
1 
 

 کسب و کار موفق در دوران رکود

یطتش ضشکت ُای هْفك دس دّساى سکْد ضشکت ُایی ُستٌذ کَ ًَ تٌِا اص ُضیٌَ ُای تاصاسیاتی خْد ًوی ت
کاٌُذ تلکَ تا تَ کاس تشدى ضیٍْ ُایی ُْضوٌذاًَ دس تاصاسیاتی، خْد سا تا سفتاس خذیذ هصشف کٌٌذگاى ّفك هی 

 .دٌُذ
   

 چگونو بو تغییز بودجو واکنش نشان دىیم؟● 

هؼوْال تَ هحط ایٌکَ حشف اص کاُص تْدخَ تَ هیاى هی آیذ، کسة ّ کاسُا اص ُضیٌَ ُای تثلیغاتی ّ تاصاسیاتی 
 خْد هی کاٌُذ اها حمیمت ایي است کَ چٌیي کاسی دس کْتاٍ هذت ًتیدَ ای غیش اص کاُص فشّش ًذاسد.

ی خْد هی کاٌُذ اها کاُص فشّش ّ دس ّالغ ضشکت ُا پس اص کاُص ُضیٌَ ُای تاصاسیاتی اگشچَ اص ُضیٌَ ُا
دس ًتیدَ دسآهذ ُن آًمذس ُست کَ اثش کاُص ُضیٌَ ُا سا اص تیي تثشد ّ تَ کاُص سْد تیٌداهذ ّ تاصٍ ایي ُوَ 

هاخشا ًیست چشا کَ ضوا تا کاُص ُضیٌَ ُای تاصاسیاتی اص سِن خْد دس تاصاس ًیض خْاُیذ کاست ّ ٌُگاهی کَ 

زاضتَ ضْد تَ سختی خْاُیذ تْاًست سِن خْد اص تاصاس سا تاصیاتیذ ّ اگش تخْاُیذ دّساى سکْد التصاد پطت سش گ
 چٌیي کاسی سا ًیض اًدام دُیذ تایذ چٌذیي تشاتش ُضیٌَ تاصاسیاتی صشفٌظش ضذٍ دس دّساى سکْد، ُضیٌَ کٌیذ.

تسیاسی اص ُضیٌَ ُا  دس ّالغ ّاکٌص هٌاسة تَ دّساى سکْد ایي ًیست کَ یک خْدکاس لشهض دس دست تگیشیذ ّ سّی
 خػ تکطیذ تلکَ تایذ دس ایي دّساى ُْضوٌذاًَ تش ّهْثشتش ػول کشد.

  

 رفتار مصزف کنندگان چگونو تغییز می کند؟
ُوَ ها هی داًین کَ دس دّساى سکْد، سفتاس هصشف کٌٌذگاى، کَ هٌثغ اصلی دسآهذ کسة ّ کاسُا ُستٌذ، تغییش 

ػمة هی اًذاصًذ یا تَ خای تشخی کاالُا، خاًطیي ُای اسصاًتشی سا هی کٌذ. تشای هثال تشخی خشیذُا سا 
 کشد کَ ُوَ ایي ُا تَ هؼٌی تْلف خشیذ کشدى ًیست. خشیذاسی هی کٌٌذ اها ًثایذ فشاهْش

آًِا دس ّالغ دست اص خشج کشدى ًوی کطٌذ تلکَ ضیٍْ خشج کشدى خْد سا تغییش هی دٌُذ تا اّظاع هالی خْد سا 
طتشی ُا تَ سْی تشًذُای اسصاًتش سْق پیذا هی کٌٌذ ّ الثتَ اگش تشًذُای گشاًتش تَ هیضاى ساهاى تثخطٌذ. ه

کافی ّفاداسی هطتشی ُا سا خلة کشدٍ تاضٌذ ّ دس دّساى سکْد ُن آى سا حفظ کٌٌذ، آًگاٍ هطتشی ُا تَ هحط 

 ایٌکَ ّظؼیت التصادی تِتش ضذ دّتاسٍ تَ ػادات ساتك خْد تاص خْاٌُذ گطت.
یي اگش ضوا تتْاًیذ ساٍ حل ُای کن ُضیٌَ تشی سا پیص پای آًِا تگزاسیذ، دیگش ُشگض هطتشی ُای خْد سا اص ُوچٌ

دست ًخْاُیذ داد ّ ساتطَ خْد تا هطتشی سا حتی دس دّساى سخت ًیض حفظ خْاُیذ کشد ّ چَ تسا آى سا تِثْد 
دسک هی کٌیذ ّ تشای آى تَ دًثال خْاُیذ تخطیذ. کافی است تَ آًِا ًطاى دُیذ کَ ضشایػ التصادی سا 

دس ّالغ تیطتش ضشکت ُای هْفك دس دّساى سکْد ضشکت ُایی ُستٌذ کَ ًَ تٌِا اص ُضیٌَ  ساُکاسُایی ُستیذ.

ُای تاصاسیاتی خْد ًوی کاٌُذ تلکَ تا تَ کاس تشدى ضیٍْ ُایی ُْضوٌذاًَ دس تاصاسیاتی، خْد سا تا سفتاس خذیذ 
ّ ایي ّفك یافتگی سا تا هطتشیاى دس هیاى هی گزاسًذ. اگش ضوا هطتشی ُای  هصشف کٌٌذگاى ّفك هی دٌُذ

 ّفاداس خْد سا دس سّصُای سخت التصاد تٌِا ًگزاسیذ، آًِا ًیض کٌاس ضوا تالی خْاٌُذ هاًذ.
  

 چگونو می توان در دوران رکود فزصت ىای جدید باسار را شناخت؟
ش هی کٌذ. ًْػی خٌگ لیوتی هیاى کسة ّ کاسُا ضکل هی گیشد، ایي دسست است کَ دس دّساى سکْد تاصاس تغیی

سلاتت ضذیذتش هی ضْد ّ ًمذیٌگی هْخْد دس تاصاس ًیض کاُص هی یاتذ. تا ایٌحال ُوچٌاى هی تْاى فشصت ُای 

تشای هثال دس ایي دّساى تسیاسی اص سساًَ ُا حاظش هی ضًْذ تا هثالغ تسیاس کوتشی  هٌاسثی سا دس تاصاس یافت.
االُای ضوا سا تثلیغ کٌٌذ، ُوچٌیي سلثای ضوا ًیض تشای کاُص تْدخَ اص ضذت فؼالیت ُای تاصاسیاتی خْد هی ک

کاٌُذ ّ ایي دلیما ُواى صهاًی است کَ ضوا هی تْاًیذ خایگاٍ خْد سا دس هیاى هطتشیاى تثثیت کٌیذ ّ سِن 
اگش تشًاهَ ای تلٌذ هذت تشای حعْس دس تاصاس داسیذ، ایي سّش تشای دّساى پس اص  تیطتشی اص تاصاس تَ دست آّسیذ.

سکْد تسیاس تَ کاستاى خْاُذ آهذ. خالة است تذاًیذ تسیاسی اص ضشکت ُای تسیاس هْفك اهشّص، تخطی اص 

َ ضشکت ایٌتل هْفمیت خْد سا هذیْى تاصاسیاتی ُْضوٌذاًَ خْد دس دّساى سکْد ُستٌذ کَ اص هیاى آًِا هی تْاى ت
(Intel( فشّضگاٍ ُای صًدیشٍ ای ّالواست ّ )Walmart.اضاسٍ کشد )  یک تحمیك ُن کَ تْسػ کالح تیضًس اسویل

(Smeal College of Businessاًدام ضذ ًطاى داد کَ تسیاسی اص ضشکت ُا تْاًستَ اًذ تا اتخ ) ار ضیٍْ ُای
ة ّ کاس خْد سا حفظ کٌٌذ، تلکَ آى سا لْی تش کٌٌذ ّ پس اص ًَ تٌِا دس دّساى سکْد، کس ،صاسیاتی ُْضوٌذاًَتا

 ۰۲۲۲ّ  ۰۲۲۲تشای هثال ضشکت ّال هاست کَ غی سال ُای  دّساى سکْد، تَ هْفمیت ُای تسیاسی دست یاتٌذ.

اًتخاب کشد ایي پیام سا تَ هطتشی هی سساًذ کَ ًَ فمػ دس « لیوت ُای پاییي، ُش سّص»ضؼاس تثلیغاتی خْد سا 
 حشاج تلکَ دس توام سّصُای سال هی تْاًذ تا ُضیٌَ ای کوتش اص فشّضگاٍ ُای ّال هاست خشیذ کٌذ.فصل 

هِوتشیي ّیژگی تشای تَ کاس گشفتي استشاتژی دسست دس صهاى سکْد، ضٌاخت هطتشی است. تایذ تذاًیذ کَ آًِا 
یت التصادی فؼلی چگًَْ تش چگًَْ هی اًذیطٌذ ّ چگًَْ سفتاس هی کٌٌذ. ُوچٌیي هی تایذ تذاًیذ کَ ّظؼ

هطتشی ُای ضوا تاثیش گزاضتَ است. تشای هثال اگش کاالیی هی فشّضیذ کَ غثمَ هشفَ خاهؼَ هطتشی ضوا 
 ُستٌذ، ّاکٌص هطتشی ُای ضوا ًسثت تَ سکْد التصادی تا ّاکٌص غثمات فشّدست هتفاّت خْاُذ تْد.

اُیذ کشد. تایذ ظشتَ ای سا کَ سکْد التصادی تَ هطتشی ُای اگش ایي تفاّت سا دسک ًکٌیذ، ًتیدَ الصم سا کسة ًخْ

ضوا صدٍ است تطٌاسیذ ّ تاصاسیاتی تداسی خْد سا پیشاهْى آى ظشتَ ضکل دُیذ. ُوچٌیي دس صْست لضّم، 
ف تشای تحمك ایي اهش تایذ اًؼطا فشایٌذُای تداسی خْد سا هشّس کٌیذ تا ساٍ ُایی سا تشای کاستي اص ُضیٌَ ُا تیاتیذ.

پزیش تْد. دس ًظش داضتَ تاضیذ کَ اگش اص تْدخَ تاصاسیاتی خْد تکاُیذ دس ایي صْست هطتشی ُا چگًَْ ضوا سا 
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تیاتٌذ؟ ُوچٌیي دس ایي ضشایػ چگًَْ هی تْاًیذ تَ سضذ کسة ّ کاس خْد اهیذّاس تاضیذ؟ هي ًوی داًن کَ 

 داًیذ؟ چگًَْ تذّى تاصاسیاتی هی تْاى کسة ّ کاس سا تْسؼَ داد، ضوا هی
  

 عبور اس رکود
  

 تحقیقات روی مشتزی ۱

تَ خای ایٌکَ تْدخَ خْد سا صشف تحمیمات تاصاس کٌیذ، تَ ایي احتیاج داسیذ کَ تفِویذ هطتشی ُا دس دّساى سکْد 
چگًَْ اسصش ُای خْد سا تاصتؼشیف هی کٌٌذ ّ تَ سکْد پاسخ هی دٌُذ. تشای هثال کطص لیوتی تغییش هی کٌذ، 

لثال افضایص دٍ دسصذی لیوت تاثیش چٌذاًی تش هیضاى فشّش ًوی گزاضت اها اکٌْى هوکي است کوی یؼٌی اگش 
ُوچٌیي هطتشی ُا دس دّساى سکْد صهاى  افضایص لیوت تاػث ضْد تا هطتشی ُا تَ سشػت ًاپذیذ ضًْذ.

ذ. آًِا ُوچٌیي تیص اص تیطتشی سا صشف هی کٌٌذ تا کاالُایی سا تیاتٌذ کَ اص کیفیت ّ لیوت هٌاسثی تشخْسداسً
گزضتَ چاًَ صًی هی کٌٌذ. ػمة اًذاختي خشیذ، تْخَ تیطتش تَ حشاج ُا ّ کوتش خشیذ کشدى اص ّیژگی ُای 

کاالُایی کَ دس گزضتَ داضتي آًِا ظشّسی خلٍْ هی کشد اکٌْى  اصلی سفتاس هصشف کٌٌذگاى دس دّساى سکْد است.

تْاى تذّى آًِا ًیض سش کشد. کسة ّ کاسُایی کَ دس دّساى پیص اص تَ ًظش هطتشی ُا کاالُایی هی آیٌذ کَ هی 
سکْد تْاًستَ اًذ اػتواد هطتشی ُا سا خلة کٌٌذ، اّظاع تِتشی خْاٌُذ داضت چشا کَ خلة اػتواد هصشف 

 است.س دّساى سکْد الذاهی تسیاس هطکل کٌٌذگاى د
  

 تمزکش روی ارسش ىای خانوادگی ۲

شا هی سسذ، خایگاٍ اسصش ُای خاًْادگی تشای هصشف کٌٌذگاى افضایص هی یاتذ. تَ ّلتی دّساى سخت التصاد ف
ُویي خاغش دس ایي ایام هؼوْال آگِی ُایی کَ هفاُین فشدگشایاًَ داسًذ خای خْد سا تَ آگِی ُایی هی دٌُذ 

خالة ایٌکَ هؼوْال دس دّساى سکْد هیضاى فشّش کاست ُای  کَ صحٌَ ُایی خاًْادگی دس آًِا تَ چطن هی خْسد.
تثشیک، استفادٍ اص تلفي ّ ُوچٌیي خشیذ لْاصم هٌضل افضایص هی یاتذ. تَ ُویي خاغش تایذ تالش کٌیذ تا هحصْل 

خْد سا تَ ًْػی تا اسصش ُای خاًْادگی پیًْذ تضًیذ ّ تَ هصشف کٌٌذگاى ًطاى دُیذ کَ ضوا ُن تشای کاًْى 
 ٍ اسصش لائلیذ.خاًْاد

  

 حفظ ىشینو ىای باساریابی ۳
الثتَ هِلک تشیي اضتثاٍ دس دّساى سکْد، کاُص لاتل تْخَ ُضیٌَ ُای تاصاسیاتی است اها ضیٍْ ُْضوٌذاًَ ایي 

است دس دّساًی کَ تسیاسی اص سلثا تْاى پشداخت ُضیٌَ ُای تاصاسیاتی سا ًذاسًذ یا ایٌکَ توایلی تَ آى ًطاى ًوی 
حتی اگش هی خْاُیذ ُضیٌَ ُای  ضوا تا تِشٍ گشفتي اص تاصاسیاتی، سِن خْد دس تاصاس سا افضایص دُیذ.دٌُذ، 

تاصاسیاتی خْد سا کاُص دُیذ تاص ُن تِتش است ایي کاس سا ُْضوٌذاًَ اًدام دُیذ. تشای هثال اگش ُش سّص یک 

سّصُای پخص آگِی سا تغییش دُیذ، تِتش ثاًیَ ای اص ضوا دس تلْیضیْى پخص هی ضْد، تَ خای ایٌکَ  ۰۲آگِی 
است اص صهاى آى تکاُیذ ّ دس ػْض تاص ُن ُش سّص دس تلْیضیْى دیذٍ ضْیذ. اگش ضوا اص خاغش هطتشی پاک ضْیذ، 

 ضشکت دیگشی خای ضوا سا هی گیشد.
  

  تجدید نظز در پیش بینی ىا ۴

طْیذ. اها ُش چَ صّدتش آى سا تپزیشیذ، اص دّساى سکْد فشا سسیذٍ، هوکي است اص ضٌیذى ایي حمیمت خْضحال ً
ضاًس تیطتشی تشای ػثْس اص سّصُای سخت تشخْسداس خْاُیذ تْد. یکی اص ًخستیي الذاهات پس اص پزیشش ّسّد 

تیطتش غشذ ُای ضوا دس هْسد ایٌکَ  التصاد تَ سکْد ایي خْاُذ تْد کَ دس پیص تیٌی ُای خْد تدذیذ ًظش کٌیذ.
مذس فشّش خْاُیذ داضت دیگش کاستشد چٌذاًی ًخْاُذ داضت. لْاػذ تاصاس ًیض تَ غْس کلی غی هاٍ ُای آیٌذٍ چ

تغییش هی کٌذ. دس ایي دّساى تِتش است ّظؼیت تاصاس دس سکْدُای ساتك سا هْسد هطالؼَ لشاس دُیذ تا تصْیش تِتشی 
 اص آًچَ پیص سّ داسیذ تَ دست آّسیذ.

  

 حمایت اس توسیع کنندگان ۵
ی کَ اغویٌاى چٌذاًی تَ تاصاس ّخْد ًذاسد، ُیچ کس دّست ًذاسد کَ اًثاسش هولْ اص کاالُای فشّش دس دّساً

ًشفتَ تاضذ. تَ ُویي خاغش سؼی کٌیذ سّاتػ خْد تا تْصیغ کٌٌذگاى سا تْسؼَ دُیذ تا آًِا اًگیضٍ تیطتشی تشای 
ي اهتیاصاتی تشای تْصیغ کٌٌذگاى هی تْاًذ تغییش دس لشاسدادُا ّ دس ًظش گشفت فشّش هحصْالت ضوا داضتَ تاضٌذ.

تَ ػثْس ضوا اص سّصُای سخت یاسی سساًذ. تْصیغ کٌٌذگاى دس ایي دّساى تا هطکالت پشضواسی اص خولَ هطکل 

 ًمذیٌگی هْاخَ هی ضًْذ. پس تالش کٌیذ حسي ًیت خْد سا تَ آًِا ًطاى دُیذ.
  

 شیوه ىای قیمت گذاری ۶
تَ دًثال تِتشیي لشاسدادُا ّ تِتشیي لیوت ُا ُستٌذ. پس ضوا ُن تایذ دس ضیٍْ هطتشی ُا دس سّصُای سخت، 

لیوت گزاسی خْد تدذیذ ًظش کٌیذ. الثتَ تشای ایي کاس الصم ًیست حتوا اص تِای لیوت خْد تکاُیذ. ضایذ ایي 
ضوٌذاًَ تشی ًخستیي ساٍ حلی تاضذ کَ تَ رُي هی سسذ اها تِتشیي آًِا ًیست. تِشٍ گشفتي اص ضیٍْ ُای ُْ

هاًٌذ اسائَ تخفیف تشای خشیذ تیطتش تَ هشاتة سّش هفیذتشی است. ایي دسست است کَ تایذ تذتیشی تَ کاس 

 تثٌذیذ کَ هطتشی تصوین تگیشد اص ضوا خشیذ کٌذ اها تشای ایي کاس ًثایذ خْد سا ّسضکستَ کٌیذ.
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 غفلت اس کارکنان ۷

دس دّساى سکْد ُوَ تَ فکش هطتشی ُا ُستٌذ تا هثادا هطتشی ُای لثلی سا اص دست تذٌُذ اها ایي ًثایذ تاػث 
غفلت ضوا اص کاسکٌاًتاى ضْد. تشای آًِا ضشذ دُیذ کَ دّساى سخت فشا سسیذٍ است ّ آًِا سا دس خشیاى 

ضوا ًیض هدثْسًذ دس دّساى سکْد ّلت کاسکٌاى ّ فشّضٌذگاى  استشاتژی ُای ضشکت دس ایي دّساى لشاس دُیذ.
تیطتشی سا صشف تؼاهل تا هطتشی ّ دیگش اهْس تکٌٌذ تَ ُویي خاغش تایذ اًگیضٍ تیطتشی تَ آًِا تثخطیذ. چٌیي 

اًگیضٍ ُایی هی تْاًٌذ اص غشیك پاداش ُای هالی ایداد ضًْذ اها ایداد اسصش ُایی دس تٌگاٍ ًیض هی تْاًٌذ تاػث 

 ػاللَ تیطتشی تشای حفظ آى اسصش ُا فؼالیت کٌٌذ. ضًْذ تا کاسکٌاى تا

 


