
فصل لكتابة
دعوة
واإلدارة روتليدج دليل

األوسط الرشق يف

املاضية القليلة العقود مدى عىل تزايد

والنشاط مركز كونها أفريقيا األوسط الرشق

والبرشية. الطبيعية املنطقة لغنى نظراً و االقتصادي

أحدث الكتاب/الدليل

الدكتور

مرشوع يتناول أن املتصور من

يتم أن املتوقع واإلدارة. من قضايا حول النقاشات

يف ألصحاب كمرجع الدليل هذا استخدام

أولئك أو االوسط الرشق منطقة يف املؤسسات أنواع شتّى

من أنه املنطقة.  هذه لتشمل توسيع يف

يف ً ًاليلد الكتاب هذا يكون أن املتوقع

.ـ إدارة موضوع



يقدم هذا الكتاب/الدليل رؤى شاملة حول املوضوعات األكÁ أهمية التي جذبت اهتم العلء واملرس¬ باألعل واإلدارة يف منطقة الرشق

األوسط. يعرض الكتاب القوى السياقية الرئيسية التي أثرت عىل السلوك التنظيمي يف املنطقة. وتعكس األبعاد السياسية واالقتصادية والتنظيمية

والثقافية الطريقة التي يدير بها األفراد واملنظت األعل التجارية يف املنطقة. يشمل هذا استكشاف أدوار املؤسسات املختلفة يف تشكيل املواقف

والسلوكيات اإلدارية. يتضمن هذا القسم أيًضا ملحة تاريخية موجزة عن األعل واإلدارة يف املنطقة العربية.ـ

Ëل. نقوم بعرض فهم أّويل لطبيعة العامل العريهدف الكتاب/الدليل أيًضا إىل تحديد العنارص التي شكلت الشخصية العربية والتي لها صلة باألع

وتحديد أÒاط االتصال السائدة يف الثقافة العربيّة. سيتم استكشاف املجاالت األخرى التي تؤثر عىل املدير العرË �ا يف ذلك تأث� العوملة والتبدالت

الدºوغرافية والتقدم التكنولوجي والتحول الرقمي والتغ�ات التي تطال قطاعات معينة.ـ

يحّدد الكتاب/الدليل أÒاط القيادة السائدة يف املنطقة وبعض العوامل التي أدت إىل ظهورها. أيًضا، ننتقل باملناقشة نحو تطوير فهم ديناميكيات

العمل الجعي يف منظت األعل. نتوقع أن يتناول فصل واحد عىل األقل دور املرأة يف القيادة وما هي بعض العقبات التي تواجه القيادات

النسائية الطموحة. نتطرق أيًضا إىل دور القادة يف إدارة وحل النزاعات داخل تلك البيئة الثقافية.ـ

سيتناول الكتاب/الدليل أيًضا األدبيات الناشئة التي تتناول أخالقيات العمل يف املنطقة. هناك اهتم كب� باملسؤولية االجتعية للرشكات وسيحاول

هذا القسم عرض اآلراء املختلفة حول هذا املوضوع. سيتم تفصيل خصوصيات اإلدارة يف املجتمعات العربية �ا يف ذلك دور املحسوبية / الواسطة يف

س� األعل. عالوة عىل ذلك، سيتم تسليط الضوء عىل العوامل التي تؤثر عىل اتخاذ القرار األخالقي يف املنطقة وتحليلها. ك سيتم معالجة قضايا

املوارد البرشية �ا يف ذلك مناقشة اسرتاتيجيات التوط¬ وتأث� ذلك عىل س� األعل (ر�ا مع الرتكيز بشكل خاص عىل مجلس التعاون الخليجي).

القضايا املتعلقة باإلدارة املهنية، وإدارة املواهب، وإدارة العلة الوافدة ستحظى أيًضا باهتم خاص.ـ

سيتم تناول قضايا التسويق �ا يف ذلك األمور املتعلقة بسلوك املستهلك واإلعالن واسرتاتيجيات التسويق واإلعالن يف األسواق العربية. ك سيتم

مناقشة اإلدارة اإلسرتاتيجية وتعقيدات التخطيط يف املنظت العربية، والتفك� االسرتاتيجي، وقيادة التغي�، وإدارة الجودة الشاملة، وإدارة

إسرتاتيجية األزمات مع إمكانية دراسة حاالت معينة يف املنطقة.ـ

يغطي الكتاب/الدليل الرشكات العائلية وريادة األعل ودور ذلك يف اقتصاديات املنطقة. نعرض للتحديات التي يواجهها مؤسسو األعل باإلضافة

إىل دوافع ريادة األعل. ك نعالج أيًضا القضايا التي تواجه الرشكات العائلية، �ا يف ذلك تخطيط التعاقب وهياكل الحوكمة. نتناول أيًضا القضايا

املتعلقة باإلدارة املالية واملحاسبة واملواضيع املرتبطة بها. نقارب أيضاً موضوع االحتيال املايل والغش املحاسبي ودور املدقق¬. ك نستكشف الدور

الذي تلعبه األدوات املالية اإلسالمية يف املنطقة.ـ

ينتهي الكتاب/الدليل بفصل تلخييص يتناول االتجاهات املستقبلية يف األعل واإلدارة يف املنطقة.ـ

مخطط أويل

يعرض الكتاب القوى

السياقية الرئيسية التي أثرت عىل

السلوك التنظيمي يف املنطقة

يهدف الكتاب أيًضا إىل تحديد العنارص

التي شكلت الشخصية العربية

والتي لها صلة باألعل

يحدد الكتاب أÒاط القيادة

السائدة يف املنطقة وبعض

العوامل التي أدت إىل ظهورها

سيتناول الكتاب أيًضا األدبيات

الناشئة التي تتناول أخالقيات

العمل يف املنطقة

صفحة 1

سيتم تناول قضايا التسويق �ا يف

ذلك األمور املتعلقة بسلوك املستهلك

واإلعالن واسرتاتيجيات التسويق

واإلعالن يف األسواق العربية

يغطي الكتاب الرشكات العائلية

وريادة األعل ودور ذلك

يف اقتصاديات املنطقة

يتناول الكتاب االتجاهات املستقبلية يف األعل واإلدارة يف املنطقة



اللغة

تقديم اقرتاح الفصل

رسوم التقديم أو النرش

تواريخ مهمة

عدد الكلت

اإلنجليزية. يتم قبول الطلبات أيًضا باللغة العربية

وسيقوم فريق التحرير بتسهيل عملية الرتجمة.ـ

ال يشء. لن تكون هناك رسوم تقديم أو نرش أو ترجمة

ºكن قبول مشاركات أقرص يف عرض حاالت رشكات معينة
كلمة 7000 - 4000

30 يونيو/حزيران 2022.ـ يرجى تقديم مقرتح الفصل الخاص يف موعد أقصاه

يرجى تقديم مقرتح �ا ال يتجاوز 200 كلمة يعرض وصًفا موجزًا ملوضوع الفصل الذي تود كتابته

وكيف يتناسب االقرتاح مع نطاق ورؤية الكتيب.ـ

قد يُطلب من املساهم¬ أيًضا العمل كمراجع¬ لهذا املرشوع.ـ

businesshandbook@aub.edu.lbتقدم اإلقرتاحات إىل الدكتور يوسف صيدا� عىل

Case Studies

املوعد النهاæ لتقديم مقرتح الفصل                       30 يونيو/حزيران 2022

التعليقات عىل الفصول املقرتحة                            15 يوليو/çوز 2022

تقديم الفصول الكاملة للمراجعة                          31 أكتوبر/ترشين األول 2022

إعادة نتائج املراجعة اإىل املؤلف¬                          30 نوفمرب/ترشين الثا� 2022

التسليم النهاæ للفصل                                        15 يناير/كانون الثا� 2023
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صفحة 2



املقدمة

سياق السلوك اإلداري يف املجتمعات العربية

Ëالعر éاالقتصاد السيايس للعا

الرتكيبة السكانية يف العاé العرË | أÒاط التوظيف

الثقافة العربية والسلوك التنظيمي

مؤسسات الرشق األوسط والسلوك اإلداري

التفك� اإلداري العرË، سياق تاريخي

الجوانب الفردية

Ëجوانب شخصية العامل العر

Ëنبذة عن العامل العر

أساليب االتصال يف الثقافة العربية

أساليب التعلم

الدين والروحانية يف العمل

القيادة

أساليب القيادة

القيادة وديناميكيات الفريق

تنمية املهارات القيادية

القيادة النسائية

فض النزاعات

أخالقيات العمل

املسؤولية االجتعية للرشكات يف الرشق األوسط

أخالقيات العمل من وجهة نظر دينية

املحسوبية / الواسطة

Ëأخالقيات العمل العر

اإلسرتاتيجية البيئية واإلدارة البيئية

إدارة املوارد البرشية

اسرتاتيجيات التعريب

إدارة االغرتاب

ادارة املهنة واملسار الوظيفي

علة املرأة وإدارة التنوع

إدارة املوهبة

صفحة 3

الجدول األويل للمحتويات



التسويق

التسويق يف املنطقة العربية

Ëاملستهلك العر

سلوك املستهلك يف األسواق العربية

اسرتاتيجيات التسويق يف مواقع محددة

اإلعالن يف السياقات العربية

األعراف الثقافية والتسويق

إسرتاتيجية األعل

التخطيط يف املنظت العربية

التفك� االسرتاتيجي والقيادة

إدارة التغي�

إدارة الجودة الكلية

صنع اإلسرتاتيجية يف حاالت األزمات

الرشكات العائلية وريادة األعل

حوافز ريادة األعل

املشاريع الريادية االجتعية

ريادة األعل النسائية

Ëالرشكات العائلية يف املجتمع العر

تعاقب الوظائف – التخطيط إلدماج الجيل الثا� والثالث من العائلة

املالية واملحاسبة

خالصة نهائية

دراسات حالة حول األعل واإلدارة يف دول عربية فردية و / أو يف صناعات معينة

Ëمهنة املراجعة يف الوطن العر

التمويل اإلسالمي

التمويل األصغر يف املنطقة

تحديات الشفافية وتنميتها/التعامل مع االحتيال املايل والغش

حوكمة الرشكات

صفحة 4
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