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املقدمــة 
تعد العالقات اإلنس�انية يف حياة الف�رد واملجتمع من رضوريات احلياة 
اإلجيابية عىل مس�توى الفرد بخاصة واملؤسس�ات االجتامعي�ة بعامة، وذلك 
م�ن منطل�ق أن العالق�ات اإلنس�انية اجليدة ب�ن األفراد واجلامع�ة تؤدي إىل 
حتقيق أهداف املؤسس�ات احلكومية واألهلية، وكافة النش�اطات االجتامعية 

يف خمتلف املجاالت. 

وألمهي�ة العالق�ات اإلنس�انية اجليدة يف حي�اة الف�رد واملجتمع جاءت 
توجيه�ات الدين اإلس�المي موضحة األس�س التي ينبغ�ي أن تكون عليها 
العالق�ات اإلنس�انية، وم�ا ينبغ�ي أن يتص�ف ب�ه الف�رد واملجتمع م�ن قيم 
وسلوكيات وأخالق فاضلة؛ ليكون التعامل وفق املنهج اإلسالمي السمح. 

وملا كان من املفرتض أن تكون العالقة بن رجال األمن واملواطنن هي 
عالقة أساس�ها املودة والرمحة والتعاون واالحرتام، وتكاتف اجلميع لتحقيق 
أم�ن املجتمع واس�تقراره؛ ف�إن منطلق هذه الدراس�ة هو التع�رف عىل مدى 
تطبي�ق مب�ادئ العالقات اإلنس�انية � طبق�ًا للمنظور اإلس�المي � يف املجال 
األمني؛ حيث تعد العالقات اإلنس�انية أس�لوبًا علميًا وعمليًا حيقق االلتزام 
بتعالي�م اإلس�الم وضوابطه يف كل ش�ئون حياتنا، وبصف�ة خاصة يف املجال 
األمن�ي .. ذل�ك املجال احليوي املهم الذي ينبغ�ي أن يعنى به أكثر من غريه، 
نظ�رًا لطبيعت�ه احلساس�ة، ودوره يف حتقيق األمن واالس�تقرار، باس�تحضار 
مبادئ اإلسالم وضوابطه يف جمال العالقات اإلنسانية؛ وهو ما هييئ له املناخ 

املالئم لتحقيق أهدافه املنشودة بأعىل مستوى من النجاح والتوفيق. 

وكام أش�ار آل ناج�ي )2008م( فالعالقات اإلنس�انية هي نتاج طبيعي 
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لتواج�د األف�راد معًا يف تنظيم واحد، حيث يعمل�ون من أجل حتقيق أهداف 
مش�رتكة، ويف القطاع األمني تعني كيفية التنس�يق بن جهود األفراد، وإجياد 
ج�و عمل حيفزهم ع�ىل األداء وحتقيق األهداف، فهي تعتمد عىل منطق يقوم 
ع�ىل فه�م عميل حلقيقة اإلنس�ان وطبيعة الس�لوك اإلنس�اين)1(، وقد أرس�ى 
اإلس�الم القواع�د األساس�ية للعالقات اإلنس�انية املتمثل�ة يف الرمحة واللن 
ا  ْم ۖ َوَل�ْو ُكْنَت َفظًّ ِ لِْن�تَ َلُ ٍة ِم�َن اللهَّ والعف�و مصداق�ًا لقول�ه تعاىل: }َفبِ�اَم َرمْحَ
ْم َوَش�اِوْرُهْم يِف  وا ِمْن َحْولَِك ۖ َفاْعُف َعْنُهْم َواْس�َتْغِفْر َلُ َغِليَظ اْلَقْلِب اَلْنَفضُّ
ِلَن﴿1٥٩﴾{ )س�ورة  َ حُيِبُّ امْلَُتَوكِّ ِ ۚ إِنهَّ اللهَّ ْل َعىَل اللهَّ ْم�ِر ۖ َفإَِذا َعَزْمَت َفَتَوكهَّ اأْلَ
ُقوا  اَم امْلُْؤِمُنوَن إِْخَوٌة َفَأْصِلُح�وا َبْنَ َأَخَوْيُكْم ۚ َواتهَّ آل عم�ران( وق�ال أيضًا }إِنهَّ
وَن﴿10﴾{)سورة احلجرات(. وهذه األخوة اإليامنية حتقق  ُكْم ُتْرمَحُ َ َلَعلهَّ اللهَّ
ق�درًا م�ن العالقات احلس�نة بن رجال األم�ن واجلمهور، »والن�اس دائاًم يف 
حاجة إىل كنف رحيم، وإىل رعاية وبشاش�ة س�محة، وإىل ود يسعهم، وحلم 

ال يضيق بجهلهم وضعفهم«)2(. 

وبنظ�رة متأني�ة يف آيات الق�رآن الكريم، وأحاديث رس�ول الل >، ويف 
سرية اخللفاء الراشدين، يتبن لنا أمهية العالقات اإلنسانية ودورها يف متاسك 
املجتمع اإلس�المي، فاإلسالم حيث عىل معاملة الناس معاملة حسنة، وحيث 
عىل التعاون والتكافل والتناصح بن املسلمن، ويف ذلك يقول الل تعاىل:}... 
 َ َ ۖ إِنهَّ اللهَّ ُقوا اللهَّ ْقَوٰى ۖ َواَل َتَعاَوُنوا َعىَل اإْلِْثِم َواْلُعْدَواِن ۚ َواتهَّ َوَتَعاَوُنوا َعىَل اْلِبِّ َوالتهَّ
َش�ِديُد اْلِعَقاِب ﴿2﴾{)س�ورة املائدة( ويقول الرسول >: »من ال َيرحم ال 

)1( حممد بن عبد الل آل ناجي . أمهية العالقات اإلنسانية يف املؤسسات األمنية يف ضوء 
مفه�وم الرشطة املجتمعية � ندوة األمن مس�ئولية اجلميع � ال�دورة األوىل � وزارة 

الداخلية 2008م( ص ص 472 � 474 .
)2( حممد بن عبد الل آل ناجي � مرجع سابق ص 476 . 
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ُيرحم«)1( ويقول أيضًا: »من ُأعطي حظه من الرفق فقد ُأعطي حظه من اخلري، 
ومن ُحرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من اخلري«)2( وقد حث الرسول > 
ال�والة والق�ادة عىل التفاين يف خدمة الرعية بقول�ه: »إن لل عبادًا اختصهم الل 
بقض�اء حوائج الن�اس، حببهم إىل اخلري وحبب اخلري إليهم، إهنم اآلمنون من 
عذاب يوم القيامة)3(، كام طالبهم الرس�ول بأال يكون يف قلبهم ضيق من كثرة 
طلبات املرؤوسن والعاملن: كام دعا القرآن الكريم القادة والوالة، وكل من 
كان يف منص�ب قي�ادي، إىل اس�تعامل الكلمة الطيبة م�ع العاملن ومع مجهور 
َرٍة  َبًة َكَش�جَ ُ َمَثاًل َكِلَمًة َطيِّ َب اللهَّ املواطنن حيث يقول تعاىل: }َأَلْ َتَر َكْيَف رَضَ

اَمِء ﴿24﴾{)سورة إبراهيم(.  َبٍة َأْصُلَها َثابٌِت َوَفْرُعَها يِف السهَّ َطيِّ

ورج�ال األمن ع�ادة ما يترصفون م�ن دوافعه�م واجتاهاهتم وخباهتم 
وتكويناهتم الش�خصية التي تعكس خصائصهم النفسية، كام أهنم يعملون يف 
إطار ما تفرضه عالقاهتم االجتامعية، والروابط التي تشد بعضهم إىل بعض، 
أو بتأث�ري عوامل الش�قاق واخل�الف التي تباعد بينهم، لذا ف�إن هناك عوامل 
عدي�دة تؤث�ر يف العالق�ات اإلنس�انية ل�دى رجال األم�ن، ي�أيت يف مقدمتها 
معنوي�ات الضباط واألف�راد، والرتابط فيام بينهم، والقي�ادة املؤثرة، وتفاعل 
العامل�ن في�ام بينهم ع�ن طريق التفاه�م واالنس�جام والتع�اون الكامل فيام 
يقوم�ون ب�ه، ول يكن اختياري ل�ذا املوضوع عش�وائيًا أو بمحض الصدفة، 

)1( ج�الل الدين الس�يوطي، اجلامع الصغ�ري، رقم احلدي�ث )٩0٩0(، املجلد الثاين، 
ب�ريوت، دار الفك�ر 1401ه��، ص6٥4، وق�ال: رواه الرتم�ذي، وه�و حدي�ث 

صحيح .  
)2( املرجع السابق، رقم احلديث )8482(، املجلد الثاين، بريوت، دار الفكر 1401ه�، 

ص ٥76، وقال: رواه الرتمذي، وهو حديث ضعيف اإلسناد .  
)3( املرج�ع الس�ابق، رق�م احلدي�ث )23٥0(، املجل�د األول، ب�ريوت، دار الفك�ر 

1401ه�، ص3٥8، رواه الطباين يف الكبري عن ابن عمر، وهو حديث حسن . 
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وإن�ام ب�دأت فكرة ه�ذا املوضوع منذ ممارس�تي للعمل األمن�ي يف مهنة إدارة 
العالق�ات العام�ة واإلع�الم بأح�د القطاعات األمني�ة بالعاصمة املقدس�ة، 
وانص�ب اهتاممي ح�ول كيفية بناء عالقات إنس�انية جيدة ب�ن رجال األمن 

واجلمهور الذي يتعامل معهم . 

ومم�ا زاد اهتامم�ي بالبحث يف هذا املوض�وع أنه عند تتبعي للدراس�ات 
يف هذا املجال اتضح يل أنه ال يوجد من الدراس�ات اإلس�المية أو اإلعالمية 
الكثري يف هذا املجال، وس�تكون هذه الدراس�ة � بإذن الل � حماولة الس�تنباط 

كيفية تطبيق رجال األمن ملبادئ العالقات اإلنسانية يف ضوء اإلسالم . 

فاملعروف أنه كلام كانت العالقات اإلنسانية بن رجال األمن عىل خمتلف 
مس�تويات رتبهم العس�كرية جي�دة وإجيابية أدى ذلك إىل ارتف�اع معنوياهتم 

ورضاهم عن ما يقومون به من مهام . 

كذلك فإنه كلام كانت العالقات اإلنس�انية بن رجال األمن واملواطنن 
وغريهم من أفراد املجتمع مبنية عىل التقدير واالحرتام املتبادل أدى ذلك إىل 
تطبيق األنظمة األمنية بطريقة يسودها التعاون والتقبل والتقدير واالحرتام. 
ومن هذا املنطلق فإن هذه الدراسة تركز عىل مدى التزام رجال األمن بأسس 
العالقات اإلنسانية كام جاءت يف توجيهات الرشيعة اإلسالمية، يف تعاملهم 
مع بعضهم البعض، وتعاملهم مع أفراد املجتمع، ومدى رضا أفراد املجتمع 

عن طريقة تعامل رجال األمن معهم . 

ويأمل الباحث أن يتوصل من خالل هذه الدراس�ة إىل إضافات جديدة 
خت�دم القائم�ن ع�ىل أمن الوط�ن واملواطن، وخت�دم كل من يتعام�ل مع هذا 

القطاع العريق يف العاصمة املقدسة خاصة، واملجتمع السعودي عامة . 
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الفصل األول

مدخـل الدراسة 
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1 . مدخل الدراسة 

1 .1 مشكلة الدراسة
العالقات اإلنس�انية يف الفكر اإلداري أحد مقومات اجلودة الشاملة يف 
األداء، ويف املجال اخلدمي تصبح العالقات اإلنس�انية حجر الزاوية يف بلوغ 
مناط�ق اجلودة يف العمل اإلداري والفني . وجماالت العالقات اإلنس�انية يف 
العمل اإلداري واسعة وشاملة ومتعددة املالمح، فمنها العالقات يف القيادة، 
والعالقات يف االتصال، والعالقات يف التعامل املبارش وهكذا. كام أن مفهوم 
العالق�ات يف الفك�ر اإلداري الغ�ريب يش�مل يف مضمون�ه أوجه�ًا للتقارب 
والتطابق مع مفهوم العالقات اإلنسانية يف اإلسالم مع وجود بعض أشكال 
االخت�الف، وق�د يتجس�د ذل�ك عن�د حتلي�ل مضام�ن تعاري�ف العالقات 
اإلنسانية يف املجال اإلداري، خاصة يف جوانب األسس واملبادئ واألهداف 

والقيادة واالتصال .

ومن خالل املنهج التحلييل للعالقات اإلنس�انية يف اإلس�الم فقد أش�ار 
عبدال�ادي )1٩7٥م( إىل أن التوجهات اخلاص�ة بالصفات الذاتية لألفراد، 
التي تش�كل أس�مى س�لوكياهتم االجتامعي�ة يف كافة صور النش�اط البرشي 
واالجتامع�ي، كاألمان�ة والع�دل والتع�اون والرمح�ة والقص�د واالعت�دال 
والصدق واإلخالص، منوطة باملسئولية والنصح واإلعداد والقدوة احلسنة.

 ومبادئ العالقات اإلنسانية يف اإلسالم مدعاة إىل متاسك أفراد املجتمع 
وتواده�م وتعاطفهم، مما هييئ املناخ املناس�ب للمناش�ط البرشية، ويرفع من 

كفاءة اإلنتاج واالستقرار .
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وال ش�ك أن تعقي�د احلي�اة يف العرص احل�ارض وتنوعه�ا وجتددها جيعل 
التع�اون بن رجال األمن وأفراد املجتمع ومؤسس�اته املدني�ة أمرًا رضوريًا، 
ومن هنا تتأتى أمهية العالقات اإلنس�انية وارتباط هنجها باملنهج اإلسالمي، 
فتطبيقها �  خاصة من قبل رجال األمن �  يؤدي إىل إجيابيات كثرية يف املجتمع، 
ويف مقدمته�ا نرش الوعي بن أف�راد املجتمع، وإزالة اخلوف وتضييق الفجوة 
املوجودة بينهم وبن رجال األمن، كام أن الدراسة ستتناول � بإذن الل � مدى 
جتاوب اجلمهور مع رجال األمن، ومدى اس�تيعابه للتعليامت واإلرش�ادات 
األمني�ة الت�ي تس�اعد رجال األم�ن ع�ىل االلت�زام بالضوابط اإلس�المية يف 

تطبيقهم لألسس والقواعد اخلاصة بالعالقات اإلنسانية)1(. 

وم�ن خ�الل ما يذكر ويالحظ أحيانًا فإن هن�اك فجوة بن رجال األمن 
وأف�راد املجتم�ع من حيث التع�اون والتقدير واالحرتام املتب�ادل، وقد يعود 
ذل�ك إىل أن بعض رجال األمن يتعاملون مع أفراد املجتمع بطريقة تس�ودها 
احل�دة والقس�وة، األمر الذي جيعل أف�راد املجتمع ينفرون م�ن بعض رجال 
األم�ن الذين ال جييدون التعامل احلس�ن مع اآلخرين وفق أس�س العالقات 
اإلنس�انية الس�ليمة، كام الح�ظ الباحث من خ�الل عمله يف املج�ال األمني 
أن العالقات اإلنس�انية بن رجال األمن أنفس�هم تس�ودها حاالت من عدم 
االلت�زام بأس�س العالقات اإلنس�انية اجليدة، األمر الذي ق�د يؤدي إىل عدم 
رض�ا بعض رج�ال األمن عن ما يقومون ب�ه من أعامل، وإىل ع�دم االرتياح 

النفيس، ومن ثم ينعكس ذلك الشعور عىل تعاملهم مع أفراد املجتمع . 

)1( عب�د الادي، محدي أمن، الفكر اإلداري اإلس�المي و املق�ارن، دار الفكر العريب، 
بريوت، 1٩7٥م  �  ٩٥ . 
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1 .2 أسئلة الدراسة
من هذا املنطلق يرى الباحث أن مشكلة الدراسة تكمن يف التعرف عىل 
مدى التزام رجال األمن بأس�س العالقات اإلنس�انية يف ضوء اإلسالم أثناء 
تعاملهم مع بعضهم البعض، ومع أفراد املجتمع . ويمكن صياغة املشكلة يف 

السؤال الرئيس اآليت: 

»م�ا م�دى تطبي�ق رج�ال األم�ن بالعاصمة املقدس�ة ملب�ادئ العالقات 
اإلنسانية ؟« 

ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية: 
1 � ما مفهوم العالقات اإلنسانية يف اإلسالم ؟ 

2 � ما حجم املكانة ومقدار األمهية التي ينبغي أن حيظى هبا رجال األمن 
يف املجتمع ؟ 

3 � ما مدى تطبيق رجال األمن ملبادئ العالقات اإلنس�انية يف اإلس�الم 
أثناء تعاملهم؟ 

4 � ما مدى تطبيق رجال األمن ملبادئ العالقات اإلنس�انية يف اإلس�الم 
أثناء تعاملهم مع أفراد املجتمع ؟ 

٥ � ما مدى رضا أفراد املجتمع عن طريقة تعامل رجال األمن معهم ؟ 

1 .3 أهداف الدراسة
هتدف الدراسة إىل جمموعة من األهداف من أبرزها: 

1 � التعرف عىل مبادئ العالقات اإلنسانية يف اإلسالم .
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2 � الكشف عن مدى تطبيق رجال األمن ملبادئ العالقات اإلنسانية يف 
اإلسالم أثناء تعاملهم مع بعضهم البعض . 

3 � الكش�ف عن مدى تطبي�ق رجال األمن ملبادئ العالقات اإلنس�انية 
أثناء تعاملهم مع أفراد املجتمع . 

4 � إبراز الدور الذي تقوم به املؤسسات الرتبوية واالجتامعية واجلهات 
احلكومية يف توعية املواطنن بحقوقهم وواجباهتم جتاه رجال األمن.
٥ � إبراز الدور الذي ينبغي أن تقوم به اجلهات األمنية لتوعية منسوبيهم 

بحقوقهم وواجباهتم جتاه املجتمع . 
6 � الوص�ول إىل حلول علمية للمش�كالت واملعوق�ات التي تقف أمام 

تطبيق هذه األسس من قبل رجال األمن . 
7 � وضع تصور مقرتح ملا ينبغي أن تكون عليه العالقات اإلنس�انية بن 

رجال األمن مع بعضهم البعض . 
8 � وضع تصور مقرتح ملا ينبغي أن تكون عليه العالقات اإلنس�انية مع 

أفراد املجتمع.

1 .4 أمهية الدراسة
1 � تتمث�ل أمهي�ة هذه الدراس�ة يف احتكامه�ا إىل القرآن الكريم والس�نة 
النبوي�ة يف حتليل وتفس�ري النتائج التي س�يتم التوص�ل إليها، وينبع 
ذل�ك م�ن اإلي�امن ب�أن اإلس�الم ه�و املص�در احلقيق�ي للعالقات 
اإلنس�انية، فاإلس�الم هو الذي اعتنى باإلنس�ان وكرم�ه، وحدد له 
جمموعة من املبادئ واألس�س األخالقية التي تس�مو بنفسه، وحتقق 
كرامت�ه وحريت�ه، ومتكنه من التعامل مع اآلخري�ن يف إطار من الود 
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والتفاهم، بحيث يس�تطيع العيش يف جمتمع تسوده العدالة واإلخاء 
واملس�اواة)1(، واملكتب�ة العلمي�ة يف حاج�ة ماس�ة إىل ه�ذا النوع من 

الدراسات. 
2 � تعد هذه الدراسة من الدراسات اجلديدة حسب علم الباحث يف ربط 

العالقات اإلنسانية يف اإلسالم برجال األمن بالعاصمة املقدسة . 
3 � قد ُيفيد من هذه الدراسة كل من: 

أ �  رج�ال األم�ن )ضب�اط � أف�راد � طلب�ة( بالتع�رف ع�ىل أس�س 
العالقات اإلنس�انية يف اإلس�الم لاللتزام هبا أثن�اء تعاملهم مع 

بعضهم البعض ومع أفراد املجتمع . 
ب � القائم�ن ع�ىل تدري�ب رج�ال األم�ن وإعدادهم ليتس�نى لم 
تزويد رجال األمن بأسس العالقات اإلنسانية وأسس التعامل 

اإلجيايب بن رجال األمن ومع أفراد املجتمع . 
ج� � مؤسس�ات توعية رجال األمن وتثقيفهم ليتس�نى للمؤسسات 

توعية رجال األمن وتثقيفهم بالعالقات اإلنسانية . 

1 .5 منهج الدراسة 
يستخدم الباحث يف هذه الدراسة منهجن أساسين من املناهج العلمية 

ومها: 

)1( إبراهيم الطخيس، وعامد اجلريتيل ) العالقات العامة والعالقات اإلنسانية – مطبعة 
الرشق األوسط – ط1، 140٥ه�  �  1٩84م ( ص12 . 
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1 .5 .1  املنهج االستنباطي

ويعد ه�ذا املنهج طريقة من طرق البحث الس�تنتاج أفكار ومعلومات 
م�ن النصوص وف�ق ضوابط وقواعد حم�ددة متعارف عليها؛ ألن�ه »الطريقة 
التي يقوم عليها الباحث ببذل أقىص جهد عقيل ونفيس عند دراسة النصوص 
هبدف استخراج مبادئ تربوية مدعمة باألدلة الواضحة)1(؛ وذلك الستنباط 
مبادئ العالقات اإلنس�انية وربطها بالواقع احلايل وخاصة يف املجال األمني، 
حت�ى ال تبقى هذه الدراس�ة جمرد تنظري ال معنى ل�ه، وبعيد عن الواقع، وهو 
املنهج املناس�ب الستنباط مبادئ العالقات اإلنسانية من القرآن الكريم ومن 
الس�نة النبوية املطهرة، حيث س�يتم حتديد هذه املبادئ يف القرآن الكريم، ويف 
أحادي�ث الرس�ول >، باإلضافة إىل االستش�هاد باملواق�ف واألحداث من 

سرية الصحابة واخللفاء الراشدين والسلف الصالح«. 

1 .5 .2  املنهج الوصفي 

هيت�م هذا املنه�ج بوص�ف الظاهرة موضوع الدراس�ة، ومج�ع أوصاف 
أو معلوم�ات دقيق�ة عنها، ويعب عنه�ا تعبريًا كيفيًا أو تعب�ريًا كميًا، فالكيفي 
يص�ف الظاهرة ويوضح خصائصه�ا، والكمي يعطينا وصف�ًا رقميًا يوضح 
مق�دار هذه الظاه�رة أو حجمها، ودرج�ات ارتباطها م�ع الظواهر املختلفة 
األخرى)2( . وسوف يستخدم الباحث هذا املنهج يف اجلانب التطبيقي، حيث 

)1( عب�د الرمح�ن ب�ن صالح عب�د الل، وحلمي حممد فودة ) املرش�د يف كتاب�ة البحوث 
الرتبوية، ط2، مكتبة املنارة  � مكة املكرمة، 1403ه�( ص 42 . 

)2( ذوقان عبيدات: ) البحث العلمي � مفهومه � أدواته � أساليبه � دار إرشاقات للنرش 
والتوزيع، 1424ه�  � 2003م ( ص 247 .
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س�يتم مجع كل املعلومات اخلاصة بمبادئ العالقات اإلنس�انية يف اإلس�الم، 
ووض�ع تصور مقرتح لكيفية تطبيقها التطبيق الصحيح، وقياس مدى تطبيق 

رجال األمن لذه املبادئ كميًا وكيفيًا . 

1 .6 أداة الدراسة
ق�ام الباحث مس�تعينا ب�ام ورد يف أدبيات الدراس�ة وبخبت�ه يف املجال 
األمن�ي بتصمي�م اس�تبانة موجه�ة إىل رجال األم�ن؛ مكونة من ع�دة حماور 
وعبارات تعكس مدى التزامهم بتطبيق العالقات اإلنس�انية يف عملهم وفق 

املنهج اإلسالمي . 

ك�ام صمم اس�تبانة موجهة لعينة من أف�راد املجتمع للتع�رف عىل مدى 
اق�رتاب أو ابتعاد الصورة الذهنية لدهيم جتاه رجال األمن يف إطار العالقات 

اإلنسانية املبنية عىل املنهج اإلسالمي الشامل للعالقات اإلنسانية . 

1 .7 حدود الدراسة
اقترصت هذه الدراس�ة عىل البحث يف العالقات اإلنس�انية مس�تنريا بام 
ورد يف القرآن الكريم و الس�نة النبوية املطهرة، وكذلك املس�تنبطة من س�رية 

الصحابة واخللفاء الراشدين والسلف الصالح . 

ك�ام اقت�رصت هذه الدراس�ة عىل تطبيقه�ا عىل رجال األم�ن بالعاصمة 
املقدس�ة يف القطاع�ات اآلتي�ة: )اجل�وازات � امل�رور(، وعىل عينة م�ن أفراد 

املجتمع بالعاصمة املقدسة . 



16

1 .8 مصطلحات الدراسة
يش�ري علامء الرتبية إىل أن هناك عدة معان لتعريف العالقات اإلنس�انية 
منه�ا: أن العالق�ات اإلنس�انية عملية تنش�يط لواقع األف�راد يف موقف معن 
عىل حتقيق توازن ب�ن رضاهم النفيس وحتقيق األهداف املرغوبة)1(. ويمكن 
تعريفها يف املجال األمني بأهنا: اهتامم رجال األمن بحسن معاملة املواطنن يف 
اجلهة التي يعملون هبا، ومس�اعدهتم يف قضاء حاجاهتم عن طريق معاملتهم 

وفقًا للقيم اإلسالمية السامية . 
وعىل هذا فإن التعريف اإلجرائي للعالقات اإلنس�انية يمكن أن يتحدد 
فيام ييل: أهنا هي تلك العالقات التي وردت يف القرآن الكريم ويف السنة النبوية 
املطه�رة نصًا أو ضمنًا، ويمكن أن يس�تنبط منها مبادئ العالقات اإلنس�انية 

التي تبنى عليها العالقات الطيبة لتطبيقها بن رجال األمن واملواطنن .

1 .8 .1 رجال األمن
رجال األمن هم: » األش�خاص املكلفون باملحافظة عىل األمن العام يف 
ال�ب والبحر واجلو وتنفي�ذ أوامر الدولة وتطبيق أنظمته�ا يف حدود الرشيعة 
اإلسالمية ودون املساس بأموال الناس وأعراضهم وحرياهتم الشخصية«)2(.
يقص�د هبم إجرائيًا » الضباط واألفراد الذين ينتس�بون للجهات األمنية 
املختلفة وال يزالون عىل رأس العمل، ويتعاملون مبارشة مع مجهور املواطنن 

واملقيمن داخل العاصمة املقدسة«)*(. 

)1( س�يد عب�د احلمي�د مريس: العالقات اإلنس�انية � م�رص � مكتبة وهب�ة، 1404ه�، 
ص120 . 

)2( عيل حسن القحطاين، وعبد الرمحن حسن الغامدي، الواجبات واألنظمة اإلدارية، 
األمن العام، الرياض، )د.ت( .  

)*( تعريف إجرائي للباحث . 
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1 .8 .2 أفراد املجتمع
املجتمع باملعنى العام هو »ذلك اإلطار العام الذي حيدد العالقات التي 
بن األفراد الذين يعيش�ون داخل نطاقه يف ش�كل وح�دات أو مجاعات، لذا 
ف�إن أفراد املجتم�ع هم الذين يعيش�ون يف بيئة معينة م�ع تواجد جمموعة من 
األهداف واملصالح العامة املشرتكة واملتبادلة بينهم، وقيام طائفة من القواعد 

واألساليب والقوانن املنظمة لسلوك األفراد وعالقتهم املتبادلة«)1(. 

ويقصد هبم إجرائيًا: » عامة الناس الذين يقيمون يف العاصمة املقدس�ة، 
سواء أكانوا سعودين أو غري سعودين، وذلك نظرًا لطبيعة أفراد املجتمع يف 
العاصمة املقدس�ة الذي�ن يتوزعون بن مجيع دول الع�ال، ويتعاملون مبارشة 
مع رجال األمن، إما الس�تخراج جوازات س�فر، أو رخصة قيادة، أو إلهناء 

مصالح لم تتعلق باجلهات األمنية«)*(. 

1 .9 الدراسات السابقة
وفقا للمحور الرئيس لذه الدراس�ة املتمثل يف مدى تطبيق رجل األمن 
ملبادئ العالقات اإلنس�انية يف عمله، التي جي�ب أن يتمثلها رجل األمن أثناء 
أداء مهامه، متش�يا مع ما ورد يف الرشيعة اإلسالمية يف هذا الشأن، من خالل 
اس�تعراض بعض الدراسات الس�ابقة يف هذا املجال؛ حيث إن هناك العديد 
م�ن الدراس�ات العلمية التي تناول�ت العالقات اإلنس�انية وعالقتها ببعض 
فئات املجتمع، والتي ال خترج عن نطاق هذه الدراسة ويمكن إسقاط بعض 

)1( س�هري حممد حوالة، مبادئ أساسية يف اجتامعيات الرتبية، الطبعة األوىل، دار النرش 
الدويل، الرياض، 1424ه� .  

)*( تعريف إجرائي للباحث . 
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نتائجه�ا عىل مفه�وم العالقات اإلنس�انية وفق املبادئ اإلس�المية يف العمل 
األمني . 

الدراسة األوىل

أجرى الباحث حامد عبد العزيز الفقي )13٩٥ه� �  1٩7٥م( دراس�ة 
بعنوان: »دراس�ة لبع�ض املواقف القيادي�ة والعالقات اإلنس�انية«، الكتاب 

السنوي يف الرتبية وعلم النفس، دار الثقافة، القاهرة، 1٩7٥م . 

وهدفت هذه الدراس�ة إىل دراس�ة بع�ض املواقف القيادي�ة والعالقات 
اإلنس�انية، وكذل�ك التعرف عىل أكثر أن�واع القيادة تقب�اًل ومالءمة لتحقيق 
األهداف الرتبوية املنش�ودة، وكذلك التعرف عىل أنسب العالقات اإلنسانية 

للجامعات الرتبوية خالل مواقف التفاعل اليومية. 

وكان من أبرز نتائج الدراسة ما ييل: 
1� تفضي�ل العالق�ات اإلنس�انية اإلجيابي�ة ع�ىل غريه�ا من األس�اليب 

السلبية. 
2 � اتباع األساليب العلمية يف دراسة احلاالت، وتشخيص كل حالة عىل 

حدة، ووضع خطة العالج املالئمة بطريقة مجاعية. 
3 � تفضيل األغلبية للقيادة التعاونية. 

4 � املي�ل إىل حتقيق املطالب اإلنس�انية واملطالب العملي�ة للقيادة بتوازن 
بينهام. 

٥ � فاعلي�ة اجلامع�ة ت�زداد بالتش�جيع للمبتكرين، وتوزي�ع احلوافز عىل 
املمتازين، مع مراعاة التفاوت يف االمتياز، وضامن حتقيق املوضوعية 

يف حتديد هؤالء املمتازين أول اختيارهم . 
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وأب�رز الباح�ث يف هذه الدراس�ة أمهية القي�ادة التعاوني�ة، وتعزيز مبدأ 
التميز .

الدراسة الثانية
أج�رى الش�نواين )13٩6ه�  � 1٩76م( دراس�ة بعن�وان إدارة األفراد 
والعالق�ات اإلنس�انية . اهت�م من خاللا باملي�دان اإلداري ال�ذي هيدف إىل 
التكامل بن األفراد وحميط العمل بالشكل الذي يدفعهم وحيفزهم إىل العمل 
بإنتاجية وتعاون من خالله إش�باع حاجاهتم الطبيعية والنفسية واالجتامعية. 
ول يغف�ل الباح�ث أمهي�ة الف�رد واملش�اكل االجتامعي�ة والرتكيز ع�ىل الفرد 
وعالقاته باملجموعة، كام يؤكد الباحث بأن العالقات اإلنسانية ليست وليدة 

العرص إنام هي روابط وجدت منذ بداية احلياة اإلنسانية .

ومع تطور املجتمعات وتعقد احلياة نرى يف هذه الدراسة إشارة إىل أمهية 
العالقات اإلنس�انية لتس�تقيم احلياة ومنها العالقات اإلنسانية وفق الرشيعة 

اإلسالمية وممارستها يف العمل األمني .

الدراسة الثالثة
أجرى الباحث أمحد سعيد الغامدي )1400 �1401ه�( دراسة بعنوان: 
)العالق�ات اإلنس�انية يف الفك�ر اإلداري اإلس�المي مضامينه�ا وتطبيقاهت�ا 
الرتبوية( )دراسة مقارنة(  �  رسالة ماجستري )غري منشورة( جامعة أم القرى 

� كلية الرتبية � مكة املكرمة . 

هدف�ت هذه الدراس�ة إىل الرتكيز ع�ىل العالقات اإلنس�انية من الناحية 
اإلس�المية، وبيان الفرق بن املفهوم اإلسالمي والغريب للعالقات اإلنسانية 

)ملحة تارخيية( . 
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وكان من أبرز نتائجها: 

عدم وجود نقص يف الدراس�ات املتعلقة بالعالقات اإلنسانية يف اإلدارة 
الرتبوية اإلسالمية . 

ويف هذه الدراس�ة املقارن�ة إبراز للفرق بن املفهوم اإلس�المي والغريب 
للعالق�ات اإلنس�انية وان كان ذل�ك م�ن خ�الل جمرد ملح�ة تارخيي�ة، إال أن 
الباح�ث توص�ل إىل عدم وج�ود نق�ص يف الدراس�ات املتعلق�ة بالعالقات 
اإلنس�انية الرتبوي�ة اإلس�المية، وه�ذا مؤرش ع�ىل أمهية النظ�ر يف املجاالت 

األخرى غري الرتبوية ولعل منها العمل األمني .

الدراسة الرابعة
أج�رى الباحث س�عيد عب�د الل اخلوت�اين )1402 �1403ه�( دراس�ة 
بعنوان: »املفهوم اإلس�المي للعالقات اإلنس�انية يف اإلدارة الرتبوية« رسالة 

ماجستري ) غري منشورة( جامعة أم القرى � كلية الرتبية � مكة املكرمة . 

وهدفت هذه الدراس�ة إىل إيضاح مفهوم العالقات اإلنس�انية يف الفكر 
اإلداري اإلس�المي والغ�ريب، ك�ام اس�تعرض الباح�ث أس�س العالق�ات 
اإلنس�انية يف الفكر اإلداري اإلس�المي والغريب املعارص، واس�تعرض أيضًا 
مب�ادئ العالقات اإلنس�انية يف اإلدارة اإلس�المية واملع�ارصة، كام تطرق إىل 

األساليب اإلسالمية يف التحفيز اإلداري الرتبوي.

وكان من أبرز نتائج هذه الدراسة ما ييل: 
1 � أن احلافز املادي ال يعد احلافز املهم فحسب، بل هناك حوافز معنوية 

قد حتد من أمهية ذلك احلافز . 
2 � أن املعلمن برش لدهيم أحاسيس ومشاعر، وليسوا تروسًا آلية . 
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3 � أن اإلدارة ينبغ�ي هب�ا عدم معاملة العامل�ن معاملة غري الناضجن، 
حتى ال يعملوا يف اجتاه مضاد ألهداف املؤسسة اإلدارية أو الرتبوية. 

الدراسة اخلامسة

قامت الباحثة ش�مس عبد الغني ص�رييف ) 1408 � 140٩ه�( بإجراء 
دراسة بعنوان: »العالقات اإلنسانية املامرسة يف إدارة قسم الطالبات بجامعة 
أم القرى« رس�الة ماجس�تري )غري منش�ورة ( جامعة أم القرى � كلية الرتبية � 

مكة املكرمة . 

وهدف�ت هذه الدراس�ة إىل معرفة نظرة العامالت للعالقات اإلنس�انية 
بجامعة أم القرى قسم الطالبات، للتأكد من مدى تطبيق إدارة اجلامعة بقسم 
الطالب�ات للعالق�ات اإلنس�انية بصورة س�ليمة، ومدى جدواها يف حتس�ن 

أوضاع العامالت بإدارات اجلامعة املختلفة . 

واس�تعرضت الباحث�ة مفه�وم العالقات اإلنس�انية وأسس�ها وإطارها 
الفلس�في، ودور اإلدارة يف حتسن العالقات اإلنسانية، كام استعرضت أيضًا 

عنارص العالقات اإلنسانية.

وكان من أبرز نتائج هذه الدراسة: 
1 � أن املؤهل الدرايس له تأثري عىل األفراد . 

2 � أن اخلبة لا أثر مبارش يف إدراك العاملة ألمهية تطبيق مبادئ وأسس 
العالقات اإلنسانية حن تعامل الرئيسة باملرؤوسة . 

3 � عم�ر العاملة ل يكن له تأثري عىل إدراك العمالت ملامرس�ة العالقات 
اإلنسانية يف إدارة اجلامعة . 
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4 � احلال�ة االجتامعية للعام�الت كان لا تأثري يف درجة اقتناع العامالت 
بمدى ما متارسه اجلامعة من عالقات إنسانية سليمة . 

٥ � يوجد كثري من املش�اكل الت�ي صنفتها الباحثة: كاإلحباط يف العمل، 
والتنافر داخل العمل، وكره العمل . 

الدراسة السادسة

تن�اول القحط�اين )141٥ه�( موض�وع العالقات اإلنس�انية يف املجال 
األمني من خالل دراسة بعنوان » البعد اإلنساين يف ممارسة السلطة عند رجل 
األمن« وهدفت الدراس�ة إىل إيضاح مؤرش البعد اإلنساين لدى رجل األمن 
يف املجتمع، متطرقا إىل العوامل املش�كلة للبعد اإلنس�اين لدى رجل األمن . 

ومن نتائج هذه الدراسة:
1�  التكوي�ن ال�ذي يتلق�اه رجل األم�ن يف الكليات واملعاه�د الرشطية 

كافية، ورشوط االلتحاق هبا إلزامية .
2 �  الس�لوكيات الص�ادرة ع�ن رجل األم�ن التي يمك�ن أن متثل البعد 
اإلنساين تكمن يف املعاملة احلسنة للجمهور، باعتبار أنه عضو منهم 
يتأث�ر هب�م ويؤث�ر فيه�م .إضاف�ة إىل دوره يف القبض ع�ىل املجرمن 

واملخالفن لألنظمة باستخدام القوة والسلطة .
3 �  زيادة ش�عور اجلمهور املتعلم والواعي بالدور اإلجيايب لرجل األمن 
ترتكز حول تعميق البعد اإلنساين خاصة بالنسبة للمهام والواجبات 

األمنية املنوطة به . 
4 �  زي�ادة الواجبات واألعباء واملهام األمنية املنوطة برجل األمن حتول 

دون قيامه بدوره اإلنساين املتوقع منه .
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٥ � دور وسائل اإلعالم املختلفة كبري يف إبراز البعد اإلنساين لدور رجل 
األمن يف املجتمع حمدود وال يركز عىل توضيح الدور اإلنس�اين، مما 

يؤكد أمهية اإلعالم األمني .

الدراسة السابعة 
قامت الباحثة نوال س�عد الطويرقي )1418ه�( بإجراء دراسة بعنوان: 
» العالقات اإلنسانية يف السرية النبوية وتطبيقاهتا يف اإلدارة املدرسية« رسالة 

ماجستري منشورة، جدة، دار األندلس اخلرضاء، 1422ه� . 

وق�د ح�ددت الباحثة الدف من دراس�تها يف كيفية اس�تنباط العالقات 
اإلنسانية من السرية النبوية، وكيف يمكن تطبيقها يف اإلدارة املدرسية . 

واس�تخدمت الباحثة يف دراس�تها املنهج التارخي�ي لتحقيق هذا الدف، 
وتطرقت يف رس�التها للعديد من املواقف واألحداث املس�تنبطة من الس�رية 

النبوية الرشيفة التي تؤيد ذلك . 

ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة: 
1 � أن الس�رية النبوي�ة حتتوي عىل العديد من املب�ادئ والقيم التي تتعلق 

بكافة املجاالت املختلفة وخاصة يف جمال الرتبية والتعليم. 
2 � أن مب�ادئ العالق�ات اإلنس�انية وخاصة املبادئ احلس�نة التي ترتبط 
ب�إدارة األف�راد يف املؤسس�ات والتي تن�ادي هب�ا اإلدارة احلديثة قد 
مارسها الرسول >، وطبقها املسلمون منذ فجر اإلسالم اقتداء به. 

 وقد أضافت هذه الدراس�ة مبادئ جيدة للعالقات اإلنسانية يف املجال 
الرتب�وي ولك�ن من منطل�ق إداري ترب�وي يتناول املب�ادئ والقي�م يف إدارة 

األفراد، مستنرية بسرية الرسول  >  يف ممارسة تلك القيم .
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الدراسة الثامنة

أجرى مرعي بن عيل حممد القرين )1426ه� ( دراسة بعنوان: »العالقات 
اإلنس�انية ب�ن املعلم واملتعلم يف الق�رآن الكريم وتطبيقاهتا الرتبوية« رس�الة 

ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة . 

وقد حدد الباحث الدف من دراسته يف بيان مفهوم العالقات اإلنسانية، 
وبيان أمهية العالقات اإلنس�انية، وبيان أمهية العالقات اإلنس�انية بن املعلم 
واملتعل�م، وتأصي�ل مب�ادئ العالقات اإلنس�انية يف الق�رآن الكري�م، وبيان 
الكيفية التي يمكن أن تطبق هبا هذه العالقات اإلنسانية بن املعلم واملتعلم . 

واس�تخدم الباحث يف دراس�ته املنهج االس�تنباطي واملنه�ج الوصفي، 
حي�ث وض�ع تصورًا مقرتح�ًا حول كيفية تطبي�ق ما تم اس�تنباطه من مبادئ 
للعالقات اإلنس�انية م�ن خالل اآلي�ات القرآنية، وربطه�ا بالواقع احلايل يف 

العالقة بن املعلم واملتعلم . 

ومن أبرز النتائج التي توصلت لا الدراسة: 
1 � أن للق�رآن الكري�م أثرًا مبارشًا يف ش�خصية املعلم من مجيع النواحي 
األخالقية واالجتامعية، وتأثريها يف سلوكياته نحو طالبه وجمتمعه . 
2 � أن مب�ادئ العالق�ات اإلنس�انية يف الق�رآن الكريم هي مب�ادئ قابلة 

للتطبيق يف كل زمان ومكان، ومع مجيع الفئات واألفراد . 
3 � أن مبادئ العالقات اإلنسانية يف اإلسالم مجيعها مرتابطة وال يمكن 

تقسيمها أو فصلها أثناء التطبيق، بل هي كل متكامل ال يتجزأ . 
4 � أن الطالب يقبلون عىل املعلم الذي يش�عر هبم ويعيش أحاسيس�هم 

ومشاكلهم.
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ورغم أن هذه الدراس�ة تتعلق باجلانب الرتبوي فإن مضامن العالقات 
اإلنس�انية اإلس�المية ومبادئها أوضحت األثر اإلنس�اين للتعامل بن املعلم 

والطالب ويف أسلوب هتذيب السلوك.

الدراسة التاسعة
أج�رى الباحث حممد بن مطلق الش�مري )1428ه�( دراس�ة بعنوان: 
)العالقات اإلنس�انية مع غري املس�لمن يف ضوء الرتبية اإلسالمية وتطبيقاهتا 
يف الواق�ع املع�ارص( رس�الة دكت�وراه غري منش�ورة، جامعة أم الق�رى � كلية 

الرتبية � مكة املكرمة. 
وهدف�ت ه�ذه الدراس�ة إىل بي�ان مالمح العالق�ات اإلنس�انية مع غري 
املسلمن يف ضوء الرتبية اإلسالمية، وذكر ُأطرها، وتوضيح دعائمها، وتبن 
احلقوق املعززة لا، والتعرف عىل الضوابط التي تضبطها، واقرتاح تطبيقات 
عملية لتفعيلها، وأخريًا استش�عار دور اململكة العربية السعودية بلد الباحث 

يف تعزيز العالقات وتفعيلها يف الواقع املعارص . 

وكان من أبرز نتائج هذه الدراسة ما ييل: 
1� أن الرتبي�ة اإلس�المية أول�ت جان�ب العالق�ات اإلنس�انية م�ع غري 
املس�لمن اهتامم�ًا واضح�ًا يف خمتلف جوانبه�ا وأبعاده�ا، وأكدت 
تعزيزه�ا اقت�داًء بس�رية الس�لف الصال�ح رض�وان الل عليه�م يف 

تعامالهتم مع غري املسلمن . 
2� أن الرتبي�ة اإلس�المية حرص�ت عىل تعزي�ز عيش املس�لمن مع غري 

املسلمن داخل جمتمع واحد يف سالم ووئام . 
3 � أن الرتبية اإلسالمية رحبت بإقامة عالقات إنسانية مع غري املسلمن 

داخل املجتمعات اإلسالمية وخارجها . 
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4� أن الرتبي�ة اإلس�المية رب�ت أتباعها عىل إقامة عالقات إنس�انية طيبة 
ومثمرة وبناءة مع غري املسلمن يف خمتلف األحوال التي متر هبا األمة 

حال ضعفها وقوهتا. 
٥� أن الرتبي�ة اإلس�المية ل متان�ع م�ن إقام�ة عالق�ات إنس�انية مع غري 
املس�لمن عىل اختالف مواقفهم من األمة املس�لمة مساملن كانوا أو 

أعداء، فال ظلم وال خيانة وال غدر.
6� أن الرتبية اإلس�المية قررت مجلة من األس�اليب والدعائم واحلقوق 

والضوابط التي تعزز إقامة عالقات إنسانية مع غري املسلمن . 
7 � إمكانية قيام املؤسس�ات الرتبوية املختلفة بتعزيز العالقات اإلنسانية 
مع غري املس�لمن، وتفعيل البامج والتطبيق�ات املتنوعة، وتنفيذها 

يف الواقع املعارص. 
8 � قيام اململكة العربية السعودية بدور فعال يف تعزيز العالقات اإلنسانية 

مع غري املسلمن يف جماالت متنوعة ومتعددة .

التعليق عىل الدراسات السابقة
م�ن خ�الل اس�تعراض الدراس�ات الس�ابقة يتض�ح أن غالبي�ة ه�ذه 
الدراس�ات تعتمد ع�ىل اجلانب النظ�ري متناولة موضوع مب�ادئ العالقات 
اإلنس�انية بوصفه�ا قي�اًم إس�المية أكدهتا مجيع الدراس�ات،كام يغل�ب عليها 
اجلان�ب االس�تنباطي، حيث أبرزت البعد اإلنس�اين يف العالقات اإلنس�انية 
واملنه�ج اإلس�المي يف تعزيز ه�ذا البعد، وتأث�ري الفكر اإلس�المي والوازع 
الديني يف ش�خصية الفرد، فعزز العالقات عىل أس�اس م�ن الرمحة والعطف 

والشفقة واالحرتام والعدل والتواضع. 



27

وىف البعد األمني تتضح أمهية البعد اإلنساين يف العالقات اإلنسانية التي 
جي�ب أن يتمثلها رجل األمن متبعا الرشيعة اإلس�المية س�لوكا ومنهج حياة 
.ورغم اتفاق الدراس�ات التي تم اس�تعراضها عىل هذه املبادئ فإهنا أشارت 
يف بع�ض نتائجه�ا إىل بعض املعوق�ات وخاصة مايتعل�ق باجلانب اإلعالمي 

الذي يرجى منه تعزيز العالقات اإلنسانية بن رجل األمن واملواطن.
وهناك أوجه شبه وكذلك أوجه اختالف بن الدراسات السابقة التي تم 
استعراضها والدراسة احلالية، فجميعها تبحث يف مبادئ العالقات اإلنسانية 
وفق الرشيعة اإلسالمية ومجيعها تعزز البعد اإلنساين يف هذه العالقات. وما 
يمي�ز هذه الدراس�ة أهن�ا تتن�اول موضوع رج�ل األمن كمتغ�ري والعالقات 
اإلنس�انية  �  الت�ي غالب�ا مايعتقد أهنا غائبة عن رجل األم�ن  �  كمتغري آخر، 
مستمدة من الدراسات السابقة توصياهتا فيام يتعلق بتعميم دراسة العالقات 

اإلنسانية يف جماالت عدة منها املجال األمني.
ومن ثم توجد أوجه ش�به بن هذه الدراس�ة وبن موضوع الدراس�ات 
الس�ابقة، وس�يتم اإلفادة منها يف اجلانب النظري ملفهوم العالقات اإلنسانية 

وأمهيتها، وكيفية تطبيقها بن بعض فئات املجتمع . 

واجلديد يف موضوع البحث هو بيان مدى تطبيق رجال األمن للعالقات 
اإلنس�انية يف اإلس�الم، وأهم مالم�ح الص�ورة الذهنية لرج�ال األمن لدى 
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الفصل الثاين

مفهوم العالقات اإلنسانية
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2. مفهوم العالقات اإلنسانية

2 .1 تعريف العالقات اإلنسانية 
لقد احتل مفهوم العالقات اإلنس�انية مس�احة كبرية يف جمال الدراسات 
املعارصة وذلك ألمهيته بالنس�بة لإلنس�ان يف معظم املج�االت التي يتعرض 
هل�ا يف خمتل�ف نواح�ي احلياة، وأصب�ح للعالقات اإلنس�انية مكان�ة كبرية يف 
مجي�ع أوجه النش�اط الب�ري ومن بينها النش�اط اإلداري، وخاص�ة إذا كان 
هذا النش�اط له عالقة مبارشة باجلمهور)1(. والعالقات اإلنسانية قديمة قدم 
اإلنس�ان، والتعاريف التي وردت للعالقات اإلنسانية ليس فيها اختالف يف 
الظاهر وإن كان فيها اختالف يف املنطق أو املعتقدات، فالعالقات اإلنس�انية 
يف اإلس�الم ختتلف متام االختالف عن العالقات اإلنس�انية يف غريه)2(. ومن 
هنا نس�تطيع أن نؤكد أن العالقات اإلنسانية موجودة يف كل األديان ويف كل 
املعتقدات، ولكل دين أو معتقد مفهومه الذي خيتلف عن العقائد األخرى . 

ولبي�ان مفه�وم »العالق�ات اإلنس�انية« فإنن�ا نجدها تتكون من ش�قني 
أساس�يني مها كلمتا: عالقات، وإنس�انية، لذا فإننا سنوضح مفهوم كل كلمة 

عىل حدة: 

فالعالق�ات: مج�ع ومفرده�ا � عالق�ة � بفت�ح الع�ني، وتعنى ك�ا يقول 
)اجلوهري 1399ه�(: »عالقة اخلصومة وعالقة احلب« ) ص 1531( . 

)1( ع�ي بن فايز اجلحني ، مدخل إىل العالقات العامة واإلنس�انية ، مركز الدراس�ات 
والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، 1427ه� ، ص49 . 

)2( املرجع السابق ، ص 57 . 
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و)العالق�ة(: الصداق�ة واحل�ب ال�الزم للقل�ب )جمم�ع اللغ�ة العربي�ة 
1392ه�، 622(. 

أم�ا كلمة اإلنس�انية: فهي تعني  �  ك�ا حدد ذلك جممع اللغ�ة العربية � 
»مجلة الصفات التي متيز اإلنس�ان عن غريه« ) جممع اللغة العربية 1392ه�، 

ص 30(. 
ويس�تمد مفه�وم عبارة »العالقات اإلنس�انية« أصوهل�ا أو جذورها من 
تكام�ل عدد من العلوم اإلنس�انية هي: علم النف�س، وعلم االجتاع، وعلم 
اإلنس�ان )األنثروبولوجي�ا االجتاعية( واخلدمة االجتاعي�ة. هذا باإلضافة 
إىل بع�ض حقائق العلوم الطبيعية والرياضية ؛ حي�ث تعد هذه العلوم بمثابة 
األس�اليب الفني�ة لإلف�ادة منها يف جم�ال العم�ل واإلدارة والتنظيم وش�ئون 

األفراد، والعالقات بني العاملني، واإلرشاف، والقيادة )1(.  
وقد نظر البعض إىل العالقات اإلنسانية باعتبارها جمرد إحساس يعتمد 
عىل الذوق والتمييز، بينا الواقع يؤكد أن العالقات اإلنس�انية تس�تلزم تعلم 
املع�ارف الفنية عن الطبيعة البرية، وتنمية املهارات االجتاعية، والفلس�فة 
البري�ة، وتطوي�ر البحوث اخلاصة باملواق�ف البرية املختلف�ة يف إطار من 

الدراسة والتجربة)2(. 
ورغم أن عبارة » العالقات اإلنسانية« تعد من الكلات التي استخدمت 
منذ القدم، فإن الباحثني نظروا إليها من وجهات نظر خمتلفة حس�ب رؤيتهم 
وفلس�فتهم، والزواي�ا التي ينظرون م�ن خالهلا للتعريف، فهن�اك من يعتقد 

)1( حس�ني عب�د احلمي�د رش�وان ، العالقات اإلنس�انية يف جماالت عل�م النفس ، علم 
االجتاع ، علم اإلدارة، االس�كندرية ، املكت�ب اجلامعي احلديث ، 1997م ، ص 

 .5 ، 4
)2( حسني عبد احلميد رشوان ، املرجع السابق ، ص 5 . 
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أن العالق�ات اإلنس�انية ما ه�ي إال العالقات الش�خصية، مما ح�دا بالبعض 
أن يرد عليه بأن العالقات الش�خصية تتضم�ن العالقات القائمة عىل القرابة 
والصداقة واالس�تلطاف، ومن ثم فهي تق�رن بالتميز، واهلوى، والتعصب، 
واخلواطر، واملحسوبيات، أما العالقات اإلنسانية، فهي تستند إىل املوضوعية 
بحيث يارس اإلنسان نشاطه مع املحافظة عىل مقومات السعادة، واإلشباع، 

والتوافق)1(. 

وبزع�م البع�ض أن العالقات اإلنس�انية تعني غض الب�ر عن أخطاء 
الغري، وتغليب عنر الش�فقة والرمحة حفاظًا ع�ىل لقمة العيش، وحتى ولو 
كان ه�ذا م�ن قبيل احل�رام .. ويف هذا اإلط�ار عرفها »ولي�ام كلباترك« بأهنا: 
»أساليب للسلوك اإلنساين الذي اتفق مجيع الناس عىل أهنا رضورية لتحقيق 

نوع احلياة اإلنسانية املرغوب فيها، ولضان استمرارها«)2(. 

وم�ن منظور آخر فقد رأى البعض أن كلمة »اإلنس�انية« حتتمل مفهومًا 
فضفاضًا واس�عًا، إذ ليس ثمة اتفاق حاس�م حوهلا. وه�ي يف غالبية األحيان 
تش�ري إىل صفات مجالية وقيمة أخالقية، فحينا نقول عن فالن: »إنه إنس�ان، 
فإنا يقصد هبا أكثر من جمرد اإلشارة إىل انتائه للمجتمع اإلنساين، وإنا نعرب 
هب�ا بأن س�لوكه نحو اآلخرين ينطوي عىل الس�ات والصف�ات التي تعكس 
صفات اإلنس�انية، وس�اهتا عىل أفضل ما يتصورها الناس، وهي بذلك تعد 

عملية تقييم أخالقي ومجايل«)3(. 

)1( س�يد عب�د احلميد مريس ، العالقات اإلنس�انية ، القاهرة ، مكتب�ة وهبة ، 1986 ، 
ص 15 . 

)2( حسن آدم وأنور عامر ، علم االجتاع التعليمي ، القاهرة ، وزارة الربية والتعليم، 
قطاع الكتب ، 1994م ، ص 101 . 

)3( حسني عبد احلميد رشوان ، مرجع سابق ، ص 7 . 
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وتأكي�دًا هلذا املعنى فقد عرفها البعض بأهنا: »تلك العالقات التي تقوم 
عىل املعاملة الطيبة، وتس�تند إىل الفضائل اخللقية والقيم اإلنس�انية الس�وية، 
وتس�تمد مبادئها من تعاليم اإلس�الم، بحيث جتايف التضلي�ل واخلداع بكافة 

أساليبه، ومظاهره، وتقوم عىل التبصري واإلقناع«. 

وقي�ل إهن�ا »فن رعاي�ة األفراد والعامل�ني بجهاز الرط�ة والعمل عىل 
حتقيق احتياجاهتم املختلفة بغرض االرتقاء بمستوى األداء الوظيفي لتحقيق 

املصالح املشركة سواء للفرد أو اجلهاز نفسه«)1( . 

ه�ذا وإن تعددت تعريفات العالقات اإلنس�انية وتنوعت ؛ فإهنا هتدف 
إىل االرتق�اء باإلنس�ان يف جم�ال عمل�ه، وجتنيب�ه مظاه�ر التخل�ف اإلداري 
وت�ردي اإلنت�اج، وبروز ثغ�رات وظواهر غري صحيح�ة يف املجتمع .. ومن 
خالل ما س�بق يمكننا أن نقول: إن لإلس�الم مفاهيمه ومنطلقاته ومبادئه يف 
ميدان العالقات اإلنس�انية، فهناك عالقات ودية وإنس�انية وأخوية بني األخ 
وأخيه، واجلار وجاره، واملدرس وطالبه، والزوج وزوجته، واألب وأبنائه، 

ي واملدَعى عليه .  والرئيس ومرؤوسيه، واحلاكم واملحكوم، واملدعِّ

وم�ن هذا املنطلق أقام اإلس�الم عالقات طيبة تم تأسيس�ها عىل مبادئ 
العدل واملحبة واملس�اواة والصدق والتفاعل املثمر بني األفراد واجلاعات يف 
مجيع أوجه نش�اطاهتم، وكل إنس�ان يف جمتمع يراقب ذاته، ويعمل بوحي من 

ضمريه املنبثق من وازع ديني قوي جتاه اآلخرين . 
وبع�د اس�تعراض كل ه�ذه التعريف�ات ال�واردة يف مفه�وم »العالقات 
اإلنسانية« يبدو لنا أنه ال يوجد فيها اختالف ظاهري، إال أنه قد يكون هناك 
اختالف بينها من ناحية الكيان أو املعتقد . فالعالقات اإلنس�انية يف اإلسالم 

)1( جاسم مريزا ، العالقات العامة يف الرطة ، 1990م ، )د.ت( ص15 . 
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ختتل�ف متام االخت�الف عن العالقات اإلنس�انية يف أي جمتم�ع آخر ال يدين 
باإلس�الم؛ إذ إن العالقات اإلنس�انية يف املجتمع غري املسلم ال تقوم إال عىل 
النفعية واملكاسب املادية، أما اإلسالم فإنه حيض عىل العمل بصدق، ويدعو 
إىل اإليثار، بل األكثر من هذا فإن اإلس�الم يكافئ من يؤدي عمله با يريض 
اهلل ورس�وله بالث�واب يف اآلخرة، باإلضاف�ة إىل األجر ال�ذي يتعاطاه مقابل 
ه�ذا العم�ل يف الدني�ا.. ومن هنا يتأكد لنا أن اإلس�الم نظ�م مجيع العالقات 
يف املجتم�ع تنظي�ًا دقيق�ًا مل ت�رق إليه النظ�م الوضعي�ة أو املبادئ اإلنس�انية 
الت�ي وضعها الب�ر، حيث وضح كل احلق�وق والواجب�ات، يف ظل العدل 
واملس�اواة)1(. وأن الدي�ن اإلس�المي دي�ن »يعمل ع�ىل بناء أمث�ل العالقات 
اإلنس�انية بني أفراد املجتمع املس�لم، وتوثيق الروابط الت�ي حتقق هلم جمتمعًا 

ينعم بالطمأنينة والرفاهية والسعادة يف ظل العقيدة السامية«)2(. 
وعىل هذا يمكن حتديد مفهوم العالقات اإلنسانية يف عدة نقاط تتلخص 

فيا يي:
1� العالقات اإلنس�انية هي اندماج األف�راد العاملني يف املجتمع بطريقة 

تدفعهم إىل العمل متعاونني وبكفاءة عالية. 
2� أن العالق�ات اإلنس�انية هتت�م بدراس�ة الناس أثناء العم�ل بوصفهم 

أعضاء يف مجاعات ودية ال بوصفهم أفرادًا. 
3� إهن�ا جمموع�ة السياس�ات الت�ي هت�دف إىل حتس�ني عالق�ة األنظم�ة 

بجمهورها الداخي، من خالل ما توفره هلم من رعاية واهتام. 
)1( حممد عي املرصفي ، من املبادئ الربوية باإلسالم ، عامل املعرفة ، جدة ، 1403ه�، 

ص81. 
)2( مرع�ي ع�ي الق�رين: العالق�ات اإلنس�انية بني املعل�م واملتعل�م يف الق�رآن الكريم 
وتطبيقاهتا الربوية، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية الربية ، جامعة أم القرى، 

1426ه�، ص 21. 
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4 � أهنا تسعى � من خالل تعاون األنظمة ومجهورها � إىل إشباع احلاجات 
وحتقيق األهداف التنظيمية يف املجتمع . 

5� العالقات اإلنس�انية يف اإلسالم تقوم عىل املعاملة الطيبة، وتستند إىل 
الفضائل والقيم اخللقية، والقيم اإلنس�انية التي تس�تمد مبادئها من 

تعاليم اإلسالم . 

وتوج�د تعريف�ات أخرى كث�رية تطرقت إىل توضيح مفه�وم العالقات 
اإلنس�انية وكل تعري�ف ينظر إليها م�ن زاوية خمتلفة عن اآلخ�ر.. ويف ضوء 
الدراسة التي نحن بصددها فإن أقرب التعريفات إىل جمال الربية اإلسالمية، 
وارتباط�ه بم�دى تطبيق رج�ال األمن ملب�ادئ العالقات اإلنس�انية هو » فن 
التعام�ل الفاض�ل الناجح، املركز عىل وض�وح الرؤية واالقتناع والتش�ويق 
القائم عىل أس�س علمية بني أفراد ومجاعات أي هيئة أو منش�أة بطريقة واعية 
من الفهم والتعاون املتبادل بينهم؛ مع إش�باع حاجاهتم االقتصادية والنفسية 
واالجتاعي�ة لتحقي�ق األه�داف املنش�ودة للهيئة أو املنش�أة مع توف�ري البيئة 
املرحية يف العم�ل، ومراعاة القوانني واملعايري االجتاعية، والعرف والعادات 
الس�ليمة للمجتمع، والقيم اإلنسانية املس�تمدة مبادئها من الدين اإلسالمي 

احلنيف«)1(.

2 . 2 الفرق بني العالقات اإلنسانية والعالقات العامة
يف احلقيقة ال يمكن الفصل بني العالقات اإلنس�انية والعالقات العامة، 
حيث إن جمال االثنني هو حتقيق العالقات الرشيدة والسوية بني أفراد املجتمع 

)1( عي بن فايز اجلحني ، مرجع سابق ، ص 55 . 
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وإقام�ة التعام�ل مع الناس بعضهم البعض عىل أس�س جيدة وتفاهم متبادل 
وتعاطف وتراحم وتعاون إجيايب لصالح الفرد واملجتمع )1(. 

فاهلدف من العالقات العامة هو رعاية العالقات اإلنس�انية يف املجتمع 
وكس�ب ود اجلاه�ري، وضان التفاه�م بني املؤسس�ات االقتصادية من جهة 
واجلاه�ري من جهة أخ�رى، فالعالقات العامة هتتم بالكش�ف عن األس�س 
واملب�ادئ التي تس�اعد ع�ىل إقامة عالقات )إنس�انية( ودية س�ليمة بني فئات 
الش�عب واملؤسس�ات االجتاعي�ة واالقتصادي�ة املختلف�ة، وه�ذا يس�مى 
بالتكي�ف االجتاع�ي أو االنس�جام بني األف�راد واملجتمعات، وهو أس�مى 

أهداف العالقات العامة )2(. 

إذًا فالعالقات العامة إطار عام يشمل يف طياته العالقات اإلنسانية التي 
تعد جزءًا ال يتجزأ من العالقات العامة، ويقتر اخلالف بني العالقات العامة 
بمفهومها الش�امل والعالقات اإلنس�انية ع�ىل االهتام باجلمه�ور الداخي؛ 
حيث إن العالقات العامة تش�مل العالقة مع مجهور املنظمة، س�واء كان هذا 
اجلمه�ور داخلي�ًا أو خارجي�ًا، يف حني أن مصطل�ح العالقات اإلنس�انية ال 
يتسع لعموم أعال العالقات العامة، وإنا يقتر عىل التعبري عن التعامل مع 
اإلنسان يف حميط بيئة العمل بشكل يشعره بقيمته الفردية ويقدر له كرامته)3(. 
وع�ىل هذا فإن العالقات اإلنس�انية تعد جانبًا من جوان�ب العالقات العامة 

)1(  ج�الل عب�د الوه�اب، العالقات اإلنس�انية واإلع�الم ، دار السالس�ل ، الكويت 
.ط1، 1984م . ص130. 

)2( إبراهيم إمام : العالقات العامة واملجتمع ، مكتبة األنجلو املرية ، القاهرة ، ط4، 
1981م ، ص18. 

)3( محود بن عبد العزيز البدر: أس�س العالقات العامة وتطبيقاهتا، دار العلوم للطباعة 
والنر، الرياض 1412ه�، ص96. 



38

إذا اعتربن�ا أن اجلمه�ور الداخ�ي الذي تعنى ب�ه برامج العالقات اإلنس�انية 
يعد جزءًا مهًا وله اعتباره، نظرًا لكثرة أعداد هذا اجلمهور واتصاله املس�تمر 

بالعامل اخلارجي)1(. 

وباإلضافة إىل ما سبق فإن هناك فرقًا بني العالقات اإلنسانية والعالقات 
العام�ة يتح�دد يف أن العالق�ات العامة تبحث يف عالقة مؤسس�ة بجمهورها 
الداخ�ي واخلارج�ي، يف ح�ني أن العالق�ات اإلنس�انية تبح�ث يف الس�لوك 
اإلنس�اين والدواف�ع الت�ي ت�ؤدي أدوارًا مهم�ة يف عالقات العامل ونفس�يته 

وردود الفعل سواء كانت إجيابية أم سلبية )2(. 

وم�ن هن�ا يمك�ن أن نخلص إىل أن�ه ال يمكن الفصل الت�ام بني كل من 
العالق�ات العام�ة والعالق�ات اإلنس�انية فكلتامه�ا تكمل األخ�رى، وليس 
هن�اك اس�تقاللية إلحدامه�ا ع�ن األخ�رى، إال أن أهم الف�روق التي ختتص 
هب�ا العالق�ات اإلنس�انية تتلخص يف أهنا هي املس�ئولة عن تطبيق سياس�ات 
املنشأة، هبدف التأثري يف اجتاهاهتا عىل مستوى املنظمة، وأهنا تسعى إىل كسب 
اجلمهور الداخي وهتتم بالعنر البري، وتسهم يف حتقيق هدف املنظمة من 
خ�الل التعامل اجليد، كا أهنا تس�عى إىل رفع ال�روح املعنوية لدى العاملني، 
ه�ذا باإلضاف�ة إىل أهن�ا تتمتع بخاصي�ة التوج�ه إىل فئات معين�ة وحمددة من 

اجلمهور)3(. 

)1( حممد حريب حس�ن، وآخرون: العالقات العام�ة املفاهيم والتطبيقات ، 1404ه�، 
ص95. 

)2( ع�ي ب�ن فاي�ز اجلحني ، مدخ�ل إىل العالقات العامة واإلنس�انية ، مرجع س�ابق ، 
ص73. 

)3( املرجع السابق ، ص75 . 
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2 .3 أهداف العالقات اإلنسانية وأمهيتها 
العالق�ات اإلنس�انية ال تق�وم ع�ىل املصادف�ات، أو احل�ظ احلس�ن أو 
العش�وائية، وإنا تقوم عىل أس�س علمية صحيحة، والبد أن يكون هلا هدف 
ينبغي حتقيقه، فهي من البداية هتدف إىل دراس�ة اإلنسان، ومواقفه اإلنسانية، 
وإنجازاته، وظروف البيئة التي يعمل فيها، واجلهود املش�ركة التي يبذهلا هو 

وغريه من أجل حتقيق األهداف العامة واخلاصة )1(. 

ويف هذا اإلطار فإن العالقات اإلنسانية هتدف إىل هتيئة جو عمل مناسب 
لإلنس�ان ليتمكن من حتقيق النتائج اإلجيابي�ة يف جمال عمله، وذلك يرجع يف 
األس�اس إىل أهنا تنظر إىل اإلنس�ان باعتباره عنرًا أس�مى وأهم من عنارص 
اإلنتاج املادية)2(، ولذا فإن »الدعوة إىل إدراك العالقات اإلنسانية املحمودة، 
والتأكي�د عىل تطبيقها يف املجتمع وتفعيلها بني أفراده عىل اختالفهم، نابع مما 
حتققه هذه العالقات من أهداف تس�اعد ع�ىل الرقي باملجتمع والنهوض به، 

وسيادة األلفة والتعاون والتكاتف والرمحة بني أفراده عىل اختالفهم«)3( . 

ورغم تعدد األهداف التي تس�عى العالقات اإلنسانية إىل حتقيقها ؛ فإنه 
يمكن حر بعضها يف عدة نقاط نجملها فيا يي: 

)1( حس�ني عب�د احلميد رش�وان ، العالقات اإلنس�انية يف جماالت عل�م النفس ، علم 
االجتاع ، علم اإلدارة، مرجع سابق ، ص19 . 

)2( حمم�د ب�ن عاي�د ال�دورسي ، العالق�ات اإلنس�انية يف الفك�ر اإلداري اإلس�المي 
واملع�ارص، مرك�ز الدراس�ات والبحوث ، جامعة ناي�ف العربية للعل�وم األمنية ، 

الرياض ، 1426ه� ، ص 197 . 
)3( حمم�د مطل�ق الش�مري ، العالق�ات اإلنس�انية مع غري املس�لمني يف ض�وء الربية 

اإلسالمية وتطبيقاهتا يف الواقع املعارص ، مرجع سابق ، ص 27 . 
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1 � تدعي�م وإجي�اد روح من الود والتفاهم بني العاملني بعضهم ببعض، 
وبينه�م وبني اجلمهور الذي يتعام�ل معهم، وذلك من خالل توفري 

النظم املناسبة التي تعمل عىل القضاء عىل املشكالت )1(. 
2 � وضع األسس التي متكن من إشعار كل فرد بمدى أمهيته يف املنظمة، 

وكذلك توفري الفرص املناسبة للتقدم واالستقرار يف العمل)2(.
3 � تنمي�ة املس�ئولية املتبادل�ة بني املنظم�ة والعاملني فيه�ا لتحقيق نتائج 
إجيابية متكن من التقليل من حجم املعارضات التي قد تنشأ بينها . 
4 � املساعدة يف حتديد أساليب التعامل مع اآلخرين وكسب ثقة الناس، 

وحتقيق التعاون بني أفراد املجتمع الواحد . 
5 � حتفيز األفراد عىل العمل وحتقيق أهداف املنظمة . 

6 � تنمية الطموح لدى أفراد املجتمع يف التطلع نحو الوصول للكال .
7 � العم�ل ع�ىل تكوين املجتم�ع الصالح املتعاون ال�ذي يصل فيه احلق 
إىل أصحاب�ه، نتيجة قيام كل فرد باملس�ئوليات امللق�اة عىل عاتقه مع 
مراع�اة األمان�ة واإلخالص واالعت�دال يف القيام باألع�ال املوكلة 

إليه. 
8 � رفع الروح املعنوية بني األفراد، باإلضافة إىل توفري اجلو النفيس العام 

ملصلحة العمل.
9 � رفع أداء العاملني إىل أعىل مس�توى ؛ وذلك عن طريق خلق جو من 
التفاع�ل بينهم، وإش�باع حاجاهتم يف ظل جو م�ن التكيف والرضا 

)1( عوض حسني الشاللدة ، العالقات اإلنسانية ودورها يف السلوك اإلنساين ، رشكة 
كاظمة للنر، الكويت ، 1401ه� ، 1981م ، ص 23 . 

)2( إبراهي�م عب�د الرمحن الطخيس ، العالقات اإلنس�انية يف العمل ، مؤسس�ة املمتاز، 
الرياض ، 1406ه�، ص14 .  
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االجتاعي أو النفيس أو املادي، مع التس�ليم بكل ما يمكن أن يؤثر 
ع�ىل الفرد من عوامل غري رش�يدة أو جوانب غ�ري منطقية، باعتباره 

كائنًا معقد الركيب عقليًا ونفسيًا واجتاعيًا)1(. 

ومن أهداف العالقات اإلنسانية أيضًا: 
أ � اإلسهام يف مراعاة حسن اجلوار، وتوطيد العالقات الطيبة مع خمتلف 

املنظات واملؤسسات واهليئات واإلدارات واألفراد واجلاعات . 
ب � توطي�د أوارص املحبة والصداقة، وحتقي�ق أوارص التعاون بني أفراد 
املجتم�ع الواحد، مما ي�ؤدي إىل زيادة إنتاج أفراد املجتمع، وإش�باع 
حاجاهتم االقتصادية والنفس�ية واالجتاعي�ة، وبتحقيق هذا اهلدف 

تكون النتيجة نجاح اجلهد اجلاعي)2(. 
ج � اإلسهام يف شعور أفراد املجتمع باملتعة والراحة حني تطبق مبادئها  �  
مبادئ العالقات اإلنسانية �  يف أثناء التعامل مع اآلخرين، وحصول 
االح�رام املتبادل يف خمتل�ف الترفات التي تتم بني أفراد املجتمع، 

ويف خمتلف األحوال . 
د � أهن�ا متكن من البحث واالس�تقصاء يف مش�كالت املجتمع مما يؤدي 
إىل معرفة األسس الرضورية للفهم االجتاعي الصحيح ؛ ألن هذه 
املعرفة الداعية ملش�كالت املجتمع وأس�باهبا وظروفها تعد من أهم 
األم�ور الالزم�ة إليضاح حقيقة ه�ذه املش�كالت، ووضع احللول 

الالزمة هلا . 

)1( حممد عبد الفتاح ياغي، مبادئ اإلدارة العامة، مطابع الفرزدق التجارية، الرياض، 
1403ه�، ص66. 

)2( عوض حسني الشاللدة ، العالقات اإلنسانية ودورها يف السلوك اإلنساين ، مرجع 
سابق ، ص23. 
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ه�� � أهن�ا متكن من جعل أفكار الناس أكثر وضوحًا، وجتعل أعاهلم أكثر 
أن�اة، ومش�اريعهم االجتاعية واحلضارية أكثر تعقاًل، وأش�د اعتادًا 

عىل احلقائق والنتائج املوضوعية)1(. 
و � أهنا متكن من اإلحاطة بالثقافة االجتاعية التي تعد من العنارص الرئيسة 
يف توجيه الس�لوك إزاء الوسط االجتاعي الذي حييط بالناس، ومن 
ث�م فإهن�ا متكن من البحث يف العنارص والق�وى التي تؤثر يف ظروف 
وأوض�اع املجتمعات، وم�ا تتعرض له من أح�داث وهي هبذا ختدم 
املجتم�ع، وتعمل عىل توثيق أف�راده وتبصريهم باالجتاهات املطلوبة 

التي تصب يف صالح الناس وفق الرع املتبع)2(. 

ورغ�م تقارب هذه األهداف؛  فإن البعض يرى أن العالقات اإلنس�انية 
تس�تهدف التوفي�ق ب�ني إرض�اء املطال�ب البرية اإلنس�انية للعامل�ني، وبني 
حتقي�ق أه�داف املنظمة، باإلضاف�ة إىل توفري ظروف أفض�ل للعمل من حيث 
مراعاهت�ا للمب�ادئ التي حتكم العم�ل، وتؤثر فيه بصورة مب�ارشة، وهي هلذا 
تعم�ل م�ن جانبه�ا عىل التخفي�ف من األثر الس�لبي هل�ذه العوام�ل كالتعب 
اجلس�مي والنفيس، والتوتر العصبي وبذل جمهود زائد ال مربر له، وهذا يعني 
أن العالقات اإلنس�انية ينبغي أن تس�تهدف التخلص من معوقات الس�لوك، 
وحتس�ني نمط األداء با يؤدي إىل االقتصاد يف الوقت واجلهد مع زيادة العائد 

أو املردود اإلنتاجي)3( . 

)1( حممد عبد املنعم نور، أس�س العالقات اإلنس�انية ، مكتبة القاهرة احلديثة، القاهرة، 
)د.ت( ، ص10.

)2( حممد مطلق الشمري ، مرجع سابق ، ص 28. 
)3( حمم�د منري م�ريس، اإلدارة التعليمية ، أصوهلا وتطبيقاهتا ، ع�امل الكتب ، القاهرة : 

1402ه�، ص 120 � 122. 
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ومن خالل ما س�بق طرحه من أهداف عامة للعالقات اإلنس�انية، فإنه 
من منطلق موضوع الدراس�ة التي هتتم بمدى تطبيق رجال األمن بالعاصمة 
املقدس�ة ملب�ادئ العالق�ات اإلنس�انية يف ضوء اإلس�الم ؛ فإن�ه يمكن وضع 
تص�ور لألهداف التي يس�عى رجال األمن لتحقيقها ؛ م�ن خالل تلخيصها 

يف النقاط اآلتية: 
1 � رفع الوعي بني أفراد املجتمع وتبصريهم بالقضايا واملش�اكل األمنية 

والعمل عىل حلها . 
2 � رفع الروح املعنوية بني أفراد املجتمع، وخلق اجلو النفيس واالجتاعي 
املناسب الذي هييئ رجال األمن للقيام بأعاهلم يف جو تسوده األلفة 

واملحبة والتعاون . 
3 � حتسني ظروف العمل املادية واملعنوية لرجال األمن، وزيادة كفاءاهتم 
م�ن خالل عقد الدورات وإقامة املنتديات واملؤمترات التي تؤهلهم 

لذلك.
4 � العم�ل ع�ىل ارتف�اع س�معة اإلدارات واملؤسس�ات األمني�ة بكاف�ة 

مستوياهتا  �  داخليًا وخارجيًا  �  وظهورها بمظهر مرف . 
5 � حتس�ني العالقة ب�ني املديرين والقي�ادات األمنية، وب�ني بقية األفراد 
العاملني داخل املؤسس�ات األمنية ؛ حتى يظهر أثر ذلك يف التعامل 

مع اجلمهور وبقية أفراد املجتمع . 
6 � إتاحة الفرصة جلميع أفراد األمن العاملني يف هذا املجال وخاصة من 
هلم صلة مبارشة يف التعام�ل مع اجلمهور لتحقيق ذواهتم ونموهم، 

وحتقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم مجيعًا دون تفرقة بني فرد وآخر. 
7 � تنمي�ة روح التعاون بني رجال األم�ن وبني أفراد املجتمع من خالل 
مراع�اة األمانة واإلخ�الص واالعتدال يف القي�ام بالعمل، وحتقيق 
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الت�وازن والتناس�ق ب�ني مطال�ب أف�راد املجتم�ع، وأه�داف رجال 
األمن، ومراعاة األس�س النفس�ية واالجتاعية يف معاونة اآلخرين، 

وحتديد أساليب التعامل معهم، وكسب ثقتهم. 

وبذلك فإن العالقات اإلنس�انية تدور يف فل�ك االهتامات واملجاالت 
واملفاهي�م واألف�كار داخ�ل كل جمتم�ع؛ بحيث ت�أيت العالق�ات متوافقة مع 
املس�تويات املختلف�ة ألف�راد املجتم�ع، ومتوافق�ة أيضًا م�ع القي�م واملبادئ 

والعادات والتقاليد التي تعكسها العالقات اإلنسانية )1(. 

2 .4  مصادر العالقات اإلنسانية يف اإلسالم
إن املص�ادر التريعي�ة للعالق�ات اإلنس�انية يف اإلس�الم موجودة قبل 
ع�دة قرون من ظهور حركة العالقات اإلنس�انية يف الفك�ر الغريب، ولذا فإن 
العالقات اإلنس�انية يف اإلس�الم تس�تمد أصوهل�ا وجذورها م�ن املصدرين 
األساس�يني ومه�ا: القرآن الكريم، والس�نة النبوي�ة الريفة، ه�ذا باإلضافة 
إىل بع�ض املص�ادر األخ�رى. وإن كانت كلها مس�تمدة من القرآن والس�نة، 
وم�ن هذه املصادر مصدران يذكران عادة مع القرآن والس�نة ومها: اإلمجاع، 
والقياس، كا توج�د بعض املصادر األخرى التي يطلق عليها مصادر فرعية 
نظرًا الختالف البعض أو اتفاقهم عليها مثل: االستحسان والعرف، وهدي 
الس�لف الصالح، وأقوال الصحابة ... وغريها)2( . وعىل هذا األس�اس فإن 
التريع اإلس�المي أوىل العالقات اإلنسانية اهتامًا كبريًا ؛ حيث إن مطالب 

)1( حممد عي املرصفي، من املبادئ الربوية يف اإلسالم ، مرجع سابق، ص 78 . 
)2( يوس�ف القرض�اوي، مدخ�ل لدراس�ة الريع�ة اإلس�المية، مكتب�ة وهب�ة، ط3، 

القاهرة، 1418ه� ، ص : 53 . 
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احلياة اإلنس�انية البد أن تقوم عىل مصادر تستقي منها املنهج الكامل للحياة، 
ف�كان الق�رآن يف مقدمة هذه املص�ادر حيث إنه حبل اهلل املت�ني الذي ال يأتيه 
الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم محيد، ثم تليه السنة النبوية 
ها، وترس�م املنهج الذي س�ار  الريفة التي ترح التوجيهات اإلهلية وتفسِّ
علي�ه الرس�ول >  وأصحاب�ه � ريض اهلل عنه�م أمجع�ني � وبع�د ذل�ك تأيت 
املصادر الفرعية األخرى التي تس�تمد آراءها وأفكارها من الكتاب والس�نة، 
كاإلمجاع، والقياس، وهدي الس�لف الصالح، وغريها من املصادر التي تعد 

من أهم مصادر العالقات اإلنسانية يف اإلسالم . 

وم�ن ه�ذا املنطلق ف�إن العالقات اإلنس�انية يف اإلس�الم اعتمدت عىل 
ثالثة مصادر هي: 

2 .4 .1  القرآن الكريم 

الق�رآن الكريم يعد هو املصدر األول من مصادر التريع يف اإلس�الم، 
فه�و الوح�ي املتلوُّ أي ال�ذي يتعبد بتالوته، أنزله اهلل عىل قلب رس�وله حممد 
>، ولقنه الرس�ول >  ألصحابه، وتلقاه عنهم من بعدهم جياًل بعد جيل 
حمفوظًا يف الصدور، مكتوبًا يف املصاحف، متلوًا باأللسنة، حموطًا بكل معاين 
َلْت ِم�ْن َلُدْن َحِكيٍم  التكري�م والتقدي�س، }...ِكَتاٌب ُأْحِكَمْت آَياُت�ُه ُثمَّ ُفصِّ

َخبرٍِي ﴿1﴾{ )سورة هود()1(. 

)1( حس�ني حامد حس�ان، التريع اجلنائي اإلسالمي، سلس�لة كتب التريع اجلنائي 
اإلس�المي، الكت�اب الثال�ث، مركز أبح�اث مكافح�ة اجلريم�ة، وزارة الداخلية 

السعودية، 1405ه�، ص، 53. 
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وق�د تضم�ن الق�رآن الكريم العدي�د من األس�س الس�ليمة للعالقات 
اإلنس�انية عىل اختالف أنواعها ؛ كعالقة اإلنس�ان بأخيه اإلنسان عىل اعتبار 
أن الكل آدميون أصلهم واحد، وعالقة املؤمن بأخيه املؤمن عىل اعتبار وحدة 
العقي�دة التي جتمع أصحاب الديان�ة الواحدة، وعالقة املؤم�ن بغري املؤمن، 
وم�ا ينبغي عليه أن يفعله جتاهه يف إط�ار دين حيرم كل األديان والعقائد، كا 
وضع القرآن الكريم املنهج األسمى يف العالقات األرسية، وواجب كل فرد 
جت�اه اآلخري�ن، وحقه عليه�م، باعتبار أن الكل راٍع، وأن الكل مس�ئول عن 

رعيته«)1(. 

وم�ن هنا فالقرآن الكريم ال خياطب العقل وحده وال القلب وحده، بل 
خياطب الكيان اإلنس�اين كله، فيقنع العقل وحيرك القلب يف وقت واحد، أي 
أنه خياطب الذات اإلنسانية بكل مقوماهتا وخصائصها . فالباحث عن احلقيقة 
الروحية جيد يف القرآن ما يريض ذوقه ويغذي وجدانه . والباحث عن احلقيقة 
العقلي�ة جي�د يف القرآن ما يريض منطقه، واحلريص ع�ىل القيم األخالقية جيد 
يف الق�رآن ضالت�ه)2(. فاألخالق يف القرآن حتتل مس�احة عريضة، وقد وضع 
الق�رآن الكريم كل األس�س التي بنيت عليها العالقات اإلنس�انية يف العديد 
م�ن آياته التي ال يتس�ع املق�ام حلرها بدءًا من االعتناء بإنس�انية اإلنس�ان؛ 
حيث حدد األس�س واملبادئ التي تسمو باإلنسان وحتقق له كرامته وحريته، 
ومتكن�ه من التعامل م�ع اآلخرين يف إطار من الود والتفاهم بحيث يس�تطيع 
العيش يف جمتمع تس�وده العدالة واإلخاء واملس�اواة، وغري ذلك من األسس 
واملب�ادئ الت�ي تعالج املش�كالت اإلنس�انية يف ش�تى مرافق احلي�اة الروحية 

)1( اب�ن جماه�د هري�دي، العالق�ات اإلنس�انية يف القرآن والس�نة، دار الرش�يد للنر 
والتوزيع، الرياض، ط2، 1401ه�، ص 80. 

)2( يوسف القرضاوي، مرجع سابق، ص 47 . 
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والعقلي�ة والبدنية واالجتاعية واالقتصادية والسياس�ية عالجًا حكيًا، ألنه 
يضع لكل مشكلة احلل املناسب هلا با يتالءم مع مقتضيات العر، فاكتسب 

بذلك صالحيته لكل زمان ومكان إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها)1(. 

ل�ذا فإن الق�رآن الكري�م يعد هو املص�در األول من مص�ادر العالقات 
اإلنسانية يف اإلسالم الذي مل يرك صغرية وال كبرية من القيم واألسس التي 

حيتاج إليها املجتمع إال ورشعها ووضحها يف أهبى صورها . 

2 .4 .2  السنة النبوية الرشيفة
هي املصدر الثاين للتريع بعد القرآن الكريم، ولقد أمجع رأي الصحابة 
ع�ىل أن الس�نة إذا ثبت�ت عن رس�ول اهلل >  فإن�ه جيب العمل هب�ا، وأهنا ال 
تق�ل يف درجة االحتجاج هب�ا عن القرآن الكريم )2(. وقد أمرنا الرس�ول >  
بالتمس�ك هبا والعمل با ورد فيها بأن نأمتر ب�ا تأمرنا به وأن ننتهي عا تنهانا 
عن�ه، حي�ث إهنا تع�د هي املف�سة واملوضح�ة مل�ا ورد يف الق�رآن الكريم با 
تش�تمل عليه من أقوال وأفعال، وقد حوت السنة النبوية الريفة العديد من 
اجلوانب املضيئة عن العالقات اإلنس�انية؛ حيث يصورها الرسول >  أبلغ 
تصوير يف حديثه: »مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد 
الواحد، إذا اش�تكى منه عضو تداعى له اجلس�د بالس�هر واحلمى«.  فاجلميع 
يف نظ�ر اإلس�الم أخوة متعاون�ون ينصح بعضهم بعضًا، ويش�د بعضهم أزر 
بع�ض، بل هم كالبنيان املرصوص يش�د بعضه بعض�ًا، وعىل هذا اهلدي دعا 
اإلسالم إىل التآخي، وإىل إقرار مبدأ الشورى، واملشاركة يف العمل، واإليثار 

)1( مناع القطان، مباحث يف علوم القرآن، مؤسس�ة الرسالة، بريوت، ط7، 1400ه�، 
ص، 19.

)2( حسني حامد حسان، مرجع سابق، ص، 37 . 
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والنصح وتكوين عالقات أساسها الدين وقوامها اإلخالص يف تنفيذ تعاليم 
الدي�ن احلنيف، واحلرص عىل االقتداء برس�ول اهلل >  ال�ذي بعثه اهلل رمحة 

للعاملني«)1(. 

إن أه�م م�ا يميز العالقات اإلنس�انية عن غريها هو أصال�ة املنبع الذي 
تس�تقي من�ه مبادئها وأخالقها، وقد مورس�ت هذه املب�ادئ عمليًا، وأنتجت 
خ�ري أمة أخرجت للناس منذ تأس�يس دولة اإلس�الم عىل يد خات�م األنبياء 

واملرسلني حممد >. 

ل�ذا فالواجب ع�ىل رجال األمن �  بكافة أجهزهت�م وإداراهتم  �  األخذ 
بالس�نة النبوية الريفة يف كافة اجلوانب، واالقتداء بس�يد املرسلني حممد >  
يف كل ما حيقق العالقات اإلنس�انية التي ينشدها اإلسالم، وأن يرمجوا السنة 
إىل س�لوك فعي وواقع ملموس. وإن كان القرآن هو الدستور الذي يتضمن 
األصول والقواعد اإلهلية األساسية التي البد منها لتوجيه احلياة اإلسالمية، 
ل ما أمجله الدستور  وهداية البرية، فإن السنة هي املنهاج النبوي الذي يفصِّ
م�ه، ويقيد ما أطلقه، ويض�ع له الص�ور التطبيقية من حياة  وخيص�ص ما عمَّ
رس�ول اهلل >، وس�ريته اجلامعة، وقد قرر القرآن الكريم ذلك وأوضح أن 
من مهمة الرس�ول أن يبني ما أنزل اهلل من الكتاب، يقول تعاىل: }... َوَأْنَزْلَنا 
ُروَن ﴿44﴾{) س�ورة  ُهْم َيَتَفكَّ َل إَِلْيِهْم َوَلَعلَّ َ لِلنَّ�اِس َما ُنزِّ ْكَر لُِتَبنيِّ إَِلْي�َك الذِّ
النحل: آية 44 ( ولوال السنة ما عرفنا الكثري من أحكام اإلسالم من عبادات 

أو معامالت)2( . 

)1( حممد ناشد، الفكر اإلداري يف اإلسالم، مطبوعات مركز مجعية املاجد للثقافة، ديب، 
1417ه�، ص، 251 . 

)2( يوسف القرضاوي، مرجع سابق، ص، 49 . 
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2 .4 .3  مصادر أخرى

واملقص�ود باملص�ادر األخ�رى: املص�ادر الت�ي تس�تمد منه�ا العالقات 
اإلنس�انية مبادئه�ا م�ن غري القرآن والس�نة. ولكن يش�رط يف ه�ذه املصادر 
أن تك�ون مس�تمدة من الق�رآن والس�نة، وبعض ه�ذه املصادر ُيع�دُّ مصادر 
أصلي�ة، وبعضه�ا ُيعد مصادر فرعي�ة أو تابعة، وبعضها متفق عليه، أو ش�به 
متف�ق علي�ه، وبعضها خمتل�ف فيه، وقد أطلق ع�ىل هذه املص�ادر العديد من 
املس�ميات مثل: اإلمجاع، والقياس، االس�تصالح، واالستحسان، والعرف، 
وق�ول الصحابة... وغريها من املس�ميات التي ال خترج عن كوهنا مس�تمدة 

من القرآن والسنة)1(. 

فه علاء األصول بأنه اتفاق املجتهدين  وعىل س�بيل املثال، فاإلمجاع يعرِّ
من أمة حممد >  بعد وفاته يف عر من العصور عىل حكم رشعي، والقياس 
ه�و إعطاء واقعة ال نص فيها حك�م واقعة أخرى قد ورد نص يف الكتاب أو 
الس�نة بحكمها لتساوي الواقعتني يف علة احلكم.. وهكذا فإننا نجد أن مجيع 

هذه املصادر تستمد أحكامها من القرآن والسنة )2(. 

وق�د تبنى بع�ض الباحثني مص�در »هدي الس�لف الصال�ح«. واعتربه 
املصدر الثالث بعد القرآن، والس�نة، للعالقات اإلنسانية يف اإلسالم. وقال: 
»إن امل�راد هب�ذا املصطلح هو: تلك األق�وال واألفعال واألخ�الق التي كان 
عليه�ا الصحاب�ة والتابعون، وتابع�و التابعني، ومن تبعهم بإحس�ان ممن هم 
بكتاب اهلل عاملون، ولسنة رسوله متمسكون من أئمة وعلاء ومفكرين«)3( . 

)1( يوسف القرضاوي، مرجع سابق، ص 53 . 
)2( حسن حامد حسان، مرجع سابق، ص ص 59، 60 . 

)3( مرعي عي القرين، مرجع سابق، ص، 35 . 
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وأضاف الباحث: إن الس�لف الصالح محلوا راية اإلسالم عرب التاريخ، 
وإهن�م أهل البصرية يف العقي�دة واخللق واملعاملة والفكر، وإنه جيب علينا أن 
ندرس سريهتم، وأن نزرع حمبتهم يف نفوس األجيال املقبلة، وإهنم مصدر من 
�ٌة ملا ورد يف القرآن  مصادر العالقات اإلنس�انية يف اإلس�الم، ألهنم ترمجة حيَّ

الكريم والسنة النبوية الريفة. 
وبع�د هذا العرض ملصادر العالقات اإلنس�انية يف اإلس�الم ؛ نجد أهنا 
تتح�دد يف القرآن الكريم والس�نة النبوية الريفة، وبع�ض املصادر األخرى 
التي تس�تند يف أحكامها إىل القرآن والس�نة .. وإذا متس�كنا باألخذ با ورد يف 
هذه املصادر التريعية اإلس�المية فإننا نكون قد حققنا السعادة يف الدارين: 

الدنيا واآلخرة . 

2 .5  األسس العامة للعالقات اإلنسانية يف اإلسالم 
تقوم العالقات اإلنس�انية يف اإلسالم عىل العديد من األسس والدعائم 
الت�ي تس�ري عليه�ا، والتي بدوهن�ا ال حتقق األه�داف التي تس�عى العالقات 
اإلنس�انية إىل تطبيقه�ا يف املجتمع، فالعالقات اإلنس�انية الناجحة تنطلق من 
أس�س قوي�ة تنظمها وتدعمها وتنميها بني الناس، ل�ذا فإهنا ترتكز عىل القيم 
األخالقية واملعايري االجتاعية املثمرة للمجتمع، والتي تقوم عىل أس�اس من 

الثقة واالحرام والتفاهم املتبادل بني مجيع أفراد املجتمع)1(. 
ومم�ا ال ش�ك في�ه أن الدين اإلس�المي هو خات�م األديان، وه�و الدين 
الصحيح الذي ارتضاه اهلل لكافة الناس أمجعني، مصداقًا لقوله تعاىل: }َوَمْن 
يَن ﴿85﴾{  ارِسِ ِم ِديًنا َفَلْن ُيْقَبَل ِمْنُه َوُهَو يِف اآْلِخَرِة ِمَن اخْلَ َيْبَتِغ َغرْيَ اإْلِْس�الَ

)سورة آل عمران(. 

)1( حممد مطلق الشمري، مرجع سابق، ص27 . 
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وم�ن ه�ذا املنطل�ق ف�إن الدين اإلس�المي حي�وي العديد من األس�س 
والدعائم الس�ليمة الت�ي تقوم عليها العالقات اإلنس�انية الس�وية املبنية عىل 
املحب�ة واملنفع�ة املتبادلة من غري رضر وال رضار، وتدعو إىل اس�تقامة الفرد، 
وتبني تعامله مع أفراد املجتمع املسلم عىل أسس من االحرام والثقة واملحبة 
والتحي بصفات أخالقية رفيعة جتعل من الفرد املس�لم رجل عالقات ناجح 
يؤمن بربه وحيرم مواثيقه ووعوده، ويصدق مع نفسه ومع اآلخرين، ولنا يف 
رسول اهلل >  األسوة والقدوة احلسنة، والذي يعد  �  بحق  �  رجل العالقات 
اإلنسانية األول يف هذا الكون، وله العديد من املواقف اإلنسانية الكثرية التي 

تؤكد ذلك)1(، والتي سنتعرض لبعضها يف هذا اجلزء من الدراسة. 

وبالنظر يف األس�س والدعائ�م التي تقوم عليها العالقات اإلنس�انية يف 
اإلس�الم، نجد أهن�ا جاءت لتثبي�ت املارس�ات احلياتية واملعيش�ية بني أفراد 
املجتمع، ولتثبيت املارس�ات اإلدارية يف أنظمة الدول اإلس�المية، يف ضوء 
املنهج اإلسالمي القائم عىل الكتاب والسنة)2(. وقد تبنى املجتمع اإلسالمي 
عالقة أفراده، وطريقة تعاملهم وفق أسس تنبع من الريعة اإلسالمية، وقد 
جاء اإلس�الم بالعديد من األس�س الت�ي تبني للمجتمع املس�لم التوجيهات 
التي حتفظ للمس�لم كافة حقوقه اإلنس�انية، وكرامته ومس�ئولياته وواجباته، 

وماله وما عليه يف خمتلف املجاالت.

ومن أهم األس�س التي تقوم عليها العالقات اإلنس�انية يف اإلس�الم ما 
يي:

)1( عي بن فايز اجلحني، مرجع سابق، ص 58 . 
)2( حممد بن عابد الدورسي، مرجع سابق، ص 95 . 
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2 .5 .1 األساس اإليامين

واملقصود بالعقيدة الصحيحة هي التي تكفل لإلنس�ان أن يعيش عيشة 
كريمة طيبة بفضل التزامه بكتاب اهلل وسنة رسوله >، ويفضل ما قام به من 
أعال صاحلة، فإذا متلك قلب املس�لم اإليان باهلل، وتغلغل اإلسالم يف قلبه، 
ومتس�ك بمبادئ اإلس�الم، اس�تطاع أن حيقق لنفسه االس�تقرار واالطمئنان 
ُه َحَياًة  �ا ِمْن َذَك�ٍر َأْو ُأْنَثٰى َوُه�َو ُمْؤِم�ٌن َفَلُنْحيَِينَّ ق�ال تع�اىل: }َمْن َعِمَل َصاحِلً
ْم  ِذيَن آَمُنوا َوَتْطَمئِنُّ ُقُلوهُبُ َبًة...﴿97﴾{) سورة النحل(، وقال تعاىل: }الَّ َطيِّ

ِ َتْطَمئِنُّ اْلُقُلوُب ﴿28﴾{)سورة الرعد(.  ِ ۗ َأاَل بِِذْكِر اهللَّ بِِذْكِر اهللَّ

وال ش�ك أن العقي�دة ه�ي أوثق ارتباط ب�ني العبد وربه، وإذا رس�خت 
العقيدة داخل النفس اإلنسانية فإهنا تنقيها من الشوائب واالنحراف والفساد، 
واإلنس�ان املؤم�ن الذي يكون عىل صلة قوية باهلل ؛ فإن�ه يعلم أن ما أصابه مل 
يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه مل يكن ليصيبه، وبذلك يصرب ويعطيه هذا الصرب 

القوة والعزيمة، ويسمو بنفسه إىل أعىل الدرجات وأرقى املنازل)1(. 

وللعقي�دة الصحيح�ة أثر بالغ يف س�لوك اإلنس�ان وترفاته وأخالقه، 
وتك�ون دافع�ًا قوي�ًا إىل س�لوك املنه�ج الصحيح املتف�ق عليه م�ع كتاب اهلل 
وس�نة رس�ول >. وينعكس ذلك أيضًا عىل عالقات�ه وترفاته مع األفراد 
اآلخري�ن، وهبذا يتض�ح لن�ا أن العقيدة الصحيحة للمس�لم ينعك�س أثرها 
عىل نفس�ه، وعىل بقية أف�راد املجتمع، وتكون دافعًا قويًا للمس�لم يف مراقبته 
هلل تع�اىل يف كل تعامالت�ه وعالقاته. وينعكس ذلك ع�ىل املجتمع باعتبار أن 

صالح األفراد هو صالح املجتمع. 

)1( خالد املنصور، العالقات اإلنسانية يف اإلسالم، مكتبة التوبة، الرياض، 1413ه�، 
ص ص 135 – 141 . 
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2 .5 .2  املساواة 

يعد مبدأ املس�اواة من أهم املبادئ واألس�س التي تقوم عليها العالقات 
اإلنس�انية والتي جاء هبا اإلس�الم، وأبط�ل به الفوارق املوج�ودة بني الناس 
مث�ل التفاخر ب�رف األرسة أو القبيلة، والتفاخر بالث�راء واالنتاء إىل جنس 
أو ع�رق معني، أو طبقة معينة، وقد قرر اإلس�الم هذا املبدأ وأوضحه حيث 
ُقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق  ا النَّاُس اتَّ َ يق�ول تعاىل:}َيا َأهيُّ
َ الَِّذي َتَس�اَءُلوَن بِِه  ُقوا اهللَّ ِمْنَه�ا َزْوَجَها َوَب�ثَّ ِمْنُهَا ِرَج�ااًل َكثرًِيا َونَِس�اًء ۚ َواتَّ

َ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا ﴿1﴾{)سورة النساء( .  ْرَحاَم ۚ إِنَّ اهللَّ َواأْلَ

واملس�اواة من وجهة نظر اإلس�الم تعني أن يكون الناس أمة واحدة بال 
متيي�ز أو تفرق�ة يف تطبي�ق التريعات، وعدم متييز أش�خاص عىل غريهم من 
حي�ث تنفيذ أحكام القضاء عامة، حيث إن اإلس�الم جيس�د قواعد املس�اواة 
يف قواع�د تريعي�ة ال تفرق بني جنس أو لون أو عرف وال ختتلف باختالف 
الدين، كا أن اإلسالم قد حارب التمييز العنري، وأتاح جلميع أبناء البر 
جمال التنافس احلر الريف الذي ال يفرق بني عريب وال أعجمي إال بالتقوى 
والعم�ل الصالح، وبذلك تتكافأ الفرص بني مجي�ع أبناء البر بحيث يكون 
التف�اوت والتفاضل بحس�ب املقدرة واجلهد واخل�ربة والعلم واألخالق)1(. 
�ا النَّاُس إِنَّ�ا َخَلْقَناُكْم ِم�نْ َذَكٍر َوُأْنَث�ٰى َوَجَعْلَناُكْم ُش�ُعوًبا  َ ق�ال تعاىل:}َي�ا َأهيُّ
َ َعِلي�مٌ َخبرٌِي﴿13﴾{  ِ َأْتَقاُكْم ۚ إِنَّ اهللَّ َوَقَبائِ�َل لَِتَعاَرُف�وا ۚ إِنَّ َأْكَرَمُك�ْم ِعْن�َد اهللَّ

)سورة احلجرات(. 

)1( مح�زة إبراهي�م ف�وده، العالق�ات اإلنس�انية يف الق�رآن الكريم، نادي مك�ة املكرمة 
الثقايف، مكة املكرمة، 1414ه�، ص ص 46 – 50 . 
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2 . 5. 3 الكرامة اإلنسانية

تتميز الكرامة اإلنس�انية بأهنا األس�اس األخالقي للعالقات اإلنسانية، 
وأن�ه جي�ب أن يعام�ل كل ف�رد يف املجتم�ع ع�ىل أن�ه إنس�ان ل�ه كيان�ه، وله 
ش�خصيته، وأنه لي�س آلة أو أداة م�ن أدوات اإلنتاج ولكنه ب�ر له حاجاته 
مه اهلل  وميول�ه واجتاهات�ه وتطلعات�ه وأهداف�ه، والب�د أن يعامل كإنس�ان كرَّ
ْمَنا َبنِي  له عىل سائر املخلوقات)1(، قال تعاىل:}َوَلَقْد َكرَّ س�بحانه وتعاىل وفضَّ
ْلَناُهْم َعىَلٰ َكثرٍِي مِمَّْن  َباِت َوَفضَّ يِّ ْلَناُهْم يِف اْلرَبِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهْم ِمَن الطَّ آَدَم َومَحَ

َخَلْقَنا َتْفِضياًل ﴿70﴾{)سورة اإلرساء(. 

ويؤكد هذا أن اإلسالم يعد � بحق  �  هو دين اإلنسانية يف شتى صورها، 
فق�د اهت�م باإلنس�ان وفضل�ه عىل س�ائر املخلوق�ات، واألمثل�ة التي رضهبا 
اإلس�الم للتأكيد عىل هذا املبدأ كثرية، واملقام ال يتس�ع حلرها، وال يتوقف 
األم�ر ع�ىل اآليات الكري�ات الت�ي وردت يف كت�اب اهلل � عز وج�ل � التي 
تؤك�د ذلك، بل إن الس�نة النبوية الريف�ة حوت جانبًا م�ن جوانبها املضيئة 
عن اإلنس�ان وكرامة اإلنسان، واملساواة بني بني اإلنسان حكامًا وحمكومني، 
عاماًل أو ربَّ عمل، رجاًل أو امرأة، ال فرق يف اإلس�الم بني أيب بكر وبالل، 
وال بني عمر وصهيب، وال بني عي وسلان الفاريس. كلهم يف نظر اإلسالم 

ويف رشيعة اإلسالم سواء، وهذا هو منطق اإلسالم«)2(. 

)1( حس�ني عب�د احلميد رش�وان، العالقات اإلنس�انية يف جماالت عل�م النفس – علم 
االجتاع، علم اإلدارة، مرجع سابق، ص 29 . 

)2( حممد مهنا العي، اإلدارة يف اإلس�الم، الدار الس�عودية للنر والتوزيع، 1405ه�، 
ص، 228.



55

وتتضح إنس�انية اإلسالم يف تكريمه لإلنس�ان أن اهلل � سبحانه وتعاىل �  
اس�تخلفه يف األرض، وهذه منزلة عظيمة تش�وقت إليه�ا املالئكة ولكن اهلل 
سبحانه وتعاىل مل يعطها هلم، وخلق اإلنسان يف أحسن تقويم، وسخر الكون 
خلدمته)1(. كل ذلك يؤكد أن اإلس�الم أرس�ى احرام الكرامة اإلنس�انية منذ 
أكث�ر من أربع�ة عر قرنًا، وجعل ه�ذه الكرامة حقًا من حقوق اإلنس�ان ال 

جيوز ألحد االنتقاص منها أو إهدارها)2(. 

2 .5 .4  العدالة
إن اإلس�الم هو دين العدل، وإن كل عالقة إنس�انية يف اإلس�الم قامت 
ع�ىل العدال�ة، كا قامت عليها مجيع املبادئ اإلنس�انية األخرى . وقد متس�ك 
املجتمع اإلس�المي يف صدر اإلس�الم بمبدأ العدالة، وانعك�س هذا املفهوم 
عىل ترفات الناس وأعاهلم وأقواهلم يف كافة عالقاهتم باآلخرين«)3(. وقد 
جعل اهلل العدل أساس�ًا لتعامل اإلنسان مع نفسه ومع اآلخرين بغض النظر 
ع�ا إذا كان�وا أع�داء أو أصدقاء، أو كان�وا أغنياء أو فق�راء، أو كانوا أهاًل أو 
مقربني. وقد حذر اإلس�الم من األس�باب التي تبعد الناس عن إقامة العدل 
في�ا بينه�م، وحترك الظل�م فيهم، ومن أه�م هذه األس�باب العصبية واهلوى 
والبغ�ض والكراهية والظلم، فقد حذر اإلس�الم منه�ا حتى ال حتمل الناس 

عىل الظلم والعدوان وحتى ال تبعدهم عن العدل)4(. 

)1( مرعي عي القرين، مرجع سابق، ص 39. 
)2( عي بن فايز اجلحني، مرجع سابق، ص 59. 

)3( س�يد قط�ب، العدال�ة االجتاعي�ة يف اإلس�الم، دار الروق، ب�ريوت، 1418ه�، 
ص77. 

)4( مفيدة حممد إبراهيم، القيادة الربوية يف اإلسالم، دار جمدالوي، األردن، 1417ه�. 
ص 89.
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والت�زام العدال�ة يف اإلس�الم هو ال�راط املس�تقيم للعم�ل اإلداري، 
وخاص�ة يف العالقات اإلنس�انية، وس�بيله إىل حتقي�ق الغايات النبيل�ة امتثااًل 
�ُبَل  بُِعوا السُّ بُِعوُه ۖ َواَل َتتَّ اِط�ي ُمْس�َتِقيًا َفاتَّ َذا رِصَ لقول�ه � عز وج�ل: }َوَأنَّ َهٰ
ُكْم َتتَُّقوَن ﴿153﴾{)س�ورة  اُكْم بِِه َلَعلَّ لُِك�ْم َوصَّ َق بُِكْم َعْن َس�بِيِلِه ۚ َذٰ َفَتَف�رَّ

األنعام( . 

ويق�ول  �  عز وج�ل  �  موضحًا أن احلكم بني الناس مجيعًا يتم بالعدل: 
ُكُموا بِاْلَعْدِل... ﴿58﴾{ )سورة النساء(.  }... َوإَِذا َحَكْمُتْم َبنْيَ النَّاِس َأْن حَتْ

وحيث اهلل �  س�بحانه وتعاىل � مجيع عباده عىل العدل مبينًا هلم أن العدل 
ه�و الطري�ق الصحي�ح إىل اإلي�ان، حي�ث يق�ول تعاىل:}...َوَأْوُف�وا اْلَكْيَل 
ُف َنْفًس�ا إاِلَّ ُوْس�َعَها ۖ َوإَِذا ُقْلُتْم َفاْعِدُلوا َوَلْو َكاَن َذا  َوامْلِيَزاَن بِاْلِقْس�طِ ۖ اَل ُنَكلِّ
ُروَن ﴿152﴾{)س�ورة  ُكْم َتَذكَّ اُكْم بِِه َلَعلَّ لُِكْم َوصَّ ِ َأْوُفوا ۚ َذٰ ُقْرَبٰى ۖ َوبَِعْهِد اهللَّ

األنعام( . 

ويؤكد ذلك قوله > »وأيم اهلل لو أن فاطمة بنت حممد رسقت لقطعت 
يده�ا«)1(. وق�د وىص الرس�ول > كل قائد يتح�دى العدل أي�ًا كان موقعه 
حي�ث قال: »إنا اإلمام ُجنَّة يقاتل م�ن ورائه، وُيتقي به، فإن أمر بتقوى اهلل � 

عز وجل � وعدل، كان له بذلك أجر، وإن يأمر بغريه كان عليه منه«)2( . 

)1( اإلمام مس�لم، يف كتاب، احلدود، باب، قطع الس�ارق الريف وغريه والنهي عن 
الشفاعة يف احلدود، ج/11، احلديث ) 4286( ص ص 186 – 187. 

)2( اإلم�ام مس�لم، يف كت�اب، املغازي، ب�اب، اإلمام جن�ة يقاتل من ورائ�ه ويتقى به، 
ج/2، احلديث )4749(، ص 433 . 
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2 .5 .5   األساس األخالقي

تع�د م�كارم األخ�الق وهتذي�ب الس�لوك وحس�ن العالقات ب�ني بني 
اإلنس�ان جزءًا أساس�يًا يف تكوين ش�خصية املس�لم ومظهرًا جوهريًا لصحة 
العقيدة وأثرًا واضحًا ملموس�ًا ألداء العب�ادات واألخالق يف القرآن الكريم 
والسنة حتظى بكثري من النصوص التي تنبئ عن مكانة األخالق يف اإلسالم، 
وهي ليس�ت هدفًا يف ذاهتا ولكنها وس�يلة لتحقيق األمن واألمان والطمأنينة 
واالس�تقرار للفرد واملجتمع ثم تنعكس آثارها عىل ش�عوب العامل قال تعاىل 

ًة لِْلَعامَلنَِي ﴿107﴾{)سورة األنبياء(.  لرسوله > }َوَما َأْرَسْلَناَك إاِلَّ َرمْحَ

ومما س�بق يتضح أمهية األسس التي قامت عليها العالقات اإلنسانية يف 
اإلسالم. 

وباإلضاف�ة إىل ما ذكر من أس�س العالقات اإلنس�انية ؛ فإن العديد من 
الباحث�ني ذك�روا عددًا آخ�ر من هذه األس�س، ويمكن إمجاهل�ا يف عدة نقاط 

أمهها: 
1 � الصدق واألمانة والرمحة واللني واعتبار الناس أمة واحدة . 

2 � التعاون واملحبة واأللفة والتسامح واملعاملة احلسنة. 
3 � التواضع وحسن الظن، والنهي عن الغش والدعوة إىل الصفاء.

4 � اإلصالح والنهي عن اهلجران واخلصومة. 
5 � القصد واالعتدال، واالختيار األمثل بني العاملني. 

6 � العزيم�ة والش�جاعة، والوف�اء بالعه�د، واحلل�م واألن�اة، والتقوى 
واحلياء والورع.
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7 � الش�ورى، وس�المة املقص�د واملنه�ج، والرقاب�ة الذاتي�ة، وااللتزام 
بمكارم األخالق)1(.

ويتض�ح من ه�ذا أن العالقات اإلنس�انية ترتكز عىل القي�م األخالقية، 
واجلوانب اإلنسانية التي جيب أن تتسع جلميع أنشطة احلياة يف املجتمع، مثل 
ميادي�ن التج�ارة والصناعة واالقتص�اد، واإلدارة، وغري ذلك من األنش�طة 

التي تعكس عادات املجتمع وتقاليده وقيمه . 
وتطبيق�ًا هلذه األس�س ع�ىل املجال األمن�ي  �  موضوع الدراس�ة �  فإن 
األس�س واملب�ادئ الالزم�ة لتحقي�ق العالقات اإلنس�انية يف املج�ال األمني 

تتلخص فيا يي: 
1 � مراع�اة رجال األم�ن الصدق واألمانة واإلخ�الص يف تنفيذ كل ما 
ي�وكل إليهم من أعال، وما يصدر عنهم م�ن قرارات ؛ حرصًا عىل 

كسب ثقة اجلمهور ورضاه . 
2 � متس�ك رج�ال األم�ن بالعقي�دة اإلس�المية الصحيحة، والتمس�ك 
بأهداف العمل وإتقانه، واتباع املبادئ والقيم التي أرساها اإلسالم 

يف مجيع الترفات . 

)1( ملزيد من التفاصيل انظر: 
� جالل عبد الوهاب، مرجع سابق، ص ص 29 – 32 . 

� أمحد عمر هاش�م، ش�خصية املس�لم، املكتبة التجارية، مكة املكرمة ) د.ت ( ص 
 . 216

� فهد صالح السلطان، النموذج اإلسالمي، منظور شمويل لإلدارة العامة، مطابع 
اخلالد لألوفست، الرياض: 1418ه�، ص، 177 . 

� عبد الرمحن إبراهيم الضحيان، اإلدارة يف اإلسالم، الفكر والتطبيق، دار الرق، 
جدة، 1411ه�، ص ص 161 – 163 . 

� حممد بن عايد الدورسي، مرجع سابق، ص ص 95 – 126 . 
� عي بن فايز اجلحني، مرجع سابق، ص ص 59 – 64 . 
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3 � ابتع�اد رج�ال األم�ن عن اخت�اذ مواقف س�لبية جتاه اجلمه�ور الذي 
يتعاملون معه، واالبتعاد عن تغطية مساوئهم وأوجه أخطائهم ؛ ألن 
ذلك حيجب احلقيقة ويعرقل مسرية التقدم التي ننشدها للمجتمع . 
4 � حت�ري رج�ال األم�ن العدال�ة واملس�اواة يف التعام�ل مع مجي�ع أفراد 
املجتم�ع حتقيق�ًا للمب�ادئ الس�امية التي ن�ادى هبا اإلس�الم يف هذا 

املجال . 
5 � غ�رس مبدأ القدوة بني مجيع أف�راد األمن وخاصة لدى القادة الذين 
يع�دون بمثاب�ة النم�وذج ال�ذي يس�عى املرؤوس�ون إىل تقليده�م، 
وبخاص�ة املرؤوس�ون الضعف�اء الذي�ن يش�عرون بالضع�ف أم�ام 

رؤسائهم . 
6 � مش�اركة مجي�ع العاملني يف املجال األمني يف اخت�اذ القرارات لإلفادة 
بآرائهم، وإش�باع حاجاهتم اإلنسانية، مما جيعلهم أكثر محاسًا وتفانيًا 

يف العمل. 
7 � إش�اعة روح األلف�ة والتفاهم بني أفراد األمن وب�ني اجلمهور، دون 
تفرق�ة ب�ني طائف�ة وأخ�رى، يس�توي يف ذل�ك األبيض واألس�ود، 

والذكر واألنثى، حتى تقوم عالقة متينة بني مجيع أفراد املجتمع . 
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الفصل الثالث

مكانة رجال األمن يف املجتمع وأمهيتهم
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3 . مكانة رجال األمن يف املجتمع وأمهيتهم

متهيد
يتص�ف رجل األم�ن باخللق الكريم والس�لوك امله�ذب، والتعامل مع 
الن�اس بح�زم متس�م بالرف�ق والرمحة، يف إط�ار القوان�ن واللوائ�ح املنظمة 
لعالقته باملواطنن، وابتعاده عن التكرب واالس�تعالء، ونبذه للغلظة والقسوة 
وه�و هبذا حيظى باحرتام الناس وتقديرهم له، فضاًل عام يناله من ثواب كبري 

وأجر عظيم من اهلل سبحانه وتعاىل: 

ق�ال >: »عين�ان ال متس�هام النار أب�دًا عن بكت من خش�ية اهلل، وعن 
باتت حترس يف سبيل اهلل« )1(. 

ويتضح ذلك من خالل حتقق األمور التالية: 

3 .1 إعداد رجال األمن وتدريبهم 
ل عىل األصع�دة كافة؛ يبقى تدريب  يف ه�ذا العرص رسي�ع التغري والتبدُّ
الطاق�ات البرشي�ة وتأهيلها من أهم الوس�ائل ملالحقته، واس�تمرار التفاعل 
مع مس�تجداته؛ ألنه الوسيلة إلكساب رجال األمن مهارات جديدة، وهتيئته 
ر مستفيدة  للتكيف مع الواقع املتجدد جلريمة اليوم. إذ تتغري أس�اليبها وتتطوَّ
مما يس�تجد م�ن تقنيات. كام تظه�ر جرائم جدي�دة مل تكن معروف�ة من قبل؛ 
مم�ا يقت�ي أن يك�ون رجل األمن مؤه�اًل لتطوي�ر قدراته، وجتدي�د معارفه، 

)1( ج�الل الدين عبد الرمحن الس�يوطي،اجلامع الصغري رق�م احلديث 5647 ،املجلد 
الث�اين، ب�ريوت،دار الفكر ،1401ه�� ،ص184 . ورواه الرتمذي وقال : حديث 

صحيح . 
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وتوس�يع مدارك�ه؛ لكي يس�تطيع حتجي�م اجلريم�ة بمعرفة التط�ورات التي 
تش�هدها، والتدريب عىل األس�اليب التي تعن عىل مواكب�ة هذه التطورات. 
بل اس�ترشاف ما يس�تجد من تطورات، وما يعن عىل حماربة اجلريمة بصورة 
فعال�ة؛ ألن اإلنس�ان يظل العام�ل الفاعل واملؤث�ر يف العملي�ة الوقائية، ويف 
التص�دي للظاهرة اإلجرامية ومرتكبيها. ويف ذلك يقول س�مو األمري نايف 
وزير الداخلية: »جيب أن هنيئ أنفسنا ملواجهة املستقبل؛ ألننا جزء من العامل، 
ونتأث�ر بام حيدث يف اخل�ارج، وبخاصة يف التعامل مع اجلرائم املتطورة التي مل 
تكن البالد تش�هد مثلها يف الس�ابق. ومواجهة ذلك تك�ون بالرتكيز عىل بناء 
الفوارق البرشية، وتدريبها وتأهيلها ورفع مس�تواها، وبالتمسك باألخالق 

اإلسالمية احلميدة«)1(. 
وال ش�ك أن ه�ذه الكلامت تعك�س الوعي الكبري للقي�ادات األمنية يف 
اململكة العربية الس�عودية، وعىل رأس�ها صاحب السمو امللكي األمري نايف 
اب�ن عب�د العزي�ز آل س�عود � ويل العه�د نائب رئي�س جملس ال�وزراء وزير 
الداخلي�ة�، بعن�رص التدري�ب والتأهي�ل للك�وادر األمني�ة؛ باعتب�اره خيارًا 
اس�رتاتيجيًا رضوري�ًا ملواجه�ة كل احت�امالت املس�تقبل، ولق�د أصب�ح من 
املس�ئوليات الرئيس�ة ل�إدارة أن تض�ع برام�ج للتدريب والتنمي�ة اإلدارية، 
وقد أصب�ح التدريب وس�يلة فعالة لتخفي�ض احل�وادث، وتقليل اإلرساف 
والضياع، وزيادة اإلنتاج، وحتس�ن اجلودة. ولقد ازداد الوعي جتاه التدريب 

حتى أصبح ينظر إليه باعتباره استثامرًا يف رأس املال البرشي«)2(. 

)1( من كلمة س�مو وزير الداخلية يف املؤمتر األول ملديري رشط املناطق، 1 � 5 ش�عبان 
1416ه��. وانظ�ر: وزارة الداخلي�ة: »وزارة الداخلي�ة .. النش�أة والتطور«، ط2 

)الرياض � مطبعة وزارة الداخلية � 1422ه�(، ص 386 . 
)2( ص�الح الش�نواين � إدارة األفراد والعالقات اإلنس�انية )مدخ�ل األهداف(، د.ط 

)اإلسكندرية، مؤسسة شباب اجلامعة، 1999م(، ص 139 . 
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فك�ام ه�و معلوم أن التدريب إح�دى األدوات الرئيس�ة يف تنمية املوارد 
البرشي�ة: وه�و كذلك ألكثر بالنس�بة للقطاعات األمني�ة، وذلك خلصوصية 
عملها؛ ألن العمل يف املجاالت األمنية يس�تلزم التطوير املس�تمر؛ مما يتطلب 
تنمي�ة املوارد البرشية باس�تمرار يف تلك املج�االت)1(. »فالتدريب ال يضيف 
وحيسن مس�توى املعلومات لدى رجل األمن فحسب، بل يدعم االجتاهات 
املوجبة له، ويضعف االجتاهات السالبة عنده . كام أن التدريب يزيد املهارات 

بمختلف أنواعها ويدعمها لدى رجل األمن«)2( . 

ويقص�د بالتدري�ب: »تأهي�ل رج�ل األم�ن وإع�داده بحي�ث تتكام�ل 
ش�خصيته علميًا وخلقيًا ومهنيًا؛ فريتفع مس�توى معارفه وعلومه ومهاراته، 
ويس�توعب ما حيدث يف العامل من حتوالت، ويفهمها جيدًا؛ ليكون مس�تعدًا 
للتفاعل معها بوعي وإدراك من منظور قيمي نابع من املجتمع؛ فيكون قادرًا 
ع�ىل إقامة عالق�ة ودية بينه وب�ن املواطن لتحقي�ق ما فيه مصال�ح املجتمع؛ 

بوصف املواطن أهم قاعدة أمنية يف أي جمتمع«)3(.

»وعىل هذا تس�هم الدول واملؤسس�ات املتقدمة يف تدريب العاملن فيها 
عىل نحٍو مستمر، وتزداد أمهية التدريب أكثر للعاملن يف جمال األمن؛ وذلك 
لتنمية معارفه�م ومهاراهتم وتأهيلهم ملبارشة الوظائف واملهام واملواقع التي 

)1( عباس أبو ش�امة � حتديات رجال األمن العريب، ط1 ) مركز الدراسات والبحوث 
� جامع�ة ناي�ف العربي�ة للعل�وم األمني�ة )313(، الري�اض )2003م(، ص47 

)بترصف( . 
)2( مدحت حممد أبو النرص � اجلوانب االجتامعية والنفسية والسلوكية يف تدريب رجل 
الرشطة يف ضوء حتديات القرن احلادي والعرشين ) الشارقة � جملة الفكر الرشطي 

� جملد 10 � عدد 1( . وانظر : عباس أبو شامة � مرجع سابق، ص 47 . 
)3( وزارة الداخلية � » وزارة الداخلية .. النشأة والتطور« � مرجع سابق � ص 386 . 
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يتولوهن�ا ب�كل كف�اءة ومقدرة. وع�ىل هذا يع�د التدريب الركيزة األساس�ية 
لنجاح العمل«)1(. 

وال يغيب ع�ن أذهاننا تلك الطفرة التكنولوجي�ة يف عرصنا، وحاجاتنا 
املاس�ة إىل توظيف ما تفرزه هذه الطفرة من تقنيات متقدمة خلدمة األغراض 
التنموي�ة يف كافة املؤسس�ات احلكومية واألهلية؛ وه�و ما يتطلب بالرضورة 
توجه التدريب إىل هذه التقنية؛ سواء فيام يتعلق باستخداماهتا، أو باالستعانة 

بأدواهتا لتقديم خدمة تدريبية أفضل. 

ولق�د أدى تطور أس�اليب اجلريم�ة إىل األخذ بالعل�وم احلديثة يف جمال 
مكافح�ة اجلريم�ة، ووض�ع ح�د لتطوره�ا، وتطوي�ر الربام�ج العلمي�ة يف 
األكاديمي�ات واملعاهد املتخصصة، وحتديث وس�ائلها وأجهزهتا، وتزويدها 
بالتقنيات ذات الكفاءة العالية التي تعينها يف أداء مسئولياهتا، وتطوير الربامج 
التدريبية والتأهيلية التي هتيئ رجل األمن للتعامل مع املس�تجدات بإجيابية؛ 
ألنه مهام تطورت التقنيات وتقدمت العلوم؛ فإن اإلنسان يظل حجر الزاوية 
لتوظيف هذه التقنيات والعلوم لبلوغ غايات التقدم والتطور يف دروب احلياة 
املختلفة . ولذا فإن رفع كفاءة هذا اإلنس�ان � الذي يعد أهم ما متلكه الدولة 
م�ن موارد � يش�كل األس�اس ألي تقدم حت�رزه األمم والش�عوب؛ ملا له من 
قدرات يف استحداث الوسائل املالئمة الستغالل املوارد األخرى وتوظيفها 

بأمثل الطرق لبلوغ الغايات املرسومة )2( . 

)1( ع�ي بن فاي�ز اجلحني، احلس األمني، بحث غري منش�ور )1428ه�� � 2007م(، 
ص9 �10. 

)2( وزارة الداخلي�ة، »وزارة الداخلي�ة .. النش�أة والتط�ور« ، مرج�ع س�ابق،ص ص 
.389 ،388
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ونظ�رًا مل�ا للتدري�ب م�ن أمهي�ة ك�ربى يف االرتق�اء باملنظوم�ة األمني�ة 
وتطويره�ا؛ لذا كان تعبري املس�ئول األول عن هذه املنظومة صاحب الس�مو 
امللك�ي األمري نايف بن عبدالعزيز؛ قويًا وواضح�ًا؛ إذ قال معربًا عن النتائج 

التي ينبغي أن يفي إليها تدريب رجل األمن وإعداده؛ يف كلمة موجزة: 
»إن الزم�ن يس�ري برسع�ة، والب�د أن نس�ري بالرسعة نفس�ها، وأن هنيئ 

أنفسنا للمستقبل«)1(. 
»ومل�ا كان التدريب ُيعدُّ أحد أبعاد التأهيل املهمة يف املجال األمني؛ فإن 
الكلي�ات واملعاه�د األمنية تويل ع�ادة اجلانب التعليمي اهتاممه�ا . فالطالب 
يتلقى الكثري من العلوم العس�كرية واألمنية، والرتبية الدينية، وكذا التثقيف 
الع�ام . وب�ام أن طبيعة عم�ل الرشطي بعد خترج�ه تتقاطع مع احلي�اة اليومية 
للمواط�ن؛ فإن�ه يتم الرتكيز أيض�ًا يف املناهج األكاديمية ع�ىل تزويد الطالب 
بأسس العمل االجتامعي وطرق تقديم اخلدمة االجتامعية، ومهارات أخرى 

تتصل باألساليب السليمة الختاذ القرار ... إلخ«)2(. 
ويلخ�ص عي اجلحني األه�داف التي ترمي إليها الربام�ج التدريبية يف 

املجاالت األمنية؛ عىل النحو اآليت)3(: 
1 � صق�ل مه�ارات رجل األمن علميًا وعمليًا؛ ب�ام حيقق االرتقاء بأدائه 

األمني . 
2 � إع�داد وتأهيل رجل األم�ن ملواجهة كافة املتطلب�ات واملهام األمنية 

الدقيقة . 

)1( م�ن كلمة س�موه يف املؤمت�ر األول ملديري رشط�ة املناطق، مصدر س�ابق . وانظر : 
وزارة الداخلية � »وزارة الداخلية .. النشأة والتطور« � مرجع سابق، ص 389. 

)2( عب�د الرمح�ن بن س�ليامن النمل�ة � املحددات النفس�ية للعالقة ب�ن املواطن ورجل 
الرشطة � ورقة بحثية غري منشورة، ص 12. 

)3( عي فايز اجلحني، احلس األمني � مرجع سابق، ص 11 . 
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3 � نرش الثقافة األمنية وفق منظور األمن الشامل . 
4 � زيادة الكفاءة اإلدارية واإلنتاجية وحتسن أسلوب اإلدارة . 

5 � حتقي�ق رغب�ات املتدرب�ن يف النمو والتق�دم، وإش�باع حاجاهتم، مما 
يؤدي إىل رفع روحهم املعنوية، وشعورهم باألمهية داخل منظامهتم. 
6 � إعداد املتدربن لش�غل الوظائف األعىل ذات املس�ئولية الكربى من 

وظائفهم احلالية. 
7 � تدريب املتدربن عىل أساليب حل املشكالت التي تواجه املنظامت . 

8 � معاجلة األخطاء والثغرات . 
9 � حتسن سمعة األجهزة األمنية . 

10 � حتصن األجهزة األمنية . 

ويشري عامر الكبييس إىل أن خصائص التدريب األمني تتلخص يف: زيادة 
املعارف وإكساب اخلربات وتنمية املهارات، وأنه يتم بجرعات متعاقبة، وأنه 

عملية وقاية، وأنه استثامر حقيقي، وأنه تدريب ميداين تطبيقي«)1( . 

و»املهارات األمنية« � عىل وجه اخلصوص � هي: »احلصيلة التي تتوافر 
لرج�ل األمن م�ن جمموعة معارفه وخربات�ه التي تعينه يف النهاية عىل حس�ن 

القيام بواجبه ودوره األمني يف جمايل منع اجلريمة وضبط مرتكبيها«)2( . 

)1( عام�ر الكبي�يس، أولوي�ات التدريب األمني العريب .. رؤي�ة منهجية ؛ ط1 )جامعة 
نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 1423ه�، ص 38 . 

وانظر : عي اجلحني، مرجع سابق، ص ك 12 .   
)2( ع�ي خلي�ل، امله�ارات األمني�ة ودوره�ا يف منظوم�ة األداء األمني، جمل�ة » األمن 

والقانون«، ع1، السنة الرابعة، كلية رشطة ديب ) ديب (، ص 56 . 
وانظر : عي اجلحني، مرجع سابق، ص 14 .   
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وه�ذه املهارات الت�ي ينبغي توافره�ا لرجل األمن متع�ددة، ولكن من 
أمهها � عىل س�بيل املثال � مهارات: احلس األمني، والتبرص بأبعاد احلدث أو 
املوق�ف األمني، والتعامل مع األجهزة الفنية، واالتصال ) االطالع والقراءة 
� االس�تامع � الكتابة � اإلقناع (، وتعلم اللغات، وإدارة املخاطر واألزمات، 
وإدارة الوقت، والعالقات اإلنسانية، والتحقق واملراقبة، واملهارات اإلدارية 
والفنية والقيادية، وحسن استخدام السالح، واملهارات الرياضية، ومهارات 

التحليل ... «)1(. 

وإذا كان�ت هذه امله�ارات � مجيعها أو بعضها � يتع�ن توافرها يف رجل 
األمن؛ فإن الذي يعنينا هنا � بطبيعة احلال � هو: » مهارات العالقات اإلنسانية 
»التي تس�تدعي إقامة برام�ج للتدريب عليها. وال ش�ك أن القيام بمثل هذه 
الربامج ليس باألمر الس�هل؛ إذ أن هناك الكثري من الصعوبات التي تعرتض 
القائمن هبا؛ ومن هذه الصعوبات: أن العالقات اإلنس�انية بطبيعتها مسائل 
غري ملموس�ة. ولذل�ك يكون من الصع�ب قياس نتائج التدري�ب أو احلكم 
علي�ه. وكل ما يمك�ن عمله يف هذه احلال هو س�ؤال املش�رتكن يف الربنامج 
عن مدى ما استفادوا منه، أو تكليف املرشفن عليهم بمراقبة ترصفاهتم بعد 

انتهاء الربنامج)2(. 

ولك�ي يك�ون برنام�ج التدري�ب ناجح�ًا وفع�ااًل يف جم�ال العالق�ات 
اإلنسانية؛ فإنه جيب أن يزود املشرتكون فيه باآليت)3(: 

)1( عي اجلحني، مرجع سابق، ص ص 16، 17 . 
)2( صالح الشنواين، مرجع سابق، ص ص 525، 526 . 

)3( املرجع السابق، ص 527 . 
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1 � العلم واملعرفة باألسس والنظريات اخلاصة بالعالقات اإلنسانية . 
2 � االقتن�اع بتغيري أفكارهم القديم�ة وميوهلم، وإحالهلا بأفكار وميول 

جديدة تتفق وأسس ومبادئ العالقات اإلنسانية. 
3 � اخل�ربة وامله�ارة يف تطبي�ق العل�م واملعرف�ة بالعالق�ات اإلنس�انية، 
وتكييف األس�س والنظريات لتتفق مع املواقف املختلفة واملتجددة 

من يوم آلخر. 
وحي�دد د. صالح الش�نواين الط�رق املختلف�ة للتدريب ع�ىل العالقات 

اإلنسانية يف أربع جمموعات؛ عىل النحو اآليت)1(. 
1 � التدري�ب يف مكان العمل: أي يف أثناء مزاولة العمل نفس�ه . غري أنه 
ال يمك�ن االعتامد عىل ه�ذا النوع من التدريب وح�ده؛ فالعالقات 

اإلنسانية مطلوبة يف مجيع املستويات التنظيمية. 
2 � التدريب يف مواقف افتعالية: وفيه يتقمص األشخاص أدوارًا خمتلفة 
تتطل�ب منهم ترصف�ات متنوع�ة. وال يعني التدريب ع�ىل مواقف 
مفتعل�ة أن املش�اكل الت�ي ت�دور حوهلا ه�ذه املواقف غ�ري حقيقية. 
ولك�ن الفك�رة يف هذا الن�وع من التدريب هي خل�ق مواقف تعالج 
مش�كالت واقعية، وهتيئة الفرصة أمام األف�راد للقيام بأدوار خمتلفة 

يف حماولة ملعاجلة املشكالت اإلنسانية املتنوعة. 
3 � التدري�ب ع�ن طري�ق اإلس�هام يف اجتامع�ات: ويف ه�ذا الن�وع من 
التدري�ب جيتمع املدي�ر باملجموعة التي تعمل مع�ه، ويطرح عليهم 
إحدى املش�كالت الت�ي واجهتها املجموعة، ثم يفتح باب املناقش�ة 
حوهل�ا، ويش�رتك اجلمي�ع يف حماول�ة إجياد احلل�ول املختلف�ة هلا، ثم 

االتفاق عىل أحسن حل للمشكلة . 

)1( املرجع السابق، ص 528 . 
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4 � التدريب يف فصول دراسية: ويكون ذلك من خالل إلقاء حمارضات 
يف أسس العالقات اإلنسانية والنظريات التي تقوم عليها، وأهدافها، 
وسياس�اهتا. كام قد يس�ري التدريب بطريقة دراس�ة احلاالت؛ وذلك 
بمناقش�ة ح�االت واقعية من زواياها املختلف�ة، حيث يتيح الفرصة 
للمش�اركة الفعالة من جانب األعضاء، فضاًل عن التحليل الواسع 

والدراسة املتعمقة لكل حالة معروضة. 
ويف خت�ام احلدي�ث عن قضية التدري�ب وأمهيته بالنس�بة لرجل األمن؛ 
ينبغ�ي التأكي�د أن التحدي�ات الت�ي تواج�ه املجتم�ع احلدي�ث، وم�ا فيه من 
أن�امط من الس�لوكيات اجلديدة واملعق�دة؛ تتطلب رجل أم�ن مواكبًا لذلك؛ 
وه�ذا ال يتأت�ى إال بالتدريب املناس�ب واملتقدم، ومن خ�الل مناهج متقدمة 
ومتطورة . ومن هنا جتدر اإلشارة إىل أمهية املشاركة الكاملة لألجهزة األمنية 
م�ع اخلرباء اآلخري�ن املختصن بالتدريب يف حتدي�د االحتياجات التدريبية، 
وحتدي�د املناه�ج املناس�بة، وتقييمها . وهذا يتم بص�ورة دورية حتى ال تعاين 
تل�ك املناهج من ثبات وعدم تقيي�م لفعاليتها من وقت آلخر؛ ومن ثم تقف 

عاجزة عن مواكبة التطورات املحلية والعاملية)1(. 
أمر آخر ينبغي مراعاته أال وهو: الرتكيز يف اختيار املناهج املناسبة ملواكبة 
األحداث املتالحقة؛ بحيث ال يكون اختيارها هبدف حتصيل املعرفة الرشطية 
لذاهتا فحس�ب؛ وإنام لتوظيفها يف حل املش�كالت األمني�ة . وجيب أن تعمل 
هذه املناهج عىل بناء الش�خصية البحثية لرجل األمن، وتعميق الوعي لديه، 
وإكس�ابه التفكري اإلجيايب، وقبول املخاطرة املحسوبة، واإليامن بالتجريب يف 

العمل األمني، والتمسك بالتميز واحليوية العلمية )2(. 

)1( عباس أبو شامة، مرجع سابق، ص ص 53، 54 . 
)2( املرجع السابق، ص 54 . 
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وتبق�ى اإلش�ارة إىل أن العملية التدريبية ال تت�م إال بتوافر عنارص أربعة 
جمتمعة؛ عىل النحو اآليت)1(: 

ب(: وهو يف حاجة ماس�ة إىل خربات جديدة إلعداده  1 � املرس�ل )املدرِّ
بام يتمش�ى مع التطور التقني . وقد أصبح يش�ار إىل املدرب عىل أنه 
املصم�م للبيئ�ة التي حتقق مقاص�د التدريب، وللوص�ول إىل أقىص 
فاعلية يف العملية التدريبية البد من اإلعداد التدريبي للمدرب عىل 

استخدام التقنية احلديثة، ومساعدات التدريب احلديثة . 
2 � املس�تقبل )املت�درب(: وه�و املتلقي للرس�الة التدريبي�ة، وينبغي أن 
يكون قادرًا ومهيئًا لإفادة من تلك التقنيات التعليمية واستيعاهبا . 
3 � الرس�الة: ويش�رتط فيها لكي تكون عنرصًا ناجح�ًا يف االتصال؛ أن 
تساير أهداف العمل األمني، وحتقق هدف املنهج التدريبي األمني؛ 

أال وهو رفع مقدرة املتدرب عىل توصيل الرسالة . 
4 � الوس�يلة: وه�ي الوس�يط أو القناة الت�ي متر من خالهلا الرس�الة بن 
املرس�ل )امل�درب(، واملس�تقبل )املت�درب(. وق�د أض�اف التق�دم 

العلمي الكثري إىل وسائل االتصال التدريبية. 

فإذا ما حتقق حس�ن اإلعداد وكفاءة التدريب مع الرتبية اإلسالمية التي 
تق�وم عىل الوس�طية واالعتدال، وه�ذا بانخراط رجال األم�ن ف�ي دورات 
تثقيفي�ة ع��ن العالق��ة الوثيق��ة بن النظ�م اإلس�المية واألنظم��ة األمني�ة 
وكيف يك�ون رجل األمن حمافظ�ًا عىل ش�عائر الدين وسالم�ة الوطن وأمن 

املواطن . 

)1( حمم�د فتوح، عن�ارص العملية التدريبي�ة، جملة الفكر الرشطي : الش�ارقة : جملد 9، 
العدد3، )2000م(، ص 34 . وانظر : املرجع السابق، ص ص 56، 57 . 
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وال ش�ك أن توجي�ه االهت�امم إىل ه�ذه العن�ارص األربع�ة التي تش�كل 
منظوم�ة العملية التدريبي�ة، واحلرص الدائ�م عىل تطويره�ا، واالرتقاء هبا؛ 
حيقق األهداف اإلسرتاتيجية للتدريب األمني، ويسهم يف استيعاب املتدرب 
للفك�ر التدريبي احلدي�ث، وإفادته الكاملة من التقني�ات التعليمية املتطورة؛ 

وهو ما يعزز يف النهاية قدراته عىل القيام بأعباء الرسالة املنوطة به. 

3 . 2 صفات رجال األمن وخصائصهم يف ضوء اإلسالم
مل يع�د خافيًا أن العمل يف اجلهاز األمني؛ ُيعدُّ من أخطر أنواع العمل يف 
الدولة املسلمة لتعلقه بأرسار الدولة وأمنها . »وقد اكتسب رجل األمن املسلم 
يف الدولة اإلس�المية أمهيت�ه ومكانته من أمهية الوظيفة الت�ي يقوم هبا؛ وهي 
حراس�ة األمن يف املجتمع. وم�ن أجل ذلك وجدنا عناية الدولة اإلس�المية 
� يف خمتل�ف عصوره�ا � برجال األمن، واحلرص عىل أن تتوافر فيهم صفات 
معين�ة«)1(. ومن ث�م وجب أن تكون هن�اك رشوط معين�ة، وضوابط حمكمة 

الختيار العاملن يف هذا اجلهاز احلساس؛ ومن أبرز هذه الرشوط)2(: 
1 � اإلسالم: فالعمل يف اجلهاز األمني نوع من الوالية، وال تولية لكافر 
عىل مس�لم تتضم�ن إعالءه عليه وإع�زازه بالوالي�ة، وذلك خمالف 
ِذي�نَ آَمُن�وا اَل َتتَِّخُذوا  ا الَّ َ للرشيع�ة وقواعده�ا. ق�ال تعاىل: }َي�ا َأيُّ

ُكْم َأْولَِياَء...﴿1﴾{)سورة املمتحنة(.  ي َوَعُدوَّ َعُدوِّ

)1( ع�ي ب�ن فايز اجلحني، األم�ن يف ضوء اإلس�الم، ط2، مكتبة املع�ارف، الرياض، 
1400ه�، ص 225 . 

)2( إبراهي�م عي حممد، رجل األمن يف اإلس�الم » رشوط�ه .. وصفاته .. وآدابه«؛ ط1 
) مرك�ز الدراس�ات والبح�وث، جامعة نايف العربي�ة للعلوم األمني�ة، الرياض : 

1423ه� / 2002م (، ص 9 . 
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2 � العق�ل: ف�ال جيوز أن نع�ن يف جهاز األمن اإلس�المي إال من يتمتع 
بكامل قواه العقلية. 

3 � العلم: وهو معرفة اليشء عىل ما هو عليه، أو إدراك اليشء بحقيقته. 
وملا كانت وظيفة رجل األمن يف اإلسالم متعلقة بالرقابة، واالطالع 
ع�ىل أرسار وخفاي�ا العب�اد وترصفاهت�م؛ ل�ذا وجب علي�ه أن يعلم 

باألحكام املتعلقة بمهنته وعمله. 
4 � الق�درة: ونقص�د هبا: القدرة ع�ىل القيام بالعم�ل األمني عىل الوجه 
األكم�ل واألفضل، فالبد أن يكون رجل األمن كامل اجلس�م قوي 

الشخصية، خاليًا من العجز احليس واملعنوي. 
5 � العدال�ة: وه�ي ملك�ة راس�خة يف النفس متنع صاحبه�ا من ارتكاب 
الكب�رية، واإلرصار ع�ىل الصغرية . وه�ي رشط رضوري يف رجل 
األمن، فالفاسق ليس أهاًل لالختيار يف هذه املهمة احلساسة . فرجل 
األمن يكون بمثابة الش�اهد يف كثري م�ن األحيان؛ فكيف يلتفت إىل 

شهادته ويقبل قوله إن مل يكن عداًل ؟! 
ِم�ْن  َش�ِهيَدْيِن  � يقول:}...َواْسَتْش�ِهُدوا  ف�اهلل � س�بحانه وتع�اىل   
ِرَجالُِك�ْم ۖ َف�إِْن مَلْ َيُكوَن�ا َرُجَل�ْنِ َفَرُج�ٌل َواْمَرَأَتاِن مِمَّ�ْن َتْرَضْوَن ِمَن 
�َهَداِء...﴿282﴾{ )سورة البقرة( والش�اهد هنا يف قوله:}... الشُّ

َهَداِء...{، والفاسق غري مريض الشهادة.  مِمَّْن َتْرَضْوَن ِمَن الشُّ
6 � أن تكون التولية من احلاكم: ألن احلاكم املس�لم هو املس�ئول األول 
ع�ن احلفاظ ع�ىل أمن األم�ة وأرساره�ا واس�تقرارها. وقد يفوض 
اإلناب�ة يف ذل�ك إىل بعض وزرائه، لذا تص�ح والية رجل األمن من 
احلاكم املس�لم، وم�ن الوزير املفوض، ومن قي�ادات العمل األمني 

واالستخباري يف الدولة املسلمة . 
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أم�ا عن الصف�ات التي ينبغ�ي توافرها يف الفرد العام�ل يف مهنة األمن، 
والت�ي هي من أخطر املهن وأمهها، فيش�ري إبراهيم ع�ي إىل جمموعة من أهم 
هذه الصفات؛ من بينها: الطاعة والتقيد باألوامر، والدهاء واحليلة واخلدعة، 
وحس�ن الت�رصف، واخل�ربة واملهارة، ومعرف�ة لغة العدو، واحل�س األمني، 
وحفظ الرس، والشجاعة، وقوة املالحظة، واملقدرة عىل التنكر، واإلرادة )1(. 

أما الصفات الرشعية واألخالقية؛ فهي صفات ينبغي أن يتصف هبا كل 
مس�لم، وهي بالنس�بة لرجل األمن مكملة للصفات املهنية، وهي متيز رجل 
األم�ن املس�لم عن غ�ريه، ومن أهم ه�ذه الصفات: اإلخ�الص، والصدق، 
والص�رب، واألمان�ة، واحلزم، وال�ورع، والعف�ة، واحلكمة، والرف�ق، واألناة 

واحللم)2(. 

وباس�تقراء كت�ب الفكر الس�يايس واإلداري يف اإلس�الم؛ نج�د اهتاممًا 
واضح�ًا م�ن مفكرين�ا املس�لمن باملواصفات الت�ي ينبغي توافره�ا يف رجل 
األمن املس�لم، ومنهم � عىل س�بيل املثال ال احلرص � » اب�ن أيب الربيع« الذي 
يش�ري يف مؤلفه »س�لوك املالك يف تدبري املاملك« إىل هذه املواصفات قائاًل)3(: 

»وأما صاحب الرشطة فينبغي أن يكون: 
1 � حلياًم مهيبًا، دائم الصمت، طويل الفكر، بعيد الغور.

2 � غليظًا عىل أهل الريب يف تصاريف احليل، شديد اليقظة . 

)1( املرجع السابق، ص 19 . 
)2( املرجع السابق، ص 49 . 

)3( انظر يف ذلك : 
 � اب�ن أيب الربيع، س�لوك املالك يف تدبري املاملك ) حتقي�ق: ناجي التكريتي(، ط1؛ 

)دار األندلس، بريوت، 1400ه�(، ص 200 . 
 � عي بن فايز اجلحني، األمن يف ضوء اإلسالم، مرجع سابق، ص225 . 
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3 � حفيظًا، ظاهر النزاهة، عارفًا بمنازل العقوبة، غري عجول.
م، غري ملتفت إىل الشفاعات«)1(.  4 � قليل التبسُّ

واحلق أهنا كلامت مجعت � عىل قلتها وإجيازها � كل ما نرنو إىل توافره من 
صفات لرجال األمن يف عرصنا احلارض؛ »فهي تعني رضورة تأهيلهم تأهياًل 
علمي�ًا جادًا س�واء يف جم�االت األمن، أو يف جم�ال الرشيعة والعل�م بالعقوبة 
اإلس�المية، كام تعني رضورة حس�ن اختيارهم من العنارص ذات الشخصية 

القوية«.

ك�ام تعن�ي رضورة توف�ري كل وس�ائل األم�ن وأجهزت�ه يف أيديم حتى 
يتمكنوا من أداء ما عليهم. 

إن مسئولية الوظيفة األمنية مسئولية جسيمة، وفضلها ملن قام بواجباهتا 
هم اهلل يف ظله  ع�ىل أكمل وجه فضٌل عظيم جدًا. وهلذا كان يف طليعة من ُيِظلُّ
ي�وم ال ظ�ل إال ظله: »اإلمام الع�ادل« � كام جاء يف احلدي�ث الصحيح الذي 
رواه البخ�اري ومس�لم وغريمها ع�ن أيب هريرة � ريض اهلل عنه � أن رس�ول 
اهلل > ق�ال: »س�بعة يظله�م اهلل يف ظله يوم ال ظل إال ظل�ه..« وأبان > أن 
أوهلم: ) إمام عادل ( . واملوظف يف دائرة من دوائر األمة اإلسالمية � ورجل 
األمن املس�لم من بينهم � هو بمثابة فرع من فروع اإلمام األعظم، حيمل من 

املسئولية بمقدار حدود دائرته)2(. 

)1( املرجع الس�ابق، ص 225 ؛ نقاًل عن : فهد الدعيج، مكانة األمن، رسالة ماجستري 
غري منشورة، ص 105 . 

)2( عب�د الرمح�ن حس�ن حبنكة، املوظف املس�لم ومس�ؤولياته ؛ د. ط ) مك�ة املكرمة، 
رابطة العامل اإلسالمي 1416ه� (، ص ك 15 . 
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إن النظ�ام املطبق عىل رجل األم�ن يف اململكة نظام صارم يؤكد رضورة 
التزام�ه بقواع�د الدي�ن احلني�ف . وم�ن خيالفها منه�م؛ فإنه ُيعاق�ب مرتن: 
األوىل بالعقوب�ة املق�ررة رشع�ًا، والثانية بعقوب�ة تأديبية مس�لكية توقع عليه 
م�ن قبل مرجع�ه؛ مما جيعل رجل األمن أكثر حرصًا من غريه عىل االس�تقامة 

واالنضباط)1(. 

وم�ن خالل ما س�بق يالح�ظ أن أهم صفات رجال األمن يف اإلس�الم 
تتمي�ز باملثالية يف التعامل مع اآلخرين، وتق�وى اهلل ومراقبت�ه، واإلخ�الص 
يف العم��ل، والق��درة ع�ىل حتم�ل املس�ئولي�ة، واحل��رص عىل االس�تقام�ة 

واالنضباط. 

كام يالحظ أن صفات رجال األمن يف اإلسالم تتميز وتتفرد عن صفات 
رجل األمن يف الدول غري اإلسالمية، فاإلسالم بأحكامه وعقائده وترشيعاته 
ونظم�ه يصوغ رجل األمن صياغة جتمع بن الع�دل والرمحة واحلزم والرأفة 
والق�درة م�ن غري بطش، واللن من غري ضعف، ه�ذا مع صدق إيامن، وقوة 
عقيدة . وحس�ن خلق، وصفاء نفس، ونظافة ي�د، وتطلع للمعايل، وحرص 
ع�ىل أمن الوط�ن واملواطن . ويف النهاية .. هو يمثل اإلنس�ان املس�لم امللتزم 

بكل ما أمر به اهلل ورسوله وما هنيا عنه. 

)1( ع�ي بن محي�د احلميد، الرتبية اإلس�المية لرجل األمن الس�عودي وأثره�ا يف أدائه 
األمن�ي؛ ط1 )ماجس�تري منش�ورة، الرياض، 1422ه��(، مطبعة مؤسس�ة املمتاز 

للطباعة والتجليد، ط1، ص105 . 
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3 .3 دور رجال األمن يف العالقات اإلنسانية مع املواطنني 
تع�د العالقات اإلنس�انية بن رجال األم�ن واملواطنن من رضوريات 
احلي�اة الت�ي جيب أن تقوم عىل أس�اس امل�ودة والرمحة والتع�اون واالحرتام 
لتحقيق أمن املجتمع واس�تقراره، لذا فإهنا تعد نتاجًا طبيعيًا لتواجد األفراد 
مع�ًا، رج�ال أمن ومواطن�ن � من أجل حتقي�ق أهداف مش�رتكة تعتمد عىل 
األس�س الصحيحة التي أرس�اها اإلس�الم. ويتخلص دور رجال األمن يف 

العالقات اإلنسانية مع املواطنن يف العنارص التالية: 

3 .3 .1 توطيد العالقة اإلنسانية بني رجال األمن واملواطنني 

إن م�ن أه�م مقاصد الرشيعة اإلس�المية ضبط س�لوك األف�راد بصفة 
عامة، رؤساء ومرؤوسن، كام نص عىل ذلك القرآن الكريم يف آيات عديدة، 
وأحادي�ث نبوي�ة رشيفة ومن نم�ط القيادة الفع�ال والذي ي�ويل العالقات 
ٍة  اإلنس�انية ما تستحقه من اعتبار يف قوله تعاىل خماطبًا نبيه الكريم: }َفباَِم َرمْحَ
وا ِم�نْ َحْولَِك ۖ َفاْعُف  �ا َغِليَظ اْلَقْلِب اَلْنَفضُّ ْم ۖ َوَلْو ُكْنَت َفظًّ ِ لِْن�تَ هَلُ ِم�َن اهللَّ
ْمِر...﴿159﴾{)س�ورة آل عمران(  ْم َوَش�اِوْرُهْم يِف اأْلَ َعْنُه�ْم َواْس�َتْغِفْر هَلُ
وهذا املفهوم يؤكده عمر )[( يف خطبته: »إن هذا األمر ال يصلح فيه إال 

اللن من غري ضعف، والقوى يف غري عنف«)1(. 
فهذه القيادة ليس�ت م�ن النمط الدكتاتوري التس�لطي الذي حيرم عىل 
األف�راد تبادل الرأي واملش�ورة م�ع قائدهم، وال هي من القي�ادة املفرطة يف 
احلري�ة التي تس�هم يف إعطاء األفراد مزيدًا من احلري�ة لعمل ما يرونه بحرية 

)1( حسن حامد حسان، مرجع سابق، ص 63 . 
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مطلق�ة دون تدخ�ل م�ن جانبه�ا لتنظي�م العم�ل، وال هي م�ن نم�ط القيادة 
الديمقراطية يف مجيع األوقات إنام هي قيادة وسطية معتدلة . 

وقد مارس الرس�ول > الش�ورى عمليًا يف كل ما مل يرد فيه نص رصيح 
م�ن القرآن الكريم . فكان حي�رتم رأي الفرد واجلامعة، ويلتزم به كام حدث يف 
موقعة بدر عندما وافق عىل رأي اخلباب بن املنذر يف اختيار املوقع الذي ينزل 

فيه جيش املسلمن«)1(.
كام طبق الصحابة � رضوان اهلل عليهم � هذا املبدأ يف قيادهتم للمسلمن، 
فلم تكن مفاهيم القيادة اإلسالمية جمرد مبادئ نظرية قررهتا رشيعة اإلسالم، 
وإنام كانت قواعد سلوكية وضعت موضع التطبيق، مما حتفل به كتب التاريخ 
اإلس�المي، فالقائد يف اإلس�الم ال ينف�رد باختاذ القرارات ع�ىل نحو ما جتري 
عليه القيادة املتس�لطة، وال يرتك للجامعة أمر اختاذ القرار بنفس�ها عىل نحو ما 

تأخذ به القيادة املرتاخية، وإنام هي قيادة وسطية بن الفردية واجلامعية«)2( . 
ونج�د عمر )[( يويص عامله أبا موس�ى األش�عري بأال يتميز بيشء 
ع�ىل من وىل أمرهم؛ مؤكدًا مس�ئولية القي�ادة بقوله: »فأن�ت رجل منهم غري 
أن اهلل جعل�ك أثق�ل محاًل«)3( بل لقد س�بق الف�اروق )[( املفهوم العلمي 
احلدي�ث عندما س�أل أصحابه يوم�ًا: »دلوين عىل رجل أكل إلي�ه أمرًا يمني، 
قال�وا فمن تريد؟ قال: أريد رج�اًل إذا كان يف القوم وليس أمريًا هلم بدا وكأنه 

أمريهم وإذا كان فيهم وهو أمريهم، بدا وكأنه واحد منهم«)4( . 

)1( املرجع السابق، ص 108 . 
)2( محدي أمن عبد اهلادي، الفكر اإلداري اإلسالمي واملقارن : األصول العامة ) دار 

الفكر العريب، القاهرة، 1984(، ص 177 . 
)3( أمحد إبراهيم أبو سن، مرجع سابق، ص 107. 

)4( خالد حممد خالد، خلفاء الرسول > )دار الفكر، بريوت، 1983 ( ص 170 . 
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فه�ذا التوصيف الذي وضعه عمر )[( للقائ�د يوضح عالقة التأثري 
املتب�ادل بن القائد وتابعيه، وهو املحور األس�اس ال�ذي تدور حوله مفاهيم 

القيادة يف الدراسات والبحوث اإلدارية .

كام حضت الرشيعة اإلس�المية عىل اس�تعامل الكلم�ة الطيبة يف التعامل 
مل�ا للكلمة من أثر يف حتريك دوافع الفرد وإطالق قدراته واس�تعداداته لبذل 
املزي�د م�ن اجله�د يف العمل مع الزمالء بروح اجلامعة املتامس�كة التي تس�عى 
لتحقي�ق األه�داف التي أنش�ئت م�ن أجله�ا اإلدارة، كام س�ام � عليه أفضل 
الصالة والس�الم � باس�تعامل الكلم�ة الطيبة إىل مرتبة رفيع�ة حن عدها من 
الصدق�ة الت�ي جيازى عليها اإلنس�ان يف الدني�ا واآلخرة حن ق�ال: »الكلمة 

الطيبة صدقة«)1(. 

وكان س�لوكه > مصداق�ًا ثابت�ًا لقول�ه، وه�ذا ثابت يف الس�نة يقول: 
»حدثنا أنس )[( قال: خدمت رس�ول اهلل > عرش س�نن فام قال يل أف، 

وال مل صنعت، وال أال صنعت«)2(. 

وحيض � عليه الصالة والسالم � عىل تشجيع املرؤوسن لتقديم ما لديم 
من أفكار واقرتاحات بناءة تسهم يف تطوير أساليب العمل ووسائله وأدواته 
عن طري�ق التناصح املتبادل بن أفراد اجلامعة، الذي يأخذ ش�كل توجيهات 
صادرة إىل املرؤوسن، ومقرتحات صاعدة إىل الرؤساء � بقوله عليه الصالة 

والسالم � : »الدين النصيحة هلل ولرسوله وألئمة املسلمن وعامتهم«)3(. 

)1( املقاصد احلسنة البن حيان، ص 378. 
)2( أبو نعيم األصبهاين، حلية األولياء، ج7، ص 140. 

)3( محد أمن عبد اهلادي، مرجع سابق، ص 174. 
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وفي�ام خيتص بجانب القدوة احلس�نة التي جيب أن يل�زم القائد اإلداري 
نفسه هبا نجد أن الرسول > كان يعمل بيده يف بناء مسجد املدينة . كام كان 

حيارب يف مقدمة اجليش حتى تسيل دماؤه )1(. 

فكان > نعم األسوة احلسنة ألصحابه يف أقواله وأفعاله، كام كان عمر 
)[( ال يميز نفسه عن مجهور الناس بيشء من لباس أو أكل أو ركوب .

وحيدثن�ا عب�اس حمم�ود العقاد ع�ن أط�ر العالقة ب�ن القائ�د وتابعيه � 
ك�ام متثل�ت يف رس�ول اهلل >  � فيقول: كان > وس�لم ه�و الصديق األكرب 
ملرؤوس�يه مع اس�تطاعته أن يعتز بكل ذريعة من ذرائع السلطان ... ولكنه مل 
يش�أ إال أن يكون القائد بس�لطان احلب والرضا واالختيار، فكان أكثر رجل 
مش�اورة للرج�ال، وكان ح�ب التابعن رشط�ًا عنده م�ن رشوط اإلمامة يف 
احلك�م، بل يف العبادة، فاإلمام املكروه ال ترىض له صالة، وكان يدين نفس�ه 
ب�ام يدين به أصغر أتباع�ه)2( وكان عليه الصالة والس�الم يقول: )يرسوا وال 

تعرسوا وبرشوا وال تنفروا()3(. 

)1( حسن حامد حسان، مرجع سابق، ص 65. 
)2( عب�اس حمم�ود العقاد، موس�وعة العقاد اإلس�المية، مج2 ) ب�ريوت، دار الكتاب 

العريب، 1971( ص 101. 
)3( اإلم�ام أيب عب�د اهلل حمم�د ب�ن إس�امعيل ب�ن إبراهي�م البخ�اري اجلعف�ي، صحيح 

البخاري، ج1 )د.م( دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، 1981 ( ص 25 . 
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3 .3 .2 صــور العالقـات اإلنسـانيـة التــي ينبغـي تطبيقها 
من رجال األمن

تتعدد صور العالقات اإلنس�انية لتش�مل مجيع جوانب احلياة املختلفة، 
وحتتوي عىل أبعاد متنوعة. ومن أهم هذه العالقات ما يي)1(: 

1ـ عالقة الفرد بخالقه »جل جالله«

وتتمح�ور ه�ذه العالقة يف وجدان الف�رد بأن اهلل هو وح�ده املتويل أمر 
اخلالئ�ق وعلي�ه املعتمد، وهو املس�تحق للعبادة وحده ال رشي�ك له . فلو تم 
ه�ذا فقد حتقق للف�رد االطمئنان واالس�تقرار يف احلياة، وك�ون عالقة إيامنية 
تعبدية تربطه بخالقه � جل جالله � وتنتج إنسانًا مؤمنًا صاحلًا حيمل الصفات 
الطيب�ة الت�ي يرتضيها له ربه، وهذه العالقة تعمق الش�عور لدى رجل األمن 
باخلوف من اهلل، ومراقبته يف الرس والعلن، مما ينعكس عىل االرتقاء بمستوى 

األداء األمني. 

2ـ  عالقة الفرد بأمور احلياة

وهي أن يعيش الفرد إجيابيًا مع أحداث احلياة، ويس�تجيب لندائها، فال 
اس�تغالل وال أناني�ة وال ع�داوة ألحد، وال قت�ل وال تدم�ري وال اعتداء عىل 
الغ�ري، وال انته�اك للحرم�ات وتدمري للدي�ار، وإنام تع�اون وتكاتف وإيثار 

)1( حمم�د مطل�ق الش�مري، العالق�ات اإلنس�انية م�ع غري املس�لمن يف ض�وء الرتبية 
اإلس�المية وتطبيقاهتا يف الواق�ع املعارص، بحث تكميي لنيل درج�ة الدكتوراه يف 
األص�ول اإلس�المية للرتبية، كلية الرتبي�ة، جامعة أم الق�رى، 1428� 1429ه�، 

ص 29. 
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للغ�ري، وحب للخري وحفاٌظ ع�ىل املقدرات، وأن تكون هذه العالقة تتس�م 
بالفطن�ة والذكاء حتى يس�تطيع من خالهل�ام اخلربة يف ش�ئون احلياة، ويكون 
أق�در ع�ىل معاجلة املواقف املختلف�ة واألحداث اليومية املتتابع�ة، بقلب واٍع 
وبص�رية ناف�ذة، وقرارات حكيمة صائبة، وحينام يكون الفرد مطبقًا ملا س�بق 
فس�وف يضمن لنفس�ه األم�ان واالطمئن�ان، وملجتمعه االس�تقرار والرخاء 

بعيدًا عن منغصات احلياة .

3ـ  عالقة الفرد بأفراد املجتمع

فالف�رد يعيش وس�ط جمتمع متنوع متعدد األطياف، ويعد س�لوك الفرد 
املنضب�ط بضابط الرشع ه�و املحور الذي ترتكز عليه ش�خصية الفرد، فكلام 
هت�ذب س�لوك الف�رد والت�زم بتعاليم ال�رشع احلني�ف ومل يرتتب علي�ه إيذاء 
ألحد؛ كان متقباًل من الوسط الذي يعيش فيه، فتطور عالقة املسلم مع غريه 
إىل األفض�ل أم�ر بالغ األمهي�ة إلقامة حياة س�عيدة، يتم فيها تب�ادل املصالح 
واملناف�ع والتعاون املش�رتك والتفاهم املتبادل الس�تقراراملجتمع وس�المته، 
وحس�ن عالقة رجل األمن بأفراد املجتمع جتعله عزيزًا يف نفوسهم حمبوبًا إىل 
قلوهبم، حيث يبادلونه نفس ش�عوره نحوهم فتمتزج املشاعر والعواطف يف 
عالقة صحيحة بينه وبن املجتمع، مما يس�اعد عىل استتباب األمن واستقرار 
املوط�ن، ويزول م�ن األذهان تلك النظرة العدائية أو االس�تعالئية بن رجل 

األمن واملجتمع . 



84

3 .4 مبادئ العالقات اإلنسانية يف األجهزة األمنية
للعالقات اإلنس�انية يف األجهزة األمنية أسس ومبادئ تساعد عىل أداء 

العمل بشكل متميز؛ وذلك عىل النحو التايل)1(: 
1 � التواضع: وهي سمة البد من توافرها يف الرئيس حتى تتحقق األلفة 
بينه وبن املرؤوس�ن إلجياد املناخ املناس�ب للحوار واملصارحة فيام 

بينهام . 
2 � التش�جيع: فالقائد الكفء جيب أن خيتار األساليب والطرق املناسبة 

للتحفيز ومراعاة الفروق الفردية بن املرؤوسن . 
3 � التع�اون: وه�و أس�لوب من أس�اليب التحفيز ع�ىل العمل اجلامعي 

وإشعار املرؤوسن بأنه عضو منهم . 
4 � التشاور: من األساليب التي تضفي عىل اإلدارة جوًا من تقوية روابط 
األلفة واملحبة بن الرئيس واملرؤوس�ن، وحيق�ق الرضا والطمأنينة 

وهو ما يؤدي إىل رسعة تقبل القرار والعمل عىل تنفيذه . 
5 � القدوة احلس�نة: فالرئيس البد أن يكون قدوة يف تعامله مع اآلخرين 

وفيام يصدر من تعليامت وقرارات . 
6 � الع�دل والرمحة: فالبد أن يكون الرئيس بعيدًا كل البعد عن التحيز، 

موضوعيًا يف تعامله مع مرؤوسيه . 

فالعالقات اإلنس�انية بعدها أعمق، ولن تتأت�ى ألولئك املديرين الذين 
يرون يف اإلدارة تسلطًا وإدارة األفراد بطريقة ديكتاتورية، إنام توجد العالقات 

)1( كامل حممد املغريب، الس�لوك التنظيمي : مفاهيم وأسس سلوك األفراد واجلامعات 
يف التنظيم ) عامن، دار الفكر للنرش والتوزيع، 1993م( ص 22 � 29 . 
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اإلنسانية مع أولئك الذين تربوا عىل القيم اإلسالمية، ويف جمتمع اكتسبوا منه 
اجتاهات طيبة سوف يكون هلا املردود اإلجيايب يف العمل بصورة أكرب . 

3 .5 أهداف العالقات اإلنسانية يف األجهزة األمنية
هتدف العالقات اإلنسانية يف األجهزة األمنية لتحقيق األهداف التالية: 

1 � إشباع احلاجات النفسية . 
2 � ش�عور الفرد بحاجت�ه إىل االنتامء إىل فريق العم�ل الذي يعمل معه؛ 
حي�ث تركز االجتاهات اإلدارية احلديثة عىل أن عالقة الفرد بزمالئه 
يف العمل ُتعدُّ من العوامل األساس�ية التي تؤثر يف س�لوكه، مما يعني 
أن شعوره بالود والثقة املتبادلة معهم يدفعه إىل تقديم عطاء أفضل .
3 � فإن العالقات اإلنس�انية تركز عىل رضورة توضيح اهلدف األسايس 
م�ن العمل بالنس�بة للفرد حتى ي�ؤدي ذلك إىل خل�ق احلامس لديه 

واإلقبال عىل العمل . 
4 � كام أهنا حترص عىل االهتامم باحلوافز املتعلقة بالذات . 

5 � الش�عور بالثق�ة واالحرتام املتبادل والتعاون الت�ام بن كافة األجهزة 
األمنية بحي�ث يعمل اجلميع كفريق عمل واحد يصعب اخرتاقه أو 

إعاقته عن العمل . 
6 � خل�ق جس�ور من الثقة وامل�ودة بن األجهزة األمني�ة واملواطنن، مما 

يكون سدًا منيعًا ضد نزعات التطرف واإلرهاب . 
7 � ن�زع املواط�ن هواجس اخلوف والرعب م�ن رجل األمن حيث حيل 
حملهام شعور باالطمئنان وراحة النفس وهدوء البال وتقدير ملا يقوم 

به من أعباء سالمة الوطن وأمن املواطن . 
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3 .6 مبـادئ العالقـات اإلنسـانية يف اجلهـاز األمني يف 
ضوء اإلسالم

الب�د م�ن توافر عدة مبادئ مس�تنبطة من الدين اإلس�المي احلنيف فيام 
يتعلق بالعالقات اإلنسانية يف اجلهاز األمني ويمكن توضيح ذلك من خالل 

ما يي: 

1ـ مبدأ املساواة يف التعامل

ينبغ�ي أن يكون األس�اس الفلس�في ال�ذي يقوم عليه عم�ل العالقات 
اإلنس�انية يف العمل هو مبدأ املس�اواة يف التعامل، م�ع رضورة وجود املهارة 
الكافية لدى املتخصصن يف اس�تخدام هذا املبدأ، وأن يكونوا عىل دراية بأن 

اخلروج عليه يعد نوعًا من الرضر بأهداف املنظمة. 

2ـ  مبدأ مشاركة املوظف 

ويع�د هذا املبدأ م�ن املبادئ املهمة يف حفز املوظف يف املش�اركة بالرأي 
واملش�ورة ملواجهة احتياجاهتم ومش�كالهتم بام يتناس�ب م�ع قدراهتم، وأال 

تقترص املشاركة عىل فئة دون أخرى. 

3ـ مبدأ التقبل

وه�و من الركائ�ز املهمة للعم�ل، فال يمك�ن أن نتصور قي�ام عالقة أيًا 
كانت بن طرفن أو أكثر دون تقبل هذه األطراف لبعضها بعضًا. 
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4ـ  مبدأ املسئولية االجتامعية

يعد مبدأ املس�ئولية االجتامعية من املبادئ التي جيب أن يلتزم هبا موظفو 
العالق�ات اإلنس�انية؛ ملا هل�ا من أثر كب�ري يف مفهوم املس�ئولن وفلس�فتها.. 

باإلضافة إىل أهنا تركز عىل ارتباط احلقوق بالواجبات. 

5ـ  املوضوعية 

وتعن�ي أن يتن�اول امل�امرس املهن�ي يف العالقات اإلنس�انية املش�كالت 
اخلاصة باملوظفن باحليدة التامة والبعد عن النزاعات الشخصية. 

6 ـ  مبدأ حق اختاذ القرار

ويس�تند ه�ذا البح�ث إىل حقائق إنس�انية تؤمن بكرامة الف�رد وحقه يف 
املامرسات املرشوعة دون أن يفرض عليه أمر يف غري صاحله أو يفوق إمكاناته 

وقدراته سواًء كانت قرارات ختطيطية أو تنفيذية. 

ونستنتج مما سبق أن أي فرد يف أي مؤسسة ال يمكن له التقدم واإلنجاز 
يف جمال عمله إال إذا توافرت له مجيع الظروف املواتية كالبيئة املناس�بة واملناخ 
الطي�ب، واحلواف�ز املعنوي�ة واملادي�ة، والش�عور بالرض�ا من قبل املس�ئولن 
وأصح�اب العم�ل. أم�ا إذا مل جيد الش�خص ال�ذي ينجز عمله بكف�اءة هذه 
احلواف�ز التي تس�اعد ع�ىل البذل والعطاء فس�وف تنهار املعنوي�ات التي هي 

أساس اإلنتاج والباعث عىل النشاط. 
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انعكاسات تطبيق مبادئ العالقات اإلنسانية يف األجهزة األمنية

تعد العالقات اإلنسانية فنًا من فنون التعامل اجليد مع األفراد واجلامعات 
ورف�ع روحهم املعنوي�ة لتعزيز انتامئه�م لصالح اجلهة الت�ي يتعاملون معها، 
وحتقيق التوازن بن رضائهم النفيس من جهة، وحتقيق األهداف املرغوبة من 

جهة أخرى؛ وذلك عىل النحو اآليت)1(: 
1� التع�اون والتآزر: جهود األف�راد مع األجهزة األمنية ملواجهة جتفيف 
مناب�ع اإلج�رام، والقض�اء عىل أس�بابه، وتعقب املجرم�ن املخلن 

باألمن، بسبب التعامل اإلنساين لرجل األمن مع املواطن واملقيم. 
2� إس�هام املواط�ن واملقيم يف حتقيق أه�داف األمن الش�امل من خالل 
اح�رتام األنظمة والقوانن، والتبليغ ع�ن اجلرائم بمختلف أنواعها 

إذا قوبل ذلك باحرتام وتقدير من مؤسسات األمن ورجاهلا. 
3 � خلق التعاطف والتكافل بن أفراد املجتمع ومؤسسات األمن؛ حيث 
ي�ؤدي ذلك إىل احليلولة دون وقوع اخللل األمني للمجتمع، وذلك 
عندما يش�عر املواطن بتحقيق العدالة يف التعامل مع مجيع املواطنن، 
وع�دم التفرق�ة جلنس أو ل�ون والبعد ع�ن املحس�وبيات واملصالح 

الشخصية وتعظيم الذات. 

)1( اعتمد الباحث يف هذه الفقرة عىل : 
� حمم�د رض�ا البغ�دادي، العالق�ات اإلنس�انية ودوره�ا يف تطوي�ر األداء ) عامن، 

مسقط، 2000م( ص 77.
� إبراهيم الطخيس وعامد احلربتي، العالقات العامة والعالقات اإلنس�انية، مرجع 

سابق، ص 44 وما بعدها.
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4� خل�ق الوعي املس�تنري لدى املواط�ن للقيام بدوره اإلجي�ايب يف خدمة 
قضايا األمن، واعتبار هذا الدور واجبًا أخالقيًا تفرضه قيم ومبادئ 

الرشيعة اإلسالمية. 
5 � تع�اون املواطن يف رس�م الص�ورة الذهنية للواق�ع األمني من خالل 
إم�داده باملعلوم�ات، وتبس�يط إج�راءات حصول�ه عليه�ا يف ي�رس 

وسهولة. 
6 � فرج�ل األمن حينام يطبق األس�اليب اإلنس�انية يف جم�ال عمله؛ فإنه 
يعم�ل عىل إزالة الش�عور الس�لبي للمواطن جتاه ه�ذه األجهزة من 
خ�الل اخلدم�ات اإلنس�انية واالجتامعي�ة للمواط�ن، فحين�ام يقوم 
رج�ل الرشطة بدرء اخلطر ع�ن مواطن كاد أن يقع في�ه؛ فإنه بذلك 
سيكتس�ب ثقت�ه، وحيوز ع�ىل إعجابه. وسيس�اعد ذلك ع�ىل تقوية 

أوارص املحبة والتعاون بينهام . 

أساليب توطيد العالقات اإلنسانية يف األجهزة األمنية: 

من أهم األساليب التي ينبغي أن متارس يف جمال العمل األمني ما يي)1(: 
1 � تقدي�ر الرئي�س جلمي�ع املرؤوس�ن واح�رتام آرائه�م ومقرتحاهتم، 
وإرشاكهم يف اختاذ الق�رارات لتحقيق أهداف املنظمة التي يعملون 

هبا. 
2 � اقرتاح العمل اجليد الذي يقوم به املرؤوسون وتشجيع االبتكار . 

3 � التعرف عىل مش�كالت العاملن، والس�عي حللها وفق�ًا لإمكانات 
املتاحة. 

)1( اعتمد الباحث يف هذه الفقرة عىل : أمحد صالح العمرات، إدارة العالقات اإلنسانية: 
إطاللة عىل العمل الرشطي ) عامن، د.ن، 1417ه�( ص 73 . 
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4 � توفري اجلو املناسب واملناخ الصحي للعمل.
دها .  5 � االبتعاد عن تبليغ أخطاء املرؤوسن وتصيُّ

6 � حتقيق االنسجام وتوزيع املهام واملسئوليات بن العاملن . 
7 � إشعار املتميزين من العاملن بأمهيتهم وحاجة العمل إليهم . 
8 � جتنب اللوم وكثرة العتاب فهو ال يؤدي يف الغالب إىل نتائج . 
9 � الرفق واللن واستخدام العبارات املناسبة يف تصحيح اخلطأ . 

ومما ال ش�ك فيه أن اإلدارة األمنية الناجحة ينبغي أن تقوم عىل أس�اس 
اإليامن بقيمة الفرد كش�خص، وقدرهتا عىل ممارس�ة العالقات اإلنس�انية مع 
مجي�ع األفراد. فاملدير مس�ئول عن نمو موظفيه، وأن يكون دائم اإلحس�اس 
برضورة خلق بيئة طيبة للعمل، وأن يفطن بأنه لن حيصل عىل نتائج ملموسة 
لعمله إال عن طريق تعامله اجليد مع الناس، وأن يف رفعة شأهنم رفعة لشأنه، 
ك�ام جي�ب أال يغيب عن ذهن�ه أن نجاح املؤسس�ة األمنية يتوق�ف عىل نجاح 
املرؤوسن يف تأدية أعامهلم بكفاءة، وأن يكون املوظف هو حمور كل اهتامم . 

الدور الذي تؤديه تطبيق مبادئ العالقات اإلنسانية يف األجهزة األمنية: 

تؤدي العالقات اإلنسانية يف األجهزة األمنية دورًا بالغ األمهية يتمحور 
يف اآليت)1(: 

1 � تضمن للعاملن الرضا الوظيفي . 
2 � تثري الدوافع للعمل وجودة اإلنتاج . 

3 � ختفيف وطأة اآللية املفرطة يف أسلوب العمل. 

)1( صالح حممد احلناوي، وراضية حممد حس�ن : الس�لوك التنظيمي، مطبوعات مركز 
التنمية اإلدارية، اإلسكندرية، 1998، ص 58 . 
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4 � جتدد من األساليب الروتينية التي تضفي عىل العمل امللل . 
5 � تتيح فرصًا متعددة للقائم بالعمل يف األجهزة األمنية لبذل املزيد من 

اجلهد املتميز . 
6 � تؤدي إىل الشعور باالنتامء للعمل من قبل اجلميع . 

7 � منع التسيب أو املجاملة داخل بيئة العمل. 

آثار عدم تطبيق مبادئ العالقات اإلنسانية يف األجهزة األمنية 
يف بع�ض األجه�زة واجلهات األمني�ة ال متارس العالقات اإلنس�انية يف 
شكلها املتميز، ولذلك تواجه هذه اجلهات الكثري من السلبيات يف جمال أداء 

الدور املنوط هبا. ومن أهم هذه السلبيات)1(: 
1 � اخلوف والقلق من الرؤساء . 

2 � التلون والرياء يف املعاملة . 
3 � عدم االلتزام بالتوقيف املحدد ألداء املهمة . 

4 � إخفاء احلقائق واملشكالت وتفاقمها . 
5 � الكراهية والعدوانية واملنافسة املذمومة والوقوع يف األخطاء . 

6 � ضعف الوالء للمنظمة . 
7 � عدم تقبل النقد البناء من اآلخرين . 

8 � عدم توافر نظام مناسب لالتصال بالعاملن . 

)1( كامل حممد املغريب، مرجع سابق، ص 230 . 
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3 .7 اهتـامم القيـادة السـعودية بالعالقات اإلنسـانية يف 
املجال األمني

يع�د جانب العالق�ات اإلنس�انية يف املج�ال األمني م�ن اجلوانب التي 
حظيت باهتامم القيادة السعودية؛ وقد متثل يف العديد من املواقف والقرارات 

التي تعكس حرص هذه القيادة عىل رعاية العاملن يف هذا املجال . 

فق�د وجد املوظف�ون والضب�اط واألف�راد عناية خاصة من ل�دن خادم 
احلرمن الرشيفن امللك عبد اهلل بن عبد العزيز؛ حيث عمل عىل حتقيق األمن 
الوظيفي برعاية أرس األفراد الذين يتوفون وهم عىل رأس العمل، ومساعدة 
األش�خاص الذين يمرون بظروف إنس�انية صعبة، ومكاف�أة األفراد األمناء 

املخلصن يف أداء عملهم، وتشجيع مبادراهتم وتضحياهتم اإلنسانية . 

ويس�عى � أي�ده اهلل � إىل توفري الرعاية الصحي�ة املتقدمة هلم، وألرسهم 
أينام كانوا، وتوفري الكثري من املزايا ملنسويب وزارة الداخلية بشكل عام؛ والتي 

تتلخص يف النقاط اآلتية: 

1 � مس�اواة ضباط الصف واجلنود يف املزايا املالية بضباط صف وجنود 
اجليش . 

2 � مس�اواة ال�وكالء املمتازي�ن لقطاع�ات األمن الداخ�ي بزمالئهم يف 
اجليش؛ برصف بدل السكن واملالبس . 

3 � تثبيت نسبة 25% من أصل الراتب ملنسويب قوات األمن اخلاصة. 

4 � رصف مكاف�أة مقطوعة قدرها ثالثة رواتب ش�هرية ملن تنطبق عليه 
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اإلحالة عىل التقاعد من اجلنود بس�بب العجز عن العمل، واإلحالة 
عىل التقاعد لبلوغ السن النظامية أو الوفاة . 

ويف إط�ار اهت�امم القيادة الرش�يدة أيضًا بالعالقات اإلنس�انية يف املجال 
األمن�ي � وخاص�ة يف جمال مكافح�ة اإلرهاب � قررت من�ح كل العاملن يف 
جم�ال مكافح�ة اإلرهاب من عس�كرين ومدني�ن بداًل مق�داره )25%( من 
الراتب األس�ايس، وترقية الذين استش�هدوا أثناء أدائه�م الواجب إىل الرتبة 
الت�ي تي رتبهم مبارشة، ويمنحون راتبًا يع�ادل أقىص راتب من درجة الرتبة 
املرقن إليها؛ باإلضافة إىل اس�تمرار رصف الب�دالت والعالوات التي كانوا 

يتقاضوهنا كام لو كان الشهيد عىل رأس العمل. 

إىل جان�ب رصف مس�اعدة مالي�ة عاجلة قدره�ا 100 ألف ريال ألرس 
الشهداء من رجال األمن والضحايا، وحرص املستحقة للغري عىل كل شهيد؛ 
ليتم سدادها عنه، ومنح كل من والد الشهيد ووالدته راتبًا شهريًا قدره ثالثة 

آالف ريال إذا أثبت رشعًا أنه عائلهام. 

فضاًل عن منح الش�هيد وس�ام امللك عبد العزيز � رمحه اهلل � من الدرجة 
الثالث�ة، وتعي�ن أحد أبناء الش�هيد بوظيفة والده وفق�ًا للمتطلبات النظامية، 
وإطالق أس�امء الشهداء عىل الش�وارع ختليدًا لذكراهم وعملهم، واستضافة 

أرس الشهداء ألداء مناسك احلج عىل نفقة وزارة الداخلية. 

وتتجىل مالم�ح اهتامم القيادة بالعالقات اإلنسانية يف املجاالت األمنية؛ 
من خالل توجي�ه عنايت�ها للمصابن م�ن رجال األمن؛ حي�ث قررت ترقية 
املص�اب م�ن الضب�اط بعج�ز كي إىل الرتبة التي ت�ي رتبته مب�ارشة، ويعطى 
أقىص راتب درج�ة الرتبة املرقي إليها. كام يرقى املصاب من األفراد استثنائيًا 



94

إىل الرتب�ة التي تي رتبته مبارشة)1(، باإلضافة إىل االمتيازات اخلاصة بس�كن 
أرس الشهداء واملفقودين واملصابن بإعاقة دائمة من العسكرين )2(. 

ويف ظل االهتامم املستمر للقيادة بجانب العالقات اإلنسانية يف املجاالت 
األمنية؛ فقد تم ختصيص شعبة للعالقات اإلنسانية بوزارة الداخلية؛ ينصب 
جل اهتاممها عىل تقديم اخلدمات اإلنس�انية، واملش�اركات الوجدانية ألفراد 

األمن العام؛ ومن بينها)3( ما يأيت: 
1 � ح�رص أع�داد الش�هداء واملصاب�ن م�ن رج�ال األمن الع�ام، ونوع 
إصاباهت�م وتفريغها يف بيان�ات، وإعداد اخلطاب�ات الالزمة لرفعها 

ملقام الوزارة. 
2 � املشاركة يف الصالة عىل شهداء الواجب، وتعزية أرسهم . 

3 � متابعة رجال األمن املصابن أواًل بأول وحتى مغادرهتم املستش�فى، 
وإعداد اخلطابات الالزمة لإفادة عن وضعهم الصحي . 

4 � توف�ري الس�كن واملواص�الت ألرس املصاب�ن حس�ب م�ا يصدر من 
توجي�ه ممن تقرر نقلهم من املحافظات الت�ي وقعت هبا اإلصابات، 

وحتى خروجهم من املستشفى وعودهتم. 

)1( مكافح�ة اإلرهاب : املوقف واإلنجاز، س�جل وثائقي ألبرز اجلهود الس�عودية يف 
مكافحة اإلرهاب، بدون، ط1، 1427ه� . 

)2( راجع يف ذلك : 
  � األمر امللكي رقم )أ/111( بتاريخ 1424/5/5ه�. 
  � األمر امللكي رقم )م/36( بتاريخ 1425/6/14ه�. 

)3( األم�ن الع�ام � مطبوع�ات اإلدارة العام�ة للعالقات والتوجي�ه � رقم 14/792، 
1426ه� . 
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اإلنس�انية  اخلدم�ات  أفض�ل  لتقدي�م  الالزم�ة  الضواب�ط  وض�ع   �  5
للمتقاعدين من منس�ويب األمن العام، وأصبحت قاعدة يتم اتباعها 

يف هذه املهمة اإلنسانية . 
6 � مس�اعدة أرس الش�هداء والضحاي�ا واملصاب�ن يف احلص�ول ع�ىل 

مستحقاهتم املالية حسب اللوائح املعمول هبا نظامًا . 
7 � التفاع�ل والتواص�ل مع خدم�ة البواب�ة املعلوماتية اخلاص�ة باألمن 
العام، وربط ش�عبة العالقات اإلنسانية بكافة اإلدارات والقيادات؛ 

لتبادل املعلومات، واختاذ اإلجراءات بصفة عاجلة . 
8 � تفعي�ل أع�امل العالق�ات اإلنس�انية؛ م�ن خ�الل االهت�امم بتلم�س 
احتياج�ات رج�ال األمن يف املي�دان عرب االتصال املب�ارش، وإجراء 
زيارات للمصابن، ومواساة أرس الضحايا واملشاركة يف العزاء)1(. 

وتق�دم القيادات األمني�ة يف اململكة العربية الس�عودية النموذج العمي 
الرائ�ع للعالق�ات اإلنس�انية يف املج�ال األمن�ي، ويكفي للتدلي�ل عىل ذلك 
هذه املش�اعر الصادقة لصاحب الس�مو امللكي األمري نايف بن عبد العزيز � 
النائب الث�اين لرئيس جملس الوزراء ووزير الداخلية � يف العديد من املواقف 
التي حيرص فيها س�موه عىل زيارة أرس الش�هداء وتقديم تعزيته والتعبري عن 
مواس�اته هلم، وكم هي من حلظات مؤثرة حن تس�بقه دموعه حزنًا عىل فقد 
الش�هيد، أو ح�ن حيتضن أطفاله الصغار يف حنوٍّ بال�غ وأبوة كريمة، أو حن 
يشدُّ أزر املصابن من رجال األمن خالل زياراته لالطمئنان عليهم، ودعواته 

هلم بالشفاء العاجل)2(.

)1( املرجع السابق نفسه، ص 25. 
)2( انظ�ر يف ذل�ك : جامعة أم القرى، أمن وط�ن يف أمري، مكة املكرمة، 1429ه�، ص 

54 وما بعدها. 
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مهارات التعامل مع املوظفني وكسب ثقتهم يف اجلهاز األمني 

إن مهارة التعامل مع اآلخرين يف اجلهاز األمني تكسب العاملن بإدارة 
العالقات اإلنسانية العديد من الفوائد واملزايا؛ من أمهها)1(:

1 � نجاح الربامج واخلطط واألهداف . 
2 � اكتساب احرتام اآلخرين وتقديرهم .

3 � تعاون املوظفن مع إدارة العالقات اإلنسانية. 

هذا باإلضافة إىل اس�تعامل الكلمة املناسبة، وإشعار اآلخرين بأهنم عىل 
ق�در كبري من األمهية . فكلام زاد هذا الش�عور لديم ازداد جتاوهبم وتعاوهنم 
م�ع القادة والرؤس�اء، األمر ال�ذي ينعكس باإلجياب ع�ىل أداء رجل األمن 

وحسن تعامله مع اجلمهور . 

التقدير واحلوافز ودورها يف أداء اجلهاز األمني

خيتل�ف نظ�ام احلوافز من مؤسس�ة إىل أخرى وذلك حس�ب طبيعة كل 
مؤسس�ة داخل املجتمع ودورها يف العمل، غ�ري أهنا يف النهاية ال ختتلف عن 
كوهنا حوافز ذات شقن رئيسن مها: ) حوافز مادية، وأخرى معنوية ( كام أن 
هناك عدة طرق تتخذها كل منظمة عىل حدة لتوظيف هذه احلوافز للوصول 
هبا إىل أقىص درجة من اإلفادة بالنسبة إىل كل من املوظف واملؤسسة ملواصلة 
العط�اء وزيادة مس�تواه ورفع كفاءت�ه اإلنتاجية كاًم ونوع�ًا بجانب التدريب 

واكتساب اخلربة)2( . 

)1( وزارة الداخلية، سجل البحوث واألوراق العلمية، مرجع سابق، ص 224 . 
)2( جبارة عطية جبارة، اإلعالم والعالقات اإلنسانية : دراسة يف علم اجتامع اإلعالم. 

)اجلامهريية الليبية( منشورات جامعة قار يونس ) د. ت( ص 229 بترصف .
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وم�ن وجهة نظرنا ن�رى أن احلوافز جيب أن تركز ع�ىل مكافأة العاملن 
عن متيزهم يف األداء، وأن األداء الذي يس�تحق احلافز هو أداء غري عادي، أو 
ربام وفقًا ملعايري أخرى تشري إىل استحقاق املوظفن لتعويض إضايف يزيد عىل 

األجر نتيجة أدائهم املتميز . 

تقديم اخلدمات للعاملن ودورها يف األجهزة األمنية: 

تلتزم األجهزة األمنية بمس�ئولية أخالقية وإنس�انية جت�اه العاملن فيها، 
وه�ذا يتطلب منها أن توفر هلم بع�ض اخلدمات االجتامعية والصحية، األمر 

الذي يؤدي إىل جودة العمل وحتسن األداء ومن هذه اخلدمات ما يي: 
1 � اخلدمات االجتامعية: وخاصة إذا كانت هذه اخلدمات غري متوافرة يف 
املجتمع بدرجة كافية كخدمات املواصالت واإلسكان وإنشاء دور 
حضان�ة ورعاية أطف�ال العاملن، باإلضاف�ة إىل األندية االجتامعية 

ملزاولة األنشطة الرياضية والثقافية . 
2 � اخلدم�ات الصحي�ة: وهي تقدي�م كافة اخلدمات الت�ي توفر الرعاية 
الصحي�ة للعاملن وأرسهم، ويدخل بطبيعة احلال يف نطاق الرعاية 
الصحي�ة توافر ال�دواء للعاملن، وكذل�ك القيام بفحصه�م دوريًا 
للتأك�د من س�المتهم وعدم إصابتهم ب�أي أرضار تؤثر عىل قيامهم 

بالعمل . 
3 � حتسن ظروف العمل: ويشمل ذلك حتديد الساعات املناسبة للعمل 
لتقلي�ل مع�دالت إجهاد العامل�ن؛ فضاًل عن توفري أماكن مناس�بة 

للعمل وما يتضمنه ذلك من توفري اإلضاءة والتهوية املناسبة)1( . 

)1( إبراهي�م الطخيس وعامد اجلريت�ي : العالقات العامة والعالقات اإلنس�انية، ط1، 
الرياض، مطابع الرشق األوسط، 1421ه�، ص 362، 363 . 
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4 � وضع برامج مناس�بة لألمان والسالمة: وتتضمن هذه الربامج اختاذ 
كافة االحتياطات التي توفر الس�المة واألمان للعاملن وملمتلكات 
املؤسس�ة األمني�ة، كتدريب العامل�ن عىل قواعد األمن والس�المة 
املهنية، ومراعاة االش�رتاطات اخلاص�ة باألمن الصناعي، باإلضافة 
إىل توف�ري نظ�ام مناس�ب لبح�ث املش�كالت االجتامعية والنفس�ية 

للعاملن)1( . 

ويرى الباحث بوجه عام أنه جيب توفري كافة العنارص التي متكن العاملن 
من أداء أعامهلم بأكرب كفاءة ممكنة، وأن يتحمل كل منهم مسئولياته االجتامعية 
واإلنس�انية جتاه نفس�ه وأرسته وجمتمعه عندما يس�هم يف بناء االسرتاتيجيات 

واخلطط والربامج واآلليات التي تنطلق منها أعامل املؤسسات األمنية . 

)1( س�يد عب�د احلميد مريس : العالقات اإلنس�انية )مكتبة وهب�ة، القاه�رة، 1986م( 
ص 75 � 81.
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4 .إجراءات الدراسة

متهيد
يتن�اول ه�ذا الفص�ل وصف�ًا لإلج�راءات التي ت�م تنفيذها م�ن حيث 
حتديد منهج الدراس�ة،  وصف جمتمع الدراس�ة، وعينة الدراسة، وبناء األداة 
املناس�بة، ث�م التحقق م�ن الصدق والثب�ات، وحتديد األس�اليب اإلحصائية 

املناسبة لتحليل بيانات الدراسة والوصول إىل النتائج.

وبن�اء عىل مش�كلة الدراس�ة، وبعد االطالع عىل الدراس�ات الس�ابقة، 
ومراجع�ة املناه�ج البحثي�ة املختلفة، حدد الباح�ث املنهج املالئ�م للجانب 
املي�داين وهو املنهج الوصف�ي الذي يعتمد عىل دراس�ة الظاهرة كام توجد يف 
الواق�ع وهيتم بوصفها وصفًا دقيقًا، ويعرب عنها تعبريًا كيفيًا أو كميًا، فالتعبري 
الكيفي يصف لنا الظاهرة ويبني خصائصها، بينام التعبري الكمي يعطينا وصفًا 

رقميًا ملقدار الظاهرة أو حجمها )العساف، 2003م(. 

4 .1 جمتمع الدراسة 
جمتم�ع الدراس�ة هو »مجيع األش�ياء أو األفراد الذي�ن يكونون موضوع 
مش�كلة البحث«. )عبيدات، 2003م: ص113(. ويتكون جمتمع الدراس�ة 
احلالي�ة م�ن مجيع املتعاملني مع رجال األم�ن يف إدارة املرور وإدارة جوازات 

العاصمة املقدسة، وكذلك رجال األمن يف كلتا اإلدارتني. 
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4 .2 عينة الدراسة 
نظ�رًا لصعوب�ة تطبيق أداة الدراس�ة احلالية عىل مجيع أف�راد جمتمعها من 
املتعاملني ومن رجال األمن، لذا فإن الباحث جلأ إىل استخدام العينة العشوائية 
الطبقية، حيث تكون جمتمع الدراسة من طبقتني خمتلفتني )املتعاملني � ورجال 
األمن( ومن داخل كل طبقة تم اختيار عينة عشوائية. وبعد مجع االستبانات، 
واس�تبعاد غري الصالح منه�ا )غري املكتمل( وما مل ُيس�رجع منها بلغ جمموع 
االس�تبانات املس�تكملة التي أدخلت يف عملية التحلي�ل اإلحصائي )200( 
استبانة، بواقع )100( اس�تبانة للمتعاملني و )100( استبانة لرجال األمن.  

وفيام ييل وصف لعينة الدراسة من خالل االستبيانات املكتملة:

4 .2 .1 وصف عينة الدراسة للمتعاملني مع رجال األمن من 
حيث املؤهل العلمي

اجلدول رقم )1(  وصف عينة الدراسة من املتعاملني مع رجال األمن 
حسب املؤهل العلمي

%كاملؤهل العلمي
31.5ال يوجد
126ابتدائي

4522.5متوسطة
5628ثانوي

6633جامعي
189أعىل من جامعي

200100الكيل
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للتف�اوت بني أعداد فئ�ات املؤهل العلمي، تم دمج بع�ض الفئات معا 
كالتايل:

اجلدول رقم )2( وصف عينة الدراسة من املتعاملني مع رجال األمن حسب 
املؤهل العلمي

%كاملؤهل العلمي
11658أقل من جامعي
8442جامعي فأعىل

200100املجموع

نس�بة عينة الدراس�ة م�ن املؤهل العلم�ي أقل من جامع�ي هي )%58( 
وجامعي فأعىل )%42(.

الشكل رقم )1(: الرسم البياين لعينة املتعاملني مع األمن 
حسب املؤهل العلمي
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يعماج
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أقل من جامعيجامعي فأعىل
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4 .2 .2 وصـف عينة الدراسـة للمتعاملني مـع رجال األمن 
من حيث مكان املراجعة والتعامل

اجلدول رقم )3( وصف عينة الدراسة من املتعاملني مع رجال األمن حسب 
مكان املراجعة والتعامل

%كمكان املراجعة والتعامل مع رجال األمن
10050جوازات العاصمة املقدسة

10050مرور العاصمة املقدسة
200100الكيل

الشكل رقم )2( الرسم البياين لعينة املتعاملني مع األمن حسب 
مكان املراجعة والتعامل
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ك % تازاوج
ةمصاعلا
ةسدقملا

رورم
ةمصاعلا
ةسدقملا

مرور العاصمة 
املقدسة

جوازات العاصمة 
املقدسة

نس�بة عينة الدراس�ة املراجعني إلدارة مرور العاصمة املقدس�ة )%50( 
وإدارة اجلوازات )%50(.
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4 .2 .3 وصف عينة الدراسة للمتعاملني مع رجال األمن من 
حيث اجلنسية

اجلدول رقم )4( وصف عينة الدراسة من املتعاملني مع رجال األمن حسب 
اجلنسية

%كاجلنسية
13768.5سعودي

3819من دولة عربية
157.5من دولة أسيوية
52.5من دولة أفريقية

52.5غري عربية
200100املجموع

بس�بب التفاوت بني أع�داد فئات اجلنس�يات املختلفة، ت�م دمج بعض 
الفئات كالتايل:

اجلدول رقم )5( وصف عينة الدراسة من املتعاملني مع رجال األمن حسب 
اجلنسية

%كاجلنسية
13768.5سعودي

6331.5غري سعودي
200100املجموع
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نسبة عينة الدراسة املتعاملني مع رجال األمن من السعوديني )%68.5( 
وغري السعوديني )31.5(.

4 .2 .4 وصف عينة الدراسة من رجال األمن حسب املؤهل 
العلمي

اجلدول رقم )6( وصف عينة الدراسة من رجال األمن حسب املؤهل 
العلمي

%كاملؤهل العلمي
157.5ابتدائي

5226متوسطة
8844ثانوي

4422جامعي
10.5أعىل من جامعي

200100الكيل

الشكل رقم )3 ( الرسم البياين لعينة املتعاملني مع رجال األمن حسب 
اجلنسية
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للتف�اوت بني أعداد فئ�ات املؤهل العلمي، تم دمج بع�ض الفئات معا 
كالتايل:

اجلدول رقم )7( وصف عينة الدراسة من رجال األمن حسب املؤهل 
العلمي

%كاملؤهل العلمي
15577.5أقل من جامعي
4522.5جامعي فأعىل

200100املجموع

الشكل رقم )4( الرسم البياين لعينة رجال األمن حسب املؤهل العلمي
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نسبة عينة الدراس�ة من املؤهل العلمي أقل من جامعي هي )%77.5( 
و جامعي فأعىل )%22.5(.
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4 .2 .5 وصف عينة الدراسـة من رجال األمن حسب مكان 
العمل

اجلدول رقم )8( وصف عينة الدراسة من رجال األمن حسب مكان العمل

%كمكان العمل
10050جوازات العاصمة املقدسة

10050مرور العاصمة املقدسة
200100الكيل

0
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ك % تازاوج
ةمصاعلا
ةسدقملا

رورم
ةمصاعلا
ةسدقملا

مرور العاصمة 
املقدسة

جوازات 
العاصمة املقدسة

الشكل رقم )5 ( الرسم البياين لعينة رجال األمن حسب مكان العمل

نس�بة عينة الدراس�ة من رجال األم�ن يف إدارة مرور العاصمة املقدس�ة 
)50%( وإدارة اجلوازات )%50(.
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4 .2 .6  وصف عينة الدراسة من رجال األمن حسب الرتبة
اجلدول رقم )9( وصف عينة الدراسة من رجال األمن حسب مكان العمل

%كالرتبة
2713.5ضابط

17386.5فرد
200100الكيل

الشكل رقم )6( الرسم البياين لعينة رجال األمن حسب مكان العمل
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نس�بة عينة الدراس�ة من رج�ال األم�ن يف رتبة ضابط ه�ي )%13.5( 
ورتبة فرد )%86.5(.

فرد
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4 .2 .7  وصف عينة الدراسـة من رجال األمن حسـب مدة 
اخلدمة بالعمل األمني

اجلدول رقم )10( وصف عينة الدراسة من رجال األمن حسب مدة اخلدمة 
بالعمل األمني

%كمدة اخلدمة بالعمل األمني
147من 1 - أقل من 5 سنوات

3417من 5 - أقل من 10 سنوات
5628من 10 - أقل من 15 سنة
4522.5من 15 - أقل من 20 سنة

5125.5من 20 سنة فأكثر
200100الكيل

الشكل رقم )7 ( الرسم البياين لعينة رجال األمن حسب مدة اخلدمة 
بالعمل األمني
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نس�بة عينة الدراس�ة من رجال األمن ذوي اخلربة من )1 � 5 س�نوات( 
ه�ي )7%(، وم�ن )5 � أقل من 10 س�نوات( هي )  17%(، ومن )10 � أقل 
من 15 س�نة( هي )28%(، ومن )15 � أقل من 20 س�نة( هي )%22.5(، 

ومن )20 سنة فكثر( هي )%25.5(.

4 .3 أداة الدراسة 
اس�تخدمت االستبانة أداة هلذه الدراس�ة، ملالءمتها لطبيعة الدراسة من 
حي�ث اجله�د واإلمكانات وحج�م أفراد جمتمع الدراس�ة. ويذك�ر عبيدات 
وآخرون )2003م( »أن االس�تبانه أكثر أدوات البحث العلمي اس�تخدامًا، 
وتع�د من أفضل وس�ائل مجع املعلومات عن جمتمع الدراس�ة للحصول عىل 
معلومات وبيانات وحقائق مرتبطة بواقع معني« وأن االس�تبانه: »تس�تخدم 
للحصول عىل حقائق عن الظروف واألس�اليب القائم�ة بالفعل، فضاًل عن 

أهنا وسيلة ميرسة جلمع البيانات الالزمة« ص145.

خطوات تصميم وبناء أداة الدراسة:

1ـ حتديد مصادر بناء أداة الدراسة

  اعتمد الباحث يف بناء أداة الدراسة عىل ما ييل:
1� االط�الع عىل العديد م�ن الدوريات واملج�الت الربوية والبحوث 

والدراسات السابقة ذات الصلة بمشكلة الدراسة احلالية .
2� مقابل�ة جمموع�ة من ذوي االختصاص يف هذا املجال لالس�تفادة من 

خرباهتم .
3� خربة الباحث من خالل عمله يف مدينة التدريب بمنطقة مكة املكرمة. 
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2ـ حتديد أهداف أداة الدراسة

 تم تصميم أداة دراسة هتدف إىل معرفة ما ييل:
1- مدى تطبيق رجال األمن ملبادئ العالقات اإلنسانية يف ضوء اإلسالم 

من وجهة نظر املتعاملني مع رجال األمن.
2� مدى تطبيق رجال األمن ملبادئ العالقات اإلنسانية يف ضوء اإلسالم 

من وجهة نظر رجال األمن . 
3� الفروق بني متوس�طات اس�تجابات املتعاملني مع رجال األمن وفقا 
لبع�ض املتغ�ريات )املؤه�ل العلم�ي � م�كان املراجع�ة والتعامل � 

اجلنسية(.
4� الف�روق ب�ني متوس�طات اس�تجابات رج�ال األم�ن وفق�ا لبع�ض 
املتغ�ريات )املؤه�ل العلمي � مكان العمل والتعام�ل �  الرتبة � مدة 

العمل باألمن العام(.
5� الفروق بني متوسطات استجابات املتعاملني و رجال األمن. 

4 .3 .1 بناء أداة الدراسة

بن�اء ع�ىل مش�كلة الدراس�ة وأهدافه�ا وتس�اؤالهتا  ويف ض�وء اإلطار 
النظري والدراسات السابقة، واخلطوات السابق ذكرها قام الباحث بصياغة 
االستبانة يف صورهتا األولية، وتم عرضها عىل سعادة املرشف عىل الدراسة، 
وبعد إبداء رأيه ومالحظاته، كان من توجيهات سعادته عرضها عىل جمموعة 
م�ن املحكمني م�ن ذوى االختص�اص واخل�ربة وذلك لتحكيمها. )س�وف 

يتناول الباحث حتكيم االستبيان الحقا(. 
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4 .3 .2 أداة الدراسة يف صورهتا النهائية
تكون�ت أداة الدراس�ة من اس�تبانتني: األوىل موجه�ة إىل املتعاملني مع 
رج�ال األم�ن، والثانية موجهة إىل رج�ال األمن. ومل ختتلف االس�تبانتني يف 
املحاور التي يقيسها كلٌّ منهام ومل ختتلفا يف العبارات املندرجة حتت كل حمور 
وإن�ام االخت�الف يف صيغ�ة توجيه العب�ارة إم�ا إىل املتعامل مع األم�ن أو إىل 
رجل األمن. كذلك كانت هناك بعض االختالفات يف املعلومات الشخصية 

اخلاصة بعينة الدراسة من املتعاملني أو رجال األمن.
وع�ىل ذلك يمكن القول إن االس�تبانة يف صورهت�ا النهائية عىل جزءاين 

أساسيني مها: 
اجلزء األول: عبارة عن معلومات شخصية عن عينة الدراسة:

وهي )املؤهل العلمي � مكان املراجعة والتعامل � اجلنس�ية( يف حالة   
املتعاملني مع رجال األمن.

وكان�ت )املؤهل العلمي � مكان العمل � الرتبة � مدة العمل باألمن(   
يف حالة رجال األمن.

اجل�زء الثاين: اش�تمل جمموعة من العب�ارات )50( عب�ارة توزعت عىل )3( 
حماور كالتايل: 

� املحور األول: الضابط القيمي واألخالقي . 
وحيتوي عىل ) 12( عبارة تأخذ األرقام من )1-12( يف االستبيان.   

� املحور الثاين: استقبال املراجعني
وحيتوي عىل ) 19 ( عبارة تأخذ األرقام من )13-31( يف االستبيان.   

� املحور الثالث: األداء الوظيفي
وحيتوي عىل )14( عبارة تأخذ األرقام من )32-45( يف االستبيان. 
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طريقة تصحيح املقياس 

اس�تخدم الباحث مقياس )ليكرت( اخلاميس املتدرج  يف اجلانب األيرس 
أمام كل عبارة لقياس درجة االستجابة لكل عبارة كام يف الشكل التايل:

ال يطبق أبدانادراأحياناغالبادائامالعبارة
حيرص عىل االلتزام باألخالق 

الفاضلة أثناء عمله

وفقا للمقياس اخلاميس، تم حتديد درجة االستجابة كالتايل:

يعطى الدرجة )1( لالس�تجابة ال يطبق أبدا، والدرجة )2( لالستجابة 
ن�ادرا و الدرج�ة )3( لالس�تجابة أحيانا، والدرج�ة )4( لالس�تجابة غالبا، 
والدرجة )5( لالس�تجابة دائام. وعىل ذلك تم استخدام املعيار التايل للحكم 

عىل درجة االستجابة:
� إذا كان�ت قيم�ة املتوس�ط احلس�ايب م�ن )1( إىل ) 1.8 ( تكون درجة 

االستجابة )ال يطبق أبدا(
� إذا كانت قيمة املتوسط احلسايب من )1.81( إىل ) 2.6( تكون درجة 

االستجابة )نادرا(.
� إذا كانت قيمة املتوسط احلسايب من )2.61( إىل ) 3.4 ( تكون درجة 

االستجابة )أحيانا(.
� إذا كانت قيمة املتوسط احلسايب من )3.41( إىل ) 4.2 ( تكون درجة 

االستجابة )غالبا(.
� إذا كانت قيمة املتوس�ط احلس�ايب م�ن )4.21( إىل ) 5 ( تكون درجة 

االستجابة )دائام(.
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4 .4 صدق األداة
صدق االس�تبانة كام ذك�ر عبيدات وآخ�رون )2003م، ص196( من 
الرشوط الرضورية التي ينبغي توافرها يف األداة التي تعتمدها الدراسة، أداة 
البحث تكون صادقة إذا كان بمقدورها أن تقيس فعاًل ما وضعت لقياسه، و 
إذا وافق اخلرباء عىل أن األداة مالئمة ملا وضعت من أجله فإنه يمكن االعتامد 

عىل حكمهم، وهذا ما يعرف بصدق املحكمني.

عند االنتهاء من إعداد االستبانة وبناء فقراهتا، قام الباحث بعرضهام   
ع�ىل س�عادة املرشف ع�ىل الرس�الة، ثم ق�ام بعد ذل�ك بعرضه�ا يف صورهتا 
األولية عىل جمموعة من املحكمني من ذوي االختصاص واخلربة  من السادة 
أعض�اء هيئة التدريس بكلية الربي�ة بجامعة أم القرى، و بلغ عدد املحكمني 
)20(، ملح�ق رق�م )1(. و يتص�در االس�تبانة خطاب موج�ه إىل املحكمني 
يوضح مش�كله وأهداف الدراس�ة وتس�اؤالهتا، وطلب من املحكمني إبداء 
آرائهم ومالحظاهتم حول أداة الدراس�ة، ومدى وضوح كل قيمة، وس�المة 
صياغتها اللغوية، ومالءمتها لتحقيق اهلدف الذي وضعت من أجله، وإعادة 
الصياغ�ة، أو غ�ري ما ورد مما يرونه مناس�بًا، وكذلك النظ�ر يف تدرج املقياس 
وم�دى مالءمت�ه وبعد اس�تعادة النس�خ املحكم�ة ويف ض�وء آراء املحكمني 

ومالحظاهتم، يمكن الوثوق يف صدق أدوات الدراسة.

4 .5  الثبات
ثبات األداة كام يرى عبيدات وآخرون )2003م( بأنه: »يعطي املقياس 
نف�س النتائ�ج إذا ما أعيد عىل نف�س األفراد ويف نفس الظ�روف« ص198.

ولكي يتم التأكد من ثبات االستبانة قام الباحث باستخدام الطرق التالية: 
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4 .5 .1 حساب الثبات لالستبيان بطريقة ألفا كرونباخ 
اجلدول رقم )11( حساب الثبات بطريقة ألفا كرونباخ

قيمة ألفا كرونباخاملحاور
0.94املحور األول: االنضباط القيمي واألخالقي

0.92املحور الثاين: استقبال املراجعني
0.93املحور الثالث: األداء الوظيفي

0.94املقياس الكيل

ت�م حس�اب معامل الثب�ات � معامل ألفا كرونباخ � لالس�تبيان، ووجد 
أن معام�ل ألفا كرونباخ للمقياس الكيل)0.94( وتراوحت قيم معامل ألفا 
كرونب�اخ جلميع حم�اور االس�تبيان م�ن )0.92( إىل )0.94(. وهذه القيم 

مرتفعة وتدل عىل ثبات االستبانة.

4 .5 .2 حساب الثبات لالستبيان بطريقة االتساق الداخيل
اجلدول رقم )12( حساب الثبات بطريقة ألفا كرونباخ

الدرجة الكليةالثالثالثايناألولاملحاور
0.910.930.94-األول
0.910.92-الثاين

0.93-الثالث

وذلك عن طريق حس�اب معامل االرتباط ب�ني درجة املحاور وبعضها 
وب�ني كل حم�ور والدرجة الكلية للمقي�اس، ويالحظ أن مجيع قيم االتس�اق 

الداخيل مرتفعة وتراوحت من )0.91( إىل )0.94(. 
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م�ن ط�رق الثبات الس�ابقة، نس�تنتج أن أدوات الدراس�ة تتمتع بدرجة 
عالية من الثبات ومن ثم  يمكن االعتامد عىل النتائج والوثوق هبا

4 .6 األساليب اإلحصائية
لإلجاب�ة عن تس�اؤالت الدراس�ة تم اس�تخدام األس�اليب اإلحصائية 

اآلتية:
1 � التكرار والنسبة املئوية. 

2 � املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري.
3 � معامل ألفا كرونباخ للثبات.

4 � معامل االرتباط حلساب االتساق الداخيل.
5 � اختبار )ت(. 

6 � اختبار حتليل التباين )ف(. 
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الفصل اخلامس

عرض نتائج الدراسة امليدانية ومناقشتها
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5 . عرض نتائج الدراسة امليدانية ومناقشتها
يف هذا الفصل تم عرض النتائج التي تم احلصول عليها، ومن ثم مناقشة 
وتفس�ر هذه النتائج. و ذلك من خالل اإلجابة عىل تس�اؤالت الدراسة عىل 

النحو التايل: 

5 .1 التساؤل األول
)م�ا مدى تطبي�ق رج�ال األمن بمدين�ة مكة املكرم�ة ملب�ادئ العالقات 

اإلنسانية يف ضوء اإلسالم  من وجهة نظر املتعاملني مع رجال األمن؟(

احلس�ابية  املتوس�طات  اس�تخدام  ت�م  التس�اؤل  ه�ذا  ع�ىل  لإلجاب�ة 
واالنحراف�ات املعياري�ة للعب�ارات الت�ي تقي�س م�دى تطبيق رج�ال األمن 
بمدينة مكة املكرمة ملبادئ العالقات اإلنس�انية يف ضوء اإلس�الم  من وجهة 

نظر املتعاملني مع رجال األمن عىل النحو التايل:

5 .1 .1  الضابط القيمي واألخالقي
اجلدول رقم )13(  املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات 

عينة الدراسة من املتعاملني مع رجال األمن حول املحور األول: الضابط 
القيمي واألخالقي

ب
رتتي

رقم ال
ال��عب��������ارة

االنحراف املتوسط 

ابة
تج

الس
ا

املعيارياحلسايبالعبارة

دائام 4.280.9حيرص أن يكون أمينًا يف عمله .16

الفاضلة 21 باألخالق  االلتزام  عىل  حيرص 
غالبا4.150.93أثناء عمله.
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من 33 معهم  يتعامل  من  إهانة  يتجنب 
غالبا4.11.04اجلمهور .

حيرص عىل عدم استخدام ألفاظ تؤثر سلبًا 48
غالبا4.11.07عىل املراجعني.

غالبا4.031حيرص أن يكون حمبوبًا من قبل اآلخرين .57

مع 611 تفاعله  أثناء  صادقًا  يكون  أن  حيرص 
غالبا4.021.03اجلمهور .

غالبا40.92يتحىل بالصرب أثناء تعامله مع اجلمهور .72

أثناء 89 والغضب  االنفعال  حيرص عىل عدم 
غالبا3.961تعامله مع اجلمهور.

غالبا3.941.05حيرص عىل عدم التعايل عىل اآلخرين .94

خياطب 105 حني  منخفض  بصوت  يتحدث 
غالبا3.851.08اجلمهور .

إذا كانت أخطاؤهم 1112 املخطئني  أعذار  يقبل 
غالبا3.81.13بسيطة وال ترض باآلخرين .

حيرص عىل املساواة يف التعامل مع اجلمهور 1210
غالبا3.621.31بغض النظر عن اجلنسية واللون .

غالبا3.990.75املتوسط العام

يندرج حتت هذا املحور ) 12( عبارة تقيس الضابط القيمي واألخالقي 
وتأخذ األرقام من )1  �  12( يف االس�تبيان وتراوحت املتوسطات احلسابية 
هلا من  )3.62  �  4.28 ( وهذه املتوس�طات احلس�ابية تقع يف الفئة الرابعة 
)غالبا( والفئة اخلامس�ة )دائام( وفقا ملقياس ليكرت املتدرج اخلاميس وكانت 

استجابات جمتمع الدراسة كالتايل:
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 �  العبارات التي كانت استجابة جمتمع الدراسة عليها بدرجة دائاًم: يوجد 
)1( عبارة كان متوس�ط اس�تجابات عينة الدراس�ة عليها بدرجة دائام 
وه�ي العبارة رقم )6( وتنص عىل )حي�رص أن يكون أمينًا يف عمله(. 
ج�اءت يف الرتتي�ب األول من حيث الضابط القيم�ي واألخالقي من 

وجهة نظر املتعاملني مع رجال األمن بمتوسط حسايب )4.28( . 
 �  العبارات التي كانت استجابة عينة الدراسة عليها بدرجة غالبا يوجد 
)11( عبارة كان متوس�ط استجابات عينة الدراسة عليها بدرجة غالبا 
واحتل�ت الرتتيب من الثاين إىل الثاين عرش م�ن حيث الضابط القيمي 
واألخالق�ي من وجهة نظر املتعامل�ني مع رجال األمن، وبناء عىل قيم 

املتوسطات احلسابية تم ترتيب هذه العبارات ترتيبا تنازليا كالتايل:

العب�ارة رق�م )1( تنص عىل )حي�رص عىل االلتزام باألخ�الق الفاضلة 
أثن�اء عمل�ه( ج�اءت يف الرتتيب الثاين بمتوس�ط حس�ايب )4.15(، العبارة 
رق�م )3( تنص عىل )يتجن�ب إهانة من يتعامل معهم م�ن اجلمهور( جاءت 
يف الرتتي�ب الثال�ث بمتوس�ط حس�ايب )4.1(، العبارة رق�م )8( تنص عىل 
)حي�رص عىل ع�دم اس�تخدام ألفاظ تؤثر س�لبًا ع�ىل املراجع�ني( جاءت يف 
الرتتي�ب الراب�ع بمتوس�ط حس�ايب )4.1(، العب�ارة رق�م )7( تن�ص ع�ىل 
)حي�رص أن يك�ون حمبوب�ًا من قب�ل اآلخرين( ج�اءت يف الرتتي�ب اخلامس 
بمتوس�ط حس�ايب )4.03(، العبارة رقم )11( تنص عىل )حيرص أن يكون 
صادق�ًا أثن�اء تفاعله م�ع اجلمه�ور( جاءت يف الرتتيب الس�ادس بمتوس�ط 
حس�ايب )4.02(، العب�ارة رقم )2( تن�ص عىل )يتحىل بالص�رب أثناء تعامله 
مع اجلمهور(  جاءت يف الرتتيب الس�ابع بمتوسط حسايب )4.00(، العبارة 
رق�م )9( تنص ع�ىل )حيرص عىل ع�دم االنفعال والغضب أثن�اء تعامله مع 
اجلمهور(  جاءت يف الرتتيب الثامن بمتوسط حسايب )3.96(، العبارة رقم 
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)4( تن�ص ع�ىل )حيرص عىل عدم التعايل ع�ىل اآلخرين(  جاءت يف الرتتيب 
التاس�ع بمتوس�ط حس�ايب ) 3.94(. العبارة رقم )5( تن�ص عىل )يتحدث 
بصوت منخفض حني خياطب اجلمهور( جاءت يف الرتتيب العارش بمتوسط 
حس�ايب )3.85(، العب�ارة رق�م )12( تنص عىل )يقبل أع�ذار املخطئني إذا 
كان�ت أخطائه�م بس�يطة وال ت�رض باآلخرين( ج�اءت يف الرتتي�ب احلادي 
عرش بمتوس�ط حسايب )3.80(، العبارة رقم ) 10( تنص عىل )حيرص عىل 
املس�اواة يف التعامل مع اجلمهور بغض النظر عن اجلنسية واللون( جاءت يف 

الرتتيب الثاين عرش بمتوسط حسايب )3.62(.   

مما س�بق نرى أن العبارات التي تقيس الضاب�ط القيمي واألخالقي من 
وجه�ة نظر املتعامل�ني مع رجال األمن، تكونت من )12( عبارة ومن خالل 
اس�تجابات عينة الدراس�ة عىل هذه العبارات وجد أن هناك استجابة بدرجة 
دائ�ام ع�ىل )1( عبارة وبدرج�ة غالبا ع�ىل )11( عبارة. وهذه االس�تجابات 
جعلت قيمة املتوس�ط احلس�ايب العام لعبارات هذا املحور يساوي ) 3.99( 
وه�ذا يش�ر إىل االس�تجابة بدرج�ة )غالبا( عىل م�دى تطبيق رج�ال األمن 
بمدينة مكة املكرمة ملبادئ اإلسالم يف الضابط القيمي واألخالقي من وجهة 

نظر املتعاملني مع رجال األمن. 

يتضح من اإلجابات السابقة أن مجهور املتعاملني مع رجال األمن سواء 
يف ج�وازات العاصم�ة املقدس�ة أو يف م�رور العاصمة املقدس�ة ، عربوا عن 
نوعي�ة التعامل الذي الحظوه من رجال األم�ن، وذلك أن معظم اإلجابات 
الت�ي أش�ارت بكلمة غالبًا توضح ب�أن التعامل من قبل رج�ال األمن إجيايب 
بدرجة كبرة ، وهذا يدل بأن رجال األمن لدهيم إملام بام ينبغي أن تكون عليه 

العالقات اإلنسانية مع أفراد املجتمع. 
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5 .1 . 2  استقبال املراجعني
اجلدول رقم )14(  املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات 

عينة الدراسة من املتعاملني مع رجال األمن  حول املحور الثاين: استقبال 
املراجعني

ب
رتتي

رقم ال
ال��عب���ارة

االنحراف املتوسط 

ابة
تج

الس
ا

املعيارياحلسايبالعبارة

115
يراعي املس�تويات العمرية للمراجعني 

أثناء التعامل معهم .
غالبا4.181.08

29
حيرص عىل استقبال املراجعني باحرتام 

وتقدير .
غالبا3.991.05

غالبا3.961.02حيرص عىل حسن استقبال املراجعني .34

410
يب�ادل اجلمه�ور التحي�ة ب�كل أرحيي�ة 

وتقدير .
غالبا3.961.11

511
م�ع  اإلجي�ايب  التفك�ر  ع�ىل  حي�رص 

املراجعني.
غالبا3.921.07

غالبا3.91.04حيرص عىل حل مشكالت املراجعني.612

77
يتجنب املراء واملجادلة أثناء حديثه مع 

اجلمهور .
غالبا3.891.04

غالبا3.871.12يتحدث مع املراجعني بطريقة حمببة .83

98
يس�تمع جي�دًا مل�ن يتح�دث مع�ه م�ن 

اجلمهور .
غالبا3.871.14
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1017
باس�تعالء  املراجع�ني  م�ع  يتعام�ل  ال 

وفوقية .
غالبا3.861.1

1114
حيس�ن الظن باملعلوم�ات التي يديل هبا 

املراجعون قبل أن يتخذ القرار.
غالبا3.81.07

غالبا3.781.14يستقبل اجلمهور يف مكتبه بابتسامة .121

1318
ال يش�عر املراجع�ني بأنه أفض�ل منهم 

ألنه رجل أمن .
غالبا3.781.22

1419
يعط�ي فرص�ة للمراجع�ني للتح�دث 

لتربير أخطائهم
غالبا3.771.19

1516
يش�عر كل ف�رد م�ن املراجع�ني بأمهيته 

أثناء التعامل معه .
غالبا3.761.17

162
يتعامل مع اجلمه�ور يف امليدان بطريقة 

تسودها املودة .
غالبا3.721.14

175
حيرص ع�ىل الرد عىل مجيع تس�اؤالت 

املراجعني ببشاشة وسعة صدر .
غالبا3.721.15

186
حي�رص عىل ع�دم الضي�ق واملل�ل من 

استفسارات اجلمهور .
غالبا3.71.07

1913
ال ينش�غل بأمور جانبي�ة عند التحدث 

مع املراجعني.
غالبا3.571.28

غالبا3.840.84املتوسط العام

ين�درج حتت هذا املحور )19( عبارة تقيس اس�تقبال املراجعني وتأخذ 
األرقام من )1� 19( يف االس�تبيان وتراوحت املتوس�طات احلس�ابية هلا من  
)3.57�  4.18( وهذه املتوس�طات احلس�ابية تقع يف الفئ�ة الرابعة )غالبا( 
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وفق�ا ملقي�اس ليكرت املت�درج اخلاميس وكانت اس�تجابات جمتمع الدراس�ة 
كالتايل: 

 �  العبارات التي كانت استجابة عينة الدراسة عليها بدرجة غالبا : يوجد 
)19( عبارة كان متوس�ط اس�تجابات عينة الدراس�ة عليها بدرجة غالبا، أي 
أن مجيع العبارات كانت بدرجة غالبا من حيث استقبال املراجعني من وجهة 
نظر املتعاملني مع رجال األمن وبناء عىل قيم املتوسطات احلسابية تم ترتيب 
ه�ذه العبارات ترتيب�ا تنازليا كالتايل: العبارة رق�م )15( وتنص عىل )يراعي 
املس�تويات العمري�ة للمراجع�ني أثناء التعام�ل معهم(. ج�اءت يف الرتتيب 
األول من حيث اس�تقبال املراجعني بمتوسط حسايب )4.18(. العبارة رقم 
)9( تن�ص ع�ىل )حيرص عىل اس�تقبال املراجع�ني باحرتام وتقدي�ر( جاءت 
يف الرتتي�ب الث�اين بمتوس�ط حس�ايب )3.99(، العبارة رق�م )4( تنص عىل 
)حيرص عىل حس�ن اس�تقبال املراجعني( جاءت يف الرتتيب الثالث بمتوسط 
حس�ايب )3.96(،العبارة رقم )10( تنص عىل )يبادل اجلمهور التحية بكل 
أرحيية وتقدير( جاءت يف الرتتيب الرابع بمتوسط حسايب )3.96(، العبارة 
رق�م )11( تنص عىل )حي�رص عىل التفكر اإلجيايب م�ع املراجعني(  جاءت 
يف الرتتي�ب اخلامس بمتوس�ط حس�ايب )3.92( ، العبارة رق�م )12( تنص 
ع�ىل )حيرص عىل حل مش�كالت املراجع�ني(  جاءت يف الرتتيب الس�ادس 
بمتوس�ط حس�ايب )3.90( ، العب�ارة رق�م )7( تن�ص ع�ىل )يتجن�ب املراء 
واملجادل�ة أثن�اء حديثه م�ع اجلمهور(  جاءت يف الرتتيب الس�ابع بمتوس�ط 
حس�ايب )3.89( ، العب�ارة رق�م )3( تن�ص ع�ىل )يتح�دث م�ع املراجعني 
بطريقة حمببة(  جاءت يف الرتتيب الثامن بمتوس�ط حسايب )3.87(، العبارة 
رقم )8( تنص عىل )يس�تمع جيدًا ملن يتحدث معه من اجلمهور(  جاءت يف 
الرتتيب التاسع بمتوسط حسايب )3.87(، العبارة رقم )17( تنص عىل )ال 
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يتعامل مع املراجعني باس�تعالء وفوقية( جاءت يف الرتتيب العارش بمتوسط 
حس�ايب )3.86(، العب�ارة رقم )14( تنص عىل )حيس�ن الظ�ن باملعلومات 
التي يديل هبا املراجعون قبل أن يتخذ القرار( جاءت يف الرتتيب احلادي عرش 
بمتوسط حسايب )3.80(، العبارة رقم )1( تنص عىل )يستقبل اجلمهور يف 
مكتبه بابتس�امة( جاءت يف الرتتيب الثاين عرش بمتوس�ط حسايب )3.78(، 
العبارة رقم )18( تنص عىل )ال يش�عر املراجعني بأنه أفضل منهم ألنه رجل 
أم�ن( ج�اءت يف الرتتيب الثالث عرش بمتوس�ط حس�ايب )3.78(، العبارة 
رق�م )19( تنص عىل )يعطي فرصة للمراجع�ني للتحدث لتربير أخطائهم( 
جاءت يف الرتتيب الرابع عرش بمتوسط حسايب )3.77(، العبارة رقم )16( 
تن�ص عىل )يش�عر كل فرد من املراجع�ني بأمهيته أثناء التعام�ل معه( جاءت 
يف الرتتي�ب اخلام�س ع�رش بمتوس�ط حس�ايب )3.76(، العب�ارة رق�م )2( 
تن�ص عىل )يتعامل مع اجلمهور يف امليدان بطريقة تس�ودها املودة( جاءت يف 
الرتتيب الس�ادس عرش بمتوس�ط حس�ايب )3.72(، العبارة رقم)5( تنص 
عىل )حيرص عىل الرد عىل مجيع تس�اؤالت املراجعني ببشاش�ة وسعة صدر( 
جاءت يف الرتتيب السابع عرش بمتوسط حسايب )3.72(، العبارة رقم )6( 
تنص عىل )حيرص عىل عدم الضيق وامللل من استفسارات اجلمهور( جاءت 
يف الرتتيب الثامن عرش بمتوس�ط حسايب )3.70(، العبارة رقم )13( تنص 
عىل )ال ينشغل بأمور جانبية عند التحدث مع املراجعني( جاءت يف الرتتيب 

التاسع عرش بمتوسط حسايب ) 3.57(. 

مما سبق نرى أن العبارات التي تقيس استقبال املراجعني من وجهة نظر 
املتعاملني مع رجال األمن، تكونت من )19( عبارة ومن خالل اس�تجابات 
عين�ة الدراس�ة عىل هذه العب�ارات وجد أن هناك اس�تجابة بدرجة غالبا عىل 
)مجيع العبارات(. وهذه االس�تجابات جعلت قيمة املتوس�ط احلس�ايب العام 
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لعب�ارات هذا املحور يس�اوي ) 3.84 ( وهذا يش�ر إىل االس�تجابة بدرجة 
)غالبا( عىل مدى تطبيق رجال األمن بمدينة مكة املكرمة ملبادئ اإلس�الم يف 

استقبال املراجعني من وجهة نظر املتعاملني مع رجال األمن. 

وحيث إن حس�ن اس�تقبال املراجعني يعدُّ من األمور املهمة واألساسية 
الت�ي حيتاجها أفراد املجتمع ، لذا فإن هذه اإلجابات تش�ر بأن رجال األمن 
حيرصون عىل اس�تقبال اجلمهور بطريقة حمببة للنفوس ، األمر الذي ينعكس 
ع�ىل الراحة النفس�ية للمراجعني أثن�اء وجودهم يف إدارة امل�رور أو يف إدارة 

اجلوازات . 

5 .1 .3 األداء الوظيفي 
اجلدول رقم )15( املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات 

عينة الدراسة من املتعاملني مع رجال األمن  حول املحور الثالث: األداء 
الوظيفي

ب
رتتي

رقم ال
ال��عب��������ارة

االنحراف املتوسط 

ابة
تج

الس
ا

املعيارياحلسايبالعبارة

دائام 4.450.87حيافظ عىل أرسار عمله .110
دائام 4.361.04يتجنب استخدام االعتداء اجلسدي ضد املراجعني.26
دائام 4.290.98يرتفع عن الشبهات التي تتناىف ورشف املهنة .312
دائام 4.270.94حيافظ عىل أرسار املتعاملني معه من اجلمهور .411

الظروف 53 أصحاب  مهمة  وتسهيل  خلدمة  يسعى 
غالبا4.170.98اخلاصة .
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يتجنب احلديث مع اجلمهور عن خلل موجود يف 69
غالبا4.141.06األنظمة .

غالبا4.051.1يتجنب استخدام القوة مع اجلمهور .74

املراجعني 87 جعل  شأنه  من  ترصف  أي  يتجنب 
غالبا41.13يسيئون الظن به .

غالبا3.991.14يتجنب بث الرعب يف قلوب اجلمهور .95

يف 108 اإلنسان  حقوق  تدعم  التي  الضامنات  حيرتم 
غالبا3.981.18تطبيق العمل .

إلنجاز 1114 الرسمي  بالدوام  االلتزام  عىل  حيرص 
غالبا3.961.19معامالت املراجعني .

وأفراد 121 األمن  رجل  بني  الفجوة  ختفيف  حياول 
غالبا3.941.11املجتمع .

غالبا3.91.1يتجنب إساءة استخدام السلطة مع اآلخرين .132
غالبا3.891.16حياول إنجاز عمله دون تأخر .1413

غالبا4.100.75املتوسط العام

ين�درج حتت ه�ذا املح�ور )14( عبارة تقي�س األداء الوظيف�ي وتأخذ 
األرق�ام من )1� 14( يف االس�تبانة وتراوحت املتوس�طات احلس�ابية هلا من  
)3.89 � 4.45( وهذه املتوس�طات احلس�ابية تقع يف الفئ�ة الرابعة )غالبا( 
والفئ�ة اخلامس�ة )دائ�ام( وفق�ا ملقي�اس ليك�رت املت�درج اخل�اميس وكان�ت 

استجابات جمتمع الدراسة كالتايل : 
� العبارات التي كانت استجابة جمتمع الدراسة عليها بدرجة دائام: يوجد 
)4( عبارات كان متوس�ط استجابات عينة الدراسة عليها بدرجة دائام 
وهي العبارة رقم )10( وتنص عىل )حيافظ عىل أرسار عمله(. جاءت 
يف الرتتي�ب األول من حي�ث األداء الوظيفي من وجهة نظر املتعاملني 
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مع رجال األمن بمتوس�ط حس�ايب )4.45(. العب�ارة رقم )6( تنص 
عىل )يتجنب اس�تخدام االعتداء اجلس�دي ضد املراجعني( جاءت يف 
الرتتيب الثاين بمتوس�ط حس�ايب )4.36(، العبارة رق�م )12( تنص 
عىل )يرتفع عن الشبهات التي تتناىف ورشف املهنة( جاءت يف الرتتيب 
الثال�ث بمتوس�ط حس�ايب )4.29(، العب�ارة رق�م )11( تن�ص عىل 
)حياف�ظ ع�ىل أرسار املتعاملني معه م�ن اجلمهور( ج�اءت يف الرتتيب 

الرابع بمتوسط حسايب )4.27(،
�  العبارات التي كانت اس�تجابة عينة الدراسة عليها بدرجة غالبا يوجد 
)10( عبارة كان متوسط استجابات عينة الدراسة عليها بدرجة غالبا و 
احتلت الرتتيب من اخلامس إىل الرابع عرش من حيث األداء الوظيفي 
م�ن وجهة نظر املتعاملني مع رجال األمن، وبناء عىل قيم املتوس�طات 

احلسابية تم ترتيب هذه العبارات ترتيبا تنازليا كالتايل: 
العب�ارة رق�م )3( تنص عىل )يس�عى خلدمة وتس�هيل مهمة أصحاب   
الظ�روف اخلاص�ة(  ج�اءت يف الرتتي�ب اخلام�س بمتوس�ط حس�ايب 
)4.17( ، العب�ارة رقم )9( تنص عىل )يتجنب احلديث مع اجلمهور 
عن خلل موجود يف األنظمة(  جاءت يف الرتتيب الس�ادس بمتوس�ط 
حس�ايب )4.14( ، العب�ارة رق�م )4( تن�ص عىل )يتجنب اس�تخدام 
الق�وة م�ع اجلمه�ور(  ج�اءت يف الرتتيب الس�ابع بمتوس�ط حس�ايب 
)4.05(، العب�ارة رق�م )7( تنص عىل )يتجنب أي ترصف من ش�أنه 
جعل املراجعني يس�يئون الظن به( جاءت يف الرتتيب الثامن بمتوس�ط 
حس�ايب )4.00(، العب�ارة رق�م )5( تنص عىل )يتجن�ب بث الرعب 
يف قل�وب اجلمه�ور(  ج�اءت يف الرتتي�ب التاس�ع بمتوس�ط حس�ايب 
)3.99(. العب�ارة رق�م )8( تن�ص عىل )حيرتم الضامن�ات التي تدعم 
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حقوق اإلنس�ان يف تطبيق العمل( جاءت يف الرتتيب العارش بمتوسط 
حس�ايب )3.98(، العبارة رق�م )14( تنص عىل )حيرص عىل االلتزام 
بال�دوام الرس�مي إلنج�از معام�الت املراجعني( ج�اءت يف الرتتيب 
احل�ادي ع�رش بمتوس�ط حس�ايب )3.96(. العب�ارة رق�م )1( تنص 
عىل )حي�اول ختفيف الفجوة بني رجل األمن وأف�راد املجتمع( جاءت 
يف الرتتي�ب الثاين عرش بمتوس�ط حس�ايب )3.94(. العبارة رقم )2( 
تنص عىل )يتجنب إس�اءة اس�تخدام الس�لطة مع اآلخرين( جاءت يف 
الرتتيب الثالث عرش بمتوس�ط حس�ايب )3.90(، العبارة رقم )13( 
تن�ص عىل )حياول إنجاز عمله دون تأخر( ج�اءت يف الرتتيب الرابع 

عرش بمتوسط حسايب )3.89(.

مما س�بق ن�رى أن العبارات الت�ي تقيس األداء الوظيف�ي من وجهة نظر 
املتعاملني مع رجال األمن، تكونت من )14( عبارة ومن خالل اس�تجابات 
عينة الدراس�ة عىل ه�ذه العبارات وج�د أن هناك اس�تجابة بدرجة دائام عىل 
)4( عبارة وبدرجة غالبا عىل )10( عبارة. وهذه االس�تجابات جعلت قيمة 
املتوسط احلسايب العام لعبارات هذا املحور يساوي )4.10( وهذا يشر إىل 
االستجابة بدرجة ) غالبا( عىل مدى تطبيق رجال األمن بمدينة مكة املكرمة 
ملب�ادئ العالقات اإلنس�انية يف األداء الوظيفي من وجه�ة نظر املتعاملني مع 

رجال األمن.

يع�د األداء الوظيفي من األمور األساس�ية التي حيتاجها أفراد املجتمع، 
ألن رسعة األداء وحس�ن التنظيم، يس�هامن يف إهناء املعامالت بطريقة إجيابية 
وبدون تأخر ، لذا فإن إجابات أفراد العينة تدل عىل أن رجال األمن يمتازون 
بحسن األداء من حيث الرسعة والدقة وهذا يعد مؤرشًا إجيابيًا لكفاءة رجال 

األمن . 
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5 . 2 التساؤل الثاين
ه�ل توج�د ف�روق ذات دالل�ة إحصائي�ة عن�د مس�توى )0.05( ب�ني 
متوس�طات درجات عينة الدراسة من املتعاملني مع رجال األمن حول حماور 

االستبانة وفقًا )للمؤهل العلمي  �  مكان املراجعة �  اجلنسية(؟. 

5 .2 .1 حسب متغري املؤهل العلمي

ملعرفة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مس�توى )0.05( بني 
متوسطات درجات عينة الدراسة من املتعاملني مع رجال األمن حول حماور 
االس�تبانة وفقًا للمؤهل العلمي، تم اس�تخدام اختبار )ت( وعرض النتائج 

كالتايل :
اجلدول رقم )16(  نتائج اختبار )ت( للمقارنة بني متوسطات استجابات 

املتعاملني مع رجال األمن حسب املؤهل العلمي

العدداملؤهل العلمياملحور
االنحرافاملتوسط

قيمة ت
الداللةدرجات

اإلحصائيةاحلريةاملعياري احلسايب

األول
1164.120.76أقل من جامعي

3.021980.05
843.80.72جامعي فأعىل

الثاين
11640.82أقل من جامعي

3.141980.05
843.620.84جامعي فأعىل

الثالث
1164.20.72أقل من جامعي

3.161980.05
843.970.77جامعي فأعىل
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املحور األول )الضابط القيمي واألخالقي( 

قيم�ة )ت( تس�اوي )3.02( وه�ي دال�ة إحصائيًا عند مس�توى داللة 
)0.05(، وهذا يدل عىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوس�طات 
االستجابات حول الضابط القيمي واألخالقي لصالح املؤهل العلمي )أقل 

من جامعي( حيث كان املتوسط احلسايب هلم هو األعىل .

املحور الثاين )استقبال املراجعني( 

قيم�ة )ت( تس�اوي )3.14( وه�ي دال�ة إحصائيًا عند مس�توى داللة 
)0.05(، وهذا يدل عىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوس�طات 
االس�تجابات ح�ول اس�تقبال املراجع�ني لصالح املؤه�ل العلم�ي )أقل من 

جامعي( حيث كان املتوسط احلسايب هلم هو األعىل.

املحور الثالث )األداء الوظيفي( 

قيم�ة )ت( تس�اوي )3.16( وه�ي دال�ة إحصائيًا عند مس�توى داللة 
)0.05(، وهذا يدل عىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوس�طات 
االستجابات حول األداء الوظيفي لصالح املؤهل العلمي )أقل من جامعي( 

حيث كان املتوسط احلسايب هلم هو األعىل.

5 .2 .2حسب متغري مكان املراجعة
ملعرفة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مس�توى )0.05( بني 
متوسطات درجات عينة الدراسة من املتعاملني مع رجال األمن حول حماور 
االس�تبانة وفقًا مل�كان املراجعة، تم اس�تخدام اختبار )ت( وع�رض النتائج 

كالتايل:
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اجلدول رقم )17(  نتائج اختبار )ت( للمقارنة بني متوسطات استجابات 
املتعاملني مع رجال األمن حسب مكان املراجعة

العددمكان املراجعةاملحور
قيمة االنحرافاملتوسط

ت
الداللةدرجات

اإلحصائيةاحلريةاملعياري احلسايب

األول
1003.920.81جوازات العاصمة املقدسة

ال توجد1.22198
1004.050.71مرور العاصمة املقدسة

الثاين
1003.780.88جوازات العاصمة املقدسة

ال توجد1.04198
1003.90.81مرور العاصمة املقدسة

الثالث
1004.070.79جوازات العاصمة املقدسة

ال توجد0.63198
1004.130.71مرور العاصمة املقدسة

املحور األول )الضابط القيمي واألخالقي(

قيم�ة )ت( تس�اوي )1.22( وه�ي غ�ر دال�ة إحصائيًا عند مس�توى 
دالل�ة )0.05( ، وه�ذا يدل عىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني 

متوسطات االستجابات حول الضابط القيمي واألخالقي.

املحور الثاين )استقبال املراجعني( 

قيم�ة ) ت ( تس�اوي )1.04( وه�ي غر دال�ة إحصائيًا عند مس�توى 
دالل�ة )0.05( ، وه�ذا يدل عىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني 

متوسطات االستجابات حول استقبال املراجعني.
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املحور الثالث )األداء الوظيفي( 

قيم�ة ) ت ( تس�اوي )0.63 ( وه�ي غ�ر دالة إحصائيًا عند مس�توى 
دالل�ة )0.05( ، وه�ذا يدل عىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني 

متوسطات االستجابات حول األداء الوظيفي.

5 .2 .3  حسب متغري اجلنسية 

ملعرفة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مس�توى )0.05( بني 
متوسطات درجات عينة الدراسة من املتعاملني مع رجال األمن حول حماور 

االستبانة وفقًا للجنسية، تم استخدام اختبار )ت( وعرض النتائج كالتايل:
جدول رقم )18(: نتائج اختبار )ت( للمقارنة بني متوسطات استجابات 

املتعاملني مع رجال األمن حسب اجلنسية

العدداجلنسيةاملحور
االنحرافاملتوسط

قيمة ت
الداللةدرجات

اإلحصائيةاحلريةاملعياري احلسايب

األول
1373.940.78سعودي

ال توجد1.24198
634.080.7غر سعودي

الثاين
1373.750.89سعودي

2.331980.05
634.040.72غر سعودي

الثالث
13740.79سعودي

2.951980.05
634.330.61غر سعودي
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املحور األول )الضابط القيمي واألخالقي(  

قيم�ة ) ت ( تس�اوي ) 1.24( وه�ي غ�ر دالة إحصائيًا عند مس�توى 
دالل�ة )0.05( ، وه�ذا يدل عىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني 

متوسطات االستجابات حول الضابط القيمي واألخالقي.

املحور الثاين )استقبال املراجعني( 

قيم�ة ) ت ( تس�اوي )2.33( وه�ي دالة إحصائيًا عند مس�توى داللة 
)0.05(، وهذا يدل عىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوس�طات 
االس�تجابات حول اس�تقبال املراجعني لصالح )غر س�عودي(، حيث كان 

املتوسط احلسايب هلم هو األعىل.

املحور الثالث )األداء الوظيفي(

قيم�ة ) ت ( تس�اوي )2.95( وه�ي دالة إحصائيًا عند مس�توى داللة 
)0.05(، وهذا يدل عىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوس�طات 
االس�تجابات ح�ول األداء الوظيف�ي لصال�ح )غ�ر س�عودي(، حيث كان 

املتوسط احلسايب هلم هو األعىل.

5 . 3 التساؤل الثالث
)م�ا مدى تطبي�ق رج�ال األمن بمدين�ة مكة املكرم�ة ملب�ادئ العالقات 

اإلنسانية يف ضوء اإلسالم  من وجهة نظر رجال األمن؟(. 

احلس�ابية  املتوس�طات  اس�تخدام  ت�م  التس�اؤل  ه�ذا  ع�ىل  لإلجاب�ة 
واالنحراف�ات املعياري�ة للعب�ارات الت�ي تقي�س م�دى تطبيق رج�ال األمن 
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بالعاصمة املقدس�ة ملبادئ العالقات اإلنس�انية يف ضوء اإلس�الم  من وجهة 
نظر رجال األمن عىل النحو التايل:

5 .3 .1 الضابط القيمي واألخالقي 
اجلدول رقم )19(  املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات 

عينة الدراسة من  رجال األمن حول املحور األول: الضابط القيمي 
واألخالقي

ب
رتتي

رقم ال
ال��عب��������ارة

االنحراف املتوسط 

ابة
تج

الس
ا

املعيارياحلسايبالعبارة

دائام 4.940.26أحرص أن أكون أمينًا يف عميل .16

أثناء 21 الفاضلة  باألخالق  االلتزام  عىل  أحرص 
دائام 4.920.3عميل .

دائام 4.880.36أحرص عىل عدم التعايل عىل اآلخرين .34

مع 411 تفاعيل  أثناء  صادقًا  أكون  أن  أحرص 
دائام 4.870.39اجلمهور .

سلبًا 58 تؤثر  ألفاظ  استخدام  عدم  عىل  أحرص 
دائام 4.840.46عىل املراجعني.

دائام 4.840.55أحرص أن أكون حمبوبًا من قبل اآلخرين .67
دائام 4.780.51أحتىل بالصرب أثناء تعاميل مع اجلمهور .72

اجلمهور 810 مع  التعامل  يف  املساواة  عىل  أحرص 
دائام 4.760.61بغض النظر عن اجلنسية واللون .

دائام 4.740.6أجتنب إهانة من يتعامل معي من اجلمهور .93



139

أثناء 109 والغضب  االنفعال  عدم  عىل  أحرص 
دائام 4.70.64تعاميل مع اجلمهور.

أخطاؤهم 1112 كانت  إذا  املخطئني  أعذار  أقبل 
دائام 4.60.73بسيطة وال ترض باآلخرين .

أخاطب 125 حني  منخفض  بصوت  أحتدث 
دائام 4.530.76اجلمهور .

دائام 4.780.23املتوسط العام

يندرج حتت هذا املحور )12( عبارة تقيس الضابط القيمي واألخالقي 
وتأخذ األرقام من )1  �  12( يف االس�تبانة وتراوحت املتوس�طات احلسابية 
هلا من  )4.53  �  4.94 ( وهذه املتوسطات احلسابية تقع يف الفئة اخلامسة 
)دائ�ام( وفق�ا ملقي�اس ليك�رت املت�درج اخلاميس وكان�ت اس�تجابات جمتمع 

الدراسة كالتايل : 
 � العب�ارات الت�ي كان�ت اس�تجابة جمتمع الدراس�ة عليه�ا بدرجة دائام 
يوجد )12( عبارة � أي مجيع العبارات � كان متوسط استجابات عينة 
الدراس�ة عليها بدرجة دائام من حيث الضابط القيمي واألخالقي من 
وجهة نظر رجال األمن وبناء عىل قيم املتوس�طات احلسابية تم ترتيب 

هذه العبارات ترتيبا تنازليا كالتايل:
 �   العبارة رقم )6( وتنص عىل )أحرص أن أكون أمينًا يف عميل(. جاءت 
يف الرتتيب األول بمتوس�ط حسايب )4.49(.  العبارة رقم )1( تنص 
ع�ىل )أحرص عىل االلتزام باألخالق الفاضل�ة أثناء عميل( جاءت يف 
الرتتيب الثاين بمتوس�ط حسايب )4.92(، العبارة رقم )4( تنص عىل 
)أح�رص عىل عدم التعايل ع�ىل اآلخرين( ج�اءت يف الرتتيب الثالث 
بمتوس�ط حس�ايب )4.88(، العب�ارة رقم )11( تن�ص عىل )أحرص 
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أن أك�ون صادقًا أثن�اء تفاعيل مع اجلمهور( ج�اءت يف الرتتيب الرابع 
بمتوسط حس�ايب )4.87(، العبارة رقم )8( تنص عىل )أحرص عىل 
ع�دم اس�تخدام ألفاظ تؤثر س�لبًا عىل املراجعني(  ج�اءت يف الرتتيب 
اخلام�س بمتوس�ط حس�ايب )4.84( ، العب�ارة رق�م )7( تن�ص عىل 
)أح�رص أن أك�ون حمبوب�ًا م�ن قب�ل اآلخري�ن(  ج�اءت يف الرتتيب 
السادس بمتوسط حسايب )4.84( ، العبارة رقم )2( تنص عىل )أحتىل 
بالصرب أثناء تعاميل مع اجلمهور(  جاءت يف الرتتيب الس�ابع بمتوسط 
حسايب )4.78( ، العبارة رقم )10( تنص عىل )أحرص عىل املساواة 
يف التعام�ل م�ع اجلمهور بغض النظر عن اجلنس�ية واللون(  جاءت يف 
الرتتيب الثامن بمتوسط حسايب )4.76(، العبارة رقم )3( تنص عىل 
)أجتنب إهانة من يتعامل معي من اجلمهور(  جاءت يف الرتتيب التاسع 
بمتوسط حس�ايب )4.74(. العبارة رقم )9( تنص عىل )أحرص عىل 
ع�دم االنفعال والغضب أثناء تعاميل مع اجلمهور( جاءت يف الرتتيب 
العارش بمتوسط حسايب )4.70(، العبارة رقم )12( تنص عىل )أقبل 
أعذار املخطئني إذا كانت أخطائهم بسيطة وال ترض باآلخرين( جاءت 
يف الرتتيب احلادي عرش بمتوسط حسايب ) 4.60(. العبارة رقم )5( 
تنص ع�ىل )أحتدث بصوت منخفض حني أخاطب اجلمهور(  جاءت 

يف الرتتيب الثاين عرش بمتوسط حسايب )4.53(.   

 مما س�بق نرى أن العبارات الت�ي تقيس الضابط القيمي واألخالقي من 
وجهة نظر رجال األمن، تكونت من )12( عبارة ومن خالل استجابات عينة 
الدراس�ة عىل هذه العبارات وجد أن هناك اس�تجابة بدرجة دائام عىل )12( 
عبارة. وهذه االس�تجابات جعلت قيمة املتوسط احلسايب العام لعبارات هذا 
املحور يس�اوي )4.78( وهذا يشر إىل االستجابة بدرجة )دائام( عىل مدى 
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تطبي�ق رجال األمن بالعاصمة املقدس�ة ملبادئ العالقات اإلنس�انية الضابط 
القيمي واألخالقي من وجهة نظر رجال األمن.

لق�د اتضح م�ن خ�الل اإلجاب�ات أن رج�ال األم�ن )عينة الدراس�ة( 
يعتربون أنفس�هم بأهن�م يتحلون باألخالق اإلس�المية الفاضل�ة، وذلك أن 
مجيع أفراد العينة أش�اروا بأهنم يمت�ازون باخللق الفاضل، وهذا يدل عىل ثقة 
رجال األمن بأنفس�هم باالرتباط هبذا اخللق اإلس�المي األمر الذي ينعكس 

إجيابًا عىل تعاملهم مع أفراد املجتمع. 

5 .3 .2  استقبال املراجعني
اجلدول رقم )20(  املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات 

عينة الدراسة من رجال األمن حول املحور الثاين: استقبال املراجعني

ب
رتتي

رقم ال
ال��عب��������ارة

االنحراف املتوسط 

ابة
تج

الس
ا

املعيارياحلسايبالعبارة

دائام 4.860.39أحرص عىل حسن استقبال املراجعني .14
دائام 4.850.41أحرص عىل استقبال املراجعني باحرتام وتقدير .29

ال أشعر املراجعني بأنني أفضل منهم ألنني رجل 318
دائام 4.850.5أمن .

دائام 4.830.54ال أتعامل مع املراجعني باستعالء وفوقية .417
دائام 4.820.5أبادل اجلمهور التحية بكل أرحيية وتقدير .510
دائام 4.810.51أحتدث مع املراجعني بطريقة حمببة .63

أثناء 715 للمراجعني  العمرية  املستويات  أراعي 
دائام 4.750.56التعامل معهم .
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دائام 4.750.57أحرص عىل حل مشكالت املراجعني.812
دائام 4.740.52أستمع جيدًا ملن يتحدث معي من اجلمهور .98

لتربير 1019 للتحدث  للمراجعني  فرصة  أعطي 
دائام 4.730.59أخطائهم.

املراجعني 115 تساؤالت  مجيع  عىل  الرد  عىل  أحرص 
دائام 4.720.51ببشاشة وسعة صدر .

تسودها 122 بطريقة  امليدان  يف  اجلمهور  مع  أتعامل 
دائام 4.710.64املودة .

دائام 4.70.52أجتنب املراء واملجادلة أثناء حديثي مع اجلمهور .137

التعامل 1416 أثناء  املراجعني بأمهيته  أشعر كل فرد من 
دائام 4.690.64معه .

دائام 4.680.63أحرص عىل التفكر اإلجيايب مع املراجعني.1511
دائام 4.660.7أستقبل اجلمهور يف مكتبه بابتسامة .161

استفسارات 176 وامللل من  الضيق  أحرص عىل عدم 
دائام 4.650.57اجلمهور .

دائام 4.590.67ال أنشغل بأمور جانبية عند التحدث مع املراجعني.1813

التي يديل هبا املراجعون 1914 أحسن الظن باملعلومات 
دائام 4.540.73قبل أن أختذ القرار.

دائام 4.730.36املتوسط العام

ين�درج حتت هذا املحور ) 19( عبارة تقيس اس�تقبال املراجعني وتأخذ 
األرقام من )1  �  19( يف االس�تبيان وتراوحت املتوس�طات احلسابية هلا من  
)4.54  �  4.86( وهذه املتوس�طات احلسابية تقع يف الفئة اخلامسة )دائام( 
وفق�ا ملقي�اس ليكرت املت�درج اخلاميس وكانت اس�تجابات جمتمع الدراس�ة 

كالتايل :  
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 � العبارات التي كانت اس�تجابة عينة الدراس�ة عليها بدرجة دائام يوجد 
)19( عبارة كان متوسط استجابات عينة الدراسة عليها بدرجة دائام، 
أي أن مجي�ع العبارات كانت بدرجة دائام م�ن وجهة نظر رجال األمن 
وبن�اء عىل قيم املتوس�طات احلس�ابية ت�م ترتيب هذه العب�ارات ترتيبا 

تنازليا كالتايل:
 � العبارة رقم )4( وتنص عىل )أحرص عىل حسن استقبال املراجعني(. 
ج�اءت يف الرتتي�ب األول م�ن حي�ث اس�تقبال املراجع�ني بمتوس�ط 
حس�ايب )4.86(. العبارة رقم )9( تنص عىل )أحرص عىل اس�تقبال 
املراجعني باحرتام وتقدير( جاءت يف الرتتيب الثاين بمتوس�ط حسايب 
)4.85(، العب�ارة رق�م )18( تن�ص ع�ىل )ال أش�عر املراجعني بأنني 
أفض�ل منه�م ألنني رج�ل أمن( ج�اءت يف الرتتيب الثالث بمتوس�ط 
حس�ايب )4.85(، العب�ارة رق�م )17( تن�ص ع�ىل )ال أتعام�ل م�ع 
املراجع�ني باس�تعالء وفوقي�ة( ج�اءت يف الرتتي�ب الراب�ع بمتوس�ط 
حسايب )4.83(، العبارة رقم )10( تنص عىل )أبادل اجلمهور التحية 
ب�كل أرحيي�ة وتقدير(  ج�اءت يف الرتتيب اخلامس بمتوس�ط حس�ايب 
)4.82(، العب�ارة رقم )3( تنص عىل )أحت�دث مع املراجعني بطريقة 
حمببة(  جاءت يف الرتتيب السادس بمتوسط حسايب )4.81( ، العبارة 
رق�م )15( تن�ص عىل )أراع�ي املس�تويات العمري�ة للمراجعني أثناء 
التعامل معهم(  جاءت يف الرتتيب السابع بمتوسط حسايب )4.75(، 
العبارة رقم )12( تنص عىل )أحرص عىل حل مش�كالت املراجعني(  
جاءت يف الرتتيب الثامن بمتوسط حسايب )4.75(، العبارة رقم )8( 
تن�ص عىل )أس�تمع جيدًا مل�ن يتحدث معي من اجلمه�ور(  جاءت يف 
الرتتيب التاس�ع بمتوسط حس�ايب )4.74(، العبارة رقم )19( تنص 
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عىل )أعط�ي فرصة للمراجعني للتحدث لتربي�ر أخطائهم( جاءت يف 
الرتتيب العارش بمتوس�ط حس�ايب ) 4.73(، العب�ارة رقم )5( تنص 
عىل )أحرص عىل الرد عىل مجيع تس�اؤالت املراجعني ببشاش�ة وسعة 
ص�در( جاءت يف الرتتيب احلادي عرش بمتوس�ط حس�ايب )4.72(. 
العب�ارة رق�م )2( تن�ص عىل )أتعامل م�ع اجلمهور يف املي�دان بطريقة 
تس�ودها امل�ودة( ج�اءت يف الرتتي�ب الث�اين ع�رش بمتوس�ط حس�ايب 
)4.71(. العب�ارة رق�م ) 7( تنص عىل )أجتنب امل�راء واملجادلة أثناء 
حديثي مع اجلمهور( جاءت يف الرتتيب الثالث عرش بمتوسط حسايب 
)4.70(، العبارة رقم )16( تنص عىل )أش�عر كل فرد من املراجعني 
بأمهيت�ه أثناء التعام�ل معه( ج�اءت يف الرتتيب الرابع عرش بمتوس�ط 
حسايب )4.69(، العبارة رقم ) 11( تنص عىل )أحرص عىل التفكر 
اإلجي�ايب م�ع املراجعني( ج�اءت يف الرتتي�ب اخلامس عرش بمتوس�ط 
حس�ايب )4.68(، العب�ارة رق�م )1( تنص عىل )أس�تقبل اجلمهور يف 
مكتبه بابتس�امة( جاءت يف الرتتيب الس�ادس عرش بمتوس�ط حس�ايب 
)4.66(، العبارة رقم)6( تنص عىل )أحرص عىل عدم الضيق وامللل 
من استفس�ارات اجلمهور( جاءت يف الرتتيب الس�ابع عرش بمتوسط 
حس�ايب )4.65(، العب�ارة رق�م )13( تن�ص ع�ىل )ال أنش�غل بأمور 
جانبي�ة عن�د التحدث م�ع املراجعني( جاءت يف الرتتي�ب الثامن عرش 
بمتوسط حسايب )4.59(، العبارة رقم)14( تنص عىل )أحسن الظن 
باملعلوم�ات الت�ي ي�ديل هبا املراجعون قب�ل أن أختذ الق�رار( جاءت يف 

الرتتيب التاسع عرش بمتوسط حسايب )4.54(. 

مما سبق نرى أن العبارات التي تقيس استقبال املراجعني من وجهة نظر 
رجال األمن، تكونت من )19( عبارة ومن خالل اس�تجابات عينة الدراسة 
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عىل هذه العبارات وجد أن هناك استجابة بدرجة دائام عىل )مجيع العبارات(. 
وهذه االستجابات جعلت قيمة املتوسط احلسايب العام لعبارات هذا املحور 
يس�اوي ) 4.73 ( وه�ذا يش�ر إىل االس�تجابة بدرج�ة ) دائ�ام ( ع�ىل مدى 
تطبيق رجال األمن بالعاصمة املقدسة ملبادئ العالقات اإلنسانية يف استقبال 

املراجعني من وجهة نظر رجال األمن.

يتضح م�ن اإلجابات أن رجال األمن يعتربون أنفس�هم بأهنم يمتازون 
بحس�ن االس�تقبال وبتطبيق مفاهيم العالقات اإلنس�انية عند استقبال أفراد 
املجتمع ، وأن هذه اإلجابات تتفق مع ما أشار إليه املراجعون يف أهنم الحظوا 

أن رجال األمن يمتازون بحسن االستقبال أثناء أداء عملهم . 

5 .3 .3 األداء الوظيفي
اجلدول رقم )21(  املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات 

عينة الدراسة من رجال األمن حول املحور الثالث: األداء الوظيفي

ب
رتتي

رقم ال
ال��عب��������ارة

االنحراف املتوسط 

ابة
تج

الس
ا

املعيارياحلسايبالعبارة

دائام 4.940.28أترفع عن الشبهات التي تتناىف ورشف املهنة .112

أجتنب أي ترصف من شأنه جعل املراجعني يسيئون 27
دائام 4.910.34الظن يب .

دائام 4.880.42أحافظ عىل أرسار عميل .310

إلنجاز 414 الرسمي  بالدوام  االلتزام  عىل  أحرص 
دائام 4.880.48معامالت املراجعني .

دائام 4.870.43أحافظ عىل أرسار املتعاملني معي من اجلمهور .511



146

دائام 4.870.5أجتنب استخدام االعتداء اجلسدي ضد املراجعني .66
دائام 4.860.44أجتنب إساءة استخدام السلطة مع اآلخرين .72
دائام 4.850.51أحاول إنجاز عميل دون تأخر .813
دائام 4.840.45أجتنب بث الرعب يف قلوب اجلمهور .95

يف 108 اإلنسان  حقوق  تدعم  التي  الضامنات  أحرتم 
دائام 4.840.45تطبيق العمل .

الظروف 113 أصحاب  مهمة  وتسهيل  خلدمة  أسعى 
دائام 4.840.46اخلاصة .

يف 129 موجود  خلل  عن  اجلمهور  مع  احلديث  أجتنب 
دائام 4.770.52األنظمة .

دائام 4.750.61أجتنب استخدام القوة مع اجلمهور .134

وأفراد 141 األمن  رجل  بني  الفجوة  ختفيف  أحاول 
دائام 4.70.61املجتمع .

دائام 4.840.29املتوسط العام

ين�درج حتت هذا املح�ور ) 14 ( عب�ارة تقي�س األداء الوظيفي وتأخذ 
األرقام من ) 1  �  14 ( يف االس�تبانة وتراوحت املتوس�طات احلسابية هلا من  
)4.70  �  4.94 ( وهذه املتوسطات احلسابية تقع يف الفئة اخلامسة )دائام( 
وفق�ا ملقي�اس ليكرت املت�درج اخلاميس وكانت اس�تجابات جمتمع الدراس�ة 

كالتايل:

 العبارات التي كانت اس�تجابة جمتمع الدراسة عليها بدرجة دائاًم يوجد 
) 14 ( عبارة كان متوسط استجابات عينة الدراسة عليها بدرجة دائام  �  أي 
مجي�ع العبارت �  من حيث األداء الوظيفي من وجهة نظر رجال األمن. وتم 

ترتيب هذه العبارات حسب املتوسط احلسايب تنازليا كالتايل:
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العبارة رقم )12( وتنص عىل )أترفع عن الش�بهات التي تتناىف ورشف 
املهنة(. 

جاءت يف الرتتيب األول بمتوس�ط حسايب )4.94(. العبارة رقم )7( 
تن�ص ع�ىل )أجتنب أي ترصف من ش�أنه جعل املراجعني يس�يئون الظن يب( 
ج�اءت يف الرتتي�ب الث�اين بمتوس�ط حس�ايب )4.91(، العب�ارة رقم )10( 
تن�ص عىل )أحافظ ع�ىل أرسار عميل( ج�اءت يف الرتتيب الثالث بمتوس�ط 
حس�ايب )4.88(، العب�ارة رق�م )14( تن�ص ع�ىل )أح�رص ع�ىل االلتزام 
بال�دوام الرس�مي إلنج�از معامالت املراجع�ني( جاءت يف الرتتي�ب الرابع 
بمتوسط حسايب )4.88(، العبارة رقم )11( تنص عىل )أحافظ عىل أرسار 
املتعاملني معي من اجلمهور(  جاءت يف الرتتيب اخلامس بمتوس�ط حس�ايب 
)4.87(، العبارة رقم )6( تنص عىل )أجتنب اس�تخدام االعتداء اجلس�دي 
ضد املراجعني(  جاءت يف الرتتيب الس�ادس بمتوس�ط حس�ايب )4.87( ، 
العبارة رقم )2( تنص عىل )أجتنب إس�اءة اس�تخدام الس�لطة مع اآلخرين(  
جاءت يف الرتتيب الس�ابع بمتوس�ط حس�ايب )4.86( ، العبارة رقم )13( 
تن�ص ع�ىل )أح�اول إنجاز عم�يل دون تأخ�ر(  ج�اءت يف الرتتي�ب الثامن 
بمتوس�ط حس�ايب )4.85(، العبارة رقم )5( تنص عىل )أجتنب بث الرعب 
يف قلوب اجلمهور(  جاءت يف الرتتيب التاس�ع بمتوس�ط حسايب )4.84 (. 
العبارة رقم )8( تنص عىل )أحرتم الضامنات التي تدعم حقوق اإلنس�ان يف 
تطبيق العمل( جاءت يف الرتتيب العارش بمتوسط حسايب )4.84(، العبارة 
رقم )3( تنص عىل )أسعى خلدمة وتسهيل مهمة أصحاب الظروف اخلاصة( 
جاءت يف الرتتيب احلادي عرش بمتوسط حسايب )4.84(. العبارة رقم )9( 
تنص عىل )أجتنب احلديث مع اجلمهور عن خلل موجود يف األنظمة( جاءت 
يف الرتتي�ب الثاين عرش بمتوس�ط حس�ايب )4.77(. العب�ارة رقم )4( تنص 
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ع�ىل )أجتنب اس�تخدام القوة م�ع اجلمهور( جاءت يف الرتتي�ب الثالث عرش 
بمتوس�ط حس�ايب )4.75(، العب�ارة رق�م )1( تنص عىل )أح�اول ختفيف 
الفج�وة بني رج�ل األمن وأف�راد املجتمع( ج�اءت يف الرتتي�ب الرابع عرش 

بمتوسط حسايب )4.70(. 

 مما س�بق نرى أن العب�ارات التي تقي�س األداء الوظيفي من وجهة نظر 
رجال األمن، تكونت من )14( عبارة ومن خالل اس�تجابات عينة الدراسة 
ع�ىل هذه العبارات وجد أن هناك اس�تجابة بدرجة دائام عىل مجيع العبارات. 
وهذه االستجابات جعلت قيمة املتوسط احلسايب العام لعبارات هذا املحور 
يساوي ) 4.84 ( وهذا يشر إىل االستجابة بدرجة ) دائام ( عىل مدى تطبيق 
رجال األمن بالعاصمة املقدسة ملبادئ العالقات اإلنسانية يف األداء الوظيفي 

من وجهة نظر رجال األمن.

يتضح من اإلجابات أن رجال األمن يعتربون أنفس�هم بأن لدهيم كفاءة 
وج�دارة يف األداء الوظيفي أي أهنم يقومون بإهناء معامالت املراجعني بدقة 
وب�دون تأخر، وهذا ما أكدته إجابات املراجعني الذين اعتربوا رجال األمن 

يتصفون باجلودة والكفاءة أثناء أداء عملهم . 

5 .4 التساؤل الرابع
ه�ل توج�د ف�روق ذات دالل�ة إحصائي�ة عن�د مس�توى )0.05( ب�ني 
متوس�طات درجات عينة الدراس�ة من رج�ال األمن حول حماور االس�تبيان 
وفقًا )للمؤهل العلمي � مكان العمل � الرتبة  � مدة اخلدمة بالعمل األمني(؟. 
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5 .4 .1  حسب متغري املؤهل العلمي 

ملعرفة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مس�توى )0.05( بني 
متوس�طات درجات عينة الدراس�ة من رجال األمن حول حماور االس�تبيان 

وفقًا للمؤهل العلمي، تم استخدام اختبار )ت( وعرض النتائج كالتايل:

اجلدول رقم )22( نتائج اختبار )ت( للمقارنة بني متوسطات استجابات 
رجال األمن  حسب املؤهل العلمي

العدداملؤهل العلمياملحور
قيمةاالنحرافاملتوسط

 ت
الداللةدرجات

اإلحصائيةاحلريةاملعياري احلسايب

األول
1554.780.33أقل من جامعي

ال توجد0.44198
454.80.29جامعي فأعىل

الثاين
1554.750.36أقل من جامعي

ال توجد0.96198
454.690.4جامعي فأعىل

الثالث
1554.860.26أقل من جامعي

ال توجد1.09198
454.80.4جامعي فأعىل

املحور األول )الضابط القيمي واألخالقي(

قيم�ة ) ت ( تس�اوي ) 0.44( وه�ي غ�ر دالة إحصائيًا عند مس�توى 
دالل�ة )0.05( ، وه�ذا يدل عىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني 

متوسطات االستجابات حول الضابط القيمي واألخالقي.
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املحور الثاين )استقبال املراجعني(

قيم�ة ) ت ( تس�اوي )0.96( وه�ي غر دال�ة إحصائيًا عند مس�توى 
دالل�ة )0.05( ، وه�ذا يدل عىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني 

متوسطات االستجابات حول استقبال املراجعني.

املحور الثالث )األداء الوظيفي(

قيم�ة ) ت ( تس�اوي )1.09 ( وه�ي غ�ر دالة إحصائيًا عند مس�توى 
دالل�ة )0.05( ، وه�ذا يدل عىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني 

متوسطات االستجابات حول األداء الوظيفي.

5 .4 .2 حسب متغري مكان العمل 

ملعرفة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مس�توى )0.05( بني 
متوس�طات درجات عينة الدراس�ة من رجال األمن حول حماور االس�تبيان 

وفقًا ملكان العمل، تم استخدام اختبار )ت( وعرض النتائج كالتايل:

اجلدول رقم )23(  نتائج اختبار )ت( للمقارنة بني متوسطات استجابات 
املتعاملني مع رجال األمن  حسب مكان العمل

العددمكان العملاملحور
قيمةاالنحرافاملتوسط

 ت
الداللةدرجات

اإلحصائيةاحلريةاملعياري حلسايب

األول
1004.810.3جوازات العاصمة املقدسة

ال توجد0.96198
1004.760.34مرور العاصمة املقدسة



151

الثاين
1004.770.34جوازات العاصمة املقدسة

ال توجد1.58198
1004.690.39مرور العاصمة املقدسة

الثالث
1004.860.27جوازات العاصمة املقدسة

ال توجد0.97198
1004.820.32مرور العاصمة املقدسة

املحور األول )الضابط القيمي واألخالقي( 

قيم�ة ) ت ( تس�اوي )0.96( وه�ي غر دال�ة إحصائيًا عند مس�توى 
دالل�ة )0.05( ، وه�ذا يدل عىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني 

متوسطات االستجابات حول الضابط القيمي واألخالقي.

املحور الثاين )استقبال املراجعني(  

قيم�ة ) ت ( تس�اوي )1.58( وه�ي غر دال�ة إحصائيًا عند مس�توى 
دالل�ة )0.05( ، وه�ذا يدل عىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني 

متوسطات االستجابات حول استقبال املراجعني.

املحور الثالث )األداء الوظيفي( 

قيم�ة )ت( تس�اوي )0.97( وه�ي غ�ر دال�ة إحصائيًا عند مس�توى 
دالل�ة )0.05( ، وه�ذا يدل عىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني 

متوسطات االستجابات حول األداء الوظيفي.
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5 .4 .3  حسب متغري الرتبة 

ملعرفة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مس�توى )0.05( بني 
متوس�طات درجات عينة الدراس�ة من رجال األمن حول حماور االس�تبيان 

وفقًا للرتبة، تم استخدام اختبار )ت( وعرض النتائج كالتايل:

اجلدول رقم )24(  نتائج اختبار )ت( للمقارنة بني متوسطات استجابات 
املتعاملني مع رجال األمن  حسب الرتبة

العددالرتبةاملحور
االنحرافاملتوسط

قيمة ت
الداللةدرجات

اإلحصائيةاحلريةاملعياري احلسايب

األول
274.770.3ضابط

ال توجد0.14198
1734.780.33فرد

الثاين
274.610.46ضابط

ال توجد1.84198
1734.750.35فرد

الثالث
274.750.49ضابط

ال توجد1.87198
1734.860.25فرد

املحور األول )الضابط القيمي واألخالقي( 

قيم�ة ) ت ( تس�اوي )0.14( وه�ي غر دال�ة إحصائيًا عند مس�توى 
دالل�ة )0.05( ، وه�ذا يدل عىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني 

متوسطات االستجابات حول الضابط القيمي واألخالقي.
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املحور الثاين )استقبال املراجعني( 

قيم�ة )ت( تس�اوي )1.84( وه�ي غ�ر دال�ة إحصائيًا عند مس�توى 
دالل�ة )0.05( ، وه�ذا يدل عىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني 

متوسطات االستجابات حول استقبال املراجعني.

املحور الثالث )األداء الوظيفي( 

قيم�ة )ت( تس�اوي )1.87( وه�ي غ�ر دال�ة إحصائيًا عند مس�توى 
دالل�ة )0.05( ، وه�ذا يدل عىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني 

متوسطات االستجابات حول األداء الوظيفي.

5 .4 .4  حسب متغري مدة اخلدمة بالعمل األمني

ملعرفة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مس�توى )0.05( بني 
متوس�طات درجات عينة الدراس�ة من رجال األمن حول حماور االس�تبيان 
وفقًا ملدة اخلدمة بالعمل األمني، تم اس�تخدام اختبار حتليل التباين األحادي 

)ف( وعرض النتائج كالتايل:
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اجلدول رقم )25( نتائج حتليل التباين األحادي للمقارنة بني متوسطات 
استجابات رجال األمن حسب مدة اخلدمة بالعمل األمني

جمموع مصادر التبايناملحور
املربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
الداللة قيمة فاملربعات

اإلحصائية

األول

ال توجد0.0540.010.11بني املجموعات
داخل 

  20.651950.11املجموعات

   20.69199الكيل

الثاين

ال توجد0.3040.070.55بني املجموعات
داخل 

  26.321950.14املجموعات

   26.62199الكيل

الثالث

ال توجد0.0540.010.16بني املجموعات
داخل 

  17.141950.09املجموعات

   17.20199الكيل

املحور األول )الضابط القيمي واألخالقي(

قيم�ة )ف( تس�اوي )0.11( وه�ي غ�ر دال�ة إحصائيًا عند مس�توى 
دالل�ة )0.05( ، وه�ذا يدل عىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني 

متوسطات االستجابات حول الضابط القيمي واألخالقي.
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املحور الثاين )استقبال املراجعني(

قيم�ة )ف( تس�اوي )0.55( وه�ي غ�ر دال�ة إحصائيًا عند مس�توى 
دالل�ة )0.05( ، وه�ذا يدل عىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني 

متوسطات االستجابات حول استقبال املراجعني.

املحور الثالث )األداء الوظيفي( 

قيم�ة )ف( تس�اوي )0.16( وه�ي غ�ر دال�ة إحصائيًا عند مس�توى 
دالل�ة )0.05( ، وه�ذا يدل عىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني 

متوسطات االستجابات حول األداء الوظيفي. 

5 .5 التساؤل اخلامس
ه�ل توج�د ف�روق ذات دالل�ة إحصائي�ة عن�د مس�توى )0.05( ب�ني 
متوس�طات درجات عينة الدراس�ة من املتعاملني ورج�ال األمن حول حماور 

االستبيان ؟. 

ملعرفة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مس�توى )0.05( بني 
متوس�طات درجات عينة الدراس�ة من املتعاملني ورجال األمن حول حماور 

االستبيان ، تم استخدام اختبار )ت( وعرض النتائج كالتايل:
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اجلدول رقم )26(  نتائج اختبار )ت( للمقارنة بني متوسطات استجابات 
عينة الدراسة من املتعاملني ورجال األمن  

العددعينة الدراسةاملحور
االنحرافاملتوسط

قيمة ت
الداللةدرجات

اإلحصائيةاحلريةاملعياري احلسايب

األول
2003.990.76املتعاملني

13.651980.05
2004.780.32رجال األمن

الثاين
2003.840.85املتعاملني

13.661980.05
2004.730.37رجال األمن

الثالث
2004.10.75املتعاملني

13.041980.05
2004.840.29رجال األمن

املحور األول )الضابط القيمي واألخالقي( 

قيم�ة )ت( تس�اوي )13.65( وهي دالة إحصائيًا عند مس�توى داللة 
)0.05( ، وهذا يدل عىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوس�طات 
االستجابات حول الضابط القيمي واألخالقي لصالح )رجال األمن( حيث 

كان املتوسط احلسايب هلم هو األعىل.

املحور الثاين )استقبال املراجعني(

قيم�ة )ت( تس�اوي )13.66( وهي دالة إحصائيًا عند مس�توى داللة 
)0.05( ، وهذا يدل عىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوس�طات 
االس�تجابات حول اس�تقبال املراجع�ني لصالح )رجال األم�ن( حيث كان 

املتوسط احلسايب هلم هو األعىل.
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املحور الثالث )األداء الوظيفي(

قيم�ة )ت( تس�اوي )13.04( وهي دالة إحصائيًا عند مس�توى داللة 
)0.05( ، وهذا يدل عىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوس�طات 
االستجابات حول األداء الوظيفي لصالح )رجال األمن( حيث كان املتوسط 

احلسايب هلم هو األعىل.
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 اخلامت�����ة 

ملخص النتائج

أواًل: النتائج اخلاصة باس�تجابات )املتعاملني م�ع رجال األمن( حول مدى 
تطبيق رجال األمن بمدينة مكة املكرمة ملبادئ العالقات اإلنسانية يف 

ضوء اإلسالم  حول حماور االستبانة. 
1�  الضابط القيمي واألخالقي 

العب�ارات التي تقيس الضاب�ط القيمي واألخالقي م�ن وجهة نظر   
املتعامل�ني م�ع رجال األم�ن، تكونت من )12( عب�ارة ومن خالل 
استجابات عينة الدراسة عىل هذه العبارات وجد أن هناك استجابة 
بدرج�ة دائام عىل )1( عبارة وبدرج�ة غالبا عىل )11( عبارة. وهذه 
االس�تجابات جعل�ت قيمة املتوس�ط احلس�ايب العام لعب�ارات هذا 
املحور يساوي ) 3.99 ( وهذا يشر إىل االستجابة بدرجة ) غالبا( 
ع�ىل مدى تطبي�ق رجال األمن بمدينة مكة املكرمة ملبادئ اإلس�الم 
يف الضاب�ط القيمي واألخالقي من وجه�ة نظر املتعاملني مع رجال 

األمن.
2�  استقبال املراجعني 

العبارات التي تقيس استقبال املراجعني من وجهة نظر املتعاملني مع   
رجال األمن، تكونت من )19( عبارة ومن خالل اس�تجابات عينة 
الدراس�ة عىل ه�ذه العبارات وج�د أن هناك اس�تجابة بدرجة غالبا 
عىل )مجي�ع العبارات(. وهذه االس�تجابات جعلت قيمة املتوس�ط 
احلس�ايب العام لعبارات هذا املحور يس�اوي ) 3.84 ( وهذا يش�ر 
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إىل االستجابة بدرجة ) غالبا ( عىل مدى تطبيق رجال األمن بمدينة 
مكة املكرمة ملبادئ اإلس�الم يف اس�تقبال املراجع�ني من وجهة نظر 

املتعاملني مع رجال األمن.
3�  األداء الوظيفي

العب�ارات التي تقيس األداء الوظيفي من وجه�ة نظر املتعاملني مع   
رجال األمن، تكونت من )14( عبارة ومن خالل اس�تجابات عينة 
الدراس�ة ع�ىل هذه العب�ارات وجد أن هن�اك اس�تجابة بدرجة دائام 
عىل )4( عبارة وبدرجة غالبا عىل )10( عبارة. وهذه االس�تجابات 
جعلت قيمة املتوس�ط احلس�ايب العام لعبارات هذا املحور يس�اوي 
)4.10( وه�ذا يش�ر إىل االس�تجابة بدرج�ة ) غالب�ا ( ع�ىل مدى 
تطبي�ق رج�ال األمن بمدينة مك�ة املكرمة ملبادئ اإلس�الم يف األداء 

الوظيفي من وجهة نظر املتعاملني مع رجال األمن.
ثانيًا: النتائج اخلاصة بالفروق بني متوسطات استجابات املتعاملني مع رجال 

األمن حسب متغرات الدراسة
1 � حسب متغر املؤهل العلمي :

أ � املحور األول )الضابط القيمي واألخالقي(
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوس�طات االستجابات   
حول الضابط القيم�ي واألخالقي لصالح املؤهل العلمي )أقل 

من جامعي( حيث كان املتوسط احلسايب هلم هو األعىل.
ب � املحور الثاين )استقبال املراجعني( 

يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوس�طات االس�تجابات   
ح�ول اس�تقبال املراجع�ني لصال�ح املؤه�ل العلم�ي )أق�ل من 

جامعي( حيث كان املتوسط احلسايب هلم هو األعىل.
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ج� � املحور الثالث )األداء الوظيفي(
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوس�طات االستجابات   
ح�ول األداء الوظيفي لصالح املؤهل العلمي )أقل من جامعي( 

حيث كان املتوسط احلسايب هلم هو األعىل.
2�  حسب متغر مكان املراجعة 

أ � عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات االستجابات 
حول الضابط القيمي واألخالقي.

ب� عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات االستجابات 
حول استقبال املراجعني.

ج� � يدل عىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات 
االستجابات حول األداء الوظيفي.

3�  حسب متغر اجلنسية :
أ � يدل عىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوس�طات 

االستجابات حول الضابط القيمي واألخالقي.
ب � وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات االستجابات 
ح�ول اس�تقبال املراجعني لصال�ح )غر س�عودي( حيث كان 

املتوسط احلسايب هلم هو األعىل.
ج� � وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات االستجابات 
حول األداء الوظيفي لصالح )غر سعودي( حيث كان املتوسط 

احلسايب هلم هو األعىل.
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ثالثًا: النتائج اخلاصة باس�تجابات عينة  الدراس�ة )رجال األمن( حول مدى 
تطبيق رجال األمن بمدينة مكة املكرمة ملبادئ العالقات اإلنسانية يف 

ضوء اإلسالم  من رجال األمن حول حماور االستبيان :
1� الضابط القيمي واألخالقي 

العب�ارات التي تقيس الضاب�ط القيمي واألخالقي م�ن وجهة نظر   
رج�ال األم�ن، تكون�ت م�ن )12( عب�ارة ومن خالل اس�تجابات 
عينة الدراس�ة عىل ه�ذه العبارات وج�د أن هناك اس�تجابة بدرجة 
دائ�ام عىل ) 12 ( عبارة. وهذه االس�تجابات جعلت قيمة املتوس�ط 
احلس�ايب العام لعبارات هذا املحور يس�اوي ) 4.78 ( وهذا يش�ر 
إىل االس�تجابة بدرجة ) دائام ( عىل مدى تطبيق رجال األمن بمدينة 
مك�ة املكرم�ة ملبادئ اإلس�الم يف الضاب�ط القيم�ي واألخالقي من 

وجهة نظر رجال األمن.
2�  استقبال املراجعني  

العبارات التي تقيس استقبال املراجعني من وجهة نظر رجال األمن،   
تكونت من )19( عبارة ومن خالل اس�تجابات عينة الدراس�ة عىل 
ه�ذه العب�ارات وج�د أن هن�اك اس�تجابة بدرج�ة دائام ع�ىل )مجيع 
العبارات(. وهذه االستجابات جعلت قيمة املتوسط احلسايب العام 
لعبارات هذا املحور يس�اوي ) 4.73 ( وهذا يش�ر إىل االستجابة 
بدرج�ة ) دائ�ام ( عىل مدى تطبيق رجال األم�ن بمدينة مكة املكرمة 

ملبادئ اإلسالم يف استقبال املراجعني من وجهة نظر رجال األمن.
3�  األداء الوظيفي 

العب�ارات التي تقيس األداء الوظيف�ي من وجهة نظر رجال األمن،   
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تكون�ت م�ن )14( عب�ارة ومن خ�الل اس�تجابات عينة الدراس�ة 
ع�ىل هذه العب�ارات وجد أن هناك اس�تجابة بدرج�ة دائام عىل مجيع 
العبارات. وهذه االس�تجابات جعلت قيمة املتوسط احلسايب العام 
لعبارات هذا املحور يس�اوي ) 4.84 ( وهذا يش�ر إىل االستجابة 
بدرج�ة ) دائ�ام ( عىل مدى تطبيق رجال األم�ن بمدينة مكة املكرمة 

ملبادئ اإلسالم يف األداء الوظيفي من وجهة نظر رجال األمن.

رابعًا: النتائج اخلاصة بالفروق بني متوس�طات استجابات عينة الدراسة من 
رجال األمن حسب متغرات الدراسة:

1�  حسب متغر املؤهل العلمي: 
متوس�طات  ب�ني  إحصائي�ة  دالل�ة  ذات  ف�روق  وج�ود  ع�دم   � أ 

االستجابات حول الضابط القيمي واألخالقي.
ب � ع�دم وج�ود ف�روق ذات دالل�ة إحصائي�ة ب�ني متوس�طات 

االستجابات حول استقبال املراجعني.
ج�� � ع�دم وج�ود ف�روق ذات دالل�ة إحصائي�ة ب�ني متوس�طات 

االستجابات حول األداء الوظيفي.
2�  حسب متغر مكان العمل: 

متوس�طات  ب�ني  إحصائي�ة  دالل�ة  ذات  ف�روق  وج�ود  ع�دم   � أ 
االستجابات حول الضابط القيمي واألخالقي.

ب � ع�دم وج�ود ف�روق ذات دالل�ة إحصائي�ة ب�ني متوس�طات 
االستجابات حول استقبال املراجعني.

ج�� � ع�دم وج�ود ف�روق ذات دالل�ة إحصائي�ة ب�ني متوس�طات 
االستجابات حول األداء الوظيفي.
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3�  حسب متغر الرتبة:
متوس�طات  ب�ني  إحصائي�ة  دالل�ة  ذات  ف�روق  وج�ود  ع�دم   � أ 

االستجابات حول الضابط القيمي واألخالقي.
ب � ع�دم وج�ود ف�روق ذات دالل�ة إحصائي�ة ب�ني متوس�طات 

االستجابات حول استقبال املراجعني.
ج�� � ع�دم وج�ود ف�روق ذات دالل�ة إحصائي�ة ب�ني متوس�طات 

االستجابات حول األداء الوظيفي.
4 �  حسب متغر مدة اخلدمة بالعمل األمني: 

متوس�طات  ب�ني  إحصائي�ة  دالل�ة  ذات  ف�روق  وج�ود  ع�دم   � أ 
االستجابات حول الضابط القيمي واألخالقي.

ب � ع�دم وج�ود ف�روق ذات دالل�ة إحصائي�ة ب�ني متوس�طات 
االستجابات حول استقبال املراجعني.

ج�� � ع�دم وج�ود ف�روق ذات دالل�ة إحصائي�ة ب�ني متوس�طات 
االستجابات حول األداء الوظيفي. 

خامس�ًا: النتائج اخلاصة بالفروق بني متوس�طات اس�تجابات املتعاملني مع 
رجال األمن و رجال األمن حسب متغرات الدراسة: 

1� وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات االستجابات حول 
الضاب�ط القيم�ي واألخالقي لصال�ح )رجال األم�ن(، حيث كان 

املتوسط احلسايب هلم هو األعىل.
2� وج�ود ف�روق ذات دالل�ة إحصائي�ة بني متوس�طات االس�تجابات 
حول استقبال املراجعني لصالح )رجال األمن( حيث كان املتوسط 

احلسايب هلم هو األعىل.
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3� وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات االستجابات حول 
األداء الوظيفي لصالح )رجال األمن( حيث كان املتوس�ط احلسايب 

هلم هو األعىل.

يتضح من خالل اإلجابات األساسية ، أن املراجعني أشاروا بأن رجال 
األمن يطبقون مبادئ العالقات اإلنسانية يف اجلانب القيمي واألخالقي، ويف 
اس�تقبال املراجعني ويف األداء الوظيفي، ولقد اتفقت إجابات املراجعني مع 
إجابات رجال األمن الذين أشاروا بأهنم يطبقون مبادئ العالقات اإلنسانية 
يف اجلانب القيمي واألخالقي ، ويف استقباهلم املراجعني ويف األداء الوظيفي. 

أي أن رج�ال األم�ن يطبق�ون مب�ادئ العالقات اإلنس�انية يف ضوء   
اإلسالم أثناء تعاملهم مع املراجعني . 

التوصيات 
1� رضورة توف�ر آلي�ة للمحافظ�ة عىل م�ا يقوم به رج�ال األمن بمدينة 
مك�ة املكرمة م�ن أداء جيد لتطبي�ق مبادئ اإلس�الم يف التعامل مع 

املراجعني . 
2� تنظي�م دورات تدريبي�ة مكثف�ة لرج�ال األم�ن يف جم�ال العالق�ات 

اإلنسانية. 
3� إتاحة الفرصة لرجال األمن ملواصلة الدراس�ة اجلامعية والدراسات 

العليا لرفع مستواهم العلمي والفكري والثقايف . 
4� االس�تعانة باخل�رباء واملختص�ني بتقدي�م حم�ارضات ون�دوات ع�ن 

العالقات اإلنسانية باإلدارات األمنية املختلفة . 
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املقرتحات 
1 � عق�د مؤمت�رات ع�ن العالقات اإلنس�انية بالتعاون ب�ني األمن العام 

واجلامعات . 
2 �  إجراء دراسات مماثلة تطبق يف مناطق أخرى من اململكة .
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املصادر واملراجع  

أواًل: املصادر

 القرآن الكريم . 

صحيح البخاري. 

صحيح اإلمام مسلم. 

ثانيًا: املراجع العربية

العام�ة . 1 العالق�ات  اجلربت�يل،  وع�امد  )1984م(،  الطخي�س  إبراهي�م 
والعالقات اإلنسانية، مطبعة الرشق األوسط، ط1. 

���������������� )1406ه��(، العالق�ات اإلنس�انية، مؤسس�ة املمت�از، . 2
الرياض. 

إبراهي�م إم�ام )1981م(، العالق�ات العامة واملجتم�ع، مكتبة األنجلو . 3
املرصية، القاهرة، ط4. 

إبراهي�م ع�يل حمم�د )1423ه��(، رج�ل األم�ن يف اإلس�الم، رشوط�ه . 4
وصفاته وآدابه، ط1، مركز الدراس�ات والبحوث، جامعة نايف العربية 

للعلوم األمنية، الرياض. 
ابن أيب الربيع )1400ه�(، سلوك املالك يف تدبر املاملك )حتقيق د.ناجي . 5

التكريتي(، ط1، دار األندلس، بروت. 
ابن جماهد هريدي )1401ه�(، العالقات اإلنس�انية يف القرآن والس�نة، . 6

دار الرشيد للنرش والتوزيع، الرياض، ط2. 
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أمحد سعيد الغامدي )1400 � 1401ه�(، العالقات اإلنسانية يف الفكر . 7
اإلداري اإلسالمي مضامينها وتطبيقاهتا الرتبوية، دراسة مقارنة، رسالة 

ماجستر غر منشورة، جامعة أم القرى، كلية الرتبية، مكة املكرمة. 

أمح�د صال�ح العمرات)1417ه��(، إدارة العالقات اإلنس�انية، إطاللة . 8
عىل العمل الرشطي، عامن . 
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