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 سازمان در استراتژي مديريت

 آموزش اهداف

 : بتوانيد بايد فصل اين پايان خواندن پس از

 توضيح دهيد و را شرح بزرگ هاي سهام شركت مديريت براي جايگزين هاي روش از تعدادي. 

 كنند  استفاده است از آنها ممكن مختلف هاي سازمان هستند و بزرگ كه جايگزيني كنترل هاي مكانيزم بين
 .تمايز قائل شويد

 پيامدهاي آنها را توضيح دهيد و اهميت تعريف كرده و را "منشاء شركت" و "منطقة مركزي" اصطالح. 

 را توضيح دهيد چندتجارتي بزرگ هاي سازمان به شركت مركزي دفتر سهم و نقش. 

 ها را مطرح كنيد سازمان اين در مديران كلي هاي مهارت و ها نقش. 

 يكم تفكر كنيد و بيست قرن آغازهاي  سازمان مورد در. 

 تجاري تمايز قائل شويد واحد و سازماني سطح در منابع تخصيص مسائل بين. 

 شدن نزديك امكان چگونگي و درمورد شناسايي كيند ها سازمان با مواجه ريسكهاي ، را تعريف كرده ريسك 
 .ادارة آنها به بحث بپردازيد و

 كنيد شناساييرا   مديريت و بحران از اجتناب در مهم موارد. 

نامرتبط مي  يا مرتبط هاي زمينه در گوناگوني و تنوع شامل رشد اين اغلب. باشد مي سازمانها مهم هدف اغلب رشد
طوري  به است گرفته قرار مورد سؤال متنوع شركت ها ي مختلط ، بزرگ استراتژيك منطق اخير هاي سال در. باشد

 مي توانند كنند كه مي شايستگي هايي تمركز ها يا آوري تجارتها ، فن انتخاب بر جاي به بسياري هاي سازمان كه
 را آن كرد، انتخاب استراتژيك آنچا را كه هر .همكاري كنند ايجاد و تجارت افزوده سراسر در ارزشي را آسان تر

 اساس بر( جهان پيشرو هاي شركت به الكتريك جنرال چگونگي تبديل براي شروع به. كرد اجرا موفقيت با بايد
 نمي را ، مختلط متنوع تجارت هاي .مانده است متنوع باقي هنوز با وسعت زياد و نگاه مي كنيم كه) دارايي ارزش

 براي هايي فرصت ، مناسبي بدست آوردند و جديد تجارت بتوانند آنها اگر آنها كرد ، رد خودكار طور به توان
 و موفق توانند باشد، مي آنها مناسب استراتژيك كنترل سيستم اگر و كشف كنند  فرعي تجارت هاي با تجاري رشد

 اين. كرد  اجرا موفقيت با را آن بتوان اگر باشد قبول قابل تواند مي هم هنوز استراتژي اين ، حقيقتاً .سودآور باشند
متنوع مي  مختلط هاي شركت در مسائل اين اعمال و راهبردي كنترل براي جايگزين هاي روش بررسي به فصل

 نظر در استراتژي هاي سازي پياده .تجارت فردي مورد آزمون قرار گرفته است و شركت مركز بين ارتباط. پردازد
 .بوده  رقابتي و پويا محيط پاسخگوي سازمان توانايي و ، شده گرفته


