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مقدمه
هر فرد با هر تخصصصصص -از تایپ متنی سصصصاده تا برنامهنویس صصی پروژههای بزرگ مهندس صصی -میتواند به عنوان یک فریلنسص صر ش صصروع به کار و کس صصب
درآمد کند .فریلنسصص صصر بودن مانند دیگر عناوین شصص صصغلی (کارمند مدیر و غیره) نیاز به مهارتهای ویژهای دارد که هر فرد به مرور زمان و با کسصص صصب
تجربۀ بیشصصصتر به آن مسصصصل میگردد .یادگیری این مهارتها از طرفی میتواند باعث افزایش درآمد فریلنسصصصرها گردد و چالشهای جذب و حفظ
مش ص ص صصتری زمانبندی پروژه مذاکره وص ص ص صصول حقالزحمۀ پروژه و غیره را کاهش دهد .مخاطبان این کتاب میتوانند با کلیۀ مهارتها و چالشهای
موجود مرتب با این حرفه آشنا شوند و با دانش کافی به عنوان یک فریلنسر شروع به فعالیت و کسب درآمد کنند.
مخاطبان اصلی این کتاب عبارت هستند از:
 برنامهنویسان و توسعهدهندگان
 متخصصین شبکه و امنیت شبکه
 متخصصین « SEOارتقاء موتور جستجو» و بازاریابی
 طراحان و گرافیستها
 کارشناسان علوم پایه
 مدرسین نویسندگان و تایپیستها
 مترجمها
 عکاسان و آهنگسازان
 تدوینگران و فیلمبرداران
 مهندسین برق الکترونیک و مخابرات

این کتاب با حمایت و سفارش پارسکدرز ،اولین وبسایت برون سپاری ایران نگارش شده و با هدف ارتقای سطح آزادکاری و فریلنسینگ به صورت
رایگان در اختیار عالقهمندان به این شیوه کاری قرار گرفته است .همچنین محتوای این کتاب در قالب ویدیوی آموزشی به صورت رایگان در سایت
آپارات قابل دسترسی است .پارسکدرز یک بستر برون سپاری پروژه است که میان کارفرماها و افراد متخصص (فریلنسرها) ارتباط برقرار میکند
و امنیت مالی طرفین را تضمین میکند.

فصل اول :آشنایی با آزادکاری و فریلنسینگ
آزادکاری یا فریلنسینگ چیست؟
واژه معادلهای مختلفی آورده شص صصده اسص صصت که رای ترین آنها واژۀ
در آغاز تعریفی مختص ص صر از آزادکاری یا فریلنسص صصینگ ارائه میگردد.
«آزادکار» اسصصت .با جسصصتجویی سصصاده در سصصایتهای فارسصصیزبان بهسصصادگی میتوان مشصصاهده کرد که عمدتا د در مقاالت و مطالب مختل از واژۀ
«آزادکاری» بهعنوان معادل فریلنسینگ استفاده شده است .الزم به ذکر است که پیش از این معادلهای دیگری برای مفهوم فریلنسینگ ارائه
شده است که هنوز هم به طور سلیقهای در متون مختل از آنها استفاده میگردد؛ از جمله کار مزدی کار حقالزحمهای و یا حتی مزدوری .بدون
شک انتخاب افراد مختل از این واژه ها بستگی به احساسی دارد که نسبت به این مفاهیم دارند .در این کتاب نیز تعصبی نسبت به این واژه
وجود ندارد و به طور عام از واژه «آزادکاری» استفاده میشود.
تعری مفهوم آزادکاری و فریلنسینگ در ویکیپدیا:
«قرارداد کارمُزدی یا حقالزحمهای یا فریلنس گونه ای قرارداد کاری است که بر پایۀ آن فرد یا شرکتی قول انجام کاری را برای یک کارفرما در ازای
دستمزدی مشخص را میدهد .کارمزد یا فریلنسر کسی است که سرویسها یا خدمات خود را بدون تعهد درازمدت به کارفرما ارائه میکند .آنها
معموال د ساعتی روزانه یا پروژهای دستمزد میگیرند و اساسا د یک کسب و کار یکنفره است».
همانطور که مشاهده میگردد در این تعری بر «دستمزد مشخص» تأکید ویژهای وجود دارد؛ بدین معنا که فریلنسرتعهد بلندمدتی ندارد و
قرارداد این کار از نوع پیمانی است که طی آن آزادکار سرویسی را ارائه میدهد و در ازای آن دستمزد مشخصی را دریافت میکند.
در حال حاضصصر آزادکاری به صصصورت فردی و بهعنوان یک شصصخص حقیقی انجام میشصصود و درصصصد کمی از پروژههای آزادکاری ماهیت حقوقی یا
ش ص صصرکتی دارند .درواقل قبل از پیدایش فریلنس ص صصینگ با مفهوم امروزی ش ص صصرکتهای پیمانکاری وجود داش ص صصتند و پروژههای مختل را بهص ص صصورت
«پیمانی» انجام دادهاند و شصصاید به این دلیل بود که قراردادهای این شصصرکتها به طور مشصصخص عنوان فریلنسصصینگ به خود نگرفتند و کمرنگتر
دیده شدند .اما به هر حال مطابق با تعری فریلنسینگ کار شرکتهای پیمانکاری هم در این قالب قرار میگیرد.
بهطورکلی فریلنسررر یا آزادکار ،کسرری اسررت که سرررویسها و خدمات خود را بدون تعهد درازمدت به مشررتری ارا ه میدهد .فریلنسررینگ بر خالف
سرربا کارمندی اسررت که دارای تعهد زمانی معین در شایی مشررخث و حقوت ابت اسررت .در موار بسررریاری ،در حالت کارمندی ،ممکن اسررت
حقوت دریافتی متناسب با کار انجام شده نباشد ،بدین معنا که ممکن است حقوت کمتر از ارزش وارعی کار و یا حتی بیشتر باشد .اما در حالت
فریلنسر رینگ ،معموال ً دس ررتمزد متناس ررب با ارزش وارعی کار انجام ش ررده ،اس ررتخ زیرا با درخواس ررت و توافق طرفین فریلنس رررو کارفرما) پرداخت
میشررود .آزادکارها معموال د به صصصورت سصصاعتی روزانه و یا پروژهای دسصصتمزد میگیرند و همان طور که اشصصاره شصصد آزادکار معموال د کسصصبوکاری تک
نفره است .اگر به حالت ساعتی یا روزانۀ پروژههای فریلنسینگ توجه شود تفاوتهای آن با انواع دیگر بهتر مشخص میشود.
برای 1این

تفاوتهای اساسی فریلنسینگ با سایر مدلهای کار
بعد از تعری اولیۀآزادکاری یا فریلنسینگ که در مبحث قبل آورده شد حال به طور دقیقتر تفاوتهای اساسی این مدل کار با سایر مدلها که
عمدتا د به سبک کارمندی شباهت دارند مورد بررسی قرار میگیرد .درواقل با مقایسۀ این مدلها مزایا و معایب آنها مرور میشود و در نهایت هر
فرد با توجه به روحیات روانشناختی و فردی خود میتواند دست به انتخاب شغلی مناسبتری برای آینده خود زند.

Freelancing

1

 )1بازۀ زمانی اشتغال
در س ص صصبک کارمندی کارمند از زمان ورود به کار تعهدی مدتدار برای زمانی معین و عمدتا د درازمدت به ش ص صصرکت و یا س ص صصازمان محل کارش
میدهد .این نوع از کار برای همه افراد آشصصصنا اس صصت و اکنر کس صصانی که در اطراف ما هس صصتند به این س صصبک مش صصغول به کار هس صصتند .اما در
مقابل تعهد فریلنس صینگ یا آزادکاری معموال د برای بازه زمانی کوتاهتری اسصصت و حداکنر برای پروژههای بزرگ یک یا دو سصصال طول میکشصصد.
درواقل ویژگی اصلی فریلنسینگ این است که در مدتزمان کوتاهتری انجام میشود.

 )2دستمزد ابت و متغیر
موضص صصوع جالبتوجه بعدی که برای خیلی از افراد حائز اهمیت فراوانی اسص صصت و در برنامهریزی شص صصغلی و زندگی آنها مسثر اسص صصت موضص صصوع
دسرررتمزد اسرررت .در مدل کارمندی ،فرد م مهن اسرررت که در آخر ماه کاری ،مبلت مشرررخث و ابتی را به عنوان دسصصصتمزد دریافت میکند و
طبیعتا د راحتتر میتوند برای آن دس ص صصتمزد برنامهریزی داش ص صصته باش ص صصد .این دس ص صصتمزد بهمرور و با افزایش س ص صصنوات خدمتی فرد طبق فرمول
مشصصخصصصی افزایش پیدا میکند .اما در حالت آزادکاری این دسصصتمزد کامال د متغیر اسصصت و برای هر پروژه متفاوت اسصصت .این سصصبک دسصصتمزد
هم به طور طبیعی مانند دسصصتمزد ثابت معایب و مزایای خاخ خود را دارد .فریلنسصصرو کارفرما میتوانند با مذاکراتی که انجام میدهند در
مورد میزان دس ص صصتمزد هر پروژه به توافق برس ص صصند و این ویژگی (توافق) میتواند برای برخی از پروژهها مزیت بهحسص صصصاب آید اما بههرحال این
مشص صصکل وجود دارد که فریلنسص صصرنتواند دسص صصتمزد واقعی خود را طلب کند و به خاطر فض صصصای رقابتی فریلنسص صصینگ مجبور شص صصود با دسص صصتمزد
پایینتری کار خود را انجام دهد .درعینحال باید توجه داش ص صصت که هرچقدر س ص صصابقه کاری یک فریلنس ص صصرافزایش پیدا کند شص صصصانس افزایش
دس صصتمزد او نیز بیش صصتر میش صصود .لذا امتیازی که فریلنس صصینگ دارد حالت تصصصصاعدی افزایش دس صصتمزد اس صصت .بدین معنا که در مقایس صصه با
دسص ص صصتمزد کارمندی نرخ افزایش حالت فریلنسص ص صصینگ ش ص صصصتاب بیشص ص صصتری دارد و هر چه سص ص صصابقۀ کاری فرد بیشص ص صصتر شص ص صصود به درآمد مطلوب
خودنزدیکتر میشود.

 )3محل کار
آزادکارها میتوانند در خانه اماکن عمومی همچون کافهها پارکها کتابخانهها شصصرکت دوسصصتانشصصان و هر جای مناسصصبی پروژههای خود را
انجام دهند .اما در حالت کارمندی محل کار از قبل مشصصخص اسصصت و عمدتا د در اداره سصصازمان یا شصصرکتی اسصصت که کارمند در آن اسصصتخدام
شص صصده اسص صصت .درواقل کارمند اختیار چندانی در رابطه با تغییر محل کار خود ندارد .بدون شص صصک این ویژگی یکی از امتیازات فریلنسص صصینگ
محسوب میشود و آزادکارها با انتخاب محل دلخواه خود با روحیۀ بهتری نسبت به کارمندها فعالیت میکنند.

 )4نقاط ضعف کارمندی در مقابل نقاط روت ازادکاری
در حالت کارمندی محدودیتهایی وجود دارد که البته نمیتوان همۀ آنها را بهعنوان اشکال در نظر گرفت .به عنوان منال ساعات کاری مشخص
برای برخی باعث میشصصود که بازده بهتری داشصصته باشصصند اما در مقابل پوشصصیدن یونیفرم مشصصخص ممکن اسصصت برای خیلی از افراد خوشصصصایند
نباشص صصد .از طرف دیگر در سص صصبک آزادکاری رعایت برخی قوانین دسص صصت و پاگیر همچون رفتن به محل کار سص صصر س صصصاعت معین طی کردن مراحل
بروکراتیک برای گرفن مرخصصصی مشصصکالت ارتباطی با سصصایر همکاران و کارمندان دیگر طی نکردن مسصصافت میان خانه و محل کار تل کردن وقت
در ترافیک سصصصنگین شصصصهرها که معض صصل بزرگی محس صصوب میش صصود؛ امتیازهای عمدۀ این نوع کار اس صصت .به طوری که برخی افراد به دالیل مختل
حاضصصصر هسصصصتند درآمد کمتری داشصصصته باشصصصند اما روزانه درگیر مسصصصائل مربوط به ترافیک نباشصصصند .سصصصیاسصصصتهای کاری شصصصرکتها ممکن اسصصصت
محدودیتهایی برای کارمندها ایجاد کند که با روحیات هر کسصصصی سصصصازگار نباشصصصد .بهعنوانمنال انجام کارهای خالقانه ممکن اسصصصت در چارچوب
زمان نگنجد و هر کس بنا به روحیات شصصخصصصی خود زمانی از روز خالقیت بیشصصتری داشصصته باشصصد و طبیعتا د در محی کارمندی این امکان وجود
ندارد.

فریلنسصص صصر این امتیاز را دارد که مواردی همچون سص صصصاعت کار زمان تعامل با مشصص صصتری و خیلی از موارد دیگر را خود انتخاب کند که باعث افزایش
کارایی آنها میگردد .اما درعینحال باید توجه داشصصصت که این اختیارات توام با بینظمی و کاهش تعهد کاری نشصصصود و مدیریت درسصصصتی بر زمان
بندی کار و انجام تعهدات بهموقل برای همه پروژهها وجود داشص ص صصته باشص ص صصد .درسص ص صصت اسص ص صصت که در ظاهر در محی کارمندی ممکن اسص ص صصت این
محدودیت زمانی باعث نظم و انسجام بیشتری شود اما بهطورکلی این امر بستگی به خود فرد دارد و لزوما د هر کدام از این خصیصهها بهعنوان
نقص یا مزیت مطلق نسبت به دیگری تلقی نمیگردند.

 )5رقابت
در محی کارمندی خصص صصوصص صصا د در مکانهای رسص صصمی یا دولتی شص صصرای رقابتی میان کارمندها خیلی کمتر دیده میشص صصود .درسص صصت اسص صصت که برای
کارمندهایی که در شصصرکتهای خصصصوصصصی فعالیت میکنند این رقابت پررنگتر اسصصت اما باز هم قابلمقایسصصه با فضصصای رقابتی حوزۀ فریلنسصصینگ
نیسصصت .رقابت میان آزادکارها بسصصیار سصصنگین اسصصت زیرا آنها باید نظر کارفرماها را هم از لحاظ قیمت و هم به لحاظ کیفیت کار جلب کنند .اگه
کس صصی قص صصد داش صصته باش صصد در عرص صصه جهانی فعالیت کند مجبور به رقابت با آزادکارهای کش صصورهای توس صصعهیافته یا سصصصایر کش صصورهایی اس صصت که
توانایی های زیادی در این حوزه دارند .این شرای در نگاه اول ممکن است بسیار دشوار به نظر برسد اما در عین حال میتواند منجر به افزایش
کیفیت کار و تواناییهای فریلنسرو بهتبل آن گسترش بازار کار او گردد .این ویژگی یکی از اساسیترین امتیازهای فریلنسینگ محسوب میگردد.

بنابراین بهتر است هر فرد با مرور این تفاوتهای اساسی میان کارمندی و فریلنسینگ و تطابق آنها با مشخصات روحی و روانی با شاخ صههای
روحی خود تص صصمیم مناس صصبتری برای انتخاب ش صصغل خود داش صصته باش صصد .با این حال به طور مطلق نمیتوان گفت کدام مدل کاری بهتر اس صصت؛
چراکه انتخاب نوع شغل باید بر اساس ویژگیهای روانشناختی و فردی شرای موجود امکانات در دسترس تواناییهای فردی و شرای موجود در
جامعه صصصورت گیرد .تنها میتوان با مشصصاهده و مطالعۀ روند کلی سصصبکهای کاری به این نتیجه رسصصید که با توجه به تغییرات اسصصاسصصی در سصصبک
زندگی که به واس صصطۀ توس صصعۀ فناوری اطالعات به وجود آمده اس صصت گرایش به «آزادکاری» با س صصرعت زیادی رو به افزایش اس صصت و بدون ش صصک در
آیندهای نه چندان دور بخش عمدهای از فعالیتها به صورت فریلنسینگ انجام میگردد.
نیازمندیهای فردی و اشتماعی برای آزادکاری
بدون شک برای تبدیل شدن به یک فریلنسرحرفهای و قابل اعتماد و شناخته شده نیاز به یک سری خصوصیات و ویژگیهای منحصربه فرد و
تقویت آنها احساس میشود .در این بخش این ویژگیها به صورت مشروح آورده میشود.

 )1خالریت و حل مسهله
یک آزادکار باید خالقیت و توانایی الزم برای حل مسصصصائل را داش صصته باش صصد زیرا زمانی که در پروژههای فریلنس صصینگ قرار میگیرد ممکن اس صصت با
مسصصائلی روبهرو شصصود که قبال د آنها را تجربه نکرده اسصصت و مجبور باشصصد طی زمانی مشصصخص و معموال د کوتاه راهحلی معقول و مقرونبهصصصرفه برای
آنها پیدا کند .از آنجایی آزادکارها معموال د به تنهایی کار میکنند یا با افرادی کار میکنند که معموال د به ص ص ص صصورت مجازی و راه دور اسصص ص صصت زمان
بیشصصصتری برای حل مسصصصمله صصصصرف میکنند .برعکس ممکن اسصصصت فریلنسصصصربا توجه به آزادی عملی که دارد در بسصصصترهای مختلفی و به صصصصورت
خالقانه اقدام به حل مسمله کند.
د
در نهایت باید به این موضوع توجه داشت که فریلنسینگ به این نحو نیست که صرفا براساس قواعد ساده و فعالیتهای روزمره باشد .باید به
این نکته توجه داشت که هر پروژه ماهیتی متفاوت دارد و هر فریلنسرباید سعی کند این توانایی تفکیک را در خود تقویت کند .بیتوجهی به این
موضوع بهاحتمالزیاد باعث ناکامی فرد میشود اما اگر او به خوبی تالش کند حتما د موفق خواهد شد.
 )2شسارت
با یک منال میتوان خصلت جسارت را ملموستر کرد بدین صورت:
«فریلنسردر برخی موقعیتها با درخواستهای مختلفی از سوی کارفرما مواجه می شود او باید پیشگام باشد و جسارت به خرج دهد از دایرۀ
امن خود بیرون آید و نظر کارفرما را جلب کند .شصصاید در حالت کارمندی صصصرفا د یک سصصری وظای روزمره برای کارمند تعیین میشصصود مسصصمولیت
پیدا کردن پروژه مذاکرات رواب عمومی و این موارد به عهدۀ کارمند نیس ص ص صصت .اما در حالت آزادکاری این خود فرد اس ص ص صصت که با رعایت اص ص ص صصول
مختل از جمله فن بیان رعایت شصصمونات اخالقی و احترام متقابل سصصعی میکند نظر کارفرماها را جلب کند .او باید توان دفاع از خود را داشصصته
باشد و در نهایت بتواند پروژههای برونسپاری شده را تصاحب کند و به کسب درآمد بپردازد».
تقویت این ویژگی برای آزادکاری در س ص ص صصایر امور زندگی هم قطعا د مفید اس ص ص صصت و فرد میتواند در تمام تعامالت خود بهعنوان فردی مذاکرهکننده
خیلی قویتر ظاهر شود.
 )3کنترل استرس و انع افپذیری
کنترل اسصترس و انعطافپذیری یکی دیگر از ویژگیهای ضصروری برای آزادکارها محسصوب میگردد .در شصرای موجود افراد برای انجام فعالیتهای
خود با استرسهای زیادی مواجه هستند .زمانی که آنها فریلنسینگ را انتخاب میکنند از آنجا که کنترل نظم و مدیریت پروژه بر عهده خود فرد
اسصص صصت ممکن اسصص صصت نتواند به خوبی این کار را انجام دهد؛ و زمانی که به مرحله تحویل پروژه نزدیک میشصص صصوند کم کم دچار اسصص صصترس شصص صصده و

احسص ص صصاس ناتوانی در انجام کار به آنها دسص ص صصت میدهد .در اوایل کار و در پروژههای اول این امر طبیعی اسص ص صصت و فرد باید بهمرور انعطافپذیری و
توانایی کنترل استرس خود را تقویت کند .باید مدام به خودیادآوری کند که این سبک کار چه خصیصهها و مزایایی دارد و چون آگاهانه این حرفه
را انتخاب کرده است باید با سختیهای آن هم کنار بیاید و بتواند استرس خود را کنترل کند.
 )4مدیریت زمان
مدیریت زمان مشکلی است که خیلی از افراد با آن روبهرو هستند .بسیار طبیعی است که افراد سعی مکرر در مدیریت زمان خود داشته باشند
اما در نهایت ناکام بمانند .مهم این است که در این موقعیتها و بعد از ناکامیها متوجه اشکال کار خود شد و تجربه اندوخته را برای پروژههای
آینده به کار برده و عملکرد بهتری داشصصت .در بخشهای بعدی این کتاب بهصصصورت جزئیتر در این رابطه صصصحبت خواهد شصصد .باید توجه داشصصت
که مدیریت زمان برای موفقیت یک فریلنسصراز اهمیت فوقالعادهای برخوردار اسصت و فرمولی سصاده و راهحلی مشصخص برای آن وجود ندارد .شصاید
اصول نظری مدیریت زمان مشخص باشد اما در حیطه عمل بستگی زیادی به شخصیت فرد تجارب قبلی و میزان تعهد او دارد .فرد باید این
توانایی را داشصصته باشصصد که بتواند از ابزارهای موجود به نحو احسصصن اسصصتفاده کند؛ یعنی باید مناسصصبترین ابزاری را که با روحیات و تواناییهای او
سازگار هست پیدا کرده و از آن استفاده کند.

 )5دانش و بهبود آن
به دلیل ماهیت رقابتی آزادکاری مهارت باال و دانش بهروز نقش کلیدی و تعیینکنندهای در موفقیت فریلنس ص ص صصینگ دارد .بهطورمعمول در
محی های کارمندی ممکن است تا مدتها نیازی نباشد که فرد دانش خود را ارتقاء دهد اما این موضوع در حرفۀ آزادکاری یکی از ارکان اصلی
به شمار میرود و فرد مدام باید در حال مطالعه و ارتقاء دانش خود باشد تا از رقبای خود عقب نماند .مخصوصا د اگر فریلنسرقصد دارد در عرصۀ
جهانی فعالیت کند باید به این مسمله توجه ویژهای داشته باشد تا فرصتها را از دست ندهد.

 )6اخالت حرفهای
یکی دیگر از مهمترین ویژگیهای موردنیاز برای یک فریلنس صصرموفق داش صصتن اخالق حرفهای اس صصت .اخالق حرفهای عامل بسصصصیار تعیینکنندهای در
تعامالت آزادکارها و میزان موفقیت آنها اس صصت .در ادامۀ مباحث در رابطه با این ویژگی بیش صصتر ص صصحبت خواهد ش صصد .به طور خالص صصه و ملموس
میتوان گفت« :اخالق حرفهای تعهد و صصصداقتی اسصصت که فرد نسصصبت به مشصصتری خود برای تحویل کار در زمان مقرر خوشصصحال کردن مشصصتری و
حتی انجام چیزی فراتر از انتظار او را دارد» .این موارد جزیی از اخالق حرفهای بهحسصصصاب میآیند و از اهمیت فوقالعادهای برخوردار هسصصصتند .به
عنوان منال اگر فریلنسصصرتنها در یک پروژه خالف آن را ثابت کند و متوجه شصصود چه تأثیر منفی شصصدیدی بر عملکرد او دارد در نهایت به ناکامی
شصصصدیدی خواهد رسصصصید .اگر مشصصصتری عالوه بر کیفیت کار از نوع تعامل و برخورد فریلنسصصصرهم رضصصصایت کافی داشصصصته باشصصصد بدون شصصصک او این
فریلنسررا از دست نخواهد داد و پروژههای بعدی خود با به دست او میسپرد .بدین ترتیب کسبوکار فرد با شتاب بیشتری ارتقاء پیدا کرده و با
رضایت بیشتری پروژههای خود را انجام میدهد.
 )7مهارت مذاکره
در ویژگیهای قبل به اهمیت مهارت مذاکره اشصصاره گردید .یکی از اصصصلیترین ویژگیهای فریلنسصصرخوب اتخاذ پروژه و جلب نظر کارفرما اسصصت .او
باید در زمینۀ جلب نظر کارفرما مطالعه داشته باشد؛ با افراد با تجربه در این خصوخ صحبت کند مقاالت آنها را بخواند و نحوۀ جلب نظر افراد
در بازار واقعی را مطالعه نماید .فریلنس ص صصربا کس ص صصب این مهارت به همراه رعایت اخالق حرفهای میتواند بهخوبی نظر مش ص صصتریان را به خود جلب
کند.

س ح درآمد فریلنسرها در ایران و شهان بخش اول)

در این قسمت مروری بر سطح درآمد آزادکارها در ایران و سایر کشورهای جهان و پراکندگی آزادکارها به لحاظ موقعیت مکانی در سطح بینالمللی
میشصصود .در تصصصویر زیر نموداری مشصصاهده میشصصود که در آن محل زندگی آزادکارها دیده میشصصود  .این آمار بر اسصصاس یافته 2
های یک نظرسصصنجی
است که در میان حدود ۲۳هزار فریلنسردر سراسر دنیا انجام شده است.

 2این آمار بر اساس اطالعات دریافتی از وبسایت  www.payoneer.comاست

بر اس صصاس اطالعات موجود در تص صصویر آسصصصیا و خاورمیانه در مجموع درص صصد زیادی از آزادکارها را ش صصامل میش صصوند .یکی از عمدهترین دالیل این
وضعیت این است که در این مناطق هزینههای زندگی و سطح درآمد پایینتر است و فریلنسینگ به دلیل پایین بودن قیمت رونق بیشتری پیدا
کرده است و در رقابت با سایر آزادکارها جذابیت بیشتری برای کارفرماها دارند.

در محدودۀ نقشههای موجود در تصاویر باال دو کشور هند و پاکستان دارای تعداد زیادی فریلنسرهستند .دستمزد ساعتی این افراد بین یک تا
صصصد دالر متغیر هسصصت .در مناطق ضصصعی تر همچون جنوب شصصرق آسصصیا ممکن اسصصت یک فریلنسصصربا نرخ سصصاعتی یک دالر کار کند .البته نرخ
تخصصهای مختل طبیعتا د متفاوت است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد .در واقل دستمزد ساعتی یک دالر برای کارهایی با مهارتهای
ویژه نیسصصت .ممکن اسصصت این نرخ برای کارهای روزمره همچون ترجمه و یا نوشصصتن مطلبی سصصاده در نظر گرفته شصصده باشصصد .بدیهی اسصصت که نرخ
سصصصاعتی صصصصد دالر هم برای کارهای با فناوری باال مانند ارائه یک وبسصصصرویس یا یک وباپلیکیشصصصن و موارد مشصصصابه دیگر باشصصصد که در کشصصصورهای
توسعهیافته منل آمریکای شمالی این مسمله بهوضوح دیده میشود.
ً
با اسصتناد به منابل آماری میانگین نرخ دسرتمزد سراعتی در سر ح شهان حدودا  ۲۱دالر اسرت .این آمار میتواند تا حدودی به فریلنسصرکمک کند
تا ارزیابی مناسبی در مورد نرخ ساعتی خدمات خود داشته باشد .البته شرای در کشور ایران بسیار متفاوت است و فریلنسرنباید انتظار داشته
باشد که بتواند بهسرعت به این نرخ ساعتی برای خدمات خود دست پیدا کند .در ادامه راهکارهایی برای رسیدن به این نرخ ساعتی ارائه میگردد
و آگاهی از نرخ جهانی میتواند به مقایسههای خوبی بینجامد.

یک فریلنس صصرباید همیش صصه تجربه و س صصطح مهارت خود را در نظر داش صصته باش صصد و به همان نس صصبت درخواس صصت دس صصتمزد کند .براس صصاس برآوردها و
مطالعات آماری و تجربیات شصصخصصصی نویسصصنده تقریبا د در ایران حداکثر مقدار نرخ سرراعتی در حدود هشررت و نیم دالر در سرراعت اسررت که بدون
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شک مربوط به آزادکارهای حرفهای و با مهارتهای خاخ است .
یکی دیگر از مهمترین نتای آمارها این اسص صصت که بیش از  ۸۰درصر ررد از آزادکارها ،همزمان یا الی سر رره کار در دسر ررت اشرا دارند .این بدان معنا
است که فریلنسینگ که نرخ ساعتی خود را پیدا کرده است معموال دتوانایی این را داشته است که حداکنر تا سه کار را به طور همزمان پیش ببرد
و از آنها کسصصب درآمد کند .یک فریلنسصصرباید بدین نکته توجه داشصصته باشصصد که نباید با این تصصصور که به درآمدهای بسصصصیار باال خواهد رسصصید در
پذیرش کارها شصصتاب به خرج داده و یا به زبان سصصادهتر طمل بورزد .واضصصح اسصصت که فریلنسصصربازدهی مشصصخصصصی دارد و نمیتواند بیش از یک حد
مشصخص کارهای مختلفی را بهصصورت همزمان انجام دهد؛ او باید به مرور و باتجربه به این حد برسصد .درواقل این آمار به او کمک میکند تا روال
مناسصصصبی را در پیش بگیرد .بهطور متوسص ص آزادکارهای حرفهای ،حدود  ۳۶سررراعت در هفته کار میکنند که معادل  ۷سررراعت در روز اسرررت .یک
فریلنسرممکن است محدودیتی نداشته باشد و از زمانی که بیدار می شود تمام روز را مشغول به کار باشد اما باید توجه داشت که این نوع کار
کردن باعث بروز آسیبهای روحی و جسمی مختلفی میشود؛ بهخصوخ در صورت تأهل ممکن است آسیبهای زیادی به زندگی زناشویی وارد
شصصود .بنابراین فرد باید همیشصصه با برنامهریزی درسصصت فعالیت کند و به خاطر آزادکاری همهچیز را فدا کند وقت کافی برای خانواده خود نگذارد
مسافرت نرود صرفا د به این خاطر که از تمام وقت خود برای کسب درآمد استفاده کند .روش درست و معقول این است که ساعت معینی برای
کار در نظر بگیرد و بتواند با تفریح و سصصایر موارد خود را تقویت کند و روال متناسصصبی در زندگی پی گیرد .در غیر این صصصورت دیر یا زود یا خود یا
خانواده او خسته شده و نمیتواند ادامه دهد .البته آزادکارهای تازهکار ممکن است زمان بیشتری را صرف کار کنند و این موضوع طبیعی است.
برای هر کسصبوکاری که در شصرف شصکلگیری اسصت در ابتدا باید تالش بیشصتری داشصت تا به ثبات و روال مطلوب نزدیک شصود .بنابراین دوری از
تعصب و شتاب در این راه بسیار مهم است.
بر اسص صصاس آمارها بیش از  ۴۶درصر ررد ،یعنی تقریبا ً نیمی از آزادکارها در دنیا ،از س ر ر ح درآمد خود رضر ررایت داشر ررتهاند .از عواملی که باعث عدم
رضصصایت آزادکارها میشصصود میتوان به شصصرای رقابتی و مسصصمولیت تام اشصصاره کرد؛ زیرا در محی کارمندی ممکن اسصصت فرد برخی مسصصمولیتها را
نداش صصته باش صصد و بتواند به سصصصایر افراد تکیه کند .به عالوه در حالت فریلنس صصینگ به جهت رقابت موجود ممکن اس صصت افراد برخی مواقل مجبور
شصصوند قیمتهای پایینتری ارائه دهند .قیمتهای پایینتر لزوما د به معنی درآمد کمتر نیسصصت .فرد میتواند تا یک حد معقول پروژههای بیشصصتری
بردارد و درآمد خود را افزایش دهد .بهتر است فرد بر اساس تجربه به نرخ مطلوب شامل تعداد پروژههای همزمان میزان دستمزد و ساعت کار
دست پیدا کند.

 3با توجه به نوساناتی که در مورد برابری نرخ دالر و ریال در کشور وجود دارد نویسنده ترجیح میدهد این مبلغ را برحسب دالر عنوان کند تا ارزیابی خواننده در بازار کار داخلی و
همینطور در سطح جهانی راحتتر انجام شود.

س ح درآمد فریلنسرها در ایران و شهان بخش دوم)
در مورد سطح درآمد بر اساس نرخ ساعتی آمارهای جالبی استخراج شده است.

باید به این نکته توجه داش ص ص صصت که اکنر آزادکارها در چه بازهای برای نرخ سص ص صصصاعتی قرار گرفتهاند چرا که بخش عمدهای از آنها در کش ص ص صصورهای
درحالتوسعه و کشورهایی هستند که سطح رفاه اجتماعی و هزینههای زندگی پایینتر است و به تبل آن سطح توقعات نیز پایینتر است و ممکن
اسصصصت همه این عاملها باعث شصصصود که آزادکارها نرخ دسصصصتمزد سصصصاعتی پایینتری را طلب کنند .در واقل اکنر آزادکارها دسصصصتمزدهایی پایینتر از
متوس ساعتی  ۲۱دالر طلب میکنند و این میتواند چراغ راهی برای تصمیمگیری باشد .البته قابل تأکید است که همیشه این فرصت برای فرد
وجود دارد که نرخ دستمزد ساعتی خود را بر اساس سوابق و تواناییهای خود افزایش دهد .این افزایش میتواند بسیار سریلتر از مدل کارمندی
رخ دهد و به نوعی شتاب بیشتری داشته باشد.

پیوند مس صصتقیمی بین تحص صصیالت دانش صصگاهی یا مهارتها و درآمدی که از مدل کس صصبوکار فریلنس صصینگ حاص صصل میش صصود وجود دارد .همیش رره
مهارت ،مهمتر از س ح تحصیالت یا فریلنسرمحسوب می شود .در واقل سطح تحصیالت فق در نگاه اول برای یک کارفرما تأثیرگذار هست
ولی این مهارت اسصصت که در درازمدت میتواند کارفرماهای مختل را به سصصمت یک فریلنسصصرجذب کند .در آزادکاری حالت رقابتی شصصدیدی وجود
دارد و کارفرماها بر اسصصاس سصصوابق و تواناییهای واقعی فرد تصصصمیمگیری میکنند .اکنر سصصازمانها و ارگانهای دولتی اهمیت بیشصصتری برای مدارک
تحصیلی قائل هستند و خیلی از اشلهای حقوقی براساس سطح تحصیالت شکل گرفته است ولی این حالت در فریلنسینگ دیده نمیشود.

یکی دیگر از ویژگیهای آزادکاری این است که یک فریلنسرباید هر چه سری تر وارد بازار کار شودخ به این دلیل که تجربه بیشتری کسب میکند
و خیلی سریلتر تالش میکند تا دانش خود را افزایش دهد و نهایتا د زودتر به درآمد میرسد.
مطابق آمارهای اسصصتخراجشصصده در میان افرادی که مورد مصصصاحبه قرار گرفتند کسصصانی که دارای مدرک دیپلم یا مشصصابه آن بودند نرخ سصصاعتی آنها
 ۲۲دالر در سص صصصاعت بوده اس ص صصت اما این نرخ برای افرادی که دارای مدرک دانش ص صصگاهی بودند نزدیک به  ۲۰دالر بوده اس ص صصت .زیرا افرادی که مدرک
پایینتری داشتند سریلتر وارد بازار کار شده و تجربه بیشتری کسب کردهاند و طبیعتا د خیلی سریلتر این افزایش نرخ دستمزد را تجربه کردهاند.
در مقابل افرادی که وارد دانشگاه شدند از انجایی که زمان بیشتری را صرف تحصیالت دانشگاهی کردهاند زمانی که وارد بازار رقابت می شوند
مقداری از کورس رقابتی عقب افتاده و ممکن اس صصت س صصطح توقل باالتر آنها و تض صصادهایی که میبینند باعث ش صصود رش صصد مطلوب خود را نداش صصته
باشند .البته باید توجه داشت که تحصیالت لزوما د نامناسب یا غیرضروری نیست تنها تأکید بر این است که همهچیز به خود فرد بستگی دارد و
عامل تعیینکننده تجربه او اسصصصت .حتی اگر فرد یک دانشصصصجو باشصصصد و زودتر از همدورهایهای خود وارد بازار کار فریلنسصصصرشصصصود بهزودی متوجه
میشصصود که در همان محی دانشصصگاه هم از دیگران باالتر اسصصت .کافی اسصصت که بررسصصی سصصادهای در کالسهای خود انجام دهد و ببینند آیا افرادی
که موفق بودهاند مطالعات و تجربههای جانبی داشتهاند یا اینکه صرفا د به مواردی که در دانشگاه تدریس شده است اکتفا کردهاند.
واقعیتی که در حال حاضر وجود دارد این است که فعالیت فریلنسینگ در کل دنیا عمدتا د حولوحوش صنعت آیتی شکل گرفته است .فناوری
اطالعات و همۀ زیرمجموعههای آن یا همه صنایعی که پیوند خیلی نزدیکی با صنعت آیتی دارند بهسرعت در حال تغییر هستند .یک سری از
فناوریها خیلی سریل ارائه می شوند و خیلی سریل هم منقضی می شوند و این خودش تأکیدی بر این موضوع است که فرد باید خود تالش کند
تا مهارتهای خود را افزایش دهد.
رشتهها و تخصثهای مناسب برای فریلنسرها
همیشه این سسال مهم وجود دارد که در کدام رشتهها و با استفاده از چه تخصصهایی میشود در حوزه فریلنسینگ اقدام به کسب درآمد کرد.
بر اساس شرای ایران عمدتا د به رشتههایی اشاره می شود که میتوان مطابق با مدل آزادکاری یا فریلنسینگ با آنها در داخل کشور کسب درآمد
کرد اما طبیعتا د با این رشتهها میتوان در حوزههای جهانی نیز اقدام به کسب درآمد کرد.

کامپیوتر و فناوری اطالعات
در وهلۀ اول رشتۀ شاخصی که بتوان به آن اشاره کرد کامپیوتر و فناوری اطالعات است که با زیرمجموعههای متنوع خود فرصت بسیار خوبی
را در اختیار افراد قرار میدهد تا بتوان کسصصب درآمد کرد .شصصاخههایی منل برنامهنویسصصی تولید محتوا در این رابطه سصصاخت اپلیکیشصصنها طراحی
دیجیتال و کلیه مواردی که در این بخش دستهبندی میشوند این فرصت را دارند که در این مدل کاری اقدام به کسب درآمد کنند.

گرافیا ،طراحی و چندرسانهای
هنرمندان طراحان و افرادی که در حوزههای چندرسصص صصانهای فعال هسصص صصتند شص صصصانس بسص صصصیار خوبی در این زمینه دارند .در این میان گرافیک بین
آزادکارها رشصصتۀ بسصصیار شصصاخصصصی هسصصت و آزادکارهای گرافیسصصت زیادی در ایران و سصصراسصصر دنیا در این زمینه فعالیت میکنند .از طراحی پوسصصتر
لوگو ست اداری سایت اپلیکیشن و این قبیل موارد گرفته تا طراحی پالنهای ساختمانی و محصوالت چندرسانهای مانند کلیپها و المانهایی
برای تیزرهای ویدیویی همه و همه باعث میشود که هنرمندان فعال در این رشتهها این شانس را داشته باشند که اقدام به کسب درآمد کنند.

نویسندگی ،ترشمه و تایپ
مورد بعدی که فرصت بسیار خوبی را برای آزادکارها ایجاد میکند نویسندگی ترجمه و تایپ هست که هم در داخل ایران و هم کشورهای دیگر
مش صصتریان زیادی دارد .سصصصایتها ش صصرکتها و افراد زیادی وجود دارند که به دنبال نویس صصندههای ماهر میگردند تا بتوانند با کمک آنها محتویات
مناس صصبی را تولید کنند .بهخص صصوخ این روزها که بازاریابی محتوایی شصصصاخص اس صصت و کس صصبوکارها تالش دارند تا به این مس صصمله توجه بیش صصتری
داشص ص صصته باشص ص صصند .البته ویراس ص صصصتارها هم به نوعی در این دسص ص صصته قرار میگیرند .درعینحال مترجمین و تایپیسص ص صصتها هم ش ص صصصانس خوبی در بازار
فریلنسینگ دارند و به خاطر تعداد باالی این افراد طبیعتا د رقابت هم در این عرصه زیاد هست.

فروش ،بازاریابی و روابط عمومی
یکی از نیازمندیهایی که اخیرا د پررنگتر دیده میشص ص صصود این اسص ص صصت که بس ص صصصیاری از کارفرماها به دنبال افرادی با توانایی باال در فروش بازاریابی و
رواب عمومی میگردند .در حال حاضصصر کسصصبوکارها و سصصرویسدهندههای متعددی در اینترنت وجود دارند که نیاز به افرادی دارند که بتوانند از
راه دور این موارد را برای آنها انجام دهند برای سصصصایتشصصان بازار یابی کنند برای سصصرویسصصی که ارائه میدهند مشصصتری پیدا کنند و به تبل آن امور
مربوط به رواب عمومی را هم انجام دهند؛ بتوانند پشصصصتیبانی انجام داده و با مشصصصتریان در تعامل باشصصصند .همۀ این موارد فرصصصصت بسصصصیار خوبی
بهخصوخ برای خانمها ایجاد کرد که بتوانند از توانمندیهای خود استفاده کنند و در خانه به کسب درآمد بپردازند.

الکترونیا ،برت و مخابرات
در حوزۀ الکترونیک برق و مخابرات هم فرص صصت بسصصصیار خوبی برای آزادکارها وجود دارد .نیازمندی برای طراحی مدارات مختل نوش صصتن برنامه با
زبانهای مختل خصصصوصصصا د متلب طرح و حل مسصصائل و ارائه راهکارهای خالقانه همه این موارد در این حوزه قرار میگیرند و افراد متخصصصص در
این زمینهها شانس بسیار خوبی برای کسب درآمد بهعنوان یک فریلنسردارند.

حقوت و روانشناسی
انجام پروژههای مرتب با رش صصتههای حقوق و روانشصصصناس صصی هم بهتازگی در ایران بهص صصورت فریلنس صصینگ رای ش صصده اس صصت .افراد متخصصصصص در این
حوزهها هم میتوانند با ارائۀ مشصصاوره از راه دور و ارائۀ راهکار به کارفرماها کمک کنند .البته این تخصصصص در بین کشصصورهای خارجی خیلی بیشصصتر
مورد استقبال قرار گرفته است و پیشبینی می شود که ایران نیزبه زودی شاهد رونق دو چندان آن در حوزۀ فریلنسینگ خواهد شد زیرا برخی از
کسبوکارها در مناطقی واقل شدهاند که ممکن است به لحاظ شرای دسترسی به حقوقدانان خبره نداشته باشند و ترجیح دهند با استفاده از
بسصصصتر اینترنت و به کمک آزادکارها نیازهای خود را برآورده کنند .در حوزۀ روانشصصصناسص صی نیز بهطور مشصصصابه همین اسصصصتدالل وجود دارد و ممکن
است بیمارانی که قرار است مورد مشاوره قرار گیرند ترجیح دهند از راه دور سساالتی را پرسیده و مورد مشاوره قرار گیرند و در واقل از خدمات راه
دور بهرهمند شص ص صصوند .همۀ این موارد فرصص ص صصتهایی را برای آزادکارها ایجاد کرده و افراد فعال در این حوزه میتوانند با خالقیت خود سص ص صصعی کنند
خدمات بهتری را به کارفرماها ارائه داده و به کسب درآمد بپردازند.

آموزش
حوزه آموزش هم مشصصابه سصصصایت فرانش فرادرس و سصصصایتهای دیگری که خدمات آموزشصصی ارائه میدهند رشصصد چشصصمگیری در بازار فریلنسصصینگ
داشصته و میشصود بازار بسصیار خوبی را برای آن متصصور بود .افرادی که بتوانند آموزشهای مختل از آشصپزی گرفته تا آموزشهای فنی مهندسصی و
تخصص صصصصصی ارائه دهند شصصصانس بسصصصیار خوبی برای کسصصصب درآمد بهعنوان یک فریلنسصصصررا دارند .فریلنسصصصریک محتوای آموزشصصصی تولید میکند و
بس ص ص صصترهایی که این محتوا را ارائه میدهند برای مدت زیادی محص ص ص صصول او را در معرم دید عموم قرار میدهند و این برای او بهراحتی درآمدزایی
میکند .در واقل این کار با حالتی که او یک محصص صصول را برای یک س ص صایت طراحی میکند و میفروشص صصد متفاوت اسص صصت و برای او یک درآمد جاری
ایجاد می کند .به عبارت دیگر این محصول آموزشی در یک بازه زمانی طوالنی در حال فروش هست و حتی وقتی که او خواب هست نیز ممکن
اسص صصت یکی از مخاطبان آموزش او را خریداری کرده و در خواب به او سص صصود برسص صصاند .به همین دلیل اصص صصطالحا د به این نوع کسص صصب درآمد «درآمد
پسیو » هم گفته میشود .بنابراین 4
بحث آموزش و تولید محتوای آموزشی با کیفیت هم جزء حوزههای مطلوب برای فریلنسینگ به شمار میرود.

میزان رضایت شغلی فریلنسرها بر اساس تخصث
میزان رضایت شغلی فریلنسرها براساس میزان تخصص آنها است .آماری که در اینجا مشاهده میشود جهانی هست و متأسفانه داخل کشور
آمارهای خیلی دقیقی در این رابطه وجود ندارد .اما تقریبا د داخل کش صصور هم به همین ش صصکل اس صصت و کم و بیش همین آمارها را میش صصود برای آن
متصور شد.
Passive

4

تفاوت مشاغل و میزان رضایت شغلی براساس تجارب و م العات
د
در حوزۀ آیتی ،برنامهنویسی و بخشهای مشابه که بیشترین تقاضا و فرصتها وجود داشته است طبیعتا بیشترین رضایت در بین آزادکارها
مشاهده میشود .در عرصۀ جهانی جایگاه دوم به بخش حقوت و مشاوره تعلق میگیرد که رشتههای متفاوتی را شامل میشود اما در ایران هنوز
این طور نیست و در بازار کار آنالین میزان رضایت شغلی در حوزه حقوق و مشاوره جایگاه دوم ندارد.
مورد بعدی رشر ررتههای مختلف مهندسر رری و تولید هسص صصت که آمارش با بازاریابی و فروش در سص صصطح جهانی یکسص صصان هسص صصت .اما باز هم در ایران
نمیتوان گفت که بازاریابی و فروش چنین جایگاهی در کنار رشصصتههای مهندسصصی دارد اما این آمار نشصصان میدهد که چه پتانسصصیلی برای آن وجود
دارد.
طراحی و چندرس ررانهای در ایران جایگاه نس صصبتا د خوبی دارد و میش صصود گفت باالتر از جایگاه جهانی اس صصت زیرا نیازمندیهای بیش صصتری در بازار کار
آنالین برای آن وجود دارد و کارفرماهای بیشتری به نسبت رشتههای حقوق و مهندسی پروژههای خود را برونسپاری میکنند.
بخش مالی و مدیریتی هنوز در ایران ضصصعی اسصصت و افرادی که این خدمات را بهصصصورت فریلنسصصینگ ارائه میدهند دسصصتکم این روزها شصصانس
کمتری دارند و این بر عهده خود آنها هست که بتوانند به نوعی ابتکار به خرج داده و کارفرماها را به سمت خود جلب کنند.
بخش نویسررندگی و ترشمه به نسصصبت پتانسصصیلی که وجود دارد در ایران رونق خوبی دارد و متخص صصصصین این حوزه میتوانند با اطمینان بیشصصتری
شانس خود را بهعنوان یک فریلنسرامتحان کنند.
ترتیب درسصت این نمودار داخل ایران تقریبا د به این شصکل هسصت که افراد شصاغل در حوزههای آیتی و برنامهنویسصی رتبۀ اول را دارا هسصتند و بعد
از آن حوزۀ نویس صصصندگی تایپ و ترجمه ش صصصاخص هسص صصت .رتبۀ بعدی در حوزۀ طراحی و چندرسص صصانهای اسص صصت که زیرمجموعههای زیادی دارد و به

عنوان گرافیک از آن یاد میش ص ص صصود و در کنار آن حوزۀ مهندس ص ص صصی و تولید قرار میگیرد .رتبه های آخر هم به ترتیب به بازاریابی و فروش حقوق
مشصصاوره مالی و مدیریتی تعلق میگیرد .طبیعتا د هیچ دلیلی وجود ندارد که این نمودار در آینده هم به همین شصصکل باشصصد و برحسصصب نیازمندیها
فعالیت آزادکارها و شصصرای مختل دیگر ممکن اسصصت این ترتیب کامال د عوم شصصود .اما بههرحال نکتۀ مهمی که از این نمودار میتوان درک کرد
این است که فارغ از نوع تخصص  ۴۰تا  ۵۰درصد تمام فریلنسرهای جهان از کار خودراضی هستند و این آمار از هر جهت آمار امیدوارکنندهای
محسوب میشود .در نهایت اگر کسی قصد دارد تازه وارد بازار آزادکاریشود این نمودار میتواند به او ایدۀ خوبی برای تصمیمگیری دهد.

فصل دوم :شروع آزادکاری و فریلنسینگ
بعد از تعری فریلنس ص صصینگ و کلیاتی که در مباحث گذش ص صصته مرور ش ص صصد در این قسص صصصمت گامی به جلو برداش ص صصته میش ص صصود و در رابطه با ش ص صصروع
فریلنسینگ صحبت می شود .در واقل این پرسش پاسخ داده می شود که «بهترین زمان برای شروع فریلنسینگ چه موقل هست و چه گامهایی
را باید برداشص صصت» .اگر کسص صصی این ش صصصانس را داشص صصته باشص صصد که در آن مقطل زمانی قرار گیرد با اطمینان بیشص صصتری میتواند از تمام پتانسص صصیلهای
کسبوکار فریلنسینگ بهرهمند گردد.
بهترین زمان برای شروع آزادکاری
 )1ایام دانشآموزی و دانشجویی
بر اسصصاس ارزیابی سصصایتهای آزادکاری آمارهای موجود مطالعات و تجربیات نگارنده به نظر میرسصصد که بهترین زمان برای شصصروع آزادکاری دورۀ
دانشصصجویی یا حتی اواخر دورۀ دانشآموزی باشصصد چراکه در این ایام افراد یکسصصری از تعهدهایی که در سصصنین باالتر با آن روبرو هسصصتند را ندارند.
یعنی عمدتا د متأهل نیستند هزینۀ مسکن و خورد و خوراک عمدتا د به عهدۀ آنها نیست و همۀ اینها باعث میشود که با فراغ بال بیشتری اقدام
به کسب درآمد کنند .همینطور در این ایام به خاطر اینکه سن افراد پایینتر است سطح توقعات نیز پایینتر است و خیلی راحتتر و منعط تر
برای پروژههای مختل پیشنهاد ارسال میکند .از طرف دیگر وقتی در سن پایینتر شروع به کار می شود سابقۀ کاری خوبی رقم میخورد و پس
از دوران دانشجویی یا دانشآموزی شانس فرد برای استخدام در محی های کاری بهتر افزایش داده میشود .در کل به نظر میرسد که ویژگیهای
این ایام خیلی به فرد کمک میکند تا بتواند فریلنسینگ را با یک گام مستحکم شروع کند.

 )2بالفاصله بعد از فارغالتحصیلی
مقطل مناسب بعدی برای شروع آزادکاری پس از فارغالتحصیلی است زیرا هنوز فرد سن پایینی دارد و فرصت کسب درآمد و پسانداز با خیالی
آسودهتر برای او وجود دارد .از لحاظ جسمانی نیز تواناییهای خوبی دارد و با توجه به اینکه تازه فارغالتحصیل شده است هنوز در کوران کسب
مهارت قرار دارد و ذهن او آمادگی بیشتری برای این کار و رقابت با آزادکارهای دیگر دارد.

 )3پس از تثبیت در مورعیت شغلی کارمندی
اگر این امکان برای فرد میسر نشد و نتوانست در موارد یک و دو اقدام به فریلنسینگ کند مقطل مناسب بعدی زمانی هست که شغلی دیگری
دارد و در آن موقعیت ش صصغلی تنبیت میش صصود .یعنی با آن کار آشصصصنایی کامل پیدا کرده اس صصت و میتواند در آیندهای نزدیک برنامهریزی کند تا از
طریق آزادکاری درآمد مکملی برای خود کسب کند .در نهایت باید توجه داشت که هر چند این سه مقطل بهترین زمان برای شروع فریلنسینگ
بهحساب میآید اما فرد هر زمان اراده کند میتواند به کسب درآمد از راه فریلنسینگ بپردازد و در واقل محدودیتی برای او وجود ندارد .در اینجا
مبحث اصصصلی تنها اولویتبندی و معرفی مقاطل زمانی بهتر برای شصصروع فریلنسصصینگ بود تا افرادی که هنوز سصصن پایینی دارند تصصصور نکنند ورود
به بازار کار برای آنها زود است باید صبر کنند و حتما د پس از فارغالتحصیلی به فکر راهاندازی کسبوکار خود باشند.
کار در خانه یا بیرون از خانه
زمانی که تفاوتهای اسصصاسصصی مدل کارمندی و فریلنسصصینگ برشصصمرده شصصد خیلی کوتاه به این مطلب اشصصاره شصصد که افراد میتوانند در محی های
مختلفی اقدام به فریلنسص صصینگ کنند .بهطور مشص صصخص اگر محی های کاری به دو بخش خانه و بیرون از خانه تقسص صصیم شص صصوند راحتتر میتوان
مقایسصصصهای بین آنها انجام داد .باید در نظر داشصصصت هیچ جواب صصصصریحی در پاسصصصخ به این پرسصصصش که کدام یک از موارد (کار در خانه یا بیرون از
خانه) وجود ندارد .این مورد کامال د به خصوصیات اخالقی و رفتاری فرد بستگی داشته و باید خود انتخاب کند که کجا راندمان بیشتری دارد .طبق
آمارهایی که وجود دارد تقریبا د اکنر آزادکارها کار در خونه را ترجیح میدهند و دلیل عمده آن به خاطر آزادی عمل و هزینۀ پایینتر اسصص ص صصت .اما
درعینحال آزادکارهایی هم هستند که کار بیرون از خونه را ترجیح میدهند.

با مقایسه دقیقتر می توان متوجه شد که با کار در خانه فرد آزادی عمل کامل در رابطه با نوع پوشش خوردوخوراک ساعت کار نوع نشستن و
نوع وس ص صصصایل مورد اسص ص صصتفاده دارد .اما بیرون از خونه به عنوان منال در فض ص صصصای یک کافیش ص صصصای کافینت یا شص ص صصرکتهای دوسص ص صصتان و اطرافیان
محدودیتهایی وجود دارد .درست است که فرد ساعت کار را به دلخواه انتخاب میکند اما این ساعت باید طوری باشد که خلل یا مشکلی برای
محی ایجاد نکند و در واقل فق میتواند در یک بازه زمانی مشص صصخص س صصصاعت کار را انتخاب کند .درعینحال ممکن اسص صصت این مزیت را هم به
همراه داشته باشد که به دلیل زمان محدود خود را بیشتر به انجام کار مقید کند.
مورد بعدی این اسص صصت که در محی بیرون از خانه در محی اجتماعیتری قرار میگیرد و تنهایی بر مس صصصائل روحی-روانی فرد تأثیر نمیگذارد .در
خانه هزینههای فرد عمدتا د کمتر اس ص صصت و تنها از امکانات و ابزارهایی که داخل خانه هس ص صصت اس ص صصتفاده میکند اما کار در بیرون از خونه ممکن
هزینههایی در پی داشص صصته باشص صصد و فرد مجبور شص صصود ابزارهایی برای خود خریداری کند .تأکید بر این اسص صصت که این تصص صصمیم به انتخاب خود فرد
بازمیگردد و خود فرد باید به طور آگاهانه انتخاب کند و بر اساس پیشنهاد شخصی دیگر عمل نکند.
بیرون از خانه به خاطر محدودیتهایی که از لحاظ زمانی و مکانی وجود دارد ممکن اس صصت فرد تمرکز بیش صصتری داش صصته باش صصد اما درون خانه به
خاطر ابزارهای رفاهی همچون تلویزیون کنس ص صصولهای بازی و موارد دیگر ممکن اس ص صصت زمان زیادی ص ص صصرف آنها ش ص صصود و تمرکز از بین رود .اما این
موضوع اصال د عمومیت ندارد و بسیاری از آزادکارها در خانه تمرکز بیشتری دارند.
درون خانه به جهت عدم نظارت بیرونی ممکن است نظم کمتری وجود داشته باشد و ساعت خواب کامال د نامنظم باشد و این خود باعث میشود
که نتوان کار را در زمان مقرر تحویل داد .بنابراین در صورت انتخاب درون خانه برای کار بهتر است در امور مختل نظم را رعایت کرد.
عمدتا د درون خانه به صورت تنهایی کار انجام میشود و ممکن است خستگی زودهنگام شود؛ زیرا میزان تعامل با دیگران کم است احتمال حس
افسصصردگی وجود دارد .اما خارج از محی تکاپو و تالطمی وجود دارد که میتواند به تقویت ذهن کمک کرده و این مسصصأله ارتباط تنگاتنگی با تمرکز
دارد .ممکن اس صصت نویس صصندهها کافیشصصصای را ترجیح دهند گرافیس صصتها و هنرمندان ممکن اس صصت یک کافه ترجیح دهند و یا به طبیعت بروند و
برنامهنویس ها ممکن اسصت خانه را ترجیح دهند .اما در آخر این خود فرد اسصت که با توجه به خصصوصصیات اخالقی خود انتخاب میکند که کدام
مکان بهتر است و بازده بیشتری دارد.
.
فریلنسینگ پارهورت یا تمامورت
یکی از موضصصوعات مهم برای فریلنسصصرهای تازهکار یا افرادی که میخواهند وارد این حوزه شصصوند تصصصمیمگیری در این مورد اسصصت که آیا بهتر اسصصت
بهصورت پارهوقت کار کنند یا تماموقت .هر کدام از این حالتها مزایا و معایب خاخ خود را دارند که فرد بسته به شرای خود باید انتخاب کند.

در حالت پارهوقت فرد فرصص صصت کافی دارد که اگر کارمند اسص صصت به کار خود نیز بپردازد و یا اگر در حال تحصص صصیل اسص صصت باز هم وقت کافی برای
پرداختن به امور تحصیلی و کسب مهارت دارد .از طرف دیگر زمانی که فرد از همان ابتدا به صورت تماموقت مشغول فریلنسینگ شود ممکن
است به خاطر ناکامیهای موقتی و زودگذری که به وجود میآید از این کار دلزده و ناامید شود .بهعنوانمنال در روزهای نخستین کار زمانی که
فریلنسربرای پروژهها پیشنهاد قیمت ارسال میکند؛ ممکن است پیشنهادهای او به دلیل سابقه کم نداشتن رزومۀ قانلکننده برای کارفرماها به
طور مداوم رد شصصود و این ناامیدی باعث شصصود به کلی این فرصصصت را از دسصصت دهد .بنابراین برای اینکه ریسصصک کار کمتر شصصود بهتر اسصصت فرد با
توجه به مواردی که ذکر شصصد ابتدا بهصصصورت پارهوقت کار فریلنسصصینگ خود را شصصروع کند اما این یک قانون کلی نیسصصت و اگر فرد تمایل داشصصته
باشد میتواند با صبوری بیشتری از همان ابتدا تماموقت مشغول به فعالیت شود .در کل منظور این است که هیچ حکم قطعی و صددرصدی
وجود ندارد و فرد باید با توجه به شرای و خصوصیات اخالقی خود تصمیم بگیرد .طبیعتا د با آگاهی بیشتر از شرای کار فریلنسینگ و مرور تمام
توصیههای موجود در این کتاب میتوان تصمیم درستتری گرفت و موفقتر عمل کرد.
امکانات موردنیاز فریلنسرها
در این قسصصصمت به امکانات موردنیاز فریلنسصصینگ اشصصصاره میشصصود .بدیهی اسصصت که در اینجا به حداقلهای الزم اشصصصاره میشصصود و فرد میتواند در
صورتی که شرایطش را دارد امکانات بیشتری برای خود تهیه کند.
روحیه
شصصاید اشصصاره به مورد «روحیه» برای اولین مورد جای تعجب باقی گذارد .اما این مورد اولین جزء از امکانات مورد نیاز اسصصت .شصصاید در نگاه اول نیاز
به امکاناتی همچون کامپیوتر میز و ص ص صصندلی احس ص صصاس ش ص صصود اما بر روحیۀ خوب تأکید ویژهای میش ص صصود که فرد با دریافت پاس ص صصخهای منفی رد
پیشصصنهادات کار یا تعامل نامناسصصب برخی از کارفرهاما زود ناامید نشصصود و بتواند در شصصرای مختل مذاکره کند اعصصصاب خود را کنترل کند و به
طور کلی قادر باش صد با تسصصل و کنترل شصصرای روحی و روانی مانند یک فریلنسصصرحرفهای عمل کند .به جرات میتوان گفت داشصصتن این امکانات
کلیدیترین رمز موفقیت آزادکارها به شمار میرود.
دستمزد فرد ارتباط تنگاتنگی با خصوصیتهای اخالقی او دارد .یک فریلنسرهر چقدر بتواند خصوصیات اخالقی خود را تقویت کند به مرور با
افزایش دس ص ص صصتمزد چش ص ص صصمگیری روبهرو میش ص ص صصود .اگر فردی حس میکند که در تعامل با آزادکارها اذیت میش ص ص صصود تا حدی که حس میکند
فریلنسرخوبی نیست این میتواند نشانهای بر این باشد که فرد باید به خصوصیات اخالقی خود رجوع کرده و نقطه ضع های خود را شناسایی
و راهحلی برای از بین بردن آنها پیدا کند.

کامپیوتر و اتصال اینترنت خوب
داشصصتن یک کامپیوتر و اتصصصال اینترنتی مناسصصب مورد بسصصیار واضصصح و ضصصروری بعدی برای فریلنسصصینگ اسصصت زیرا عمدۀخدمات فریلنسصصینگ از
بستر اینترنت ارائه میشود و فرد باید نتای کار را به اشخاخ در مکانهای مختل ارسال نماید .البته آزادکارهایی هستند که به صورت فیزیکی
خدمات خود را ارائه میدهند و الزامی به داشتن امکانات ندارند همچون پیمانکاران در حوزههای مختل و صنایل متنوع.

آدرس ایمیل و شماره همراه
آدرس ایمیل و شماره همراه ،یکی دیگر از ابزارها و امکانات موردنیاز برای کار فریلنسینگ به شمار میرود .شاید کمی مضحک به نظر برسد اما
هنوز آزادکارهایی هستند که آدرس ایمیل ندارند و اصال د به این موضوع مقید نیستند .گاهی با در اختیار دیگران قرار دادن تنها یک شماره همراه
نیز میتوان به راحتی کار خود را پیش برد .یک دلیل سصصاده و واضصصح برای الزام داشصصتن ایمیل این اسصصت که تبادالت ایمیلی قابل اسصصتناد هسصصتند
آرشص ص صصیو میشص ص صصوند و در آینده بهراحتی میتوان سص ص صصوابق کار را بررسص ص صصی کرد .از طرفی این فرصص ص صصت را به فرد میدهد که با تفکر و تأمل بیشص ص صصتری
درخواسصصتها یا پاسصصخهای خود را ارسصصال کند .به این ترتیب هم احتمال اینکه چیزی از قلم بیفتد کمتر شصصده و فرصصصت اصصصالح جمالت خود را
دارد که تا حد ممکن پیامها محترمانه شود.

به این دلیل به شصصماره همراه اشصصاره شصصد زیرا ارتباطات فریلنسصصرو کارفرما از راه دور صصصورت میگیرد .برخی کارفرماها ترجیح میدهند ارتباط کالمی
خص صصوص صصا د با آزادکارهایی که هنوز نمیشصصصناس صصند برقرار کنند تا س صصطح اعتمادش صصان افزایش یابد .وقتی فرد ش صصروع به گفتتگو میکند بسصصصیاری از
خصصصیصصصههایش بهسصصرعت انتقال پیدا میکند و طرف مقابل میتواند قضصصاوتی نسصصبی درباره او داشصصته باشصصد .این موضصصوع در کنار اینکه کارفرماها
عمدتا د حوصلۀ الزم برای نوشتن مستندات و مکتوب کردن آنها را ندارند باعث نیاز به برقراری ارتباط تلفنی یا حتی یک دیدار حضوری می شود.
بنابراین فرد باید سعی کند بهموقل از این فرصت استفاده نماید .البته توصیۀ اکید می شود که زمانی فریلنسرمیتواند مکالمه تلفنی یا حضوری
انجام دهد که بعد تمام موارد بیان ش ص صصده در آن را با ایمیل یا ابزاری دیگر مس ص صصتندسص صصصازی کند .به این مس ص صصتندات بعدها میتوان اسص صصصتناد کرد و
مشکالت احتمالی را راحتتر حل کرد.
وب سایت شخصی
یکی از امکانات مورد نیاز وبسصایت شصخصصی اسصت .بهعنوانمنال آزادکارهایی که کار ترجمه انجام میدهند نیاز به سصایت شصخصصی ندارند اما
هنرمندها و کسصصانی که در حوزۀ آیتی فعالیت میکنند اگه وبسصصایت شصصخصصصی داشصصته باشصصند شصصانس موفقیت خود را افزایش میدهند .به این
خاطر که راحتتر در بسصصتر اینترنت پیدا میشصصوند و میتوانند تواناییها و رزومه کاملی از خود را در آن قرار دهند و در کل وجهۀ بهتری از خود به
دیگران نشان دهند.

کارت ویزیت
یکی دیگر از ابزارهایی که به فرد کمک میکند کارت ویزیت است.
«تصور کنید در یک همایش شرکت کردهاید که انواع مشتریهای بالقوه درآن حضور دارند .فرد میتواند با استفاده از کارت ویزیت ارتباطی اولیه
برای معرفی خود با افراد برقرار کند و در ادامه فرصت همکاری و کسب تجربه با کارفرماهای جدید را برای خود ایجاد کند».

دفترچه یادداشت و تقویم
دفترچه یادداشص ص صصت و تقویم نیز یکی دیگر از ملزومات بس ص صصصیار مهم و کلیدی برای آزادکارها محسص ص صصوب میشص ص صصود .تفاوتی ندارد که فرد از دفترچۀ
یادداشص صصت فیزیکی دیجیتالی یا نرمافزاری اسص صصتفاده کند مهم مفهوم آن هسص صصت و هر کدام که راحت اسص صصت مورد اسص صصتفاده قرار گیرد .دفترچه
یادداشت بسیار به فرد کمک میکند تا امورات خود را بهطور منظمی پیگیری کند ذهنیتها و ایدهها را یادداشت کند و مشکالتی که وجود دارد
را بنویسد .این کار بعدها به فرد برای رسیدگی و مرور کارها بسیار کمک میکند .برخی افراد ارزش این ابزار را هنوز بهخوبی درک نکردهاند و از آن
اسصصتفاده نمیکنند .توصصصیه اکید میشصصود که حتما د این کار انجام داده شصصود؛ خواه با اسصصتفاده از نرمافزارهای مدرنی که وجود دارد یا با اسصصتفاده از
دفترجههای ساده و سنتی .در کنار این از تقویم هم برای زمانبندی امور مختل و قرارها میتوان استفاده کرد .افراد زیادی از سررسیدها استفاده

میکنند و قرارهای مالقات و تعهدات خود را در آن یادداشصص ص صصت میکنند .ابزارهای مدرنتری مانند تقویم های گوگل یاهو یا نرمافزارهای موبایل و
اینترنت وجود دارد که تأکید میشصصود انتخاب شصصود و از آن اسصصتفاده شصصود .این ابزارها یادآورهایی دارند که حتی اگر فرد فراموش کند کاری را انجام
دهد به او قبل از زمان مقرر اطالع میدهد و این باعث میش ص ص صصود که فرد حرفهای به نظر برس ص ص صصد .همین نکتۀ بهظاهر سص ص صصصاده یکی از تفاوتهای
اساسی میان آزادکارهای موفق با آزادکارهای ناکام به شمار میرود.

محل کار مناسب
اتاق یا محل مناسبی هم به لحاظ نور ما و گرما و راحتی کافی برای انجام فریلنسینگ بسیار ضروری است .دلیل اشاره به اتاق مناسب بهعنوان
امکانات ضصصروری این اسصصت که آزادکارها به خاطر داشصصتن آزادی الزم زمان بیشصصتری را صصصرف کار میکنند و اگر شصصرای مناسصصب نباشصصد آسصصیبی که
ممکن است بهتبل آن ایجاد شود خیلی بیشتر و شاید دردناکتر خواهد بود.
سواد و دانش!
آخرین مورد ضصصروری برای آزادکاری سررواد و دانش اسررت .متأسصصفانه افرادی وجود دارند که سصصعی میکنند بدون داشصصتن دانش و مهارت کافی با
فریفتن کارفرماها کاری که توانایی انجامش ندارند را تصص ص صصصاحب کنند و درنهایت هم تجربه بدی برای خود رقم میزنند و هم موجب رنجش و
نارضصصایتی کارفرماها میشصصوند .یک فریلنس صرواقعی باید همواره در حال مطالعه کسصصب دانش و تجربه باشصصد تا بتواند موفق شصصود .البته این مورد
محدود به فریلنس صصینگ نیس صصت و هر جای دیگر که فرد بخواهد موفق عمل کند باید دانش کافی داش صصته باش صصد .س صصواد و دانش کافی در پیوند با
مهارتهای مذاکره برای تصاحب پروژهها بسیار عامل تعیینکنندهای است .البته برخی معتقدند مهارتهای اجتماعی وجهه شخصیتی و رواب
عمومی اسصصت که در نهایت به عقد قرارداد و گرفتن پروژه میرسصصد .این نظر تا حدود زیادی درسصصت اسصصت اما زمانی که فرد از این مرحله گذر کرد
باالخره نیاز به تخصص و مهارت دارد تا بتواند پروژۀ تصاحب شده را به سرانجام برساند .حتی اگر فرد تصمیم دارد که به شکل واسطه عمل کند
و تمام یا بخشی از پروژه را برونسپاری کند در نهایت باید سواد کافی برای ارزیابی تحویل و تحول پروژه داشته باشد.

یافتن کار و مشتری برای فریلنسرها

بعد از معرفی ابزارهای الزم که در مباحث گذشته مرور شد نوبت به بررسی این نکته که چطور میتوان مشتری یا کارفرماها را پیدا کرد میرسد.
براسصصاس آمارهای مسصصتند و تجارب موجود فریلنسصصراز طریق اطرافیان اعم از همکالسصصیها همکارها و مشصصتریهای قبلی شصصانس زیادی برای پیدا
کردن مشتری و گرفتن پروژه دارد .درواقل  ۲۸درصد کارهایی که یک فریلنسرپیدا میکند از این طریق هست.
مورد شاخص بعدی که بیشترین درصد را به خود اختصاخ میدهد استفاده از اینترنت و وب سایتهای مرتبط است .در داخل ایران و خارج از
کشور سایتهای متنوعی وجود دارد که بستری برای پیوند دادن کارفرماها و آزادکارها محسوب می شود و روزبهروز در حال رونق گرفتن هستند.
حاال در ادامه بیشتر در این مورد صحبت خواهد شد زیرا همانطور که این آمار نشان میدهد هر فرد باید توجه ویژهای به این سایتها داشته
باشص صصد .درعینحال این سصصصصایتها ابزارهای متنوعی در اختیار فرد قرار میدهند تا بتوانند کارهای خود را مدیریت کنند و بهخوبی در جریان کارها
قرار گیرند.
در شرر رربکههای اشتماعی هم این شص صصصانس وجود دارد که فرد بتواند بهواسصص صصطه مطالبی که منتشصص صصر میکند و تصصص صصویری که از خود بهجا میگذارد
پیشصصنهادهایی را بپذیرد .عمدتا د طبق شصصواهد در شصصبکههای اجتماعی مانند لینکدین و توییتر شصصانس بسصصیار خوبی برای پیدا کردن مشصصتری و کار
وجود دارد.
درصد کمی از پروژههای فریلنسینگ از سایر موارد به دست میآید مانند پیشنهاد رهگذری یا ارسال درخواست و تصاحب تصادفی یک پروژه
در مواجهه با افراد.
راههای به دست آوردن مشتری برای فریلنسرها :از طریق آشنایان
در مباحث گذشته راههای متفاوت یافتن کار و مشتری برای فریلنسرها به تفکیک معرفی شد حال قرار است کمی جزئیتر هر کدام از این راهها
مرور شوند .باید توجه داشت که فرد به زمان و تجربه نیاز دارد تا بتواند به مرور شانس خود را برای گرفتن پروژههای جدید افزایش دهد .این نکتۀ
بسصصصیار شصصصاخصصصی اسصصت تا این باور در فرد ایجاد شصصود که در واقل «تجربه» فرد هسصصت که شصصصانس او را برای یافتن کارفرما افزایش میدهد .یعنی
نباید تص صصور کرد که فرد از همان ابتدای راه در سصصصایتهای فریلنس صصینگ بتواند خیلی موفق عمل کند .باید س صصعی کرد در زمان مناس صصب ش صصروع به
فریلنسینگ کند تا با پشتوانۀ تجربه بتواند مهارتهای خود را بهخوبی عرضه کرد.
در مباحث گذشته اولین عامل برای یافتن کار و مشتری از طریق آشنایان و دوستان بود .در اینجا به طور مفصل توضیح داده میشود.
 )1کما به همکالسر رریها و همکاران .زمانی که فردی در زمان دانشص صصجویی یا زمانی که در جایی مشص صصغول به کار اسص صصت به دیگران کمک میکند و
سسالهای آنها را در حد توان خود پاسخ میدهد و سعی میکند م شکالت اطرافیان خود را حل کند این امر باعث می شود سابقه خوبی از فرد
در ذهن همکارها و همکالسیهای خود شکل گیرد و بعدها اگر آنها با مشکلی مواجه شدند حاضر شوند مجددا د به فرد رجوع کرده و با پرداخت
هزینه درخواسصصت انجام کار داشصصته باشصصند .بنابراین یکی از فواید جانبی کمک یا فعالیت داوطلبانه همین پیشصصنهادهای آتی اسصصت که بعدها به
فرد داده میشود.

 )2شرررکت در ششررنوارهها و مشررارکت در کارها میتواند در این راه عامل مسثری باشصصد .افرادی که در جشصصنوارهها شصصرکت میکنند عمدتا د از قشصصری
هسصصتند که با روحیات فریلنسصصرسصصازگاری دارند و عمدتا د تواناییهای مشصصابهی با او دارند .ممکن اسصت همین افراد نیازمندیهایی داشصصته باشصصند که
فرد بتواند به آنها پاسصصخ دهد .شصصبکهسصصازیهایی که میان فرد و سصصایرین در سصصمینارها رویدادها و همایشهای مختل انجام میشصصود میتواند به
همکاریهای خوبی منتهی شود .از طرف دیگر اگر خود فرد جزء دستاندرکاران باشد بهواسطۀ آشنایی خوبی که با حضار و شرکتکنندهها پیدا
میکند ارتباطات بسیار خوبی را به دست میآورد و بهتبل آن ممکن است پیشنهادهای کاری خوبی دریافت کند.
 )3در مورد پاسرررخگویی به همکاران و کما به آنها در مورد اول توضررریح داده شرررد ،اما اینجا تژکید وی های بر آن میشرررود ،زیرا کما کردن باع
میشود ،فرد در آینده ،از این حسن نیت و خیرخواهی بهرۀ مالی ببرد.
 )4ش رررکت در رویدادهای محلی و کش رروری .مورد دیگری اس صصت که میتواند در جذب مشص صتری مسثر واقل ش صصود .رویدادها معموال د به ص صصورت محلی
برگزار میشص صصوند .در ارتباط با مورد ش ص صمارۀ  2در این مورد بحث محلی و کشص صصوری مورد تأکید قرار میگیرد .زمانی که فریلنسص صصینگ شص صصروع به کار
میکند به دلیل کم تجربگی یا عدم ش ص صصناخت کافی ممکن اسص ص صت مجبور ش ص صصود در محدودۀ کمتری کار خود را ش ص صصروع کند تا اعتباری برای خود
درست کرده و به تبل آن به مرور رشد کند .بنابراین باید سعی کرد در رویدادهای محلی شرکت کرد و تصور نکرد که این رویدادها کوچک هستند
و نمیتوانند برای فرد مفید واقل شوند .این رویدادها باعث ایجاد فرصتی می شوند تا افراد مختل فرد را شناخته و آزادکار دیگران را بشناسد و
کارفرماهای بالقوهای پیدا کند .از طرف دیگر زمانی که فرد رشصصد میکند و به سصصطح قابلقبولتری میرسصصد میتواند در رویدادهای کشصصوری و حتی
جهانی شرکت کند و هویت او بیشتر شناسایی شود و توسعه یابد و شانس خود را در این کار افزایش دهد.
 )5تماس با مشررتریهای ربلی و در دسررترس بودن .فریلنسصصرباید برای مشصصتریهایی که از قبل داشصصته اسصصت پیشصصنهادهای جدید ارسصصال کند .به
عنوان منال اگر فریلنسصربرای مشصتری یک وبسصایت طراحی کرده اسصت حاال با پیشصنهادی جدید قصصد دارد به اون کمک کند تا کسصبوکارش را
رونق دهد یا ممکن اسصصت مدتی بعد به آن سصصصایت سصصر بزند و بتواند بهبودی در آن ایجاد کند .بههرحال بهتر اسصصت از هر فرصصصتی برای تعامل با
مشصتریهای قبلی اسصتفاده کرده تا رابطه بهمرور قطل نشصود اگه هیچ پیشصنهادی هم وجود نداشصت میتوان به مناسصبتهای مختل به مشصتری
تبریک گفته تا رابطه حفظ شصص صصود .بهاینترتیب میتوان توجه مشصص صصتری را به خود جلب کرد و متعاقب آن شص صصصانس خود را برای به دسصص صصت آوردن
پروژههای بعد افزایش داد.
راههای به دست آوردن مشتری برای فریلسنرها :از طریق سایتهای فریلنسینگ
همانطور که قبال د اشصصاره شصصد شصصاخصترین روشصصی که برای پیدا کردن کارفرما و گرفتن پروژه توس ص فریلنسصصرها وجود دارد از طریق وبسصصایتهای
فریلنسصصینگ داخلی و خارجی هسصصت .در اینجا چند وبسصصایت شصصاخص معرفی میشصصود که در صصصورت تمایل میتوان در آن عضصصو شصصد و فعالیت
فریلنسینگ را آغاز کرد.

اولین مورد وب سایت »پارسکدرز« هست .پارسکدرز در واقل اولین سایتی است که به صورت جدی در ایران راهاندازی شد تا بستری مناسب در
اختیار کارفرماها و آزادکارها قرار دهد .در این بسصصتر تقریبا د برای همه شصصاخههایی که در بخشهای قبل توضصصیح داده شصصد امکان فعالیت و کسصصب
درآمد وجود دارد .چندین سصصال از فعالیت این سصصایت میگذرد و تعداد باالی اعضصصاء و پروژههای انجامشصصده در آن نشصصاندهندۀ اعتبار بسصصیار باالی
آن است و فریلنسرمیتواند بهراحتی با عضویت در آن اقدام به فعالیت و کسب درآمد کند.

وبسایت بعدی «پونیشا» هست که بستر خود را تقریبا د مشابه با پارسکدرز راهاندازی کرده است و آزادکارها میتوانند با عضویت در آن شانس
خود را برای کسب درآمد آزمایش کنند.
وبسصصایت «انجام میدم» به لحاظ عملکرد با دو سصصایت قبلی تفاوتهایی دارد اما آزادکارها میتوانند خدمات خود را در آنجا بهصصصورت شصصاخص
عرضه کنند تا خریداران یا کارفرماها سفارشهای خود را به آنها ارسال کنند.
وبسایت دیگری که نسبتا د قدیمی است «برنامهشو» هست که میتوان به آن سر زد و در صورت تمایل عضو شد.
یکی از شاخصترین وب سایتهای خارجی « »freelancer.comهست و برای افرادی مناسب است که توانایی کار در سطح بینالمللی را دارند.
نکتهای که اینجا باید به آن اشاره کرد بحث تبادالت مالی هست که هر فرد نیاز دارد تا درآمدهای ارزی خود را با توجه به تحریمها و سایر موارد
به طریقی نقد کند و طبیعتا د با مشص صصکالتی همراه هسص صصت .البته وبسصصصصایتهای خدماتدهی مختلفی وجود دارند که فرد میتواند درآمدهای ارزی
خود را بهحساب آنها واریز کرده تا معادل آن به حساب فرد به صورت ریال پرداخت شود.
از جمله این سایتها میتوان به وبسایتهای تراپی  paymentExpresایرانیکارت تهران پرداخت و غیره بهعنوان نمونهای از سایتهای واس
پرداخت اشاره کرد .بههرحال فرد باید با توجه به این مشکالت و داشتن راهکاری مناسب برای پرداختهای مالی بهعنوانمنال از طریق آشنایانی
که خارج از کشور دارد در وبسایتهای فریلنسینگ خارجی عضو شود.
سایت شاخص بعدی » «UpWorkهست که مشابه  freelancer.comبازار بزرگی دارد و تا حدودی میتوان گفت رقابت سنگینی با هم دارند.
وبسصصصایت » «envatoهم زیرمجموعههای زیادی برای طراحها گرافیسصصصتها موسصصصیقیدانان نویسصصصندگان هنرمندان برنامهنویسها و حوزههای
مختل دیگر بسصصصتری را فراهم کرده اسصصصت تا بتوانند محصصصصوالت خود را به فروش رسصصصانند .البته با توجه به شصصصرای موجود ایران متأسصصصفانه این
سص ص صصصایت برای ایرانیها محدودیتهای زیادی را اعمال میکند و طبیعتا د با توجه به توض ص ص صصیحات قبلی باید از راههای میانبر برای گذش ص ص صصتن از آنها
اس صصتفاده کرد .در حال حاض صصر تیمها و افرادی داخل کش صصور هس صصتند که در این سصصصایتهای خارجی فعالیت میکنند و درآمد قابلتوجهی کس صصب
میکنند.
بدیهی اسص صصت که تعداد س صصصایتهای فریلنسص صصینگ بس صصصیار بیشص صصتر از این مواردی اسص صصت که معرفی شص صصد .این س صصصایتها درواقل از نظر نویسص صصنده
شصصصاخصترین وبسصصصایتها بوده و فرد میتواند با جسصصصتجویی سصصصاده سصصصایتهای مشصصصابه دیگری را پیدا کند؛ خصصصصوصصصصا د در حوزه تایپ ترجمه و
نویسصندگی اخیرا د سصایتهای زیادی راهاندازی شصده اسصت .بهعنوان نمونه میتوان وبسصایت آموزش آنالین فرانش و فرادرس را معرفی کرد که فرد
بتواند از دورههای آموزشصصی آن اسصصتفاده کرده و با تولید محتوای آموزشصصی به کسصصب درآمد بپردازد .همچنین میتوان عضصصو خبرنامۀ این سصصایتها
شد و با آگاهی بیشتر و استفاده از امکانات مختل آنها در کورس رقابت باقی ماند.
راههای به دست آوردن مشتری برای فریلنسرها :شبکههای اشتماعی
بستر دیگری که به فریلنسرامکان پیدا کردن کار و مشتری میدهد شبکههای اجتماعی مختل هستند .در این شبکهها فرد به خاطر تعامالتی
که با دیگران دارد و با مطالبی که مدام به اشص ص صصتراک میگذارد خود را بهنوعی معرفی میکند ش ص صصصانس ایجاد اعتمادی نسص ص صصبی و مذاکره برای عقد
قرارداد و همکاری برای او بهوجود میآید.

لینکدین
اولین سایت شبکه اجتماعی لینکدین هست که در سراسر دنیا طرفداران زیادی دارد و شبکۀ اجتماعی مختص کارجویانی محسوب میشود که
میخواهند مباحث علمی کاری و حرفهای را دنبال کنند .بنابراین بهتر اس ص صصت فرد در لینکدین یک حسص صصصاب کاربری برای خود داش ص صصته باش ص صصد؛
اطالعات را تکمیل و مدام بهروز کند و با افراد مسصصتعد در تعامل باشصصد .البته بسصصیار تأکید میشصصود که فرد خود را با توجه به مهارتهایی که دارد
بهدور از هرگونه بزرگنمایی معرفی کند و سصصعی کند هیجانات کاذب فعالیتهای او را تحت تأثیر قرار ندهد .بهتر اسصصت مقداری وقت گذاشصصته و
اطالعات الزم در مورد این شبکه اجتماعی را کسب کند تا در کنار سایر موارد به او کمک کند و شانس موفقیت او را افزایش دهد.
توییتر
در شبکه اجتماعی توییتر هم متخصصین زیادی برای فعالیت روزمره حضور دارند .ماهیت این شبکه به لحاظ مختصر و مفید بودن محتوایی که
در آن قرار میگیرد با روحیات افراد متخصصصصص سصصصازگار هسصصت .بنابراین فرد بهعنوان یک فریلنسصصرمیتواند با افراد متخصصصصص در حوزه کاری خود
آشصصصنا ش صصود و بهعنوان یک کارفرما با کارفرماهایی آشصصصنا ش صصود که نیازهای مشصصصابهی دارند یا تجربه انجام کار با متخصص صص صصین حرفهای را داش صصته و
میتوانند به فرد برای پیدا کردن یک فریلنسرمناسب کمک کنند.
فیسبوک
شص صصبکه اجتماعی مناسص صصب بعدی برای کار فیسص صصبوک اسص صصت .در این شص صصبکه هم فرصص صصتهای مختلفی بهخصص صصوخ برای نویسص صصندهها و افرادی که
فعالیتهای هنری دارند وجود دارد .زیرا در این ش صصبکۀ اجتماعی برخالف توییتر این افراد میتوانند به ش صصکل گس صصترده نمونه کارها و مهارتهای
خود را با تصاویر و فیلمهای مختل معرفی کنند.
«من هنرمندی را میشناسم که روی ظروف شیشهای و بلوری هر تصویری که مشتری بخواهد را کندهکاری میکند .تا قبل از اینکه نمونۀ کارهایش
در فیسصصصبوک معرفی شصصصود فق توانسصصصته بود با سصصصه مغازه فروشصصصنده بلورجات همکاری داشصصصته و درآمد خیلی پایینی داشصصصت .اما بعد از معرفی
خودش در فیسصصبوک ظرف سصصه ماه توانسصصت با بیشصصتر از  ۱۰فروشصصنده در شصصهرهای مختل همکاری کرده و بهشصصدت کسصصبوکارش رونق پیدا کرد.

درواقل برای یک سری از کارها و فعالیتهای هنری باید طالبش پیدا شود تا آن هنرمند بتواند به کسب درآمد موردنظرش برسد و فیسبوک یکی
از مناسبترین ویترینها برای نمایش این مدل کارها محسوب میشود».
اینستاگرام
درنهایت میشصصود به شصصبکه اجتماعی اینسصصتاگرام اشصصصاره کرد که اکنرا افراد با آن آشصصصنا هسصصتند .مشصصابه فیسصصبوک در اینسصصتاگرام نیز هنرمندان
میتوانند نمونه کارهای خود را به معرم نمایش گذاشص صصته و عالوه بر آن فرد میتواند حواشص صصی فعالیتهای خود را در اینسص صصتاگرام منعکس کند.
منال د اگر فرد در همایشی شرکت کرد یا خود همایش یا مسابقهای برگزار کرد میتواند جوانب مختل حرفهای خود را به صورت معقول و منطقی
در اینستاگرام معرفی کند و از این طریق توجه و اعتماد مشتریان را جلب کند.

کدامیا برای فریلنسرها مناسبتر است؟ فعالیت فردی یا تیمی
یک سصصسال مهم که در مدل کسصصبوکار فریلنسصصینگ ممکن اسصصت برای برخی از فریلنسصصرها پیش آید این اسصصت که فعالیت بهصصصورت تیمی بهتر
است یا فردی؟ باید توجه داشت که پاسخ دقیق و مشخصی برای این پرسش وجود ندارد .با توضیح بیشتر این مسأله روشنتر خواهد شد.
بهطورکلی و در اغلب موارد فریلنسینگ به صورت فردی شکل میگیرد و به خاطر شرایطی که وجود دارد فرد عمدتا د به تنهایی یا نهایتا د با یکی یا
دو نفر دیگر به صورت گروهی و از راه دور فعالیت میکند .بدون شک فعالیت گروهی با مفهوم تشکیل یک تیم و انجام پروژه به صورت تیمی فرق
میکند .بهاینترتیب فرد میتواند با کس ص ص صصب تجربه و افزایش اعتبار خود ش ص ص صصرای الزم برای کار بهص ص ص صصورت تیمی را پیدا کند .این فعالیت تیمی
می تواند با استفاده از اینترنت و ابزارهای موجود از راه دور شکل گیرد یا اینکه برای یک پروژه خاخ در صورت لزوم در مکانی مشخص در کنار
هم به فعالیت تیمی بپردازند .بنابراین تا حد زیادی مس ص ص صصیر کاری فرد در این مورد مش ص ص صصخص اسصص ص صصت و او بهمرور میتواند برای مدل کاری خود
تصمیمگیری درستی داشته باشد.
د
در کشصصور ما با توجه به شصصرای موجود و خصصصوصصصیات رفتاری و فرهنگی که وجود دارد عمدتا این اعتقاد وجود دارد که همکاری از راه دور سصصخت
اس صصت و اغلب اوقات نتیجه مناس صصبی ندارد .بهطور مش صصخص این اش صصکال از آنجایی به وجود میآید که ارتباطات اعض صصاء به نحو مطلوبی ص صصورت
نمیگیرد و ممکن است برخی از افراد تعهد الزم را نداشته باشند .درواقل این افراد رفتار و تعامل حرفهای ندارند و ممکن است به خاطر ماهیتی
که فضصصصای مجازی و ش صصبکه اینترنت دارد گاهی اوقات خود را مخفی کنند و به تعهداتی که دارند پایبند نباش صصند .زمانی که یک کارفرما اینچنین
رفتار و تعامالتی را در حین انجام پروژه میبیند تص ص ص صصویر بدی از فعالیت تیمی در ذهنش ش ص ص صصکل میگیرد و یا حتی خود آزادکارها هم ترجیح
میدهند دیگر از راه دور و از طریق اینترنت همکاری تیمی نداشته باشد.
اما باوجود همه مسصصصائل این واقعیت وجود دارد که تیمهایی حتی از شصصصهرهای کوچک و روسصصصتاها در حال فعالیت در داخل کش صصور هس صصتند و با
توجه به پتانسصیلهایی که وجود دارد با اسصتفاده از اینترنت پروژههایی را انجام میدهند و به سصودآوری میرسصند .قاعدتا د برای فعالیت تیمی باید
به بلوغ الزم رسید و درعین حال توجه داشت که در راس هر تیم نیاز به رهبر و مدیری باتجربه وجود دارد .این مسمله بسیار حائز اهمیت است
و متأسص صصفانه حتی در سص صصطح ملی این مشص صصکل وجود دارد و تقریبا د همه معتقد هسص صصتند که علت عمدۀ نتیجۀ نامطلوب اغلب پروژههای کوچک و
بزرگ این است که مدیریت ضعی است.
انتخاب فرد ممکن اس صصت در مقاطل مختل متفاوت باش صصد .ممکن اس صصت فرد در حین کار با افرادی آشصصصنا ش صصود که حس کنند در کنار آنها چه
به صورت تیمی چه به صورت گروهی نتیجه بهتری از کار میگیرد و سریلتر رشد میکند .شاید به این نتیجه برسد که با توجه به پتانسیلهایی
که دارد تنها کار کردن برای آنها مناسبتر است .درهرصورت با توجه به این توضیحات باید سعی کرد همیشه بهترین انتخاب را داشت.

فصل سوم :ارتباط با مشتریان
شصصاخص بعدی که در حوزه کسصصبوکار فریلنسصصینگ از اهمیت فوقالعادهای برخوردار اسصصت ارتباط و تعامل با مشصصتریان هسصصت که عمدتا د در حین
کار و پس از اتمام کار بیش صصتر خودنمایی میکند .بنابراین اگر فرد قص صصد دارد به عنوان یک فریلنس صصرحرفهای به فعالیت خود ادامه دهد توص صصیه
میشود حتما د توجه ویژهای به نوع تعامل خود با مشتریان داشته باشد.
راههای بررراری ارتباط مؤ ر با مشتری برای فریلنسرها

ایمیل
مورد اول که در ارتباطات اینترنتی بسیار بدیهی است استفاده از ایمیل هست .از آنجا که ایمیل یک رسانه نوشتاری و قابل استناد هست و از
طرفی برای تهیۀ متن پیام فرصصصصت مناسصصصبی برای فکر کردن وجود دارد ابزار بسصصصیار مناسصصصبی برای تعامل با مشصصصتری و آرشصصصیو پیامها بهحس صصاب
میآید .باید به خاطر داش ص صصت که تعامل مداوم با مش ص صصتری در تمام مقاطل یعنی از زمانی که مذاکره برای عقد قرارداد ش ص صصروع میش ص صصود تا بعد از
تحویل پروژه و در مرحلۀ پشصصتیبانی اهمیت زیادی برای رسصصیدن به نتیجه موردنظر دارد و احتمال انحراف از خواسصصتههای مشصصتری را کم میکند و
هم اینکه مش صصتری اطمینان خاطر بیش صصتری پیدا میکند و فرد را بهعنوان یک فریلنس صصرحرفهای همیش صصه برای انجام کارهای بعدی خودش مدنظر
قرار میدهد .فریلنسص صصرحتی اگه بعد از تحویل پروژه هیچ پیامی از طرف مشص صصتری نداشص صصته باشص صصد بهتر اسص صصت خود حداقل با ارسص صصال یک پیام از
رضایتمندی آن مطممن شود .این مدل رفتارهای حرفهای درواقل سرمایهگذاری یک فریلنسربرای آینده بهحساب میآید و قطعا د در آینده تبدیل
به درآمد میشود.
برای کنترل و مدیریت بهتر پیامها فریلنسص صصرباید سص صصعی کند یک کتابچۀ آدرس کامل برای مشص صصتریها و افرادی که با آنها کار میکند در صص صصندوق
ایمیل خود داشته باشد .اسامی مشتریها را بهصورت کامل ذخیره کند تا در مواقل لزوم بتواند با آنها ارتباط صمیمیتری برقرار کند .بهاینترتیب
اگر در آینده برای فرد پیامی ارسص ص صصال شص ص صصد و بخواهد همکاری مجدد داشص ص صصته باشص ص صصد آنها را راحتتر به خاطر میآورد و طبیعتا د نتیجه منبتی در
تعامالت او دارد .ضمنا د باید سعی کرد که آدرس بوک فرد با فهرست مخاطبین موبایل سینک شود و در کل اطالعات کافی و یکپارچهای از افرادی

که با آنها در تعامل اس صصت داش صصته باش صصد .بیتوجهی به همین نکات سصصصاده ممکن اس صصت منجر به بروز بعض صصی س صصوءتفاهمها یا حتی ش صصکس صصت
پروژههای فرد شود.
از طریق امکانات سایتهای آزادکاری
ایجاد ارتباط از طریق امکانات سصصایتهای فریلنسصصینگ که فرد در آنها مشصصغول به فعالیت اسصصت میتواند راهحل مناسصصبی برای ارتباط مناسصصب با
مشص صصتری باشص صصد .این سصصصصایتها ابزارهایی در اختیار فرد قرار میدهد که برخی ماهیت ایمیل را دارند و پیامها را برای طرفین ایمیل میکنند .حتما د
باید سصصصعی کرد از این ابزارها اسصصصتفاده کرد زیرا از طرفی از لحاظ حقوقی قابل اسصصصتناد هسصصصتند و از طرف دیگر حس بهتری را برای خریدار ایجاد
میکنند.
تماس تلفنی
تماس تلفنی یکی از ضصصرورتهای فریلنسصصینگ هسصصت .برخی مواقل الزم اسصصت کارفرماها شصصناخت بهتری از فریلنسصصرپیدا کنند یا اینکه الزم باشصصد
پیامهایی را خیلی س ص صصریل مبادله کنند .قاعدتا د پیامهای ایمیلی س ص صصرعت و اطمینان دریافت بهموقل پیام را مش ص صصابه تماس تلفنی ندارند .از طرفی
تعداد زیادی از کارفرماها هنوز عقیده دارند که باید تماس تلفنی با مجری برای بهبود روند انجام پروژه برقرار باشصصد .اما فرد باید سصصعی کند بعد از
تماس تلفنی توافقات و تمام نکات الزم که در گفتگوهای خود داشصصته اسصصت را مشصصابه یک صصصورتجلسصصه مکتوب کند و به تأیید کارفرما برسصصاند.
بهاینترتیب اینها در آینده قابل استناد هستند و جلوی برخی سوءتفاهمات را میگیرند.
ابزارهای پیامرسان
ابزارهای پیامرس ص ص صصان مانند تلگرام و واتسآی هم با توجه به ماهیتی که دارند عمدتا د برای گفتگوهای تقریبا د غیررس ص ص صصمی و ص ص ص صصمیمی خیلی مورد
استفاده قرار میگیرند .البته مشکلی که در ابزارهای پیامرسان وجود دارد این است که وقتی فرد پیام مخاطب خود را میخواند متوجه می شود
و اگر فرص صصت کافی برای پاس صصخ نداش صصته باش صصد و بخواهد بعدا د س صصرفرص صصت پاس صصخ دهد ممکن اس صصت این س صصوءتفاهم پیش آید که فریلنس صصرقص صصد
پاسص صصخدهی ندارد و حداقل بهطور موقت باعث ایجاد کدورت میشص صصود .نکته مهم دیگر این اسص صصت که لحن فرد بهطور کامل از روی متن پیام قابل
تش صصخیص نیس صصت .برای همین ممکن اس صصت از یک پیام برداش صصتهای مختلفی ص صصورت بگیرد و باز هم موجب س صصوءتفاهم ش صصود .بد نیس صصت که
مفهوم ایموجیهای پیامرسصصانها بهطور کامل مطالعه شصصود و برای این مدل پیامها که ممکن اسصصت ابهام داشصصته باشصصند از آنها اسصصتفاده کرد زیرا
تجربه نشصصان داده اسصصت که درصصصد باالیی از این سصصوءبرداشصصتها را مرتفل میکند .درهرحال با توجه بهسصصرعت عملی که برای تبادل پیام در این
پیامرسصصانها وجود دارد میتوان بهعنوان یک روش بینابینی برای ایمیل و تماس تلفنی در نظر گرفته شصصوند و در مواقل لزوم مورد بهرهبرداری قرار
گیرند .در بین کلیه ابزارهای پیامرسصصان به نظر میرسصصد اسصصکایپ برای آزادکاری چه در داخل کشصصور و چه برای فعالیت خارج از کشصصور مناسصصبتر
باشص صصد .زیرا هم امکان برقراری تماسهای صص صصوتی و تصص صصویری در کنار ارتباطهای متنی یا همان چت با کیفیت خیلی خوب در آن وجود دارد و هم
اینکه نسصصبت به ابزارهای دیگر در این حوزه عمومیت بیشصصتری دارد .برای اسصصکایپ هم نسصصخه موبایل و هم نسصصخه دسصصکتای عرضصصهشصصده اسصصت و
فرد بهراحتی میتواند در موقعیتهای مختل از آن اسصصتفاده کند .شصصاید با توجه به تجربهای که در چند سصصال گذشصصته از این ابزارها کسصصب شصصده
است شاید به نظر برسد که منال دتلگرام خیلی بهتر است اما به این نکته مهم باید توجه داشت که هر جای دنیا ممکن است یکی از این ابزارها
محبوبیت بیش صصتری داش صصته باش صصند درس صصت مانند کش صصور ما که تلگرام محبوبیت بیش صصتری پیدا کرده اس صصت .بنابراین باید بهطور منطقی از ابزاری
اسصصتفاده کرد که در مجموع و در سصصطح بینالملل عمومیت بیشصصتری دارد .البته اگر فرد بهطور دقیق حوزه فعالیت خود را مشصصخص کند میتواند
راحتتر تص صصمیم بگیرد ضصصصمن اینکه برای تعامل بهتر با انواع کارفرماها میتواند چند تا از این ابزارها را بهص صصورت همزمان بر گوش صصی یا کامپیوتر
نصب کند و با توجه درخواست کارفرما یکی از آنها را برای تبادل پیامهای خود در نظر بگیرد.
آداب رفتار در عرصه شهانی برای فریلنسرها
بدیهی اسص صصت که رعایت آداب معاشص صصرت در هر حوزه کاری و رواب اجتماعی الزم هسص صصت .اما اهمیت آن در حوزه فریلنسص صصینگ برای به سص صصرانجام
رسصصاندن پروژهها و مهمتر از آن ادامه همکاری در آینده بسصصیار بیشصصتر اسصصت .هرکس با توجه به فرهنگ جامعه و محیطی که در آن رشصصد میکند
دارای یک سصصری خصصصوصصصیات بارز رفتاری هسصصت که با مناطق و کشصصورهای دیگر متفاوت اسصصت .بنابراین وقتی فرد بخواهد در سصصطح بینالمللی یا

حتی سطح ملی که تنوع فرهنگی زیادی وجود دارد فعالیت کند باید توجه بیشتری به این موضوع داشته باشد تا احیانا د در کار با تناقض مواجه
نشود .او همیشه باید جسارت این را داشته باشد که فراتر از منطقه خود فکر کند .باید باور کند که توانایی و پتانسیل انجام کار در عرصه جهانی
را دارد فق باید به آداب رفتاری حوزۀ فعالیت خود هم توجه ویژهای داشته باشد .برای توضیح بیشتر به چند نمونه اینجا اشاره خواهد شد:
مورد اول این است که همیشه باید به حقوق مسلفین احترام گذاشته شود .در عرصۀ بینالمللی هیچوقت نباید صحبتی از نرمافزارهای کرک شده
به میان آورد .نباید حاصل کار دیگران را بهراحتی استفاده کرد و بهاشتراک گذاشت .بهعنوانمنال اگر فرد قصد ساختن یک اثر هنری دارد باید
بررسی کند که مجوز بهرهبرداری از تصاویری که در اینترنت پیدا شده است را داشته باشد.
عالوه بر حقوق مسلفین باید به رعایت اخالق حرفهای بدون پرخاشگریهای بیمورد هم توجه داشت .باید مطممن بود که در صورت بروز مشکل
در روند پروژه پرخاش ص صصصگری و ناسص ص صصزاگویی هیچ کمکی به حل مسص ص صصمله نمیکند و برعکس مشص ص صصکل را حادتر میکند .در پروژههایی که در سص ص صصطح
بینالمللی انجام میدهند فریلنسصصربهنوعی نماینده کشصصور محسصصوب میشصصود زیرا هر زمان که کارفرما بخواهد با فرد دیگری در مورد این مشصصکل
صحبت کند از این عبارت استفاده میکند« :پروژه خودم را به یک ایرانی دادم و .».....
یعنی ذهنیت او و افرادی که این موضص صصوع را میشص صصنوند نه فق در مورد شص صصخص او بلکه در مورد کل ایرانیها بهصص صصورت منفی شص صصکل میگیرد.
بنابراین یک فریلنس صصربهنوعی نماینده یک کش صصور محس صصوب میش صصود .بنابراین همیش صصه باید بهص صصورت حرفهای فعالیت کند و بپذیرد که در مورد
محصصصول یا خدمات او قطعا د نظرات مختلفی میتواند وجود داشصصته باشصصد .او باید با روی گشصصاده و صصصبوری به انتقاداتی که به کارش وارد میشصصود
گوش دهد و پاسخ مناسبی در موردشان ارائه دهد.
مورد مهم بعدی که بسیار بدیهی است تسل پیدا کردن بر زبان انگلیسی هست .همواره فرد باید تالش کند تا مهارتهای گفتگوی خود را ارتقاء
دهد تا هم در بخش فنی کار و هم تعامالت خود موفقتر عمل کند .در نهایت باز تأکید میشصصصود که فریلنسصصصرباید سصصصعی کند در مورد تفاوتهای
فرهنگی و اخالقی کارفرماهای خود در مناطق و کشوهای مختل آگاهی الزم را پیدا کند تا با مشکالت کمتری در حین کار مواجه شود.
محاسبه ریمت پروژه و پیشنهاد ریمت مناسب برای فریلنسرها
د
یکی از زیرمجموعههای بخش ارتباط با مشتریان محاسبۀ نرخ خدمات و نحوۀ ارائه آن به مشتری است که قطعا تأثیر به سزائی در عقد قرارداد
همکاری دارد و عمدتا د آزادکارها بعد ازش صصروع کارش صصان تا مدتی با این مس صصأله درگیر هس صصتند .در ابتدا اش صصارهای به یک س صصری از فاکتورهای کلیدی
میشصصود که در تعیین قیمت تأثیرگذار هسصصتند و در ادامه سصصعی میشصصود با اسصصتفاده از فرمولهای مشصصخصصصی نحوۀ محاسصصبۀ قیمت یک پروژه را
توضیح داد.

 )1ریمت ررابتی
عامل اول که به فرد کمک میکند تا قیمت یک پروژه را تعیین کند قیمت رقابتی اسص ص صصت .یعنی فرد باید به س ص صصصایر قیمتهایی که قبال د برای انجام
یک پروژه مشصابه بهصصورت فریلنسصینگ ارائهشصده توجه کند تا حدود قیمت کار به دسصتش آید .البته گاهی اوقات فرد هیچ منبعی برای مشصاهده
قیمت های رقابتی دیگران در اختیار ندارد و طبیعتا د این عامل برای او کارسصص ص صصاز نیسصص ص صصت .اما بهطورمعمول او میتواند در برخی از سص ص صصصایت های
فریلنسینگ که قبال د به آنها اشاره شد قیمتهای پیشنهادی سایر آزادکارها را ببیند و از سطح قیمتها آگاهی پیدا کند.
 )2محاسبه هزینههای شخصی
عامل بعدی برای تعیین قیمت محاس ص صصبه هزینههای ش ص صصخص ص صصی فرد اس ص صصت .بدون ش ص صصک فرد نمیتواند درآمد خود را به گونهای تنظیم کند که از
هزینههای شخصی او کمتر باشد .بنابراین این عامل به او کمک میکند تا همیشه حداقلهایی را در ذهن خود داشته باشد و برا ساس آن قیمت
را محاسبه کند.
 )3نرم بازار و رربا
عامل دیگر نرم بازار و رقباست که با عامل اول مرتب است .منظور از نرم بازار این است که برای یک سری از خدمات در بازار قیمتهای نسبتا د
مش ص صصخص ص صصی وجود دارد که از طرف اغلب افراد رعایت میش ص صصود بهعنوانمنال نرخ ترجمه نرم مش ص صصخص ص صصی نس ص صصبت به کیفیت کار دارد .عمدتا د
سصصایتهای ترجمه و آزادکارهای حرفهای سصصه سصصطح برنزی نقرهای و طالیی را برای ترجمه در نظر میگیرند و برای هر سصصطح نرخ ترجمه را به ازای
هر کلمه تعیین میکنند .بنابراین فرد میتواند به نرم بازار رجوع کند و با استناد به آنها و سطح توانایی خود قیمتی را پیشنهاد دهد.
 )4یافتن تعداد ساعت کار در هفته در نظر گرفتن تع یالت)
عامل مسثر بعدی برای تعیین قیمت این اسصصت که فریلنسصصر تعداد سصصاعات کاری خود را در هفته در نظر بگیرد .در ادامه توضصصیح داده خواهد شصصد
که چرا این موض صصوع برای تعیین قیمت یک عامل کلیدی محس صصوب میش صصود .نباید فراموش کرد که باید همیش صصه تعطیالت را در نظر داش صصت زیرا
فریلنس صصینگ به این معنا نیس صصت که فرد باید  ۲۴سصصصاعت روز و تمام هفته را کار کند .طبیعی اس صصت که کار کردن بهاینترتیب عالوه بر مش صصکالت
روحی/روانی بهشدت از بازدهی فرد کم میکند.
در اینجا سسالی مطرح میشود:
آیا انجام پروژههایی با مبالت باال بهصورت فریلنسیگ انجامشدنی هست یا فقط پروژههای کوچا را میتوان در این مدل کاری انجام داد؟
پاسخ این است که که بدون شک پروژههایی با مبلغ باال را هم میشود بهصورت فریلنسینگ انجام داد ولی طبیعتا د این موضوع ارتباط مستقیمی
با تجربه و اعتبار فرد دارد .در محی های فریلنسصص صصینگ خارجی مبالغی باالتر از مبالغی که در ایران و این روزها پیشص صصصنهاد میشصص صصود وجود دارد.
دلیل عمدهاش این است که آنجا این مدل کسبوکار قدمت و اعتبار بیشتری دارد مزایای این مدل کاری بهخوبی درک شده و اعتمادسازیهای
الزم انجامشصصده اسصصت .اما با توجه به شصصرای داخلی کشصصور و اینکه این مدل کاری برای خیلیها هنوز کامال د ملموس نیسصصت اکنرا د ترجیح میدهند
کارها را با هزینههای پایینتر شروع کنند و پروژههای سنگین را به صورتهای سنتی و مرسوم انجام دهند.
باید توجه داشص صصت گاهی اوقات کار باید بهصص صصورت تیمی انجام شص صصود .بدین معنا که امکان انجام یک پروژه با مبلغ باال بهصص صصورت تک نفره وجود
ندارد .برای چنین پروژههایی اگر فرد در سایتهای فریلنسینگ پیشنهاد قیمت ارسال میکند باید نقش نماینده یک تیم را ایفا کند و طبیعتا د از
قبل باید افرادی را برای تشصصکیل تیم مدنظر داشصصته باشصصد .به این نکته هم باید توجه کرد که پروژههای سصصنگین نیاز به پشصصتیبانی دارند و فرد باید
بررسی کند که آیا امکان ارائه پشتیبانی بعد از انجام کار برای او وجود دارد یا خیر؟ آیا بستری که قرار است در آن کار کند این امکان را در اختیار
فرد قرار میدهد و آیا اص ص صصال دراهحلی برای پش ص صصتیبانی دارد؟ همه این موارد پیوند تنگاتنگی با مهارتهای مذاکره فرد دارد .فرد باید با توجه به همۀ
این مسصصصائل تشصصصخیص دهد که آیا توان انجام پروژههای سصصصنگین و با مبالغ باال را دارید یا خیر بعد تصصصصمیم بگیرد که برای این دسصصصته از پروژهها
پیشنهاد قیمت ارسال کند.

محاسبه حدارل نرخ ساعتی برای فریلنسرها
در این قسمت موضوع محاسبه و پیشنهاد قیمت مورد بررسی قرار میگیرد تا بتوان به نرخ دستمزد ساعتی فریلنسرها رسید .هر فریلنسر برای
محاسبه پیشنهاد قیمت باید بدین سسالها پاسخ دهد.

 )1چند ساعت در هفته کار میکنید؟
به طور دقیقتر بهتر است در آغاز اساس کار و بازۀ زمانی را ابتدا به صورت هفتگی در نظر گرفت و بررسی کرد که چند ساعت در هفته میتوان
کار مفید انجام داد .در نهایت فرمولی معرفی میشود تا با استفاده از این دادهها بتوان یک نرخ تقریبی قابل اتکا برای دستمزد به دست آورد.
 )2چند ساعت در ماه کار میکنید؟
براس ص صصاس سص صصصاعت کار هفتگی فرد باید حسص صصصاب کند که چند سص صصصاعت در ماه میتواند با در نظر گرفتن تعطیالت و زمان اس ص صصتراحت به کار خود
اختصاخ دهد .او باید به همین ترتیب ادامه دهد و ساعت کار خود را برای یک سال محاسبه کند زیرا برای فریلنسینگ خیلی بهتر است که
فرد هزینهها را بهصورت ساالنه محاسبه کند تا به نسبت آن بتواند نرخ دستمزد خود را برای پیشنهاد قیمت تعیین کند.
 )3چند ساعت در سال کار میکند؟
د
بعد از محاسصصصبۀ میزان سصصصاعت کار سصصصاالنه فریلنسصصصرباید هزینههای ماهانه خود را که برای زندگی نیاز دارد به دسصصصت آورد .همانطور که قبال هم
اشصصصاره ش صصد باید به بحث مالیات هم توجه داش صصت .طبق قانون هر درآمدی مش صصمول مالیات میش صصود و نباید تص صصور کرد که درآمد فرد از اینترنت
معاف از مالیات است .ممکن است که تا مدتی بحث مالیات برای آزادکارها مطرح نباشد ولی بهتر است حداقل نیمنگاهی به این موضوع داشته
باشد تا بعد غافلگیر نشود.

 )4هزینه ماهانه زندگی شما چقدر است؟
برای محاسصصبه هزینه ماهانه زندگی باید حداقلها را در نظر گرفت و یک تصصصویر واقعی داشصصت .نباید تصصصور کرد که فریلنسصصردرآمد بسصصصیار خوبی
دارد و توقل خود را باال ببرد .فریلنسینگ هم یک مدل کسب و کار است و به معنی آن نیست که تفاوت زیادی با مدلهای دیگر کسبوکار دارد.
فریلنسینگ یک سری مزایا دارد اما عمدتا د درآمد باال جزء مزایای آن بهحساب نمیآید درست مانند مدل کارمندی که آن هم یک سری مزایای
خاخ دیگر دارد .به این نکته مهم باید توجه داشت که ممکن است فرد طی فعالیت با مدل آزادکاری یک ماه درآمد قابلتوجهی نداشته باشد
اما در مقابل ممکن اسص صصت ماه بعدی چهار یا پن برابر درآمدی را که انتظار داش صصصته کسص صصب کند .اینیکی از چالشهای فریلنسص صصینگ محسص صصوب
میشصصود و حتما د باید برای آن برنامهریزی داشصصت .مهمترین اقدام برای مواجهه با این چالش همان طور که قبال د اشصصصاره شصصد داشصصتن یک حسصصاب
پسانداز کوتاه مدت است.
فرمول محاسبه درآمد ساالنه
با این محاسباتی که تا اینجا انجام داده شد اکنون دیگر دادههای موردنیاز موجود است و میتوان به فرمول اشاره کرد:

هزینه سالیانه در صورت کسر و تعداد ساعت کار ساالنه را در مخرج کسر قرار میگیرد .حاصل اين تقسیم اینجا با  Eنمایش داده شده است.
فرد باید  ۱۰درصد مقدار  Eرا محاسبه کند و با آن  Eقبلی جمل کند .این  ۱۰درصد بهعنوان تلورانس اشتباهات محاسباتی یا درواقل حاشیه امن
برای پوشش آنها محسوب میشود و کمک میکند تا کمتر متحمل خسارت شود.
رواعد ارسال فاکتور و تحویل کار برای فریلنسرها
مزایای ارسال فاکتور
 )۱تأثیر روانی
 )۲بهبود وجه کاری
 )۳حسابرسی بهتر
 )۴قابل استناد در محاکم قضایی
بهعنوان یک فریلنسصصر حرفهای بهتر اسصصت موقل تحویل کار یک فاکتور با جزئیات که تخمینهای قیمت را شصصامل میشصصود برای کارفرما ارسصصال
کرد .عالوه بر اینکه این کار حس خوبی به مش ص ص صصتری میدهد و در ذهن او موندگار میش ص ص صصود فواید دیگری هم دارد که در ادامه بدانها اشص ص صصصاره
میشصصود .البته باید توجه داشصصت که همیشصصه فرد از طریق سصصایتهای فریلنسصصینگ اقدام به انجام پروژه نمیکند و ممکن اسصصت خود مسصصتقیما د ب
روشهای دیگری این کار را انجام دهد .بنابراین در این حالتها ارسال فاکتور خیلی بهتر است اما در سایتهای آزادکاری از آنجا که پیامهای فرد

مستند و مکتوب می شود و یک سری ابزار برای گزارش قیمت وجود دارد شاید توجه به این مسأله خیلی نیاز نباشد اما درهرحال رفتار حرفهای
فرد و قابلاعتماد بودنش را نشان میدهد.
فایده دیگر ارسال فاکتور این است که فرد میتواند در خاتمه هر ماه یا سال براساس آنها حسابرسی بهتری داشته باشد .از طرفی اگر فاکتورها از
طریق رسصصانههای موردقبول تیم قضصصایی ارسصصال شصصوند قابل اسصصتناد هسصصتند و در صصصورت نیاز میتوان به آنها مراجعه کرد .بعد از ارسصصال فاکتور که
میتواند اول کار یا آخر کار باشد نوبت به تحویل کار میرسد که خیلی از چالشهای فریلنسینگ در این مرحله به چشم میخورد .بنابراین اینجا
به چند مورد مهم از این چالشها اشاره میشود
.
تحویل کار
 )1بدرولی آفت کسب و کار ماست.
یکی از مهمترین مواردی که واقعا د به پروژهها آسصصیب میرسصصاند بحث بدقولی و عدم رعایت زمانبندی کار هسصصت .کسصصانی که با مدل فریلنسصصینگ
فعالیت میکنند بهواسصصصطه اختیارات و آزادی عملی که دارند و از طریق اینترنت تعامل میکنند ممکن اسصصصت آن نظم الزم و تعهد کافی در کار را
نداشته باشند یا به هر دلیلی مشکالتی برای آنها پیش آید که منجر به بدقولی شود .طبیعتا د باید سعی کرد تا جایی که میشود این اتفاق نیفتد
و پیشگیری کرد اما واقعا د روش معینی برای این کار وجود ندارد .طبعی است که برای خیلی از افراد بارها پیش آید که بدقولی کنند .در هر صورت
همیشصصه باید تالش کرد تا آگاهانه مانل از این مورد شصصد .باید توجه داشصصت که تخمین زمان برای انجام همه پروژهها کار سصصادهای نیسصصت و نیاز به
مهارت و تجربه دارد .بنابراین حتما د باید در موردش مطالعه داشت و بهمرور و با کسب تجربه جلوی یک سری از بدقولیها را گرفت.
 )2حرص نزنید
درصصصد زیادی از بدقولیهای آزادکارها مربوط به تعداد زیاد پروژههای همزمان آنها اسصصت .بارها پیش آمده اسصصت که بعدازاینکه یک فریلنسصصرپروژه
زیادی میگیرد در حین کار متوجه میشصصود زمان کافی برای انجام همه آنها ندارد و همین باعث بدقولی و کاهش اعتبار آنها شصصده اسصصت .بنابراین
باید سعی کند طمل نکند و همیشه براساس توانایی واقعی خود اقدام به انجام پروژههای همزمان کند.

 )3حین انجام کار با مشتری در ارتباط باشید.
خیلی مهم اسص صصت فریلنسص صصردر حین انجام کار با مشص صصتری در ارتباط باشص صصد و گزارشهای مختصص صصری از روند پیشص صصرفت پروژه ارائه دهد و احیانا د به
سساالت آن پاسخ دهد .باید سعی شود پیشنهاداتی به مشتری ارائه داده شود که نشان دهد به نظرات او اهمیت میدهد .بهاینترتیب مشتری
خیالش راحت میشصصصود که فریلنسصصصردر حال انجام کار او اسصصصت .از طرف دیگر این تعامالت باعث میشصصصود که حاصصصصل کار او با تصصصصورات کارفرما
مطابقت داشته باشد و احتمال عدم پذیرش کار در خاتمه پروژه بسیار کم میشود.
.
 )4در مورد روشهای چابا  )Agileانجام کار م العه کنید.
در این ارتباط یکی از اقداماتی که به فرد کمک میکند تا زمانبندی پروژه را بهتر رعایت کند و تعامل مناس صصبی با مش صصتری داش صصته باش صصد مطالعه
روشهای چابک یا اجایل هست که توصیه میشود حتما د در این مورد و همینطور در رابطه با اسکرام مطالعه شود.
 )5صادت باشید
مسصصمله مهم بعدی این اسصصت که همیشصصه صصصادق باشصصید .طبیعی اسصصت که انجام پروژه ممکن اسصصت با مشصصکالتی همراه باشصصد ممکن اسصصت فرد
ضع دانش داشته باشد ممکن است مشکلی برای او پیش آید که نتواند طبق برنامۀ زمانبندی پیش رود یا اصال د ممکن ا ست واقعا د بخواهد از
انجام پروژه انصراف بدهد .نباید در وهلۀ اول حقایق را آنطوری که نیست جلوه بدهد .بهعنوانمنال خود را خیلی فراتر از چیزی که هست معرفی
کند یا مشصصکالت را خیلی مبالغهآمیز جلوه بدهد .همیشصصه سصصعی کند با کارفرمای خود صصصادق باشصصد .درسصصت اسصصت که ممکن اسصصت باعث تکدر
خاطر و ناراحتی کارفرما شود اما بههرحال فایده این صداقت خیلی بیشتر از این است که فرد حقایق را پنهان کند و روز آخر همهچیز مشخص
شصصود چراکه در این صصصورت اعتباری که مدتها برایش زحمت کشصصیده خیلی راحت از دسصصت میورد .بر این مورد تأکید فراوان میشصصود زیرا برای
کار فریلنسینگ فوقالعاده حیاتی است و عدم توجه به آن خسارت بسیار سنگینی به سرمایه یک آزادکار که همان اعتبار و قابلاعتماد بودنش
است میزند.
 )6پس از تحویل کار ،پشتیبانی ضروری است.
یک مورد مهم دیگر پشتیبانی بعد از تحویل کار هست .ممکن است حتی در قرارداد ذکر نشده باشد اما اگر سعی شود حداقل پیشنهاد کمک
بدهد و یا کارفرمای خود را راهنمایی کند تأثیر فوقالعادهای بر اعتبار فرد میگذارد و در ذهن کارفرما ماندگار می شود .بهعنوانمنال ممکن است
فرد سصصصایتی طراحی کرده باشصصد که کارفرما در گذاشصصتن محتوا در آن مشصصکل داشصصته باشصصد؛ یا ممکن اسصصت ترجمهای انجام داده باشصصد که نیاز به
ویرایش داشصصته باشصصد و کارفرما متوجه نشصصده باشصصد اما بعدا د خود فرد متوجه شصصود .ممکن اسصصت مشصصاورهای داده باشصصد و منتظر نتیجه باشصصد یا
ممکن اسصصت یک کار هنری انجام داده باشصصد و بعدا د متوجه شصصود که میشصصود پیشصصنهادات بهتری ارائه کرد .در همه این موارد ارسصصال پیام از طرف
فریلنسربرای بهبود یا اصالح نتیجه کار باعث می شود مشتری احساس بسیار خوبی نسبت به فریلنسرپیدا کند و ارزش بیشتری برای کار قائل
شود .بهاینترتیب فرد نهایتا د به سود بیشتری میرسد و درعینحال بهعنوان یک فریلنسرحرفهای شناخته میشود.
رواعد دریافت دستمزد برای فریلنسرها
در این قسصصمت به بخش دریافت دسصصتمزد برای آزادکارها اشصصاره میشصصود که با چالشهای مختلفی همراه هسصصت و سصصعی میشصصود به موارد عمدۀ
آنها اشاره شودو راهکارهایی برای مواجهه با آنها مطرح شود.
 )1برای تضمین دریافت دستمزد از سایتهای فریلنسینگ استفاده کنید.
اگر فریلنسر در سایتهای فریلنسینگ مانند پارسکدرز فعالیت کند دریافت دستمزد در صورت انجام صحیح کار تضمین شده است .دلیلش
این است که قبل از شروع کار مبلغی از طرف خریدار بهعنوان ودیعه گروگذاری می شود و فریلنسر خیالش آسوده است که حداقل وجه پروژه در
گرو شخص ثالنی هست و اگر مشکلی پیش آید تیم داوری این سایت میتواند کمک کند تا دستمزد آن پرداخت شود .حال این حالت با حالتی
مقایسه میشود که بهصورت شفاهی کار میکند و هیچ مرجعی نیست که بتواند بهراحتی حق فرد را بگیرد.

 )2پیش پرداخت بگیرید.
اگر فریلنسص صصرخارج از س صصصایتهای فریلنسص صصینگ فعالیت میکند حتما د سص صصعی کند برای انجام پروژه پیشپرداخت بگیرد و بعد کار را شص صصروع کند.
طبیعتا د بدون دریافت پیشپرداخت درصصصورتیکه مشصصکلی در حین انجام کار پیش آید یا اختالفنظری با کارفرما پیدا کند ممکن اسصصت هیچوقت
به پول خود نرسصصصد .البته در اینجا با توجه به مورد یک و دو توصصصصیه میشصصصود اگر فریلنسصصصربا شصصصخصصصصی کار میکند که زیاد به او اطمینان ندارد
میتواند آن را به سصصایتهای فریلنس صینگ دعوت کند تا آنجا پروژهاش را تعری کند و مبلغ پروژه را گروگذاری کند .بهاینترتیب برای هر دو طرف
این اطمینان به وجود میآید که به توقعات و خواستههای خود برسند .در کشورهای توسعهیافته هم سایتهایی راهاندازی شده است که خدمات
گروگذاری را ارائه داده و به نوعی همان حکم قرارداد را با ماهیتی سادهتر دارند .درواقل تضمینی ایجاد میشود که وجه موردنظر بهدرستی پرداخته
شود و جلوی سوءاستفاده طرفین گرفته شود.
 )3حساب بانکی اینترنتی داشته باشید.
یک مشصصکلی که در ارتباط با بعضصصی از آزادکارها دیده میشصصود این اسصصت که خیلی تمایل ندارند حسصصاب اینترنتی داشصصته باشصصند .البته این مورد
روزبهروز در حال کاهش اس صصت اما هنوز هم افرادی هس صصتند که ترجیح میدهند وجه از طریق دسصصصتگاههای خودپرداز به حسصصصاب آنها واریز ش صصود.
طبیعی اس ص صصت که خریدارها ترجیح میدهند خیلی راحت وجه پروژه را از طریق اینترنت انتقال دهند و شص صصصاید همین س ص صصختی رفتن پای دسص صصصتگاه
خودپرداز باعث شصصود از همکاری با شصصما منصصصرف شصصوند .اسصصتفاده از درگاههای پرداخت اینترنتی هم قابل اسصصتناد اسصصت و هم سصصرعت عمل باال و
دهها فایده دیگه دارد .بنابراین اگر فرد بخواهد بهعنوان یک فریلنسرحرفهای شناخته شود و فعالیت کند بههیچعنوان از این موضوع غافل نشود.
 )4با تلفن و ایمیل پرداخت را پیگیری کنید.
روش دیگری که به فرد برای دریافت دستمزد کمک میکند پیگیری از طریق ایمیل یا تماس تلفنی است .فرد باید سعی کند بعد از تحویل کار یا
در همان حین پیگیر آزادسازی وجه پروژه یا پرداخت آن باشد و به صورت محترمانه از کارفرما بخواهد به زمانبندی پرداختها مقید باشد .البته
بدیهی است که خود هم باید خوشقول باشد تا بتوند وجه را بهموقل دریافت کند .خیلی از مواقل تأخیری که در پرداخت به وجود میآید ارتباط
مستقیم با بدقولی فریلنسردر حین انجام کار و تحویل پروژه دارد.
 )5رک و بسیار مؤدب باشید.
فریلنس ص صصرباید موقل دریافت مطالبات و تعامل برای این مورد س ص صصعی کند خیلی رک و درعینحال با احترام رفتار کند .اگر در لفافه ص ص صصحبت کند
ممکن است کارفرما متوجه منظور او نشود و اشتباه برداشت کند .از طرف دیگر اگر فکر کند کارفرما خارج از بندهای قرارداد از او متوقل هست و
با پرخاشصصصگری پاس صصخ دهد این رفتار تنها باعث جنجال بیش صصتر میش صصود و هیچ کمکی به دریافت دس صصتمزد او نمیکند .بدتر اینکه اگر این پیام او
توس ایمیل یا پیامرسانهای دیگر منتقلشده باشد به دلیل فقدان لحن باعث ایجاد سوءتفاهم و حادتر شدن مشکل میگردد.
 )6آداب شهانی را بدانید.
برای فعالیت در جهانی باید از روش تعامل مناس صصب حتما د آگاهی پیدا کرد و توقعات را متعادل کرد .فریلنس صصرباید محترمانه رفتار کند و از کلمات
مناسبی داخل پیامها استفاده کند .در کل باید وجهه مناسبی از خود نشان دهد تا در فضای رقابتی بینالمللی بتواند سرپا بماند و رشد کند.
 )7بعضی موار وارعا ً راهی نیست!
در خاتمه باید گفت که گاهی اوقات واقعا د راهی نیست و رها کردن آن جنجال بهترین تصمیم است چراکه باعث آرامش اعصاب و روان می شود.
البته اگر فریلنسصصردر سصصایتهای فریلنسصصینگ مشصصغول به فعالیت باشصصد بخش داوری سصصایت به او کمک میکند تا مشصصکل به وجود آمده به نحو
مطلوبی حل شود اما اگر پروژه را بهصورت شفاهی انجام داده باشد و به جنجال کشیده شده باشد اگر فریلنسرحس کرد که واقعا د راهحلی وجود
ندارد و مبلغ پروژه خیلی باال نیست شاید بهتر باشد آن را رها کند و بهعنوان یک تجربه از آن درس بگیرد که مجددا د دچار آن نشود .اگه بخواهد
به مجامل قضایی رجوع کند شاید الزم باشد وقت و هزینه زیادی برای آن صرف کند و با یک حساب سرانگشتی میبیند که ارزش ندارد .اگرچه
اگر مواردی که پیش از این بیان شد را رعایت شود امکان به وجود آمدن این شرای کمتر میشود.

رواعد توافق اولیه و ررارداد برای فریلنسرها
احتماال د از طرق مختلفی به فریلنسصصرتوصصصیه میشصصود که برای کارهای جدی و حرفهای سصصعی کند توافق اولیه مکتوب یا قراردادی داشصصته باشصصد که
حرف کامال د درستی هم هست .ولی اگر در کسبوکار فریلنسینگ دقیقتر این موارد بررسی شوند شاید مقولههای مختلفی وجود داشته باشدکه
بهتر است آنها دانسته شوند.
 )1مندرشات آزادکاری در سایتهای فریلنسرینگ حکم ررارداد دارد.
اگر فریلنسصصر در سصصایتهای فریلنس صینگ فعالیت کند تعری پروژه و تمام پیامها و توافقات تا قبل از گروگذاری خریدار همان حکم بندهای یک
قرارداد را دارند .پیامها و گزارشها بعد از گروگذاری هم همگی قابل اس صصصتناد هسص صصتند و اگر توافقی خارج از بندها تا قبل از گروگذاری انجام دهد
حکم متمم قرارداد را دارد که هر دو طرف ملزم به رعایت مفاد آن هس ص صصتند .به دلیل همین ش ص صصفافیت و غیرقابلانکار بودن تعهدات سص صصصایتهای
فریلنسصصینگ مانند پارسصصکدرز بسصصیار پرطرفدار شصصده و هم کارفرماها و هم فریلنسصصرهای حرفهای ترجیح میدهند در این سصصایتها پروژههای خود را
انجام دهند.
 )2مبالت پایین نیازی به ررارداد ندارند.
مورد دیگری که اکنر افراد بر اسصصاس تجربه به آن رسصصیدهاند این اسصصت که مبالغ پایین خیلی نیاز به قرارداد مکتوب آنچنانی ندارند .زیرا رسصصیدگی
به این قراردادها در مجامل قضایی مقرونبه صرفه نیست .بنابراین فرد یا میتواند کار را بر اساس اعتماد انجام دهد یا اینکه به سمت سایتهای
فریلنسینگ هدایت شود .حتی اگر فریلنسردرصدی از مبلغ را بهعنوان کارمزد به این سایتها بپردازد بهتر از این است که هیچ مبلغی دریافت
نکند .بهعنوانمنال برای ترجمۀ یک مقالۀ چندص ص ص صصفحهای یا بر فرم طراحی گرافیکی برای چند تا دکمه خیلی نیاز به یک قرارداد جاملومانل
نیسص صصت و عموما د این پروژههای س صصصاده و کمهزینه بهصص صصورت توافقی و براسص صصاس اعتماد انجام میشص صصود .اما بههرحال اگه فرد برای این پروژهها هم
نمیتواند بهطرف مقابل خود اعتماد کند بهتر اس صصت آنها را به سصصصمت سصصصایتهای فریلنس صصینگ هدایت کند تا با آس صصودگی خاطر بیش صصتری کار را
انجام دهد.
 )3شکایت براساس ررارداد در مجام حقوری دشوار است.
از طرف دیگر شکایت کردن براساس قراردادهای مکتوب در مجامل حقوقی کار بسیار دشواری است .ممکن است طرفین در یک مکان فیزیکی
حضصصور نداشصصته باشصصند یا ممکن اسصصت کار تخص صصصصی باشصصد و مشصصاورین و قضصصایی که مأمور پیگیری پرونده هسصصتند تسصصل کافی بر این مسصصمله
نداشته باشند .عالوه بر این به دلیل تعدد پروندهها در محاکم قضایی ممکن است این کار با تأخیر زیادی انجام شود و نهایتا د باعث سردرگمی و
تنش عصبی و آشفتگی روانی شود .البته دوباره اشاره می شودکه در سایتهای فریلنسینگ به دلیل وجود تیم داوری متخصص که بعد بیشتر
در مورد آن صحبت میشود فرد درگیر این مشکالت نمیشود و در یک زمان بسیار کوتاهتری بهصورت تخصصی به شکایت او رسیدگی میشود.
 )4یا داور و شخث امین پیدا کنید.
برای پروژههایی که خارج از این سایتها انجام می شود بهتر است فریلنسریک فرد متخصص را بهعنوان امین انتخاب کند که مورد قبول هر دو
طرف باشد و اگر به مشکلی برخورد کرد از قضاوت آن شخص برای حل اختالف استفاده کند.
 )5اعتمادسازی بهترین ررارداد است.
در کل باید به این نکته توجه داشت که اعتمادسازی بهترین قرارداد برای طرفین محسوب می شود؛ یعنی اگه فرد سعی کند در همکاریهای اول
با یک کارفرما س صصابقۀ خوبی از خود به جا گذارد اعتماد کارفرما به او جلب میش صصود و همان طور که قبال د هم اش صصاره ش صصد این بزرگترین س صصرمایه
برای یک فریلنسرمحسوب میشود که درنهایت باعث رشد و رونق سریل کسبوکار او میشود.

بهترین راهکارهای پیشگیری و حل اختالف برای فریلنسرها
بدیهی است که در خیلی از توافقات و کارها حتی مدل کارمندی ممکن است اختالفاتی پیش آید و فرد باید ابزارهای الزم برای حل اختالف را در
اختیار داشته باشد .در کسبوکار فریلنسینگ هم بههرحال بروز اختالفات جزئی از کار محسوب میشود.
 )1سایتهای فریلنسیگ دارای بخش داوری هستند.
اگه فرد از خدمات سصصصایتهای فریلنس صصینگ اس صصتفاده کند میتواند تا حد زیادی با اطمینان خاطر پروژههای خود را انجام دهد زیرا این سصصصایتها
تیم داوری متخصص ص صصصص دارند و در زمان کوتاهی به مش ص ص صصکالت پروژه رس ص ص صصیدگی میکنند .درواقل برای خریداران مجریان و پیمانکاران بهطور توام
شص صصرایطی را فراهم میکنند تا بتوانند با اعتماد بیشص صصتری کار خود را انجام دهند و در صص صصورت بروز اختالف خیال آنها آسص صصوده باشص صصد که یک تیم
متخصص بهسرعت به مشکالت پروژه رسیدگی میکند.
 )2متن تبادلی شده لحن ندارد و منجر به تنش میشود.
یک مورد دیگر که تا حاال به دلیل اهمیتش چند بار به آن اشص ص صصصاره ش ص ص صصد این اس ص ص صصت که متن پیام ها لحن ندارند و خیلی احتمال دارد که از آنها
سصصوءبرداشصصت شصصود .ممکن اسصصت زمانی که یک اختالف جزئی بین طرفین وجود دارد ارسصصال یک متن اشصصتباه یا بیموقل باعث ایجاد یک تنش
بیمورد ش صصود و دیگر اص صصال د نتوان آن اختالف جزئی را برطرف کرد .بنابراین باید دقت کرد که پیامهای فرد همواره حاوی واژههای مسدبانه باش صصد و با
رعایت احترام جلوی بروز مشکالت بیشتر را بگیرد.
 )3فروتنی باع حل اختالف میشود.
بارها دیده شصصده اسصصت زمانی که اختالفی پیش میآید و یکی از طرفین فروتنی به خرج میدهد درنهایت مشصصکل بهراحتی حلشصصده و هر دو طرف
آسصصیب کمتری میبینند .بههرحال همیشصصه سصصعی داورها بر این بوده اسصصت که با نهایت دقت رای خود را بهگونهای صصصادر کنند تا نفل طرفین در
آن دیده شود و حقی از کسی ضایل نشود .خیلی باید به این نکته توجه داشت که مسائل اخالقی و تعامل حرفهای در حوزه فریلنسینگ بسیار
تعیینکننده هستند .یکی از مهمترین نکات در راز موفقیت فریلنسینگ حرفهای رعایت اصول اخالقی و تعامل حرفهای بهدوراز هرگونه جنجال
و پرخاشگری است.
 )4ناسزا نگویید.
د
متأسص ص صصفانه گاهی اوقات ناسص ص صصزاهایی بین طرفین موقل حل اختالف ردوبدل میشص ص صصود که واقعا هیچ ضص ص صصرورتی ندارد نهتنها کمکی به حل اختالف
نمیکند بلکه موضص صصوع را بسصصصصیار خیلی پیچیدهتر میکند و به ناراحتی منجر میشص صصود .بهتر اسص صصت زمانی که یکی از طرفین اعتراضص صصی را مطرح
میکند طرف مقابل به جای گفتن ناسصصزا با آرامش دلیل آن را جویا شصصود و با صصصبوری و پرهیز از قضصصاوت عجوالنه مانل از شصصعلهورتر شصصدن آتش
این اختالف شصصود .اگر فریلنسصصر بهصصصورت مسصصتقل با کارفرما کار میکند و در سصصایتهای فریلنسصصینگ نباشصصد این حسصصاسصصیت بیشصصتر اسصصت و اگر
اختالفهاشصصعلهورتر شصصود شصصاید دیگر واقعا د قابلحل نباشصصد و تجربه خیلی بدی را برای فرد رقم بزند .امتیاز سصصایتهای فریلنسصصینگ این اسصصت که
فرد میتواند طی روند داوری بهجای اینکه مس ص ص صصتقیما د با طرف مقابل گفتگو کند داورها را خطاب قرار دهد .یعنی وقتی حس میکند طرف مقابل
احترام را رعایت نمیکند بهتر اس ص ص صصت بهجای بیاحترامی متقابل برای دفاع از خود داورها را مخاطب قرار دهد .اگر ناس ص ص صصزایی از طرف کارفرما به
فریلنسصصرگفته شصصود و فریلنسصصرهم با ناسصصزا پاسصصخ دهد چه تغییری حاصصصل میشصصود؟ آیا این رفتار باعث میشصصود کارفرما پول فریلنسصصررا پرداخت
کند؟ زمانی که یک طرف فروتنی به خرج میدهد و با احترام پاسص صصخ میدهد اکنر اوقات دیده شص صصده اسص صصت که طرف مقابل هم بهنوعی شص صصرمنده
حرفهای قبلی خودش شصصده و ادامه گفتگوی خودش را با احترام بیشصصتری انجام داده اسصصت .بهاینترتیب احتمال حل مسصصصالمتآمیز اختالف به
مقدار زیادی افزایش پیدا میکند .هیچوقت نباید حس کرد که کوتاه آمدن فریلنسصصر یا پاسصصخ ناسصصزای طرف مقابل را ندادن به معنی مغلوب شصصدن
اوسصت بلکه برعکس این رفتار نشصانه بزرگمنشصی فرد اسصت که درنهایت منفعت بسصیار بیشصتری چه در کسصبوکار و چه در زندگی شصخصصی او
دارد.

 )5مستند صحبت کنید.
در اینجا تأکید زیادی بر مستند صحبت کردن و مکتوب کردن پیامها با ارسال پیامها از طریق ایمیل یا خدمات سایتهای فریلنسینگ می شود
زیرادر صورت بروز اختالف فریلنسرمیتواند به آن استناد کند و از حق خود دفاع کند .او باید سعی کند صحبتهای شفاهی خود را تا حد امکان
مکتوب کرده و تأیید از کارفرما را به نحوی بگیرد که تصور نکند فریلنسراصال د به او اعتماد ندارد.
 )6ررارداد تنظیم کنید.
د
اگر فریلنسصرقصصد انجام کاری را دارد بسصتن قرارداد یکی از راهکارهاسصت .قرارداد لزوما بهاینترتیب نیسصت که طرفین پشصت یک میز بنشصینند و
برگههایی را امض صصاء کنند .اگر کار تحت نظر سصصصایتهای فریلنس صصینگ اس صصت بهطور خودکار تعری پروژه و مذاکرات حکم قرارداد را پیدا میکند.
اگر هم از طریق ایمیل توافقات خود را انجام داده باش ص ص صصند برای پروژههای کوچک اش ص ص صصکالی زیادی پیدا نمیکند .اما برای پروژههای بزرگ که قرار
اسصت طی  ۶ماه یا یک سصال انجام شصود طبیعتا د فرد باید قرارداد تنظیم کند .بنابراین الزم اسصت که فرد بهعنوان یک آزادکار تا حدودی با مسصائل
حقوقی آشصصصنا باشصصد و یک فرمت قرارداد برای خود تدوین کند .برای این کار بهتر اسصصت با جسصصتجوی فرمتهای آماده و مشصصورت با همکاران یک
چارچوب کلی آماده کند و برای هر پروژه ویرایشهای الزم را در آن انجام دهد.
 )7بعضی موار وارعا راهی نیست!
در صورتی که فریلنسربا وضعیتی مواجه شود که با انجام تمام این تمهیدات هیچ راهی برای حل مشکل او با کارفرما پیدا نمی شود باید با یک
محاسبۀ عقالنی و با توجه به مبلغ پروژه بررسی کند که آیا این کار ارزش هزینه و پیگیریهای قضایی را دارد یا بهتر است منصرف شود.
چ ور مانند یا فریلنسر حرفهای رفتار کنید؟
یکی از حلقههای مفقوده کس ص صبوکار بعضص صصی از افراد ناموفق فقدان اخالق حرفهای و تعامل مناسص صصب با طرف مقابل اسص صصت .ش صصصاید افراد از لحاظ
تخصصی در سطح باالیی قرار داشته باشند اما عدم رعایت اخالق حرفهای عدم رعایت تعهد و صداقت در کار باعث میشود که در انجام پروژه
به مشکل بربخورند.
به عنوان یک فریلنسصصر همیشصصه باید سصصعی کرد کار را با کیفیتی فراتر از انتظار کارفرما انجام داد این بر اسصصاس تجربه گفته میشصصود و یک شصصعار
نیست .کارفرما حتما د متوجه میشود و از فریلنسرقدردانی میکند .البته شاید برای بعضی از پروژهها مقدور نباشد اما درهرصورت اگر هدف کلی
را «تحویل پروژه باکیفیتی فراتر از انتظار کارفرما» در نظر گرفت بهسصصرعت فریلنسصصردر بین رقبا برجسصصته میشصصود و اعتبار باالیی کسصصب میکند.
درواقل این کار یک سرمایهگذاری بلندمدت محسوب میشود که در آینده حتما د منافل زیادی به همراه دارد.
نکتۀ مهمی که شصصاید برخی به آن توجه چندانی نمیکنند این اسصصت که خصصصوصصصیات فردی فریلنسصصرهمیشصصه در کار بروز پیدا میکند؛ یعنی فرد
نمیتواند همواره چهره واقعی خود را پشص صصت یک نقاب مخفی کند .اگه در دنیای واقعی فرد کارهای خود را به شص صصکل درس ص صت انجام نمیدهد به
دیگران دروغ میگوید یا اینکه بدقول هس ص صصت باید مطممن بود که در کس ص صصبوکار حرفهای خود هم این خص ص صصیص ص صصهها بروز پیدا میکند .بنابراین
اگر واقعا د فردی با این مشکالت مواجه هست باید یک تغییر اساسی در شخصیت خود ایجاد کند که اینجا مجال صحبت در مورد آن نیست و
شاید بهتر باشد متخصصین دیگری در این ارتباط صحبت کنند.
نکته بعدی بحث امانتداری و رعایت اصول حرفهای در کار هست .اگه کارفرمایی از فریلنسربخواهد که حاصل کار را جایی منتشر نکند یا جای
دیگری نفروشد حتما د باید این موضوع را رعایت کرد و به تعهد خود پایبند باشد .عالوه بر اینکه عدم رعایت این تعهد اعتبار او را از بین میبرد
ممکن است مورد شکایت هم واقل شود.
مورد دیگه احسصصاس مسصصمولیت اجتماعی اسصصت .فرد در خیلی از مواقل آموختههایی دارد و از ابزارهایی اسصصتفاده کرده اسصصت که دیگران بهصصصورت
رایگان در اختیار او قرار داده اند .بنابراین او هم مس ص ص صصمولیت دارد که این روند را ادامه دهد .او هم باید به جامعه کمک کند باید در تولید محتوای
رایگان و آموزشها تا جایی که میتواند مشارکت داشته باشد .نباید فق پذیرنده باشد و از دسترن و خدمات دیگران بهصورت رایگان بهره ببرد.
اگر از نرمافزار رایگانی استفاده میکند که از آن میلیونها تومان کسب درآمد کرده است شاید بد نباشد که یک محتوای آموزشی تولید کند و به
دیگران هم چیزی را به صورت رایگان آموزش دهد .با قبول این مسمولیت اجتماعی این دومینو همواره ادامه پیدا میکند و همه افراد جامعه از آن

منتفل می شوند .از طرف دیگر این فرایند به فرد کمک میکند تا بهعنوان یک شخص بااخالق حرفهای شناخته شود .بنابراین یک فریلنسرباید
سعی کند بیشازپیش به موضوع اخالق حرفهای فکر کند و آن را سرلوحه همه کارهایش قرار دهد.

فصل چهارم:مدیریت زمان
راهکارهای مدیریت زمان برای فریلنسرها
اهمیت مدیریت زمان برای هیچکس پوشیده نیست و همه دوست دارند زمان را بهخوبی مدیریت کنند اما این کار همیشه ساده نیست و گاهی
اوقات چالشهایی وجود دارد .بهواسص صصطه یک سص صصری عدم قطعیتهایی که در کارهای مختل خصص صصوص ص صا د برای آزادکارها وجود دارد ممکن اسص صصت
تخمینهای زمانی کار راحتی نباشد .تجربه دیگران در این مورد میتواند بسیار کارساز باشد.
ساعات کاری و استراحت مناسب برای فریلنسرها
در رابطه با بحث مدیریت زمان برای آزادکارها باید چند جنبه مختل را مدنظر داشصصت .یکی مربوط به تخمین اولیه زمان انجام پروژه اسصصت و به
تبل آن رعایت زمانبندی کار و اینکه چطور با برنامهریزی پیش رفت و بتوان بهموقل کار را تحویل داد .جنبه دیگر مدیریت زمان در نظر داشصص صصتن
زمان اسص صصتراحت پرداختن به امور شص صصخصص صصی و همینطور تعطیالت هسص صصت .یعنی فرد باید موقل تخمین اولیه زمان انجام پروژه به همه این موارد
توجه داشته باشد تا در حین کار و همینطور امور شخصی زندگی با مشکل برخورد نشود.

در این قسصصمت موضصصوع سصصاعات کاری و زمان اسصصتراحت بررسصصی میشصود و به نکات مهم و کلیاتی اشصصاره میشصصود که برای انجام بهموقل کار بدون
فدا کردن زمانهایی که باید به امور شخصی و یا خانواده اختصاخ داد الزم هستند.
 )1همواره کار نکنید.
در وهله اول باید توجه داشصصت که فریلنسصصرنباید تمام سصصاعات روز و هر  ۷روز هفته را کار کند .این نحوه کار کردن باعث میشصصود تا در بلندمدت
دچار آسیبهای روحی/روانی مختلفی شود .اگر متأهل باشد قطعا د خانواده او هم از اینکه وقت کافی برایشان نمیگذارد آسیب میبینند .باید
سصصعی کرد سصصاعات کاری او محدود باشصصد و از هر فرصصصتی برای کار کردن اسصصتفاده نکند .شصصاید اوایل کار این مورد ضصصرورت داشصصته باشصصد اما باید
سعی کرد بهمرور که اعتبار کسب میکند و سطح درآمد افزایش پیدا میکند تعادل الزم را برای اختصاخ وقت خود به کار و امور شخصی برقرار
کند.

 )2شبها بخوابید!
الزم به توضصصیح نیسصصت که سصصالمتی از هر چیزی واجبتر اسصصت اما متأسصصفانه بین آزادکارها شصصبزندهداری خیلی رای هسصصت .درسصصت اسصصت که
مشصصکالت اقتصصصادی فرد را مجبور میکند تا سصصاعت کاری خود را افزایش دهد اما با از دسصصت دادن سصصالمتی نهتنها همه درآمدی که قبال د کسصصب
شده را باید صرف مداوای خود کند بلکه ممکن است دیگر توان اولیه خود را نیز از دست داده و بازده قبل را نداشته باشد.
از طرف دیگر در طول روز باید چند سص صصصاعت اس ص صصتراحت کرد و با خوابآلودگی به کار ادامه نداد .همه اینها منجر به بینظمی در کار میش ص صصوند و
مطممنا د نتیجه مطلوبی برای فرد ایجاد نمیکند .اگر با آزادکارهای حرفهای مشورت شود احتماال د اکنر آنها این تجربه را در اوایل کار خود داشتهاند
و این اشصصتباه را نباید تکرار کرد .عالوه بر اینکه آسصصیبهای جسصصمی زیادی به فرد وارد میشصصود که برخی جبرانناپذیر هسصصتند اگر با دقت نتیجه
کار بررسی شود به دلیل پایین آمدن راندمان عمال د آن ساعات اضافهای که کار شده منفعتی برای فرد ایجاد نکرده است.
 )3سفر بروید.
بد نیسص ص صصت که مابین انجام پروژههای بزرگ یا مقاطل مختلفی که خود فرد تشص ص صصخیص میدهد به مسص ص صصافرت برود تا ذهن خالی شص ص صصود و آمادگی
بیشتری برای انجام پروژههای بعدی داشته باشد .اگر در طول سال دائما د در حال انجام پروژههای فریلنسینگ باشد به خاطر فشار و صرف انرژی
زیاد ممکن اس صصت میزان خالقیت او کاهش پیدا کند و با یک خسصصصتگی مفرط مواجه ش صصود .همین خسصصصتگی ممکن اس صصت تأثیر خود را در یکی از
پروژههای حسص صصاس او نشص صصان دهد و اعتباری که برای آن زحمت بس صصصیار کشص صصیده اسص صصت را بهراحتی از دسص صصت بدهد .بنابراین تأکید میشص صصود که به
استراحت و سفر بین پروژههای بزرگ تا جایی که امکان دارد اهمیت دهد و دستکم سالی یک یا دو بار به سفر برود.
 )4بیش از  3کار را به صورت همزمان انجام ندهید.
نکته بعدی این است که فریلنسرسعی کند بیش از سه کار را بهصورت همزمان انجام ندهد .هرچقدر هم که پروژههای او کوچک باشند به خاطر
اینکه ذهن او باید بر سصصهشصصصاخه مختل معطوف شصصود از راندمان فرد کاسصصته میشصصود .البته بعضصصی از افراد واقعا د توانایی این کار را دارند و حتی
پروژههای بیشص صصتری را بهصص صصورت همزمان انجام میدهند .همیشص صصه اسص صصتنناهایی وجود دارد اما بهطورکلی توصص صصیه میشص صصود که پروژههای زیادی را
بهصص ص صصورت همزمان انجام ندهد .فرد با یکی دو بار تجربه قطعا د توانایی خود را میفهمد و متوجه میشص ص صصود که حداکنر چه تعداد پروژه را میتواند
بهصصصورت همزمان انجام دهد .در کل باید به این نکته توجه داشصصت که کیفیت کار نباید فدای کمیت شصصود .ارزش اعتبار یک فریلنسصصربسصصیار باالتر
از آن است که به خاطر طمل و کسب درآمد بیشتر در مقطعی خاخ از بین برود .کیفیت خوب کار همان طور که قبال د اشاره شد به دلیل اینکه
اعتبار شما را بهسرعت افزایش میدهد خودبهخود در درازمدت تبدیل به پول نقد میشود.
 )5ورزشهای توام با تفریح انجام دهید.
همیشصصه در مورد ورزش بهصصصورت منظم توصصصیه میشصصود اما توصصصیه میشصصود ورزشهایی انجام داده شصصود که توام با تفریح باشصصد .بهعنوانمنال
فوتبال یا والیبال بازی کند یا با یک موزیک شصصاد نرمش کند .این باعث میشصصود تا ذهن فرد برای فعالیتهای روزانه خیلی آمادهتر باشصصد و دیرتر
خسته شود.
 )6با دوستان و خانواده باشید.
مورد مهم بعدی این است که سعی کند با دوستان و خانواده خود وقت بگذارد .نباید از همه ساعات روز برای فریلنسینگ استفاده کرد .حتما د از
روزهای تعطیل برای معاش صصرت با دوس صصتان یا س صصپری کردن اوقات خوش به همراه خانواده اس صصتفاده کند .خص صصوص صصا د آزادکارهایی که جوانتر و مجرد
هسصصتند بیشصصتر از معاشصصرت با دیگران پرهیز میکنند و سصصعی میکنند سصصاعات بیشصصتری را به کار خود اختصصصاخ دهند .این موضصصوع در درازمدت
تأثیرات روانی و جسمی بدی به همراه دارد .از طرف دیگر برای افراد متأهل عالوه بر این تأثیرات ممکن است باعث ایجاد مشکالتی برای زندگی
زناش صصویی و منتهی به بیتوجهی ش صصود .از دس صصت دادن یک س صصری از زمانها و موقعیتها جبرانناپذیر هس صصت و نباید به خاطر مش صصغله آنها را از
دست داد .زمانی که عزیزان فرد به او نیاز دارند و فرد نتواند در کنارشان باشد قطعا د اتفاقات خوبی رقم نمیخورد و باید تا جایی که امکان دارد از
کار مداوم و درعینحال بینظمی پرهیز کرد.

تخمین مدت زمان پروژه برای فریلنسرها
در اینجا بهطور خاخ در مورد چگونگی تخمین زمان موردنیاز برای انجام یک پروژه ص ص صصحبت میش ص صصود .برای برخی کارها میتوان تخمین نس ص صصبتا د
دقیقی به دسص صصت آورد بهعنوانمنال ترشمه یا متن اوال د برای ترجمه هیچوقت نباید تعداد صص صصفحات را معیار قرار داد زیرا از دقت تخمین فرد
بهشصصدت کم میکند .متنهای مختل با توجه بهاندازه فونت و فاصصصله خطوط ممکن اسصصت در هر صصصفحه بین  ۲۰۰تا  ۱۰۰۰کلمه داشصصته باشصصند.
تعداد کلمات مناسصصبترین معیار برای تخمین زمان و مبلغ یک پروژه ترجمه اسصصت .فرد باید از قبل با توجه به توانایی و سصصرعت عمل خود برآورد
کند که در هر سص ص صصصاعت چند کلمه میتواند ترجمه کند .بهطورمعمول یک مترجم  ۵۰۰کلمه در سص ص صصصاعت ترجمه میکند البته منظور از ترجمه به
معنی واقعی کلمه است نه اینکه صرفا د معادل فارسی کلمات را بدون انسجام الزم و رعایت نکات گرامری و نگارشی کنار هم بچیند .بنابراین این
مترجم اگر بخواهد برای یک مقاله  ۵۰۰۰کلمهای پیش صصصنهاد ارسص صصال کند باید  ۱۰س صصصاعت کار مفید انجام دهد .با توجه به اینکه باز از قبل برآورد
ش ص صصده اس ص صصت که در روز میتواند  ۵سص صصصاعت کار مفید انجام دهد تخمین او برای انجام این پروژه به دو روز میرس ص صصد .اما همه کارها به این راحتی
نیسصصتند برای بسصصیاری از پروژهها واقعا د راه دقیقی برای تخمین اولیه وجود ندارد و اکنر روشهای تخمین تجربی هسصصتند .اغلب افراد مدل خاخ
خود را دارند و توصیههای متنوعی میکنند.

 )1هر چقدر تخمین زدید باز هم کمی به آن اضافه کنید.
در اینجا رویکرد سصصادهای ارائه میشصصود تا فرد در گامهای اول راحتتر بتواند این کار را انجام دهد .یکی از نکاتی که حتما د باید در نظر داشصصت این
است که با هر روش یا فرمولی که تخمین زده می شود درنهایت برای ایجاد حاشیۀ امن یک مقدار به تخمین زمان خود اضافه کند .بهاینترتیب
زمانبندی او منعط تر میشود و اگر مشکالت غیرقابلپیشبینی در حین کار برای او پیش آمد با احتمال بیشتری میتواند کار را بهموقل تحویل
دهد.

 )2هیجانزده و خوش بین نباشید.
نکته بعدی این است که فریلنسرسعی کند هیجانزده و زیادی خوشبین نباشد.
د
«فرم کنید کارفرمایی از شما انجام پروژهای را خواسته است و خیلی تأکید بر فوریت کار دارد .احتماال مبلغ اغواکنندهای را هم به شما پیشنهاد
میدهد و شصصما هیجانزده میشصصوید که حتما د این پروژه را قبول کنید .بنابراین یک زمان خیلی کوتاه را بدون تخمین مناسصصب پیشصصنهاد میدهید تا
حتما د پروژه را به دست آورید .اما این کار اصال د صحیح نیست و همین تخمین اشتباه در حین کار گریبانگیر شما میشود و کامال دشما را پشیمان
میکند .همیشه باید سعی کنید با آرامش و برآورد درست تا جایی که میتوانید تصمیم منطقی برای ارائه پیشنهاد زمان انجام کار بگیرید».
 )3از باتجربهها بپرسید.
مورد مهم بعدی اس صصتفاده از تجربه افراد باس صصابقه و حرفهای اس صصت .اگر فرد واقعا د در جایی برای برآورد زمان ابهام دارد نظر افراد حرفهای را جویا
شصصصود .اگر دسصصصترسصصصی به این افراد ندارد میتواند به تخمینهای زمانی که آزادکارهای حرفهای در سصصصایتها برای انجام یک پروژه مشصصصابه دادهاند
رجوع کند .البته یک سص صصری ابزار آنالین هم برای زمانبندی پروژه وجود دارد که با دریافت یک سص صصری پارامتر یک زمان تخمینی به فرد پیشصصصصنهاد
میدهد .میتوان این ابزار را نیز جست و جو کرد و در صورت امکان از آنها استفاده کرد.
 )4کارها را تا شایی که میشود بشکنید و لیست کنید.
نکته مهم بعدی این اسص صصت که پروژه را تا جایی که امکان دارد به بخشهای کوچکتر تقسص صصیم کرد .بهعنوانمنال اگر قرار اسص صصت یک وبسص صصایت
ساخته شود فهرستی از بخشهای عمده که دیگر بهصورت یک واحد تلقی شوند تهیه شود و تخمین زده شود برای هر بخش به چه میزان زمان
نیاز اس ص صصت و درنهایت مجموع آن زمانها حسص صصصاب ش ص صصود .این کار عالوه بر اینکه برای تخمین زمان به فرد کمک میکند دید بهتری هم در مورد
نیازمندیها و جنبههای مختل کار به او میدهد.

 )5م مهن شوید که نیازمندیهای پروژه را درک کردهاید.
مورد بعدی که اهمیت بسصصیار باالیی دارد این اسصصت که فرد باید مطممن باشصصد نیازمندیهای بازار را به خوبی درک کرده اسصصت .برای انجام بسصصیاری
از پروژهها فق یک توضصصیح مختصصصر به فرد داده میشصصود و اگر درک درسصصتی از بازار وجود نداشصصته باشصصد نمیتواند تخمین مناسصصبی برای آن به
دست آورد.
د
«فرم کنید که برای یک پزشک یا یک صنعت خاخ قرار است یک سایت طراحی کنید و شما واقعا در رابطه با آن حوزه تخصص و اطالعات
خاصصصی ندارید .نباید تصصصور کنید که سصصایتها کموبیش مشصصابه هم هسصصتند و بدون اطالع از ماهیت آن حرفه و شصصناخت بازار برآورد زمانی خود را
انجام دهید .بهاینترتیب شص صصما در حین کار بهاحتمالزیاد با مشص صصکالتی مواجه میشص صصوید و نمیتوانید کار را بهموقل تحویل دهید ».باید حتما د از
خود کارفرما سص ص صصساالت و ابهامات خود را پرسص ص صصید .این کار هیچ اشص ص صصکالی ندارد و نباید تصص ص صصور کرد که ممکن اسص ص صصت از نگاه کارفرما به عنوان یک
فریلنس صصرتازهکار و کمتجربه دیده ش صصود و یا این کار موجب ناراحتی کارفرما ش صصود .س صصسال از کارفرما به این معنا اس صصت که فریلنس صصردر واقل در حال
تالش برای درک کامل کار و انجام صحیح پروژه مطابق با نظر کارفرما است .این مورد در کنار ارتباط مداوم او با کارفرما در حین کار باعث میشود
تخمین زمانی بهتری داش ص صصته باش ص صصد و در ص ص صصورت لزوم تخمین اولیه خود را با توجه به اطالعاتی که به دس ص صصت آورده تعدیل کند .بنابراین بر این
موضوع تأکید زیاد میشود.
 )6از کل به شزء یا از شزء به کل
الگوی دیگر این است که در ابتدا باید دیدی کلی از کار داشت و طبق آن برآورد زمانی خود را انجام داد.
د
«بهعنوانمنال فرم کنید از شما خواسته شده که یک الگوریتم خاصی را طراحی کنید .شما طبق تجارب قبلی خود میگویید که منال باید  ۱۰روز
زمان برای مطالعه  ۵مقاله در این ارتباط در نظر بگیرم و  ۲۰روز هم کار طراحی آن زمان میبرد .بنابراین تخمین کلی شص ص صصما برای انجام این کار یک
ماه هست .توی این حالت شما از کل به جزء رسیدهاید و درواقل وارد جزئیات نشدید».
حالت بعدی از جزء به کل رس ص ص صصیدن اس ص ص صصت .یعنی بلوک دیاگرام کلی الگوریتم را در نظر گرفته و این بار برای تکتک بلوکها برآورد زمانی خود را
انجام دهد و با جمل آنها زمان انجام کل پروژه را تخمین زند .حاال باید برآوردهای خود را که از این دو روش به دس صصت آورده اس صصت با هم مقایس صصه

کند .اگر تفاوت فاحشی نداشت میتواند نتیجه بگیرد که تخمین او درست بوده است اما اگر این تفاوت چشمگیر بود اشکالی در کار او وجود
دارد و تخمین درستی به دست نیاورده است .بنابراین به این روش هم فرد میتواند برای پروژههای خود تخمین مناسبی داشته باشد.
 )7بیشترین زمان ،کمترین زمان و بهترین زمان بهترین بازه زمانی)
روش دیگر اس ص صصتفاده از س ص صصه پارامتر یا درواقل دو برآورد خوشبینانه و بدبینانه و محاس ص صصبه میانگین آنها بهعنوان تخمین نهایی زمان انجام پروژه
اسص ص صصت .در برآورد خوشبینانه فرد حداکنر توان خود را در نظر میگیرد و فرم میکند هیچ مشص ص صصکلی در حین انجام کار برای او پیش نمیآید .در
نتیجه زمان کوتاهتری را تخمین میزند .در برآورد بدبینانه هم با توجه بهاحتمال بروز مشکالت شخصی و کاری به برآورد زمانی طوالنیتر میرسد.
در نهایت با محاسبه میانگین زمانی این دو تا برآورد تخمین فرد برای زمان انجام پروژه به دست میآید.
ابزارهای مدیریت زمان و پروژه برای فریلنسرها
برای مدیریت کارهای مختل و همینطور زمانبندی آنها ابزارهای ساده و کارآمدی عرضه شده است که فرد با استفاده از آنها به شکل دقیقتری
میتواند زمانبندی کارهای خود را کنترل کند و درنهایت ص صصرفهجویی بیش صصتری در زمان ص صصورت گیرد .در اینجا به چند نمونه از این ابزارها اشصصصاره
میشصصود .در حوزههای مختل مانند مهندسصصی یا برنامهنویسصصی ممکن اسصصت ابزارهای تخص صصصصی خاصصصی به فرد معرفی شصصود اما در اینجا قرار
نیست وارد جزئیات شد بلکه فق چند نمونه عمومیتر معرفی می شود که برای غالب آزادکارها کاربرد داشته باشد .شاید در نگاه اول فردی که
تازه کار اسصصت حس کند نیازی به چنین ابزارهایی ندارد و خیلی در کار او مسثر نیسصصت .بنابراین پیشصصصنهاد میشصصود حداقل یک مدت کوتاه از آنها
کند بعد قضاوت کند.

 )1ابراز محبوب و ایرانی تسکولو
اولین ابزار معرفی شصصده در اینجا یک ابزار محبوب ایرانی تحت وب به نام تسصصکولو هسصصت که توسص یک تیم مجرب ایرانی عرضصصهشصصده و موبایل
اپلیکیشصصن آن هم االن در دسصصترس هسصصت .آموزشهای الزم برای کاربری این ابزار هم در سصصایت فرانش موجود اسصصت که در صصصورت تمایل میتوان
به آن مراجعه کرد و اطالعات دقیقتری در مورد آن کسصصب کرد .با این ابزار میتوان نظم بیشصصتری به کارها داد و کنترل و مدیریت مناسصصبی بر آنها

داشصصت .تسصصکولو عالوه بر اینکه میتواند به فرد بهعنوان یک شصصخص بهصصصورت منفرد کمک کند برای مدیریت کارهای تیمی هم بسصصیار مناسصصب
است.
 )2ابزار محبوب و شهانی ترلو
چند سصصال قبلتر از تسصصکولو ابزار مشصصابهی به نام ترلو عرضصصهشصصده بود که آن هم کارایی خوبی دارد .برای ترلو هم موبایل اپلیکیشصصن و نسصصخه وب
ارائهشصصده اسصصت و مشصصابه تسصصکولو در سصصایت فرانش آموزش آن وجود دارد .البته ترلو محی راسصصت به چپ ندارد اما با تکنیکهایی میتوان این
کار را انجام داد .تاریخ شصصصمسصصصی هم ندارد اما باز راهحلهای مختلفی برای آن ارائهشصصصده اسصصصت .این مشص صکالت در تسصصصکولو وجود ندارد و طبیعتا د
استفاده از آن برای تازهکارها راحتتر است.
 )3سررسید
حت ی اگر فرد تمایل به استفاده از این ابزارها را ندارد یا اینترنت برای او آزاردهنده یا سخت است توصیه می شود که فرد حداقل از یک سررسید
اس ص صصتفاده کند و برنامه کاری خود را را برای روزهای آینده یادداش ص صصت کند .همین مورد سص صصصاده کمک خیلی بزرگی برای مدیریت بهتر کارها و کنترل
زمانبندی آنها محسوب میشود.
 )4استفاده از نرمافزار Excel
استفاده از نرمافزار اکسل به همراه ابزارهایی که ارائه داده میشود برای این منظور خیلی کارساز است .همینطور میتوان از ابزار google Sheet
اسصصتفاده کرد و در صصصورت نیاز افراد مورد نظر را به آن دعوت کرد تا برای آنها هم بهصصصورت آنالین قابلدسصصترس باشصصد .کال د ابزارهای خیلی سصصادهای
وجود دارد که فرد میتواند تقسیمبندیهای زمانی کارهای خود را در شیتهای آنها یادداشت کند و عملیات محاسباتی ساده را با فرمولهایی که
در اختیارش قرار میدهد انجام دهد.
 )5یادآور گوشی و ایمیل
ابزار یادآور گوشصصی و ایمیل نیز برای این منظور خیلی مناسصصب اسصصت .فرد میتواند بهراحتی از آنها برای مواردی که ممکن اسصصت یادش برود و نیاز
به یادآوری دارد استفاده کند که خیلی هم متنوع هستند و بهصورت پیشفرم بر روی گوشیها و صندوقهای پستی وجود دارند.
 )6فریاد و خشم مشتری!
در نهایت به این نکته مهم باید توجه داشصصت که اگر از هیچ ابزاری اسصصتفاده نکند احتماال د فریاد و خشصصم مشصصتری بهجای آن ابزارها فریلنسصصررا
مجبور میکند که زمانبندی کار را رعایت کند و مقید باشص ص صصد .یعنی کاری را که میشص ص صصد به خوبی به سص ص صصرانجام رس ص صصصاند بیجهت و به خاطر یک
سهلانگاری ساده با دلخوری به اتمام میرسد و صدمه زیادی به اعتبار فرد میزند.
هیچ اجباری در انتخاب این ابزارها نیسصصت و فرد باید براسصصاس سصصلیقه خود هر کدام را که مناسصصبتر تشصصخیص میدهد مورد اسصصتفاده قرار دهد.
مهم این اسصصت که حتما د یکی از آنها را به کار گیرد تا کارهای او سصصصادهتر و با برنامهریزی مدون پیش رود .بنابراین فرد باید وقت مختصصصری را برای
مسل شدن بر ابزار مورد نظر اختصاخ دهد و این کار را جزئی از وظای خود بداند .باید مطممن بود که هر چه حرفهایتر از این ابزارها استفاده
شود نتیجه بهتری در روند کار ایجاد میشود.
برونسپاری برای فریلنسرها
برنامهریزی و تخمینهای مناسص صصب برای انجام یک کار از اهمیت فوقالعادهای برخوردار اسص صصت .اما بااینحال به عنوان یک فریلنسص صصر گاهی اوقات
پیش میآید که حتی اگر به خوبی تخمین زمانی زده شده باشد و کارها به شکل مناسبی مدیریت شده باشند مشکالت غیرقابل پیشبینی روند
اجرای کار را مختل میکنند .یا حتی ممکن است در خالل کار فرد متوجه شود توان انجام بخشی از آن را ندارد .راهحل این مشکل برون سپاری
است.

به بیان ساده برونسپاری به این معنی است که فرد انجام تمام یا بخشی از کار را به دیگری واگذار میکند .البته اینجا منظور واسطهگری نیست
فرد بهعنوان یک فریلنسرمتخصص خودش در حال انجام پروژههای برون سپاری شده است و اگر ق صد واسطهگری ندارد طبیعتا د تنها در صورت
بروز مشکالتی که باعث تأخیر در تحویل پروژه میشوند یا برای افزایش کیفیت کار باید به فکر برونسپاری باشد.
«تصصصور کنید قرار اسصصت یک وبسصصایت را بهطور کامل بسصصازید .میتوانید بخش گرافیکی سصصایت را به یک گرافیسصصت حرفهای دیگر واگذار کنید .یا
تصور کنید کتابی را ترجمه کردید که قرار است چای شود .طبیعتا د این ترجمه نیاز به ویراستاری حرفهای دارد و ممکن است در توان شما نباشد.
در این قبیل موارد بهتر است به برونسپاری رو آورید و با رعایت زمانبندی پروژه کیفیت کار خود را افزایش دهید».
بهاینترتیب فرد با اطمینان و آرامش بیشتری کارهای خود را پیش میبرد و در مواقل لزوم از تخصص دیگران استفاده میکند .ممکن است گاهی
اوقات برونسص صصصپاری هزینههای فرد را افزایش دهد .بهعنوانمنال برای طراحی وبسص صصصایت که در موردش توضصص صصیح داده شصص صصد ممکن اسصص صصت برای
برون س ص ص صصپاری بخش گرافیکی فرد مجبور ش ص ص صصود دو برابر تخمین اولیه خود هزینه کند اما این هزینه ها درنهایت به فرد برمیگردد .عالوه بر آن
داش صصتن اطمینان و حس آرامش در انجام پروژه ارزش بسصصصیار زیادی دارد و تأثیر فوقالعادهای هم در کارهای دیگر فرد و هم در زندگی ش صصخص صصی او
میگذارد .بنابراین اگر به هر دلیلی فرد با مخمصص صصه مواجه شص صصد یا اینکه تشص صصخیص داده که برای افزایش کیفیت کار نیاز به کمک متخص ص صصص صصان
دیگری دارد برونسپاری میتواند راهکاری مناسب برای او باشد.
درواقل نکته اصصصصلی هوشصصصمندانه کار کردن اسصصصت بهنحویکه فرد بتواند نتیجه بهتری از کار چه از لحاظ فنی چه از لحاظ مالی به دسصصصت آورد.
حتی برخی زمان ها شاید بهتر باشد بخشی از کار را به آزادکارهای تازه کار واگذار کند تا عالوه بر اینکه دستمزد کمتری طلب میکنند برای کسب
اعتبار و رزومه مناسب سعی کنند کار را برای فرد به نحو احسن انجام دهند.
برندسازی شخصی برای فریلنسرها
در رابطه با برندسازی اساتید و متخصصان زیادی کتابهای متنوعی تألی کردهاند .بنابراین اینجا به صورت تخصصی وارد موضوع نشده فق
کلیات آن مرور میشود و به نوعی فرد را تشویق میکند تا در این رابطه اطالعات خود را افزایش دهد.
بهطورکلی برندسص صصصازی ش ص صصخص ص صصی از بهبود هویت و جایگاه فرد و اینکه دیگران چه احسص صصصاس ص صصی در مورد آنها دارند و او را چگونه خطاب میکنند
صصصحبت میکند .اگر افراد به برند محصصصوالتی که خود در اختیار دارند دقت کنند متوجه میشصصوند که احسصصاس یا تعلقخاطری به آن برند دارند.
یعنی براسصاس تجربهای که از اسصتفاده این محصصوالت برای آنها رقم میخورد ممکن اسصت از یک برند خیلی اسصتقبال کنند یا برعکس .در بحث
برندسازی شخصی هم این موارد مطرح است و فرد باید سعی کند حضور خود را به نحو احسن نشان دهد و این کار همواره تداوم داشته باشد.
باید به نوعی عمل کرد که جزء انتخابهای اول دیگران برای همکاری باشص ص صصد و مدام به فکر افزایش اعتبار و ارتقاء خود باشص ص صصد .بهاینترتیب قطعا د
آینده کاری روشنتر و پررونقتری در انتظار خواهد بود.
برای یا فریلنسر شخصیت حقیقی مناسبتر است یا حقوری
در ادامه بحث پرسصصصنال برندینگ سصصصسالی در رابطه با هویت در حال سصصصاخت مطرح میشصصصود .سصصصسال این اسصصصت که هویت باید حقیقی باشصصصد یا
حقوقی؟ یعنی باید از اسم خود استفاده کرد یا نام یک شرکت و به چه شکلی رفتار کرد؟
عمدتا د فریلنسرها به صورت فردی کار میکنند و یک شخص هستند .بنابراین تقریبا د میتوان گفت اگر هویت یک فریلنسر حقیقی باشد به نظر
بهتر میآید .زمانی که هویت حقوقی و بهصصصورت شصصرکتی یا موارد مشصصابه دیگر باشصصد دیگر آن ماهیت فریلنسصصینگ ممکن اس صت خود را بهخوبی
نشان ندهد .بنابراین بهطورکلی آزادکارهای حرفهای سعی میکنند بر آن هویت حقیقی خود مانور دهند.
کارهای ضروری برای بهبود هویت
حال فریلنس صصرمیتواند اقداماتی را در جهت بهبود هویت خود انجام دهد و توص صصیه میش صصود همیش صصه خود فرد جس صصتجو کند و مطالب بهروز این
حوزه را مطالعه کند .البته نیازی به زیادهروی نیست و همیشه باید به حد کفایت به این مسمله اهمیت داده شود و سعی نشود که صرفا د خود را
در این واژهها غرق کند و صرفا د یک وجهه غیرواقعی و مبالغهآمیز از خود نشان دهد.

 )1ارا ه محصوالت و خدمات رایگان
برای برندسازی شخصی یکی از اقدامات برجسته که اکیدا د توصیه میشود این است که سعی شود در صورت امکان حتما د محصولی یا خدمت
رایگان ارائه دهد .عالوه بر اینکه پاداش و دعای خیر دیگران پشصصت سصصر فرد خواهد بود برای کسصصبوکار او هم اعتبار زیادی ایجاد میکند و دیگران
خیلی س ص صصریلتر و راحتتر به او اعتماد میکنند .درنتیجه این کار او بهمرور برای فرد تبدیل به پول نقد میش ص صصود و متوجه میش ص صصود که درواقل او
خدمت رایگانی انجام نداده بلکه به نوعی سرمایهگذاری کرده است تا در آینده از منفعتش بهره ببرد.
بهعنوانمنال نوشصصتن یک مقاله آموزنده ترجمه یا تألی یک کتاب سصصاخت یک پوسصصته یا قالبی که فرد همه آنها را بهصصصورت رایگان در اختیار
همگان قرار میدهد برای فریلنسصصراعتبار زیادی به ارمغان میآورد .زمانی که با این خدمات رایگان مشصصکل کسصصی حل شصصود از قبال آن یک ارتباط
نسبی برای فریلنسرایجاد می شود و همین باعث می شود تا خریداران مختلفی با فرد ارتباط پیدا کنند و سفارش کار بدهند .درواقل این خدمات
رایگان آزادکار بهعنوان یک نمونه کار میتواند کامال د گویای تبحر و کیفیت کار او باش ص ص صصد و کارفرماها با اطمینان خاطر بیش ص ص صصتری کار خود را به او
5
بسپارند .
کارهای رایگان عالوه بر اینکه هویت فریلنس صصررا بهبود میبخش صصد جنبه دیگری نیز دارد و آن شصصصهرت او در صص صفحات اجتماعی اس صصت .همچنین
مس صصمولیت اجتماعی را نیز پوشصصصش میدهد .بدین معنا که وقتی فریلنس صصراز زحمات دیگران اس صصتفاده کرد و با تالش خود به این مرحله رس صصید به
نوعی این زحمات را تا حدی که میتواند جبران کند و این رفتار خوب و پسصصندیده در جامعه گسصصترش پیدا کند .از دیدگاه اعتقادی و دینی هم اگر
این مسأله بررسی شود بسیار دیده شده است که زکات علم آموختن آن است .بدین معنا از هر جنبهای که به این موضوع نگاه شود برای فرد
منفعت دارد و در نهایت هویت او بهبود مییابد و موجب سودآوری بیشتر در آینده میشود.
 )2بازاریابی محتوایی در شبکههای اشتماعی
امروزه یکی از مباحث مطرح بازاریابی محتوایی خصص صصوصص صصا د در شص صصبکههای اجتماعی اسص صصت .اینکه فرد بتواند محتوایی بنویسص صصد که برای دیگران
گرهگشا باشد مطلبی واقعی یا تحلیلی ارائه دهد که آموزشی باشد و در یککالم محتوایی که دستاول باشد و به مخاطبها کمک کند را تولید
کند به نوعی که افراد احساس کنند محتوای فرد واقعا د با همان هدفی که خودش به دنبال آن است تولیدشده است و صرفا د هدفهای تجاری را
دنبال نمیکند باعث میشصص صصود که هویت فرد بهبود پیدا کند و بهعنوان متخصص صصصص این حوزه شص صصصناخته شصص صصود اعتبار فرد افزایش پیدا میکند و
سساالت آن حوزه به سمت فرد ارجاع داده میشود .احتماال د ممکن است با این فرد مصاحبه شود و یا از او برای سخنرانی دعوت شود .همه اینها
کمک میکند تا فرد هویت خود را بهبود دهد .عالوه بر آن در محتواهایی که تولید میکند میتواند لینکهای ارتباطی با خود را قرار دهد تا افراد
مختل و بهخصصصوخ خریدارانی که با جسصصتجو و پرسوجو به این محتواها میرسصصند به فرد دسصصترسصصی پیدا کرده و نهایتا د با اعتماد بیشصصتری با او
همکاری کنند.
 )3شبکهسازی و شرکت در رویدادها
بحث شصصبکهسصصازی و شصصرکت در رویدادها هم میتواند با رویکرد بهبود هویت مدنظر قرار گیرد .شصصبکهسصصازی و ارتباطاتی که افراد پیدا میکنند برای
فرد بسصیار گرهگشصا هسصت و باعث میشصود بیشصتر در معرم دید قرار گیرد و احتماال دشصانس خود را برای دریافت پروژههای بیشصتر افزایش دهد.
قبال د هم اشاره شد که شرکت در رویدادهای محلی و کشوری چه فوایدی دارد این رویدادها باعث میشوند بیشتر شناخته شده و تواناییهای فرد
بروز پیدا کند میزان اعتماد به فرد افزوده شده و درنهایت کمک بزرگی برای برندینگ فرد شود.
 )4وبالگنویسی و نویسندگی
وبالگنویسی و نویسندگی هم اقداماتی هستند که با قدمت بیشتری از قبل وجود داشتند اما در حال حاضر از جنبۀ برندسازی نمود بیشتری
پیدا کردهاند .افراد زیادی سص صصعی میکنند در کنار کاری که انجام میدهند حتی سصصصصایتهای بزرگ سص صصرویسدهنده به نویسص صصندگی و ارائه مطالب
مفید هم بپردازند .تعدادی از آزادکارها هم معموال د این کار را انجام داده و از تجارب و دسصصتاوردهای خود مینویسصصند ابزارهای رایگانی میسصصازند و
 5این مورد برای نگارنده کتاب به دفعات اتفاق افتاده اس صصت .با مراجعه به وبالگ ش صصخص صصی ایش صصان با محص صصوالت رایگان متنوعی روبهرو میشص صوید که آنها باعث
شدند خریدارها به او اعتماد کرده و پروژههای خود را به او بسپارند.

در اختیار دیگران قرار میدهند خدمات و س ص ص صصرویس های خود را معرفی میکنند یا حتی دیگران را نقد میکنند .همه این اقدامات به فرد کمک
میکند تا بهتر و بیش صصتر دیده ش صصوند در موتورهای جس صصتجو پیدا ش صصوند امکان ارجاع به فرد وجود داش صصته باش صصد و درنهایت هویت خود را بهبود
بخشد.
 )5اصل هشتاد/بیست یا پچپچهای پشت سر شما
یک مورد دیگه به نام اصصصل هشصصتاد/بیسصصت وجود دارد که نویسصصنده عنوان «پچپچهای پشصصت سصصر شصصما» بر این اصصصل نهاده اسصصت .این اصصصل بیان
میکند که  ۸۰درصد کارهای فرد از  ۲۰درصد مشتریهای وفادار آنها که عمدتا د با فرد کار میکنند نشأت میگیرد.
«تصور کنید پروژهای را از هر نظر باکیفیت عالی انجام دادهاید و خاطره خوبی را برای کارفرما رقم زدهاید .دو سال بعد همان شخص اگر نیازمندی
مشابهی داشته باشد بهاحتمال قریب بهیقین اول به شما مراجعه میکند .یعنی اگر شما در طول سال  ۱۰تا مشتری متنوع داشته باشید و هر
کدوم از اینها یک عایدی برای شما داشته باشند بیشترین عایدی شما از همان مشتریهای همیشگی شما به دست میآید و این بهبود هویت
اینجا خود را خیلی خوب نشصصان میدهد اگه شصصما هویت خود را ارتقاء ندهید و تالش الزم برای حفظ آبرو و اعتبار خود نداشصصته باشصصید این منبل
عظیم سودآوری از دست خواهید داد».
 )6تداوم فعالیتهای ذکر شده در مورد  1تا 5
بسیار مهم است که فریلنسرفعالیتهای باال را مرور کند و سعی کند در این زمینه مطالعه داشته باشد و جایگاه خود را حفظ کند .بنابراین نیاز
هست که این اقدامات همواره تداوم داشته باشد تا نتیجۀ مطلوبی عاید فرد شود.
در پایان موردی که اشصصصاره میش صصود این اس صصت که این روزها در اینترنت هویتهای بسصصصیار زیاد و مختلفی وجود دارد .زمانی که فرد قص صصد دارد کار
تجاری انجام دهد و کسص ص صصب درآمد کند سص ص صصعی کند تا جایی که ممکن اسص ص صصت هویت خود را یا نام مسص ص صصتعار و عکسهایی که به هویت واقعی او
نزدیکتر است ارائه دهد چرا که مشتری اگر از طریق اینترنت فرد را پیدا کرده باشد ممکن است فق با یک اسم یا عکس نامأنوس مواجه شود
و این احساس خوبی را برای او ایجاد نمی کند .فرد باید جایی که ممکن است اطالعات دقیقی (اطالعات کاری) از خود در اختیار همگان قرار دهد
و اطالعات شخصی خیلی ضرورتی ندارد .انتشار عکس مناسب کاری از خود در اینترنت با هدف شناخت هویت بسیار مناسب است زیرا هدف
کسب درآمد است و باید اعتمادسازی کرد.

پنجم :مدیریت مالی
با توجه به اهمیت مدیریت مالی بهویژه برای آزادکارها که حقوق ثابتی ندارند و ممکن است در مقاطعی درآمد کمی داشته باشند الزم هست تا
اشصاره خیلی مختصصری به این موضصوع داشصت و چند نکته کلیدی را یادآور شصد که بیتوجهی به آنها ممکن اسصت ضصررهای زیادی برای فرد ایجاد
کند.
مدیریت مالی برای آزادکارها
 )۱دخل و خرج و پسانداز
مهمترین نکته برای آزادکارها مبحث مدیریت مالی و داشتن پسانداز است .در کوتاهمدت فرد باید سعی کند حداقل بهاندازه خرج دو سه یا ماه
خود پسانداز داشته باشد تا درصورتیکه برای او مشکلی پیش آمد یا بهاندازۀ کافی پروژه نداشت بتواند از آن استفاده کند .هر زمان هم که در
هفتهها یا ماههای آینده درآمد بیشص صصتری کسص صصب کرد حتما د باید مبلغی که برداشص صصت کرده اسص صصت را دوباره به پسانداز برگرداند و این موضص صصوع را
بهعنوان یک روند همیشگی و حتمی دنبال کند.
 )2بیمه و مالیات
از طرف دیگه فرد همیشصصه جوان و پرانرژی نمیماند و خیلی نیاز به توضصصیح ندارد که برای بلندمدت هم نیاز به پسانداز برای آینده دارد .در حالت
کارمندی بهطور طبیعی بحث بیمه و بازنشص ص ص صسص ص صصصتگی وجود دارد و مبلغی بهص ص ص صصورت خودکار هر ماه از حقوق یک کارمند کم میش ص ص صصود .پس یک
فریلنسصصرهم که عهدهدار امور مالی خود هسصصت باید سصصعی کند عالوه بر آن پسانداز کوتاهمدت خود هر ماه مبلغی را برای این موضصصوع پسانداز
کرده و برای بیمۀ خود برنامه داشته باشد.
بنابراین باید سصصصعی کند که خود را بهصصصصورت خویشفرما بیمه کند .این کار خود بهعنوان پسانداز بلندمدت او بهحسصصصاب میآید .این موضصصصوع از
اهمیت بسص ص صصیاری برخوردار اسص ص صصت .معموال د اکنر آزادکارها به خاطر مخارج باالی زندگی پرداخت این هزینه را در اولویت خود نمیگذارند و بعد از
چند سال که به عقب نگاه میکنند افسوس میخورند که چندین سال را از دست داده و سابقۀ آنها جزء بیمه بازنشستگی محسوب نمی شود.
همه افراد ممکن است در سنین باال با مشکالتی مواجه شوند و اصال د منطقی نیست که پرداخت هزینه ماهیانه بیمه بازنشستگی را در اولویت
قرار ندهند .مالیات را هم هرچند که هنوز برای آزادکارها تعیین نشصصده اسصصت اگر خود فرد با توجه به اخبار یا مقاالتی که میخواند حس میکند
جدی هسص صصت سص صصعی کند برنامهای داشص صصته باشص صصد و در دسص صصتمزدهایی که طلب میکند مالیات بر ارزشافزوده را هم قید کند تا در آینده برای او
مشصصکلسصصاز نشصصود .با توجه به عدم اطالعات کافی در این زمینه نمیتوان در اینجا راهحل یا تکنیکی مناسصصبی ارائه داد فق تأکید میشصصود که در
این رابطه باید اطالعات و برنامه الزم را داشت.
 )3استفاده از ابزارهای مفید در مدیریت مالی
ابزارهای مفیدی برای مدیریت مالی وجود دارد که قبال د هم به آنها اشص صصاره شص صصد .باید سص صصعی کرد یکی از این ابزارها را به کار برد تا بتوان بهصص صصورت
منظم و سیستماتیک امور مالی خود را کنترل و مدیریت کرد .این ابزار بسیار به فرد کمک میکند تا علیرغم مشغلۀ زیادی که دارد بتواند کارها
را پیگیری و مدیریت کند .اغلب فرد تا مدتهای زیادی از ابزار خاصص صصی اسص صصتفاده نمیکند و صص صصرفا د بهصص صصورت ذهنی این کار را انجام میدهد .اما
حتما د باید سصعی شصود یک گام ارتقاء پیدا کند یا حداقل امور مالی خود را مکتوب کند .همین هم پیشصرفت خوبی برای فرد محسصوب میشصود .اگر
از ابزارهای پیش ص ص صصرفته اس ص ص صصتفاده کند نتیجه بهتری میگیرد و میتواند گزارشهای مالی سص ص صصصالیانه و بیالن کاری خود را بگیرد .بهاینترتیب خیلی
دقیقتر متوجه میشصصود که امسصصال چقدر درآمد داشصصته و سصصال دیگر با توجه به شصصرای چقدر باید درآمد داشصصته باشصصد .درواقل میتواند پیشصصرفت
خود را بهطور کامل موردبررسی قرار دهد.
 )4افزایش تدریجی س ح دستمزد
بدیهی است که فرد باید سعی کند بهمرور سطح دستمزد خود را افزایش دهد و سعی کند سالیانه مقداری بر نرخ ساعتی و دستمزدی که طلب
میکند بهصص صصورت کلی افزایش داشص صصته باشص صصد .زیرا بههرحال تجربه و سص صصن فرد افزایش پیداکرده و باید مس صصصائل مالی را بهگونهای مدیریت کند که
بتواند در آن سن بهترین بهره را از شرای خود ببرید.

 )5تجرد و تژهل
متأهل یا مجرد بودن بدون شص صصک در کار فرد تفاوت ایجاد میکند .آزادکارهای متأهل ممکن اسص صصت با دشص صصواریهای خاصص صصی مواجه باشص صصند البته
خیلی از آزادکارهایی که به دورۀ تأهل رسیدهاند منطقی رفتار میکنند و از آنجایی که بسیاری از مسائل را میدانند ممکن است بهتر از مجردها
عمل کنند .مجردها آزادی عمل خیلی بیش ص صصتری دارند و ممکن اس ص صصت خرجهای بیرویه انجام دهند بحث در مورد خوب و بد بودن این موض ص صصوع
نیست هدف این است که به این مسمله باید توجه داشت تا بعدها غافلگیر نشد.

