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Abstract 

One of the old concepts is the concept of quality , But it was affected by the changes of 

the times, and here the problem of this research, which aims to read the Islamic quality 

in Islam in a complete and correct way, and the research followed the analytical approach 

to analyze the legal texts and the sayings of scholars that conclude the principles of 

quality in Islam, and it has emerged from the results that  Quality has several principles, 

the most important of which is to develop the competence of workers by providing them 

with the information and skills necessary to complete their work with high quality, and 

the need to train them with their job needs, and that the Prophet’s Mosque is the first 

institute for training, and that the required work must be carried out according to a 

specific method, so the Islamic costs are stipulated  Procedures on the arrangement and 

sequence, as in the work of prayer and acts of Hajj and Umrah and divorce proceedings, 

as provided for authentication and certification procedures. 

Quality, Comprehensive, Elements, Islam.words: Key  

 

 

 

 

 

 

 

A R T I C L E  I N F O  
Article history: 

Received 22/9/2019 

Received in revised form110/2019 
Accepted 30/12/2019 

Available online 15/1/2020 

Keywords:  

 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 1, 2020 

 

223 
 Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

 البحث ملخص
 يهدف والذي البحث، مشركةة تكمن وهنا العصرر، مبتغريات أتثر لكنه القدمية، املفاهيم من اجلودة مفهوم

 لتحةيل التحةيةي املنهج البحث واتبع  مكتمةة صررررررررحيحة بصررررررررورة اإلسررررررررالم يف اجلودة مفهوم قراءة إىل

 أن  النتائج من ظهر وقد  اإلسررررررالم، يف اجلودة مبادئ إىل ختةص اليت العةماء وأقوال الشرررررررعية النصررررررو 

 الالزمة واملهارات ابملعةومات تزويدهم طريق عن العامةني كفاءة تنمية أمهها من مبادئ عدة لةجودة

 معهد  أول النبوي املسرررررررجد  وأن  الوظيفيَّة، احتياجاهتم مع  تدريبهم وضررررررررورة عالية، جبودة أعماهلم إلجناز

 عةى اإلسررررررالميَّة التكاليف فنصرررررر  معني، أسررررررةوب وفق يتم أن  جيب املطةوب العمل أن  لةتدريب،كما

 كما الطالق، وإجراءات والعمرة احلج وأعمال الصرررررررالة أعمال يف كما والتسرررررررةسرررررررل، الرتتيب إجراءات

 .والشهادة التوثيق إجراءات عةى نص 

 .اإلسالم عناصر، الشامةة، اجلودة، :املفتاحيَّة الكةمات

 التحديد املفاهيمي اللغوي 

الالتينيَّة (Quality) واجلودة الكةمة  طبيعة  (Qualities) هي كةمة مشتقَّة من  يةي:  منها ما  اليت يقصد 
إمداد   تعين  فهي  صالحه،  ودرجة  والشخص  ذات الشيء  وخدمات  سةع  من  إليه  حيتاج  مبا  املستهةك 

يريده، وبسعر معقول يالئمه، وهي  الذي  الوق   تفي مبتطةباته وحاجاته وتوقعاته، يف  خصائص ومسات 
بذلك تبىن يف املنتج خالل أنشطة متداخةة متكامةة ويشارك يف صرنعها وبنائهرا مجيع العامةني عةى كافة 

 (1) (أو خمططني، مراجعني. وهي بذلك عمل اجلميع يف املنظمةمستوايهتم، سواء كانوا مديرين 

يعترب أصل الكةمة االشتقاقي )ج و د(، وهو أصل يدل عةى التسمح ابلشيء وكثرة العطاء )معجم 

(، وأشار ابن منظور يف لسان العرب إىل أن اجليد: 154(، وفعةها الثالثي جاد )يس:  493 1املقاييس /
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الشيء جودة، وجودة: أي صار جيًدا، وقد جاد جودة وأجاد أي أتى ابجليد من نقيض الرديء، وجاد  

  (2) القول والفعل.

أما يف االصطالح فقد تعددت مفاهيم اجلودة وفًقا جملاالهتا، ونظرة املهتمني هبا عامليًّا وإقةيميًّا، فهناك 

وهو من أهم رواد إدارة   - وارد دمينجمن ينظر إليها عةى أساس التصميم أو املنتج، وإرضاء العمالء، ويرى إد

أهنا: "ترمجة االحتياجات املستقبةيَّة لةعمالء إىل خصائص قابةة لةقياس، حيث يتم تصميم   - اجلودة الشامةة 

    (3) املنتج وتقدميه لكسب رضا العميل" .

 - عزَّ وجلَّ   -رى إرضاء هللاإل –وهو يسعى إىل حتقيق اجلودة العالية يف املنرتج التعةيمري    – يتطةَّع الفرد املسةم  

من خالل التزام ما أمر به وحث عةيه، وال يتعارض هذا مع االستجابة الحتياجات، وتوقعات سوق العمل 

   (4) وحتقيق الفائدة والنفع لةمسةمني.

 

 املطلب األول: مبادئ اجلودة وفق التصور اإلسالمي: 

اجلودة، من حيث حتديد املبادئ األساسيَّة اليت ترتكز لقد تعدَّدت آراء الباحثني والكتاب يف موضوع  

عةيها عمةيَّة اجلودة، حبيث يتم حتديد بعض املبادئ كمتطةب رئيٍس، أو يذكر املتطةب كمبدأ إلدارة اجلودة 

جند   ، إال أن هناك بعض املبادئ مت حتديدها واالتفاق عةيها، وحينما نقوم ابلنظر يف هذه املبادئ  ،الشامةة

تتضح معاملها من خالل اآلايت القرآنيَّة، واألحاديث النبويَّة    ،العديد من األصول اإلسالميَّة الواضحةأن هلا  

، ومن املمكن ذكر أهم بعض هذه الشريفة، وكذلك من التطبيقات العمةيَّة، واليت مت ذكرها يف سرية النيب  

 املبادئ، فيما يةي: 
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 التحفيز:   -1

م العامةني لتأدية العمل جبودة عالية، وقد وضع اإلسالم نظاًما لةتحفيز  • يهدف التحفيز إىل شحذ مهم

املتميزين يف أتدية أعماهلم، فالتشجيع والتحفيز لةعمل الصاحل مبدأ  العامةني  يقوم عةى مكافأة 

ُُثَّ جُيْزَاُه   . َوَأنَّ َسْعَيُه َسْوَف يُرَرىٰ .  )َوَأن لَّْيَس لمْْلمنَسانم إمالَّ َما َسَعٰى  رابين، يتَّضح يف قوله تعاىل:  

  (5) .   اجْلَزَاَء اأْلَْوفَٰ 

وألمهيَّة موضوع احلوافز وأتثريه يف عجةة اإلنتاج والتنمية؛ فقد اهتم الباحثون برصد جمموعة من العوامل اليت   

 تؤثر يف حتفيز الناس لةعمل منها عوامل ذاتيَّة، مثل: 

 احلصول عةى عالوة يف املرتب، أو وجود عالقات طيبة مع املشرفني، أو وجود أمان وظيفي. -

حتفيزيَّ  - عوامل  التكةيف وجود  واملديح،  الثناء  تةقي  عمةه،  نتيجة  الشخص  يرى  أن  مثل:  ة، 

  (6) مبسؤوليات أكثر.  

وصحابته الكرام يف   وقد حصر الطويرقي أساليب التحفيز اإلداري الفعال اليت استخدمها الرسول  

ز املعنويَّة: مثل: تشجيعه الغنائم بعد الغزوات مباشرة بعد أخذ اخلُمس، واحلواف  احلوافز املاديَّة: مثل توزيعه  

   أصحابه ابلكةمات التشجيعيَّة، مثل: "ربح البيع صهيب، ربح البيع صهيب"، وقوله: "الةهم ال عيش إال

احلوافز املعنويَّة حني يرى أن   عيش اآلخرة فاغفر لألنصار واملهاجرة"، وكان أكثر ما يستخدم املصطفى  

 (          7) حق ذلك حقيقة ال جمامةة فيها.األمر حيتاج إىل تشجيع، وأن هناك من يست

 

 

   

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura53-aya40.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura53-aya40.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura53-aya40.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura53-aya41.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura53-aya41.html
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 : الرتكيز على املستفيد2-

ملا كان اإلسالم ديًنا يهدف إىل سعادة اإلنسان يف الدنيا واآلخرة، وحيرتم حريته وكرامته وحقوقه، حىت إن 

إىل منح العميل أقصى صالة اإلمام ال ترتفع إىل السماء إذا أّم بقوم وهم له كارهون، فإنه تبًعا لذلك يدعو 

 درجة ممكنة من اإلشباع والرضا . 

ُث يرشردهم إىل ما فيه صرالحهم، وينفذ   ،يتةمَّس حاجات أصرحابه وأفراد أمته  وقد كان الرسرول 

بني األسررررررررى من جييد الكتابة،   ما فيه مصرررررررةحة األفراد واجملتمع. ففي غزوة بدر عندما وجد رسرررررررول هللا  

جعل فدية من ال يسرتطيع فداء نفسره أن يعةم عشررة صربيان من املسرةمني، وكان فداء الرجل أربعة اآلالف،  

  (8)وذلك حلاجة أبناء املسةمني هلا.  ؛الكتابة أكثر من املال ولكن حر  الرسول يف ذلك الوق  عةى

 : املشاركة وتفويض الصالحيَّة-3

 أوجد لكل طاقة ما يناسبها من عمل، ووزع املسؤوليات ففي عهده    فقد ورد يف السرية أن الرسول     

توىل عةي بن أيب طالب وعثمان بن عفان كتابة الوحي، كما كان يقوم بذلك أثناء غياهبما أيبُّ بن كعب، 

وزيد بن اثب ، وكان الزبري بن العوام وجهيم بن الصة  يقومان بكتابة أموال الصدقات، وكان حذيفة بن 

بن منر يكتبان امليزانيات واملعامالت اليمان يعدُّ تقديرات الدخل من النخيل، وكان املغرية بن شعبة واحلسن  

عةى    وقد حر  الرسول  (9) بني الناس. وزيد بن اثب  كان يكتب مراسالت احلكام والوالة بةغات خمتةفة.

ُمَّيتم أَبُو َبْكٍر   توضيح تةك املزااي والصالحيات، فعن أََنسم ْبنم َمالمٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّم   )أَْرَحُم أُمَّيتم ِبم

حلَْاَللم َواحْلَرَامم ُمَعاُذ ْبنُ   َجَبٍل َوأَفْرَرُضُهْم َزْيُد ْبُن َوَأَشدُُّهْم يفم أَْمرم اَّللَّم ُعَمُر َوَأْصَدقُرُهْم َحَياًء ُعْثَماُن َوَأْعَةُمُهْم ابم

(اَثبمٍ  َوأَقْرَرُؤُهْم ُأيَبٌّ َولمُكلّم أُمٍَّة أَ    (10) ممنٌي َوأَممنُي َهذمهم اأْلُمَّةم أَبُو ُعبَرْيَدَة ْبُن اجْلَرَّاحم
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 :االلتزام ابلتطوير املستمر   4-

ويتضمَّن التطوير كافة عناصر العمةيَّة التعةيميَّة، وكل وحدات العمل يف املؤسسة، وهو تعهد إسرتاتيجي مؤكد 

حيث   ،اجلودة، فاإلحسان يف العمل مبدأ مهم وأساسي يف اإلسالم من قبل كافة العامةني يف املؤسسة بتأمني  

إمَّنَّ َجَعْةَنا َما َعَةى : )لقوله تعاىل  ، يقوم كل عامل ِبداء عمةه عةى الوجه األكمل، وِبفضل الطرق املتاحة

ُةَوُهْم أَيرُُّهْم َأْحَسُن َعَماًل  َا لمنَربرْ الشريف، عن كةيب )إن هللا تعاىل: ، ويف احلديث النبوي  (11) .(اأْلَْرضم زميَنًة هلَّ

،فاملعرفة متجدّمدة، واملدير واملوظفون يف املؤسسة يف حاجة دائمة   (12) حيب من العامل إذا عمل أن حيسن(.

إىل تطوير أدائهم، والتعرُّف عةى كل ما هو جديد يف جمال عمةهم، ويتم ذلك من خالل عقد الدورات 

عةّممات، وكذلك اجلهاز اإلداري يف املؤسسة. كما أن التطوير املستمر ينبغي  والربامج التأهيةيَّة لةمعةّممني وامل

اَي أَيرَُّها الرُُّسُل ُكُةوا ممَن الطَّيّمَباتم َواْعَمُةوا :)أن يتم لكل أعمال املؤسسة ومرافقها؛ من منطةق قول هللا تعايل

َا تَرْعَمُةوَن َعةميمٌ  ًا  إمينمّ مبم ، ولتحقيق التطوير املستمر لةعمل اهتم اإلسالم بتنمية كفاءة العامةني، (13)  (َصاحلم

عن طريق تزويدهم ابملعةومات واملهارات الالزمة، هبدف إجناز أعماهلم جبودة عالية، فقد حثَّ اإلسالم عةى 

م ضرورة تدريب كما أكد اإلسال   ،14)َوُقل رَّبّم زمْدينم عمْةًما( التزود من العةم بصفة مستمرة؛ لقوله تعاىل:  

العامةني مع احتياجاهتم الوظيفيَّة، فقد كان املسجد النبوي أول معهد لةتدريب، فعن عةي رضي هللا عنه 

إىل اليمن، قال: فقة  اي رسول هللا تبعثين إىل قوم أسّن مين، وأَّن حديث ال أبصر   قال: "بعثين رسول هللا  

)الةهم   وقال:  يده عةى صدري،  فوضع  قال  إليك القضاء،  إذا جةس  قةبه، اي عةي،  وأهدم  لسانه،  ثبْ  

اخلصمان فال تقضم بينهما حىت تسمع من اآلخر كما مسع  من األول، فإنك إذا فعة  ذلك تبني لك 

يف   - إن التحسني املستمر  (15) القضاء(. قال: فما اختةف عةيَّ قضاء بعد أو ما أشكل عةيَّ قضاء بعد.
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يتجةَّى يف قدرة التنظيم عةى تصميم وتطبيق نظام إبداعي حيقّمق ابستمرار رضا املستفيدين   - ظلّم اجلودة الشامةة

 من العمةيَّة التعةيميَّة، وذلك من خالل السعي املتواصل لةوصول إىل األداء األمثل، من خالل حتقيق اآليت: 

 عةيَّة يف استخدام املوارد. حتسني اإلنتاجيَّة والفا  1-

 تقةيل األخطاء، والوحدات املعيبة والضياع.   2-

  (16) تقدمي منتجات جديدة وحتسني استجابة املؤسسة يف وق  قياسي. -3

 

 املطلب الثاين: عناصر اجلودة يف اإلسالم. 

ابلتدريب   ،وصررررحابته الكرام فقد ورد يف السرررررية النبويَّة املطهرة الكثري من القصررررص اليت تربز اهتمام النيب  

حيث قام مبسرررررررررررررؤوليَّة  ،فقد كان املسرررررررررررررجد النبوي أول مركز تعةيمي تدرييب ،عةى مفاهيم اجلودة وتطبيقاهتا

وكان كل مسررررجد منها يتَّخذ مدرسررررة تةقى   ،ُث عضرررردته ةانية مسرررراجد أخرى  ،كربى يف جمال نشررررر التعةيم

وكان حيضر    الكرمي، يها يف كلّم مجعة، ويُتةى فيها القرآن وتنعقد فيها حةقات العةم، وخيطب ف  ،فيها الدروس

يطةب من أصرررررررحابه الذين  وكان الرسرررررررول   ،يصرررررررل أحياًَّن إىل سررررررربعني ،هذه الدروس عدد من الصرررررررحابة

يعرفون القراءة والكتابة أن يعةموا من ال يعرفوهنا. ومن حصريةة هذه املؤسرسرات األوليَّة انتشرار العةم، وتعدد  

فقد كان ألهل الصررررفة دور فعال يف  ،وأكرب مثال لذلك أهل الصررررفة ،أصررررحاب رسررررول هللا املهارات بني  

فةم يكن انقطاعهم لةعةم والعبادة ليعزهلم عن املشررررررراركة   ،إذ كانوا رهباًَّن يف الةيل وفرسررررررراًَّن يف النهار ،اجملتمع 

يتم فيها تعةيم القرآن   ،يَّةواملشرررررررراركة يف بنائه؛ فقد كان  الصررررررررفة مدرسررررررررة داخةيَّة نظام ،يف أحداث اجملتمع 

وكان من بني تالميذها أبو هريرة، وحذيفة بن  إبشررراف مباشررر من رسررول هللا   ،والعةوم اإلسررالميَّة األخرى

 (     17)اليمان رضي هللا عنهما.
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فكرذلرك هو يف دعوتره، ويف هجرتره، ويف   ،ال يقردم عةى أمر حىت جيمع عنره كرافرة املعةومرات  وكران النيب  

وهو غالم شررررررررررراب ثقف لقن ليأتيه  رب    ففي حديث اهلجرة أنه اسرررررررررررتعمل عبد هللا بن أيب بكر غزواته  

 (18)يف الغار. قريش وهو يف الغار... يفعل ذلك يف كل ليةة من تةك الةيايل الثالث اليت قضاها 

 املطلب الثالث: مزااي اجلودة يف اإلسالم. 

فةقد وجه اإلسالم إىل التجويد عندما نصَّ يف كتابه الكرمي عةى اتباع األحسن، حيث قال تعاىل: )واتبعوا  

، وقال تعاىل: )ومن أحسن ديًنا ممن أسةم  (19) أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن أيتيكم العذاب(

،كما حث اإلسالم عةى فعل األفضل أو جودة السعي (20) وجهة هلل وهو حمسن واتبع مةة إبراهيم حنيًفا(  

واحلركة، فكثريًا ما كان النيب عةيه الصالة والسالم يوجه أصحابه قائاًل: )أال أنبئكم  ري أعمالكم"، وكثريًا ما 

ع  –سئل هللا  وسةمصةى  األحوال   -ةيه  اختالف  حسب  الصحابة  يوجه  فكان  أفضل؟(،  العمل  أي 

واحتياجات املخاطب، وتنبيه إىل ما ال يعةمه، فاألفضل يف كل وق  وحال االشتغال بواجب هذا الوق  

ومقتضاه. ومل يكتفم اإلسالم ابلتوصية عةى عموم اجلودة، بل أراد أن يبث يف املسةم جودة األداء،  ووظيفته

مة  التوصيات اإلسالميَّة عةى إجراءات معينة عند تنفيذ عمل معني، وعةى كيفيَّة إجراء العمل ومىت فش

جيب القيام به، ومن الذي سيقوم به، وما مؤهّمالته، أي قدم  التعاليم اإلسالميَّة، دليل يؤكد أن العمل 

إجراءات الرتتيب والتسةسل،  املطةوب جيب أن يتم وفق أسةوب معني، فنص  التكاليف اإلسالميَّة عةى  

كما يف أعمال الصالة وأعمال احلج والعمرة وإجراءات الطالق، كما نص  عةى إجراءات التوثيق والشهادة، 

كما يف آية الدين والشهادة يف الزىن والشهادة عةى الوصيَّة، وامتدت التوجيهات اإلسالميَّة لعمةيَّة التقومي 

ُتْم واملراجعة، فمن أمثةة متابعة عنص يَبٌة َقْد َأَصبرْ ر التنفيذ قول هللا تعاىل بعد معركة أُحد: )َأَوَلمَّا َأَصابَرْتُكْم ُمصم

َها قُرْةُتْم َأىنَّ  ثْرَةيرْ ُكْم إمنَّ اَّللََّ َعَةى ُكلّم َشْيٍء َقدميرٌ  ُقْل ُهوَ  َهَذا مم   (21) (ممْن عمْندم أَنْرُفسم
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 أمور، منها ما يةي:  بعدة احلديث العصر يف املعروفة  ةةالشام اجلودة عن اإلسالمي اإلداري ويتميز املنهج  

 الذاتيَّة.  الرقابة اإلسالمي املنهج يقدم1-        

 إنساين.  مطةب اخلري عةى التعاون  ألن  والتفاعل؛ التعاون  عةى حيثُّ -       2

بات متطة توفري عةى قدرته من يتجزأ ال جزء العامل أخالق أن  اإلسالمي املنهج يعترب3-        

 (22) اجلودة.

 اخلامتة:

 من خالل احلديث عن مفهوم ومبادئ وعناصر اجلودة ،ظهرت هذه النتائج: 

وينطةق من عموميات كثرية يف   ،أن مفهوم اجلودة مفهوم أصرررررررررريل يف ديننا اإلسررررررررررالمي احلنيف -1 

فاجلودة لفظ يشرري إىل الدقة واإلتقان؛ وهذان املفهومان جندمها يف نصرو  كثرية يف كتاب   ،ديننا اإلسرالمي

 .هللا وسنة الرسول

العرررامةني  أن لةجودة عررردة مبرررادئ من أمههرررا تنميرررة  -2 عن طريق تزويررردهم ابملعةومرررات  ،    كفررراءة 

 احتياجاهتم الوظيفيَّة.واملهارات الالزمة، هبدف إجناز أعماهلم جبودة عالية، وضرورة تدريبهم مع  

أن العمل املطةوب جيب أن يتم وفق أسةوب معني، فنص  التكاليف اإلسالميَّة عةى إجراءات        3-

 الرتتيب والتسةسل، كما يف أعمال الصالة وأعمال احلج والعمرة وإجراءات الطالق. 
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