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دور ذوي االختصاصات اإلنسانية يف تطوير عمل األقسام 

  اإلداريحتليلية يف العمل  اجتماعيةدراسة : الداخلية

 رائد حممد حامد الطائيم.م.  و  حممد فارس القزاز

 47/7/0222تاريخ القبول:  02/5/0222تاريخ التقديم: 

 ةـــاملقدم

هلل الم ىدد ال  ددو اناللددال الحمددهلل ر  ا اللددنلمال الالوددسال الالىددس    دد  ىددا
الاآلخ ال محمهلل و   ار   اه الى   ونحا الشفن ة اللظمة الالخ ق ال  اع ال    

 .اله الوحبه الى  
خ هدددن هدددو أ ا  نلبددد   دددل مالا ددد  حدددهلل   آأمدددن بلدددهلل  دددفل الحهددد   دددو أالل دددن ال 

الالزالدد  نحددهللي بفاددة   دد   حالاهددن الانخددا ب ددن الالاددع يال مددن الم نىددا  ددو المهددنل 
أبلنهللهدددن الالدددن مدددل خدددسن الادددع أشدددفنن  الدددن مدددل أهمادددة ل دددن الم نىدددام المدددن  دددو

 من الالوالن إل  أ ان ال ننئج.أالم نوا لمىنحقا ن الالىن ال إلا ن بمهللا ال مل 
ل نل ادد  بمهماددة االخنونوددن   الالدد  الددن  ددفل هدداا البحددي اىددل  منهددهللا  

االمنمن اة ل لمن  دو هللاخدن ان ىدن  الهللاخ ادة لمدن  دو الدن مدل أهمادة  ودال  هدالل 
خنونون  االمنمن اة نحالي  و أغ ب ن     اخنونون  ن بالاة الالنو نىل  اال

هللائمدددددن إلددددد  ب دددددن  الفددددد هلل الالممنمدددددع بودددددال ال ىددددد امة مدددددل  نحادددددة ان هدددددن  الال قن دددددن  
 ددو ب ددن  الممنمدع اي ىددن و الالحوددالن   دد   أىددم االمنمن ادة ل الوددالن إلدد  غنادة 

 .ممنمع م و  بنل ننمن  الل ماة الال قن اة
 ددو الممددنن اي ىددن و أل ا عدد  الا اددل انمددالا  الوددن اة  اىددنعاع اللنمددن

ل ع بددة مددل خددسن انمددال  النددو مددل شددم  ن أل نشددالك  هدد  العددسا الىددنه ال  ددو 
الالندددو ىدددنهالل بدددس شددن  دددو أادددهللي أ دددن  منخوودددال الاىدددنخهللا   ،ان ىددن  الهللاخ ادددة

  دددن  ألددده العدددسا  أىدددنلاا  سمادددة ىددد الة ال ال ادددة ال دددو مح  دددن لهدددن مدددن انلددد  
                                                 

 .بهنلال اال   و الل ال  الن بالاة الال فىاة/ منملة المالون 
 .منمىنا   و النن اخ االمنمن و/ منملة المالون 

 ج
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   دددو ان ىدددن  الهللاخ ادددة مدددل ا فلدددنال  النشددد من   نامدددة البلدددهلل  دددل انهدددن نالامدددهلله
الانودحنا الالنددو امددا أل نلدنلج بهددن وددب  ال الادة ال  دد  هلل مددة  نلادة مددل الددنف   

 امددن اشددفن  هدد  العنلددا  ددل الهلل اىددة  ن  ىدد با ا  الوددحاو المددل هللالل أل اندد ن الددن أ دد  
ا أهللا  الامب دددن بشدددهن المننبلدددة شددداالل حاننددده الهلل اىددداة ن  ددد  أمن دددة  دددو أ  ن  دددن امددد

النقهللا  هن الىبن السزمة لمىن هللن   النهاف   مدع البائدة الندو الاشدال  ن  ،ا او ار
 . و هللاخن القى  الهللاخ و

 ىددمن ار أل ا شددهلل ن إلدد  الع اددق الوددحاو الاىددهللهلل خعن ددن  ددو ب ددهلل ن اللزاددز 
 امل ه ار مل الب هللال النو نقا  ش ع ار  و ان  .  ل  أال 

 ثمنهجية البح

  :مشكلة البحث. 4

الداال المشد  ال ال  نغ دا الهللاخ ادة المشدنههللنو ان ىدن مل خسن  م دو  دو 
ال انمددنالزالل  اي ىدن اةحدنم و الشدد نهللا   ل  أالمددهلل   .هد  أ دد ا مدن اهال ددالل ل عنلدا

غاددد   ن  ددد  نالهللاخ ادددة الالىدددنه ال  ا ددد ان ىدددن  دددو  مدددن  غاددد  ممدددهلل   % الهددداا 13
الهددداا ال ادددنسئ  العبالدددة اللمدددن  دددو الع بدددة  ل نلنمدددن مدددع الامنمن ادددن   مددداه ال  فىدددان  
 .ان ىن  الهللاخ اة

ل ددداا المالادددالع الحىدددن   أنعددد قالل ددداا الىدددبا المدددهلل  مدددل الاددد ال ي أل 
اهدالل  إله امدا ا الب دن ،الهللاخ ادة ان ىدن     مىنقبن  من  أبلنهللمل الالم   لمن له 

إا  ،ال الا ددهلل   ماددة لخهللمددة المىددا ال ال  اددالاة امنمن اددةمنددال الخ فاددة  أىددن   دد  
 ان ىدددن ننحدددهللهلل مشددده ة البحدددي  دددو مل  دددة مدددن هللال  االخنونودددن  االمنمن ادددة  دددو 

الالودلالبن  ، المل  ة مدن هللال  االخنونوداال االمنمدن ال الال فىداال  ا دن ،الهللاخ اة
 .النو نل  ن  م   

  :البحث أهمية. 0

الهللاخ ادة  ان ىن البحي  و نالااو ال ااة ل لنم ال  و ممنن  أهماةنهمل 
حدددنم و الشددد نهللا  االمنمن ادددة الال فىددداة  اخنادددن اقدددع   ددد   دددننق    الخنودددة الددداال

الهللاخ اة مل خسن نم  ه  الندم ا ه   دو هداا الممدنن لداا  ان ىن ل لمن همش  ال  و 
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م  دن الالادل ن  دو الندو ا دهلل مدل أ انهمادةإاودنن الفهد ال الندو نالادو نالما   ا ن 
 .إعن  الااو المف ال 

 :. صعوبات البحث1

 ان ىددددن  ددددو  ايشدددد ا ملا ددددة لقبددددالن اللددددنم ال  ددددو ممددددنن .  ددددهلل  المددددالهلل شدددد الع 3
 .الهللاخ اة

.  هلل  المالهلل إ شنهللا  نال اة النالما ن  ن بالاة اقال  ب ن بنح الل منخوودالل 3
  .الن بالاة الاي شنهلل ايش ا  و ممنن 

  .الهللاخ اة ان ىن .  هلل  المالهلل الىنئن إاانح ل لنم ال  و 1

 :هدف البحث. 1

الهللاخ اة  ان ىن نخوص ل لنم ال  و ممنن مهللا اة . النل ا  بمهماة الا ال ال ال3
 .    ال ف  ال    االمنمنع اخنونووال ىامن حنم و الش نهللا  مل 

الهللاخ اددة الخنوددة  ان ىددن . إ عددن  هللال   لددنن ل لددنم ال المنخووددال  ددو مهللا اددة 3
المهلل  نم ا ه  الب ن   و ممنن  م    المحنهنن    اي ىن اةمل حم ة الش نهللا  

لع بدة لف   الالوالن إل  أ ادن ال ندنئج النقدهللا  أحىدل الخدهللمن  مع العسا 
  .الهللاخ اة ان ىن 

 : مفاهيم البحث. 5

 ن االهنمدن  ئالمل  ن  و إعن  الااو الا  عن إل لنحهللاهلل المفنها  النالااح ن
نف دو البحدي النمل ده  ن  دنالهن و الالم نىا المل  ن  دو هللائد ال الادال  أهمادة هبد   

ادددهللل ن   ددد  االعدددسع   ددد  البحدددي  لددداياالخددداع   أ ن الا نبن هددد الالاادددحن   منهدددنمس  
نبددنعال  مدده  خعالاندده بوددال ال ىدد  ة الهلل اقددة البددالن نهنمددن لددهللا ن الهلل ددة الالمالاددال اة  الا 

 :ال امن ا و     لن ن المفنها  ،النو هو غناة البحي
 

 الشهادات:حاملو .أ
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اا  خوالوددددداة هباددددد ال ن ددددده  اي ىدددددن اةالنبددددد  مف دددددال  حدددددنم و الشددددد نهللا  
يإل  .الهللاخ ادة ان ىدن  دو اللمدن  دو  نهمانهىو الاي ان نالله البحي المبحي ال ئا

 أىدن ىد الا  الهنم دةاال   د  الهلل اىدة  أىدن مدن نلد     د   الحنلة النل امادة ه اد ا  
أال هللب ال  أال هلل مة   مادة م حد  الم دن هداه الشد نهللا  ننفاد  مدع  ظدن   أ    ش نهللال

 اىددة مددل م ح ددة النل ددا  االبنددهللائو نبددهللأ الهللي مدد س  ددو اللدد اق  (1)النل ددا   ددو هددن ب ددهللم
المهللن ن ى  ى الا  بلهلل "ال الاة" البلدهللهن الم ح دة المنالىدعة الالندو نىدنف ق  دسي 

المددددهللن ن  ددددسي ىدددد الا  الأخادددد ا الهلل اىددددة  اي هللاهللاددددةىدددد الا   دددد  الهلل اىددددة ال ن الاددددة أال 
 النحودان المهلل ىدواله دنن مدل ا نبد   (2)مالمنملة الالنو نخن   حىا  الع الهلل اىة

المهلل ىة  و م عقدة ملا دة لمدنهللال هلل اىداة أال أهللا  هدنهلل  ل  نادة  هد ال  أهللا "  بن ال  ل
 .(3)"محهللالهللال ال نامة اللمن المهلل ىو الاي ااهللاه العنلا

 اده مممال دة  ندال  : إل هن مل حمدن الشد نهللال اهدالل  دهلل اللخسوة من ىبق
ل قاددن   الشدد نهللال مدداهس   بمالمب ددن مددل الاددالابع الالملددناا  الل ماددة الالنددو اهددالل حنمددن

ا ال أى الا  من ملال ال ق  دالع الهلل اىدة الندو أىنحودن   ا دن الاهدالل  دهلل امندنز بفهلل
مل الخب ا  ممن ااه ه ل لمدن  دو   هلل ا  مممال ة مل االخنبن ا  النحوا اة الاهنىا 

  .هاخنونوننممنن 
الهددداا ممدددن ال دددو أ ددده اللنمدددن  دددو ممدددنن اخنونوددده ىدددال  اهنىدددا خبددد ال 

لدد  المدددن المخددنص  دددو  إاااو الالنعدددال  الاللهدد  ودددح ايبددهللاع حدددال  الاىددا الاىددلة 
 .الغا   ن ع ههللامن   اهالل   و ا   اخنونوهممنن 

 
 

 :اإلنسانيةنبذةمختصرةعنبعضالعلوم .ب

                                                 

( الشن لو،  بهلل الم ل  ال بهلل اله ا  الان و، ملم  موع حن      ال ف ، مهنبة ان م ال، 3)
 .31 ، ص \هللا  ال  ن، القنه ال:هلل

 ( الموهلل   فىه.3)
 ، ص \من ان،  و   ىفة النم اخ، ماىىة ال قن ة المنملاة، القنه ال:هللإى ( الوال و،  بهلل ار1)

31. 
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 دو اللمدن  انىنىداة زال هنئه  مل  اي ىن اةش نهللا  الل ال   الالنب  حنم 
مل "الف ىفة  ( هنل  ىمن   ل   ال ف  )م س   الهللاخ اة ان ىن  هللاخن الايهللا ي ايش ا و

الم دنهج خنوددة بدده   د  أ فوددن    دن النحدد   مددل ع ائق دن الم نهم ددن الانخدا لدده ع  ددن  
ال نمدد   ادده مددهللا    هللاددهللال نبددهللال ل  ددنظ ال غادد  المنلمقددال هلللاددن اددل  الهددو  ددو 

الالشددددلال   وإ ىددددن اة ن ا ددددحاددددي نهددددالل م مددددن    (1)الالا ددددع   ددددالال حاالاددددة الشددددبنا"
 ال قدددن   الل مددداهس  حادددي اهددد ايشددد ا والعسبدددو الددداي اهدددالل المحدددن ال ئاىدددو ل لمدددن 

مدل حدنم و  مدل غاد ه لددهللا الل خب ا  النو أهنىب ن مدل خدسن هلل اىدنه النهدالل أ د ا 
إهللا ال الماىىدددن     دد  ددنهلل    ماددة الغا هددن لدداا ا ددالع ب دد   مددن هلل الاالشدد نهللا  الل

 ددو خادد   انىنىددولدداا النبدد  المحددال   الهللاخ اددة ان ىددن هللائدد ال  البددننخصالخهللماددة 
 .هللائ ال اللمن

  ددد  الددد ف  ال  ددد  االمنمدددنع مدددل  إل  لم دددنن ال الحوددد  حادددي   ددد  ىدددبان ا
الالخب ال الل ماة حادي ا دن    د  الد ف   اي ىن والنو ن ن  بنلى الن  اي ىن اةالل ال  
الودفن  البنا المادة اله نلدن مدل  ة اىا ن  بهللي ه       أ (2)""ماشان هللا هل   ا  و من

 . (3)م"الخب ال الالى النامل ه     "
خهللمدددة الممنمددع مددل خددسن الهلل اىددة النالظاددد   إلدد حاددي ا ددهلل  ممددن ىددبق 

الالممنمددع الالفلددن  اي ىددنل"   دد  االمنمددنع أهددن  بهلل اىددة  ددو حددال ،الخبدد ا  الىددنبقة
نعبادق الم دنهج " إلد الهدال اشدا  أاادن  دو مل دنه  (4)"اي ىدن اةاالمنمن و ل هنئ ن  

مددل  اي دد اهللالل ماددة لهلل اىددة شددبهة اللس ددن  االمنمن اددة الوددال  الن ظددا  النددو نمهددل 

                                                 

 .13 ، ص3333(  ن ن،  نخ ، الال ناة مل الم امة، هللا  الع الة، عبلة أالل ، با ال : 3)
( ماشان، هللا هل، ملم      االمنمنع، ن ممة إحىنل محمهلل الحىل. الشمنع، ونلو، مهللخن 3)

 .33-9ل      ال ف   صإ
، مالىال ة     االمنمنع، إحىنل محمهلل 3ان، أمال م ىو، أوالن     ال ف ، ج(   هلل1)

ل      ال ف  الحهللاي،  ه   نا ، نل اا:  بهلل   و المىمن و: إالحىل:  المهللخن 
 .6مقهللمة  و     ال ف .  ااو القفو ص

: الحىل، إحىنل محمهلل، مالىال ة 331( غاي، محمهلل  نع ،  نمال      االمنمنع، ص3)
 .339-333نع، ص    االمنم
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  د  االمنمدنع حادي  اودعسح"حدالن  (2)الاشدا  هللاد هلي (1)" دو الممنمدع اللاك ملن  
  "م.منمن اة المنل قة بحانال اي ىنلمماع انشان  اال هلل اىة هنل ال و  و بهللاانه أل

ال    أل   د  االمنمدنع هدال الل د  الداي ابحدي الادهلل   ال دق م دنهج العد ق 
مددل امددن  ون ظددا  ىدد اله ن االمنمددن   ماددة حهللا ددة ل هنئ ددن  اي ىددن اة الالمددن   دد  

 المنمن ىة. اللاك  و الممنمع هالحهللال الاحهللال

 :يخالتار.ت

بمل نه المخنو  الاي  ىنعاع أل  حهللهلله بهلل اىة نم اخ الأودن الشدل ىدالا  
بده حادي ال امهدل أل  حدن مشده ة أال أ د  ملدال إال  ا غدابمن اى ن الاللمدن الداي 

مددل الاددع الح ددالن المسئمددة لددالن  مددل خددسن ننبددع الالنددم اخ الدداي  مدد    دده ل ددنمهل
 .الح  ن بوال ال ى  ة الى الة

 :العمل.ث

الم الهلل لف   االىدنفنهللال  الاىن  ن  امنمنع ىنعاع أل  ل   اللمن بم ه 
أي ي (3)"محمدددهلل  دددنع  غادددي  الأشدددن ،الم شدددالهللال دددهلل   إلددد مدددل النق ادددن  ل الودددالن 

 .م شنع أال م هلل مالمه  حال إ منز ههلل  ملال

نق اة منهللاة أال ق اة أال ه ننهمن  اىنلمنن (4) ان""خ ان احمهلل خ ا اه  و حال
أ دده ىدداهاللالماة  شددنع " إلدد اشددا   الآخدد  ، نامددة أال  نددنج ملددال إلدد ل الوددالن  ملددن  

غنادة الاودهلل   دل إ اهللال  إلد مدن ا دهلل   ن قنئو أال مهنىا اه و أال مىدمو أخس ادن  
 .(5)"الاخاع لحه  أخس و

                                                 

 .313-314( غاي،  ف  الموهلل ، ص3)
 .114( ماشان، الموهلل  الىنبق، ص3)
 .336غاي، موهلل  ىنبق، ص (1)
 .393( خ ان، أحمهلل خ ان، مفنناو الل ال  اي ىن اة، موهلل  ىنبق، ص3)
، 3( مهللهال ، إب اها ، ملم  الل ال  االمنمن اة، إ هللاهلل  خبة مل انىنناال المو اال، ع3)

 .334ص  3943القنه ال، 
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 املبحث الثاني

 ني اإلنسانينييف أهمية االختصاصيحملة تارخيية 

مدل أالائدن الشدلالا الم نمدة بدنلل ال  الالملدن   حادي لد  الشلا الل بدو  لهللا
  مددل خددسن ندد ق    الن حددنل    ددهلل حددهلل ملددال بددن نعددال  النالىددع اهددل نقددهللم   منال دد 

الأ ان م نن     الدن هدال  ،المنالاون بهن من مل شم ه  اه نعال   الأهنمنم  ،أالال  
الهدنل العدسا اال دهللالل إلا دن  الحادن ال هلللاه اللد ا حادي هن د  بفدهللاهلل م دإمن الون 

النلنب  هو  قعة اال عسق النو بهللأ  م  ن ال  ادة  ،المفن ب ن ان  مل مشن ق 
 دو الل دال  اي ىدن اة ن  دن انىدن  ه ئدالل ماة الالن اي الل بو حاي الهلل مىنهمة ب ن

 . و الفه  اي ىن و
 ا الفددن قالمىدد مال الشخوددال نهنمددن  الل مددن  بال ددهلل حظادد  الل ددال  اي ىددن اة 

يالفدددن ق الاادددو بدددال  دددنل  العبالدددة البمدددن  (1)ل  إحادددي  ،العبالادددةبا  دددن البدددال الل دددال  
 نىالهلله مل حنماة ال ظن  البال  نل  اي ىنل المن انماز به مل ح اة المونهلل ةم.

 فىده هل د  الد ف  أال  دو ي اي ىدنلن دن  الندهلل    اي ىدن اةالل دال   ل  إحاي 
الأمدددن مدددل  نحادددة أحدددهللاي  انخدددسقال   ددد  مدددل  نحادددة الخاددد  الالشددد  الهددداا هددد أ لنلددده

المناددو الهدداا هددال   دد  النددن اخ المددل  نحاددة ودد نه بنلبائددة   دداا هددال   دد  المف ا اددة 
 .(2)الف هلل مع ممن نه   ال     االمنمنعم ا نظن المل  نحاة 

أمددن الاددال   قددهلل  (3)معدالاس   مددل الف ىدفة الظددن زم ددن      ددن  يلقدهلل هددنل   دد  الد ف  
اال منادو " الأودبو باانده  نئمدن   الف ىفة الأودبو   مدن  الاو  أنح       ال ف  مل 

م دددا  الوددد ا ه المىدددنم  لف ددد   فىددده المدددهلل اي ىدددنلىدددحاق الندددم اخ  ودددا  الدددن نل 
 ."المالهلله

                                                 

 ، 3943، با ال :1حمهلل محمالهلل، مهللخن إل      ال ف ، معبلة ال هلل ، عأوبحو،  (3)
 .36-33ص

 .1 ، ص3939 بهلل ال حا ،  بهلل المماهلل،     االمنمنع ال اناو، معبلة النل ا  اللنلو: (3)
 .3 ،  ص3939(   هللان، أمال م ىو،  نمال      االمنمنع، معبلة اال نون ، مو :1)
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البالنقدددة الندددو  انودددنال  ددد  الددد ف  لددد  ا شدددق  دددل الف ىدددفة الندددو هن ددد   دددو 
 اللدددن  ل دددااال  (1)" 3349ملنلمددده إال  دددو ىددد ة  النحدددهللهلل ا وددد     ا دددن هدددن الل دددال  

و  ال د   د انلمدن و اده الفا ىدال   دنل  الفازادن  ال دنل  الد ف    أ شمماة( حاي )أه
 .مهللا ة "الاب غ"  و ألمن ان

 دو مالا حده ال فىداة مدل  اي ىدنللاا  نل   د  الد ف  ابحدي ظدالاه  ىد الن 
 ايحىدن  فىداة المادالن ال ز دن  ال غبدن  ال دنهللا  همدن ابحدي  الا فلدنال  الاع  ي

 .(2)نفها مالالالالناه   الالنخان الايهلل ان
ابحددي  ددو ىدد الن ال ددن  النودد  نن   الأ مددنل   مددل حاددي يإل   دد  الدد ف  
 .(3)ممظ   ل ظالاه  ال فىاة

 اي ىن اة ل     ال ف  الالل ال   الهالن     االمنمنع حاي ال اهالل بلاهللا  
 اي ىدنلالندو احانهدن  اي ىدن اةال ن    مخنوالل الممنملالل  دو إعدن  الحاد انخ  
أبل خ هللالل ي منع هال اللنل لل   االمن انىن ل الاع حم  حاي أالن م ، و بائنه

 .(4)م  ال ماى      االمنمنع
  ددد  االمنمددنع هننمددنه  ددن   ددو النفهاددد   ا ب ددق" ،ال ددو القدد ل الننىددع  شدد 

 لزامن   الأوبو (6)مالنهلل ق  ال ظ ان      أى  منا ة مل الا ع مهلل ال ي ،(5)"الف ىفو
                                                 

، 136، أمال، الآخ الل   شنع الل ا  و الل ال  االمنمن اة  و منئة ى ة، ص حن ظ (3)
، نالق، محو الهللال،  هلل ،  بهللا 9اللما و، وبنح. عه علمه مهللخن إل      ال ف ، ص

 المهللخن إل      ال ف .  لل حم
، مبنهللئ     ال ف  6  هللان، أمال م ىو،  نمال      االمنمنع، معبلة اال نون ، ص (3)

 .33الى  م اهلل صاللن ، ا
انهالا و، أحمهلل  ااهلل، خسوة     ال ف  معبلة لم ة النملا  الالن ممة الال ش ،  (1)

 .33 ، ص3913القنه ال:
 ن ع  ،     ال ف  اللن ،  بهلل ار313حمهلل محمالهلل وبحو، صأ –(   و   ىفة النن اخ 3)

  ن،  بق ا36للبنهللي الآخ الل، صامسن  –،     االمنمنع ال اناو 19الآخ الل، ص
 ن ه آ،  بهلل ال حمل بل خ هللالل وان ة ال 334بل خ هللالل،   و  بهلل الالاحهلل الا و صا

 .336-333،   و  بهلل الالاحهلل الا و.صهالمظنه   بق ان
(5) Don Martingales, The Nature and Types of Sociological, p.237. 
(6) Sorokin, P. Contemporary Sociological Theories, pp.XVII-XX. 
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  ددن إحاددي " (1)مأ  دد  هلل مددن  المل  ددة مددن الددن هن دد  يال ظ اددةأنالحاددهلل ال نددنئج مددل 
المل  دددة  أبدددالاانزادددهلل مدددل  مددد ال البحدددي الخودددالبنه الدددن  دددل ع ادددق  دددنو  ميال ظ ادددة

 ل ع اق  ظ اة منىقة أى م   ننئمده  دو بوال ال ماهللال اله من هنل البحي مالم ن 
 .(2)" مال المل  ة الن ظام ن

 إل حن اىن هلل اليإال أل  شنهن االمنمن اة مىنحاس  الن أوبو حن الم إل 
اله ددن  شددا  الدد  ، (3)مإعددن  هلل اددق مددل المفددنها  الل ماددة اا  االنمددنه ال ظدد ي الالاىددع

اللس دددة الال اقدددة بدددال   ددد  الددد ف  ال  ددد  االمنمدددنع الندددو نمخاددد   دددل   ددد  الددد ف  
  .(4)االمنمن و الاي شبه "بنالأمال م نوقال"

الأل  ،(5)الادداها الددبل  إلدد  أل   دد  الدد ف  االمنمددن و " شددم  ددو أم اهددن"
 ددددو  بددددال الفدددد هلل الالممنمددددع الددددن الودددد اع الدددداي لدددد  اهددددل مالمددددالهللا  الودددد اع  ة اىددددهلل

  دددددد  الدددددد ف   إلدددددد الممنملددددددن  البهللائاددددددة الال  ددددددو الددددددهللالن القهللامددددددة ظ دددددد   الحنمددددددة 
بالوفه الل   الاي ان نالن "بنلالو  الالنم ادا الالنح ادن ىد الن الفد هلل  ،(6)االمنمن و

ممنملددال أ   نشددخنصال دد  ىددالا  أهددنل هدداال   الاىددنمنبنه اآلخدد ال انشددخنصمددع 
 .(7)منف  ال"

بشدهن  اي ىدن اةلاا  فل     االمنمنع ال  د  الد ف  بودال ال خنودة الالل دال  
الىنماة  انههللا  ن  منهللال  و إهلل ان أ الاع الى الن االمنمن و النقالامه ههلل  مل 

النددو اىددلالل ل ددن الن ددن الماددزا  مل دد  مدد    ادد ال ال  قن اددة الامنمن اددة ال بددهلل م  ددن 

                                                 
(1) Timasheff, N. S. Sociological Theory, p.9.  
(2) Selltiz G. and Other (eds.) Research Methods Social Relations, 

pp.491-492. 
(3) Adam, H. Understanding Society, p.690.  

 .39 ، ص3939 بهلل اله ا ،  بهلل المماهلل،     االمنمنع ال اناو، معبلة النل ا  اللنلو: (3)
 .39 ، ص3333، مهنبة هللا  ال قن ة، ان هللل:3 هلل، ج، ا،     ال ف  االمنمن و، عما فال  (3)
، القنه ال: 4، ع ( المسح، هنش  احا  الآخ الل، مبنهللئ     ال ف  اللن ، هللا  الملن  6)

 .313 ، ص3939
، 3939  م ، مفنناو الل ال  اي ىن اة، هللا  الع الة، با ال : هللزاهللال، موعف  الأحمهلل محم (4)

 1و، بنى  محمهلل ال محمهلل منى  محمهلل مقهللمة  و     ال ف  هللا  الش الق، عالل 336ص
 .31-33  ص3993  منل:
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ن مدو  اي ىدن اةالالخسودة أل الل دال  ،ال ال منهنم دة لحادنال الممنمعه ودئ عنالالن ي
 .لالحهللال الممنمع ن  هنهلل  ن  لنوبو   الا  النهنمن االمنمن و

 املبحث الثالث

بشددهن  ددن  ال  د  االمنمددنع ال  دد  الدد ف   اي ىدن اةأهمادة حددنم و الشدد نهللا  
  :الهللاخ اة ان ىن بشهن خنص  و 

نلنبددد  أهمادددة الماىىددددن  النل امادددة  دددو ن قددددال الندددهلل ا  الملدددن   الالل ددددال  
إلدد  أالىددع مددل  حاددي نلددهلل  انهماددةالاهنىددنا الخبدد ا  الالم ددن ا  النل اماددة بنلفددة 

شددبنع حددال الل ناددة بددنلف هلل  ددو هددن ممنالندده  انم دد الددن حاددي  الحنانمنندده اللق اددة  الا 
اة الهن اة الاالهنمن  الالنالماه الل ن هئالا  عنالال فىاة الالمىماة الحن مشنه ه الخنوة 

النمحداص مدل بلدهلل الدن هلل اىدة  الأودبح  ،أ ادن ال ندنئج إلد ل الودالن  لالا ال اا
يإمهن ادددددة  ي بدددددن  بدددددن الل مدددددن  الالمخنودددددال االمنمدددددن اال   ددددد  هن دددددة نالم دددددنن   

المشدن اع اا  العدنبع  ةم هللالهللادالحوالن     وال ال الااحة إل  أبلدهلل الحدهللالهلل  دل 
 .(1)ممنمن واال

ل  ددو هللالائدد  الهللاللددة  ددل ع اددق اهنىددنا الخبدد ا  اآل اددة مددع ال لددنم اددنل   ال
بلددد  انحادددنل اهدددالل خعدددم الال انالمدددا   ددد  المىدددئاللال  ىددد  ىانىدددة  الال ددد   فدددو

ل حودالن   د   ندنئج مادهللال  نهلل اا اللنم ال ال ق االابع محدهللهلل الااحة الهنهلل ة إل 
ىددل الالقاددن  بالامبدده   دد  أح ،الىدد الة ال اددمل مددل خسلدده زاددنهللال  ددو هفن ندده ال م دده

 .المه
ال ق نخوون  نخهلل  الماىىة الند    ب دن  اخنان ه اما   الي هللاهلل هاال
 الهللاخ اددة ماىىددة خهللماددة ان ىددن   النلنبدد ،الانمنهنن ددن ددن الددهللائ ال نهددن حىددا  مددن 

لددد  حدددنم و شددد نهللا  ئحاالادددة نلنمدددهلل  دددو أهللا  دددن ال م  دددن   ددد  نخوودددن  إ ىدددن اة الا 
 انمدددال لل مادددة  دددو ودددفن  الل دددال  االمنمن ادددة الال فىددداة حادددي نندددال    دددا   ال ظددد ال ا

حادددي امدددا أل ناخدددا هددداه  ،الندددو انلددد   ل دددن العدددسا اي ىدددن اةال مدددق المشددده ة 
  ادددددن مدددددن نحدددددالي   ددددد   ان ىدددددن  ل  إ  ددددد  محمدددددن المدددددهلل الاالهنمدددددن  حادددددي  اللم ادددددة

                                                 

 .33ص \ 31 ، ص3333، با ال :3(  ن ن،  نخ ، الال ناة مل الم امة، هللا  الع الة، ع3)
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ال  ددددددد  الددددددد ف  الاالمنمدددددددنع الخ امدددددددو اللادددددددنهللا   اي ىدددددددن اةمنخوودددددددال بدددددددنلل ال  
الحا مددن هددنل م ددنز الماىىددة  ال فىددو" الىدداهاللالمو الاللددسج اي شددنهلل" الىدداهاللالماة

 ال  د  ن فاداهن النالما  دن  حد انشد ا هدنل  ىد  بد امج  المنخوودن   منمه ن   ايهللا اة
 .نحقاق أههللا  ن بع ق   ماة الخب ال حهللا ة لنهالل  نلاة المالهللال الالىهللاهلل

ال ى ع الاال    د  المدهللا  الادال  ن ده النبد  المحدال  انىدن   دو مهللا ادة  
 هنالم فا لقددالا ال النل امددن  المهللا اددة النددو نوددهلل  ،لن المشدد  الهللاخ اددة الهددا ان ىددن 

الهللاخ اة الاي امن    ان ىن الهللاخ اة الهالل مهللا   ان ىن إلاه الهال الم بو لعسا 
لاا امدا أل ، دو أل انلدنال الا ل الودالن إلد  ال دهلل  الم شدالهلل الظافنه لنمهال مالظفاده

الاللمدن الداي  ادنس  الوفن  الخب ال الم ن ال  من الشخواة  ن اال المن  ننالا   ش الع
َهن بِه الالوفن  هو   :ال 

 .ن بالان   ا  أل اهالل ملهلل .3

 .    الاع الح الن لهن الملال ن  النو نلن اه أل اهالل  نهلل ا   .3

 .أل انقبن ال قهلل بهن شفن اة .1

 . و اللمن ايخسص .3

   .الق ا ا  انخناالحز   و  .3

 الالوهللق.اللهللن الال زاهة  .6

 .ق اةبمقناا    الالقا  الالحه  الىهللاهلل انمال الزل  .4

  .ن ظا   شنعن  اللنم ال  و الهللائ ال الاللمن المنهلل .3

 الالاىع.خوالبة الفه  الاالبنهن  الالخانن  .9
  .الشلال  بنلمىااللاة  .33
 البا ه.ز ع ال قة بال اللنم ال   .33
 .القهلل ال     ن ظا  اللس ن  الهللاخ اة  .33
 .الخب ال الالم ن ال من اهلل ة مع االخنونص .31
 . الاا الاللقناالمبهللئو  اىنخهللا  .33
 الهبح ن.زمن  ال ف   الامنسنالال االج االنزال  .33
 به. امنلالاينللمن الوهللق ب .36
 .القهلل ال     إعسق اللز  الالن ظا  الهىا النمااهلل .34
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 . و ممنن االلنزا  االمنمن و الايهللا ي ل لنم ال مله أل اهالل  مزا   .33
 .منمىن بشلن ا  الهللائ ال .39
 .المالاال ة انههللا أل اهالل له خعة  من ماهللال ننفق مع  .33
 .لنها  الالاهن  الحا ال قن ةالقهلل ال     ا .33
  .خبا   و ممنن  م ه .33
 .مع المماع الونهلل ن   أل اهالل محبن   .31
 .لنحقاق المو حة اللنمة اآلخ المنلنالل مع  .33
 .بحا اللنم ال مله ال  نهان   الب غبة ونهلل ة اهنمنمه .33
 .الاال انلنمن مل   الهىب   إل  من ب   انشخنص     .36
 .إحىنىه بمل حالله المىن هللن   .34
 .ها نمنهلل   إمهن اة اال .33
 .المخنال    ال ام    إحبنعنن  مونهلل  المالظفال النحهللاهلل انمنهن      .39
 .ال شنعن  أ الاعال هلل نه     ال منح  و  امنمن ان  منمهل  .13
 . و اللمن الاا   هلل ال ماهللال     النها  م  ن   .13
 .خ ق ال  ع ال الح المل الاة الل ان  و م نىباه الالمحن ظة   ا ن .13

 املشرف:

 دو القىد   انىدن الالاو ة بال الهللائ ال الالقى  الهال  المش   هال الح قة لهللا
مبنشدد  مددع الع بددة حاددي اقددال  بهددن مددن ا ددز   بننوددنناللدده الز دده ال ق دده حاددي اهددالل 

ال دددنهللئ  الندددال ا  المدددلندددال ا  المدددال الم نىدددا ل ع بدددة الىدددنه ال  دددو القىددد  مدددل أمدددن 
 هللال بمىددن الالددنالاالعمئ ددنل  بدننملل ع بدة لهلل اىددن   النفددال    الل مدو اللهددو اشددل ه  

 .  نالالم ل الالح   النو امن هال   االخنونوناللنم ال مله مل 
 ددو باندده الاق ددن مددل  بم ددهالعنلددا  يحىددن الىددنبقة هددال  انمددال الفناددة مددل 

الل مشدد   الماددهلل وددفن   ىنخ ودد ن  الانوددهلل ن  انهددنالشددلال  بنلف بددة الالبلددهلل  ددل 
 :الهو
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 .ا ه مو حة العسنبنللمن الاللمن     نحقاق هن من مل ش ايخسص .3
 .الم الع ب ن ةالمىااللانحمن  .3

 الخال .ه البلاهلل  ل ئونحا   ا  المنمل  و آ ا .1
 حهللالهلل.أل ال اهلل و المل  ة المع قة هللالل  .3
 .    الخعم الاي  بمن اقع  اه هللالل  وهلل ايو ا منقبن ل  قهلل الملهللال   .3
 . س ننه مع العسا عبالاة المحن   لمشن  ه  .6
 .الا لو ال نهلل       ااة الالا ع همن هال .4
 .ان ان ال نب اة العسا مل أمن نعالا  النحىال الاع القى   حا مو  .3
 .ااع خعة  من الااحة ال  ماة الاعبق ن بحهمة ال الاة .9

 .م ظ  الم نا  و أ منله الالامبننه .33
الندددو نىدددن هلله   ددد   عددد ا انمنلدددنالل  دددو هن دددة الم دددن  الم ىدددق مادددهلل مدددع  .33

 .نعالا  القى 
 مننبلة هن ة النفنوان النو نخص القى  بوال ال مىنم ال  .33
 . و مىن هن الوحاو انمال اع ال  .31
هللالا ددددع الخادددد   الاىدددن  ن الفناددد ة الالحماددددهللال لدددهلل  العددددسا  انخددددسقن بادددة  .33

 .لهللا  
 .نالما ه بنلحنلة الوحاحةملنلمة هن من ال  ن وفال القى  ال  .33
 .المشنهن النو  هلل نحون بهن حهمة حن .36
 .النمهاهلل     احن ا  شخواة المش   لمن له أهماة  و ممنن  م ه .34
 .منا ة بال العنلا الالمش   لنال ا  المال اللنئ و  و القى  ب ن   س ن  .33
 .النمهللهلل الالنعال   و القى  يافن  ايبهللا وأهماة النفها   .39
النالاوددن الل مددو الالبحددي الاالىنقوددن   ددل هددن مددن مددل شددم ه أل اوددا  ددو  .33

 .نعالا  ال ف  الالقى  ملن  

    إاا من هنل المش       هلل ااة ال  هن ن ن الوفن  الغا هن مل الوفن 
ب ن  و هللاخدن القىد  المهللا ادة  اقنهلل ال نهلل      إهللا ال القى  اهالل بم نبة  هللالال حى ة 
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النقدددهللا    دددال غنادددة الدددهللائ ال  دددو ملدددن القىددد   احنددد ا بهدددن  الاحاددد  ةالهللاخ اددد ان ىدددن 
 .لهن عنلا ىنهل  و القى  الهللاخ و ن  م آال  ن  م اح ن  بانالهللاخ و 

 املبحث الرابع

 املقرتحات والتوصيات

 نودددددددحناا أل  ل ددددددد  مدددددددن الدددددددن ه ددددددده  دددددددو أ ددددددده امددددددد مدددددددل ال ىدددددددنخ ص
مدددل أهمادددة بنلفدددة ل لدددنم ال  دددو هللالائددد  الهللاللدددة الخنودددة  االمنمن ادددة االخنونودددن 

هلل ان الن الالاله  و  وا أ ال المىالاال لمن له مل أ    دو  ان ىن  الهللاخ اة الا 
ال الوددو  ،نمهللاددهلل النعددالا   مددن الددهللالائ  الالماىىددن  الدداي هددال ممددنن البحددي الملددهلل

 :بمن ا و
اهال ددالا مددل  ل  أالافاددن  الهللاخ اددة ان ىددن اللددنم ال  ددو   اا الا  ددهللاهلل المددالظفالنددهلل .3

 .النخوون  االمنمن اة
 الاالمنمن اال.ال فىاال  انخونئاالنعالا  الا  هللاهلل  .3
 ان ىدن الىاهاللالمو الاللسج ال فىو  و مهللا ادة  لد شنهلل نو  انهللال ىاهاللالماة  .1

  .الهللاخ اة
 .ن مال م الهلله المالظفال الهفالئاال ال  اخنان  و  الهلل ة .3
 ان ىددن   ددع مىددنال   إلدد اللمددن   دد  نعددالا  الم ددنهج الالمشددن اع النددو ن ددهلل   .3

 الهللاخ اة.
و  دددهلل  حودددن   ا دددن ال ىدددنخ ص المفادددهلل م  دددن الاللمدددن   ددد  النددد بدددنآل ا  انخدددا .6

 .نعباق ن
 المل الاة.نشماع اللنم ال مل خسن أ نبن   ل  ع ال الح  .4
 .النشماع     النفها  ايبهللا و .3
 .الالنلنالل الالنىنمو بال اللنم ال  و ان ىن  الهللاخ اة الانلفةز ع المحبة  .9

الهللاخ اة الالن  ان ىن الاع ب امج  و ممنن النالماه الن بالي الال فىو هللاخن  .33
  . ل ع اق أشخنص منخووال  و هاا الممنن
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 ددو ىددبان  ال  دد  الدد ف  ،منمددنعالم ددالهلل بددال أ ىددن    دد  اال ن ىدداقال  النلددنالل .33
 .النو نشمع النعمئل العنلا  فىان  الم نىبة ال  انمالا نال ا  

مدل أمدن ندهلل اا الهدالاهلل   دو  بنن ىدن الم الهلل ال ودهلل مازا ادة خنودة  نان   .33
 .الهللاخ اة لف   نعالا هن الاالعسع     هن من هال مهللاهلل ان ىن 

 الانم بادةالهللاخ اة  دو الب دهللال الل بادة  ان ىن مع هللالائ  الماىىن   النالاون .31
نمدددن ب   المالاهبدددة النعدددال  الددداي  دددهلل  الأخدددا هدددن مدددن هدددال ممهدددل لسىدددنفنهللال مدددل

بالا ل دددن الندد ن هدددن مدددن هدددال غادد  م نىدددا لمبنهللئ دددن الأخس  دددن احوددن ل   دددال  
  .ال نهللان ن
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The Role of Scholars of Humanities in 

Dormitories: A Sociological Analytical Study in 

Administrative Work 

Mohammed F. Al-Qazaz* & Ra’id M. H. Al-Ta’ee**
 

Abstract 

This study identifies the person by the importance of the 

humanity specializations for the work in the dormitory, and 

they considered as a fundamental supports in the supervision 

and administrative work, so they have a hard work to be able 

to management the service of the establishments. And because 

it consist of an educational specializations which going to 

build the person and the community in a right way of the ideas 

and social culture also to build the human community. 
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