و کار آنالین در این حالت شما یک سایت اینترنتی راه اندازي می کنید و از طریق فروش محصوالت سایت و یا 
ارائه خدمات در سایت فوق کسب درآمد خواهید داشت. موفقیت در این کار به هیچ عنوان ساده نیست و باید 

مناسبی در این کار داشته باشید، در این کار بیشتر از اینکه ایده خوبی وجود داشته باشد، تجربه و پشتکار تجربه 
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حرف اول را می زند. به عنوان مثال براي انتخاب روشی که سایت شما طراحی می شود حتما باید با یک کارشناس 
وش هاي مختلف تبلیغ نویسی در وب و بهینه سازي مشاوره کنید و محتواي سایت را با دقت تولید نمایید و ر

.براي گوگل در محتواي شما رعایت شود
داشتن یک کسب و کار اینترنتی موفق لزوما به معنی داشتن یک سایت اینترنتی نیست، به عنوان مثال 

ebayمانندافراد زیادي هستند که کسب در آمد از اینترنت را از طریق فروش محصوالت خاص در سایت هایی 

وجود دارند که b2cوb2bشروع کردند و سپس کار خود را توسعه دادند. در ایران نیز سایت هاي زیادي به صورت
.امکان فروش اینترنتی براي شما را بدون داشتن وب سایت فراهم می کنند

ر دنیا وجود سایت هایی د.نکته اي که باعث موفقیت می شود دانش بازاریابی از طریق اینترنت است
دارند که براي دیدن تبلیغات توسط شما پول پرداخت می کنند. این سایت ها در واقع از تبلیغ کنندگان مبلغی 
را براي نمایش تبلیغاتشان دریافت کرده و درصدي از این مبلغ را به بازدیدکنندگان پرداخت می کنند. در حال 

دازي شده است که نهایتا درآمدزایی باالئی براي شما ایجاد حاضر مدل هاي ایرانی چنین سایت هایی نیز راه ان
انجام خدمات حرفه اي امروزه بسیاري از برنامه نویسان و گرافیست ها در دنیا در منزل کارهاي خود .نمی کنند

می گویند. freelancerرا انجام می دهند. به این افراد اصطالحا
یق اینترنت دریافت کرده و آنها را در منزل یا هرجاي دیگري فري لنسر ها پروژه هاي مورد نظر را از طر

که باشند انجام می دهند.این نوع از اشتغالزایی با توجه به اینکه به زمان و مکان محدود نمیشه و از طرف دیگه 
مطالعه .هم به نفع فرد متخصص هست و هم به نفع کارفرما یکی از مدل هاي بسیار موفق کار در اینترنت هست

مقاالت مفید در زمینه کار در منزل و اشتغال براي اینکه بتوانیم درآمد مناسبی از طریق کار در منزل و اشتغال 
.در منزل کسب کنیم همواره باید اطالعات خود را بروز کنیم و مطالب جدید یاد بگیریم

د. بنابراین هموارهداشتن تخصص در هر زمینه اي می تواند به ما کمک بسیار زیادي براي این کار بکن
بخشی از درآمد خود را بر روي خود سرمایه گذاري کنید و سعی کنید دانش خود را افزایش دهید. مطالعه مقاالت 
.مفید تخصصی می تواند کمک بسیار خوبی به افزایش دانش شما و نهایتا یافتن کار مناسب براي شما داشته باشد
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براي شروع کسب وکار در خانهراهکارهاي ساده

خواهید یک تجارت شخصی به هر دلیل شخصی داشته باشید شاید شما بخواهید از نظر شما تصمیم گرفتید و می
و یا هر زمانی که خواستید کار کنید و شاید و فقط شاید بخواهید مالی مستقل شوید و یا رئیس خودتان باشید

ز دانید براي شروع یک فعالیت تجاري ااردر بازنشسته شوید اما آیا شما میمیلیسالگی به عنوان مولتی35در سن 
انتخاب نوع درست فعالیت تجاري براي هر کارآفرین تازه کاري یک فرآیند سخت است. کجا باید شروع کرد،

براي دننمازده باقی میبسیاري از رویاهاي شکل گرفته در آغاز یک فعالیت تجاري متأسفانه عمدتاً به صورت یخ
داند چه چیزهایی را باید یاد بگیرد .اینکه کارآفرین نمی

هایی است راجع به نوجوانانی که به هایی که پر از داستانرسد فراوان باشد، روزنامههاي خوب به نظر میایده-1
تصادي فعالیت اقتنها و به سادگی با درك درست مفهوم تجارت. متأسفانه نمونهمراحل باالیی از نظر مالی رسیدند

نکته براي انتخاب یک فعالیت خانگی براي شما عرضه 10افتد در پایین مشابه آنها نیز به طور کامل گیر شما نمی
شده است .

ها یدهارسد وقت بیشتري را صرف کشف اختیارات معامله کنید.در عوض انتخاب اولین فعالیتی که به ذهنتان می
هایی را مطالعه کنید که نظراتی براي شما هاي تجاري را نیز مورد بررسی قرار دهید. کتابو نظرات سایر فعالیت

هاي اقتصادي را ها و مقالههاي کوچک فراهم کند. همچنین مجلههاي تجاري خانگی و یا فعالیتدر مورد فعالیت
و ستد در بازار بخوانید. براي رشد قابل مالحظه در اینترنت باید در مورد چیزهاي باب و مد روز و تقاضاهاي داد 

کشف کردن این مطلب که کدام نوع فعالیت اقتصادي گیرایی و جذابیت بیشتري براي شما دارد. اهداف، -2		اطالعات شما تقریباً در تمام وجودتان رخنه کند .
توانید شیفتگی و عالیق خود را به سمتی مناسب شما میهاي خود را تعیین کنیدها و ظرفیتعالیق، خواسته

هاي مینیاتوري و یا مهارت و خبرگی خود را در طراحی سوق دهید حتی مثالً با ساختن نوعی کوچک از کفش
کار، به کار ببندید. اغلب کارآفرینان موفق داراي احساسات پرشوري در مورد گرافیکی به عنوان یک کارآفرین تازه

توانید درباره فعالیتی که دوست ندارید داراي شور و احساس باشید .شما نمیدهند هستند که انجام میفعالیتی

ما زمانی شهایی را انتخاب کنید که به خوبی از تفکر سوددهی و منفعت بتواند شما را شخصاً راضی کندفعالیت-3
ار گرفتید آن را بالقوه به عنوان یک فعالیت که در حالت هیجان از انجام یک کار سرگرمی مانند و یا هنري قر

اقتصادي در نظر بگیرید آیا تا به حال فکر کردید تقاضایی براي آن وجود داشته باشد؟ آیا درآمدتان دوباره 
هاي اقتصادي هستید؟ پس یک شود؟ آیا شما داراي سیاستگردد؟ چطور یک بازار داد و ستد اشباع میبرمی

کنید از لحاظ سوددهی داراي یک نیروي بالقوه محکم هستید .نی شروع کنید که فکر میفعالیت اقتصادي را زما
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اولیه و همچنین سود سهامی هاي مالی داد و ستد انجام شده و هدایت زمان تساوي دخل و خرج با برآورد هزینه
شود. یک منشی باتجربه و خبره را بیاورید چرا که این شود از وظایف اولیه و نیاز شما محسوب میکه عایدتان می

کنان باشد که نتوانید چیز دیگري را بشنوید کار سخت است و ممکن است سر و صداي تولید شده آنچنان غرش
تواند تولید پول و سرمایه کند یا نه؟تان میبفهمید که آیا فعالیتولی مرحله مهمی پیش رویتان است تا  ه خاطر بطرحی را پیاده کنید که محدوده و فضاي خانگی شما از نظر فضاي اشغالی مناسب فعالیت شما باشد.-5		

اتاق و کنارهاي خودتان را سرشکن کنید. از هر گوشه داشته باشید شما فعالیتی را در خانه آغاز کردید که هزینه
خواهید یک فعالیت آشپزي و تهیه کیک داشته باشید نیاز به تان استفاده کنید، اگر شما میبراي انجام فعالیت

دارید .صدا نیازخواهید باشگاه بدنسازي داشته باشید شما به یک آپارتمان بیآشپزخانه بزرگ دارید و یا اگر می ویژه اگر فرزند کوچک در خانه دارید این مورد یمنی باالیی باشد بهتان داراي ضریب امطمئن شوید فعالیت-6		
هایی که شما با مواد شیمیایی و یا سایر موارد مضر سر و کار دارید، به . براي فعالیتبسیار ضروري و ویژه است

پشت حیاطکنید حتماً در انباريهاي مبلی استفاده میعنوان مثال موادي را که براي تمیز کردن فرش و پارچه
تان دور از دسترس فرزندتان نگهداري کنید .خانه اي را که براي فعالیت تجارتی مورد نیاز است را با عامل شرکت بیمه بررسی کنید. این بسیار نوع پوشش بیمه-7		

ت هاي تحبندي بیمه. طبقهتان و جلوگیري از آن را تعیین کنیدگذاري روي فعالیتخوب است تا خطر سرمایه
با شهرداري و یا سازمان بندي و نوع قوانین و فرامین موجود حقوقی در محدوده خود مطمئن شوید .از طبقه-8		پوشش شامل بیمه سرمایه، ضمانت، مسوولیت، سالمت، غرامت، کارگران و بیمه عمر است .

ري تان جلوگیخاص جهت فعالیتاي ریزي مالقاتی داشته باشید و آگاه شوید که آیا آنها از انتخاب منطقهبرنامه
هاي تجاري که اجازه فعالیت در مناطق مختلف را نخواهند کرد. به دقت قوانین دولتی کار و نظرات و انواع فعالیت

خواهید بعد از آنکه خیلی هزینه صرف دکور و تجهیزات فعالیت خود گاه شما نمیدارند را یادداشت کنید .هیچ
و از شما درباره نوع فعالیتی که غیرقانونی است سؤاالتی بکنند .کردید که از شهرداري بیایند سازي کامالً مطابق شئونات خانوادگی شما باشد.فعالیتی را انتخاب کنید که از نظر سازماندهی و شخصیت-9		

ك تازه دتان باشد. اگر شما یک کوشما فعالیتی را باید انتخاب کنید که از نظر زمانبندي کامالً مناسب خانواده
کند باید فعالیتی که به مراقبت متولد شده در خانه دارید و همسرتان تمام وقتش را صرف نگهداري از آن می

کودك مربوط باشد انتخاب کنید .
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پیوندد. هر مقام و منصبی در ر که در خانه انجام شود رویاهاي الحاق اداره و خانه را به حقیقت می. هر کاکنید
د توانیخانه در تالش براي رسیدن به سعادت با هم هماهنگی خواهند داشت. این همواره ساده نیست ولی شما می

یرید و بندي محصوالت کمک بگکترها در بستهتوانید از کوچتان کنید. در تابستان میتان را درگیر فعالیتخانواده
سایت به شما کمک کنند اما مهمترین چیز براي شما لذت بردن اعضاي یا پسران نوجوان بخواهید در طراحی وب

خانواده از انجام کار باید باشد .
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نتیجه گیري
و ارتقا مهارت ها در اختیار افراد قرار شروع کسب و کار در منزل فرصت هاي مناسب و نامحدودي را براي بهبود

می دهد. یادگیري مهارت هاي جدید در زمینه هاي مختلف مانند بازاریابی، مدیریت، بهره وري، ارتباطات، تحقیق، 
مهرات هاي فنی، توسعه محصوالت جدید و بسیاري موراد دیگر از آن جمله هستند.

ی رسد اما شما را براي بی ثباتی ها و تغییرات پیش رو آماده تر می اگرچه در ابتدا این مساله طاقت فرسا به نظر م
کند زیرا از دانش و مهارت هاي کافی در مواجهه با چنین شرایطی برخوردار هستید. در اختیار داشتن گزینه هاي 

مختلف در جهان پویا و در عین حال بی ثبات کنونی بسیار مهم است.
افزایش خالقیت 

در منزل باعث می شود تا از قدرت ذهن و خالقیت خود به بهترین شکل استفاده کنید. این شروع کسب و کار 
مساله در زمینه هاي مختلف مانند تولید یک محصول جدید، شرایط بازاریابی، مواجهه با راهبردهاي جدید، استفاده 

ند تا خالقیت و نوآوري هاي از تکنیک هاي مختلف و ... تاثیرگذار است. کسب و کار خانگی شما را وادار می ک
خود را افزایش دهید. بدون شک هرچه از ذهن خود در طرح هاي خالقانه کمک بگیرید، توانایی هایتان را در این 

زمینه افزایش خواهید داد.

ایجاد دارایی هاي شخصی 
خواهند داشت را میشروع یکی کسب و کار در منزل بستر فوق العاده اي براي ایجاد دارایی هاي که به شما تعلق

دهد. حال این دارایی می تواند محصوالت تولیدي، خدمات، مالکیت معنوي و یا نشان تجاري اختصاصی شما باشد. 
کسب و کار شما دارایی ارزشمند بوده و می تواند به صورت بالقوه براي سال ها درآمدزایی خوبی در پی داشته 

ي ارتقا مهارت ها، توسعه فعالیت هاي کاري و یا خرید دارایی هاي دیگر باشد. از درآمد حاصل از آن می توانید برا
استفاده کنید.

شناسایی و برطرف کردن مشکالت 
یکی از اهداف کسب و کار و فعالیت هاي تجاري برطرف کردن مشکالت و برآورده کردن نیازها و آرزوهاي شخصی 

کند تا هوشیارتر بوده و مشکالتی که با آنها مواجه و دیگران است. شروع کسب و کار شخصی، شما را وادار می
بوده و یا خواهید شد را شناسایی کنید.

به عنوان مالک یک فعالیت تجاري شما باید به برطرف کردن آنها و تامین نیازهاي مشتري ها بپردازید. هرچه 
ي یجه می توانید خدمات و کاالهابیشتر در این زمینه به فعالیت بپردازید به جوانب مختلف آگاه تر شده و در نت

بهتري را به دیگران ارائه کنید.
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پیشنهادات
گام تا ایجاد کسب و کار در خانه10

بخشی از منزلتان را به عنوان محل کارتان در نظر بگیرید-1
اي البته انجام این کار بریک اتاق و یا فضایی از خانه را به طور جداگانه براي انجام امور کاري خود در نظر بگیرید. 

کنند بسیار مشکل خواهد بود. همانطور که من اي پرجمعیت زندگی میاي کوچک و خانوادهکسانی که در خانه
کارم را در نیویورك در چنین شرایطی آغاز کردم! اگر شما نتوانستید اطاقی را براي این کار در نظر بگیرید حداقل 

روید احساس خواهید کرد که در محل کارتان حضور ید که هرگاه به آن مکان میبخشی از منزلتان را در نظر بگیر
اید.پیدا کرده

بندي کنیدبرنامه خود را دقیقاً زمان-2
ریزي کند، مسأله برنامهتان با هم تداخل پیدا میزمانی که ساعات کاري شما با ساعات مربوط به انجام امور شخصی

ا روي بروید و یتر به نظر خواهد رسید. به عنوان مثال اگر شما عادت دارید هر روز به پیادهو زمانبندي بسیار مهم
اید انجام بدهید. براي قراري ا در همان زمانی که در نظر گرفتهروید سعی کنید دقیقاً آن ربه باشگاه ورزشی می
کند اید ارزش قائل شوید حتی روزي که سرتان بسیار شلوغ است. این امر کمک زیادي میکه با خودتان گذاشته

ال من مثتا بتوانید به امور مربوط به کسب و کارتان در خانه به موقع رسیدگی کرده و آن را ادامه دهید. به عنوان 
ها زود از خواب برخیزم و تا ظهر مشغول نوشتن باشم سپس چند ساعتی را صرف خوردن ناهار، دوست دارم صبح

به اطاق کارم رفته و تا جایی که بتوانم به کارم 4روي در ساحل بنمایم. سپس در ساعت مطالعه کتاب و پیاده
ادامه دهم.

اختیار دیگران نیز بگذاریدتوانید انجام امور را در هر چقدر که می-3
زمانی که من کارم را شروع کردم مرتکب اشتباه بزرگی شدم و آن این بود که خود تمام امور مهم و غیرمهم را 

هاي مکرر با مشتریان جهت انجام دادم و به زودي متوجه شدم که چقدر زمان را جهت مالقاتشخصاً انجام می
بهتر » توانم همه آن امور را انجام بدهم.من خودم می«گونه فکر کردید که ام. زمانی که شما اینامور تلف کرده
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تر کرده و با تفویض اختیار بگذارید امور به است سریعاً این طرز فکر را متوقف کنید. سعی کنید کارتان را ساده
سرعت انجام شوند.

دهند، واگذار نمایید تا بتوانید روي کار میبه این منظور امور خدماتی را به مراکزي که این خدمات را انجام 
را شماکارتوانندمی…روزي تحویل در منزل، کتابدارها، دستیاران وتان متمرکز شوید. مراکز خدماتی شبانهاصلی

هاي بزرگ و طالیی نگه دارید!آسانتر بنمایند، انرژي خود را براي ایده
ببریداز تکنولوژي روز براي کسب سود بیشتر بهره -4

ت جویی کنید. بهتر اسباشد اما سعی کنید تا حد امکان در انجام آن صرفهمالقات با افراد بسیار با ارزش و مهم می
هاي الکترونیکی و با استفاده از بهترین امکانات و وسایلی که شما بیشتر کارتان را از طریق تلفن، فاکس و یا نامه

استطاعت خرید آن را دارید،انجام دهید.
بسیار مهم است که شما بتوانید از هر جایی که در آن هستید با دیگران ارتباط برقرار کنید و البته لطفی هم در 

ندارد کس دوستحق ما بکنید و خط تلفن، فاکس و اینترنتی جداگانه براي خودتان در نظر بگیرید! چرا که هیچ
بشنود.کند به جاي بوق آزاد، بوق اشغال راوقتی به جایی تلفن می

نماید حتما از آن استفاده کنید. در این صورت اگر در صورتیکه شرکت مخابرات خدمات صندوق صوتی را ارایه می
خواهید آن را قطع کنید افراد قادر خواهند بود پیغامشان را باشید که نمیشما در حال مکالمه تلفنی مهمی می

براي شما بگذارند.
بندي کنیدامورتان را دسته-5
بندي کنید تا زمان خارج از محل کارتان را به حداقل برسانید. براي هایتان را گروهکنید جلسات و ماموریتسعی

ها لیستی از تمام کارهایی را که باید خارج از محل کارتان انجام شود، تهیه کنید و سعی کنید این منظور صبح
بهتر از همه این است که از روش من استفاده کنید و آنها را با هم و با یکبار خروج از محل کارتان انجام دهید.

ترتیب فقط یک روز از هفته را براي انجام امور خارج از منزل در نظر بگیرید. چرا که در این صورت یکبار در بدین
هفته مجبور خواهید شد تا به سر و وضع لباستان برسید.

روي کارتان متمرکز شوید-6
جه اطاق شما متواي باشد که هنگام انجام کارتان سایر اعضاي خانواده و یا همنهگوتان بهسعی کنید فضاي کاري

(گربه من باشنداین مسأله که شما نیاز به تمرکز دارید بشوند. حتی حیوانات خانگی نیز از این امر مستثنی نمی
راق و مدارك مربوط کند.) همه اوزمانی که من به او توجه کافی ندارم و مشغول کار هستم احساس حسادت می

زدنریهمبهراشماتمرکزکارتانانجامحیندرتابگذاریدجاییرا…ها وها، فهرستبه کارتان اعم از صورتحساب
رتی شما نشود.پحواسباعثو
از مصاحبت با افراد احمق پرهیز کنید-7

اید، اندازي کردهشوند که شما کسب و کاري را در خانه راهبسیاري از دوستان و اطرافیان شما زمانی که متوجه می
اید و در حال کنند شما در حالیکه روي کاناپه لم دادهشوند. آنها در چنین حالتی تصور میبسیار خوشحال می
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کنند تا مدت زمانی را دهید. زمانیکه آنها به شما تلفن میهاي مهم خود جواب میخوردن چیپس هستید به تلفن
کنید که در حال انجام کارتان هستید و پس از پایان ساعت به صحبت کردن با شما بگذرانند به آنها یادآوري می

کاري آن به آنها تلفن خواهید کرد. ممکن است مدت زمانی طول بکشد تا این مسأله جا بیفتد ولی باالخره همه 
ن را خواهند پذیرفت.آ
با توجه به موقعیت روحی که دارید، کارهایتان را تنظیم کنید-8

کنید از لحاظ جسمی و روحی بیشترین آمادگی را دارید، انجام سعی کنید کارهایتان را زمانی که احساس می
روري هاي مهم و ضتلفنباشید، سعی کنیدکنید کامالً سرحال و پرانرژي میبدهید. به عنوان مثال اگر احساس می

و یا کارهاي خالقانه را در این فاصله زمانی انجام بدهید.
کنید از آمادگی کامل برخوردار هستید، امور مهم را در آن زمان اگر شما پس از خواب بعد از ظهر احساس می

باشم.)انجام بدهید (من خود یکی از طرفداران خواب بعد از ظهر می
در محیط کاري خود به حداکثر برسانیدآسایش و راحتی را-9

براي اینکه بتوانید کارتان را به بهترین نحو ممکن انجام دهید، محیط کاري خودتان را کامالً متناسب با شرایط 
توانید راندمان کاري خود را افزایش دهید؟ با استراحتی طوالنی و یا انجام خودتان تغییر دهید، شما چطور می

باشد؟ با نشستن بر در سکوت و آرامش و یا در حالیکه موسیقی آرامی در حال پخش شدن میبدون وقفه امور؟ 
روي یک کاناپه راحت و یا یک صندلی اداري؟ از زمانی که من براي خریدن صندلی خود مبلغ زیادي را پرداختم 

یلی زود متوجه شدند! وام ولی با یکبار نشستن بر روي آن علت را خکردند که من دیوانه شدهدوستانم فکر می
باشد. سعی کنید چند مکان مختلف و متنوع را براي انجام کارهایتان در البته ستون فقراتم هر روز قدردان من می

انداز کارتان را دلپذیر و مطبوع بنمایید. کتابخانه، پارك و یا نظر بگیرید تا بتوانید با تغییر در منظره و چشم
اي جدي داشته باشم و یا راجع به موضوع خواهم مطالعهور است؟ زمانیکه من میتان چطشاپ محل زندگیکافی

کنم. نسیم دریا، تابش خورشید و امواج مهمی فکر کنم محل کارم را به بیرون از منزل و کنار ساحل منتقل می
کند تا در مورد آن موضوع بهتر فکر کنم. آرام به من کمک می

نار دیگران در نظر بگیریدزمانی را براي بودن در ک-10
پس از مدتی از انجام کارتان ممکن است احساس خستگی، تنهایی و یا بدخلقی به شما دست بدهد. در چنین 

بار در هفته اقدام به چنین کاري 3البته من .حالتی حداقل یکبار در هفته مالقاتی با دوستان داشته باشید
را با مشتري، فروشنده و یا یک دوست صرف کنید. به جمع دوستان صبحانه، نهار، شام و یا حتی قهوه.کنممی

د. هاي ورزشی شرکت نماییبرنامه مثل کالس موسیقی و یا باشگاههاي اجتماعی و فوقملحق شوید و یا در فعالیت
تان سعی کنید کارتان باعث نشود که شما تبدیل به فردي منزوي شوید چرا که این مسأله موجب تخریب روحیه

.باشداي شاد و آرام میباشد حفظ روحیهاي که از کارتان مهمتر میخواهد شد. بنابراین مسأله
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زنان، خانه و کسب و کار
وريبهرهوکاروکسبدرس مدیریت

منابع و مأخذ
نوشته مهندس عطیه فالح شهیدي و مریم فتاح زاده–کارآفرینی کاربردي 

نوشته بقوسیان–راز سایتهاي پول ساز 7
منادي توسعهمجتمع فنی ایرانیان –طرح همیاري کارآفرینی 

نوشته مونا افشار-روز7د از اینترنت در »کسب درآ
نوشته رضا فریدون نژاد-همه چیز درم ورد راه نادازي کسب و کار موفق از صفر تا صد 

سایتهاي اینترنتی:
( www.jamejamonline.ir )1391بهمن 1یکشنبه روزنامه جام جم

)1390اسفند 25پنج شنبه روزنامه کیهان www.kayhannews.ir )

اصغريسمیه علی-نیوزپول
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