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م ويتطور ويكتسب الخبرة المعاصرة في رأي رواد الفكر اإلداري الحديث هي: كائن حي يتعل منظمة األعمالإنَّ 
ر ة هذه التطورات التي بعثتها ثورة المعرفة مفهوم جامع يبلو ة وقدراتها وعلى قمَّ نظموالمعرفة المتجددة على فعاليات الم
 ات المعاصرة، أالَّ وهو "التميز في األداء".الغاية األساسية لإلدارة في المنظم

معهاتعددتتحوالتمنالعالمي اليوماالقتصاديشهدهماًا مع إالَّ أنَّ هذا المفهوم ال ينبع من فراغ، خصوص
الحديثةالدراساتمجالها، األمر الذي جعلفي الريادةمنظماتإعطاء الهبإمكاالتيواألساليبمداخل تحديد التفوق،

إلىالوصولمنتمكنالتيلتحديد االستراتيجياتمحاولةفيالفعال،األداءالعتمادعلميةوتتبنى معايير ونظمتركز
التمّيز

والذي يعتبر العمود الفقري الذي الشاملةالعمل جودةإدارةمدخلللتميزالمداخل المحددةهذهأهمبينمنولعل
علىالكثير هذه المنهجية اإلدارية الجديدة  التي وصفهاالراغبة في التمايز في قطاع نشاطها، منظمةترتكز عليه ال

في المحققةاإليجابيةنتائجهامنالكثيرأعطتالتي وثورة الحواسيبالصناعيةالثورةالثالثة بعدريةالثو ا الموجههأ
 خاصة اليابان.المتقدمةالدولاقتصاديات

التميز والريادة، لتحقيقها كإطارمنظماتمنالكثيرطرفمننتيجة لتبني فلسفة إدارة الجودة الشاملة يعودوهذا 
منهذه األخيرة بمحيطها الخارجيربطمع،منظمةالكثقافة داخلانتهجت هذه الفلسفة وشيَّعتهاالةفعمن خالل إدارة

المستمر والتعزيز الدائم للمزايا التحسينعلىمبنيةوالخارجي(،)الداخليوالعميلالموردمعودائمةخالل عالقة متميزة
يعكسالذياألمرمعدالت اإلنتاجيةوتحسينرضاهمء وتحقيقالعماللتوقعاتاالستجابةعنفضالً  منظمةالتنافسية لل

 المستويات.جميعمتميز علىأداءاإلدارية في تحقيقهذه الفلسفةأهمية

الذي يقوم به اإلنسان وخلوه من النقص والعيوب، فقد حث كما يدعو اإلسالم أيضا إلى التأكد من جودة العمل
"، واإلتقان هناه  ن  ق  ت  ي   ن  أ   الً م  ع   م  ك  د  ح  أ   ل  م  ا ع  إذ   ب  ح  اهلل ي   العمل فقال: "إنَّ  على إتقانالرسول صلى اهلل عليه وسلم

اإلنساني، بحيث يقوم يستدعي من المرء أن يؤدي عمله على أكمل وجه، وأن يسعى للوصول به إلى مرحلة الكمال
 .ي اإلخالص الكامل في العمليستدعبالعمل بكل تفاصيله دون تقصير أو تفريط أو غش أو خداع وهذا

}َواَل َتْقُف َما َلْيَس َلَك والدليل على ذلك قول اهلل تعالى:  في اإلسالم هو توفر المعرفة أوالً ألعماللاإلتقان  وأساس
(، والمعرفة بدون عمل ال تسوى ية: اآل)اإلسراء،  ِبِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأولـاِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُؤواًل{

(، ولهذا )التوبة، اآلية:  }َوُقِل اْعَمُلوْا َفَسَيَرى اللَُّه َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواْلُمْؤِمُنوَن{ذلك بقوله: شيء وقد أكد اهلل تعالى
ائلة الفردية والجماعية المسأي إنسان أن يتذكر أن فوق رقابة البشر هناك رقابة من اهلل تعالى وهي أعلى درجاتعلى

 (: )الصافات، اآلية وُلوَن{ؤُ }َوِقُفوُهْم ِإنَُّهْم مَّسْ لقوله تعالى: 



  منظمات األعمال المعاصرة من منظور إسالمي            ة فيالدلفياجامعـ            ي السابعالدولالعلمي  الملتقى  
 

 

واألعظم في وضع وبناء األسس الصحيحة والسليمة التي تعمل على بناء مجتمع كان الرائد األول اإلسالمن إ
من منذ أكثر من أربعة عشر قرنًا الحياة اليومية في شؤون  العمل اإلسالم مثل ثقافة ومفاهيم إدارة جودةقوي، كما أن

تقانه، قبل أن تنطلق شعارات الجودة فيخالل المسؤولية العصر الحالي وهذا والمسائلة والمحاسبة ودرجة أداء العمل وا 
دون تخصيص أو تحديد، ولكن لم تتبلور دليل على أن المنهج اإلسالمي جاء كامال شامال لكافة مجاالت العمل

 اإلسالميين على شكل مفهوم متكامل على النحو الذي برز فيه الغربهيم الجودة في اإلسالم على أيدي الباحثينمفا

دخل إدارة جودة العمل من هذه األفكار يلوح بنا الفكر إلى ضرورة المعرفة الجيدة باألهمية القصوى بم خضموفي 
نظمات األعمال لدينا، كون استقامة ونجاح األعمال وبلوغ هذه الجودة التي نحن بحاجة لها في م وجهة نظر إسالمية،

س خدمة هذه األهداف والغايات ال يمكن أن يكون إال بالجودة الشاملة، والدقة المتناهية واإلبداع السليم القائم على أسا
بمعالجة  بحثال ا، نجد أننا ملزمين في هذوضروب الحياة مجاالتاللضمان الرقي والنمو والتطور في شتى المنظمات 

 إشكالية تتمثل في:

مع التركيز على  ،مـدى أهميـة إدارة الجودة الشاملة في تحقيق األداء المتميز لمنظمات األعمال المعاصرة
منظور اإلسالمي ال

وتتم هذه المعالجة بالتطرق إلى مجموعة من النقاط الضرورية التي تقودنا إلى المساس بدور إدارة الجودة الشاملة 
 وفقا للخطة التالية:  ،قيق التميز في أداء المنظمات المعاصرةفي تح

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 البحـث خطـة
 مقدمـة البحـث
 اإلسـالمي واإلداري. مفهوم جودة العمل من منظوريها .1

 أسـس ضبـط جـودة العمـل فـي اإلسـالم. .2

 مفهوم إدارة الجـودة الشاملـة من منظورها اإلداري. .3

 مبادئ إدارة الجـودة الشاملـة مـن منظـورها اإلسالمي. .4

 أهميـة إدارة الجـودة الشاملـة في منظمات األعمال المعاصرة. .5

 األعمال المعاصرة.أهداف إدارة الجـودة الشاملـة في منظمات  .6

 متطلبات تطبيـق إدارة الجـودة الشاملـة في منظمات األعمال المعاصرة. .7

 دور إدارة الجـودة الشاملـة فـي تحقيـق األداء المتميـز للمنظمـات. .8

 توصيات البحث في ترسيخ فكرة جودة العمل. .9

 خاتمـة البحـث
 


