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خوش تغییرات بسیاری کرده است. افراد هاست که اینترنت و فضای مجازی، زندگی بشر را دستسال

شان را با سرعت بیشتر و کیفیت بهتری نسبت به قبل، پیش زیادی تمایل دارند تا زندگی شخصی

ی ابعاد زندگی ما نفوذ کرده و مشاغل سنتی گذشته را هم به کلی تغییر ببرند. اینترنت تقریبا در همه

ای که تان خورده است. کلمهزیاد به گوش آفرینیکار آفرین وی کارداده است. حتما این روزها واژه

تر کند؛ اما بهتر است کمی علمیهای نوین، خالقیت و تنوع را به ذهن ما متبادر میمعانی شامل ایده

 .تر به این قضیه پرداخته و با این مفاهیم، بیشتر آشنا شویمو تخصصی

 

 آفرینتعریف کار
ی فرانسوی است و نخستین بار در سال آفرین، یک کلمهبه معنی کار Entrepreneur یکلمه

ا کند که با پذیرفتن ریسک اقتصادی و بآفرین، فردی را توصیف میمیالدی استفاده شد. کار 3271

 .کنداندازی و مدیریت میامید به سودآوری، کسب و کاری را راه

 

 آفرینی چیست؟کار

شود و با کمک گرفتن از ها متوسل میآفرین به آنآفرینی مجموعه اقداماتی است که کارکار

 .کندهای جدیدی خلق میهای تازه، برای خود فرصتایده

 

 آفرینی اینترنتی چیست؟کار

عه با های مختلف جامآفرینی اینترنتی به معنی داشتن خالقیت برای حل مشکالت افراد و گروهکار

ها یآفرین، همواره باید توانایهای آن است. به جز خالقیت، فرد کارکمک گرفتن از اینترنت و قابلیت

ی کاری خود، موفق ها را رشد و ارتقا دهد تا بتواند در شاخههای خود را به روز کرده و آنو مهارت

 .باشد

 

 آفرینی اینترنتی چیست؟فواید کار

 ی هنگفت برای شروع کسب و کارعدم نیاز به سرمایه .3

 عدم لزوم اجاره، رهن یا خرید دفتر کار .7

 نیاز به دانش تخصصی حداقل در یک زمینه .1

 .برندی افراد، حتی افرادی که از ناتوانی جسمی رنج میامکان کار برای همه .4

 ی سطوح جامعه، حتی افراد کم بضاعتهای شغلی برای همهایجاد فرصت .5
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 آفرینان اینترنتیآفرینان سنتی با کارتفاوت کار
اینترنت  یسنتی بر پایهآفرینان ترین تفاوت بین این دو گروه، در این است که روال کاری کاربزرگ

برای  آفرین اینترنتیآید، اما یک کارها از طریق اینترنت به دست نمیکه درآمد آننیست؛ یعنی این

 .گیردکسب درآمد خود، از اینترنت بهره می

 

 آفرین اینترنتیچند دلیل منطقی برای تبدیل شدن به یک کار

ها آورد و به مرور زمان آنمیو ادارات را از پا دریکی از عواملی که کارمندان عادی کارخانجات 1_ 

یچ شود و هکند، ساعات کاری مشخص است که سالیان سال تکرار میرا خسته، ملول و افسرده می

آفرینی اینترنتی، محدودیت مکانی و زمانی وجود ندارد. تنوع و تغییری در آن وجود ندارد؛ اما در کار

شم توان از آن چزیتی عالی و منحصر به فرد است که انصافا نمیهمه چیز دست خود شماست. این م

توانید در ساعاتی از بامداد، حتی با لباس خواب به فعالیت خود ادامه دهید و پوشید، مثال شما می

 .هیچ مانعی برای شما وجود ندارد

https://5darsadiha.com/
https://inatagram.com/5darsadiha
https://t.me/panjdarsadiha


 

 

 

 

3 

5darsadiha.com 5darsadiha panjdarsadiha 

 
 

نظر کارفرما و رئیس خودتان هستید. کارمند بودن بد نیست، اما همه چیز شما تحت  2_ 

تان با هم گیرید و احتماال دخل و خرجفرماست و آخر ماه هم نهایتا حقوق و مقداری پاداش میکار

لق کنید. تمام درآمد و سود حاصله متعآفرینی اینترنتی برای خودتان کار میآید، اما با کارنمیجور در

آید، رآفرینی به دست میبه خودتان است؛ بنابراین حقوق کارمندی در برابر ثروتی که از طریق کا

 .هیچ است

 
های خانگی را دارید. یکی از دالیلی که موجب چاقی مفرط و امکان استفاده از غذاها و خوراکی 3_ 

فودی به جای ها در بشر امروزی شده، میل به استفاده از غذاهای آماده و فستتشدید بیماری

ر ی کاری زیاد، دمجبورند به دلیل مشغله استفاده از غذاهای تازه و خانگی است. بعضی کارمندان

فرصتی کم غذای رستوران را سفارش داده و یا از غذاهای آماده استفاده کنند، که این کار هم 

ی منزلش دسترسی دارد و هر غذایی را که آفرین اینترنتی به آشپزخانهریسک است، اما یک کارپر

تواند از میان وعده، نوشیدنی، چنین میاو همتواند در منزل تهیه کند. دوست داشته باشد، می

جات و تنقالت در طول روز و در ساعات مشخص، استفاده کند و از یک سبک غذایی ها، میوهنوشدم

 .سالم و مفید سرشار از مواد مغذی، بهره ببرد

 
 وها پیش برای شروع کسب و کار جدید ریسک است. سالخطر و کمآفرینی اینترنتی، کمکار4_ 

ی هنگفتی نیاز بود و همیشه بیم آن وجود داشت که سرمایه از دست برود و آفرینی، به سرمایهکار

آفرینی اینترنتی، چنین خطری وجود ندارد، چون بایست، حاصل نشود، اما در کاریا اینکه سودی که می

ر مخارج سنگین دیگبری و حمل و نقل و ی بارنیازی به احداث شرکت، رهن یا خرید دفتر کار، هزینه

 .نیست

 
اینترنت، همواره رو به رشد و پیشرفت است. کاربران اینترنت، روز به روز رو به افزایش هستند  5_ 

؛ رسانندو افراد زیادی در سرتاسر جهان، کار خود را از طریق اینترنت پیش برده و به سرانجام می

توان به صورت دائمی روی آن حساب میای در دسترس و قابل اطمینان است که بنابراین پشتوانه

 .کرد
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د که ای را تصور کنیخانهآفرین اینترنتی وجود دارد. صاحبامکان کسب درآمد انفعالی برای کار 6_ 

گونه فعالیتی اش را اجاره داده است. اگر دو سوم ماه را هم استراحت کرده و بخوابد و هیچخانه

وده است، چون آخر ماه مبلغی را به عنوان اجاره خانه دریافت هم انجام ندهد، باز هم خیالش آس

آفرین اینترنتی هم وجود دارد. دهد. این شرایط برای کارکند، پس نگرانی زیادی به خود راه نمیمی

مقدار،  m تعداد سفارش گرفته است و n ممکن است شب بخوابد و صبح بیدار شود و ببیند که

مد دهد، درآاش قرار میتواند از طریق تبلیغاتی که در وبسایتمی درآمد کسب کرده است. او حتی

 .کسب کند

 
هیچ اجباری در کار نیست. کارمندان همیشه مجبورند تا علی رغم شرایط روحی و جسمانی 7_ 

ها حتی برای رسیدگی و رتق نامساعد، در محل کار خویش حاضر شده و به فعالیت ادامه دهند. آن

گو وابشان جهای ساعتی بگیرند یا بابت تاخیر و غیبتان، مجبورند مرخصیشو فتق امور شخصی

د ی ابعاتواند همهشود، چون انسان همیشه نمیفرسا میباشند. این شرایط، گاهی سخت و طاقت

تش ی امور از دساش را به درستی و طبق برنامه کنترل کند و گاهی هم ممکن است سر رشتهزندگی

اند کمی توخوردگی و کسالت از خواب بیدار شود، میآفرین اینترنتی اگر با سرمااردر برود، اما یک ک

دیگر استراحت کرده، انرژی و قوای از دست رفته را بازیابد و هر زمان که احساس کرد آمادگی دارد، 

 .ی خود را آغاز کنداز جا برخاسته و فعالیت روزانه

 
 

گویند ه میاید ککند. حتما شنیدها ساعات بدن خود تنظیم میآفرین اینترنتی ساعات کاری را بکار8_ 

 early هاها بعضی آدمبعضی افراد صبح زودی هستند و بعضی دیگر، نیمه شبی. به قول انگلیسی

bird یا سحرخیز هستند و بعضی night owl  یا شب زنده دار. این به این دلیل است که هر انسانی

آفرین ها. یک کارها بیشتر است و بعضی شبشان صبحی انرژییک ساعت بدنی مشخص دارد. بعض

 .تواند کار خود را به راحتی بر حسب ساعات بدنش تنظیم کنداینترنتی، می
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