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مقدمة
بإنساني يتّبع الحديث
ك
التبدل والتغير والتجديد ،يرافقيا عادةً سمو ٌ
إن من سنن الكون ّ
ّ
ِ
الماض .لكن الحاذق ذي البصيرة،
ىدا في
ظمو ويترك القديم
ويع ّ
وييمشو ،مواكبةً لمحاضر وز ً
ّ
امتداد لماضيو ،وسبيل يوصمو لمستقبمو ،فيسعى لتعظيم عظماء
يدرك أن حاضره إنما ىو
ٌ
تاريخو ،وقراءة سيرىم و االستشياد بإنجازاتيم والفخر بصنائعيم .خاصة إذا ما كان ذو تاريخ
عريق ،وحضارة تصدرت أميات كتب التاريخ شرقاً وغرًبا كحضارة الدولة اإلسالمية .حضارة
سيد
تمتاز بصحة السند وضبط الرواية .منشأىا خالق األكوان ،وقائدىا المصطفى المختارّ ،
المرسمين ،خير البرّية أجمعين ،وأوائل متبعييا خير البشرية ،أعظم العظماء بعد األنبياء.

تصدر الحضارة اإلسالمية لحضارات العالم حين ازدىارىا
وال يخفى عمى ذي لبيبة ،أن
ّ
لم يكن سوى نجاح نابع من عمق اليقين واإليمان في صدور الصحابة ،وتطبيقيم لمبادئ
سموا أوصميم عنان السماء ،ونثر انجازاتيم عمييا نثر النجوم،
الشريعة اإلسالمية التي سمت بيم ّ
جمية لمعيان رغم المسافات.
مستمرة التو ّىج ،حقيقية الوجودّ ،
ومن حسنات العمم الحديث ،أن جاء مفيوم التأصيل لمبحث في أصول العموم اإلنسانية
عبر التاريخ .فنظريات اإلدارة الحديثة وأساليبيا ال تعدو عن كونيا صو اًر حديثة لممارسات

وسموكيات بشرية عبر التاريخ .فالحديث عن مبدأ الجودة –عمى سبيل المثال -وممارساتو يعود
بنا إلى خمسينيات القرن الماضي حين تجاذبت أمريكا و اليابان ىذا المفيوم المعاصر ووضعوا
لكن تأصيل الجودة يأخذنا إلى ما قبل ذلك بكثير؛ ففي قانون حامورابي –الحضارة
لو النظرياتّ .
البابمية في العراق -مسمة تشتمل عمى ٕ ٕٛقانوناً أتى في مقدمتيا ما أولى لمجودة واإلتقان في
العمل أىمية خاصة( .الفمكاوي" .)ٕٓٔ٘ ،حيث يمزم من يقدم سمعاً غير جيدة أو ناقصة القيمة

اء قد بني بيتًا لرجل ولم
أن يقوم بإصالح العيب .كما ّ
نصت أحد قوانين المسمة (إذا كان ّبن ً
البناء)".
يحسن عممو ،بحيث انيار البيت الذي بناه و سبب في موت صاحبو فسوف يقتل ذلك ّ

(بوكميش،ٕٓٔٔ ،صٕ٘)

ومن ىنا نرى أن انشغال المؤسسات التربوية في تطبيق مفيوم الجودة والعمل عمى
تطويرىا وفق متطمبات العصر الحديث ،واعتبارىا أم اًر مستحدثًا يتطمب تغيير يبدأ بالدوافع
وينتيي باألدوار اإلدارية قد أُىمل معو النظر إلى الجانب الشرعي األصيل الداعي إلتقان العمل
وتجويده ،قال سبحانو في محكم كتابو ﴿صنع ا﵀ الذي َ َّ
خبير بما تفعمُون﴾
أتقن كل شيء إنوُ ٌ
ُ َ
السنة النبوية لتؤكد عمى ىذا األمر ،فروي عن رسول ا﵀ ﷺ قولو
(النمل )ٛٛ:وجاءت ّ
(إن ا﵀ تعالى ُّ
يحب إذا عمل أحدكم عمالً أن يتقنو) (البييقي.)ٖٔٗٔ،
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ولعل من الواجب التنبيو عمى أحد أىم مبادئ التأصيل ،وىو الفيم العميق لالستدالالت
ّ

القرآنية ،واألحاديث النبوية ،واالستشيادات الفعمية والقولية في الثقافة اإلسالمية إجماالً ،حتى ال

يقع الباحث في محذور لوي أعناق األدلّة لمطابقتيا أىواءه في تأصيميا .فالتأصيل ال يزيد
اعجازا ،بل العموم الحديثة يتحقق ليا الكمال والتزكية إن وافقت مبادئيا
الشريعة اإلسالمية كماالً و ً
منا أن العموم الحديثة من وضع البشر ،والعموم
يقينا ّ
ما جاء في شريعتنا اإلسالمية الموقّرةً .
الشرعية مصدرىا خالق البشر ﷻ.

ومن ىذا المنطمق جاءت ىذه الورقة العممية لتأصيل مفيوم الجودة الشاممة وتقديميا

برؤية إسالمية تعيد في أبناء ىذه األمة القيم اإلسالمية النبيمة التي جعمت من ٍ
عرب أميين قادة

لكبرى دول العالم ،نشروا الدين بسماحتيم ،وفتحوا الفتوحات بسياستيم ،عتادىم اإليمان وقوتيم
اليقين .دون شعارات ّبراقة ،بل دوافع داخمية مصدرىا روحانية التشريع وسالمتو وىدفيا األسمى
رضا ا﵀ ﷻ.

المصطمحات
أصل لغةً بمعنى "استقصى بحثو حتى عرف أصمو( ".المعجم الوسيط،ٕٓٓٗ ،
.١التأصيل:
ّ
صٕٓ).
عرفت القثامي (ٖٕٔٓ ،صٗ) التأصيل اصطالحا بكونو" :إرجاع العموم اإلنسانية
وقد ّ
إلى األصول اإلسالمية الرئيسية من الكتاب والسـنة باعتبارىا المنبع الذي تستمد منو ىذه
العموم أسسيا".
ائيا :العودة بأصل العموم إلى مصدرىا الشرعي من القرآن و السنة.
والتأصيل الشرعي اجر ً
الجيد
 .0الجودة الشاممة :مفيوم الجودة بالمغة ينبع من األصل (ج و د) ومن اشتقاقاتو ّ
بالجيد من القول أو الفعل.
جيداً .وأجاد :أتى
ّ
ضد الرديء .وجاد الشيء ،صار ّ
(الزبيدي،ٕٓٓٗ ،صٖٓٗ)

عرف شعبان (،ٕٜٓٓصٗٗ) ثقافة الجودة بأنيا" :منظومة القيم التي تؤدي إلى
في االصطالحّ ،
تييئة بيئة تساعد عمى ترسيخ مفاىيم الجودة و التحسين المستمر".
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التعريف اإلجرائي لتأصيل الجودة الشاممة" :منظومة القيم اإلسالمية التي يؤدي االلتزام بيا إلى
تنمية مبدأ الرقابة الذاتية ويسيم في توجيو سموك القيادة و العاممين نحو تحقيق الجودة والتحسين
المستمر في مؤسسات التعميم( ".السبيعي ،ٕٓٔٚ ،ص)ٛ٘ٛ

التأصيل اإلسالمي إلدارة الجودة الشاممة
بالعودة إلى أىداف التشريع اإلسالمي السامية ،نجد أن صالح األمة ،أحد أىميا .كيف
السمو
ال؟ وقد نصت كثير من األوامر اإلليية و التوجييات النبوية عمى مبادئ تربوية غاية في
ّ
قي البشري ،بمغة وجيزة وعبارات بميغة ،تباينت ما بين األمر والنيي والترغيب
والتيذيب و الر ّ
والترىيب ،قال تعالى ﴿وقل اعمموا فسيرى ا﵀ عممكم ورسولو والمؤمنون وستردون إلى عالم

الغيب و الشيادة فينبئكم بما كنتم تعممون﴾ (التوبة .)ٔٓ٘:وقد جاءت الجودة بمرادفات إسالمية
الحد في اكمال العمل.
منيا اإلتقان ،واإلحسان .وكما ىو معموم لكل مسمم ،فاإلحسان مجاوزة ّ
شجعت عميو الشريعة اإلسالمية ودعت لو
فما تقدمو مما يفوق أداء واجبك يعتبر
إحساناّ ،
ً
بنصوص كثيرة في كتاب ا﵀ وسنة نبيو ﷺ تأكيداً عمى ىذا المبدأ .قال تعالى
﴿إن ا﵀ ال يضيع أجر المحسنين﴾ (التوبة ،)ٕٔٓ:و قال أحسن من قائل ﴿إنا ال نضيع أجر
من أحسن عمالً﴾ (الكيف ،)ٖٓ:وقال تعالى ﴿لمذين أحسنوا الحسنى وزيادة﴾ (يونس.)ٕٙ:
ِ
ك األفضمية بين البشر أجمع؛ قال تعالى ﴿الذي خمق الموت
ولعظم أمر اإلحسان ،جعمو ا﵀ مح ّ

الحث
و الحياة ليبموكم أيكم أحسن عمالً﴾ (الممك .)ٕ:ولم يتوقف أمر الدعوة إلى اإلحسان و ّ
المروي عن رسول
بنص الدليل
عميو عند ىذا ّ
ّ
الحد ،بل امتد ليغطي أدق تفاصيل الشعائر الدينية ّ
ا﵀ ﷺ (إن ا﵀ كتب اإلحسان في كل شيء فإذا قتمتم فأحسنوا القتمة واذا ذبحتم فأحسنوا
الذبحة وليحد أحدكم شفرتو و ليـُرح ذبيحتو( ).رواه مسمم) .وفي ىذه األدلّة توجيو وتيذيب لكافة
المسممين في الكيفية التي تجب أن تكون عمييا أعماليم ،ومستوى االتقان المنشود .وىذا أساس
ما تنادي بو مبادئ الجودة الشاممة ،ولعل من المناسب في ىذا السياق أن نستعرض المبادئ
األساسية إلدارة الجودة الشاممة وتأصيميا اإلسالمي المقابل.
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بالرجوع لرواد إدارة الجودة الشاممة الغربيين نجد والتر شيوارت ،إدوارد ديمنغ ،وفيميب
كروسبي من أبرز من وضعوا عناصر ومبادئ ىذا العمم .وقد قام الباحث السبيعي ()ٕٓٔٚ
بذكر المبادئ األساسية لمجودة الشاممة كما اتفق معظم رواد ىذا المجال عمييا ،وىي المبادئ
التي عمدت عمى تأصيميا في ىذه الورقة.

أوال :االهتمام بالقيادة
تفصل فيو العناوين،
والحديث عن القيادة في المفيوم اإلسالمي حديث ذو شجون
ّ
ويمتد ،من بدء النبوة وحتى آخر خمفاء المسممين .فييا تفصي ٌل عن
ويغطي السيرة النبوية الشريفة
ّ

﴿إن خير من
مواصفات القائد ،ومعايير اختيار القادة ،وآلية التولية .آيةٌ في ذكر سمات القائد ّ
يوضح فييا ِعظم المسؤولية عمى عاتق من
القوي األمين﴾ (القصص .)ٕٙ:و أُخرى
استأجرت
ّ
ّ
ِ
الن ِ
اس
يؤتمن ويتولى أمر المسممين ﴿إن ا﵀ يأمركم أن تؤدوا
األمانات إلى أىميا واذا حكمتم بين ّ
سميعا بصيرا﴾ (النساء .)٘ٛ:فجودة
نعما يعظكم بو إن ا﵀ كان
ً
أن تحكموا العدل إن ا﵀ ّ
اإلدارة تقتضي ممارسة أسمى متطمبات القيادة وىي العدل .وقد اختصر األمر الرباني في اآلية

البراقة والداعية إلى العدالة والمساواة بين األعراق واألجناس واألفراد
السابقة جميع الشعارات ّ
جميعاً داخل المنظمات .والتي –رغم انتشارىا -التزال لم تحقق ىدفيا في تيذيب النفس البشرية
بي عمى
من الوقوع في الظمم والمحاباة والمحسوبية .إن القائد اإلسالمي يعمم ّ
أن ال فرق لعر ّ
تسول لو نفسو التفريق والعنصرية .ويذ ُكر أن
أعجمي إال بالتقوى فيرتدع عندما
ّ
ّ
(إن المقسطين عند ا﵀ عمى منابر من نور :الذين يعدلون في حكميم وأىمييم وما ولّوا)
ويعمم أن (سبعة يظمّيم ا﵀ في ظمّو يوم ال ظ ّل إال ظمّو:
(رياض الصالحين،ٕٔٗٔ،ص)ٕٛٚ
ُ
إمام عادل( )...رياض الصالحين،ٕٔٗٔ،ص )ٕٛٚفيتحرى العدل والقسط وتتعالى ىمتو عن
رضا الناس إلى رضا خالق الناس أجمع.
وجدير باإلشارة أن من توجييات الشريعة اإلسالمية حول تولّي اإلمارة أو القيادة اختيار

األصمح ،وىو ما يقابل شعار "الرجل المناسب في المكان المناسب" ،فال يولّى من طمب األمارة

عموا في
لنفسو توقًا في الجاه أو المال ،قال تعالى ﴿تمك الدار اآلخرة نجعميا لمذين ال يريدون ّ
األرض وال فساداً والعاقبة لممتقين﴾ (القصص )ٖٛ:ولحديث النبي محمد ﷺ ألبي سعيد

عبدالرحمن بن سمرة رضي ا﵀ عنو حين قال( :يا عبدالرحمن بن سمرة :ال تسأل اإلمارة ،فإنك
ت عمييا ،وان أعطيتيا عن مسألة ِ
وك ْمت إلييا)
إن أعطيتيا من غير مسألة أ ْ
ُعن َ
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(رياض الصالحين،ٕٔٗٔ ،صٔ .)ٕٜوعن أبي موسى األشعري رضي ا﵀ عنو أنو قال :دخمت
أمرنا عمى بعض ما
عمى النبي ﷺ أنا ورجالن من بني عمي ،فقال أحدىما :يا رسول ا﵀ ِّ

(إنا وا﵀ ال نولّي ىذا العمل أحداً سألو ،أو أحداً
والك ا﵀ ّ
عز وجل ،وقال اآلخر مثل ذلك ،فقالّ :
حرص عميو( ).رياض الصالحين،ٕٔٗٔ ،صٖ.)ٕٜ
َ
قيما حيث ذكر "وان طمب
وقد أضاف السبيعي ( )ٖٕ ،ٕٓٔٚفي ىذا األمر
ً
تعقيبا ً
اإلمارة أو القضاء لنفسو لتوقفيا عميو وان تركيا توالىا من ال يحسن أمرىا فيذا –بإذن ا﵀-
مثاب محمود الصنيعة مثل طمب يوسف عميو السالم التولية عمى خزائن مصر خشية أن يتولى
عمما ومقدرة عمى إدارة شؤونيا ".قال تعالى ﴿قال اجعمني عمى خزائن األرض
من ىو أقل منو ً
إني حفيظ عميم﴾ (يوسف.)٘٘:
وقد جاء في الشريعة اإلسالمية اختبار القادة قبل توليتيم ،تأكيداً لتمكنيم من الوالية،

وتدر ًيبا لمياميا ،قال تعالى ﴿:واذ ابتمى إبراىيم رّبو بكممات فأتمين قال إني جاعمك لمناس
لتحمل عبء النبوة و
إماماً﴾ (البقرة" .)ٕٔٗ:فعمى الرغم من تييئة إبراىيم عميو السالم ربانياً
ّ

األمانة إال أن ا﵀ بحكمتو وعممو أ ّكد عمى ضرورة اختباره و ابتالئو لمتحقق من كفاءتو و
جدارتو ،ليوضح لنا المنيج والسبيل في تولية القيادات( ".أبو شادي،ٔٗٔٔ ،ص.)٘ٔٛ

ثانيا :التخطيط المستمر
فقد نادى رواد و عمماء إدارة الجودة بعدم االكتفاء بوضع الخطط ،بل التأكيد عمى
سعيا منيم في تحقيق مبدأ
مراجعتيا دورّياً وتطويرىا وتحسينيا بما يتالءم مع متغيرات ّ
المنظمةً ،
عما يقابل ىذا المبدأ في الشريعة اإلسالمية نجد أنيا اىتمت بما
الجودة في مخرجاتيا .وبالبحث ّ
نفعا ،وىو بحثيا عن الصالح الدائم بفعل األفضل ما يترتب عميو
ىو أشمل و أعم و أكبر ً
النبوة
التخطيط و التنظيم و معرفة البدائل ،ومن صور التخطيط في القرآن الكريم ما استفتحت بو ّ

في قال تعالى﴿ :يا أييا المدثّر ۞ قم فأنذر۞ وثيابك فطيّر۞ والرجز فاىجر۞ وال تمنن
(المدثر .)٘-ٔ:ففييا توجييات لمنبي محمد ﷺ وتخطيط ألولى
تستكثر۞ ولربك فاصبر﴾
ّ
بدايات الدعوة إلى ا﵀ ونقل الرسالة .ثم تمتيا آيات أخر تدعو لمجير بالدعوة و التخطيط لذلك

القوة والتكاتف ،قال تعالى:
بدءاً من أقربائو وأبناء عشيرتو حتى يستمد منيم العون و ّ
﴿وأنذر عشيرتك األقربين﴾ (الشعراء.)ٕٔٗ:
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وال يكاد ُيذكر أمر التخطيط في الشريعة اإلسالمية دون ِذكر لمقصة األشير في مبادئ
قصة سيدنا يوسف عميو السالم حين ولّي وزي اًر لممك ِمصر
اإلدارة و التخطيط االقتصادي في ّ
اف َو َس ْب ِع
ِع َج ٌ
ون َس ْب َع
تَ ْزَرُع َ

ض ٍر
ُس ْنُب َال ٍت ُخ ْ
ِِ
ين َدأًَبا فَ َما
سن َ

يق أَ ْفتَِنا ِفي س ْب ِع بقَر ٍ
ات ِس َم ٍ
ف أَيُّيَا ِّ
الص ِّد ُ
وس ُ
﴿ ُي ُ
ان َي ْأ ُكمُيُ َّن َس ْبعٌ
َ ََ
الن ِ َّ
ُخر يابِس ٍ
ات لَ َعمِّي أ َْرِجعُ إِلَى َّ
ون ۞ قَا َل
اس لَ َعميُ ْم َي ْعمَ ُم َ
َوأ َ َ َ َ
حص ْدتُم فَ َذروه ِفي س ْنبمِ ِو إِ َّال َقمِ ً ِ
اد َي ْأ ُك ْم َن َما
ون ۞ ثَُّم َيأْتِي ِم ْن َب ْع ِد َذلِ َ
ك َس ْب ٌع ِش َد ٌ
ُُ
يال م َّما تَْأ ُكمُ َ
َ َ ْ ُ ُ
الناس وِف ِ
ك عام ِف ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
قَ َّدمتُم لَي َّن إِ َّال َقمِ ً ِ
يو
يو ُي َغ ُ
يال م َّما تُ ْحصُن َ
ون ۞ ثَُّم َيأْتي م ْن َب ْعد َذل َ َ ٌ
ْ ْ ُ
اث َّ ُ َ
ِ
ون﴾ (يوسف.)ٜٗ-ٗ٘:
َي ْعص ُر َ

ولعل من أبمغ
والحديث عن التخطيط في الشريعة اإلسالمية يطول بو الكالم واالستشياد
ّ
جل المسألة توجيو ربنا ﷻ في محكم كتابو لتخطيط ابن آدم لحياتو و ما بعد مماتو
ما نوجز بو ّ
تنس نصيبك من الدنيا و أحسن كما أحسن ا﵀
في قولو ﴿وابتغ فيما آتاك ا﵀ الدار اآلخرة و ال َ
إليك﴾ (القصص.)ٚٚ:

ثالثا :تحقيق رضا العمالء
الحض عمى مكارم األخالق في التعامالت
وفيه أمران :أ.
ّ
ومن أىم ما يحقق بو رضا العميل األمانة في التعامل و حسن الخمق وىما مما حثّت

النفضوا من
عميو الشريعة اإلسالمية بمواضع متكررة ،قال تعالى﴿ :ولو كنت فظاً غميظ القمب
ّ

حولك﴾ (آل عمران .)ٜٔ٘ :وعن أبي ىريرة رضي ا﵀ عنو قال :قال رسول ا﵀ ﷺ
ذر رضي ا﵀ عنو
(و الكممة الطيبة صدقة) (رياض الصالحين ،ٕٔٗٔ،ص ،)ٕٜٜوعن أبي ّ
ِ
شيئا ولو أن تمقى أخاك
رن من المعروف ً
قال :قال لي رسول ا﵀ صمى ا﵀ عميو وسمّم( :ال تحق ّ
ٍ
بوجو طمِق) (رياض الصالحين ،ٕٔٗٔ،ص.)ٜٔ٘
ب .تج ّنب الرياء
ينادي رواد و عمماء الجودة بأىمية رضا المستفيد ،تحقيقًا لمبتغى قصير المدى ،سيل

المنال .لكن األمر في منطمقات الشخصية المسممة تختمف ،فالجودة بالعمل واجب شرعي يبتغى
ك خفي
فيو رضا ا﵀ عز وج ّل قبل رضا الناس .بل إن الشريعة اإلسالمية قد اعتبرت الرياء شر ٌ
يد
استعاذ منو نبينا محمد ﷺ ،والرياء ىو "أن
يتظاىر اإلنسان بالعمل الصالح والصالح ير ُ
ُ
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السمو و التعالي ،ييدف
يد وجو ا﵀َ( ".الفوزان .)ٖٔٗٚ،فاإلسالم دين
بذلك مراءاة الناس ،وال ير ُ
ّ
يصح لممسمم أن يحسن مقابمة
ألن ينتزع اإلنسان من شيوات الدنيا إلى التعمّق اآلخرة .فال
ّ

طمعا في خير يستقيو منيم .وال أن يتقن عممو لوجود رقيب مباشر عميو يبغي مديحو.
الجميور ً
بل يجب أن يكون تعاونو مع المستفيدين من مبدأ قولو تعالى ﴿إنما المؤمنون إخوة﴾

(الحجرات ،)ٔٓ:وقول رسولنا الكريم ﷺ (ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيو ما يحب لنفسو)
(رواه البخاري) واتقان العمل من دافع اإلخالص ،و الرقابة الذاتية من باب األمانة.

رابعا :مشاركة األف ارد العاممين في عمميات اتخاذ الق اررات
رواد إدارة الجودة لفعاليتو،
وان كان ىذا المبدأ مما وضعو مف ّكروا عمم اإلدارة و نادى بو ّ
وكونت لو المجالس:
عمى اختالف مسمياتو ،فتارةً مشاركة الق اررات وأخرى ديموقراطية اإلدارة ّ
المجمس االستشاري أو مجمس الشورى فقد سبقت إليو الشريعة اإلسالمية بأكثر من ٍ
ألف وأربعمئة

يحض عمى مبدأ الشورى ،قال تعالى﴿ :وأمرىم شورى
عام بأكثر من موضع
ّ
بينيم﴾ (الشورى ،)ٖٛ:و قولو تعالى﴿ :و شاورىم في األمر﴾ (آل عمران ،)ٜٔ٘:وقال تعالى:
﴿فإن أرادا فصاالً عن تر ٍ
اض منيما وتشاور﴾ (البقرة )ٕٖٖ :ولعمنا ال ننسى األدب الممتمس في
حوار أبونا إبراىيم عميو السالم مع ابنو إسماعيل حين قال ﴿ يا بني إني أرى في المنام أني

أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء ا﵀ من الصابرين ﴾
المحنك يعمم أنما في اشراك المرؤوسين في عممية اتخاذ الق اررات
ي
ّ
(الصافات .)ٕٔٓ:و اإلدار ّ
ومشاورتيم في األمر إنما ىو كمال فيو العترافو بإنسانيتو وجوانب القصور التي ال يمكن ألي
عمما ،وثانياً ىو من باب الحكمة في التأليف بين آراء المختمفين في
بشر أن يحيط بكل شيء ً
المنظمة والسماع ألفكارىم.
يختص بو المسممون ،الفضل العظيم الذي
وان مما تتفرد بو الشريعة اإلسالمية ،و
ّ
العزة والجاللة وأتاحو ليم وقت الحيرة والتباس األمر وىو الشورى بأرقى وأعمى
رب ّ
اصطفاىم لو ّ
صورىا ،استخارة الخالق و ِ
طمب رشده ،فعن ٍ
جابر رضي ا﵀ عنو قال :كان رسول ا﵀ ﷺ
يعمّمنا االستخارة في األمور كميا كالسورة من القرآن( .رياض الصالحين ،صٖٔٔ) .والحمد ﵀
عمى ىذا الفضل.
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خامسا :تشكيل فرق العمل
يسمى بدوائر الجودة أو حمقات الجودة وىي مرتبطة
من المفاىيم في إدارة الجودة ما ّ

وتعرف بأنيا "فرق عمل تش ّكل بشكل تطوعي من جميع المستويات
بمفيوم العمل الجماعيّ ،
ببغض النظر عن
التنظيمية داخل المنظمة ،حيث يمكن ألي عضو في المنظمة أن ينضم إلييا
ّ

سعيا لدراسة العمميات وتحسينيا ودراسة المشاكل واقتراح حمول ليا ،وال
وظيفتو ومنصبو اإلداري ً

معين" (الصيرفي،ٕٖٔٗ ،صٖٗٔ) .وبالعودة إلى الموروث
يقتصر عمميا عمى مجال ّ
اإلسالمي ،نجد أن فريق الروح الجماعية قد ُعّبر عنيا بمفيوم التعاون ،قال تعالى:

البر و التقوى﴾ (المائدة .)ٕ:و مفيوم االعتصام ،قال تعالى﴿ :واعتصموا بحبل
﴿وتعاونوا عمى ّ
يدل عمى تفضيل الجماعة ،قال
تفرقوا﴾ (آل عمران .)ٖٔٓ:وفي السنة النبوية ما ّ
ا﵀ جميعاً وال ّ

ﷺ (يد ا﵀ مع الجماعة) (رواه البخاري) ،و التآخي وقال ﷺ (المؤمن لممؤمن كالبنيان
بعضا) (رواه البخاري ومسمم).
ّ
يشد بعضو ً

سادسا :تحديد معايير قياس الجودة
التقدم في جودة المنظمات ،أحدىا عن
ىناك عدد من المعايير التي يتم بموجبيا قياس ّ
طريق تقييم أداء العاممين .والتقييم كما نعمم في الموروث اإلسالمي يقابل المحاسبة ،والحساب،
نفس شيئاً وان
في الدنيا و اآلخرة .قال تعالى﴿ :ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فال تظمم ٌ
كل
كان مثقال حبة من خردل أتينا بيا وكفى بنا حاسبين﴾ (األنبياء ،)ٗٚ :و قال تعالى﴿ :و ّ

إنسان ألزمناه طائره في عنقو و نخرج لو يوم القيامة كتاباً يمقاه منشو اًر﴾ (االسراء .)ٖٔ:فإيمان

الفرد المسمم ِ
يتفوه بيا إال ىو مسؤول ومحاسب أمام ا﵀
العامل بأن ما من حرف يخ ّ
طو وال كممة ّ
عنيا تجعمو في ترقّب دائم لحالو ،وتصرفاتو ،وأدائو .حتى يتم ّكن اإلخالص والنزاىة و اإلتقان
قدم أصدق
ميمة لم ينييا إال كما ينبغي وبأكمل صورة ،وان أُستشير ّ
منو .فإن ىو تولّى ّ
استشارة ،وان أستؤمن عمى مصمحة المنظمة أدى األمانة والتزم بيا .خوفًا وخشية في المقام
األول من عقاب ا﵀ ورغبة في نيل ثوابو ومجازاتو يمحقو التزامو بأنظمة العمل وسياساتو.
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سابعا :مكافأة العاممين
مكافأة العاممين أحد مبادئ الجودة التي أثبتت الدراسات فعاليتيا في تحسين األداء
وجيود العاممين وزيادة اإلنتاجية وأحد المحفزات التي توصل ليا عمماء عمم النفس لضمان
فصمت األدبيات في مجال الحوافز وصنفتيا
استم اررية عطاء الموظفين وتشجيعيم لمبذل .وقد ّ
حقق
وحددت آلياتيا ومردودىا عمى المنظمات .وفي النظر إلى التشري ٍع اإلسالمي نجد أنو قد ّ
أقرىا وربطيا بحقوق الناس ،قال تعالى﴿ :وال تبخسوا الناس أشياءىم﴾ قال
المكافآت المادية و ّ
ﷺ (من صنع فيكم معروفاً فكافئوه) (رواه الترمذي) .وسميت المكافأة باليبة ،وىي غير

المستحق ،وحدد ليا فقوٌ خاص بما تنعقد بو اليبة ،وما يمكن أن يوىب ،وشروطيا
األجر
ّ

وأنواعيا وما تممك بو اليبة ومقدارىا وغير ذلك.
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ختاما
وبعد؛ فيذه أبرز مبادئ إدارة الجودة الشاممة كما وردت لدى عدد من روادىا .اجتيدت
ولعل من أبرز
في تأصيميا و البحث في االستدالالت الشرعية من القرآن و السنة التي توافقيا.
ّ

نتائج ىذا البحث ما يثبت كمال التشريع اإلليي واعجازه بصالحيتو لكل زمان ومكان ،وأن ما
وافق ما جاء بو الشارع الحكيم من اجتيادات البشر فيو األقرب لمصواب والكمال .تجنبت
االستطراد في كل مبدأ من المبادئ والتعمق في ذكر األدبيات الحديثة خشية اإلطناب المخ ّل في

ىدف ىذا البحث المركز المختصر ،وكما قيل؛ يكفي من القالدة ما أحاط بالعنق .فإن أصبت

فمن ا﵀ و إن أخطأت فمن نفسي والشيطان ،وا﵀ من وراء القصد.
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