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 شغل آزاد؟  ا یبهتر است  یکارمند 
در سهیت    مطلباین    ۀسهیت جنهت  ن     گ ف ه شده است؛   ای مشههدیکی از مطهلب  این ک ه چه از  

 زی  را کلیک کنید: لینک ،جنهت  ن  
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 سید محمد موسوی
  1397 ماهمهر
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 (؟ینیشغل آزاد )کارآفر   ایبهتر است  ی غل کارمندش
ا  یمحمد موسو   دی! من سسالم را   یشغل کارمند   یها تفاوت  خواهمی م  پست  نیهستم و در  آزاد  و شغل 
 . دیرا مشخص کن  تانی زندگ ریمس  شهیهم یبرا بارک یکنم و کمکتان کنم که  ی بررس

 بودن؟  نیداشتن شغل آزاد و کارآفر  ایاند که کارمند بودن بهتر است مانده ی دوراه نیاز افراد در ا یار یبس 

و بعد با   دیر یمثال را در نظر بگ  نیابتدا ا  ،ی نیکارآفر   ایبهتر است    تانیبرا  یکه کار کارمند   دیبدان  دیخواهی م  اگر
 : دیانتخاب کن د،ی آموز ی پست م نیکه در ا ی توجه به مطالب

و هر ماه   دیکنی ساعت کار م  کی که در ماه فقط    دیااستخدام شده  ی که شما در شرکت  دیفضا را تصور کن  نیا
از امکانات    دیتوانی و م  دیهست مهیتومان(، ب  ونیلیم  15تا    8)مثاًل ماهانه    دیکنی م  افتیدر   زین  ی حقوق مناسب

 .  د…یکنی نم افتی در  ی پول چیه گرید د،یاستعفا بده ی لیاما اگر به هر دل د؛یاستفاده کن ی مختلف

کارمند   ایآ  د،یداشت  ی طیشرا  نیچن  اگر م  یهمان شغل  انتخاب  م  نکهیا  ا ی  دیکردی را   کی  دیخواستی بازهم 
 د؟ یباش نیکارآفر 

در   دیتوان ی شما سازگار است و م  یۀبا روح  ینیکارآفر   د،یباش  نیکارآفر   کی  دیخواهی صورت بازهم م   نیدر ا  اگر
شما سازگار   یۀبا روح  ی نیدر حال حاضر کارآفر   د،یرا انتخاب کرد  یکارمند   ی لی. اما اگر به هر دلدیآن موفق شو

 .دیباش یند به دنبال کار کارم کنمی م هیو توص ستین

 ک یاستعفا دهد و    یاز شغل کارمند   خواهدی که م  یاست که عامل محرک فرد  نیا  دیبدان  دیکه با  ی مهم  نکته
 است!  ادیز  اریبس  ی به آزاد ازیبلکه ن ست؛ین شتری باشد، پول ب نیکارآفر 

و خطا داشته    ی باشند؛ سع   شانیها دهیآزادانه فکر کنند؛ دنبال ا  خواهندی م  خواهند؛ی را م  یافراد آزاد  ی بعض
 تمام و کمال داشته باشند! یآزاد کالم،کیباشند؛ در 

  

https://jahanebehtar.com/
https://jahanebehtar.com/


 

 

 شغل آزاد؟کارمندی بهتر است یا 
 جججنججهت  ججنجج جج    مججوجج جج  جج 

jahanebehtar.com 

 به اشتراک بگذارید.  نیز دیگرانبا   اگر برایتان مفید بود، آن رامنتشر شده است؛ لطفًا  سایت جهان بهتربه صورت رایگان از طریق  کتابچهاین  2

 ؟ یشغل  ت یامن  ایتر است مهم ی شما آزاد  یبرا
 مهم نبود! تیمن امن یبرا

 !ستین ی موضوع مهم تیامن شیکند، برا یانداز وکار خودش را راهکسب خواهدی که م ی کس 

 ست؟یچ یشغل تی امن
 آن مشخص باشد. زیوار  خی)حقوق ماهانه( که مقدار و تار  یاکهی بار داشتن آب  ی عنی تیامن •
 . مهی داشتن ب ی عنی تیامن •
 . ی داشتن حقوق بازنشستگ ی عنی تیامن •
 . و… •

وکار خودتان  و کسب  دیشغل آزاد داشته باش  د یتوانی دارد، نم  ی و ارزش باالتر   تیاولو  ت«یشما »امن  یبرا  اگر
 ! دیده رییرا تغ  تانیهاو ارزش تیاولو نکهیمگر ا د؛یکن یانداز را راه

که الزم است را   ییو هر بها  دیرا کنار بگذار   زهایچ  ی لیخ  دیقدر مهم است که حاضر آن  تان یبرا  ی اگر آزاد  اما
 .دیو در کسب و کارتان موفق شو دیشغل آزاد داشته باش د یتوانی وقت مآن د،یبپرداز 

 !ستین یبد زیبودن چ کارمند
  ی نیبد است، کارآفر   یکارمند   می بگو  خواهمی نم  نجایآل است و من ا  دهیاز افراد ا  یار یبس   یبرا  یکارمند   طیشرا

 خوب است!

روح   نیا به  کن  ی فرد بستگ  یۀموضوع کاماًل  نگاه  به خودتان  بب  دیدارد.  چه   د؟ یدار   ی تیکه چه شخص  دینیو 
بها  نیکارآفر   یبرا  دیاگر حاضر   د؟یدار   یاهیروح هر  بپرداز   یی بودن  را  باشد    تواندی م  ی نیکارآفر   د،یکه الزم 

 مناسب شما باشد.
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 ینیشغل آزاد و کارآفر  یسو حرکت به یروش برا  دو
 موفق شوند، دو روش وجود دارد: نیکارآفر  کی خواهندی که کارمند هستند و م یافراد یبرا

فقط در    د؛یخود استعفا ده  یکه در همان ابتدا از شغل کارمند   ستیروش الزم ن  نیدر ا  :ی روش م از   -1
 ی و اگر الزم است برا  دیمطالعه کن  دیشروع کن  دیخواهی که م   ید یکار جد  یرو   د،یکه زمان آزاد دار   ی ساعات

 .دیالزم را به دست آور   اتیتا تجرب دیکن یبهتر آن شغل، شاگرد یر یادگی

اگر الزم است   رد؟ی را بپذ  دشی کار جد  یهاسکیحاضر است ر   ا یکه آ  کندی م  ی روش، فرد ابتدا بررس  نیا  در
و   –است؟    ی شروع کند کار مناسب  خواهدی که م  یار ک  ایآ   دهد؟ی کار را انجام م  نی ا   ایپرداخت شود، آ  یی بها

 . دهدی استعفا م یوقت از کار کارمند که مطمئن شد، آن ی زمان

 .کنندی روش را انتخاب م نیاز افراد ا ی لیخ

 روش: نیا  یههیژگیو

 دارد. ی کم سکیر  •
 کند است. تیموفق سرعت •

است.   طرفهکی  ۀجاد  کیمانند    نکهیا  لیگذاشتم به دل  طرفه کیروش را    نیاسم ا:  ط فهکیروش    -2
 !دیکنی پشت سرتان را خراب م یهاروش تمام پل نیچون در ا

اگر    ن؟یکارآفر   ای  دیکارمند باش  دی خواهی : مد یر یرا بگ  یی نها  میهمان ابتدا تصم  دیاست که با  گونهنیروش ا  نیا
کارمند   د،یباش  نیکارآفر   دیخواهی م کار  از  روز  م  یهمان  استعفا  حرکت   دیدهی خود  هدفتان  دنبال  به  و 
 .  د…یکنی م

همان شغل آزاد   ای  ی نیکارآفر   یا یپشت سرشان را خراب کنند و وارد دن  یهااز افراد حاضرند تمام پل  ی برخ
دارند و هرگز   ی شتر یب  اریبس   ی  به آزاد   ازیتر هستند، نمناسب است که شجاع  یافراد  یروش برا  نیشوند. ا

 کار کنند.  ی کس  یبرا توانندی نم
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  د یوکارش موفق شود، باباشد و در کسب  نیکارآفر   خواهدی که م  یروش بهتر است؛ چون فرد  نینظر من ا  به
 وکارش بگذارد و آزادانه فکر کند. کسب یتمام تمرکزش را رو 

 روش: نیا  یههیژگیو

 دارد.  یادیز  سکیر  •
 است.  عیروش سر  نیدر ا تیموفق سرعت •

صورت،    نیو در ا  دینقطه قرار ده  کی  یرا رو   رویتمام توان و ن  شودی باشد که تمرکز باعث م  ادتانی   منم:  نک ه
 .شودی م شتریب اریبس  اریبس  تیاحتمال موفق

 : میکن ی هرکدام را بررس   بیو معا ایمزا دییایب حاال

 یکار کارمند یا یمزا
 دارد(. ی شغل تیمشخص )امن زانیماهانه به م حقوق •
 است. ی و حقوق بازنشستگ مهیب یدارا •
 مشخص است. یکار  ساعات •
 وجود دارد. یکار اضافه امکان •
 استفاده کرد.  توانی م ی مختلف  یایاز مزا احتماالً  •
مثاًل  د؛یکن یزیرخودتان برنامه یآزادتان، برا یهاو زمان هایبر اساس مرخص دیتوانی)ماست.    یزیر برنامهقابل •

 و… .( دیرا انجام ده تانیزندگ ۀعقب افتاد یکارها د؛یریمسافرت رفتن در نظر بگ یرا برا یزمان دیتوانیم

 یکار کارمند ب یمعا
 محدود است. اریبس  باً یفرد تقر  درآمد •
 حقوق کند است. شیافزا روند •
 است.  رممکنیغ  باً یتقر  یکار کارمند  قیثروتمند شدن از طر  امکان •
 .یمشخص و اغلب تکرار  یمتعهد به انجام کار  – یآزاد نبودن •
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 ینیشغل آزاد و کارآفر  یا یمزا
 که چطور عمل کند.  ردیبگ میبدهد و خودش تصم دهیفکر کند، ا تواندی کامل دارد؛ م یآزاد فرد •
 است.  ادیز  قیطر  نی ثروتمند شدن از ا امکان •
 ی میمستق  ریاتفاق بر درآمدش تأث  نیا  ،یاست و برخالف کارمند   طیهر روز به دنبال بهبود شرا  فرد •

 . گذاردی م
 نفس و قدرت. اعتمادبه شیافزا •
 . تیو موفق شرفتیپ یباال سرعت •
 وجود ندارد.  یی درآمد انتها یبرا •
 .کندی شغل م  دیتول یشتر یافراد ب یبرا •
آن  نانیهر کشور، تعداد کارآفر یاقتصاد تیموفق یاز نمادها یکی).  کندی اقتصاد کشور کمک م   به •

 کشور است.(
 یدرست ی: اگر باورهاکنمیم دیو تأک دیوکار خودتان را داشته باش)اگر کسب.  شتریب  ی زمان  یآزاد •

در محل  نکهیو بدون ا دیرا داشته باش یادیزمان آزاد ز دیتوانیکه م دیرسیم ییجابه د،یداشته باش
 .(دیرا کسب کن یخوب اریدرآمد بس د،یحضور داشته باشکارتان 

 ینیشغل آزاد و کارآفر  ب یمعا
روزها بازار کارتان خوب  یبعض دی)شاوجود ندارد که درآمد ماهانه داشته باشد.    ی نی تضم  چیفرد ه  یبرا •

 روزها نه!( یباشد و بعض
روز  نیو تا چند دیکار کن یشتریب زانیاوقات الزم باشد م ی)ممکن است گاه.  ستین  یزیر برنامهقابل •

 .(دیمحل کارتان را ترک کن دینتوان
داشته  یدرست یو باورها دیکار کن تانیباورها ی)هرچند اگر رو.  دیایب  شیممکن است پ  ی طیشرا  هر •

من در  یا. بردیآیشما به وجود نم یبرا د،یآیبه وجود م گرانید یکه برا یاز مشکالت یلیخ د،یباش
مثال  یراکار نکرده بودم؛ ب میباورها یداشتم و رو یریمشکالت رخ داد، چون ذهن فق یگذشته برخ

 !(شومیکه زجر نکشم موفق نم یتا زمان ای شوم،یکه شکست نخورم موفق نم یبود که تا زمان نیباورم ا
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 من  یشخص نظر
چون   می گوی را م  نیو شغل آزاد بهتر است؛ ا  ی نیاست که کارآفر   نینظرم ا  د،یمن را بخواه  ی نظر شخص  اگر
دارد، با نظر من مخالف   ی متفاوت  یۀکه روح  یگر یدارد؛ ممکن است فرد د  ی خوانهم  ینیمن با کارآفر   یۀروح

 باشد.

به افراد   ینیکارآفر   یایو در دن  د ی کامل دار   یدرست باشد، آزاد  رتان یاگر مس   ی نینظر من در شغل کارآفر   به
  10داشت )مثاًل ماهانه از    دیخواه  زین  یشتر یب  اریدرآمد بس   لیدل  نیو به هم  دیکنی کمک م  یشتر یب  اریبس 

و هم در    رانیاتفاق هم در ا  نیت دارد؛ ایواقع  نی( و اشتریب  ی حت  ایتومان    اردیلیم  3تومان تا ماهانه    ونیلیم
 تمام جهان افتاده است! 

و شکست   شوندی از افراد وارد شغل آزاد م  یار یوجود دارد! هر سال بس   زیست ندر شغل آزاد امکان شک  البته
به   تی تا درنها  دیرا انتخاب کن  ی درست  ریباشد که مس   نیتمام تمرکزتان ا  دیابتدا با  نیدر هم  نیبنابرا  خورند؛ی م

 و ثروتمند شدنتان ختم شود.  تیموفق

  ن ی اگر چن  د؟یکه الزم باشد بپرداز   یی هر بها  دیحاضر   ایآ  د؟یپشت سرتان را خراب کن  یهاتمام پل  دیحاضر   ایآ
 .دیرا انتخاب کن ی نیاست، کارآفر 

 دیخودتان نگاه کن به
 تانیبرا  یاگر آزاد  د؛یکن  ی را بررس  طتانیشرا  د،یر یخودتان را در نظر بگ  هیکه روح  کنمی م  شنهادیانتها پ  در
و حرکت   دی( را انتخاب کنطرفهکی   ای   یشده )مواز گفته  یها از روش  ی کیلحظه    نی مهم است، از هم  ی لیخ

 . دیاهداف ارزشمندتان را آغاز کن یبه سو 

 مهم  اریشرط بس کی
  ،ی نیکارآفر   یایورود به شغل آزاد و دن  یدارد؛ اما برا  یادیز   یایپست گفتم، شغل آزاد مزا  نیطور که در ا  همان

 دیداشته باش  مانیو ا  دیخدا را باور کن  د ی! بادی»جسارت« داشته باش  دیوجود دارد: با  زیمهم ن  اریشرط بس   کی
 .کندی که کمکتان م
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 که  خ اهد جنهت را گس  ش دهد م افق است! ی ه ه  کس خداوند

خداوند    تیکه باعث گسترش جهان شود، مورد حما  ی و هرکس   شودی شما باعث گسترش جهان م  وکارکسب
 است. 

 ادتانی و    دیفکر کن  ی به خوب   دیپست مطالعه کرد   نیکه در ا  یمطالب  یبا خودتان است؛ رو   میتصم  هرحالبه
 حل در درون آن مشکل نهفته باشد.راه نکهیوجود ندارد مگر ا  ی مشکل چیباشد که در جهان ه

 شما، دوستدار
 یمحمد موسو  دیس
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 jahanebehtar.irصفحۀ جهان بهتر در اینستاگرام: 
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 آورد؟آیه پ ل خ شبخ ی می
 15/02/1401در  منتشر شده 

  هورههی غلط مه در هرۀ ث وت...
 13/10/4001 منتشر شده در  

 ؟را پیدا کنیمچط ر جسهرت تغیی  
 21/11/4001 منتشر شده در  

 پهیهت
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