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يحتاج التطوير اإلداري إلى قرار جريء يستطيع من خالله ليس فقط تغيير النظام الحالي في 

المؤسسة ولكن  تغيير الفكر والثقافة. فمن السهل تغيير نظام المؤسسة بهدف التطوير  ولكن ربما 

مر األف ؤدي إلى نظام جديد  يكون اسوء من النظام السابق ،يقق هذا اإلصالح المنشود،  بل قد ال يح

قصد هنا بالتنوير وي وابتكار نظم جديدة.  يحتاج إلى تغيير طرق التفكير التقليدية  وتنوير العقول  و

االداري   تحسن جودة التفكير في المنظمة وطرح أفكار غير متعارف عليها من شأنها تغيير الثقافة 

ايمانويل " أللماني ره الفيلسوف اوهذا ينطبق مع مفهوم التنوير الذي ذك التنظيمية وتطوير األداء.   

" كن جريئا في استخدام عقلك " فالتطوير اإلداري يحتاج الجرأة في احدى مقاالته بعنوان  " كانط

حقق في أساليب وأدوات التنفيذ التي ت الجرأةفي عملية التغيير الذي هو  وسيلة التطوير،  ويحتاج 

داري الى التنوير اإلداري قبل التطوير اإل ةالتطوير وتعمل على التحسين المستمر.  فنحن في حاج

ألفكار  دون ا يتضمن طرح ، وهذا يتطلب تغيير الفكر اإلداري بحيث يكون تفكير غير المتعارف 

 في وضع المقاومة ، ويقول الرئيس الناس يجعل  خرين ، ألن التغيير دائماالخوف من ردود فعل اآل

في  . فتغيير التعليم"إذا أردت ان يكون لديك أعداء كثيرون غير شيء ما"السابق ابراهام لنكولن 

ركز حداث تحسينات كبيرة تإتغيير جريئة وتسعى إلى التطوير ون أفكار المصر نجد له مقاومة أل

لخيال ثقافة الحفظ والتلقين على ثقافة التذكر وتشجيع ابشكل كبير على تطوير الفكر والتحول من 

فكار هنا أفكار جريئة، . المشكلة في الناس ع ، ولكن  هناك كثيرون يعارضون ذلك ألن األبداواإل

يئة جر لى أفكارإالتطوير يحتاج ألن انها تريد التطوير ولكن بنفس الوضع الراهن وهذا مستحيل 

ات الفكر وتنوير العقل  وتعديل القناع، وبالتالي هناك حاجة  تنمية  نمختلفة تماما عن الوضع الراه

 وتغيير السلوك.
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دارة البد من  التفكير خارج الصندوق للحصول على أفكار جديدة ثم العودة إلير في التحقيق التنو

ن ملى الصندوق لتطبيق هذه األفكار من خالل تغيير الثقافة  وتنمية العقول وتنقيتها إمرة أخرى 

ر لتطويحداث اإلأسوء من النظام السابق ، و ديفكار القديمة ، غير ذلك سيكون هناك  نظام جداأل

الثابت  ، فالتغيير هولمنظمة ان يكون قائدا وليس تابعاعن ا للمسؤول والبد البد من أفكار جريئة ،

جرأة في المغاير والالوحيد في  الحياة وهو الطريق الوحيد  للتطوير. وفي النهاية التفكير والطرح 

 طرح األفكار هي الطريق إلى التنوير اإلداري 

 


