
دوره 

شناسایی ایده های کارآفرینی

1

بسمه تعالی

رضا ضیایی 
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در این دوره چه کاری انجام می دهیم؟

معرفی

یک ویدئو خواهیم دید

کمی در مورد فرصت صحبت خواهیم کرد

مدل تشخیص فرصت را بررسی می کنیم

یک ویدئوی کوتاه می بینیم

ادامه بررسی مدل

یک موسیقی سنتی گوش می کنیم

ادامه بررسی مدل

یک ویدئوی کوتاه دیگر می بینیم

ادامه بررسی مدل و روندهای کسب و کار در ایران

تکمیل کتاب کار

جلسه مشاوره
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معرفی شرکت کنندگان
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:معرفی

رضا ضيايي

كارشناس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف•

كارشناس ارشد كارآفريني از دانشگاه تهران•

مدير مركز كارآفريني ستكا•

مدرس و مشاور كارآفريني•



انقالب در ثروت آفرینی

5

.ثروت عبارت است از هر چیزی که نیازی را از ما برآورده می کند

موج اول

موج دوم

موج سوم

نظام 
ثروت آفرینی



فرایند کارآفرینی در سه گام

6

تشخیص 
فرصت

اجرای فرصت
بهره برداری 

از فرصت



تعریف فرصت کسب و کار

به یک محصول جدید، نیازکه شرایط مطلوبمجموعه ای از •
خدمت جدید یا هر نوع ارزش جدید برآورده نشده ای را در 

. میان مشتریان ایجاد کند
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...نکات کلیدی درباره فرصت

.راهکاری برای یک مشکل است•
.در محیط خارج از سازمان وجود دارد•
.دکمتر فرصتی عمر طوالنی دار. فرصت موقت و زمان دار است•
.نیازی است در مشتری که باید برآورده شود•
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ابل فرصتها فقط شناسایی نمی شوند، ساخته هم می شوند و ق•
.مدیریت زمانی و توسعه یافتن هستند

ی برای بخشی از بازار ارزشمند است و آن بخش به اندازه کاف•
.برای آن فرصت پول می پردازد یا وقت و انرژی صرف می کند

.برای استفاده از آنها باید صالحیت و مزیت رقابتی داشت•
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...نکات کلیدی درباره فرصت



شروع به کار کسب و کارها

یوه معموأل کسب و کارهای کوچک و کارآفرین به یکی از دو ش•
:زیر آغاز به کار می کنند

به )یک کارآفرین تصمیم به راه اندازی یک شرکت می گیرد ( 1
یص ، به دنبال یک فرصت می گردد، آن را تشخ(دالیل مختلف

می دهد و سپس بر اساس آن کسب و کار را آغاز می کند 
(.محرک داخلی)

صت یک فرصت تشخیص داده می شود و برای استفاده از آن فر( 2
(.محرک خارجی)یک کسب و کار شکل می یابد 
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تحلیل یا شهود؟



راه های افزایش قدرت شهود از دیدگاه ماکسول

صدای درون•
صدای ناخوشایند•
صدای موفق•

صدای باالتر•
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روش های تشخیص فرصت
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مدل ها
انواع کسب و کارها

شهودی تحلیلی

  خانگی

  خانوادگی

  روستایی

  کوچک و متوسط

 صنایع بزرگ

  اینترنتی



وضعیت موجود صنایع کشور
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سهم از اشتغال سهم از تعداد ترکیب واحد تولیدی

۴۴ ۹۲ (نفر کارکن۴۹تا )صنایع کوچک 

۱۲ ۵ (نفر کارکن۹۹تا ۵۰)صنایع متوسط 

۴۴ ۳ (نفر کارکن۱۰۰باالی )صنایع بزرگ 

۱۰۰ ۱۰۰ جمع کل

درصد
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انواع 
فرصت

فرصت 
های موجود

خلق 
فرصت ها

فرصت 
های بالقوه

پیش بینی روندها

محاسبه و تحلیل اندازه بازار و خدمات

تحلیل منابع مورد نیاز
برای خلق فرصت

انواع فرصت ها
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برنامه ریزی توسعه شخصی•

شناسایی حوزه کسب و کار•

آمادگی برای جذب فرصت ها•

شناسایی فرصت ها•

ارزیابی فرصت ها•

انتخاب فرصت•

اجرای فرصت•

ت
رص

ز ف
ی ا

دار
بر

ره 
به

را
اج

ل 
حلی

ت
مدل

تشخیص
فرصت
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برنامه ریزی توسعه شخصی•

شناسایی حوزه کسب و کار•

آمادگی برای جذب فرصت ها•

شناسایی فرصت ها•

ارزیابی فرصت ها•

انتخاب فرصت•

اجرای فرصت•

ت
رص

ز ف
ی ا

دار
بر

ره 
به

را
اج

ل 
حلی

ت
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اندازچشم

معنویت

مالی شغلی سالمت اجتماعی

آموزش و 
توسعه 
فردی

موفقیت 
شخصی

هاارزش

چارچوب برنامه توسعه شخصی
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برنامه ریزی توسعه شخصی•

شناسایی حوزه کسب و کار•

آمادگی برای جذب فرصت ها•

شناسایی فرصت ها•

ارزیابی فرصت ها•

انتخاب فرصت•

اجرای فرصت•

ت
رص

ز ف
ی ا

دار
بر

ره 
به

را
اج

ل 
حلی

ت



معیارهای انتخاب حوزه کسب و کار

عالیق•

شایستگی ها•

پتانسیل بازار•

امکان پذیری•

شانس موفقیت•



به کدام حوزه از کسب و کار عالقه دارید؟

داشتن تجربه قبلی در یک حوزه•
ویژگیهای شخصیتی•
داشتن الگو•
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شایستگی
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داشتن تحصیالت در یک حوزه•
داشتن تجربیات در یک حوزه•

داشتن شبکه اجتماعی•
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انواع شبکه اجتماعی کارآفرینان

مشاورشبکه

شبکه خصوصي

همسر يا شريک زندگي

والدين

ساير بستگان و خويشاوندان

دوستان

شبکه شغلي
همکار

رئيس

شبکه حرفه ای

بانک

وکيل

حسابدار
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مشاورشبکه

شبکه بازار

مشارکت کنندگان

رقبا

تامين کنندگان

مشتريان

شبکه تجربه

شخصي با تجربه راه اندازی

(بيمر)شخصي با تجربه بيشتر 

مرکز مشاوره عمومي

سرمايه گذار احتمالي

محقق يا مخترع

شخصي در کشور ديگر

انواع شبکه اجتماعی کارآفرینان



پتانسیل بازار

25

آیا این حوزه از بازار برای کارآفرینی جذابیت دارد؟



بدست آوریم؟چگونه یک تصویر کلی از بازار

ات، عرضه، تقاضا، سرمایه گذاری، رشد، صادرات، وارد: مطالعه ساختار اقتصاد کشور و منطقه•
بخش های اقتصادی دارای پتانسیل رشد و روند های مهم

عرضه، تقاضا، سرمایه گذاری و نرخ رشد: مطالعه صنعت یا رشته فعالیت مورد عالقه•

زرگ و بررسی مشاغل و کسب و کارهای رشته فعالیت یا صنعت در کشورهای ب•
توسعه یافته



مطالعه فرایندها، فناوری و فرهنگ بازار

چگونگی، تنگناها، عوامل کلیدی موفقیت : فرایندها•
دسترسی، قابلیت جذب، دانش و زیرساخت های الزم، : فناوری •
باورها، اصول و قواعد نظم دهنده و جهت دهنده تعامالت و رفتار : فرهنگ بازار•

.عامالن اقتصادی در بازار



شناسایی وضع موجود عرضه، تقاضا و مبناهای رقابت در صنعت 

مقدار، سهم رقبا، کیفیت، نوآوری، نرخ رشد: عرضه•
مقدار، سهم هر مصرف کننده ، نرخ رشد: تقاضا•
ش قیمت، ارزش پیشنهادی، شیوه پرداخت، کانال توزیع، بخ: مبناهای رقابت•

بازار، 
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انواع منابع تامین داده ها برای تعیین پتانسیل بازار

اینترنت•
گزارشات آماری•
شبکه اجتماعی•
مجالت •
گزارشات تحلیلی•
قوانین و مقررات دولتی•
مصاحبه با خبرگان•
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گزارشات آماری

سايت مركز آمار ايران•

بانک مركزی•

بیمه مركزی•

وزارت خانه ها•

موسسات پژوهشی و تحقیقاتی•
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روندهای مهم بازار

ساختار، رشد، توزیع: جمعیت-1
آموزش، بهداشت و سالمتی-2
نقش زنان در جامعه-3
سلیقه و خواست مصرف کنندگان-4
مسایل زیست محیطی-5
بهبود کیفیت زندگی فردی-6
ساختار درآمد خانواده-7

الگوهای سکونت و اقامت-8
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روندهای مهم بازار

نیاز به نیروی کار-9
کاربرد فناوری اطالعات و رایانه-10
اوقات فراغت-11
اقتصاد جهانی-12
کسب و کار خانگی-13

سرمایه گذاری های دولت -14



روندهای مهم بازار

فنآوری های نو-15
تغییرات آب و هوایی-16

34
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نتیجه این فرایند شناسایی حوزه کسب و کار است
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برنامه ریزی توسعه شخصی•

شناسایی حوزه کسب و کار•

آمادگی برای جذب فرصت ها•

شناسایی فرصت ها•

ارزیابی فرصت ها•

انتخاب فرصت•

اجرای فرصت•

ت
رص

ز ف
ی ا

دار
بر

ره 
به

را
اج

ل 
حلی

ت
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خاصیت آهنربایی
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مطالعه و کسب دانش در آن حوزه از طریق مطالعات آزاد یا آکادمیک•
عضو شدن در انجمن های علمی•
خواندن نشریات علمی مربوط به آن حوزه•
کسب تجربیات عملی در آن حوزه•

روش های کسب آمادگی برای جذب فرصت ها
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روش های جذب فرصت ها
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برنامه ریزی توسعه شخصی•

شناسایی حوزه کسب و کار•

آمادگی برای جذب فرصت ها•

شناسایی فرصت ها•

ارزیابی فرصت ها•

انتخاب فرصت•

اجرای فرصت•

ت
رص

ز ف
ی ا

دار
بر

ره 
به

را
اج

ل 
حلی

ت
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انواع فرصت های کسب و کار

تولید و عمل آوری محصوالت ديگران -1
تولید تحت لیسانس•
بازسازی یا تولید مجدد•

مونتاژ       •
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بازاريابی محصوالت ديگران-2
صادرات به عنوان کسب و کار در توزیع•
توزیع داخلی کاالها و خدمات تولید خارج•

عرضه محصوالت موجود در محل به بازارهای جدید•
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استفاده از منابع استفاده نشده محلی-3
عمل آوری مجدد منابع محلی که به شکل خام از محل به بازار عرضه میشود•
استفاده از منابع نیروی انسانی بیکار یا با اشتغال ناقص•

استفاده از مهارت های فردی، دارایی ها و سرگرمی ها•
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پیدا كردن بخش مناسب بازار وقتی كه تقاضا معلوم است-4
به دست آوردن درصد کوچکی از یک بازار بزرگ•
عرضه به سایر تولیدکنندگان•
جایگزینی واردات•
ورود به بازارهای رها شده•
ایجاد کسب و کار بر مبنای نیازهای فردی•
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ايجاد كسب و كار بر اساس تقلید-5
تقلید از یک کاال یا خدمت موفق•
انتقال مفاهیم از یک کسب و کار به کسب و کار دیگر•
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ايجاد كسب و كار بر اساس آنچه ساخته شده-6
مدیریت کسب و کار بهتر از رقیب یا مالک قبلی•
ایجاد کسب و کار ار طریق افزایش ارزش به کاالها و خدمات موجود•
جایگزینی مواد در محصوالت موجود•
استفاده از ضایعات مواد•
ترکیب دو یا چند محصول در یک محصول جدید یا بسته بندی مجدد•
ارایه خدمات مشاوره•

بازسازی کسب و کارهای ورشکسته•
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ابداع كاالها و خدمات نو برای تامین نیازهای جامعه-7
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سرمايه گذاری بر اساس تغییرات و روندها-8
استفاده از مزیت مد•
همگامی با تغییر جهت در بازار مصرف•
فعالیت در بخش هایی که رشد سریع دارند•
کمبودهای بازار و تامین آنهاتشخیص •

تشخیص گروه خاص مشتریان و تامین نیاز آنها•
تامین نیازهای ایجاد شده توسط شرایط و موقعیت های محلی•
چانه زنی در خرید و فروش•
خرید کسب و کاری که مالک آن در فروش عجله دارد•
برگزاری مراسم و مدیریت آنها•
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جستجوی فرصت های توسعه كسب و كارهای موجود-9

شروع کسب و کار جدیدی که مکمل کسب و کار فعلی است•
تامین سایر نیازهای مشتریان فعلی•
پیدا کردن مشتریان جدید برای کاالها و خدمات موجود•
هاپیدا کردن کاربردهای جدید برای قابلیت های کارکنان و دارایی•
ادغام عمودی•
ورود به کسب و کارهای جدید با پیدا کردن شریک•
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فرانشیز کردن کسب و کار•
دادن مجوز تولید محصول به دیگران•

اتحاد استراتژیک با شرکت های پیشرو•
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خريد يک كسب و كار-10
خرید کسب و کار موجود•

خرید فرانشیز•
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برنامه ریزی توسعه شخصی•

شناسایی حوزه کسب و کار•

آمادگی برای جذب فرصت ها•

شناسایی فرصت ها•

ارزیابی فرصت ها•

انتخاب فرصت•

اجرای فرصت•

ت
رص

ز ف
ی ا

دار
بر

ره 
به

را
اج

ل 
حلی
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ارزیابی

که فرصتها مواجه استزبدون ارزیابی، کارآفرین با مجموعه ای ا•
.نمی داند کدام بر دیگری اولویت دارد
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ارزیابی فرصت ها

معیارهای کیفی معیارهای کمی

معیارهايی كه قابل سنجش 

.و اندازه گیری هستند

معیارهای غیر قابل سنجش 

و اندازه گیری كه با نظر خبرگان 

.تعیین و ارزشیابی می شوند
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معیارهای کمی

احتمال کسب صرفه 
های  حاصل از مقیاس رشد بازار

اندازه بازار

تسهیالت دولتی و 
غیر دولتی

هنرخ بازگشت سرمای سرمایه مورد نیاز

حاشیه سود

سهم از بازار

زمان بندی
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سرمایه ثابت•

سرمایه در گردش•

:انواع سرمایه



کل اندازه بازار قابل دسترس چقدر است؟

چه تعداد از افراد محصول را می خواهند یا به آن نیاز دارند؟•

اگر همه آنها این محصول را بخرند اندازه بازار چقدر خواهد بود؟•

کل اندازه بازار قابل 
دسترس



سهم بازار قابل دسترس من چقدر است؟

د چه تعداد از افراد نیاز دارند و می توانن•

از محصول استفاده کنند؟

چه تعداد از افراد پول الزم برای خرید •

محصول را دارند؟

اگر همه آنها این محصول را بخرند •

سهم بازار قابل اندازه بازار چقدر خواهد بود؟
دسترس

کل اندازه 
بازار قابل 
دسترس



؟(بازار هدف)چقدر از آن را  می توانم جذب کنم 

به چه کسانی می خواهم ۳، ۲، ۱در سال های •

محصول بفروشم؟

آنها چند نفر هستند؟•

اگر همه آنها این محصول را بخرند اندازه بازار •

کل اندازه چقدر خواهد بود؟
بازار قابل 
دسترس

چگونه آن را بیابم؟

صحبت با مشتریان بالقوه•

شناسایی و صحبت با شرکای کانال•

شناسایی و صحبت با رقبا•

سهم بازار 
قابل 

دسترس

بازار 
هدف



چگونه اندازه بازار را برآورد کنیم؟

60

تعیین اندازه بازار بر مبنای مصرف-۱

.در این روش از روی مالیات بر مصرف و نرخ آن مصرف هر کشور تعیین می گردد



چگونه اندازه بازار را برآورد کنیم؟

61

تعیین اندازه بازار بر مبنای تولید-۱

در این روش بر اساس آمارهای تولید، واردات و صادرات اندازه بازار تعیین می گردد

اندازه بازار= تولید + واردات –صادرات 



چگونه اندازه بازار را برآورد کنیم؟
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تعیین اندازه بازار بر مبنای مصرف سرانه-۱

در این روش سرانه مصرف سرانه تخمین زده می شود و از این طریق اندازه بازار 
.تعیین می گردد

سرانه مصرف نان هر ایرانی= ۱۶۰کیلوگرم 
جمعیت ایران                     = ۷۸،۰۰۰،۰۰۰نفر 
میزان مصرف                     = ۱۲،۴۸۰،۰۰۰تن 



تسهیالت دولتی و غیر دولتی

بانکها و موسسات مالی•
صندوق کارآفرینی امید•
صندوق های سرمایه گذاری مخاطره پذیر•
شتاب دهنده ها•

قوانین دولتی مرتبط•
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تولدرشدبلوغرکود

زمان
time

ضا
تقا

ن 
زا

می
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مقیاسبه روش های صرفه  

خریدتخفیف در خرید به دلیل حجم باالی کسب •

کارکنانتجربه و یادگیری افزایش •

بیشترمنابع مالی کسب •

وسیعترشدن هزینه های بازاریابی در بازارهای سرشکن •

تولیدفناوری بهبود •



زمان بندی فرصت

.هر فرصتی زمان محدودی برای استفاده دارد•
.یکی از وجوه تمایز اول بودن است•
د معموال کسانی که برای اولین بار در یک بازار وارد می شون•

.سهم باالیی از آن بازار را می گیرند
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معیارهای کیفی

قوانین دولتی

ویژگی های 
جغرافیایی

ساختار فنآوری روندهای سیاسی و 
اجتماعی

توانایی رقبا ویژگی های فرهنگی

ویژگی های فردی 
کارآفرین

سهولت و دشواری 
ورود رقبا

الگوها و روندهای 
موجود

نیروی انسانی الزم



ویژگی های فرهنگی

خرده فرهنگ های محلی•
فرهنگ صنعتی•
تاثیرات مذهبی•
فرهنگ كارآفرينی حاكم بر منطقه•
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آنالیز رقبا

69

قدرت چانه زنی 
تامین کنندگان

شدت رقابت بین 
رقبای فعلی

قدرت چانه زنی 
مشتریان

تهدید تازه واردان

تهدید کاالهای 
جانشین



ویژگی های جغرافیایی

تامین مواد مورد نیاز•
دسترسی به نیروی کار•
دسترسی به مشتری•
زیرساخت های منطقه•

شرایط محیطی الزم برای بهره برداری از فرصت•
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ساختار نیروی انسانی

تعداد نیروی انسانی مورد نیاز•
کیفیت نیروی انسانی مورد نیاز•

تامین نیروی انسانی•
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روندهای سیاسی و اجتماعی

ساختار سیاسی جامعه•
وضعیت روابط بین المللی•
روند جمعیت•
ساختار جمعیت و توزیع آن•
•...
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چرخه عمر فناوری
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قوانین دولتی

؟آیا قوانین دولتی از بهره برداری از فرصت حمایت می کند•
:مثال
قانون حمایت از مشاغل خانگی–

قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان–
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الگوها و روندهای موجود

آیا روندهای موجود در کسب و کار از فرصت حمایت می کند؟•
ه برداری آیا کسب و کارهایی که از فرصتی شبیه این فرصت بهر•

کنند وجود دارد؟
ب و آیا می توان الگوی موفقی برای این فرصت در محیط کس•

کار پیدا کرد؟
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ویژگی های فردی کارآفرین

عالقه•

شایستگی•
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برنامه ریزی توسعه شخصی•

شناسایی حوزه کسب و کار•

آمادگی برای جذب فرصت ها•

شناسایی فرصت ها•

ارزیابی فرصت ها•

انتخاب فرصت•

اجرای فرصت•

ت
رص

ز ف
ی ا

دار
بر

ره 
به

را
اج

ل 
حلی

ت



انتخاب فرصت
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جذابیت
فرصت ۷معیار  ۶معیار  ۵معیار  ۴معیار  ۳معیار  ۲معیار  ۱معیار  نام معیار

وزن

۱فرصت 

۲فرصت 

۳فرصت 

۴فرصت 

جدول انتخاب فرصت
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برنامه ریزی توسعه شخصی•

شناسایی حوزه کسب و کار•

آمادگی برای جذب فرصت ها•

شناسایی فرصت ها•

ارزیابی فرصت ها•

انتخاب فرصت•

اجرای فرصت•

ت
رص

ز ف
ی ا

دار
بر

ره 
به

را
اج

ل 
حلی

ت
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برنامه ریزی توسعه شخصی•

شناسایی حوزه کسب و کار•

آمادگی برای جذب فرصت ها•

شناسایی فرصت ها•

ارزیابی فرصت ها•

انتخاب فرصت•

اجرای فرصت•

ت
رص

ز ف
ی ا

دار
بر

ره 
به

را
اج

ل 
حلی

ت
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برنامه ریزی توسعه شخصی•

شناسایی حوزه کسب و کار•

آمادگی برای جذب فرصت ها•

شناسایی فرصت ها•

ارزیابی فرصت ها•

انتخاب فرصت •

اجرای فرصت•

ت
رص

ز ف
ی ا

دار
بر

ره 
به

را
اج

ل 
حلی

ت
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برخی از روندهای حاکم

بر فضای کسب و کار ایران



روندهای اجتماعی

میلیون 134به میزان 1430پیش بینی جمعیت ایران تا سال •
نفر

افزایش نرخ شهرنشینی•
پیر شدن جمعیت•
فاصله بین فقیر و غنی•
افزایش مشارکت در شبکه های اجتماعی•
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روندهای مرتبط با فن آوری

گسترش وسایل ارتباط جمعی•
افزایش استفاده از تجهیزات چندرسانه ای•
تغییرات اساسی در صنعت تبلیغات بر اساس فن آوری•
فن آوری سبز•
توسعه روزافزون اینترنت•
ارتباط بین تجهیزات الکترونیکی•
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روندهای اقتصادی و سیاسی

تنوع گرایی•
افزایش بهای مواد اولیه و منابع•
افزایش هزینه های تولید•
حرکت به سمت تعامل بیشتر با کشورهای دیگر•
کاهش بهره وری نیروی کار به علت استفاده بیش از حد از •

شبکه های اجتماعی

85



روندهای فرهنگی

تجمل گرایی•
رفاه گرایی و رفاه طلبی•
افزایش حس زیباپسندی•
حرکت به سمت استفاده از تکنوژی های جدید•
افزایش روند گردشگری•
تمایل به چند خانه ای بودن•
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حوزه های جذاب كسب و كار در ايران

روند صعودی فروشگاه های زنجیره ای•
افزایش قدرت کانال های توزیع•
روند بسیار شتابان استفاده از اینترنت•
روند توسعه استفاده از گوشی های هوشمند•
روند استفاده از بازی های کامپیوتری•
روند توسعه خانه های هوشمند•

روند توسعه بیمه•
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روند افزاییش استفاده از لوازم آرایشی•
روند توسعه داروهای گیاهی•
روند توسعه نوشیدنی های گیاهی•
روند توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر•
روند افزایشی محصوالت ارگانیک•
روند افزایشی صنعت خودرو•
روند افزایش فعالیت های خدماتی•
روند کاهش منابع آبی در ایران•
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دو حوزه جذاب کسب و کار در دنیا

محصوالت خودساخته•
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دو حوزه جذاب کسب و کار در دنیا

خدمات به خصوص خدمات مالی•

90



 Alibaba.comمعرفی 

مصاحبه شغلی اين شركت را تاسیس كرد30پس از رد شدن در 1998جک ما در سال 

در سه سال اول اين شركت سودی نداشت
میلیون درخواست خريد پاسخ می دهد100اكنون روزانه به 

میلیارد دالر22: ثروت جک ما
مین مرد ثروتمند دنیا33
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