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عن الكاتبة

قائمة املحتويات

د .جنالء فتحي الد�سوقي �أ�ستاذ م�شارك يف �أكادميية ال�سادات للعلوم الإدارية،
ج.م.ع .يف جمال الإدارة وال�سيا�سات العامة ،وحالي ًا ع�ضو هيئة تدري�س منت�سبة
اىل جامعة البحرين مبملكة البحرين� .أ�ستاذ زائر وحا�صلة على درجة الزمالة من
ثالث جامعات بكندا :جامعة كيبك يف مونرتيال ،جامعة �أوتاوا يف �أونتاريو،
وجامعة ميموريال يف نيوفاوندالند .نالت درجة الدكتوراة الفل�سفية من جامعة
كيبك بكندا بتقدير امتياز ،ونالت درجة املاجي�سرت من كلية االقت�صاد والعلوم
ال�سيا�سية يف جامعة القاهرة بتقدير امتياز .وح�صلت على عدد من املنح واجلوائز
التقديرية الدولية يف جمال تخ�ص�صها الأكادميي.
قامت بالتدري�س يف عدد من اجلامعات امل�صرية والكندية ويف مملكة البحرين ،ويف
الربامج الدولية املختلفة لدرجة البكاروليو�س واملاج�ستري والدكتوراة وذلك بالثالث
لغات العربية والإجنليزية والفرن�سية وح�صلت على تقييم مميز تقدير ًا جلهودها
ولفل�سفتها املختلفة يف التدري�س� .أ�شرفت على عدد من الأبحاث والر�سائل العلمية
تخ�ص�صها .اعتلت ع ّدة منا�صب �إدارية يف اجلامعات مثل :نائب مدير
فى جمال ّ
من�سق الربنامج الأمريكي والإجنليزي،
مركز اال�ست�شارات والبحوث والتطويرّ ،
ومدير وحدة �ضمان اجلودة واالعتماد يف �أكادميية ال�سادات للعلوم االدارية،
ج.م.ع ،.ورئي�س اللّجنة التعليمية واملهنية يف املنظمة الإفريقية للبيئة يف جامعة
كيبك يف كندا .كما تولت من�صب امل�ست�شار التنفيذي ملبادرة التمكني الإقت�صادي
للمر�أة يف الأمم املتحدة بامل�شاراكة مع وزارة القوي العاملة و الهجرة ،ج.م.ع.
كما �أنها ع�ضو ًا بعدد من اللجان الأكادميية بق�سم الإدارة و الت�سويق بكلية �إدارة
االعمال  -جامعة البحرين.
هى �أي�ض ًا ٌم�ست�شار و خبري التدريب يف التنمية والتطوير امل�ؤ�س�سي وقد ح�صلت على
ال�شهادات التقديرية يف هذا املجال من منظمة الأمم املتحدة للطفولة – يوني�سيف
يف كيبك كندا ومن وزارة اخلارجية امل�صرية  -معهد ال�سلك الدبلوما�سي و من
معهد �إعداد القادة التابع ملجل�س الوزراء ج.م.ع .وكذلك من مركز خدمة املجتمع
والتعليم امل�ستمر يف جامعة البحرين.
الدكتورة جنالء الد�سوقي لها عدة �أبحاث ون�شر علمي فى ّ
جملت علمية دولية
وم�ؤمترات حمكّ مة دولي ًا .كما �أنها ع�ضو جمل�س حترير وحمكم للأبحاث العلمية يف
عدد من املجالت العلمية املحكمة الدولية واملحلية .وقد ح�صلت حديث ًا على ال�شهادة
التقديرية للتم ّيز يف البحث العلمي وكذلك ال�شهادة التقديرية للتميز يف التدري�س
بتخ�ص�ص الإدارة وال�سيا�سات العامة من الهيئة الدولية للبحث العلمي Venus
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ملخـ�ص
ّ

تعمل املنظمات العامة اليوم و�سط جو من التحديات املحلية والدولية باحثة عن كيفية مواكبة متغريات البيئة اخلارجية من ناحية ،ورفع كفاءة وفاعلية �أدائها من
ناحية �أخرى .فمنذ بداية الت�سعينيات ،اجتهت احلكومة امل�صرية ب�شكل مكثّف نحو �إعادة هيكلة القطاعات الرئي�سية يف القطاع العام ومن بينها القطاع امل�صريف.
و�سنقوم يف هذا البحث بدرا�سة حتليلية لعملية الإ�صالح الإداري التي يتبناها القطاع امل�صريف العام يف م�صر با�ستخدام املنهج املعريف لتقييم تطور املنظومة
الفكرية امل�ساندة لعملية الإ�صالح الإداري �ضمن م�ؤ�س�سة البنك الأهلي امل�صري .تركّ ز الدرا�سة على حتليل مقارن للمنظومة الفكرية ال�سائدة لدى العاملني يف
البنك الأهلي امل�صري بني عامي  2010و ،2014با�ستخدام وحدات التحليل التالية :القيم ال�سائدة ،ومفردات التغيري ،والثقافة التنظيمية املرتبطة بعملية الإ�صالح
الإداري .وي�ستند البحث �إىل النموذج الذي قدمه حممد �شريح ولو�سي رويارد ( )Charih and Rouillard, 1997لهذا الغر�ض .ت�ؤ ّيد نتائج البحث �أن عملية
الإ�صالح الإداري يف القطاع امل�صريف العام امل�صري قد حققت العديد من الإجنازات الإيجابية لكنها ما زالت بحاجة �إىل مزيد من �سيا�سات التخطيط امل�ستدامة
1
بهدف التو�صل �إىل ت�أ�صيل ثقافة الإ�صالح الإداري داخل هذا القطاع.

مقدمة

تعمل املنظمات العامة اليوم يف ظل العديد من املتغريات املالية واالقت�صادية ،وحتت وط�أة العديد من التحديات املحلية والدولية باحثة عن كيفية مواكبة متغريات
البيئة اخلارجية من ناحية ،وكفاءة وفاعلية �أدائها من ناحية �أخرى ،الأمر الذي دفع بها �إىل الأخذ ب�سيا�سات االبتكار والتغيري واالجتاه نحو تطوير النظريات
واملمار�سات اخلا�صة بالعملية الإدارية .وبالفعل� ،شهدت حكومات الدول �إ�صالحات جذرية اقتدا ًء مبفهوم جديد للإدارة يعرف با�سم الإدارة العامة احلديثة
( )The New Public Managementبهدف دعم قدراتها على اال�ستجابة ال�سريعة ملهامها يف ظل بيئة عاملية متغرية ومبا يتيح لها مقاربة املخاطر املحيطة بها،
وال �سيما مناف�سة ال�سوق املحتدمة ،والعمل بالتايل على حتقيق القيمة الف�ضلى من كل ن�شاطاتها ،وال�سعي لك�سب ر�ضا عمالئها واملواطنني بو�صفه الأ�سا�س يف
بقاء املنظمة وا�ستمراريتها .وقد مثلت هذه الإ�صالحات نقلة نوعية يف العمليات الإدارية� ،إذ �ساهمت يف حتفيز املنظمات العامة على االبتكار وعلى اتخاذ خطوات
جادة لتغيري املفاهيم اخلا�صة بالإدارة التقليدية ( )Hood, 1991; Osborne and Gaebler, 1993بهدف حتقيق االن�سجام بني العاملني من جهة ،وبني توجهات
الإدارة احلديثة نحو الإ�صالح من جهة �أخرى ،مبا ميكّ ن من حتقيق �أهداف املنظمة ،وتطلّب الأمر تدريبات م�ؤ�س�سية مالئمة ت�ستجيب لديناميات التغيري وتعمل
على تغيري العقلية ال�سائدة وتت�سم باملرونة واالبتكار وتنمية الوعي مبفهوم الربح واخل�سارة لديها .لذا �شهدت املنظمات �إن�شاء دوائر ،مثل دوائر البحث والتطوير
ووحدات التطوير التنظيمي التي تُعنى بالتغيري والإبداع والثقافة التنظيمية� ،إذ ثبت �أن الأخرية �إما �أن تكون عام ًال م�ساعد ًا يف عملية التغيري و�إما عام ًال معوق ًا
ن�شرت العديد من الدرا�سات التي تتناول مفاهيم الإدارة احلديثة والأطر العلمية وما تنطوي عليه من نتائج مت التو�صل �إليها من م�ضامني تطبيقية هامة،
لها .وقد ُ
وبالن�سبة �إىل هذه الدرا�سة ف�إنها ت�ستلهم العديد من النظريات واملفاهيم واملناهج التطبيقية يف �سعيها ملقاربة الإجنازات الإيجابية التي حققها القطاع امل�صريف
العام يف م�صر ،ف�ض ًال عن اخلروج بخال�صات ومقرتحات ت�ساهم يف ت�أ�صيل ثقافة الإ�صالح داخل القطاع العام.

�أو ًال :القطاع امل�صريف امل�صري (�سيا�سات الإ�صالح)

يعترب قطاع اخلدمات امل�صرفية يف م�صر بني �أقدم قطاعات اخلدمات امل�صرفية املوجودة يف املنطقة العربية و�أكربها ،كما ي�ؤدي دور ًا حيوي ًا يف عملية التنمية
تتكون من البنوك املحلية وغري املحلية ،وي�شمل البنوك املتخ�ص�صة وامل�ؤ�س�سات املالية العاملة يف
ويتكون القطاع امل�صريف من امل�صارف التجارية التي ّ
املحليةّ .
جماالت اال�ستثمار واالئتمان يف قطاعات ال�صناعة والزراعة والإ�سكان والتنمية الريفية ،ف�ض ًال عن الكثري من الفروع التابعة لهذه البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية.
ويف �أوائل الت�سعينيات ،اجتهت احلكومة امل�صرية نحو تنفيذ خططها لإ�صالح ال�سيا�سات النقدية واملالية يف البالد و�سط قناعة �سائدة يف �أو�ساطها ب�ضرورة
رفع كفاءة �أداء النظام امل�صريف مبا ي�ساهم يف ارتفاع معدالت النمو االقت�صادي والإنتاجية .ومع تزايد �أهمية دور القطاع امل�صريف يف تعبئة مزيد من املدخرات
وتوجيهها بحيث ت�ضمن التوزيع الأمثل على اال�ستثمارات ،تعززت النظرة ال�سائدة يف الأو�ساط احلكومية امل�صرية ب�أن الإقدام على ا�سرتاتيجية �شاملة لإ�صالح
البنوك من �ش�أنه �أن ي�ؤدي بال�ضرورة �إىل رفع كفاءة �أداء القطاع امل�صريف يف جمال تقدمي خدمات متنوعة غري تقليدية وبجودة �أعلى من املعدالت التي هي
عليها الآن ،مع الت�شديد على �أهمية مبادئ ال�شفافية ومالءمة معايري املحا�سبة والرقابة للمعايري املحلية والدولية (ال�صفحة الإلكرتونية الر�سمية للهيئة العامة
لال�ستعالمات يف م�صر ،مراحل تطور البنوك).

ثاني ًا :املدخل املعريف لتحليل ال�سيا�سات العامة

يعترب املدخل املعريف من املداخل احلديثة ن�سبي ًا لتحليل ال�سيا�سات العامة� 2،إذ تبنته جمموعة من الباحثني منذ �أوا�سط الثمانينيات (Sabatier and Schlager,

 )2000ذلك ب�أنه ي�سعى لفهم ال�سيا�سات من خالل حتليل امل�صفوفات املعرفية واملعيارية ملختلف الأطراف الفاعلة ( .)Muller and Surel 1998, p.47كما �أنه
يلقي ال�ضوء يف الأ�سا�س ،وبعك�س مداخل حتليل ال�سيا�سات العامة الأخرى ،على الأفكار والقيم والقناعات التي ت�ساهم بدورها يف �صناعة ال�سيا�سات ويف كيفية

الكلمات املفتاح:

املنهج املعريف ،قيم الإ�صالح الإداري ،مفردات التغيري ،الثقافة التنظيمية ،البنك
الأهلي امل�صري
4
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حتديد امل�شكالت وحتديد البدائل املختلفة التخاذ القرارات (.)Braun and Busch ,1999 . pp.22-23

وي�ؤكد باتريك ها�سنتفل (� )HASSENTEUFEL . 2008. p.109أهمية املنظومة الفكرية اجلماعية التي جتمع كل الأطراف املعنية وكل م ّتخذي القرار ،والتي
بدورها تقوم على اتفاق جماعي ،وعلى ر�ؤية ومنظومة فكرية موحدة ل�صنع �سيا�سة بعينها� .أما كاهيل و�أوفرمان ( )Cahill and Overman, 1990فقد طرحا
عاملني مهمني فيما يتعلق بالنواحي املعرفية التي قد ت�ؤثر على عملية �صنع القرار؛ يرتبط العامل الأول باملنطق التحليلي وهو ما يتعلق بالقدرة على ا�ستنباط
عالقات حمتملة بني خمتلف املتغريات للخروج مبعلومات جديدة ،بينما برتبط العامل الثاين بالتفكري املنطقي الذي يرتبط بدوره بالقدرة على فهم احلجج وحتليلها
وتقييمها .بدوره �ألقى �إيرهارد فريدبريغ ( )Friedberg, 1993ال�ضوء على االختالفات التي قد مت ّيز العقالنية الذاتية عن العقالنية املو�ضوعية "subjective
 ، "and objective rationalityالفت ًا �إىل �أن العقالنية الذاتية هي نتيجة حمددين رئي�سيني؛ يرتبط املحدد الأول مبكانة �صانع القرار ودرجته الوظيفية يف �سياق
عمل معني ،بينما يرتبط املحدد الثاين بالنواحي العقلية واملعرفية والعاطفية اخلا�صة ب�صانع القرار.
ومن العنا�صر املميزة لهذا املدخل هي الرتكيز على حمددات "اجلدل"و"املعنى" التي تعك�س "الر�ؤيا العامة" ل�صانعي ال�سيا�سات (Knoepfel et al. 2007,
 .)p. 8وقد �أ�شار جون كينغدون (� )Kingdon, 1984إىل �أن �أفكار الأطراف املعنية هي يف حد ذاتها ت�ؤدي دور ًا هام ًا كالدور الذي ت�ؤديه ال�ضغوط ال�سيا�سية
يف �صنع ال�سيا�سات العامة."ideas turn out to be as important as political pressures in public policymaking" (Kingdon 1984, p. 151( .
ثمة ثالثة �أطر رئي�سية مت تطويرها منذ الثمانينيات لتحديد املفاهيم الرئي�سية للمدخل املعريف لتحليل ال�سيا�سات العامة ،هي� :أو ًال ،ما ي�سمى بالإطار املعريف \
النموذج “ ”paradigmالذي قدمه بيرت هول ()Hall, 1993, 1989؛ ثاني ًا ،الإطار الذي تناول منظومة املعتقدات حتت م�سمى " "Advocacy Coalitionوالذي
عر�ضه بول �ساباتييه وهانك جنكينز � -سميث ()Sabatier and Jenkins-Smith 1993, 1999؛ ثالث ًا ،الإطار الذي يعرف با�سم املرجعيات “the notion of
 ،”referentialوالذي قدمه برونو جوبري وبيار مولر( ، )Jobert and Muller 1987و�أالن فور و�آخرون ( ،)Faure et al. 1995وبيار مولر و�إيف �سوريل
(� 3.)Muller and Surel 1998, p. 48أخري ًا ،فقد �أ�شاد بيرت نوبفل ( )Knoepfel et al., 2001ب�أهمية هذا املدخل وامل�ساهمات القيمة التي ق ّدمها ،وخ�صو�ص ًا
وجه بقية الباحثني انتقادات هامة �إىل هذا املدخل� ،أه ّمها �أنه من ال�صعب ا�ستخدامه
يف جمال الإدارة وال�سيا�سات العامة ،ويف جمال دعم اتخاذ القرار ،يف حني ّ
بطريقة عملية ب�سبب طبيعة التحليل التي ي ّتبعها.

ثالث ًا :البنك الأهلي امل�صري

يعترب البنك الأهلي امل�صري من �أقدم البنوك التي �أُن�شئت يف م�صر عام  4 .1898وا�ستمر هذا البنك يف تقدمي خدماته للمواطنني على مدار تاريخه الطويل وحتى
اليوم ،على الرغم من الفرتات ال�صعبة التي مرت بها م�صر م�ؤخر ًا والثورات املتتالية وعدم اال�ستقرار االقت�صادي يف البالد.
ويهدف هذا البحث �إىل تقييم تطور املنظومة الفكرية امل�ساندة لعملية الإ�صالح الإداري يف القطاع امل�صريف العام امل�صري عرب تطبيقه على البنك الأهلي امل�صري.
كما تقدم الدرا�سة حتلي ًال مقارن ًا بني املنظومة الفكرية ال�سائدة لدى العاملني يف البنك الأهلي امل�صري عام  2010وتطور هذه املنظومة يف عام  ،2014وذلك عرب
ا�ستخدام املنهج املعريف لتحليل ال�سيا�سات العامة (راجع امللحق) ،وباال�ستناد �إىل النموذج الذي قدمه لهذا الغر�ض �شريح ورويار ,Charih and) (Rouillard
 1997يف درا�ستهما بعنوان "الإدارة العامة احلديثة" ،وحددا فيه الفروق اجلوهرية التي مت ّيز الإدارة العامة احلديثة عن الإدارة التقليدية� .إذ تو�صال �إىل �إمكان
درا�سة هذه الفروق من خالل وحدات التحليل الأ�سا�سية التالية :نقاط الرتكيز؛ الو�سائل امل�ستخدمة؛ ال�سمات املميزة للعاملني يف القطاع العام؛ القيم ال�سائدة؛
مفردات التغيري امل�ستخدمة؛ الثقافة التنظيمية ال�سائدة؛ ال�شكل التنظيمي امل�ستخدم .و�سوف نركز يف هذا البحث على ثالث نقاط منها فقط ،هي :القيم ال�سائدة
ومفردات التغيري والثقافة التنظيمية .ولتحقيق الهدف املذكور لهذا البحث ،اختريت عينة ع�شوائية من  120موظف ًا من العاملني يف الفرع الرئي�سي للبنك الأهلي
امل�صري ،ويف خمتلف امل�ستويات الإدارية ،العليا والو�سطى والتنفيذية ،يف عام  ،2010ومت تكرار اخلطوات نف�سها على عينة ع�شوائية �أخرى من احلجم
نف�سه يف عام  .2014ويف �سبيل احلفاظ على �سرية �أ�سماء امل�شاركني مل يت�ضمن جدول رقم  :1مقارنة القيم امل�ؤ�س�سية اخلا�صة بالإدارة احلديثة بالقيم
ً
اال�ستبيان �س�ؤاال عن ا�سم امل�شارك ،بل اكتفى ب�س�ؤال عن نوع الوظيفة التي امل�ؤ�س�سية ال�سائدة يف الإدارة التقليدية
ي�ؤديها يف البنك .كما ت�ضمن ثالث وحدات من الأ�سئلة املغلقة كل جمموعة منها
القيم ال�سائدة
لها عالقة بالنقاط التالية على التوايل :القيم ال�سائدة ومفردات التغيري والثقافة
الإدارة التقليدية
الإدارة احلديثة
التنظيمية (انظر امللحق رقم  .)1ومت جتميع البيانات وتدوينها وحتليلها باالعتماد
Ó Óامل�س�ؤولية
على الربنامج الإلكرتوين  ATLAS TIالذي يتيح التو�صل �إىل التحليلني الكيفي Ó Óريادة الأعمال
Ó Óاحلذر
والكمي يف �آن واحد.
Ó Óحرية املدراء
حتليل البيانات والنتائج امل�ستخل�صة:
Ó Óالثبات
Ó Óاملرونة
�أ .القيم ال�سائدة اخلا�صة بالإ�صالح الإداري
Ó Óالإبداع
مت االعتماد يف هذا البحث على مقاربة �شريح ورويارد (Ó Ó Charih and Rouillard,احلما�س
 )1997ب�ش�أن الفروقات يف القيم امل�ؤ�س�سية التي متيز الإدارة احلديثة عن الإدارة
Ó Óاملخاطرة
التقليدية ،والتي جرى حتديدها يف اجلدول التايل:
امل�صدرCharih and Rouillard (1997), pp. 27-45 :
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كما مت جتميع البيانات عن القيم ال�سائدة يف البنك الأهلي امل�صري ،والتي لها عالقة مبناخ الإ�صالح الإداري ،وفق املقاربة املذكورة �أعاله مع مقارنة نتائج البحث
احلايل بنتائج البحث لعام  ،2010وذلك على النحو التايل:
جدول رقم  :2ن�سب تطور القيم امل�ؤ�س�سية احلديثة لدى العاملني يف البنك الأهلي امل�صري بني عامي  2010و2014

القيم ال�سائدة

2010

2014

لي�س بال�ضبط

لي�س بال�ضبط

نعم

ال

نعم

ال

% 52
 63فرد ًا

% 31
 37فرد ًا

% 17
 20فرد ًا

ريادة الأعمال

% 17
 20فرد ًا

% 33
 40فرد ًا

% 50
 60فرد ًا

% 66.5
 80فرد ًا

% 8.5
� 10أفراد

حرية املدراء

% 12.5
 15فرد ًا

% 62.5
 75فرد ًا

% 25
 30فرد ًا

% 25
 30فرد ًا

% 25
 30فرداً

املرونة

% 21
 25فرداً

% 54
 65فرداً

% 25
 30فرداً

% 33
 40فرداً

% 42
 50فرداً

الإبداع

% 50
 60فرداً

% 17
 20فرداً

% 33
 40فرداً

% 54
 65فرداً

% 12.5
 15فرد ًا

% 33.5
 40فرد ًا

احلما�س

% 52.5
 63فرد ًا

% 21.5
 26فرد ًا

% 26
 31فرد ًا

% 58
 70فرد ًا

% 17
 20فرد ًا

% 25
 30فرد ًا

املخاطرة

% 11
 13فرد ًا

% 58
 70فرد ًا

% 31
 37فرد ًا

% 8.5
� 10أفراد

% 66.5
 80فرد ًا

% 25
 30فرد ًا

�شكل رقم  :1ن�سب تطور القيم امل�ؤ�س�سية احلديثة يف البنك الأهلي امل�صري بني
يظهر اجلدول رقم  2وال�شكل رقم  1فيما يتعلق بتحليل الأرقام والن�سب عامي  2010و2014
العائدة �إىل القيم ال�سائدة يف البنك الأهلي امل�صري ل�سنة � ،2010أن قيمتي
احلما�س (� 63شخ�ص ًا ميثلون  %52.5من جمموع � 120شخ�ص ًا) والإبداع
توزع اجابات مفردات الع ّينة بالن�سنة اىل عددهم
ّ
(� 60شخ�ص ًا ميثلون  )%50هما من القيم الأكرث قبو ًال لدى العاملني يف
البنك الأهلي امل�صري .كما يتبني �أن القيم املعطاة حلرية املدراء (� 75شخ�ص ًا
ميثلون  )%62.5واملخاطرة (� 70شخ�ص ًا ميثلون  )%58واملرونة (65
�شخ�ص ًا ميثلون  )%54تعترب من الأقل تداو ًال بينهم .يف حني حتوز قيم مثل
ريادة الأعمال (� 60شخ�ص ًا ميثلون  )%50مرتبة متو�سطة مع بروز اجتاه
نحو ت�أ�صيلها يف القيم ال�سائدة لدى البنك.
وبتحليل الأرقام والن�سب للقيم ال�سائدة يف البنك الأهلي امل�صري ل�سنة
 ،2014يتبني �أن قيمتي احلما�س (� 70شخ�ص ًا ميثلون  %58من جمموع
� 120شخ�ص ًا) والإبداع (� 65شخ�ص ًا ميثلون  )%54ما زالتا بني القيم الأهم لدى العاملني يف البنك� ،أ�ضيفت �إليهما قيمة م�ؤ�س�سية جديدة هي ريادة الأعمال (63
�شخ�ص ًا ميثلون  ،)%52وال�سبب يف ذلك ،بر�أينا ،يعود �إىل انت�شار مبد�أ ريادة الأعمال وحماولة ت�أ�صيله يف كثري من بنوك القطاع العام يف م�صر ،وخ�صو�ص ًا
يف الآونة الأخرية .كما يتبني �أن القيم املعطاة حلرية املدراء (� 80شخ�ص ًا ميثلون  )%66.5واملخاطرة (� 80شخ�ص ًا ميثلون  )%66.5واملرونة (� 50شخ�ص ًا ميثلون
 )%42ال تزال حتظى ب�أقل ن�سبة اهتمام بني العاملني.
ولدى مقارنة تطور القيم ال�سائدة يف البنك الأهلي امل�صري بني عامي  2010و ،2014يتبني �أنها ات�سمت يف معظمها بالثبات الن�سبي ،وبامليل �إىل الت�أ�صيل مع
التغي يف القيم ال�سائدة ال ميكن مالحظته يف املدى الق�صري ،و�إىل �أن فرتة ال�سنوات
وجود تغريات طفيفة فقط .ويف هذا ال�صدد ،ال بد من لفت االنتباه �إىل �أن ّ
الثالث الفا�صلة بني الدرا�ستني غري كافية لإظهار التغيريات احلا�صلة على م�ستوى الثقافة التنظيمية ،وبالتايل ف�إن درا�سة �أخرى لتحقيق هذا الغر�ض قد تكون
مهمة يف املدى البعيد.
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ب .مفردات التغيري اخلا�صة بالإ�صالح الإداري

تظهر الفروقات التي مت ّيز الإدارة احلديثة عن الإدارة التقليدية بح�سب �شريح ورويارد ( )Charih and Rouillard, 1997يف عدد من م�صطلحات ومفردات
املعبة عن ثقافة الإ�صالح الإداري بتلك ال�سائدة يف ثقافة الإدارة التقليدية على النحو التايل:
امل�ؤ�س�سية ال�سائدة .ويقارن اجلدول �أدناه املفردات ّ

جدول رقم  :3مقارنة مفردات التغيري اخلا�صة بالإ�صالح الإداري
باملفردات ال�سائدة يف الإدارة التقليدية

الإدارة احلديثة
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó

مفردات التغيري

�شكل رقم  :2ن�سب تطور مفردات التغيري اخلا�صة بالإ�صالح الإداري يف البنك
الأهلي امل�صري بني عامي  2010و2014

الإدارة التقليدية

توزع اجابات مفردات الع ّينة بالن�سنة اىل عددهم
ّ

Ó Óامل�صلحة العامة
Ó Óالعدالة االجتماعية
Ó Óالإجراءات القانونية الواجبة

Óخدمة العمالء
Óاجلودة
Óاملهارات
Óمبد�أ الإدارية
Óالتمكني
Óاخل�صخ�صة

امل�صدرCharih and Rouillard (1997), pp. 27-45 :

جدول رقم  :4ن�سب تطور مفردات التغيري اخلا�صة بالإ�صالح الإداري لدى العاملني يف البنك الأهلي امل�صري بني عامي  2010و2014
نعم
% 87
� 104أفراد

2010
ال
%0
 0فرد

لي�س بال�ضبط
% 13
 16فرد ًا

اجلودة

% 85
� 102أفراد

%2
 2فردان

% 13
 16فرد ًا

% 95
 114فرد ًا

املهارات

% 90
� 108أفراد

%0
 0فرد

% 10
 12فرد ًا

% 98
 118فرد ًا

%0
 0فرد

مبد�أ الإدارية

% 10
 12فرد ًا

% 32
 38فرد ًا

% 58
 70فرد ًا

% 15
 18فرد ًا

% 35
 42فرد ًا

% 50
 60فرد ًا

التمكني

% 26
 31فرد ًا

% 22
 26فرد ًا

% 52
 63فرد ًا

% 90
� 108أفراد

%2
 2فردان

%8
� 10أفراد

اخل�صخ�صة

%2
 2فردان

% 95
 114فرد ًا

%3
� 4أفراد

% 25
 30فرد ًا

% 70
 84فرد ًا

%5
� 6أفراد

مفردات التغيري
خدمة العمالء

			

					

نعم
% 100
 120فرد ًا

2014
ال
%0
 0فرد

لي�س بال�ضبط
%0
 0فرد

%0
 0فرد

%5
� 6أفراد
%2
 2فردان
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يظهر من حتليل الأرقام والن�سب ل�سنة ( 2010اجلدول رقم  4وال�شكل رقم � )2أن القيمة املعطاة ملفردات مثل املهارات (� 108أ�شخا�ص ميثلون  %90من جمموع
� 120شخ�ص ًا) وخدمة العمالء (� 104أ�شخا�ص ميثلون  )%87واجلودة (� 102شخ�صان ميثلون  )%85هي الأهم لدى العاملني يف البنك الأهلي امل�صري .كما
ُي�ستنتج �أن مفردة اخل�صخ�صة (� 114شخ�ص ًا ميثلون  )%95هي من املفردات الأقل حظوة لديهم .وتُعترب مفردتا مبد�أ الإدارية (� 70شخ�ص ًا ميثلون )%58
والتمكني (� 63شخ�ص ًا ميثلون  )%52من مفردات التغيري ذات ال�صلة املتو�سطة بالعاملني ،والتي يف طريقها �إىل الت�أ�صيل داخل البنك.
وبتحليل الأرقام والن�سب فيما يتعلق مبفردات التغيري يف البنك الأهلي امل�صري ل�سنة  ،2014ن�ستنتج �أن القيم املتعلقة بخدمة العمالء (� 120شخ�ص ًا ميثلون
 %100من جمموع � 120شخ�ص ًا) واملهارات (� 118شخ�ص ًا ميثلون  )%98واجلودة (� 114شخ�ص ًا ميثلون  )%95ال تزال تُعترب الأهم ،وهي ذات �صلة قوية
بالعاملني يف البنك مع وجود تغيري وا�ضح يف الن�سب �إيجاب ًا ،بالإ�ضافة �إىل ظهور قيمة جديدة هي التمكني (� 108أ�شخا�ص ميثلون  .)%90وهذا الأمر �سببه
االجتاه نحو تعميق م�شاركة العاملني يف اتخاذ القرارات ،وخ�صو�ص ًا بعد ثورتي  25كانون الثاين/يناير  2011و 30حزيران/يونيو  2013اللتني عمقتا مبد�أي
الدميقراطية وحرية الر�أي .كما ن�ستنتج �أن القيمة املعطاة للخ�صخ�صة (� 84شخ�ص ًا ميثلون  )%70ما زالت تُعترب من مفردات التغيري الأقل �صلة بالعاملني يف البنك
مع تراجع مكانتها لديهم مقارنة بعام � .2010أخري ًا ،يبقى مبد�أ الإدارية (� 60شخ�ص ًا ميثلون  )% 50من مفردات التغيري ذات ال�صلة املتو�سطة باملوظفني والتي
هي يف طريقها �إىل الت�أ�صيل داخل البنك ،مع تراجع مكانتها �أي�ض ًا لدى العاملني مقارنة بعام .2010
لدى مقارنة تطور مفردات التغيري داخل البنك الأهلي امل�صري بني عامي  2010و ،2014ميكن ب�شكل عام مالحظة تطور ملحوظ على �صعيد املفردات الإيجابية
التي لها عالقة قوية بالبيئة الداخلية للبنك ،مثل خدمة العمالء واملهارات واجلودة والتمكني ،والتي تت�سم بالت�أ�صيل يف هذه البيئة .فخالل فرتة الدرا�سة ظهرت
زيادة ن�سبية ملحوظة يف معدالت التغيري ،وذلك نتيجة �سيا�سات تطوير املوارد الب�شرية و�سيا�سات اجلودة واالعتماد ،و�أي�ض ًا �سيا�سات خدمة العمالء ومواكبة
التوقعات العالية للعميل املتبعة يف البنوك امل�صرية كافة ،وخ�صو�ص ًا يف الآونة الأخرية ،بالإ�ضافة �إىل املناف�سة ال�شديدة بني البنوك على اختالف طبيعتها ،العامة
�أو اخلا�صة.

ج .الثقافة التنظيمية اخلا�صة بالإ�صالح الإداري

عر�ض �شريح ورويارد ( )Charih and Rouillard, 1997بع�ض خ�صائ�ص الثقافة التنظيمية التي متيز الإدارة احلديثة عن الإدارة التقليدية ،وهي على
ال�شكل التايل:
جدول رقم :5مقارنة الثقافة التنظيم ّية اخلا�صة بالإ�صالح الإداري باملفردات
ال�سائدة يف الإدارة التقليدية

الإدارة احلديثة
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó

الثقافة التنظيم ّية

Óالقطاع اخلا�ص
Óاالبتكار
�Óإدارة الأعمال
Óاملحا�سبة بالنتائج
Óف�صل ال�سيا�سة عن الإدارة

Ó
Ó
Ó
Ó
Ó

الإدارة التقليدية

Óالبريوقراطية-التدرج الوظيفي
Óاملبد�أ الوظيفي
Óالثبات
Óاملحا�سبة القائمة على العمليات
Óاجلمع بني ال�سيا�سة والإدارة

امل�صدرCharih and Rouillard (1997), pp. 27-45 :

�شكل رقم  :3ن�سب تطور الثقافة التنظيمية يف البنك الأهلي بني عامي 2010
و2014
توزع اجابات مفردات الع ّينة بالن�سنة اىل عددهم
ّ
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جدول رقم  :6ن�سب تطور الثقافة التنظيمية لدى العاملني يف البنك الأهلي بني عامي  2010و2014
نعم
%3
� 4أفراد

2010
ال
% 90
� 108أفراد

لي�س بال�ضبط
%7
� 8أفراد

االبتكار

% 90
� 108أفراد

%2
 2فردان

%8
� 10أفراد

% 92
� 110أفراد

�إدارة الأعمال

% 85
 102فردان

%2
 2فردان

% 13
 16فرد ًا

% 87
� 104أفراد

%5
� 6أفراد

املحا�سبة بالنتائج

% 10
 12فرد ًا

% 22
 26فرد ًا

% 68
 82فرد ًا

% 65
 78فرد ًا

% 10
 12فرد ًا

% 25
 30فرد ًا

ف�صل ال�سيا�سة
عن الإدارة

%2
 2فردان

% 95
 114فرد ًا

%3
� 4أفراد

% 80
 96فرد ًا

% 12
 14فرد ًا

%8
� 10أفراد

الثقافة التنظيمية
القطاع اخلا�ص

نعم
%3
� 4أفراد

2014
ال
% 92
� 110أفراد

لي�س بال�ضبط
%5
� 6أفراد

%3
� 4أفراد

%5
� 6أفراد
%8
� 10أفراد

يظهر حتليل الأرقام والن�سب ل�سنة ( 2010اجلدول رقم  5وال�شكل رقم � ،)3أن قيمتي االبتكار (� 108أ�شخا�ص ميثلون  %90من جمموع � 120شخ�ص ًا) ،و�إدارة
الأعمال (� 102شخ�صان ميثلون  )%85تُعتربان من �أهم حمددات الثقافة التنظيمية ذات ال�صلة القوية بالعاملني يف البنك الأهلي امل�صري .كما يتبني �أن ف�صل
ال�سيا�سة عن الإدارة (� 114شخ�ص ًا ميثلون  )%95والقطاع اخلا�ص (� 108أ�شخا�ص ميثلون  )%90هما مفردتان من مفردات الثقافة التنظيمية التي حتظى ب�أقل
�صلة بالعاملني ،بينما تُعترب املحا�سبة بالنتائج (� 82شخ�ص ًا ميثلون  )%68من مفردات الثقافة التنظيمية ذات ال�صلة املتو�سطة بالعاملني لكنها يف طريقها �إىل
الت�أ�صيل داخل البنك.
وبتحليل الأرقام والن�سب ل�سنة  ،2014يتبني �أن القيمة املعطاة ملفردتي االبتكار (� 110أ�شخا�ص ميثلون  %92من جمموع � 120شخ�ص ًا) و�إدارة الأعمال (104
�أ�شخا�ص ميثلون  )%87ال تزال من القيم املحددة للثقافة التنظيمية ذات ال�صلة القوية بالعاملني يف البنك مع وجود تغيري وا�ضح يف الن�سب �إيجاب ًا .بالإ�ضافة �إىل
ذلك ،ا�ستحوذت قيمة جديدة على الثقافة التنظيمية هي القمية املعطاة لف�صل ال�سيا�سة عن الإدارة (� 96شخ�ص ًا ميثلون  )%80وللمحا�سبة بالنتائج (� 78شخ�ص ًا
ميثلون  ،)%65وميكن تف�سري هذا الأمر بر ّده �إىل ثورتي  25كانون الثاين/يناير  2011و 30حزيران/يونيو  2013اللتني عمقتا مبد�أ ف�صل ال�سيا�سة عن الإدارة،
ف�ض ًال عن التوجه �إىل تعيني �أفراد تكنوقراط يف الأ�سا�س ،وبالتايل �أ�صبحت امل�ساءلة تقوم على مبد�أ حتقيق النتائج املرجوة واالعتماد على مبد�أ املحا�سبة بالنتائج.
كما ن�ستنتج �أن الثقافة التنظيمية املرتبطة بالقطاع اخلا�ص (� 110أ�شخا�ص ميثلون  )% 92ما زالت حتظى ب�أقل �صلة بالعاملني يف البنك مع وجود تقدم طفيف
فيما يتعلق بر�أي العاملني بها.
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اخلامتة والتو�صيات

تواجه املنظمات العامة حتدي ًا ب�ش�أن مدى مواءمة ومالءمة نظمها للمتغريات ال�سريعة واملتالحقة يف البنية االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية التي تعر�ضت لها
املتغي على املنظمات �إعادة النظر يف دور اجلهاز الإداري لديها ،وو�ضع ا�سرتاتيجيات للموارد الب�شرية
على مدى العقود ال�سابقة وال تزال .ويطرح هذا الواقع ّ
تتنا�سب مع نظام جديد يف عالقات العمل يقوم على حتقيق �أق�صى درجة من التعاون والتن�سيق واالن�سجام بني املدراء والعاملني يف املنظمة ،ومبني على الثقة
والوالء وعلى ت�شارك امل�س�ؤولية يف تقدمي منتجات ذات جودة عالية وخدمات بكلفة منا�سبة ومبا يحقق الر�ضا لعمالئها .ويف �سياق التحول نحو �إدارة حديثة
ا�ستقرت النظرة �إىل اعتبار التدريب وبعث ثقافة تنظيمية جديدة وحتفيز العاملني من �أف�ضل �أنواع اال�ستثمارات التي تقوم بها املنظمة ،وذلك انطالق ًا من اعتبار �أن
الثقافة التنظيمية تت�أثر بالطريقة التي تعمل بها املنظمة ،ومتار�س ت�أثريها على �أن�شطة املنظمة وخمرجاتها ،مبا يف ذلك الت�أثري على �أفق عملية الإ�صالح الإداري.
ويتمثل الهدف الرئي�سي لهذا البحث يف حتليل املنظومة الفكرية امل�ساندة لعملية الإ�صالح الإداري يف القطاع امل�صريف العام امل�صري عرب تطبيقها على البنك
الأهلي امل�صري ،والتو�صل �إىل تقييم مدى ت�أ�صل ثقافة الإدارة احلديثة امل�ساندة للعملية الإ�صالحية لدى العاملني ،والإ�ضاءة على �أماكن ال�ضعف مبا يتيح
للمنظمات العامة و�ضع ال�سيا�سات واخلطط والربامج املالئمة و�إدراج املوارد الالزمة للتدريب يف موازنة الربامج لتعزيز الثقافة التنظيمية للموظفني من جميع
الرتب ،وذلك متا�شي ًا مع هدف املنظمة املتمثل يف ت�شجيع تغيري الثقافة داخل املنظمة ،وتطوير املوظفني ،وبناء منظمة �أكرث �إنتاجية ومرونة وتركيز ًا على النتائج.
فيما يلي جدول �إي�ضاحي لتلخي�ص ومقارنة مفردات املنظومة الفكرية ال�سائدة للعاملني يف البنك االهلي امل�صري عام  2010وعام  ،2014مع �إلقاء ال�ضوء على
تطور هذه املنظومة وحماولة تقدمي اقتاراحات لل�سيا�سات الواجب اتباعها من قبل البنك حتى يت�سني له االجتاه نحو التطبيق االمثل ملبادئ الإ�صالح الإداري.
ّ
جدول رقم  :7مقارنة مفردات املنظومة الفكرية ال�سائدة للعاملني يف البنك االهلي امل�صري عام  2010وعام
عام الدراسة
وحدة التحليل

نقاط القوي

2010
نقاط الضعف

القيم السائدة

 الحماس واإلبداع تعتبرمن أهم القيم ذات الصلة
القوية بالبنك.
 ريادة االعمال تعتبر منالقيم السائدة ذات الصلة
المتوسطة بالبنك وإنها في
طريقها إلى التأصيل.

مفردات التغيير

 المهارات ،خدمة العمالء الخصخصة تعتبر منالمفردات التي تحظي بأقل
والجودة تعتبر من أهم
صلة بالبنك.
مفردات التغيير ذات
الصلة القوية بالبنك.
 مبدأ االدارية والتمكينتعتبر من مفردات التغيير
ذات الصلة المتوسطة
بالبنك وأنها في طريقها
إلى التأصيل.

أن حرية المديرين،
المخاطرة والمرونة تعتبر
من القيم التي تحظي بأقل
صلة بالبنك.

نقاط القوي

2014
نقاط الضعف

 الحماس واإلبداع مازالوا يعتبرون من أهم
القيم ذات الصلة القوية
بالبنك.
 باالضافة الي ذلكفقد استجد عليهم القيمة
التنظيمية الخاصة بريادة

حرية المديرين ،المخاطرة
والمرونة ما زالوا أيضا
يعتبرون من القيم التي
تحظي بأقل صلة بالبنك.

السياسات الواجب
اتباعها
من الضروري أن يولي
البنك اهتماما متزايد بحرية
المديرين ،المخاطرة
والمرونة حتى يتسنى
للبنك االتجاه نحو التطبيق
االمثل لمباديء االصالح
االداري.

االعمال.

الثقافة التنظيمية
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 االبتكار وادارة االعمالتعتبر من أهم محددات
الثقافة التنظيمية ذات
الصلة القوية بالبنك.
 المحاسبة بالنتائجتعتبر من مفردات الثقافة
التنظيمية ذات الصلة
المتوسطة بالبنك وإنها في
طريقها إلى التأصيل.

 االبتكار وإدارة االعمالما زالوا يعتبرون من أهم
محددات الثقافة التنظيمية
ذات الصلة القوية بالبنك.
 باالضافة الي ذلك فقداستجد عليهم التمكين.
 يظل مبدأ االدارية منمفردات التغيير ذات
الصلة المتوسطة بالبنك
وإنها في طريقها إلى
التأصيل داخل البنك

 االبتكار وادارة االعمالفصل السياسة عن االدارة
ما زالوا يعتبرون من أهم
والقطاع الخاص تعتبر من
مفردات الثقافة التنظيمة التي محددات الثقافة التنظيمية
ذات الصلة القوية بالبنك.
تحظي بأقل صلة بالبنك.
باإلضافة الي ذلك فقد
استجد عليهم الثقافة
التنظيمية الخاصة بفصل
السياسة عن االدارة وايضا
المحاسبة بالنتائج.

الخصخصة ما زالت تعتبر من الضروري ان يولي
البنك االهلي المصري
من مفردات التغيير التي
اهتماما متزايد بمفردات
تحظي بأقل صلة بالبنك.
التغيير الخاصة بمبدأ
االدارية وأيضا مبدأ
الخصخصة حتى يتسنى
للبنك االتجاه نحو التطبيق
االمثل لمباديء االصالح
االداري.

القطاع الخاص ما زال
يعتبر من الثقافة التنظيمية
التي تحظي بأقل صلة
بالبنك.

من الضروري ان يولي
البنك االهلي المصري
اهتماما متزايد بالثقافة
التنظيمية الخاصة
بسياسات واليات القطاع
الخاص حتى يتثنى للبنك
االتجاه نحو التطبيق
االمثل لمباديء االصالح
االداري.

ميكن تلخي�ص نتائج التحليل املقارن للمنظومة الفكرية للعاملني يف البنك الأهلي بني عامي  2014و 2010على ال�شكل التايل:
�Ó Óإن املنظومة الفكرية امل�ساندة لعملية الإ�صالح عر�ضة للتقدم كما للرتاجع ،فعلى �سبيل املثال حافظت قيم احلما�س والإبداع ،واملهارات ،وخدمة العمالء،
واجلودة ،واالبتكار ،و�إدارة الأعمال على �صلتها القوية بثقافة البنك الأهلي امل�صري مع وجود تغيري وا�ضح يف الن�سب �إيجاب ًا .كما تقدمت قيم مثل ريادة
الأعمال ،والتمكني ،وف�صل ال�سيا�سة عن الإدارة ،واملحا�سبة يف النتائج لت�أخذ موقع ًا متقدم ًا يف املنظومة الفكرية مقارنة بنتائج عام .2010
Ó Óال تزال القيم التي لها عالقة بحرية املدراء ،واملخاطرة ،واملرونة ،ومبد�أ الإدارية يف طريقها �إىل الت�أ�صيل داخل البنك ،وهي حتتاج بال�ضرورة �إىل مزيد من
امل�ساعي كي يخطو البنك بخطى ثابتة نحو الإ�صالح الإداري.
 Ó Óراوحت القيمة الفكرية املعطاة ملفردة اخل�صخ�صة مكانها يف الثقافة التنظيمية لدى العاملني يف البنك الأهلي امل�صري بو�صفها من مفردات التغيري التي
حتظى ب�أقل �صلة بالبنك� ،إذ �أظهرت نتائج الدرا�سة لعام  2014وجود تراجع يف مكانتها يف �آراء العاملني مقارنة بعام  .2010والأمر نف�سه ينطبق على القيم
املتعلقة ب�سيا�سات و�آليات القطاع اخلا�ص التي حظيت ب�أقل �صلة مبنظومة القيم داخل البنك ،ذلك ب�أنها يف حاجة �إىل �أن يوليها البنك الأهلي اهتمام ًا متزايد ًا
كي يت�سنى له االجتاه نحو التطبيق الأمثل ملبادئ الإ�صالح الإداري.
Ó Óتتطلب عملية تر�سيخ ثقافة م�ؤ�س�سية جديدة م�سعى طويل الأجل ،وال تكفي فرتة �أربع �سنوات لتقييم مدى التغري احلا�صل .لذا ف�إن درا�سة �أخرى لهذا
الغر�ض قد تكون مهمة يف املدى البعيد.
حتول املنظمة �إىل ثقافة م�ؤ�س�سية جديدة قائمة على الأداء يحتاج �إىل مزيد من الرتكيز وا�ستمرار التعلم ،وال �سيما �أن جمموعة من
�أخري ًا ،ال بد من الت�أكيد على �أن ُّ
العوامل االجتماعية واالقت�صادية والثقافية ت�ؤثر كثري ًا على قيم املوظفني ومفاهيمهم ،الأمر الذي يجب �أن يكون من �أولويات املنظمة لفرتة ال ُي�ستهان بها من الوقت.
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3 .3ملزيد من املعلومات عن االختالف بني ال أطر الثالثة انظر:

.Muller and Surel 1998; Muller 2003; Palier and Surel 2005; Muller 2005
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امللحق

ا�ستبيان عن �آراء العاملني يف البنك الأهلي امل�صري
الوظيفة احلالية.......................................................................... :
اخرت الإجابة التي تعرب عن وجهة نظرك اخلا�صة بعملية الإ�صالح الإداري التي يتبناها البنك االهلي امل�صري
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لي�س بال�ضبط

ريادة الأعمال
حرية املدراء
املرونة
الإبداع
احلما�س
املخاطرة

مفردات التغيري
خدمة العمالء
اجلودة
املهارات
مبد�أ الإدارية
التمكني
اخل�صخ�صة
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القطاع اخلا�ص
االبتكار
�إدارة الأعمال
املحا�سبة بالنتائج
ف�صل ال�سيا�سة عن
الإدارة
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Abstract
Evaluating the Development of the System of Values Supporting the
Administrative Reform Process of the Public Banking Sector in Egypt: an
Empirical Study of the National Bank of Egypt Comparing the Year 2014 to
2010

Dr. Naglaa Fathy El Dessouky *

Public orrganizations of today are faced with the
challenge of keeping abreast with international
developments on one hand, while improving their
own efficiency and performance on the other. Since
the early 1990’s, the Egyptian government embarked
on a plan to restructure the country's public sector,
which also included a restructuring of the public
banking sector.
This article studies the process of administrative
reform by using the cognitive approach to assess
the evolution of the value system supporting the
administrative reform process in the National Bank
of Egypt. It assesses the evolution of the value system

of the National Bank's employees between 2010 and
2014 using three sets of indicators: organizational
values, vocabulary of change, and institutional
culture.
The study relies on the model proposed by
Mohamad Charih and Lucie Rouillard (1997). The
results of this study assert that the administrative
reform of the public banking sector in Egypt has
made substantial progress but remains nonetheless
in need of the establishment of policies more related
to sustainable planning in order for the culture of
reform in this sector to become rooted within the
administration.

* Dr. Naglaa Fathy El Dessouky is an associate Professor at the Sadat Academy for Management Sciences in Egypt, and is
currently a faculty member affiliated to the University of Bahrain, Kingdom of Bahrain. She is also a visiting Professor and holds
a fellowship from the three universities in Canada: the University of Quebec - Montreal, the University of Ottawa - Ontario, and
the Memorial University of Newfoundland.
She was awarded the philosophical doctoral degree Ph.D. from the University of Quebec, with honors, and earned her master’s
degree from the Faculty of Economics and Political Sciences at Cairo University.
She has also taught in a number of Egyptian and Canadian universities as well as in the Kingdom of Bahrain, and in various
international academic programs in Arabic, English and French and has received a special recognition for her efforts and teaching
philosophy. She has also supervised a number of researches and theses.
She has occupied several administrative positions at universities such as: deputy director of the research and consultation center,
project coordinator, the unit manager for quality and accreditation and other …
Dr. Najla El Dessouky published several researches in international scientific journals and conferences. She is also a member of
the editorial board and a reviewer for many scientific journals.
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Résumé
Évaluation du développement du système des valeurs soutenant le processus
de réforme administrative du secteur bancaire public égyptien: une étude
empirique comparée de la Banque Nationale d’Egypte des deux années 2014 et
2010
Dr. Naglaa Fathy El Dessouky *

Les organisations publiques se trouvent aujourd’hui
dans une situation critique où elles doivent faire face
aux défis externes tout en renforçant leurs capacités
et en améliorant leur performance.

d’Egypte, et propose une évaluation comparée du
système régissant la panoplie comportementale
des employés de la Banque entre 2010 et 2014, en
utilisant trois groupes d’indicateurs: les valeurs
organisationnelles, le vocabulaire de changement, et
Depuis le début des années 90, le gouvernement la culture institutionnelle.
égyptien a lancé un plan de restructuration des
principaux secteurs publics y compris le secteur L'étude se base sur le modèle proposé par Mohamad
bancaire.
Charih et Lucie Rouillard en 1997. Les résultats de
la recherche affirment que la réforme administrative
Cette note de recherche examine le processus de du secteur bancaire public en Egypte a connu des
réforme administrative en se basant sur l’approche progrès considérables mais nécessite néanmoins
cognitive pour évaluer l’évolution du système des politiques de planification durables pour
de valeurs appuyant le processus de réforme que la culture de réforme s’enracine au sein de
administrative au sein de la Banque Nationale l'administration.

* Dr. Naglaa Fathy El Dessouky est professeure associée à l’Académie Sadat des sciences de gestion en Egypte, et est professeure
invitée à l’Université de Bahreïn. Elle est aussi professeure invitée à trois universités canadiennes: l’Université de Québec,
l’université d’Ottawa et l’Université Memorial de Newfoundland. Elle a obtenu son doctorat de l’Université de Québec avec
mention et son mastère de la faculté d’Economie et de Sciences Politiques de l’université du Caire.
Dr. El Dessouky a enseigné dans plusieurs universités égyptiennes, canadiennes et bahreïniennes, ainsi que dans plusieurs
programmes académiques internationaux dans les trois langues Arabe, Anglais et Français. Elle a été appréciée et valorisée
notamment pour ses efforts et pour sa philosophie d’enseignement. Elle a de même supervisé plusieurs notes de recherche
et mémoires dans son domaine de spécialisation. Elle a été recrutée pour plusieurs postes administratifs dans les universités,
notamment directrice adjointe du centre de recherche et de consultations, Chargée de projet, directrice de l’unité de contrôle de
la qualité et de l’accréditation et autres…
Dr. El Dessouky a plusieurs publications pour son nom, et est membre du conseil de rédaction et éditeur dans plusieurs revues
scientifiques nationales et internationales.
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The GIFT-MENA Network
  

The Governance Institutes Forum for Training in the Middle
East and North Africa - GIFT-MENA - is a consortium of
schools and institutes working to improve the capacity to govern
at all levels of the State by investing in sustainable capacity and
promoting dialogue among stakeholders concerned with
governance and state modernization.
The primary mission of GIFT-MENA is to help improve the
strategic role and operational capacities of civil service training
institutions to become actors of policy reforms and active
contributors to the agenda of sustainable governance and peace
building.
The network also seeks to foster innovation and responsiveness.
It is an instrument of development cooperation, it nurtures
bilateral and multilateral cooperation, mainly South-South, as
well as peer-to-peer learning, dialogue, partnership-building
and exchange.
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Launched in Beirut, in March 2006, the network brings together
60 schools and institutes from 20 countries across the MENA
region and the Mediterranean, in addition to 20 partners from
leading regional and international organizations.
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