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ی خدمت است و احتماال زایی و ارائهکسب و کار خانگی یکی از انواع کسب و کارها برای درآمد

ه اندازی آن آشنایی داشتی راهمخاطبین عزیز با مفهوم آن، چیستی و چگونگی و نحوهخیلی از شما 

شناسید، اما اجازه دهید برای شناخت بیشتر این موضوع در ابتدا و حتی تعدادی از انواع آن را می

 .بپردازیم” کسب و کار“به تعریف 

 
 ای و محصول تولید خدمت، یارائه برای فرد که هاییفعالیت مجموعه از: است عبارت کار و کسب

 .دهدمی انجام ارزش خلق

 
توان به کسب و کار تمام وقت ) به های مختلفی دارند که از آن میان میکسب و کارها دسته بندی

صورت حضور فیزیکی در محل اشتغال و کار برای کارفرما (، خانگی، خانوادگی و آنالین یا سیستمی 

در این مقاله به طور اختصاصی در خصوص کسب و کار خانگی صحبت اشاره کرد. از آنجا که ما 

 .رسدی تعریفی از این مفهوم در اینجا ضروری به نظر میخواهیم کرد، لذا ارائه

 
 محل یا شخصی منزل در شما که شودمی گفته اقتصادی فعالیت نوع هر به خانگی: کار و کسب

 خود خویشاوندان و خانواده اعضای کمک به یا و نزلم وسایل و امکانات از گیریبهره با خود سکونت

 .دهیدمی انجام

 
امروزه دیگر آن تفکر قدیمی نسبت به اشتغال از بین رفته و منسوخ شده است. تفکری که کار را 

فقط به حضور فیزیکی در محل کار، انجام فعالیتی مشخص و از پیش تعیین شده در ساعت کاری 

دانست )مانند شغل کارمندی در یک اداره(. اگر این تفکر را یمشخص برای کارفرما محدود م

 کنند، عمال به عنوان فرد بیکار تلقیبپذیریم، پس درصد زیادی از افراد جامعه که اینگونه کار نمی

های خانگی هم به عنوان شاغل ی اقتصادی، صاحبین کسب و کارشوند؛ در حالی که در چرخهمی

حتی از برخی مشاغل تمام وقت حضوری با ساعت کاری مشخص نیز ها محسوب شده و درآمد آن

 .بیشتر است
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های اخیر، رونق مشاغل خانگی بیشتر شده و بسیاری از مردم با هر مهارت، در کشور ما در دهه

اند؛ از طرفی بسیاری استعداد و امکاناتی که دارند به یک یا گروهی خاص از این مشاغل روی آورده

 یاز جوانان تحصیل کرده با تحصیالت دانشگاهی که از یافتن شغلی مناسب و مرتبط با رشته

اند، با شجاعت بیشتری به سمت راه اندازی یک کسب و کار خانگی شان بی نصیب ماندهتحصیلی

 اند. قدم برداشته

 
 

گیری ویروس کرونا نیز که برخی مشاغل با شکست، ورشکستگی، کاهش فعالیت و در دوران همه

ی افزایش قابل توجهاند، بازگشت به مشاغل خانگی و کسب درآمد از آن، افت درآمدی رو به رو بوده

 .داشته است

ای زیاد است که هر یک از شما عزیزان با توجه به عالقه، دسته بندی و تنوع مشاغل خانگی به اندازه

ی ها را به عنوان منبع جدید درآمدتوانید یک یا تعدادی از آناستعداد، مهارت و پتانسیلی که دارید می

به عنوان شغل دوم، پاره وقت و یا یک سرگرمی در اوقات توانید آن را خود به حساب آورید، حتی می

 .فراغت خود در نظر بگیرید

 

 مزایای کسب و کار خانگی
دانید، داشتن یک شغل خانگی و کارکردن در منزل، مزایا و محاسن زیادی دارد که همانطور که می

 :پردازیمها میبه ذکر چند مورد از آن

 کردن بهینهی مفید از زمان و کار استفاده .1

های جاری ) مثل هزینه اجاره مغازه، آب و برق و گاز، مالیات، بیمه، رفت و صرفه جویی در هزینه .2

 (… آمد و

 های زیاد در ترافیکعدم نیاز به رفت و آمد تا محل کار و سپری کردن زمان .3

 امکان کمک گرفتن از دیگر اعضای خانواده .4

 از کارکردن در کنار خانواده امکان راحتی و آزادی عمل بیشتر و لذت بردن .5

 عدم نیاز به دریافت مجوز در اکثر مشاغل خانگی .6

مندی از مرخصی و داشتن زمان استراحت شغلی پاره وقت، ساعت کاری شناور و قابل انعطاف، بهره .7

 دلخواه

 های فردی در تولید محصولبهره گیری از خالقیت و نوآوری .8
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 کارهای خانگیدسته بندی کسب و 
پس از آشنایی با محاسن زیادی که یک شغل خانگی دارد، در این قسمت با دسته بندی جذابی از 

توانید این مشاغل آشنا خواهید شد که شما با توجه به عالقه، امکانات و سطح مهارتی که دارید، می

 .ها را انتخاب کنیدآن

 

 ا لپ تاپ داریداگر اینترنت، تلفن همراه هوشمند، کامپیوتر ی 1-

در صورتی که در کار با کامپیوتر مهارت داشته و با ابزارهای سرچ در اینترنت آشنا هستید، پس 

شانس زیادی دارید تا حداقل در یکی از این مشاغل خانگی ورود پیدا کرده و فعالیت کنید. شما 

 در و  تهتان نشسشخصیتوانید به راحتی از پشت کامپیوتر یا لپ تاپ خود، در حالیکه در منزل می

 .کنید درآمد کسب و کرده برقرار ارتباط پیرامون دنیای با هستید، عزیزانتان کنار
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 :شوید آشنا شغلی های فرصت این از زیادی تعداد با تا ببینید را زیر مشاغل

 دگی توانید از نویسناگر دست به قلم هستید، نگارش قوی و ذهنی خالق و پویا دارید، می: نویسندگی

 از توانیدمی آغاز در حتی بنویسید،( …شروع کنید. به این معنی که کتاب )داستان، رمان و 

 .کنید شروع خودتان شخصی یزندگینامه

 های اجتماعی داغ است، پس و شبکهها این روزها که بازار تولید محتوا برای سایت: محتوا تولید

ی خوبی به عنوان یک کار خانگی به حساب بیاید. )فریلنسری به معنای تواند گزینهفریلنسری می

صورت  تواند به سهای از طریق اینترنت برای کارفرماست(. تولید محتوا میانجام کار به صورت پروژه

 .نوشتاری باشدصوتی )پادکست(، تصویری )ویدئو و کلیپ( و متنی و 

 در صورتی که شما با زبان دیگری آشنایی دارید و اصول و قواعد آن را بلدید، : ویراستاری و مترجمی

پرسید چگونه؟ با ترجمه متون آن زبان و یا توانید از آن کسب درآمد کنید. میبه راحتی می

 .دستور زبانییابی و اصالح یک متن از لحاظ قواعد ساختاری، نگارشی و ویراستاری، غلط

 (…ی روانشناسی، پزشکی، حقوقی، مهاجرتی، شغلی، خانوادگی و مشاوره: )آنالین مشاوره انواع .

 پزشکی انندم کنید؛ برگزار آنالین مشاوره توانیدمی دارید، تبحر و تخصص زمینه یک در که صورتی در

 شما هب اینترنت طریق از و دور راه از که مشاوری یا و کندمی ویزیت را بیمارانش آنالین صورت به که

 .دهدمی مشاوره

 توانید به صورت آنالین به دیگران ای که در آن مهارت دارید را میهر رشته: آنالین تدریس انواع

 … بیاموزید؛ مانند زبان انگلیسی، دروس تقویتی مدرسه، موسیقی و

 های شغلی زیادی هستید، فرصتاگر در انجام کارهای گرافیکی خبره : گرافیکی هایپروژه انجام

 ..… های تبلیغاتی، بروشور، پوستر ومنتظر شماست؛ مانند: طراحی کارت ویزیت، تراکت

 ساخت انیمیشن و موشن گرافی، طراحی نرم افزار، برنامه : مانند افزاری نرم تخصصی کارهای انجام

 … های کامپیوتری ونویسی، طراحی اپلیکیشن، ساخت بازی

 این کسب و کار نیز یکی از ( : جستجو موتور در مطالب سازی بهینه ) سئو مشاور و سایت طراحی

 .پولسازترین کارها در بستر اینترنت است

 ادمین تلگرام، اینستاگرام: اجتماعی هایشبکه مدیریت….  
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 ،ویدئو و فیلم ویرایش تدوین 

 پیج اینستاگرام برای نمایش  راه اندازی یک فروشگاه آنالین؛ به عنوان مثال: آنالین فروشگاه

توانید به عنوان همکاری در تواند یک فکر عالی باشد، حتی میها میمحصوالت شما و فروش آن

فروش فعالیت کنید؛ به این معنی که پیج فروشگاهی شخصی دیگر را تبلیغ کرده و برای او مشتری 

 .ییدجذب کنید و سپس درصدی از فروش را به صورت پورسانت دریافت نما

 اینترنتی و تلفنی بازاریابی 
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 تان فضای کافی و مکانی مجزا جهت فعالیت داریداگر در منزل شخصی 2-

تان از لحاظ جا و مکان محدودیتی اگر در محل سکونت خود با فضای باز رو به رو هستید و یا در خانه

این فرصت استفاده کرده و آن را به مکانی جهت  توانید ازندارید و یا حتی یک اتاق اضافه دارید، می

 :کار و فعالیتتان اختصاص دهید. کارهای زیادی هست که می توانید در آن مکان کوچک انجام دهید

 وابسته محصوالت و عسل تولید عسل، زنبور پرورش 

 قارچ پرورش 

 زینتی هایپرنده پرورش 

 زینتی ماهیان پرورش 

 بلدرچین پرورش 

 آپارتمانی زینتی گیاهان پرورش 

 

 اگر در آشپزی، کیک و شیرینی پزی مهارت دارید 3-

ترین کارهاست، پس با مهارت در هنر آشپزی و طبخ بخشاز آنجا که خوردن، همیشه یکی از لذت

ها و توانید در جشنهای شغلی زیادی پیش روی شما خواهد بود. میغذاهای خوشمزه، فرصت

های خوش طعم و خوش رنگ، منبع درآمد کیک، شیرینی و کوکیمراسم مختلف با پختن غذاها، 

ها شما فقط به یک آشپزخانه نیاز دارید که ی اینخوبی برای خودتان ایجاد کنید. برای انجام همه

 :دهای زیر نگاهی بیندازیی میزبان. به نمونهی خودتان باشد یا خانهی خانهتواند آشپزخانهاین می

 دسر ای غذا پیش انواع فینگرفود، خانگی، های کوکی و شیرینی و کیک ،خانگی غذای و کترینگ ، 

  …و ها وعده میان و ساالد انواع

 

 ی هنری، دستان توانا و هنرمندی داریداگر روحیه 4-

ها پیش روی ی انجام کارهای هنری را دارید، دنیای بی کرانی از ایدهاگر هنرمند هستید و یا روحیه

ی خود را پیدا کنید، سپس آموزش ببینید و در آخر انقدر تمرین و عالقهشماست. کافی است 

 :های زیر نگاه کنیدممارست کنید تا مهارت یابید. به ایده

 های بهجع و پاکت ساخت ، دستساز زیورآالت تولید هنری، محصوالت فروش و دستی صنایع ساخت 

 ره،چه طراحی نقاشی،  بافی، گلیم و فرش گلسازی، گلدوزی، سازی، شمع عروسکسازی، کادویی،

  …و بافتنی خطاطی،
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 ها ورود پیدا کنیدتوانید در یکی از این شاخهاگر خیاط خوبی هستید، می 5-

 بزرگسال و کودک لباس دوخت 

 کیف انواع دوخت 

 و دستکش و ماسک خرید، یکیسه دوخت…  

 

های فعالیتتوانید یکی از اگر ذهن خالق و ایده پردازی دارید، حداقل می6-

 زیر را شروع کنید

 و ازدواج سالگرد تولد، سورپرایزهای و جشن مراسم برگزاری…  

 و آرایی بادکنک ، آرایی گل دکوراسیون، طراحی….  

 

 کافی دارید نفس به اعتماد اگر صدای خوب و رسا و-7 

 الیف گیزشی،ان مشاور سخنرانی، خوانندگی، گویی، قصه صداپیشگی)دوبله(، صوتی، پادکست تولید 

  .…و بالگری کوچ،

 

 های مختلف را داریدی ماجراجو و امکان سفر به شهرها و مکاناگر روحیه 8-

 و سفر بالگر تور، راهنمای گردشگری، با مرتبط هایفعالیت انجام…  

اید که شما هم دست به کار شوید و برای خودتان یک شغل شدهگویا با خواندن این مطالب ترغیب 

 .ی مطلب را از دست ندهیدخانگی دست و پا کنید، پس خواندن ادامه
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نکات مهمی که قبل از شروع کسب و کار خانگی تا رسیدن به درآمد، 

 ها توجه کنیدباید به آن
جه ی آن محصول به بهترین وکیفیت، معرفی و ارائهنیازسنجی، تعیین بازار هدف، تولید محصول با 

ممکن به مخاطبین، تبلیغات و جذب مشتری، فروش و خدمات پس از فروش ) مانند رضایت سنجی 

 راحلم از یک هر بیشتر توضیح به موضوع، بیشتر شدن روشن جهت حال) و پیگیری کیفیت محصول

 .پردازیم می باال

 

 نیازسنجی

دهید می ترین مرحله، نیازسنجی است. محصولی که شما ارائه میابتداییبرای شروع هر کاری 

بایست پاسخگوی یک نیاز مشتری باشد و یا مشکلی را از او برطرف کند، چون فقط در این صورت 

کند تا محصول شما را بخرد. حال شرایطی را در نظر بگیرید که شما به است که مشتری هزینه می

ود دهید، نیاز مشتری را برطرف کنید و یا خبا محصول یا خدمتی که ارائه میطور مستقیم نتوانستید 

مشتری از نیازش باخبر و آگاه نبود. در اینصورت چه باید بکنید؟ در اینجا شما باید در مشتری، 

احساس نیاز ایجاد کنید. احساسی که او را به خرید ترغیب بکند تا او با اشتیاق حاضر شود، بهای آن 

 .را بپردازدمحصول 

 

 تعیین بازار هدف کسب و کار خانگی

بایست بازار هدف مناسب خود را شناسایی و پیدا کنید؛ به عنوان مثال برای فروش محصولتان می

توانند زنان و به های هدف شما میفروشید، گروهاگر وسایل دکوری یا تزئینی اتاق کودک را می

 .خصوص مادران باشند

 

 کیفیتتولید محصول با 

یکی از رموز موفقیت کاری این است که محصولی بفروشید که اگر خودتان هم جای مشتری بودید، 

شدید برایش هزینه کنید و آن را بخرید. به معنای دیگر باید مشتری را از خودتان بدانید و حاضر می

یفیت ل با کپسندید. سعی کنید همیشه محصودر واقع برای او چیزی را بپسندید که برای خود می

های احتمالی در آینده پیشگیری کنید و میزان آن ارائه دهید تا از اعتراض، نارضایتی و گله و شکایت

 .را به حداقل برسانید
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 ی محصول کسب و کار خانگی به بهترین شکل ممکنارائه

یبا و زی تحویل به مشتری است. آیا بدون یک بسته بندی تصور کنید محصول باکیفیت شما آماده

جذاب می توانید آن را ارسال کنید؟ به خاطر داشته باشید که یک بسته بندی مناسب، زیبا و چشمگیر 

ین دهد، همچندر زمان تحویل، سلیقه و ارزش گذاری شما را نسبت به کارتان به مشتری نشان می

به ذوق و کند که شما تا چه اندازه برای مشتری خود ارزش و احترام قائل هستید و مشخص می

ی مانید و مشتررضایتمندی او توجه دارید. با یک بسته بندی خالقانه، شما همیشه در ذهن او می

 .شود تا مجددا از شما خرید کندترغیب می

 

 تبلیغات کسب و کار خانگی

های بیشتر، های بیشتری دارید و برای داشتن مشتریبرای داشتن فروش بیشتر، شما نیاز به مشتری

کسب و کارتان را تبلیغ کنید. تبلیغات نقش بسیار مهمی در معرفی محصول شما به  بایستمی

های تبلیغات، تبلیغ دهان به دهان است و یادآور همان مثال دیگران دارد. یکی از موثرترین راه

آورد. اینکه در کجا، چگونه و مشهور که یک مشتری راضی، ده مشتری دیگر برای شما به ارمغان می

است،  دهید متفاوتچه مدت تبلیغ کنید بسیار اهمیت دارد و نسبت به نوع کاری که انجام میبرای 

پس سعی کنید رموز بازاریابی و فروش را بیاموزید تا با این دنیای جذاب بیشتر آشنا شوید و بیشتر 

 .فروش کنید

 

 فروش و خدمات پس از فروش

ان نکنید که کار شما تمام شده است. در زمانی که محصول خود را به دست مشتری رساندید، گم

این مرحله باید به خدمات پس از فروش خود نیز فکر کنید. تحلیل نکاتی از قبیل: پیگیری رضایت 

ها درباره اینکه آیا محصول، سالم و به موقع به مشتریان نسبت به کیفیت محصول، پرسش از آن

محصول برایشان و دریافت انتقادات و ها رسیده است یا خیر، میزان کاربردی بودن دست آن

پیشنهادهای احتمالی، همه و همه جزو وظایف فروشندگی شماست. به یاد داشته باشید که شناخت 

ی محصوالت بعدی شما خواهد بود؛ به این انتظارات آتی مشتریان، راهنمای مناسبی جهت ارائه

 .رای ارتقای آن تالش کنیدتوانید به طور مستمر، کارتان را بهبود بخشید و بطریق می
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 پایانی ینکته

ی آغازی برای توسعه کسب و کار شما در آینده تواند به عنوان نقطهکسب و کار خانگی شما می

ستمر ی مسیر، به طور مباشد، پس با تحقیق و بررسی، و با دید باز کارتان را شروع کنید و برای ادامه

 .نیازهای روز منطبق کنیدآموزش ببینید و سعی کنید خود را با 
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