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از حــدود بیســت ســال پیــش کــه اینترنــت در دســترس همــه قــرار گرفتــه اســت، ابعــاد 

وســیعی از زندگــی افــراد را تحــت تأثیــر خــود قــرار داده کــه بحــث کســب و کار نیــز شــامل 

ــن موضــوع می شــود. ای

اینترنــت هــم توانســته شــیوه های ســنتی درآمدزایــی را دچــار تغییــر و تحــول کنــد و هــم 

شــیوه های جدیــدی را بــرای کســب درآمــد معرفــی کنــد؛ در واقــع کارآفرینــی اینترنتــی را بــه 

وجــود آورده اســت.

کارآفرینــی اینترنتــی دارای فوایــد بســیاری اســت از جملــه عــدم نیــاز بــه ســرمایه زیــاد بــرای 

شــروع، بــر پایــه دانــش بــودن، عــدم الــزام بــه تهیــه دفتــر کار و … کــه در ادامــه مزایــای 

کلــی آن را بــرای شــما شــرح می دهیــم.

ویژگی هــای مثبــت بســیار زیــادی کــه کارآفرینــی اینترنتــی دارد، باعــث می گــردد تــا افــراد 

بی بضاعــت و یــا حتــی افــرادی کــه از ناتوانــی جســمی رنــج می برنــد هــم بتواننــد فعالیتــی 

خانگــی بــرای خــود دســت و پــا کننــد و درآمــد داشــته باشــند.

کارآفرینــی اینترنتــی در واقــع داشــتن خالقیــت بــرای حــل مشــکالت افــراد بــا کمــک گرفتــن 

از اینترنــت و قابلیت هــای آن اســت. البتــه در کنــار داشــتن خالقیــت، فــرد کارآفریــن 

ــد در  ــا بتوان ــا دهــد ت ــا را ارتق ــرده و آنه ــه روز ک بایســتی توانایی هــای خــود را همــواره ب

شــاخه کاری خــود موفــق باشــد.
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 کارآفرینی اینترنتی: استفاده از شبکه جهانی وب برای کسب درآمد

امــروزه اینترنــت بــه بخــش بزرگــی از کســب و کارهــای کوچــک و بــزرگ تبدیــل شــده 

اســت. تعــداد بیشــماری از افــراد در دنیــای اینترنــت حضــور دارنــد و از طریــق تبلیغــات 

شــبکه های اجتماعــی بــا روش هــای جدیــد تجــارت آنالیــن آشــنا می شــوند، کــه ایــن امــر 

موجــب پیدایــش نســل جدیــدی از افــراد تحــت عنــوان کارآفریــن اینترنتــی شــده اســت. 

ــا رشــد  ــرای شــروع ی ــه قــدرت گســترده اینترنــت ب کارآفریــن اینترنتــی کســی اســت کــه ب

کســب و کار خــود توجــه می کنــد. کســی کــه می خواهــد بــه یــک کارآفریــن اینترنتــی موفــق 

تبدیــل شــود و کاری اصولــی انجــام دهــد، بایســتی ایــن فنــاوری جدیــد را بــا روش هــای 

ســودمند کســب و کار ســنتی بــه خوبــی ترکیــب کنــد.

کارآفرینــی بــه عنــوان توانایــی و اشــتیاق بــرای راه انــدازی، ســازماندهی و مدیریــت 
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ســرمایه گذاری در عرصــه ای جدیــد بــرای ایجــاد ســود، همــراه بــا پذیــرش تمــام خطــرات 

ــل  ــی، تبدی ــن مقطــع زمان ــه در ای ــد توجــه داشــت ک ــف می شــود. بای ــا آن تعری ــط ب مرتب

شــدن بــه یــک کارآفریــن موفــق بــه هیچ وجــه کار آســانی نیســت و موفق تریــن کارآفرینــان 

نیــز ممکــن اســت تــالش زیــادی بــرای موفقیــت انجــام دهنــد ولــی در نهایــت کســب و 

کارشــان شکســت بخــورد.

ــد  ــد “مــن متقاع ــل می گوی ــر عامــل شــرکت اپ ــذاران و مدی ــز، یکــی از بنیانگ اســتیو جاب

ــدا  ــق ج ــر موف ــراد غی ــق را از اف ــان موف ــه کارآفرین ــزی ک ــی از چی ــًا نیم ــه تقریب ــده ام ک ش

ــظ  ــالش و حف ــت ت ــده اهمی ــت نشــان دهن ــن صحب ــه ای ــد، اســتقامت اســت”، ک می کن

ــی می باشــد. ــن اینترنت ــک کارآفری ــق شــدن ی ــرای موف ــد ب امی

عــالوه بــر ایــن، تیــم اشــمیت )کارآفریــن اینترنتــی موفــق( عنــوان می کنــد کــه نــوآوری و 

ریســک پذیــری، ویژگی هــای اساســی روحیــه یــک کارآفریــن اینترنتــی اســت. بــرای اینکــه 

هــر کارآفرینــی بتوانــد در بــازار جهانــی کــه بســیار رقابتــی و همــواره در حــال تغییــر اســت 

موفــق شــود، دارا بــودن ایــن صفــات شــخصیتی ضــروری اســت. ایــن حقایــق بــه معنــای 

منصــرف ســاختن مــردم از کارآفرینــی نیســتند. در واقــع، اکثــر اقتصادهــای جهانــی وابســته 

بــه افــرادی هســتند کــه کســب و کار کوچکــی را راه انــدازی می کننــد تــا بــه کاهــش آمــار 

بیــکاری کمــک کننــد. بــا ایــن حــال، مهــم اســت کــه چالش هــای خاصــی کــه هــر کارآفریــن 

بــا آن مواجــه اســت را بشناســیم و درک کنیــم.

مقاله مرتبط: کسب درآمد از اینترنت با 15 راه پولساز و بدون نیاز به سرمایه
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کارآفرینی اینترنتی چیست؟
ــذار  ــک، بنیانگ ــن، مال ــک کارآفری ــوان ی ــی را تحــت عن ــن اینترنت ــک کارآفری ــا ی ویکــی پدی

ــری و  ــا ریســک پذی ــه ب ــد ک ــف می کن ــت تعری ــر اینترن ــی ب ــک کســب و کار مبتن ــر ی و مدی

نــوآوری، درآمدزایــی می کنــد. بنابرایــن، بزرگتریــن تفــاوت بیــن کارآفرینــان ایــن اســت کــه 

کارآفریــن اینترنتــی، از اینترنــت بــرای کســب درآمــد بهــره می گیــرد، درحالــی کــه روال کاری 

کارآفرینــان ســنتی بــر پایــه اینترنــت نیســت. البتــه ایــن بــه مفهــوم عــدم اســتفاده کســب 

ــا از  ــد آنه ــه درآم ــدان معناســت ک ــه ب ــت نیســت، بلک ــی از اینترن ــر اینترنت ــای غی و کاره

ــد. ــه دســت نمی آی ــت ب اینترن

 

 اصول شروع کارآفرینی اینترنتی
آیــا تاکنــون بــه ایــن موضــوع فکــر کرده ایــد کــه در منــزل خــود بنشــینید و بــا داشــتن یــک 

وب ســایت و چنــد ســاعت کار در روز بتوانیــد درآمــدی بیشــتر از یــک کارمنــد بــه دســت 

آوریــد؟
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ــدازی کســب و کاری  ــر راه  ان ــه فک ــد ب ــس بای ــد پ ــی کنی ــر را عمل ــن فک ــد ای ــر می خواهی اگ

اینترنتــی باشــید. انجــام آن نیــز نیازمنــد برنامه ریــزی و پیــروی از اصولــی اســت کــه مــا در 

ــر برایتــان شــرح می دهیــم: زی

1- میزان استقبال از محصول تان را ارزیابی کنید.

در ابتــدا بایــد در مــورد ایــده کاری تــان تحقیــق کنیــد و ببینیــد کــه آیــا محصــول مــورد نظــر 

شــما خواهــان دارد یــا نــه. بــرای ایــن کار هــم بایــد دقــت کنیــد کــه نظــرات اطرافیان تــان 

بــرای شــما کاربــردی نــدارد، چــون آنهــا می خواهنــد از شــما حمایــت کننــد و قطعــًا از فکــر 

شــما اســتقبال می کننــد کــه ایــن موضــوع باعــث گمراهــی شــما خواهــد شــد. پــس حتمــًا 

بــه دنبــال منابــع مؤثــر برویــد.

2- استراتژی کاری خود را مشخص کنید.

ــد. محصــول  ــه کن ــرای تبلیغــات هزین ــه ب ــه چگون ــد ک ــد بدان ــی بای ــن اینترنت ــک کارآفری ی

ــای خــود در  ــزان نفــوذ و تســلط رقب ــد. می ــه صــورت درســت قیمــت گــذاری کن خــود را ب

بــازار را بدانــد. طریقــه جــذب مشــتریان جدیــد را بدانــد. عوامــل مؤثــر در موفقیــت خــود 

را شناســایی کنــد. حــال بــا ایــن دانســته ها می توانیــد برنامــه ای واقعــی بــرای کســب و کار 

خــود چیــده و بــه شــیوه ای صحیــح و قدرتمنــد وارد بــازار شــوید.

3- باید از رقبایتان متفاوت باشید.

قطعــًا محصــول شــما تنهــا توســط شــما در اینترنــت بــه فــروش نخواهــد رســید. همچنین 

ــادی داشــته باشــد.  ــا دیگــر رقبایتــان تفــاوت زی ــد ب قیمــت محصــول شــما نیــز نمی توان
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پــس شــما بایــد خدمــات خــود را بــه گونــه ای منحصــر بــه فــرد ارائــه دهیــد تــا بتوانیــد 

مشــتریان را بــه ســمت خودتــان جــذب کنیــد.

4- احتمال نیاز به افزایش سرمایه گزاری را در نظر داشته باشید.

جــدا از میــزان اســتقبال و محبوبیــت محصول تــان، شــما بایــد ســرمایه کافــی بــرای 

رقابــت در بــازار داشــته باشــید. نکتــه مهــم در ایــن موضــوع، پیش بینــی مبلغــی باالتــر از 

ــد  ــن موضــوع می توان ــه ای ــا شــرایط پیشــرو می باشــد ک ــه ب ــرای مقابل ــان ب ــرآورد اولیه ت ب

کســب و کار شــما را در شــرایط بحــران نجــات دهــد.

5- شرایط کاری تان را با زندگی شخصی خود هماهنگ کنید.

ــر  ــی هــم ســختی های خــاص خــود را دارد. اگ ــی اینترنت ــد ســایر مشــاغل، کارآفرین همانن

شــما می خواهیــد در کنــار فعالیــت اصلــی خــود، کســب و کاری اینترنتــی هــم راه انــدازی 

کنیــد، بایســتی پشــتکار زیــادی داشــته باشــید.

ــر اداری و  ــای غی ــتی در زمان ه ــما بایس ــخص کاری، ش ــه مش ــک برنام ــتن ی ــدا از داش ج

تعطیــالت نیــز پاســخگوی مشــتریان خــود باشــید. پــس بــرای اینکــه در زندگــی شــخصی 

ــه برنامه ریــزی قبلــی داریــد. خــود دچــار مشــل نشــوید نیــاز ب
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چگونه میزان پیشرفت کسب و کار اینترنتی خود را بسنجیم؟
بــرای اطــالع از میــزان پیشــرفت کســب و کارتــان، همــواره بایــد آن را بــا یــک شــاخص از 

ــد  ــه بای ــد، بســنجید. البت ــردی می گوین ــه آن شــاخص  عملک ــه ب ــش تعیین شــده ای ک پی

ــه  ــن شــاخص را ب ــرای پیشــرفت در کســب و کار بایســتی ای ــه ب توجــه داشــته باشــید ک

صــورت دوره ای ارتقــا داد. ایــن امــر شــما را مجبــور می کنــد کــه پشــتکار خــود را بــه صــورت 

مــداوم افزایــش دهیــد کــه نتیجــه آن رونــق کســب و کار اینترنتــی شــما خواهــد بــود.

در هــر کســب و کار اینترنتــی بســته بــه نــوع فعالیــت می تــوان از یــک یــا چنــد شــاخص 

عملکــردی بــه صــورت جداگانــه و یــا تلفیقــی اســتفاده کــرد. مــا در اینجــا تعــدادی از ایــن 

شــاخص ها را برایتــان توضیــح می دهیــم کــه بــه شــما کمــک می کننــد تــا از همــان زمــان 

شــروع کســب و کارتــان، پیشــرفت خــود را ســنجیده و برنامه های تــان را تجزیــه و تحلیــل 

. کنید
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– میزان تعامل در وب سایت شما

این معیار مشــخص کننده مقدار موفقیت وب ســایت شــما در زمینه جذب مشــتری های 

بالقوه می باشــد.

مقاله مرتبط:  10 ویژگی که یک وب سایت خوب باید داشته باشد

 

– میزان بازدید

ایــن معیــار، تعــداد بازدیــد از وب ســایت شــما را در دوره زمانــی خاصــی مثــل یــک روز یــا 

یــک هفتــه یــا… نشــان می دهــد. از بــاال بــودن ایــن تعــداد می تــوان نتیجــه گرفــت کــه 

شــرایط کاری شــما خــوب اســت. البتــه نمی تــوان بــه صــورت کامــل روی ایــن عــدد حســاب 

کــرد، چــون برخــی از بازدیدکننــدگان بــه صــورت تصادفــی بــه وب ســایت شــما ســر می زننــد 

و بــه لیســت مشــتریان اضافــه نخواهنــد شــد، پــس ایــن معیــار میــزان اندکــی خطــا بــا 

خــود بــه همــراه خواهــد داشــت.

– میزان دقیق بازدیدکنندگان

در معیــار قبلــی تعــدد بازدیــد یــک بازدیدکننــده خــاص نیــز شــمرده خواهــد شــد. ولــی در 

ایــن معیــار، اگــر یــک کاربــر چندیــن بــار بــه وب ســایت شــما ســر بزنــد فقــط بــار اول آن 

ثبــت خواهــد شــد و بازدیدهــای بعــدی او دیگــر شــمارش نخواهــد شــد.

 

8



کارآفرینی اینترنتی چیست؛ چگونه از اینترنت پول دربیاوریم؟

www.modireweb.com

 

– میزان بازدید مجدد

ایــن معیــار تعــداد نفراتــی را نشــان می دهــد که بازدید مجددی از ســایت شــما داشــته اند. 

ــده کارایــی وب ســایت، پیشــرفت کاری و جــذب  پــس افزایــش ایــن تعــداد، نشــان دهن

مشــتریان بیشــتر بــرای شــما خواهــد بــود.

مقاله مرتبط: گولگ آنالیتیکس و هر آنچه برای کار با آن باید بدانید

 

– متوسط میزان زمان صرف شده توسط هر بازدیدکننده

ایــن معیــار نشــان دهنــده زمانــی اســت کــه هــر بازدیــد کننــده در وب ســایت شــما ســپری 

می کنــد. در واقــع ایــن مــورد از معیارهــای کلیــدی بــرای ســنجش میــزان موفقیــت شــما 

ــب موجــود در وب ســایت شــما  ــودن مطال ــد ب ــزان جذابیــت و مفی می باشــد، چــون می

ــران را نشــان می دهــد. ــرای کارب ب
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مسیرهای دسترسی مشتریان به وب سایت خود را شناخته و تحلیل کنید.

ــد از آن اگاه باشــد، مســیرهای  از کاربردی تریــن مســائلی کــه یــک کارآفریــن اینترنتــی بای

ورود و دسترســی بازدیدکننــدگان از وب ســایت او می باشــد. در اینجــا مــا 4 مســیر را بــه 

عنــوان مســیرهای ورودی اصلــی بازدیدکننــدگان بــه شــما معرفــی می کنیــم:

ورود مستقیم	 

ورود از لینک های موجود در سایر وب سایت ها	 

ورود به کمک موتورهای جستجوگر	 

ورود به واسطه تبلیغات شما در سایر وب سایت ها	 

بایــد توجــه داشــته باشــید کــه دانســتن مســیر ورودی بازدیدکننــدگان از وب ســایت شــما 

بســیار کلیــدی می باشــد. البتــه نبایــد فرامــوش کنیــد کــه جــذب بازدیدکننــدگان مؤثــر کــه 

تبدیــل بــه مشــتریان شــما بشــوند، بســیار مهمتــر  از داشــتن تعــداد باالیــی بازدیدکننــده 

بی ثمــر می باشــد. پــس بایــد تــالش کنیــد کــه بــا ارائــه مطالــب خــوب، بازدیدکننــدگان را 

بــه وب ســایت خــود جــذب کنیــد، در غیــر ایــن صــورت آنهــا ســریعًا از وب ســایت شــما 

خــارج می شــوند کــه ایــن موضــوع هیــچ ســودی بــرای شــما بــه همــراه نخواهــد داشــت.

بیشتر بدانید: کار در منزل؛ ایده هایی پولساز برای کسب درآمد در خانه

 

مزایای کارآفرینی اینترنتی
مزایــای گوناگونــی در راه انــدازی کســب و کاری مبتنــی بــر اینترنــت وجــود دارد، ولــی اکثــر 

مــردم چــون دیــد بســیار کمــی از کســب و کار اینترنتــی دارنــد از مزایــای آن بی اطالعنــد و 

بــه ســراغ آن نمی رونــد.
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مــا در اینجــا 6 مزیــت کارآفرینــی اینترنتــی را بــرای شــما معرفــی می کنیــم و امیدواریــم کــه 

بــا مطالعــه آنهــا انگیــزه الزم جهــت شــروع کار در اینترنــت را بــه دســت آوریــد:

1- طیف گسترده ای از فرصت های کاری مبتنی بر اینترنت وجود دارند.
واقعیــت موضــوع ایــن اســت کــه شــما می توانیــد هــر کاری را بــه صــورت آنالیــن انجــام 

دهیــد. شــما بــرای فــروش امــوال دســت دوم خــود در اینترنــت محدودیتــی نداریــد. در 

واقــع فرصت هــای کســب درآمــد در اینترنــت بی پایــان اســت. همــه کاری کــه بایــد انجــام 

دهیــد ایــن اســت کــه کمبودهــا و نیازهــای افــراد را شناســایی کنیــد، یــک طــرح کاری بــرای 

خــود تعریــف کنیــد و بــرای موفقیــت تــالش کنیــد.

بــرای مثــال می توانیــم اســنپ را تحلیــل کنیــم، همــه مــا تــا حــدودی نســبت بــه اســنپ 

ــم، چــرا  ــت داری ــه آن رضای ــا حــدودی نســبت ب ــم و ت ــا آن کار کرده ای ــم و ب آشــنایی داری

ــا درصــد باالیــی از رضایــت مــردم روبــرو شــد؟ بــه ایــن دلیــل کــه رفــت و آمــد  اســنپ ب

یــک مســئله مهــم بــرای افــراد محســوب می شــود و اینکــه شــما بــدون هیــچ تماســی و 

فقــط بــا اینترنــت بتوانیــد مقصــد خــود را تعییــن کنیــد و در کمتریــن زمــان یــک ماشــین 

بــه دنبــال شــما بیایــد خیلــی خوشــایند اســت. پــس کســب و کار اینترنتــی بایــد طــوری 

طراحــی شــود کــه زمــان را تســریع کنــد، هزینه هــا را تــا حــدودی کاهــش دهــد و افــراد را 

ــه نیازشــان برســاند. ــن زمــان ب در کوتاه تری

2- به دنبال رویاها و آرزوهای خود می روید.
ــه مــورد  ــد در زمین ــن، می توانی ــه ماهیــت فعالیــت در کســب و کارهــای آنالی ــا توجــه ب ب

عالقــه خــود کار کنیــد. هنگامــی کــه شــما یــک کارمنــد هســتید، بــه رشــد دیگــران در زمینــه 
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ــا یــک  ــرای خودتــان کار می کنیــد و ی ــی هنگامــی کــه شــما ب کاریشــان کمــک می کنیــد ول

کارآفریــن هســتید، درآمــد خــود را بــا انجــام کاری کــه دوســت داریــد بــه دســت مــی آوریــد.

 

 

3- پتانسیل درآمدی  خود را افزایش می دهید.
یکــی از معایــب کارمنــد بــودن ایــن اســت کــه درآمــد شــما همیشــه محــدود خواهــد بــود، 

ــد،  ــه می خواهی ــدازه ک ــان ان ــه هم ــد ب ــد، می توانی ــان کار کنی ــرای خودت ــر شــما ب ــی اگ ول

درآمــد کســب کنیــد. البتــه میــزان درآمــد شــما بــه نــوع کســب و کار و میــزان تالش تــان  

بســتگی دارد.

4- ساعات کاریتان را انتخاب می کنید.
اینترنت برای فعالیت در تمامی ســاعات روز در دســترس اســت. بنابراین، شــما می توانید 

ســاعت کاری خــود را انتخــاب کنیــد. بــا ایــن حــال، مهــم اســت توجــه داشــته باشــید کــه 
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در شــرایط واقعــی، ســاعات کار شــما تــا حــد زیــادی توســط مشــتریان و شــرایط کاریتــان 

تعییــن می شــود.

5- خدمات اینترنتی قابل ارائه به مشتریان پیشرفت کرده است.
ــه مشــتریان خــود  ــه شــما امــکان می دهــد کــه خدمــات بی نظیــری را ب فضــای آنالیــن ب

ــرای برقــراری  ــودن، از انعطــاف پذیــری باالیــی ب ــه واســطه آنالیــن ب ــه دهیــد. شــما ب ارائ

ــا مشــتریان خــود از طریــق کانال هــای مختلــف از قبیــل شــبکه های اجتماعــی،  ارتبــاط ب

ــود. ــد ب ــام رســانی برخــوردار خواهی ایمیــل و همچنیــن برنامه هــای پی

6- کاهش هزینه شروع و انجام یک فعالیت
کســب و کار مبتنــی بــر اینترنــت باعــث کاهــش و صرفــه جویــی هزینه هــای ســنتی مدیریت 

کســب و کار خواهــد شــد. بــه عنــوان مثــال، شــما مجبــور نیســتید بــرای مالقــات بــا 

مشــتریان خــود هزینــه رفــت و آمــد پرداخــت کنیــد. الزم نیســت فاکتورهــای کاغــذی چــاپ 

کنیــد. و اگــر مــدل کســب و کار شــما اجــازه بدهــد، شــما حتــی نیــازی بــه فضــای اداری هــم 

نداریــد و تمــام کارکنــان شــما می تواننــد دورکار باشــند.

بیشتر بخوانید: وبالگ نویسی و 10 روش برای کسب درآمد از طریق آن

 

مشکالت و محدودیت های کارآفرینی اینترنتی
1- قوانین

هنگامــی کــه شــما بــه صــورت اینترنتــی کار می کنیــد، اگــر کاربرانــی از کشــورهای مختلــف 

بــه وب ســایت شــما دسترســی داشــته باشــند، شــما ملــزم بــه رعایــت قوانیــن آن کشــورها 
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هســتید. کســب و کار اینترنتــی شــما تحــت قوانیــن حریــم خصوصــی، قوانیــن حــق چــاپ 

و تکثیــر در سراســر جهــان و قوانیــن مالیاتــی محــل شــرکت شــما بســتگی دارد. اگــر 

محصوالتــی داریــد کــه نبایــد در دســترس افــراد زیــر ســن خاصــی قــرار گیرنــد، بــرای ادامــه 

کار وب ســایت خــود بایــد قوانیــن آنهــا را در نظــر بگیریــد. بــا توجــه بــه مــوارد گفتــه شــده 

بایســتی در هنــگام ســاختن وب ســایت، بــا یــک مشــاور حقوقــی مشــورت کنیــد.

2- عدم اعتماد

ــد.  ــار می کنن ــه رفت ــی بســیار محطاتان ــد اینترنت ــگام خری ــدگان معمــواًل در هن مصــرف کنن

بــرای جلــب اعتمــاد مشــتریان می توانیــد از ســازمان های امنیتــی آنالیــن تأییدیــه دریافــت 

کنیــد. هنگامــی کــه شــما یــک کســب و کار اینترنتــی را راه انــدازی می کنیــد، نمی توانیــد 

بــه صــورت حضــوری بــا مشــتریان ارتبــاط برقــرار کنیــد، بنابرایــن بایــد بــرای ایجــاد اعتمــاد 

از شــیوه های دیگــری اســتفاده کنیــد. حتــی بــا تمــام اقداماتــی کــه بــرای جلــب اعتمــاد 

انجــام می دهیــد، بــاز هــم بخشــی از مــردم ممکــن اســت بــرای ارائــه اطالعــات پرداخــت 

خــود در اینترنــت احســاس خوبــی نداشــته باشــند.

3- تقلید و الگوبرداری

ــد،  ــت دسترســی دارن ــه اینترن ــان ب ــر جه ــر در سراس ــا نف ــه میلیون ه ــه روزان ــی ک از آنجای

ــد. یکــی از مشــکالت  ــری کنی ــرای خــود جلوگی ــب ب ــه از ایجــاد رقی ــم اســت ک بســیار مه

کارآفرینــی اینترنتــی ایــن اســت کــه دیگــران می تواننــد ایده هــای موجــود در وب ســایت 

شــما را بــرای خــود بردارنــد. بایــد توجــه داشــته باشــید کــه اگــر یــک کســب و کار اینترنتــی 

موفــق ایجــاد کنیــد، احتمــال زیــادی وجــود دارد کــه کســی ســعی کنــد آن را کپــی کــرده 
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و مشــتریان شــما را بــه ســمت خــودش بکشــاند. در واقــع ناتوانــی شــما در محافظــت از 

ایده های تــان یکــی دیگــر از مشــکالت کارآفرینــی اینترنتــی می باشــد.

4- دشواری گسترش روابط

بــا وجــود اینکــه کارآفرینــی اینترنتــی می توانــد درهــای ورود بــه بازارهــای موجــود در سراســر 

جهــان را بــاز کنــد، امــا گســترش روابــط تجــاری بــا مشــتریان خــارج از کشــور بســیار دشــوار 

اســت. در حالیکــه شــما در ایــران زندگــی می کنیــد، احتمــااًل فرصتــی بــرای دیــدار بــا 

مشــتری در ژاپــن یــا اســترالیا نخواهیــد داشــت. درســت اســت کــه تکنولوژی هایــی ماننــد 

ویدئــو کنفرانــس بــه شــما امــکان می دهــد تــا افــراد را از طریــق صفحــه رایانــه ببینیــد، 

ولــی قطعــًا ایــن ارتبــاط، تأثیــر مالقــات حضــوری را نخواهــد داشــت.
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5- حریم خصوصی و نگرانی های امنیتی
ــرای  حتــی اگــر شــما اقدامــات احتیاطــی ماننــد راه انــدازی یــک صفحــه پرداخــت امــن ب

خریــد مشــتری های خــود را انجــام دهیــد، بــاز هــم ممکــن اســت افــرادی سیســتم شــما 

را هــک کــرده و اطالعــات شــخصی شــما را ســرقت کننــد. ایــن مــورد ممکــن اســت شــامل 

تخلیــه حســاب های بانکــی مشــتریان شــما و یــا ســرقت هویــت آنهــا نیــز بشــود.

6- محدودیت های برخی از کسب و کارها
برخــی از انــواع کســب و کارهــا ممکــن اســت بــرای اینترنــت مناســب نباشــد، بــه خصــوص 

ــوان مثــال، اگــر  ــه عن ــه اســتفاده از حــواس باشــد. ب ــاز ب ــرای خریــد محصــوالت نی اگــر ب

ــت مشــل  ــف آن در اینترن ــرای توصی ــر باشــد، شــما ب ــل عط ــزی مث محصــول شــما چی

خواهیــد داشــت. چــون همیشــه افــرادی هســتند کــه ترجیــح می دهنــد بعــد از دیــدن و 

لمــس یــک محصــول آن را بخرنــد؛ محصوالتــی ماننــد خــودرو، لبــاس، کفــش، مبلمــان و 

…

بیشــتر بخوانیــد: اســتارتاپ چیســت؛ مراحــل راه انــدازی اســتارتاپ و نمونه هــای موفــق 

آن

 

12 نکته برای کمک به موفقیت شما به عنوان یک کارآفرین اینترنتی
حــاال کــه تعــدادی از مزایــای کارآفرینــی اینترنتــی را بــه شــما معرفــی کردیــم، می خواهیــم 

چنــد مــورد بــرای کمــک بــه موفقیــت شــما نیــز مطــرح کنیــم:
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1- پشتکار داشته باشید.

حتــی اگــر در مرحلــه ای از کار خــود دلســرد شــدید، بســیار مهــم اســت کــه بــه تــالش بــرای 

رســیدن بــه هــدف خــود ادامــه دهیــد. عــالوه بــر ایــن، مهمتریــن ویژگــی شــخصیت یــک 

کارآفریــن موفــق، داشــتن پشــتکار و ثبــات قــدم اســت.

2- کمبودهای بازار را پیدا کنید.

ــی آن را شناســایی  ــازار را بررســی کــرده و نیازهــای فعل ــه بیــرون بزنیــد و شــرایط ب از خان

کنیــد. بــه دنبــال نقــاط ضعــف در کاالهــای موجــود فعلــی بــرای نیازهایــی ماننــد راه هــای 

ــازار  ــد و کــم و کاســت های تولیــدات موجــود در ب کاهــش وزن و جلوگیــری از پیــری بروی

را پیــدا کنیــد. شــما نبایــد تمرکــز خــود را فقــط بــر روی شــبکه های اجتماعــی ماننــد 

فیســبوک، توئیتــر یــا … بگذاریــد. بــرای دســتیابی بــه شــانس بیشــتر در کســب موفقیــت، 

بایســتی ریســک پذیــر باشــید و کار جدیــد انجــام دهیــد.

3- ابتکار به خرج دهید.

ــه  یــک کارآفریــن اینترنتــی موفــق همــواره بایــد خــود را از دیگــران متمایــز کنــد. افــراد ب

دنبــال  کارآفرینــان متخصــص می گردنــد و شــما بایــد همــان متخصصــی باشــید کــه آنهــا 

ــه ای تخصــص  ــک وب ســایت حرف ــا ســاخت ی ــد ب ــش هســتند. شــما می توانی ــه دنبال ب

خــود را نشــان دهیــد. وب ســایتی بــر پایــه اعتمــاد و اطمینــان بســازید. در دنیــای کســب 

و کار اینترنتــی، ایجــاد حــس اعتمــاد و اطمینــان، از هرچیــزی بــا ارزش تــر اســت.
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4- یک مدل اجرایی برای کسب و کار تهیه کنید

یــک مــدل کاری، شــبیه بــه مســیر از پیــش برنامه ریــزی شــده یــک هواپیمــا بــرای رســیدن 

ــه  ــن مســیری ک ــر تعیی ــالوه ب ــن مســیر از پیــش تعیین شــده ع ــه مقصــد می باشــد. ای ب

ــز در محاســبه مقــدار  ــرواز نی ــان و مهندســین پ ــه خلب ــد، ب ــور کن ــد از آن عب هواپیمــا بای

ــر مســیری از  ــد. اگ ــه مقصــد کمــک می کن ــا ب ــرای رســیدن هواپیم ــاز ب ــورد نی ســوخت م

ــه مقصــد خــود  پیــش تعیین شــده وجــود نداشــته باشــد، ممکــن اســت کــه هواپیمــا ب

نرســد..

همچنیــن بایســتی در مــورد زمینــه کاری خــود تحقیقــات کاملــی انجــام دهیــد. ایــده کاری 

شــما ممکــن اســت بــه نظــر ســود آور باشــد، امــا تــا زمانــی کــه در مــورد افــراد مشــغول در 

ایــن زمینــه تحقیــق نکــرده باشــید، نمی دانیــد کــه در کجــای کار قــرار داریــد.

ــد و شــرح  ــرد و مــدل کســب و کار خــود را درک نکرده ای ــر شــما کارک ــه اگ ــد ک ــد بدانی بای

کاری بــرای خودتــان تعریــف نکرده ایــد، نمی توانیــد اهــداف از پیــش تعیین شــده خــود را 

بدســت آوریــد.
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5- اجازه دهید کسب و کارتان رشد و تکامل پیدا کند.

تجربیــات شــخصی نشــان داده اســت کــه بایــد انعطــاف پذیــر بــوده و اجــازه دهیــد قالــب 

کســب و کار شــما همــگام بــا فضــای اینترنــت کــه همیشــه در حــال تغییــر اســت، تکامــل 

ــان،  ــودن برندت ــه روز ب ــه منظــور ب ــن، ب ــد؛ بنابرای ــر می کن ــاز مشــتری تغیی ــد.. نی ــدا کن پی

ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــر کن ــما تغیی ــب و کار ش ــوب کس ــه چارچ ــد ک ــازه دهی ــتی اج بایس

واجــب اســت کــه نیازهــای مخاطبــان هــدف خــود را در اولویــت قــرار داده و کســب و کار 

خــود را در راســتای بــرآورده ســازی ایــن نیازهــا تغییــر دهیــد.

6- فنون کسب و کار را یاد بگیرید.

بــرای تبدیــل شــدن بــه یــک کارآفریــن موفــق، بایســتی دوره هــای کســب و کار و مدیریــت 

را بگذرانیــد، چــون پیشــرفت در تجــارت نیــاز بــه آمــوزش دارد. بــه آمــوزش تجــارت نیــاز 

داریــد. البتــه چــون در کســب و کار اینترنتــی شــما رئیــس خــود هســتید، نیــازی بــه گرفتــن 

ــرای شــما  ــرای ارتقــا نداریــد و فقــط گذرانــدن دوره هــای آموزشــی ب مــدرک دانشــگاهی ب

ــد. ــت می کن کفای

ــه  ــر داشــته باشــید ک ــز در اســتفاده از کامپیوت ــه ای نی ــارت اولی ــد مه ــن شــما بای همچنی

ــن  ــر ای ــد. در غی ــان را برطــرف کنی ــه کســب و کارت ــی ب ــد آســیب های وارده احتمال بتوانی

صــورت شــما بایســتی از خدمــات شــرکت های بازاریابــی اینترنتــی اســتفاده کنیــد کــه 

ــت.  ــد داش ــی خواه ــما در پ ــرای ش ــادی ب ــای زی ــااًل هزینه ه احتم

7- کسب و کار خود را ثبت کنید.

اولیــن گام بــرای حضــور در کســب و کار اینترنتــی ایــن اســت کــه DOMAIN خــود را ثبــت 
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کنیــد. بایــد ســعی کنیــد کــه ایــن نــام جــذاب و بــا زمینــه کاری شــما مرتبــط باشــد. ســپس 

یــک HOST دریافــت نماییــد.

در مرحلــه بعــد بایســتی کســب و کار اینترنتــی خــود را ثبــت کــرده و بــرای آن یــک مجــوز 

رســمی از دولــت بگیریــد. مرحلــه بعــدی، ســاخت یــک وب ســایت اســت کــه گامــی مهــم 

بــرای یــک کارآفریــن اینترنتــی می باشــد و بایــد مطمئــن شــوید کــه اســتفاده از آن بــرای 

ــام  ــدون دریافــت پی ــد ب ــد بتوانن ــدگان بای شــما و مشــتریان تان آســان باشــد. بازدیدکنن

خطــا در وب ســایت شــما بچرخنــد و اطالعاتــی را بایــد دربــاره کســب و کار شــما بداننــد، 

مشــاهده کننــد.

8- اضافه کردن ویژگی های کاربر پسند

ســبد خریــد یــا زیرســاخت های دیگــر را در وب ســایت اضافــه کنیــد. یکــی از نیازهــای مهــم 

تبدیــل شــدن بــه یــک کارآفریــن اینترنتــی موفــق، قــرار دادن ابزارهــای مــورد نیــاز درون وب 

ســایت اســت. شــرایطی را بــرای مشــتریان فراهــم کنیــد تــا بتواننــد خریــد خودشــان را بــه 

راحتــی انجــام دهنــد.

ــد. هــر  ــان اســتفاده کنی ــدا کــردن مســیر صحیــح کســب و کارت ــرای پی از نظرســنجی ها ب

کســب و کاری نیــاز بــه روشــی بــرای پیگیــری فروش هــا و شناســایی مخاطبــان هــدف دارد. 

ابزارهــای جامــع وب می تواننــد یــک طــرح بازاریابــی پیشــرفته را بــه شــما ارائــه کننــد. از 

ویژگی هــای وب اســتفاده کنیــد تــا نیازهــای مشــتریان خــود را برطــرف کنیــد.

برنامه هــای تلفــن هوشــمند را گســترش دهیــد. ایــن بعــد از کســب و کارهــای اینترنتــی بــه 

ســرعت در حــال رشــد اســت و شــما بایــد خــود را بــا آن تطبیــق دهیــد.
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9- کنترل و بهینه سازی هزینه های تبلیغاتی

تبلیغــات را بــه صــورت مناســب انجــام دهیــد. نیازهــای تبلیغاتــی بــرای هــر کســب و کار 

ــر روی همــان چیــزی کــه کســب و کارتــان نیــاز  اینترنتــی متفــاوت اســت. اینکــه دقیقــًا ب

داریــد دســت بگذاریــد، بخــش بزرگــی از موفقیــت شــما بــه عنــوان یــک کارآفریــن اینترنتــی 

ــا ایــن حــال، یــک ایــده خــوب ایــن اســت کــه مشــتریان اینترنتــی  را تضمیــن می کنــد. ب

بالقــوه را در همــان جایــی کــه آنهــا فعالیــت می کننــد، هــدف قــرار دهیــد، پــس بایســتی 

بــرای خریــد فضــای تبلیغاتــی در موتورهــای جســتجو، وب ســایت ها و برنامه هــای دیگــر، 

هزینــه کنیــد.

بــرای اطــالع از ســایر وب ســایت هایی کــه مشــتریان شــما بازدیــد می کننــد، بــه تجزیــه و 

تحلیــل ارائــه شــده توســط موتورهــای جســتجوی مشــهور نــگاه کنیــد. ایــن اطالعــات بــه 

شــما می گویــد مشــتریان شــما بــه چــه وب ســایت هایی ســر می زننــد، چــه چیــزی را در 

وب ســایت شــما جســتجو می کننــد و خیلــی مــوارد دیگــر. حتــی وب ســایت های دیگــری 
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را کــه بازدیــد می کننــد، بــه شــما نشــان می دهــد. شــما می توانیــد از ایــن اطالعــات بــرای 

ســرمایه گــذاری در تبلیغــات خــود اســتفاده کنیــد.

همچنیــن می توانیــد از شــبکه های اجتماعــی هــم بــه عنــوان روشــی رایــگان و آســان بــرای 

تبلیــغ کســب و کار خــود اســتفاده کنیــد.

و در نهایــت بایســتی تبلیــغ فیزیکــی را هــم اضافــه کنیــد؛ زیــرا بســیاری از کاربــران کــه بــه 

طــور منظــم از اینترنــت اســتفاده نمی کننــد و بــرای شناســاندن کســب و کار خــود بــه آنهــا 

نیــاز بــه راه هــای دیگــری داریــد کــه تبلیغــات فیزیکــی یکــی از آنهاســت.

10- همه مراحل کاری شما بایستی به صورت خودکار عمل کند.

از فــن آوری هــای جدیــد اســتفاده کنیــد. مــردم هنــگام خریــد محصــوالت یــا کاالهــا بــه 

صــورت اینترنتــی، بــه دنبــال آن هســتند کــه همــه کارهــا بــه صــورت خــودکار انجــام شــود. 

ابزارهــای اینترنتــی گســترده ای وجــود دارنــد کــه شــما می توانیــد بــرای رفــع ایــن نیازتــان از 

آنهــا اســتفاده کنیــد. سیســتم های ثبــت ســفارش و تحویــل خــودکار، سیســتم پرداخــت 

مطمئــن و کاربــر پســند، و ســایر روش هــای مــورد اســتفاده، بــه شــما کمــک می کنــد کــه 

شــما بتوانیــد بــه صــورت شــبانه روزی از  کســب و کار خــود درآمــد کســب کنیــد.

11- فعالیت های خود را برون سپاری کنید.

بــرون ســپاری یکــی از عناصــر کلیــدی بــرای هــر کارآفریــن اینترنتــی اســت. شــما می توانیــد 

بــا صــرف هزینــه کــم از دســتیارهای مجــازی کمــک بگیریــد. شــما می توانیــد از ســایت های 

مخصــوص بــه منابعــی عالــی از کارکنــان بــا مهارت های تخصصــی در حســابداری، مدیریت 

پایــگاه داده، میزبانــی وب، نوشــتن مقالــه و غیــره دســت پیــدا کنیــد. ســعی کنیــد وظایــف 

22



کارآفرینی اینترنتی چیست؛ چگونه از اینترنت پول دربیاوریم؟

www.modireweb.com

کاری خــود را بــه دیگــران محــول کــرده و خودتــان بــر روی فعالیت هــای اصلــی کســب و 

کارتــان تمرکــز کنیــد.

12- با مخاطبان خود ارتباط برقرار کنید.

بــا مخاطبــان آنالیــن خــود ارتبــاط برقــرار کــرده و ایــن اتصــال را محکــم کنیــد.. از تمایــالت 

و احساســات آنهــا در تولیــد محتــوای وب ســایت خــود اســتفاده کنیــد. نظــرات در مــورد 

ــوردی،  ــات م ــر و مطالع ــادل نظ ــات تب ــالگ، صفح ــده در وب ــرات درج ش ــوالت، نظ محص

منابعــی عالــی بــرای درج در بانــک اطالعاتــی شــما هســتند.
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