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 مقدمة:

شكله  ى فيإن البشرية في مسار تقدمها مدينة بالفضل الكبير للتنظيم اإلداري، حت

ته إلى أهمية تخطيط أنشط ،منذ فجر التاريخ ،البدائي، فقد اهتدى اإلنسان

نجازه إ ،لكوالرقابة عليها، أي حسن إدارتها لبلوغ أهدافه.فكان ثمرة ذ ،وتنظيمها

 شاهدا بقي مثل"عجائب الدنيا السبع"، وغيرها مما ،أعماال شكلت ألغازا لحد اليوم

 قبل أالف السنين . ،على وجود حس في تنظيم األعمال

هم أره باعتبا ،ومنذ ذلك الحين،لم تتوقف البشرية عن إغناء الفكر اإلداري    

ن وعة من المفكريمقومات تشكيل كيان الدولة، ليبلغ التنظير مداه مع مجم

 وعلى رأسهم "ماكس فيبر"، والذي يعتبر رائد إحدى النظريات ،والمنظرين

رفها عتي وال ،اإلدارية الكالسيكية، فهو صاحب النظرية البيروقراطية في اإلدارة

حيز  إلى التي تخرج السياسة العامة للمؤسسة ،بأنها: مجموعة من األسس اإلدارية

 لتحقيق األهداف. ،يذ الصحيحوتضعها موضع التنف ،الواقع

 Bureauمن شقين،األولى: Bureaucracyلغويا، تتكون كلمة بيروقراطية     

وهي مشتقة من األصل  cracyوتعني مكتب، وأماكن العمل.و الثانية : 

طة القوة، والكلمة في مجموعها تعني قوة، أو سل :ومعناها Kratiaاإلغريقي

ذي ال ،تعني: "ذلك التنظيم اإلداري الضخم المكتب. أما المعنى االصطالحي،فهي

ئف، وتوزيعها في شكل واجبات رسمية محددة على الوظا ،يتسم بتقسيم األعمال

 ر منلتحقيق أكبر قد ،حيث يتم تنظيم العالقات والسلطات بينها بأسلوب هرمي

 إلنجاز أهداف التنظيم". ،الكفاية اإلدارية

 م منالمعززة بهيكل ضخ ،ولة الحديثةلقد ولدت البيروقراطية مع نشوء الد   

دولة كانت حاجة الحيث خاصة مع الثورة الصناعية،  ،ورجال اإلدارة ،الموظفين

سوب د منثم ازدادت الحاجة مع ازديا .ماسة إلى أجهزة ومؤسسات إلدارة دواليبها

ورة دت دالتعقيد في الدولة ، حيث اجتماعيا بدأت تفيض بسكانها، واقتصاديا تعق

 وظهرت الشركات العمالقة العابرة للقارات. ،اجاإلنت

من صة زفي ذاتها ليس فيها ما يعيبها، خا ،وإذا كانت مبادئ البيروقراطية    

 كل.ظهورها مع "ماكس فيبر"، فقد صارت مع المتغير الزمني، مفرزة لعدة مشا
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ين مفكرمن طرف مجموعة من ال ،لذلك ،ال غرابة أن توجه لها سهام النقد الشديد

ها كساب،الذين حاولوا إظهار جوانب ضعفها، أو إصالح جوانب الخلل فيها بغية إ

 صفة الصالحية لمختلف األزمنة وألمكنة.

ن على أ فقونوأيا كانت طبيعة النقد،فإن علماء اإلدارة واالجتماع والسياسة مت    

يعة ن طبير بيروقراطية، وذلك ألالبد من إدارتها وفق معاي ،بنية أي سلطة عامة

اطي روقرذات طابع بي ،تستلزم وجود منظمات إدارية كبيرة ،أنشطة السلطة العامة

جهاز ك ال.وإذا كان األمر على هذه الحقيقة، يبقى األهم رصد مكامن الخلل في ذل

 وكشف أمراضه وعيوبه من جهة، ثم اقتراح عالج شاف وفعال لتلك األمراض،

هذا وبشكل سلس وطبيعي.  ،القدرة على مواجهة معيقات اشتغالهاوذلك إلكسابه 

قل هو جوهر اإلشكال؛ إنه إشكال ثنائية المرض والعالج، والذي انتقل من ح

 ري.أجساد الكائنات الحية إلى كيان الدولة، وتدبير شأنها السياسي واإلدا

لى ع إموضوإن اإلجابة على ذلك اإلشكال، في رأينا، يمر عبر تقسيم هذا ال    

في ا، وثالث مباحث أساسية. نتناول في األول: النظرية البيروقراطية، وخصائصه

هت ي وجالثاني: تشخيص النظرية البيروقراطية، من خالل التطرق لالنتقادات الت

إليها. أما المبحث األخير، فنخصصه لرصد آليات التغلب على المشاكل 

 البيروقراطية. 
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 :نظرية البيروقراطية المثاليةالمبحث األول: 

 المطلب األول: نظرية ماكس فيبر 

يمكننا تناول النموذج  ،فيبر إليهامن خالل القضايا و المفاهيم التي استند  

ف ظائوو،المثال للتنظيم البيروقراطي الذي قدمه. يقول فيبر: " تتوزع نشاطات

نشاطات ووظائف ها صفعلى األوضاع االجتماعية بو ،التنظيم البيروقراطي

 ،عيةوواضح بين األوضاع االجتما ،رسمية. وهذا يعني أن ثمة تقسيم عمل محدد

 يسمح بوجود درجة عالية من التخصص، ذلك التخصص الذي يزيد من الخبرة و

أو  باشرمسواء كان ذلك بطريق  ،راد التنظيم البيروقراطيفالمعرفة الفنية بين أ

 سلسليتفي شكل بناء  ،لكد ذبع ،االجتماعيةنظيم هذه األوضاع غير مباشر. ثم ت

 –في صورته الطبيعية  –حيث يتخذ هذا البناء  ،رئاسي يعبر عن السلطة

حسب مجموعة  ،كل رئيس مسؤوال عن أعمال مرؤوسيهفيه يكون  ،هرمياشكال

 تحكم و تنظم قرارات الفرد وأعماله. التي ،ئحمن القواعد واللوا

التي وجدت في األصل كي  ،فإن هذه القواعد و اللوائح ،ذلك عن وفضال 

حيث تطبق على الحاالت الخاصة، والتي تضمن انتظام أداء نشاطات التنظيم، ب

يات قادرة على التنسيق بين النشاطات و العمل ،تصبح إلى جانب بناء السلطة

لى عطرأ التي يؤديها أفراد التنظيم، بغض النظر عن التغيرات التي ت ،المختلفة

 التنظيم من حيث تغير أفراده.

أن يمنح التنظيم قدرا من االستقرار. ومن المتوقع في  ،كله ذلكومن شأن  

أو موضوعيا في  ،أن يتخذ أعضاء التنظيم اتجاها ال شخصيا ،ظل هذه الظروف

لكامل بينهم. وهذا العاطفي ا االنفصالوا ققأن يحو،عالقتهم بقرنائهم و عمالئهم

التي  ،ه يضمن أال تؤثر المشاعر الشخصية على األحكام و القرارات الرشيدةدورب

كسب العمل في التنظيم ي ممايصدرها أعضاء التنظيم خالل تأديتهم لوظائفهم. 

أن ما كو يسعى إلى االستقرار فيه طيلة حياته،  ،نمطا مهنيا يتخذه كل عامل

وال يخضع  .يتعين الحصول عليها ،االلتحاق بالتنظيم يخضع لمؤهالت فنية

 قاألصول األسرية، تلك التي تلعب دورا واضحا في التحالالنتماءات السياسية أو 

عن طريق  ،األفراد بالتنظيمات التقليدية. وعادة ما يتم التحقق من هذه المؤهالت
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دور ، تبعا لذلك ،ويكون لهذه الِمؤهالت اجتياز االمتحان أو الشهادات التعليمية.

واضح في خلق تجانس طبقي بين الموظفين. وفضال عن ذلك فإن الموظفين 

أكثر مما  ،تعتمد على الرؤساء ،يعينون وال ينتخبون، ولذلك فإن حياتهم المهنية

يرتبط  ،المشكل للتنظيم. وبعد فترة أولية من العمل في التنظيمتعتمد على الجمهور

. أما المكافأة التي يحصل مال بالوضع االجتماعي الذي يشغلهف ارتباطا كاالموظ

يستمر حتى بعد تقاعده حينما يتحول  ،عليها مقابل عمله فتتخذ شكل مرتب منتظم

 إلى معاش. 

 .المطلب الثاني: خصائص البيروقراطية

 على الخصائص التالية: ،في رأي ماكس فيبر ،يقوم النموذج البيروقراطي 

 رجةحسب د : بحيث يتم اختيار الموظفينتقسيم العمل و التخصص الوظيفي (1

 و ،بصورة رسمية وتوزيع األعمال عليهم ،تخصصهم في األعمال المطلوبة

 بأسلوب ثابت و مستقر.

سع تت .تخذ شكال هرميا ،: تقسيم التنظيم إلى مستوياتالتسلسل الرئاسي (2

 اتعلى،حيث تشرف المستويكلما اتجهنا إلى األ ،قاعدته وتضيق مستوياته

 العليا على أنشطة المستويات الدنيا.

ية في : وتعني وجود نمط من العالقات الرسماإلجراءاتالرسمية و تقنين  (3

 ضمنيمما ،كأساس التخاذ القرارات ،بحيث يتم رجوع الموظفين إليها ،العمل

بد من  ال إذ،االنجاز وتماثل القرارات ) القوانين + اللوائح + األنظمة( ةسرع

 وتنظيم السجالت وحفظ المستندات.  إلتمامتنفيذها 

 لسلم.حسب الترتيب في ا للعاملين ،دفع مرتبات و تعويضات عادلةاألجرة : (4

 :التعيين و الترقية على أساس الجدارة  (5

لى عاتباع نظام الجدارة في التعيين و الترقية، بحيث يكون التعيين  -

ما أ.و الشهادات المحصل عليها و المباراة  ،أساس الكفاءة و الخبرة

 هما.ينجاز أو كلاإلأو  ،إما باألقدمية دتتحدفالترقية 

 ية.، تتصف بالشمول و العموموجود قواعد تعليمات محددة لسير العمل (6

 و حفظ المستندات. ،االهتمام بالتوثيق و تنظيم السجالت (7

 .تام بين العمل و الحياة الشخصية الفصل ال (8
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 .الثاني: تشخيص البيروقراطيةالمبحث 

 .المطلب األول: انتقاد نظرية البيروقراطية

 ،جهة با بالغموض.منومش ،التحليل العلمي للبيروقراطية صعبا أصبحفيبرعد ب

ك من هنا،ونظرا لعقالنيته ،هناك من الرواد من أكد تفوق التنظيم البيروقراطي

 تقاليد.رأى أن البيروقراطية تهدد القيم التقليدية أو ال

 ةحتى بروز القراءة الثاني ،هذا االختالف شل تطور الفكر البيروقراطي

ي الفكر الفيبير معدون القطع  ،عن طريق ميرتون ،للبيروقراطية المثال

 ،فقتها األضعحل من زاويتها الضعيفة أو ،حيث حلل الظاهرة البيروقراطية

ير وكولدن ،مجموعة من علماء االجتماع مثل سيلزنيك أكدههذا العمل الذي 

، حيث المفرغة للبيروقراطية ات لقمؤسسو الح،إلى جانب ميرتون ،وهما

ذج لنموالذي تأسس عليه ا ،يرون أن مفهوم آلية أو ميكانيكية السلوك البشري

هو موجه  بطريقة  ،دحضه،حيث إن سلوك الموظفينأمر يمكن   ،الفيبيري

ة قاوممفقد تظهر  ،د الينجح دائماقتهدف لتحقيق أهداف المنظمة. األمر الذي 

 عهايصبح م ،العنصر البشري للوضع الميكانيكي،مما يِؤدي إلى نتائج عكسية

 ،مما ينتج عنه خلل وظيفي.استحالة تحقيق أهداف المنظمة

 .دةسوف نتناول كل نموذج على ح،لتوضيح الصورة أكثرو 

 .1940مرتون  نموذج– (1

من خالل طرح )مطلب  ،يعالج هذا النموذج بعض أوجه القصور في نموذج فيبر

مما يعكس  ،كيد على السلوك المطلوبأللت ،الصادر من اإلدارة العليا ،الرقابة(

: و قد أطلق على األساليب المستخدمة لتنميط السلوك .الحاجة لمساءلة الموظف

تقليص حجم العالقات  ذلك عنو ينشأ  .اإلنسانيالنموذج اآللي للسلوك 

مع زيادة تقبل العاملين للقواعد  ،و التحول إلى العالقات المكتبية ،الشخصية

و انغالق  ،و هذا يكرس جمود السلوك .وتضييق أبواب التصرف ،الرسمية

 لكذبو .مما يفضي إلى زيادة متاعب المنظمة ،العاملين و هبوط مستوى اإلنجاز
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المتمثل في خدمة  ،و األلية على هدف المنظمة األساسي،ميط السلوك يطغى تن

إلى  .مما يؤديلتصبح هدفا بذاته، فيتجه الموظف إلى حرفية القواعد  ،ناءالزب

 لمزيد من العزلة.افي مناخ العمل و  التوتر

 :نموذج ميرتون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج سلزنك– (2

غير المرغوبة .  النتائجلتفادي  ،أكد سلزنك على مبدأ تخويل الصالحية 

فإنه يؤدي إلى زيادة تخويل  ،طلب الرقابةب النموذجهذا  ئدتففي حين  يب

ذات  االختصاصاتلكن التخويل يؤدي إلى زيادة التدريب في  .الصالحيات

نجازها ... و هذا إإلى زيادة الفارق بين األهداف األساسية و و ،العالقة

تجزئة  إلى ما يؤدي ،ملفاعليةيعني المزيد من التخويل لزيادة الكفاءة و ا

 مطلب الرقابة

يد على السلوك التأك

 المطلوب

المنظمة  زيادة متاعب

 مع الزبائن

نغالق العاملين اجمود السلوك و   

 هبوط مستوى اإلنجاز

احتمال ردود أفعال فردية 

 للدفاع عن العمل الفردي

تنامي الشعور 

بضرورة الدفاع عن 

 العمل الفردي
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 إلىورة أكبر من الوالء صب ،ين إلى أهداف جزئيةظفو اتجاه المو ،المنظمة

هذه كما أن ، ةن زيادة التدريب المتخصص يزيد من الكلف.إالمنظمة 

عكس بشكل سلبي ني ،مماتقود إلى الصراع بين وحدات المنظمة ،التجزئة

 على أهدافها.وبالتالي على محتوى قرارات المنظمة 

ت في يالوخيعني تراكم الت ،إن هذا التباعد بين األهداف العامة و المنجزات

 .النجازلكنه في واقع األمر يفاقم سوء ا، مسعى لتحقيق النتائج المرسومة 

 1954نموذج كولندر  -(3

 .يرلمعاياو بالنتائج غير المتوقعة للقواعد و ،ة بقاراهتم كولندر بمطلب ال

إن . ف البيروقراطيةتعتبر القواعد الزمة لصيانة توازن المنظمة  ،ففي حين

ل خاليؤدي إلى اإل ،على الرقابة للمحافظة على التوازن الفرعي االعتماد

، من المنظمةعلى سلبا تعود  غير متوقعة،و يولد نتائج  ،بالنظام األكبر

 ختلفخالل :ضعف العالقة االجتماعية بين العاملين، واتساع الهوة بين م

ي قراط، مما يؤكد وجود خلل في التنظيم البيروالفئات في التسلسل الهرمي

 الفيبيري، يلزم معه تغييرا في القوانين.

 .المطلب الثاني : أمراض البيروقراطية

حيح صصارت تستعمل كأنها مرادف للتعقيد اإلداري،  ،البيروقراطية اليوم

ة ، ناتج عن البيروقراطية الزائدة أو الخاطئ أمراضها،فذلكلك من ذأن 

 ،صفة طبيب متخصصوب ،بحالها حال أي دواء طبي متقن الصنع و مجر

ب ألن الطبي أو،مقدار أكبر من ذلك الدواءبلكن المريض يتناول جرعات 

 وله من الدواء.حدد أكثر مما يلزم تنا

 واري لها أمراض تصيب التسيير اإلد ،فالبيروقراطية الزائدة أو الخاطئة

 تؤثر في كفاءته و هي كاآلتي.

 جعلت والتي،: من أسبابه المساطر الطويلة المعقدةالفساد اإلداري -(1

رهين  ،مؤسسات اقتصادية وسواء كان مواطنا عاديا أ ،طالب الخدمة

 سلطة الموظف.
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و  ،دارة: و ذلك ال يتفق مع مبدأ مهم من مبادئ اإل صنع القرار ءبط -(2

 الذي ينص على أن الوقت مال.

سية ة النفو تجاهل الطبيع آلة،: و معاملته على أساس أنه إهمال الفرد -(3

 اعه.ارتف بدلالتنظيم  أداء مما يؤدي إلى انخفاض ،و اإلنسانية لإلنسان

 .فاءةل و انخفاض الك: تساعد على اإلهمامبدأ الترقية باألقدمية -(4

لى ع ،فحسب ،ال يتوقف: و نجاح التنظيم البيروقراطية نظام مغلق-(5

 و البيئة المحيطة بالتنظيم. بل أيضا على الظروف  ،الذاتية

تمال دة اح: يؤدي إلى زياالتركيز في تطبيق مبدأ الرقابة و اإلشراف-(6

د مزي األمر الذي يؤدي إلى .و التعليمات ،محاولة االنحراف على القواعد

ي فة و و بالتالي المزيد من النتائج غير المتوقع ،من الرقابة و اإلشراف

 .النهاية يصل التنظيم إلى موقف غريب يتميز بانخفاض الكفاءة

 تقناصبح مي: للتغيير ألنه البيروقراطية تجعل من الموظف مقاوما-(7

 إلى حد التلقائية.،لعمله

 ،قراطيةالقواعد التي تعتمد عليها البيرو: الشخصيةتغليب المصلحة  -(8

 غالبا ما يستخدمها األفراد لتحقيق أغراضهم الشخصية.

 ،ليةلمسؤوقد يلجأ األشخاص إلى تجنب ا: االكتفاء باألنظمة والقوانين-(9

 وظمة التي تتناسب مع األن ،فقط ،أو اختيار البدائل ،و اتخاد القرارات

 القوانين.

 

 

 

 .الثالث : آليات تلخيص البيروقراطية من أمراضهاالمبحث 
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، و لقد لعب الجهاز البيروقراطي دورا كبيرا في نجاح الدولة المعاصرة

ك فالكل مدين لذل.و حل مشاكلهم ،توفير الخدمات األساسية للمواطنين

 كل وث ساهم في بناء و تنمية الهياحي ،خاصة في بداياته،الجهاز بالفضل

 و تنظيم العمل اإلداري على أسس عقالنية. ،األنظمة المؤسسية

لقى أ اريةاإلدو السياسية و  االقتصاديةطور المجتمع و تعقد الحياة تإال أن 

بظالله على ذلك الجهاز البيروقراطي، فأصابته أعراض مرضية، حيث 

 صه منها لزيادة كفاءته و فعاليته على مواجهة التعقيد.يلحتمت تخ

ان و ك وجهت انتقادات عديدة لنظرية "ماكس فيبر" وكما تحدثنا سلفا ، فقد

و على  بقدر ما كان تقويتها و الزيادة من كفاءتها.، سفها نالهدف ، ليس 

 قط قوتها، كما نقطنكان شغل دارسي تلك النظرية إظهار  ،مر العقود

عظيم حتى يستمر على مر العصور صرح ضعفها، كمن يحاول ترميم 

 المستجدة منها.ويلبي االحتياجات ، خاصة 

كل فالنظام البيروقراطي المثال يراد له أن يكون صالحا لكل زمان و ل

ه خليصالقائم على ت ،مكان ، وذلك ال يتم إال من خالل فتح باب االجتهاد

كمن يتعهد جسما مريضا حتى .كل أعراض المرض  منو .من مساوئه 

ل مجم ،االعتبار بعين األخذال بد من  ،لكذيسترد عافيته و قوته. ومن أجل 

وئه النظام، ثم ال بد من تجاوز مسا لذاكاالنتقادات الوجيهة الموجهة 

 الحقيقية التي أثبتها الواقع عند التطبيق .

المتواضعة، فإن عالج االختالل في الجهاز  ناو من وجهة نظر

: إصالح اإلنسان البيروقراطي يمر من خالل منطلقين: األول

 البيروقراطي./

هرة التعقيد لتواكب ظا ،الثاني: إصالح و تجديد الترسانة القانونية           

 و التطور التي باتت تالزم التدبير اإلداري.

 جعلهما مطلبين:نو هذان المنطلقان س

 .اإلنسان/البيروقراطيوضع المطلب األول: إصالح و 
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، داريمن المعلوم أن اإلنسان هو المحرك و العنصر الفاعل في الجهاز اإل

. و بحسب اإلنسان المسؤول الذي يمارسها ،فالبيروقراطية تسوء أو تحسن

فيه  لعيبعندما ننتقد البيروقراطية ففي الواقع ننتقد البيروقراطي... إذ ا

عيب  انناو ما لزم ا و العيب فينا....ننعيب زمانيقال: وكمابالدرجة األولى.

 مما في الجهاز....نعم كثيرا ما كان العيب في اإلنسان أكثر ناسوا

 البيروقراطي....(

 ورد ما يلي :نو مما يصلح شأن اإلنسان البيروقراطي 

 :قدراتهم المهنية عن تخصيص مكافآت للذين أبانوا عبرالتحفيز 

 ،، و أشعروا المرتفق بالرضا عن جودة الخدمات المقدمة العالية

 )تخصيص صندوق اقتراحات إلبداء مالحظات....(

 الضمير المهني،وقيم اإلخالص في العمل ،:كإدماج منظومة القيم 

 حب الوطن.وإيثار المصلحة العامة، و

 و الباعث على القيام ،فهي صمام األمان :تخليق الحياة العامة 

 بالواجب بكل تفان.

 حتى ،تكريس البعد اإلنساني و جعله في صلب الجهاز البيروقراطي 

 .ال يصبح مجرد آلة صماء 

  و ،و تشجيع روح المبادرة  ،المرونةمنح المزيد من الحرية و

 تطوير أساليب األداء دون التعارض مع روح القانون .

  جودة التأطير والتكوين المستمر لضمان الفعالية المهنية و

 الكفاءة.....

 .التكوين القانوني للموظف ليعرف حقوقه وواجباته 

 غيرهبالمقابل البد من زجر كل من أخل بواجباته المهنية ليكون عبرة ل

فبعض الموظفين  ،استمرار ظاهرة اإلفالت من العقاب ،و بكل أسف ،وهنا نسجل

من تلقى رشاوي ، و استغالل المنصب  ؛و باألدلة القطعية فسادهم اإلداري ،يثبت

لم يقدموا و مع ذلك  ،و النفوذ و اختالس األموال و الكسب غير الشرعي

و مثل هذه الحاالت زرعت الشك في نزاهة  .للمحاكمة العادلة لينالوا جزاءهم

 القضاء ، و شرعية اإلدارة و أهمية التدبير البيروقراطي .
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 فسادالذي يرصد ال،و يكفي أن نذكر هنا تحقيقات " المجلس األعلى للحسابات" 

لى عاإلداري و االختالسات الضخمة ، و مع ذلك يبقى كل ما توصل إليه حبرا 

 ،نوزجر المخالفي ،اق العدالةقدخل على الخط إلحورق، ما دام القضاء لم ي

 باعتباره أهم آلية إلصالح النظام اإلداري.

 ات لمعلومايا المطلب الثاني: تجديد الترسانة القانونية والتعويل على تكنولوج

ي هذ ،إأهمية يقلفإن إصالح القوانين ال  ،رغم أن اإلنسان هو حجر الزاوية

 ه.تسعفه و تساعده على بلوغ هدف

 و مما يمكن القيام في هذا اإلطار:

 و 1958د االستعمار يكثير منها لحقبة بع يعود  حيث ،القوانين تحيين ،

لم  تلك الفترة ، و هذا شيء معيب  و كأن المجتمعكأن الزمن توقف عند 

 يتطور.....

 ...تفعيل مبدأ الحكامة القائمة على ربط المسؤولية بالمحاسبة 

  س التفتيش، االفتحاص،) المجل على الموظفين:تفعيل إجراءات الرقابة

 األعلى للحسابات...(

 تبسيط المساطر و القوانين 

 ...اإلدارة اإللكترونية 

 ....الشباك الوحيد 

أن المغرب بدأ يتلمس طريقه نحو  ،لحسن الحظ و مما يبعث على االرتياح

 و ما كان ذلك ليحدث لوال: ،التخلص من كثير من األمراض البيروقراطية

لذي او  ،ة السياسية للقطع مع الممارسات الخاطئة للتدبير اإلداريادأوال: اإلر

 أصاب اإلدارة بالشلل.

ج الحتجال او ما أشكا ،و دفعه باتجاه إصالح اإلدارة ،ثانيا: يقظة المجتمع المدني

 عن الرغبة في اإلصالح. االمستمر إال تعبير

عطاب أإصالح بعض هو ما أفرز اجتهادات هدفها  ،نإن تفاعل اإلرادتي

 .البيروقراطية 
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 خاتمة:

في  م فاسدنظا لكثرة انقاد مفهوم البيروقراطية، اعتقد كثير من الناس أنها         

كتبي، الم عملية التدبير، بعد أن أصبح مفهومها مثقال بإيحاءات سلبية، كالتعقيد

يم والروتين. وفي حقيقة األمر، فإن البيروقراطية سالح ذو حدين؛ فهي تنظ

 م العمل على أفضل وجه، إنها ليستنموذجي من المفروض أن يؤدي إلى إتما

ها ركانمرضا من أمراض اإلدارة إال إذا أساء اإلداريون، والموظفون استخدام أ

م أنفسه طيينومبادئها. وأما التصورات السلبية المحيطة بها، فهي تتعلق بالبيروقرا

 من جهة، وبالقوانين الجامدة والتشريعات القاصرة عن مواكبة المستجدات

حصل  الحياة التي ال تكف عن التناسل. وبخصوص وطننا المغرب ، فقدوتعقيدات 

ا إجماع من طرف كل الفاعلين على أهمية تجاوز سلبيات البيروقراطية، بدء

 دني.برئيس الدولة من خالل خطاباته السامية، مرورا بالمجتمع السياسي والم

لى عدر لية، وقاوهذا ما يبعث على التفاؤل بإمكانية بزوغ نظام إداري أكثر فعا

ية قتصادة االتحقيق التنمية الشاملة، عبر درء أسباب الفساد اإلداري الذي شل الحيا

 واالجتماعية.
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