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ــرای  ــم و ب ــه اداره بروی ــور نباشــیم هــر روز ب ــه مجب ــان می خواهــد ک ــا دل م ــه م هم
یــک نفــر دیگــر کار کنیــم، و ترجیــح می دهیــم در خانــه بمانیــم و بــرای خودمــان کار 
کنیــم. امــا آیــا می دانیــم ایــن تغییــر رویــه جــدا از مزیت هایــش چــه چالش هایــی 

ــان دارد؟  ــز برای م نی
ــت و فضــای  ــش از حــد اینترن ــل گســترش و توســعه بی ــه دلی ــر ب در ســال های اخی
وب، بســتر مناســبی بــرای افــراد زیــادی پدیــد آمــده اســت تــا بتواننــد بــه راحتــی و 
ــاز بــه حضــور فیزیکــی در شــرکت ها و مجموعه هــا، کســب درآمــد داشــته  بــدون نی

باشــند.
هــر فــردی خیلــی راحــت می توانــد در هــر نقطــه ای کــه باشــد و فقــط بــا دسترســی 
بــه اینترنــت بــا افــراد مختلفــی کــه نیــاز بــه همــکاری بــا نیرویــی بــه صــورت دورکاری 
ــا و  ــاز آن ه ــاس نی ــر اس ــی را ب ــای مختلف ــد و پروژه ه ــته باش ــاط داش ــد، ارتب دارن

مهــارت خــود انجــام دهــد کــه بــه آن آزادکاری یــا فریلنســرینگ می گوینــد.

فریلنسر کیست؟
ــرکت،  ــه ش ــتگی ب ــدون وابس ــاز و ب ــدون نی ــه ب ــد ک ــخصی می گوین ــه ش ــر ب فریلنس
ســازمان و یــا کســب و کار دیگــری، حرفــه و تخصــص خــود را بــه صــورت جداگانــه 
ــص  ــه تخص ــه ب ــا توج ــد و ب ــام می ده ــف انج ــای مختل ــرای مجموعه ه ــردی ب و ف
خــود و یــا نیــاز مجموعه هــا، کارفرمــای خــود را در هــر زمانــی کــه بخواهــد عــوض 

ــد. ــته باش ــا داش ــن کارفرم ــه چندی ــک لحظ ــد در ی ــن می توان ــد. همچنی می کن
ــته  ــود داش ــرای خ ــت ب ــاره وق ــا پ ــت و ی ــام وق ــغل تم ــک ش ــد ی ــر می توان فریلنس

ــد. ــام ده ــود را انج ــی کار خ ــر زمان ــکان و ه ــر م ــد و در ه باش
ــی  ــم معرف ــه ه ــف ب ــای مختل ــرکت ها و مجموعه ه ــط ش ــرها توس ــی فریلنس برخ
ــد. ــت می کنن ــا، فعالی ــایت ها و انجمن ه ــق وب س ــر از طری ــی دیگ ــوند و برخ می ش

مقاله مرتبط: کسب درآمد از اینترنت با 14 راه پولساز و بدون نیاز به سرمایه

مزایای فریلنسرینگ
آن هــا مدیــر خودشــان هســتند، آزادانــه بــرای خــود کار می کننــد، کســی نظــارت . 1
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ــد کار  ــد می توانن ــی از روز کــه بخواهن ــدارد و در هــر زمان ــر کار آن هــا ن مســتقیم ب
ــد، حتــی نیمه هــای شــب. خــود را انجــام دهن

در هر مکانی که دوست داشته باشد می تواند کار خود را انجام دهد.. 2
ــد و در هــر . 3 ــرای خــود تعییــن کن ــد دلخــواه و مشــخص را ب ــک درآم ــد ی می توان

مــاه بــا توجــه بــه نیــاز شــخصی خــود، درخواســت پــروژه و انجــام کار دهــد.
 نیاز به رفت و آمد به محل کار ندارند. 4
زمان انجام کار برایشان انعطاف پذیر است. 5
عوامل مزاحم برای شان وجود ندارد. 6
 به کارهای روزانه و شخصی خود می توانند برسند. 7
توانایی بروز خالقیت دارند. 8
اختیار عمل باال دارند. 9
تنوع کاری باال دارند. 10
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نحوه شروع کار به عنوان یک فریلنسر
ــد، بایــد توانمندی هــا و  ــوان یــک فریلنســر کار کن ــه عن ــد ب ــرای اینکــه کســی بتوان ب

ــی خــود، داشــته باشــد. ــه مشــتریان احتمال ــه ب مهارت هایــی جهــت ارائ
بعــد از اینکــه مهــارت و شــغل خــود را انتخــاب کــرد، بایــد از طریق یــک برنامــه مربوط 
بــه کســب و کار، ســایت های اینترنتــی و یــا حتــی از طریــق صفحــات مجــازی، کارش 

ــی کند. را معرف
ــود  ــا خ ــد ت ــت را می دهن ــن فرص ــراد ای ــه اف ــه ب ــد ک ــود دارن ــایت هایی وج وب س
ــا  ــد ت ــت کنن ــا ثب ــان را در آنج ــه کارهایش ــد و نمون ــی کنن ــان را معرف و مهارت هایش
ــد. ــر اســاس نیازهــای مجموعــه خــود انتخــاب نماین ــد آن هــا را ب کارفرمایــان بتوانن
آن هــا می تواننــد در همــه شــبکه های اجتماعــی کارشــان را معرفــی کننــد، امــا یــک 
پروفایــل لینکدایــن می توانــد بســیار مفیــد باشــد چــون بــه عنــوان یــک رزومــه آنالین 
ــان  ــه کارفرمای ــت ک ــه داش ــه توج ــن نکت ــه ای ــد ب ــد. بای ــل می کن ــا عم ــرای آن ه ب
ــردن  ــدا ک ــرای پی ــی ب ــع خوب ــون منب ــد، چ ــتفاده می کنن ــن اس ــه ای از لینکدای حرف

ــد. ــر می باش ــک فریلنس ــط ی ــده توس ــام ش ــای انج کاره
هــر فریلنســر نیازمنــد یــک شــماره موبایــل یــا شــماره تلفنــی اســت کــه مختــص بــه 

کارش باشــد و بتوانــد در اختیــار کارفرمایــان قــرار دهــد.
یــک کارت ویزیــت بــا طراحــی مناســب نیــز می توانــد در دریافــت پروژه هــای متعــدد 

بــرای آن هــا مفید باشــد.
بــا مطالعــه و فراهــم کــردن مــوارد گفتــه شــده و کشــف مهارت هــای شــخصی، هــر 

کســی می توانــد یــک فریلنســر موفــق باشــد.

فریلنسرها چگونه به موفقیت می رسند؟
ــرای خــود کار  ــد ب ــد، می توان ــوان یــک فریلنســر فعالیــت می کن ــه عن ــه ب شــخصی ک
کنــد و در آن واحــد چندیــن کارفرمــا داشــته باشــد. بــرای اینکــه کســی بتوانــد یــک 
فریلنســر خــوب باشــد، الزم اســت بازاریابــی را هــم بلــد باشــد تــا بتوانــد بــا بازاریابــی، 
پروژه هــای مختلفــی را کســب کنــد. البتــه در ابتــدا الزم اســت یــک رزومــه کامــل از 
ــای کاری و  ــه نمونه ه ــت ک ــر اس ــد و بهت ــاده کن ــش آم ــا و مهارت های توانمندی ه

ــند. ــه باش ــن رزوم ــز در ای ــای کاری او نی تجربه ه
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1. مهارت های خود را با کاری که انجام می دهند، تطابق دهند
ــای  ــرای پروژه ه ــه اج ــد ک ــد و ببین ــگاه کن ــا ن ــن کاریابی ه ــه عناوی ــد ب ــر بای فریلنس
کارفرمایــان بــه چــه مهارت هایــی نیــاز دارد. آن هــا را لیســت کــرده و بــا مهارت هــای 
خــود بســنجد و ببینــد کــه کــدام یکــی از آن هــا بــا مهارت هــای او همخوانــی دارنــد.

2. به بازار کار توجه کنند
یــک فریلنســر ممکــن اســت خیلــی از کارهــای موجــود را بتوانــد انجــام دهــد، امــا 
الزم اســت کاری را انتخــاب کنــد کــه بــازار هــدف بیشــتری دارد. اگــر تمایــل داشــته 
باشــد کــه فریلنســری تمــام وقــت شــود، بــه دنبــال کاری بــرود کــه افــراد بیشــتری 
بــه آن نیــاز دارنــد و همچنیــن پــول بیشــتری بــرای ایــن کار پرداخــت می کننــد.  در 
نتیجــه قبــل از شــروع کار، الزم اســت کــه تحقیقــات خــود در مــورد بــازار هــدف را بــه 

صــورت کامــل انجــام دهــد.

3. برنامه ریزی کلی داشته باشند
ــد.  ــع می باش ــه جام ــک برنام ــتن ی ــت، داش ــاز اس ــروع نی ــرای ش ــه ب ــن کاری ک اولی
ــد  ــرده باش ــیم ک ــش ترس ــی در ذه ــروع کارش برنامه های ــل از ش ــر قب ــاید فریلنس ش
ــش  ــه برنامه های ــرای اینک ــت ب ــا الزم اس ــرود، ام ــش ب ــاس آن پی ــر اس ــد ب و بخواه
بــه صــورت کامــل اجــرا شــوند، آن هــا  را روی کاغــذ پیــاده کنــد. بــا مشــخص کــردن 
ــاز و  ــورد نی ــزار م ــد زمانبندی هــا، چالش هــا و اب ــر روی کاغــذ، می توان ــه کاری ب برنام

... را مشــخص کــرده و بــا خیــال آســوده بــه ســراغ پــروژه  اش بــرود.
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4. برنامه روزانه مشخص تعیین کنند
یــک فریلنســر بــرای موفقیــت در شــغل خود، الزم اســت بــرای انجــام کارهــا زمان های 
مشــخصی را از قبــل در نظــر بگیــرد، مثــالً اینکــه چــه روزهایــی در هفتــه تصمیــم دارد 
ــرای  ــی ب ــد از تعییــن زمان هــای خال ــد و چــه ســاعت هایی در روز. ســپس بع کار کن

انجــام کارهایــش، می توانــد پــروژه خــود را آغــاز کنــد. 

5. ابزارهای الزم برای انجام کار را تهیه کنند
ــد، در  ــاز کن ــود را آغ ــت خ ــنده فعالی ــک نویس ــوان ی ــه عن ــد ب ــخصی بخواه ــر ش اگ
نتیجــه بــه یــک کامپیوتــر و یــک اینترنــت خــوب نیازمنــد اســت و اگــر عــکاس اســت 
پــس الزم اســت یــک دوربیــن عکاســی مناســب داشــته باشــد. بایــد بــه ایــن نکتــه 
توجــه کنــد کــه اگــر قبــل از فراهــم کــردن ابزارهــای مــورد نیــاز، پــروژه ای را بــه دســت 

ــر می خــورد. بگیــرد، قطعــًا بــه مشــکل ب

6. خود را به یک برند تبدیل کنند
ــوان یــک کاال  ــه عن ــد و در اصــل خــود را ب ــغ کن ــد خــودش را تبلی یــک فریلنســر بای
تصــور کنــد کــه بایــد بــه فــروش برســد. بــرای ایــن منظــور چــه کاری بایــد انجــام 
ــه  ــد و ب ــدا کن ــش را پی ــه رقبای ــبت ب ــود نس ــای خ ــوت و برتری ه ــاط ق ــد؟ نق ده
ــر  ــت کارش بهت ــرد و کیفی ــز ســازد. عملک ــران متمای وســیله آن هــا خــودش را از دیگ
اســت؟ ســرعت عمــل باالتــری دارد؟ از هــر ویژگــی بهتــری که نســبت بــه دیگــران دارد 
بــرای برندینــگ خــودش اســتفاده کنــد و آن هــا را در رزومــه، فضــای مجــازی و کارت 
ویزیتــش مشــخص کــرده و روی ایــن مــوارد بیشــتر مانــور دهــد. ایــن ویژگی هــا و 

ــوند. ــناخته می ش ــخصی اش ش ــد ش ــوان برن ــه عن ــای او، ب برتری ه
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7. فرصت ها را دریابند
اگــر شــخصی بــه تازگــی یــک فریلنســر شــده  اســت، الزم اســت بــرای پیشــرفت در 
ــری  ــای پایین ت ــه قیمت ه ــت ک ــار اس ــس ناچ ــرد. پ ــتری بگی ــای بیش کارش پروژه ه
ــی در  ــا حت ــد و ی ــل ده ــری تحوی ــان کوتاه ت ــا را در زم ــد و پروژه ه ــنهاد بده پیش
اوایــل کارش، داوطلــب ارائــه یــک کار بــه صــورت رایــگان باشــد. ایــن کار می توانــد 
کمــک کنــد تــا افــراد بیشــتری او را بشناســند و بــه کار کــردن بــا او ترغیــب شــوند.

8. از ظرفیت فضای مجازی استفاده کنند
امــروزه اکثــر افــراد در فضــای مجــازی حضــور دارنــد و هــر یــک بــه گونــه ای فعالیــت 
ــرای  ــد، در نتیجــه الزم اســت فریلنســرها، شــبکه های اجتماعــی مخصوصــی ب می کنن
کارشــان داشــته باشــند و برنــد خودشــان را در ایــن فضــا تبلیــغ کننــد. در ضمــن نبایــد 

فرامــوش کــرد کــه آن هــا بایــد در فضــای مجــازی بــه روز باشــند.

مقاله مرتبط: 10 روش ثابت شده افزایش درآمد از طریق شبکه های اجتماعی

9. کار را با چنگ و دندان به دست آورند
بــرای اینکــه یــک فریلنســر موفــق بــود، نبایــد بــه داشــتن یــک وب ســایت و همچنین 
ــف  ــن پروژه هــای مختل ــرای گرفت ــد ب ــرد. بای ــا ک فعالیــت در فضاهــای مجــازی اکتف
جنگیــد و از رقبــا جلــو افتــاد. الزم اســت کــه بیشــتر جســتجو کــرده و کارهای بیشــتری 
را پیــدا کننــد. در غیــر ایــن صــورت نبایــد انتظــار داشــته باشــند کــه کارهــا بــه ســمت 

آن هــا ســرازیر شــوند.

10. در طی انجام کار دلسرد نشوند
ــرها  ــرای فریلنس ــه ب ــژه ای ک ــایت های وی ــد از وب س ــروع کار می توانن ــرای ش ــراد ب اف
وجــود دارد شــروع کننــد و اگــر در طــول یــک مــدت مشــخص، کاری بــه آن هــا ارجــاع 
ــه  ــه ب ــرای اینک ــرها ب ــد. فریلنس ــتر کنن ــود را بیش ــالش خ ــده و ت ــرد نش ــد دلس نش
هدفشــان برســند بایــد ایــن مراحــل را پشــت ســر بگذارنــد و دایــره جســتجوی خــود 

را گســترش دهنــد.
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11. در شروع کار قانع باشند
ــود.  ــا دســتمزد پاییــن هــم راضــی ب ــه کارهــای کوچــک ب ــد ب ــرای شــروع کار، بای ب
بــرای اینکــه شــهرت و اعتبــار پیــدا کننــد و بتواننــد کارهــای بیشــتری دریافــت کننــد و 
در نتیجــه درآمدشــان را افزایــش دهنــد، الزم اســت پروژه هــای کوچــک را نیــز قبــول 
ــان  ــه کارفرمای ــه کار را ب ــان ب ــک، عالقه ش ــای کوچ ــن کاره ــام همی ــا انج ــرده و ب ک

نشــان دهنــد.

 12. هیچ وقت بیکار نباشند
بــرای اینکــه در کار فریلنســرینگ موفــق شــد، باید همیشــه کار کــرد، حتــی در زمان های 
ــد و در ایــن فرصــت در  ــکار بمانن ــد بی ــد نبای ــروژه ای در دســت ندارن ــر پ ــکاری. اگ بی
ــا تخصص شــان را  ــد، یــک کار جدیــد هــم ســو ب همایش هــای مختلــف شــرکت کنن
در دســت بگیرنــد تــا هــم خودشــان را بســنجند و هــم بتواننــد از آن بــه عنــوان رزومــه 

و نمونــه کاری اســتفاده کننــد.
ــرد و خــود را  ــف شــرکت ک ــوان در نمایشــگاه های مختل ــن فرصــت می ت ــی در ای حت
ــه آن هــا نشــان  ــه و خودشــان را ب ــدن مشــتری های خــود رفت ــه دی ــرد، ب معرفــی ک
ــد. ــان دهن ــام کار نش ــرای انج ــان را ب ــد و اشتیاق ش ــاس بگیرن ــا تم ــا آن ه ــد، ب دهن
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13. انتقاد پذیر باشند
بــرای اینکــه فریلنســر موفقــی شــوند بایــد انتقــاد پذیــر بــوده و ایرادهایــی کــه بــه کار 

گرفتــه می شــود را پذیرفتــه و در جهــت اصــالح آن هــا تــالش کننــد.

14. چهره خوبی برای برندشان بسازند
همیشــه بایــد ســعی کننــد کــه مشتریانشــان را از خــود راضــی نگــه داشــته و همیشــه 
آن هــا را بــرای خــود حفــظ کننــد، حتــی زمانــی کــه پــروژه آن هــا تمــام شــده باشــد. 
زیــرا ممکــن اســت از طــرف آن هــا بــه افــراد دیگــری معرفــی شــوند و یــا حتــی در 

آینــده خــود آن هــا دوبــاره بــه سراغ شــان بیاینــد.

15. کارها و زمان شان را درست مدیریت کنند
برخــی از افــراد فکــر می کننــد کــه وقتــی فریلنســر هســتند و خودشــان مدیــر خــود 
هســتند، دیگــر نیــازی نیســت کــه ســاعت کاری منظمــی داشــته باشــند، امــا بهتریــن 
کار ایــن اســت کــه یــک مدیــر دقیق بــرای کار خودشــان بــوده و زمــان کار و اســتراحت 
خــود را از قبــل مشــخص کننــد تــا بــر مبنــای آن بتوانــد تعییــن کننــد کــه چــه مقــدار 
کار می تواننــد انجــام دهنــد و بــر اســاس زمان هــای کاری آزاد خــود، مشــخص کننــد 
کــه بــا چنــد کارفرمــا می تواننــد همــکاری کننــد. میــزان حقــوق درخواســتی خــود را 
ــام  ــر اســاس ارق ــا ســاعت کارکــرد محاســبه کــرده و ســپس ب ــروژه و ی ــر اســاس پ ب

کاری رقبایشــان، پیشــنهاد خــود را مطــرح کننــد.

16. به روز بودن را اولویت قرار دهند
بایــد ســعی کننــد نــرم افزارهــای جدیــد را شناســایی کــرده و بــا بکارگیــری بــه موقــع 

آن هــا، کارهایشــان را تســریع ببخشــند.

17. »نه گفتن« را تمرین کنند
اگــر بــرای انجــام یــک کار فرصــت کافــی ندارنــد، بــه هیــچ وجــه آن را قبــول نکننــد و 
بــه ســادگی بگوینــد نــه، چــون اگــر یــک کار را قبــول نکننــد خیلــی بهتــر از ایــن اســت 

کــه  کار را پذیرفتــه ولــی نتواننــد ســر زمانــی کــه قــول داده انــد آن را تحویــل دهنــد.
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18. یک وب سایت یا وبالگ برای خود طراحی کنند
در عصــر اینترنــت، داشــتن یــک وب ســایت بــرای هــر کســب و کاری نیــاز اســت، ایــن 
کار نــه تنهــا فریلنســر را بــه بــازار کار معرفــی می کنــد، بلکــه باعــث می شــود از او بــه 

عنــوان یــک آدم حرفــه ای یــاد کننــد.

 

 

19. وب سایت خود را مرتب به روزرسانی کنند
فریلنســر نبایــد تنهــا بــه ســاختن یــک وب ســایت بســنده کنــد؛ بــرای اینکــه اعتبــار 
ــتجو  ــای جس ــودن آن در موتوره ــه ب ــن در بهین ــرد و همچنی ــاال بب ــود را ب ــایت خ س

ــد. ــه روزرســانی کن ــه صــورت مرتــب ب تأثیرگــذار باشــد، الزم اســت آن را ب

بیشتر بدانید:  10 ویژگی که یک وب سایت خوب باید داشته باشد

 20. طوری با مشتری خود رفتار کنند که انگار فقط یک مشتری دارند
فریلنســرها بایــد خــوش قــول بــوده و کار مشــتری خــود را بــه موقــع تحویــل دهنــد 
تــا مشــتری بدانــد کــه بــرای کارش ارزش قائــل هســتند و بــا دلســوزی کار او را انجــام 
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می دهنــد. ســعی کننــد کار را بــه گونــه ای بــه مشــتری تحویــل دهنــد کــه او احســاس 
رضایــت کامــل از کار داشــته باشــد.

مقالــه مرتبــط: 7 روشــی کــه می توانیــد بــا آن هــا مشــتریان ثابــت بیشــتری جــذب 
کنیــد

21. صبور بودن را فراموش نکنند
شــاید زمانــی پیــش بیایــد کــه مجبــور شــوند کاری را حتــی بیــش از 5 بــار ویرایــش 
کننــد تــا مشــتری بــه رضایــت برســد، در ایــن شــرایط بایــد کامــالً صبــور باشــند و 
بــا آرامــش کارشــان را انجــام دهنــد و تــالش کننــد کــه زودتــر بــه نتیجــه مطلــوب 

برســند.

نکاتی که درباره فریلنسرینگ باید بدانید
ــن 	  ــت ای ــع حقیق ــی در واق ــد. ول ــار می کنن ــود افتخ ــتقالل خ ــه اس ــرها ب فریلنس

اســت کــه اســتقالل تنهــا مزیــت خــود اشــتغالی نیســت. آزادی در انتخــاب مــردم 
یــا کســب و کارهایــی کــه بــرای آن هــا کار می کننــد، انتخــاب اینکــه چــه کاری را 
انجــام دهنــد، بــا چــه کســانی کار کننــد و چــه زمان هایــی کار کننــد، از ویژگی هــای 
اصلــی فریلنســریگ می باشــد. همچنیــن آن هــا آزادنــد کــه شــرایط قــرارداد را نیــز 

تغییــر دهنــد.
ــد و 	  ــذت می برن ــا ل ــه از آن ه ــی ک ــام پروژه های ــرای انج ــالش ب ــایی و ت شناس

ــه  ــد و ب ــرام می گذارن ــا احت ــه آن ه ــه ب ــرادی ک ــا اف ــردن ب ــکاری ک ــن هم همچنی
ــد و  ــودن می باش ــر ب ــای فریلنس ــر از مزای ــی دیگ ــد، یک ــاداش می دهن ــا پ آن ه

ــد. ــته باش ــزایی داش ــر بس ــا تاثی ــت آنه ــزان موفقی ــد در می می توان
ــرکت هایی 	  ــراد و ش ــا اف ــم ب ــن می خواه ــه »م ــد ک ــرار کنن ــان تک ــا خودش ــد ب بای

ــز  ــدازه نی ــان ان ــه هم ــه ب ــوند« و البت ــن می ش ــت م ــث موفقی ــه باع ــم ک کار کن
مهــم اســت کــه آن هــا هــم در راســتای موفقیــت مشتریانشــان تــالش کننــد. ایــن 
معادلــه بــر اســاس معامــالت منصفانــه، ارتباطــات روشــن و احتــرام متقابــل شــکل 

می گیــرد.
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ــا دیگــران اســت، چــه در زندگــی 	  هــر فریلنســر مســئول ســطح تعامــالت خــود ب
واقعــی و چــه در شــبکه های اجتماعــی. اگــر آن هــا افــراد موجــود در شــبکه خــود را 
دوســت ندارنــد یــا احترامــی کــه می خواهنــد را از آن هــا دریافــت نمی کننــد یــا از 
ایــن ارتبــاط لــذت نمی برنــد، ایــن انتخابــی اســت کــه خودشــان در فعالیت هــای 
ــه  ــه در آن ب ــرل سیســتمی ک ــد. آن هــا بایســتی کنت ــه خــود انجــام می دهن روزان

عنــوان فریلنســر مشــغولند را بــه دســت بگیرنــد.
اگــر فریلنســر متوجــه شــود کــه مشــتریان طــرف معاملــه بــا او، بــه طــور مرتــب و 	 

بــه هــر نحــوی موجــب اضطرابــش می شــوند، وقــت آن اســت کــه رویکــرد خــود 
را دوبــاره بررســی کنــد.

نکتــه: فریلنســر بایــد توجــه داشــته باشــد کــه اگــر بــه طــور مرتــب از مشــتریانش 
آســیب دیــد، حتمــًا اشــتباهی در اســتراتژی خــودش وجــود دارد و ایــن مشــکل فقــط 

مربــوط بــه مشــتریان نیســت.

 

ــرژی و روشــنگری 	  ــه آن هــا در کارشــان ان شــرکت در کنفرانس هــای روانشناســی ب
می بخشــد.

ــتری و 	  ــظ مش ــرای حف ــود ب ــزار موج ــن اب ــکرآمیز، بهتری ــته های تش ــال نوش ارس

11

https://modireweb.com


فریلنسر کیست؛ با مزایا و معایب فریلنسری آشنا شوید

www.modireweb.com

ــت. ــازنده اس ــوب و س ــه خ ــی همیش ــرا قدردان ــت، زی ــب و کار اس ــعه کس توس
ــالً 	  ــا، کام ــب و کار آن ه ــت در کس ــت و رضای ــل موفقی ــرای تکمی ــودن ب ــالق ب خ

ــت. ــروری اس ض
بایــد تــالش کننــد کــه از کانال هــای رســمی و یــا غیررســمی، هــر روز چیــز جدیــدی 	 

ــاد بگیرند. ی
ــا 	  ــردن ب ــانس کار ک ــه ش ــرکت هایی ک ــکیالت ش ــا و تش ــد از ایده ه ــه بای همیش

ــد. ــام بگیرن ــد، اله ــدا می کنن ــا را پی آن ه
اگــر آن هــا کار خــود را بــه درســتی انجــام ندهنــد، مشــتریان هــم کارشــان را بــه 	 

درســتی انجــام نخواهنــد داد.
هرگز مسائل منفی شغلی را به خود نگرفته و آن را شخصی نکنند.	 
در طــول کار هــر فریلنســر، قطعــًا زمان هایــی پیــش می آیــد کــه مشــتریان پولــدار 	 

و بزرگــی را از دســت بدهنــد. پــس بایــد از لحــاظ ذهنــی و مالــی آمادگــی برخــورد 
بــا ایــن مســاله را داشــته باشــند. پول هایــی را بــرای روز مبــادا و پرداخــت قبــوض 

و صورتحســاب کنــار بگذارنــد.
هرگــز نمی تــوان راهــی را بــه عنــوان بهتریــن راه کســب و کار بــرای یــک فریلنســر 	 

مشــخص کــرد. آن هــا بایــد کارهایــی را کــه بــه دردشــان می خورنــد، پیــدا کننــد. 
همچنیــن بایــد بــه درس هایــی کــه در طــول فعالیــت در ایــن حرفــه یــاد می گیرند، 
توجــه کننــد. ایــن درس هــا شــامل تجربیــات متنــوع بــوده و بــه معنــی شکســت 

و موفقیــت اســت.
ــرای آن هــا ســاده تر و ســودآور تر 	  ــه فریلنســر، فعالیــت را ب ــا ب ارجــاع کار از کارفرم

ــه خاطــر  ــًا ب ــا صرف ــه طــور تصادفــی ی ــد، امــا ایــن موضــوع یــک شــبه، ب می کن
ــد. ــاق نمی افت ــا اتف ــتعدادهای آن ه اس

ــا کســی مذاکــره کــرد. چــون ایــن وظیفــه 	  ــر روی کیفیــت کار ب هیــچ گاه نبایــد ب
هــر فریلنســر اســت کــه کار بــا کیفیــت انجــام دهــد و تنهــا زمــان تحویــل و هزینــه 

ــد. ــره می باش ــل مذاک قاب
فریلنســرها هــر ســاله در ایــن بــازی بهتــر می شــوند. در واقــع گرفتــن تصمیمــات 	 

خــوب بیشــتر و تصمیمــات بــد کمتــر خــود شــبیه یــک مســابقه اســت.
بهتریــن چیــز در جهــان، داشــتن روابــط دراز مــدت بــا مشــتریانی اســت کــه بــه 	 
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ــد. پــس فریلنســرها  ــه می کنن ــرای پیشــبرد کارهایشــان هزین ســادگی و راحتــی ب
بایــد تــالش خــود را بــر روی ارتبــاط پیــدا کــردن بــا ایــن افــراد متمرکــز کننــد.

آیا همه پروژه های فریلنسرها به موفقیت ختم می شود؟
مشــتری ایــده آل از نظــر یــک فریلنســر، چــه ویژگی هایــی بایــد داشــته باشــد؟ معتبــر، 
ســریع در پرداخــت دســتمزد، داشــتن پروژه هــای بــزرگ، ارائــه پــاداش، بازخوردهــای 
ــه کار  ــخصی ک ــخگو و ش ــد، پاس ــال، عالقه من ــیار، فع ــاع کار بس ــیار، ارج ــت بس مثب

کــردن بــا او آســان باشــد.
بــا ایــن حــال فریلنســرها بایــد بــه ایــن موضــوع توجــه زیــادی داشــته باشــند کــه کار 
کــردن بــا همــه مشــتریان در نهایــت بــه موفقیــت ختــم نخواهــد شــد. بدیهــی اســت 
کــه ارتبــاط بیــن مشــتری بــا فریلنســر انــواع مختلفــی دارد و یــک فریلنســر بــا افــراد 
زیــادی در کار برخــورد خواهــد کــرد کــه قطعــًا نتیجــه همــه آن هــا مثبــت نخواهــد 

. د بو
در زیر برخی از این موارد را می توانید مشاهده نمایید:

یــک مشــتری کــه دســتمزد خوبــی می پــردازد، امــا دائمــًا منفــی، آزاردهنــده و یــا 	 
مضطــرب اســت.

یــک مشــتری کــه اگــر بــا او کار کننــد مثــل تــوپ در همــه جــا صــدا می کنــد، امــا 	 
بــرای دریافــت دســتمزد، بــا او بــه مشــکل بــر می خورنــد.

ــا 30٪ از 	  ــه یــک فریلنســر ارجــاع می  دهــد، ام ــت کار ب ــه بی نهای یــک مشــتری ک
آن هــا قابــل انجــام هســتند.

یــک برنــد فوق العــاده معــروف کــه بــه عنــوان نمونــه کار بــرای آن هــا عالــی اســت، 	 
ــالق  ــد بات ــا، همانن ــه کار از آن ه ــت تأییدی ــل دریاف ــای اداری و مراح ــا الیه ه ام

ــرد. ــرو می ب ــود ف ــا را در خ آن ه
فریلنســرها مطمئنــًا می تواننــد نمونه هــای کاری خــود را بــا مــوارد بــاال مطابقــت داده 
و متوجــه شــوند کــه رفتارهــای منفــی مشــتریان، مانــع رســیدن آن هــا بــه موفقیــت 
می شــود. حــال بــا توجــه بــه مــوارد بــاال مشــخص می شــود کــه بــرای دســتیابی بــه 
موفقیــت نبایــد منتظــر پیــدا شــدن یــک مشــتری ایــده ال بماننــد و خودشــان بایــد 

اســتراتژی های مناســبی بــرای موفقیــت در نظــر بگیرنــد.
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ابزارهای مورد نیاز برای ارتقای کارایی یک فریلنسر
ابزارهای اصلی مورد نیاز برای اکثر فریلنسرها، بسیار ساده هستند:

یک کامپیوتر و  همچنین اینترنت قابل اعتماد و دارای سرعت مناسب	 
یک سیستم پشتیبان خوب و یک تلفن	 

امــا پــس از مدتــی، ابزارهــای دیگــری را نیــز بایــد بــه داشــته های خــود اضافــه کننــد 
ــد. ایــن  ــر  کن ــر و کارآمد ت ــوان یــک فریلنســر را آســان تر، بهت ــه عن ــا شــغل آن هــا ب ت

ابزارهــا بــه شــرح زیــر می باشــند:

- ضبط صوت
اولیــن مــورد از ابزارهــای ضــروری در لیســت یــک فریلنســر موفــق، یــک ضبــط صــوت 
دیجیتالــی اســت. ایــن دســتگاه دارای یــک گوشــی اســت کــه در گــوش قــرار گرفتــه 
و همچنیــن یــک پالگیــن کــه در ضبــط کننــده صــدا قــرار می گیــرد کــه بــرای ضبــط 

صــدای هــر دو طــرف یــک مکالمــه تلفنــی، بســیار مفیــد اســت.
)مسئولیت حقوقی: حتمًا در صورت لزوم برای ضبط صدا، بایستی اجازه گرفت(

 اســتفاده از ضبــط صــوت نــه تنهــا باعــث عــدم نیــاز بــه یادداشــت  برداری های بســیار 
زیــاد می گــردد، بلکــه اجــازه می دهــد کــه در هنــگام نوشــتن یــک مقالــه یــا وبــالگ، 
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نقــل قول هــا را بــه صــورت کامــالً دقیــق نوشــت، همچنیــن بــرای فریلنســرهایی کــه 
ــد،  ــت می کنن ــا وب فعالی ــات ی ــی، تبلیغ ــوای بازاریاب ــده محت ــد کنن ــوان تولی ــه عن ب
باعــث صحیــح بــه کار بــردن زبــان مشــتری می گــردد. وجــود ایــن قابلیت هــا اســت 

کــه فریلنســرها را بــه ســمت جدیدتریــن ابزارهــا ســوق می دهــد.

- نرم افزار رونویسی خودکار
ــه  ــی ب ــس خوب ــودکار، ح ــی خ ــزار رونویس ــرم اف ــتفاده از ن ــار اس ــن ب ــاید در اولی ش
ــی کــه خــودش تایــپ  ــه نســبت زمان شــخص دســت ندهــد و وقــت زیــادی از او ب
می کنــد، بگیــرد. امــا بــا جســتجو و امتحــان کــردن نــرم افزارهــای جدیــد، می تــوان 
نــرم افــزار محبــوب و مناســب خــود را پیــدا کــرده و بــه جــای اینکــه زمــان زیــادی 
صــرف تایــپ کــردن پــروژه کنــد، بتوانــد پروژه هــای بیشــتری گرفتــه و درآمــد باالتــری 

بدســت آورد.

- موسیقی
ــود دارد  ــعر وج ــه در آن ش ــیقی ک ــه موس ــوش دادن ب ــگام گ ــردن در هن ــاید کار ک ش
ــد تأثیــر خوبــی  ــه موســیقی های بــی کالم می توان مقــدور نباشــد، امــا گــوش دادن ب

داشــته باشــد و بتــوان بــا آرامــش بیشــتری کار خــود را انجــام داد.
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پردرآمدترین کارها برای فریلنسرها

1. وکیل و کارشناس حقوقی
اگــر شــخصی در رشــته حقــوق تحصیــل کــرده  و می خواهــد بــه عنــوان یــک وکیــل 
بــه کار خــود ادامــه دهــد، امــا تمایــل نــدارد کــه بــه صــورت تمــام وقــت کار کــرده 
و یــا حتــی هنــوز شــرکت و مؤسســه ای را پیــدا نکــرده  اســت کــه در آنجــا اســتخدام 
شــود، نبایــد ناامیــد شــود. خیلــی از افــراد هســتند کــه بــرای انجــام کارهــای قانونــی 
خــود نیــاز بــه شــخصی دارنــد کــه بــه آن هــا کمــک کنــد و وکالــت آن هــا را بــه عهــده 
بگیــرد کــه ایــن موضــوع کمــک می کنــد تــا شــخص بتوانــد بــه صــورت شــخصی و 

آزادانــه بــا آن هــا کارکنــد.

2. برنامه نویس و طراح سایت
بــرای انجــام طراحــی ســایت حتمــًا نیــاز بــه ایــن نیســت کــه در یک شــرکت مشــغول 
بــه کار شــد، هــر شــخصی می توانــد بــه صــورت آزادانــه و بــا ارائــه نمونــه کارهــای 
خــود، پروژه هــای زیــادی در ایــن زمینــه دریافــت نمایــد چــون در حــال حاضــر هــر 

کســب و کاری بــرای توســعه نیــاز بــه یــک وب ســایت دارد.

3. تولید محتوا
ــتند،  ــعه هس ــق و توس ــن تحقی ــوا و همچنی ــد محت ــه تولی ــلط ب ــه مس ــرادی ک اف

ــد. ــاد کنن ــود ایج ــرای خ ــی ب ــد خوب ــر درآم ــک فریلنس ــوان ی ــه عن ــد ب می توانن

مقالــه مرتبــط: بازاریابــی محتــوا چیســت؛ راهنمــای کامــل اســتفاده از آن در 
ها ر کســب وکا
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4. صدا پیشگی
ــز داشــته باشــد،  ــه  نی ــن کار عالق ــه ای ــوده و ب ــی ب ــر شــخصی دارای صــدای خوب اگ
می توانــد از صــدا پیشــگی درامــد کســب کنــد. برنامــه  ســازان رادیویــی و تلویزیونــی 
ــا او  ــود ب ــای خ ــرای پروژه ه ــت ب ــن اس ــی، ممک ــرکت های تبلیغات ــن ش و همچنی

ــد. همــکاری کنن

5. مترجم
ــورد  ــب م ــاالت و مطال ــه مق ــه و تهی ــرای ترجم ــه ب بســیاری از شــرکت ها هســتند ک
نیــاز خــود بــرای ســایت و یــا شــبکه های اجتماعی شــان، تمایــل بــه اســتخدام یــک 
ــرون  ــه کار خــود را ب ــد ک ــح می دهن ــد و ترجی ــت در محــل کارشــان ندارن ــروی ثاب نی
ــرای  ــم ب ــغل ه ــن ش ــه ای ــد ب ــی می توانن ــه راحت ــراد ب ــه اف ــد. در نتیج ــپاری کنن س

فریلنســر شــدن فکــر کننــد.

6. مدرس
اگــر یــک معلــم دوســت داشــته باشــد کــه در تابســتان هــم بــه فعالیــت خــود ادامــه 
ــا  ــت و ی ــک کارت ویزی ــا چــاپ ی ــد ب ــد داشــته باشــد، می توان دهــد و کســب درآم
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ــات  ــف، در اوق ــایت های مختل ــام در س ــت ن ــگاه ها و ثب ــه آموزش ــفارش ب ــی س حت
فراغــت و ایــام تعطیلــی خــود نیــز تدریــس کنــد.

7. کارشناس شبکه های اجتماعی
امــروزه بــا پیشــرفت تکنولــوژی و گســترش فعالیــت در شــبکه های اجتماعــی، همــه 
شــرکت ها و کســب و کارهــا در تــالش بــرای فعالیــت بیشــتر و مؤثرتــر در شــبکه های 
اجتماعــی هســتند تــا بــا رقبایشــان در یــک ســطح و یــا حتــی از آن هــا جلوتــر قــرار 
ــگ  ــال مارکتین ــه دیجیت ــه ب ــردی را ک ــا ف ــرکت ها و مجموعه ه ــی از ش ــد. خیل بگیرن
ــای  ــد بج ــح می دهن ــد و ترجی ــود ندارن ــه خ ــند در مجموع ــته باش ــص داش تخص
اســتخدام یــک فــرد بــه صــورت تمــام وقــت، مدیریــت شــبکه های اجتماعــی خــود را 
بــرون ســپاری کننــد. اگــر کســی در ایــن زمینــه تخصــص دارد، می توانــد بــه فریلنســر 

شــدن در ایــن شــغل فکــر کنــد.

8. گرافیست
ــک و طراحــی  ــرای فریلنســرها وجــود دارد، گرافی ــه ب ــکا بیشــترین شــغلی ک در آمری
ــرای مجله هــا و پوســتر های چاپــی و تبلیغاتــی و چــه طراحی هــای  می باشــد، چــه ب
اینترنتــی. گرافیــک و طراحــی شــغلی اســت کــه فــرد بــا داشــتن یــک کامپیوتــر بــا 
کارت گرافیکــی نســبتًا خــوب، می توانــد در منــزل و بــدون حضــور فیزیکــی در محــل 

کار، از آن کســب درآمــد کنــد.
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9. بازاریاب
اگــر کســی بــه کار فــروش و بازاریابــی عالقه منــد باشــد و در ایــن زمینــه تبحــر هــم 
ــرکت ها و  ــه ش ــغلی ب ــوان ش ــن عن ــا ای ــود را ب ــه خ ــد رزوم ــد، می توان ــته باش داش
مؤسســات ارائــه دهــد. البتــه بــرای اینکــه نتیجــه کار او را ببیننــد، بهتــر اســت پــروژه 
اول را داوطلبانــه و رایــگان انجــام دهــد. بازاریــاب بــودن نیــاز بــه حضــور ثابــت در 

یــک مجموعــه نــدارد.

مقایسه کارمند تمام وقت بودن با فریلنسری
ــه طــور چشــمگیری تغییــر داده اســت. در  فریلنســرینگ، تعریــف کار و محــل کار را ب
حــال حاضــر، تعــداد زیــادی از مــردم در خانــه یــا خــارج از محــل کار خــود فعالیــت 
ــکار  ــا پیمان ــاور ی ــوان مش ــه عن ــز ب ــردم نی ــادی از م ــداد زی ــن تع ــد و همچنی می کنن

ــد. ــت می کنن فعالی
بــا افزایــش رکــود اقتصــادی در کشــورها، بســیاری از کارفرمایــان بــه دلیــل کاهــش 
ــه هزینه هــای اســتخدام کارمنــدان تمــام  ــه کاهــش هزینه هــا از جمل ســود، اقــدام ب
ــهیل کار  ــث تس ــوژی باع ــرفت های تکنول ــن، پیش ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــت، نموده ان وق
ــت  ــی کار آن هــا شــده اســت و در نتیجــه کیفی ــای کیف ــن ارتق فریلنســرها و همچنی

ــود. ــن می ش ــم تأمی ــرها ه ــا فریلنس ــکاری ب ــان در هم ــاز کارفرمای ــورد نی کاری م
قــرارداد بیــن کارفرمایــان بــا فریلنســرها تــا حــد زیــادی یــک قــرارداد برنــده- برنــده 
ــد  ــرها می توانن ــا فریلنس ــردن ب ــا کار ک ــان ب ــت. کارفرمای ــرف اس ــر دو ط ــرای ه ب
ــرها  ــند و فریلنس ــته باش ــئولیت را داش ــش مس ــن کاه ــی و همچنی ــی مال صرفه جوی
هــم از ایــن آزادی عمــل اســتفاده می کننــد تــا بتواننــد چندیــن کار همزمــان انجــام 

ــد. ــد خــود را افزایــش دهن ــد و درآم دهن
بــا ایــن وجــود ممکــن اســت کارفرمایــان و نیروهــای کاری باشــند کــه هــر دو مخالــف 
ــان، آن هــا  ــه صــورت دورکاری باشــند. از دیــدگاه ایــن دســته از کارفرمای کار کــردن ب
ــته از  ــن دس ــد. ای ــح می دهن ــت دارد را ترجی ــام وق ــد تم ــه کارمن ــی ک ــد ضمن تعه
نیــروی کار نیــز ممکــن اســت ثبــات یــک کار تمــام وقــت را ترجیــح دهنــد و مزایایــی 

ماننــد بیمــه درمانــی و صنــدوق بازنشســتگی را مطلــوب و ضــروری بدانــد.
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اکنــون بــا توجــه بــه ایــن دو دیــدگاه  می خواهیــم جوانــب مثبــت و منفــی اســتخدام 
یــک فریلنســر را بررســی کنیــم.

مزایای استخدام فریلنسر برای کارفرمایان      
- کاهش هزینه

ــه  ــی رود ک ــار م ــرها، انتظ ــه فریلنس ــا ب ــر پرداختی ه ــرخ باالت ــود ن ــا وج ــی ب حت
ــد،  ــی کنن ــه جوی ــود صرف ــای خ ــا 30٪ در هزینه ه ــاالنه 20٪ ت ــد س ــان بتوانن کارفرمای
زیــرا فریلنســرها فاقــد مزایایــی مانند بیمــه درمانــی و بازنشســتگی هســتند. همچنین 
بــرای همــکاری بــا یــک فریلنســر، کارفرمایــان نیــازی بــه فضــای اداری هــم نداشــته و 

ــد. ــش دهن ــود را کاه ــای اداری خ ــد هزینه ه می توانن

- کاهش مسئولیت
از آنجایــی کــه فریلنســرها اســتخدام نیســتند، مســئولیت کارفرمایــان کاهــش می یابد. 
فریلنســرها حــق دریافــت بیمــه بیــکاری ندارنــد. کارفرمایــان تقریبــًا هیــچ مســئولیتی 
ــی فریلنســرها حــق  ــه طــور کل ــا ب ــد و ی ــران خســارت فریلنســرها ندارن ــال جب در قب
ندارنــد از چیــزی شــکایت کننــد. همچنیــن اگــر کارفرمایــان از کار فریلنســرها راضــی 
ــت،  ــام وق ــدان تم ــه کارمن ــبت ب ــریع تر نس ــر و س ــی راحت ت ــد خیل ــند، می توانن نباش
نفــرات جدیــدی را جایگزیــن آن هــا کننــد.. ایــن مــورد در جاهایی کــه قوانینــی خاصی 

بــرای کارکنــان دارنــد، بســیار مفیــد اســت

- دسترسی بهتر به نیروی کارآمد
بــا افزایــش و پیشــرفت سیســتم های عامــل  ارتباطــی، کارفرمایــان می تواننــد 
ــی  ــر پلتفرم های ــال حاض ــد. در ح ــدا کنن ــان پی ــا نیازش ــق ب ــًا مطاب ــدی دقیق کارمن
مخصــوص اســتخدام برنامــه نویســان حرفــه ای، دانشــجویان، نویســندگان، طراحــان، 
بازاریابــان، حســابداران، وکال، کارکنــان فــروش، مشــاوران کســب و کار و غیــره وجــود 
دارنــد کــه موجــب تســهیل کار بــرای کارفرمایــان شــده و آن هــا می تواننــد بــه محــض 
پیــدا کــردن شــخصی بــا مهارت هــای مــورد نظرشــان، همــکاری خــود را بــا او شــروع 

کننــد.  
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- کیفیت باالتر
ــراری  ــی تک ــی کارهای ــد، یعن ــام می دهن ــود را انج ــی خ ــای تخصص ــرها کاره فریلنس
بــا مشــتریان تکــراری. آن هــا تــالش می کننــد کــه در هــر زمــان بهتریــن کار خــود را 
بــرای حفــظ رابطــه انجــام دهنــد، چــون فریلنســرها می داننــد کــه قــرارداد همیشــه 
در صــورت رضایــت قابــل تمدیــد اســت، در حالــی کــه عملکــرد کارکنــان ممکــن اســت 

دارای فــراز و فــرود باشــد.

- کاهش هزینه حقوق و دستمزد کارمندان
کارفرمایــان می تواننــد بــرای انجــام پروژه هــای موقــت از فریلنســرها اســتفاده کننــد 
ــن  ــد از ای ــه بع ــود ک ــی خ ــان دائم ــداد کارکن ــا تع ــند ت ــته باش ــازی نداش ــر نی و دیگ

پــروژه بــه آن هــا نیــازی ندارنــد، را افزایــش بدهنــد.

- دسترسی جهانی
شــرکت ها بــه دنبــال پیــدا کــردن افــرادی خــارج از محــدوده جغرافیایــی خود هســتند 
ــد را  ــا صــرف هزینه هــای محــدود، بازار هــای جدی ــه کمــک آن هــا و ب ــد ب ــا بتوانن ت

شــناخته و فعالیــت خــود را توســعه دهنــد.
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معایب استخدام فریلنسر برای کارفرمایان
- چند شغله بودن آنها

ــال گســترش  ــه دنب ــه آن هــا ب ــن اســت ک ــی فریلنســرها ای ــک از ویژگی هــای اصل ی
کســب و کار خــود بــوده و در نتیجــه بــا توجــه بــه حجــم کاری شــان گاهــی ممکــن 
ــورد  ــر م ــه فریلنس ــه برنام ــد ک ــالش کنن ــد ت ــان بای ــد. کارفرمای ــی کنن ــت بدقول اس
ــد، همچنیــن بایــد همــواره یــک  ــق کنن ــا برنامــه کاری خودشــان منطب نظرشــان را ب
ــه فریلنســرها در دســترس نیســتند داشــته  ــرای مواقعــی ک ــن هــم ب برنامــه جایگزی
ــه  ــد ک ــتخدام می کنن ــرها را اس ــم از فریلنس ــک تی ــرکت ها ی ــیاری از ش ــند. بس باش

ــند. ــتیبان باش ــه دارای پش همیش

- نامناسب بودن آنها در زمینه ارتباطات با مشتری
ــداد مشــتریان خــود باشــد، ممکــن اســت  ــال گســترش تع ــه دنب ــی ب ــر کارفرمای اگ
انتخــاب یــک فریلنســر خــوب نباشــد؛ زیــرا ایــن کارکنــان تمــام وقــت هســتند کــه در 
مــورد همــه مســائل جــاری شــرکت آگاه هســتند و می تواننــد ایــن دانــش را در هنــگام 
ایجــاد روابــط بــا مشــتریان بــه کار گیرنــد، پــس در نتیجــه همــکاری بــا فریلنســرها که 

بــه ایــن اطالعــات دسترســی ندارنــد، نمی توانــد مفیــد باشــد.

- چالش  های مربوط به آموزش و نظارت
ــه یــک زمــان  چــه مــدت زمانــی بایســتی صــرف آمــوزش فریلنســرها شــود؟ اگــر ب
طوالنــی بــرای راه انداختــن آن هــا نیــاز باشــد، ســرمایه گــذاری بــر روی یــک کارمنــد 
ــه  ــاز ب ــگاه کاری نی ــک جای ــر ی ــن اگ ــد. همچنی ــری می باش ــه بهت ــت، گزین ــام وق تم
نظــارت داشــته باشــد، بایســتی یــک کارمنــد تمــام وقــت را اســتخدام کــرد زیــرا یــک 
فریلنســر ممکــن اســت در خــارج از ســاعات کاری عــادی فعالیــت خــود را انجــام دهد، 

یعنــی زمانــی کــه کارفرمــا قــادر بــه نظــارت بــر پیشــرفت کاری او نیســت.

- وجود تهعد کاری بیشتر در کارمندان تمام وقت
حتــی اگــر یــک فریلنســر بخواهــد کســی را بــه عنــوان یــک مشــتری ثابت حفــظ کند، 
بــاز هــم موفقیــت فــردی آن مشــتری اولویــت او محســوب نمی شــود. در حالــی کــه 
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یــک کارمنــد تمــام وقــت، بــه احتمــال زیــاد ســطح تعهــد باالتــری نســبت بــه شــرکت 
ــته های  ــه داش ــردن ب ــه ک ــرای اضاف ــتری ب ــزه بیش ــد و انگی ــاس می کن ــود احس خ

شــرکت دارد.

- عدم وجود کنترل کافی بر فریلنسر
ــک  ــه ی ــر، ب ــک فریلنس ــود و ی ــت خ ــام وق ــد تم ــر روی کارمن ــد ب ــا نمی توان کارفرم

ــد. ــته باش ــرل داش ــدازه کنت ان

 

 

تأسیس شرکت فریلنسرینگ
تأســیس یــک شــرکت فریلنســرینگ می توانــد تأثیــر بســزایی در زندگــی فریلنســرها 
داشــته باشــد و بــه افزایــش درآمــد آن هــا کمــک کنــد. شــاید خیلــی از افــراد تصــور 
کننــد کــه فریلنســرها درآمــد قابــل قبولــی ندارنــد، اما ایــن موضــوع را فرامــوش نکنید 
ــام  ــدان تم ــتر از کارمن ــی بیش ــدی خیل ــد درآم ــی می توان ــی گاه ــری حت ــه فریلنس ک
ــی از خانم هــا تحصیــالت  ــرا خیل ــرای خانم هــا، زی وقــت داشــته باشــد، مخصوصــًا ب
آکادمیــک دارنــد و در موضوعــات مختلفــی اســتعداد و توانایــی دارنــد، امــا عالقــه بــه 
کار در محیــط بیــرون از منــزل ندارنــد و یــا حتــی ترجیــح می دهنــد خانــه دار باشــند 
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تــا بتواننــد بــه امــور روزانــه خــود برســند. ایــن افــراد می تواننــد بــا فریلنســر شــدن، 
هــم از اســتعدادهای خــود اســتفاده کننــد، هــم کســب درآمــد کننــد و هــم در منــزل 

خــود بــه ســر ببرنــد و بــه کارهــای روزانــه خــود برســند.

گام هایی که باید جهت تأسیس یک شرکت فریلنسرینگ برداشت:

خیلــی از فریلنســرها بعــد از اینکــه در کارشــان بــه ثبــات رســیدند و خــود را در ایــن 
کار موفــق دیدنــد، عالقه منــد هســتند تــا کار فریلنســرینگ خــود را گســترش دهنــد و 
یــا حتــی یــک شــرکت کوچــک بــرای ایــن کار تأســیس کننــد. بــرای ایــن کار نیــاز بــه 

انجــام اقداماتــی اســت کــه در زیــر بــه آن هــا می پردازیــم.

1. جمع آوری تیمی از فریلنسرها
در مرحلــه اول الزم اســت تیمــی از نویســندگان، طراحــان، برنامــه نویســان و افــرادی 
کــه بــرای انجــام مشــاغل مــورد نظر مفیــد هســتند را جمــع آوری کننــد. برای تشــکیل 
ــتفاده  ــرینگ اس ــای فریلنس ــا پلتفرم ه ــرکت ها و ی ــر ش ــوان از دیگ ــم می ت ــن تی ای
ــبوک و  ــن، فیس ــل: لینکدای ــازی مث ــبکه های مج ــوان در ش ــی می  ت ــا حت ــرده و ی ک
اینســتاگرام و ... فریلنســرهای مــورد نیــاز خــود را جســتجو کننــد و بــا بررســی نمونــه 

کارهــای آن هــا، افــراد مــورد نیــاز را انتخــاب کننــد.

بیشتر بدانید: چگونه وبالگ نویسی را شروع کرده و از آن پول دربیاوریم؟
 

2. پیدا کردن کارفرمایان
بعــد از انتخــاب و جمــع آوری فریلنســرهای خــود، در ایــن مرحلــه شــرکت ها نیــاز بــه 
پــروژه جدیــد دارنــد کــه بــرای ایــن کار بایــد کارفرمایــان جدیــدی را پیــدا کننــد تــا 

بتواننــد درآمــد شــرکت و فریلنســرها را تأمیــن نماینــد.
خیلــی از مشــاغل عالقه منــد هســتند تــا ظرفیت هــای کاری خــود را افزایــش دهنــد، 
امــا شــرایط الزم بــرای اســتخدام کارمنــد جدیــد را ندارنــد، بــه همیــن دلیــل دوســت 
دارنــد تــا بــا فریلنســرهای متعــددی آشــنا شــوند تــا در طوالنــی مــدت بتواننــد روی 
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آن هــا حســاب بــاز کننــد و کارهایشــان را بــه آن هــا ارجــاع دهنــد. در نتیجه اگــر طرف 
ــد  ــال آســوده تری می توانن ــا خی ــک شــرکت فریلنســرینگ باشــد، ب ــا ی حســاب آن ه

ایــن کار را انجــام دهنــد.

3. ساخت یک وب سایت برای شرکت فریلنسرینگ
ــه یــک  ــًا ب ــد، قطع ــوان فریلنســرینگ فعالیــت کن شــرکتی کــه می خواهــد تحــت عن
وب ســایت نیــاز دارد، زیــرا از طریــق این وب ســایت، هــم کارفرمایــان و هم فریلنســرها 
ــا  ــت ت ــب و کار، الزم اس ــت در کس ــرای موفقی ــد. ب ــرکت را بیابن ــد آن ش می توانن

ــه روز باشــند. ــرده و همیشــه ب شــرکت ها راه هــای ارتباطــی خــود را تقویــت ک

 

4. افتتاح حساب جاری اختصاصی برای شرکت فریلنسرینگ
ــرکت  ــام ش ــا ن ــاری ب ــاب ج ــک حس ــاح ی ــه افتت ــاز ب ــرینگ نی ــرکت فریلنس ــک ش ی
ــم  ــد و ه ــوط می کن ــود را محف ــه خ ــق الزحم ــم ح ــاب ه ــن حس ــاح ای ــا افتت دارد. ب
ــغ  ــد. مبل ــروع می کنن ــود را ش ــتری کار خ ــاد بیش ــا اعتم ــرها ب ــان و فریلنس کارفرمای
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ــن  ــق ای ــود و از طری ــز می ش ــرینگ واری ــرکت فریلنس ــاری ش ــاب ج ــه حس ــروژه ب پ
حســاب بــه حســاب کاربــری فریلنســر واریــز شــده و او می توانــد دســتمزد خــود را از 

t.ــد ــری خــود برداشــت کن حســاب کارب
ــات کار  ــز واجب ــرینگ ج ــرکت فریلنس ــک ش ــیس ی ــروع و تأس ــرای ش ــاال ب ــوارد ب م
می باشــند. امــا بایــد ایــن موضــوع را در نظــر داشــت کــه هــر شــرکتی بــرای رســیدن 
ــد مــدت خــود بایــد از یــک اســتراتژی و برنامــه مشــخصی تبعیــت  ــه اهــداف بلن ب

کنــد.
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