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  مقدمه

باشد که اطالعات یم ییهاخش شامل فصلشده است. هر ب میتقس یکتاب، به پنج بخش اصل نیا

موضوعات در  نیاز کاربرد ا ییهاو مثال یالمللنیکار بوالزم در رابطه با موضوعات مرتبط با کسب

 .دهندینوظهور ارائه م یبازارها

 یکارهاوکسب زیانگو شگفت دهیچیپ یایبوده که خوانندگان با دن نیکتاب حاضر، ا نیاز تدو هدف

-یخود مواجه م یجهان اتیبا آن در هنگام انجام عمل یتیملچند یهاکه شرکت ییهاو چالش یالمللنیب

در  ،یجهان یبازارهاها در آن یاتیعمل یو فضا یالمللنیب یکارهاوکسب یدر بررسشوند، آشنا گردند. 

   .شده است زینوظهور ن یبر بازارها یا ژهیو دیکتاب تأک نیا

 نی. در اتقرار گرفته اس یمورد بررس یبه صورت مقدمات یالمللنیار بکوبخش اول، موضوع کسب در

 به .تمرکز شده است ،یتیچندمل یهاشرکت کیشدن و نحوه رقابت استراتژ یجهان یهانهیبخش، بر زم

 یروشیپ کیاستراتژ یهانهیدر رابطه با گز یالزم است درک مقدمات یگرید زیاز هر چ شیمنظور پ نیا

درک  نیبر ا یها مبتنفصل ریکه، اطالعات ارائه شده در سا لیدل نیبه ا م،یکن دایپ یتیلچندم یهاشرکت

  .خواهد بود یمقدمات

 .است افتهیاختصاص  یتیچند مل یها و رقابت شرکت تیفعال یجهان نهیزم یدوم به بررس بخش

 ،یالمللنیب یگذارهیکه چگونه تجارت و سرما کند یموضوع تمرکز م نیبخش، بر ا نیفصل اول ا

 یتیملچند یهاشرکت یانداز رقابتچشم یموجب دگرگون ،یجهان یاقتصاد یهایکپارچگیدر قالب 

مورد  قینوظهور، به صورت دق یفعال در بازارها یهاموارد، درخصوص شرکت نی. ادشونیم

 انیمپردازند که چگونه پول یموضوع م نیا یبه بررس زین گری. دو فصل دقرار گرفته است یبررس

از  یکی. دینمایرا فراهم م یالمللنیو امکان مبادالت ب شود یجا م مختلف جابه یکشورها یمرزها

 ب،یترت نی. به ااست افتهیاختصاص  یمبادالت خارج یبه مطالعه و مرور محورها صول،ف نیا

ارز در  نرخ مبادله رییبر تغ ،یکه چگونه مبادالت پول ابندییمفصل در نیخوانندگان با مطالعه ا

را  مختلف یمبادله پول در کشورها دیچگونه با یالمللنیب رانیگذارد و مدیم مختلف اثر یکشورها

در  یتیچند مل یهاپردازد که شرکتیموضوع م نیا یبه بررس زین گری. فصل دندینما تیریدم

رضه و سهام اوراق ق یخود را از بازارها ازینمورد هیچگونه سرما ،یامروز یجهان یمال یهاستمیس

 .کنندیم نیشان تامتیخارج از کشور محل فعال

که  افتهیاختصاص  ییکشورها یداخل طیشرا ینوظهور، به بررس یسوم، با تمرکز بر بازارها بخش

که  ابندی یبخش، خوانندگان درم نی. با مطالعه اپردازند یم تیدر آن به فعال یتیچند مل یها شرکت



 

   میتنظ یمحل یهانهیخود را متناسب با زم اتیو عمل ها یاتژچگونه استر یتیملچند یهاشرکت

پردازد که فرهنگ، چگونه بر انجام یموضوع م نیا یبخش، به بررس نیاز فصول ا یکی. ندینمایم

مانند  یاجتماع ینهادها ریتاث یبر بررس زین گریو فصل د گذارد یاثر م یالمللنیب یکارهاوکسب

بر  مذهب ریتاث یفصل به بررس نیا نیتمرکز دارد. همچن ،یاسیس یاه ستمیو س یحقوق یهاستمیس

مذهب در  ریپردازد و بر موضوع تأثیم یتیملچند یهاشرکت یهایو استراتژ یاتیعمل یها تیفعال

   .کند یم دیدر آن ها وجود دارد، تاک یخاص یمذهب یکه نهادها ییکشورها

که  ابندییو درم شوند یآشنا م یتیملچند یها تشرک یداخل طیبخش چهارم، خوانندگان با شرا در

 یبانیها پشتشرکت نیتر اکالن یالمللنیب یهایکه از استراتژ یافهیو وظ یاتیعمل یهایاستراتژ

 نی. اشود یم لیاند، تکم تر در فصل دوم به دست آوردهشیکه پ یباشند و اطالعاتیکنند، چه میم

 یتیچندمل یها که شرکت یاز مسائل یاریبس رایتر است، زفصلکتاب، م یهابخش ریبخش نسبت به سا

 نیمورد مالحظه قرار دهند در ا دینوظهور با یخود در بازارها یالمللنیکار بوکسب یهنگام اجرا

چگونه  یتیملندچ یهادهد که شرکتیبخش نشان م نیا یهااز فصل یکی شده است. یبخش، بررس

مشترک  یگذارهیمانند سرما ییهاکیمختلف با استفاده از تکن یاخود را در کشوره اتیدر عمل، عمل

ها پردازد که شرکتیموضوع م نیبخش، به ا نیدر ا گریکنند. فصل دیاجرا م سانس،یل افتیدر ای

شان در اتیاز عمل تیاحم یخود را برا نیتام رهیو زنج یابیبازار تیریمد یهایچگونه استراتژ

استفاده  یبخش بر چگونگ نیدهند. سه چهارم مطالب ایم قیو تطبکرده  میمختلف تنظ یکشورها

خود  یمال یهاتیفعال تیریمد خاص یهاکیو تکن یحسابدار یهاستمیاز س یتیملچند یهاشرکت

 .دارد دیمختلف، تاک یدر کشورها

در بخش  د،یآیبه حساب م یدر واقع چالش سازمان یتیملشرکت چند کی تیریمد نکهیا لیدل به

 یالملل نیب اتیعمل یبرا ازینمورد یسازمان یساختارها یگنجانده شده که بر بررس یرم فصلچها

با  خوددر کار  ،یالمللنیو کارکنان ب رانیکه مد ییهایدگیچیپ لیصورت، به دل نی. به همتمرکز دارد

. است فتهایاختصاص  یالمللنیب یانسانمنابع تیریمد یبه بررس زیفصل کامل ن کیآن مواجه هستند، 

 یتیملچند یهاشرکت یبرا یکیرسد که به موضوع تجارت الکترونیم انیبخش چهارم با فصل به پا

 قیاز طر یالمللنیب اتیعمل یکه هنگام اجرا یفردمنحصربه یهافصل بر چالش نی. اپرداخته است

 . دارد دیشود، تاکیم جادیا نترنتیا

 تیریمد"فصل،  نی. اباشدیفصل م کیها شامل کتاب است که تن نیبخش از ا نیبخش پنجم آخر

 یهاچالش دی. اگرچه نبانام دارد "یتیملشرکت چند کیدر  یو اجتماع یاخالق یهاتیمسئول



 

حد بزرگ کرد، اما  از شیمختلف را ب ینهاد یهانهیها و زمدر فرهنگ یمسائل اخالق تیریمد

نوظهور  یدر بازارها یتیملچند یهارکتکنند که شیم دایبروز پ یزمان ژهیبه و ییهاچالش نیچن

 ینکته ضرور نی. البته ذکر اپردازند یم تیشوند، به فعالیم نیمشکل آفر یمحل یطیمح طیکه شرا

 یهاچالش  با توان یکه چگونه م ابدیطور کامل دربه توانند یفصل خوانندگان نم نیاست که با مطالعه ا

و  یاساس یدر مورد مسائل اخالق یا فصل، تنها مقدمه نیبازارها مواجه شد. بلکه ا نیدر ا یاخالق

 رند،یبازارها مورد مالحظه قرار گ یها در تمامچالش نیهنگام مواجهه با ا دیکه با یاز موارد یبعض
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 309 المللیبین بازارهای به ورود هایاستراتژی -نهم فصل

 311 المللیهای چندملیتی به بازارهای بینهای ورود شرکتاستراتژی

 312 صادرات

 316 مزایای صادرات

 317 صادرات غیرمستقیم یا مستقیم؟

 319 یسانس و فرانچایزل

 327 المللیاتحادهای استراتژیک بین

 332 گذاری مستقیم خارجیسرمایه

 333 گذاری مستقیم خارجی و بازارهای نوظهورسرمایه

 337 انتخاب استراتژی ورود: برخی مالحظات استراتژیک عمومی

 342 المللی در ایرانمشارکت بازرگانی بین -پیوست یک

 347 ارزیابی جذابیت بازارهای صادراتی -دوپیوست 

 351 تأمین زنجیره مدیریت و المللیبین بازاریابی -دهم فصل

 354 مزیت دانش -تحقیقات بازار 

 360 بندیبخش –درک تقاضای جهانی 

 361 جهانی یا محلی؟ -محصوالت و برندها 
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 366 اثرات کشور مبدا

 369 توزیع و زنجیره تامین -جهانتحویل محصوالت در نقاط مختلف 

 369 خرده فروشان بازارهای جهانی

 372 عمده فروشی در بازارهای جهانی

 376 گذاری محلی یا جهانی؟قیمت

 380 ترویج فروش

 384 روش های دستیابی به مشتریان خارجی -پیوست یک

 393  مدیریت مالی برای شرکت های چندملیتی -یازدهم فصل

 394 المللی در بازارهاگذاری بینهای عمده سرمایهیابی ریسکارز

 397 گذاریگیری سرمایهایجاد پایداری در تصمیم

 398 گذاری )ارزیابی ارزش( پروژههزینه سرمایه و ارزش

 402 های چندملیتیساختار سرمایه شرکت

 403 های چندملیتیهزینه سرمایه شرکت

 405 ازارهای نوظهورارزیابی صرف ریسک در ب

 407 عوامل شرکت

 411 المللتامین مالی تجارت بین

 412 المللیهای پرداخت در تجارت بینروش

 414 تامین مالی صادرات

 417 های پرداخت درتجارت بین المللیانواع روش -پیوست یک

 423 حسابداری شرکت های چندملیتی -دوازدهم فصل

 424 شده سابقریزیداری در اقتصاد دولتی برنامهانقالب فرهنگی حساب

 426 تاثیر قرار داد؟های حسابداری مختلف را تحتسازمان ملل چگونه سیستم
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 426 فرهنگ ملی

 427 نهادهای اجتماعی

 430 روابط اقتصادی و سیاسی با دیگر کشورها

 430 های حسابداری ملیانواع سیستم

 432 هماهنگ سازی

 432 المللییم استانداردهای حسابداری بینتنظ

 436 حسابداری نرخ ارز

 436 معامالت ارزهای خارجی

 440 المللیگذاری دارایی و مالیات بینموضوعات کلیدی حسابداری مدیریت: قیمت

 440 گذاری انتقالیقیمت

 443 المللیمالیات بین

 444 ریزی مالیاتهای برنامهاستراتژی

 445 ارش حسابداری مسئولیت اجتماعیگز

 447 ساختار سازمانی شرکت های چندملیتی -سیزدهم فصل

 450 های پایهها، اشکال، و طرحطراحی سازمانی: چالش

 450 کارکردهای طراحی سازمانی

 451 ملیتیهای چندهای سازمانی شرکتطرح

 453 واحد صادرات

 455 المللیواحد بین

 456 ایر وظیفهرد ساختا

 457 ساختار جغرافیایی جهانی

 458 ساختار محصول جهانی
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 459 ساختار سازمانی در بازارهای نوظهور

 462 ساختار شبکه فراملی

 462 المللیسازمان بین

 467 های چندملیتیساختار سازمانی شرکت -چهاردهم فصل

 466 ظهوردر بازارهای نوار ک

 468 المللیالمللی: تنظیمات بینمدیریت منابع انسانی بین

 468 نقش مدیران منابع انسانی

 470 کارمندیابی و گزینش

 472 های فناوری اطالعات هنداقدامات کارمندیابی در شرکت

 474 آموزش و توسعه

 474 نقش آموزش در بازارهای نوظهور

 478 ارزیابی عملکرد

 480 های چندملیتی در بازارهای نوظهورهای شرکتچالش

 480 ابی عملکرد در غناارزی

 481 جبران خدمات در بازارهای نوظهور

 484 کاروابط ر

 490 های خارجیهزینه اعزام کارکنان به مأموریت

 490 در کشورهایی که با خطر تروریسم مواجه هستند های خارجیاعزام کارکنان به مأموریت

 493 مرزیتضمین موفقیت برون

 497 های خارجی؟آینده: اعزام کارکنان زن به مأموریت

 499 ملیتیچند هایتجارت الکترونیکی و شرکت -پانزدهم فصل

 501 بعد فرهنگی تجارت الکترونیکی
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 501 تجارت الکترونیک: تعاریف، انواع و اهمیت

 506 ساختار اینترنت و تجارت الکترونیکی

 508 سازیتجارت الکترونیک و جهانی

 512 ها و تهدیدهای تجارت الکترونیکی جهانیفرصت

 515 کی جهانیفرهنگی تجارت الکترونی -مسائل اجتماعی 

 514 اعتماد مشتری به تجارت الکترونیک

 521 سایتطراحی وب

 524 ایجاد یک استراتژی تجارت الکترونیک موفق

 524 ابعاد مهم یک استراتژی تجارت الکترونیکی موفق

 526 موفقیت تجارت الکترونیک در بازارهای نوظهور

 528 امنیت اینترنتی و الکترونیکی

 533 یالمللئل اخالقی در بازارهای بینمسا -جمبخش پن

 535 های اخالقی و اجتماعی در یک شرکت چندملیتیمدیریت مسئولیت -شانزدهم فصل

 537 المللی و مسئولیت اجتماعیاخالق بین

 539 ها در بازارهای نوظهورمسئولیت اجتماعی شرکت

 541 موضوعات کلیدی اخالقی جهانی

 541 حقوق کار

 543 آلودگی زیست محیطی

 546 خواریهفساد و رشو

 550 پاسخ به مسائل اخالقی جهانی

 550 رویکرد شرکت چندملیتی  در زمینه اصول اخالقی جهانی

 552 شمولی اخالقی فشار حمایت از جهان
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 553 ایجاد شرکت مسئول اجتماعی

 553 نفعانتحلیل ذی

 558 نظارت و اجرای اصول اخالقی

 559 سایر عناصر کلیدی مسئولیت اجتماعی


