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Abstract 
Introduction: Jahade Sazandegi as one of the revolutionary institutions has played an 

effective role in the economic and civil development of deprived rural areas as well as war 

engineering in the eight years of the Holy Defense. Today, despite economic sanctions and 

also facing natural crises such as floods or earthquakes, modeling structural experiences in 

this institution is very important. Given the experience of jihadi management in the country 

and after the Islamic Revolution in organizations such as Jahade Sazandegi, the main 

activities of these organizations have been to help the deprived sections of society and also 

the economic and civil development of rural areas. Even now, jihadi management is clearly 

experienced in situations where natural or human crises occur; for example, many jihadist 

camps or jihadist projects have been active in recent years, for crises such as earthquakes or 

floods, in the region. Facing many problems in the country, the jihadist forces in the form 

of an organization went to the affected areas to solve these crises.  

Aim of the research: The purpose of this research is to design a model of jihadi 

organization with an approach to the experience of Jahade Sazandegi. In this regard, the 
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sub-objectives of the research are determined based on the identification of causal, 

contextual, intervening factors, strategies and consequences of the jihadist organization. 

Methodology: The present study is in the paradigm layer of meta-positivism and 

interpretation. Also, the present study is in the category of developmental research in terms 

of purpose. In terms of deductive or inductive, due to the qualitative nature of the research 

approach, it is inductive research. In terms of collecting thematic literature and specialized 

backgrounds, it is a library study and in terms of collecting qualitative data in a specific 

community, it is a field research. On the other hand, the strategy of the present study is 

grounded theory in which a subject is explored and understood. The instrument for 

collecting qualitative data in this research is interview. 

Participants and sampling method: The research environment in the present study 

includes managers and former officials of Jahade Sazandegi who have had managerial 

experiences as well as participation in eight years of the Holy Defense. The sampling 

method in this research is theoretical sampling. In this regard, 20 interviews were 

conducted among members of the research environment.  

Data analysis method: To design this model, grounded theory strategy with Strauss 

and Corbin approach has been used. Grounded theory strategy with the approach of Strauss 

and Corbin is considered as a system of communication in which the researcher can test the 

interrelated nature of events. In this regard, the stages of grounded theory strategy with the 

approach of Strauss and Corbin are classified into three steps of open, axial and selective 

coding. The questions of the present study are based on the paradigm derived from the 

grounded theory strategy with the approach of Strauss and Corbin, which includes outputs 

such as causal factors, contextual factors, intervening factors, strategies and consequences.  

Findings: Based on the results of open and axial coding, the causal conditions of the 

jihadi organization include factors such as the goals and motives of jihad, structures, 

physical environment and mental factors. These factors directly affect the central 

phenomenon in the model of jihadi organization with an approach to the experience of 

Jahade Sazandegi. On the other hand, in order to implement the organization, interfering 

factors in the implementation of the jihadist organization with an approach to the 

experience of constructive jihad, include such issues as managerial challenges, cultural 

challenges, organizational challenges and legal challenges. As mentioned, these challenges 

and obstacles also affect the implementation strategies of the jihadi organization with an 

approach to the experience of Jahade Sazandegi. These strategies include the formation of 

shadow organizations, mass media, virtual media, and ideological management. On the 

other hand, in order to implement the jihadi organization with an approach to the 

experience of Jahade Sazandegi, the foundations and requirements must be created to 
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provide the grounds for creating space for management based on ideology. These factors 

affect the implementation strategies of the shadow organization with an approach to the 

experience of Jahade Sazandegi. The underlying factors of implementing a jihadi 

organization with an approach to the experience of Jahade Sazandegi include such things as 

jihadi culture, jihadi awareness, and martyrdom. The consequences of jihadi organization 

also include such things as developing the capacities of jihadi volunteers, improving jihadi 

strategies, and the sustainable development of deprived areas. 

Keywords: Jihadi Organization, Jahade Sazandegi, Jihadi Management, Grounded Theory. 
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  صملخال
قتصـــادي املؤسســـات الثوريـــة، دوراً فعـــاًال يف التطـــوير اال أحـــدک لعـــب جهـــاد البنـــاء

خالل السـنوات الثمانيـة  واملدين للمناطق الريفية احملرومة وأيضاً يف هندسة احلرب،
قتصادية ومواجهة األزمـات الطبيعيـة  للدفاع املقدس. واليوم مع وجود العقوبات اال

رب البنائية يف هـذه املؤسسـة قتداء بالتجاات األرضية، فإن االکالفيضانات أو اهلزّ 
يعد أمرا يف غاية األمهية. علی هذا األساس، إن الغرض الرئيسي من هذه الدراسة 
هو تصميم منوذج للمنظمة اجلهادية علی ضوء جتربة جهاد البناء. والدراسة احلالية 

استکشـافية. مـن  -من حيث اهلدف، هي تطويرية ومن حيث املـنهج هـي وصـفية
البيانــات النوعيــة ّمت توظيــف تقنيــة املقابلــة. کــان املشــارکون يف أجــل احلصــول علــی 

يف مؤسســة جهــاد البنــاء والــذين کانــت ني الســابق نيواملســؤول رينهــذا البحــث املــدي
ملقدس. لتصميم هذا النموذج ّمت السنوات الثمانية للدفاع ا للحضور يف هلم سجال

سـرتاوس وکـوربني. وبنــاًء امـنهج  علـی ضـوء ساسـيةنظريـة األالسـتخدام إسـرتاتيجية ا
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علــی نتــائج الرتميــز املفتــوح واحملــورّي، إن العوامــل الســببية للمنظمــة اجلهاديــة تشــتمل 
العوامـــل  والعوامـــل الذهنيـــة؛ کمـــا أنة املاديـــ بيئـــةعلـــی األهـــداف والـــدوافع، البنـــی، ال

العوامــــــل  ستشـــــهاد.الالثقافـــــة اجلهاديـــــة، الـــــوعي اجلهـــــادي، واتمثـــــل يف األساســـــية ت
ن مــن التحــديات اإلداريــة، التحــديات الثقافيــة، التحــديات التنظيميــة خلــة تتکــوّ املتدا

إن إســرتاتيجيات التنفيــذ لــدی املنظمــة اجلهاديــة تشــتمل علــی  والتحــديات القانونيــة.
إجياد منظمة الظل (سايه)، وسـائل اإلعـالم اجلماهرييـة، الوسـائط االفرتاضـية واإلدارة 

ج املنظمة اجلهادية تتمثل يف تنمية قدرات املتطّوعني القائمة علی اإليديولوجية. ونتائ
  .اجلهاديني، حتسني اإلسرتاتيجيات اجلهادية والتنمية املستدامة للمناطق احملرومة

املنظمــــة اجلهاديــــة، جهــــاد البنــــاء، اإلدارة اجلهاديــــة، النظريــــة  :الکلمــــات الرئيســــة
  األساسية.

  

  ةمقدمال .1

، وأصـبحت هـاد البنـاءج بعض املؤسسات الثورية مثلأُنشئت  إيران، يف الثورة اإلسالميةعقب 
إدارة هــذه  أصــبحت ســرعان مــاو  .والســيما للبؤســاء للمجتمــع مصــدر خــدمات خمتلفــة وکثــرية

مكانــة عاليــة حتــی أن عــالوة علــی أــا اکتســبت  ثقافــة وأســلوبًا لــإلدارةنوعــاً مــن الاملؤسســات 
هـــــذه و  لـــــإلدارة. اخاصـــــ اوأســـــلوب فعالـــــة فقـــــد اعتـــــربت ثقافـــــة القيمـــــة يف األوســـــاط العلميـــــة،

 اإلبــداع واالبتكــار، لشــعبوية،ا املرونــة، اجلهــاد، ،مــن مساــا: التوجــه حنــو اهللا املؤسســات، الــيت
النظــــام  ألن خطــــرية بســــبب احلكــــم البريوقراطــــي للمنظمــــات؛وإصــــابات  لتحــــدياتتعرضــــت 

البريوقراطــي، بســبب خصائصــه، تســبب يف جعــل املؤسســات الــيت كانــت متوافقــة مــع اهلياكــل 
يف منظمـات تنـدمج أو  كتتفکـ بعضـهاکما أنه جعـل   ة،يفعالوأقل أقل كفاءة ، املرنة والعضوية

  ).2: 1393، (سلطاين. مع مرور الوقتوبعضها تتخذ وظيفة تنظيمية  أخرى

متابعــة طريــق التنميــة االقتصــادية والعقبــات واملشــاكل ضــرورة  الناميــة،يف البلــدان  إىل أن نظــراً 
 الـيتخاصـة؛ و  نظريـات االعتمـاد علـىيلجـأون ال حمالـة إلـی املـديرون جعـل  اليت تقف يف طريقها،

عــالوة علــی أن تصــميمها ينتمــي إلــی املســائل املوجــودة يف اجلوامــع الغربيــة، ممکــن أن ال تتناســب 
يف البلـــدان األمـــر يبـــدو أکثـــر وضـــوحاً  هـــذاملســـائل وســـياقات إدارـــا. بصـــورة مقبولـــة مـــع أصـــل ا
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تطلعـات قيمـة ه أنشطتها متجـذرة يف السياسات الكلية واملبادئ اليت توجّ اليت نری فيها أن  النامية
أخـرى، عــدم جهــة  ومـن قيمـة،ال ثــلاملحتقيـق يف  اولـةاحمل، مـن جهــة يف مثـل هــذه البلـدان،ورفيعـة. 

ثـــل واألهـــداف والسياســـات الكليـــة للنظـــام الرأمســـايل الـــذي حيكـــم البلـــدان التجـــانس بـــني هـــذه 
ُ
امل

ونتيجـة لـذلك . يف جمال السياسة اخلارجية نوع من الصـراع غـري املرغـوب فيـهيشکل هلم  املتقدمة،
هياکــل املنظمــات  انتشــار األفكــار الرأمساليــة يفإن  يواجهــون قيــوًدا اقتصــادية مــن الــدول املعارضــة.

إىل تـــــدهور أدی  ر األنظمـــــة البريوقراطيـــــة يف املنظمـــــات وتزايـــــد قـــــوة البريوقراطيـــــةوكـــــذلك انتشـــــا
  ).3: 1396، آخرونو  بوزجنايني ار ي(اهل هاد البناءمؤسسة ج املؤسسات مثل

العديــد مــن الدراســات حــول اإلدارة اجلهاديــة ، يف املنظمــات اجريــت يف الســنوات األخــرية،
حــول ظهــرت دراســات متعــددة  يف هــذا الصــدد، هــذا الــنمط مــن اإلدارة. وحــل املشــكالت يف

علـى سـبيل و  الثقافة اجلهادية يف املنظمات كأحد املتطلبات الرئيسية ألسلوب اإلدارة اجلهاديـة.
  الثقافة اجلهادية: حقل يفدراسات  املثال، أجرى الباحثون التاليون

 تـورايب ؛): خصائص الثقافـة اجلهاديـة حسـب الوضـع احمللـي1391مرتضوي وآخرون (
ي هــــفر  خصــــائص الثقافــــة اجلهاديــــة القائمــــة علــــى القــــيم اإلســــالمية؛ ):2014( آخــــرونو 

): خصائص 1391( مرتضوي ونصريابادي ): مؤشرات الثقافة اجلهادية؛1395وآخرون (
اخلصـــــائص  ):1388(ي قـــــامسو  صـــــادقي؛ اتمـــــع اإلســـــالميحقـــــل  الثقافـــــة اجلهاديـــــة يف

 الثقافية لإلدارة اجلهادية.

من الدراسات اهلامة اليت مت إجراؤها يف جمال اإلدارة منوذجني  كهنا ية أخرى،من ناحو 
تتعلــــق و  يف تــــوفري الســـياقات التنظيميـــة لـــإلدارة اجلهاديـــة، بالغـــة اجلهاديـــة والـــيت هلـــا أمهيـــة

): 1395وآخــــرون (: حســــيين مــــذكورة أدنــــاه وهــــي نــــات التنظيمــــات اجلهاديــــة،مكوّ  بتحديــــد
ومؤشـرات  مكونـات ):1395( وآخـرون لطيفـي؛ اجلهاديـة التنظيمـات ومؤشـرات ، أرکانأبعاد

  نظمة اجلهادية.امل

، مــن املمکــن اإلشــارة إلــی خصــائص القــادة اجلهــادينيوأيضــاً مــن أهــم الدراســات حــول 
مـن  حقـول خصـائص القـادة اجلهـاديني يف ثـالث ):1393: نعمـيت بـري علـي (هذه األحباث

): خصـائص املـدير 1393آبـادي ( طيفـي وسـعدل اخلصائص الشخصية والدينية والتنظيميـة؛
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ـــة أبعـــاد: هيكليـــة وســـلوكية وســـياقية؛ مؤشـــرات  : معرفـــة)1393ســـلطاين ( اجلهـــادي يف ثالث
  اإلدارة اجلهادية.

، هـــي النظريـــة املتعلقـــة مبفهــوم اإلدارة اجلهاديـــةالــيت توجهـــت حنـــو األصــول  نتقـــاداتاال مــن
کثــريا مــن هــذه الدراســات الــيت   مــع أســاليب اإلدارة الغربيــة.ة ابه املؤشــرات والنمــاذج املقرتحــتشــ

 يف منـاذج سـلوك املواطنـة.اً مؤشـرات موجـودة أيضـطرحت  القادة اجلهاديني،عاجلت خصائص 
يف اجلهـاد العلمـي  .قـام القائـد األعلـیاجلهـاد العلمـي الـذي أصـدره امل متنايف مع أمـر ألمرا هذا
يف مـــع أن  ف هـــو الصــراع العلمـــي والبحثـــي مــع العلـــوم الغربيــة وإلقـــاء نظـــرة نقديــة عليهـــا.اهلــد

شــكل وبنيــة ، ُأســتخدم العديــد مــن األحبــاث والدراســات الــيت أجريــت يف جمــال اإلدارة اجلهاديــة
  يف أساليب اإلدارة الغربية حتت عنوان خصائص املديرين اجلهاديني. وجودةالنماذج امل

قبـل  أن يهـ، مبسـألة اإلدارة اجلهاديـة النظريـة املتعلقـةألخری علی األصـول من االنتقادات ا
ــــاول كانــــت مجيــــع الدراســــات املتعلقــــة ــــذا املفهــــوم  بــــاً تقري 1393عــــام  فقــــط خصــــائص ، تتن

خالل عشر سـنوات مـن الدراسـات سبب يف أن  األمر الذي . وهذااجلهاديني وكفاءات القادة
ــــة، العلميــــة يف  ــــد مــــن هــــذه املؤشــــراتحقــــل اإلدارة اجلهادي ــــة وشــــبه  تتخــــذ العدي ــــة انرتاعي حال
بدايــــة الدراســــات حــــول الثقافــــة  أظهــــرت ، فمنــــذ منتصــــف التســــعينيات،مــــع هــــذا .الشـــعارات

 إىل تفهمــاً جديـداً ملفهــوم اإلدارة اجلهاديـة للمجتمــع العلمــي وأد، اجلهـادي نظمــةاجلهاديـة وامل
  .بل کنموذج ليس فقط كأسلوب إداري تتجلیاإلدارة اجلهادية  أن

اهليكــــل التنظيمــــي  ،يف جمــــال التنظيمــــات اجلهاديــــةُأجريــــت  يف األحبــــاث الــــيتأن  ومــــع
ا ملقدمـة  املقرتح ألسلوب اإلدارة اجلهادية هو هيكـل بريوقراطـي، ومت رفـض البريوقراطيـة وفًقـ

جهـاد البنـاء وتعبئـة  ثـلاملؤسسات املناهضة للبريوقراطية م ) من الدستور، وبالتايل3املادة (
يتعـــني يف املنظمـــات هـــذه الدراســـات اليف  البنـــاءة تشـــكلت يف األيـــام األوىل للثـــورة، لكـــن

شـــکيل منظمـــة يـــف ميكـــن ت، کســـتخدام البريوقراطيـــاتإال حمالـــة إىل  الکبـــرية الـــيت تضـــطر
 ة إلجراء أسلوب اإلدارة اجلهادية؟جهادي

نسـتطيع اإلشـارة  ألهايل املنـاطق الريفيـة احملرومـة،نظمة اجلهادية ومن حيث أمهية موضوع امل
مـــن تلقـــاء ، أظهـــر اإلمکانـــات بأقـــل البنـــاء جهـــاد جهـــاد البنـــاء. إجنـــازات التنظيمـــات مثـــلإلـــی 
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. عــالوة علــی هــذا، علمــاء اإلدارة يف الــبالد يف ذلــك الوقــتنفســه دوراً بالغــاً، يتجــاوز تصــور 
الشخصـية األخالقيـة للجهـاديني، وكـان إلـی  من بني طبقات اتمـع املختلفـة توجهت األنظار

املوارد املالية والطبيعية والتكنولوجيـة واملاديـة إن  لألخالق بني الناس. األشخاص مصداقاً  هؤالء
يف كثـري ، بـل قادرة على املنافسة مـع املنظمـات األخـرى البناء، عالوة علی أا ما کانت جلهاد

يف فـــرتة وجيـــزة حتقيـــق أعلـــى جهـــاد البنـــاء  تطاعاســـو  .تافهـــة ، كانـــت أقـــل أو حـــىتاألحيـــان مـــن
مســتوى مــن القبــول والكفــاءة والفاعليــة بـــني ســكان الريــف مقارنــة باملنظمــات واإلدارات الـــيت  

 مــن ٪86.7 اء،هــاد البنــميــل القــرويني جل يف قيــاس. و عاًمــا يف القــرى 50كــان هلــا وجــود ملــدة 
٪ مــنهم کــان لديــه  5.1اد البنــاء وفقــط للغايــة أو إجيــايب حنــو جهــ لديــه اجتــاه إجيــايب القــرويني

  ).10: 1393وعاشوري،  قائد علي( سليب موقف وتقييم

يف  1369م إدارة وإعـــادة إعمـــار القـــرى املتضـــررة مـــن زلـــزال عـــامـــن  التجـــارب املســـجلة
يف عمليــــات تظهــــر فــــوارق رئيســــية  يف مب، 1382 رودبــــار ومنجيــــل ومقارنتهــــا بزلــــزال عــــام

يف حــاالت الطــوارئ وإعــادة اإلعمــار واإلســكان الــدائم لألســر  اإلنقــاذ واإلغاثــة واإلســكان
املؤسسـة احلكوميـة األكثـر نفـوذاً وشـعبية يف البنـاء  عندما كان جهـاد 1369عام  الريفية. يف

دارة والســيطرة علــى األزمــة الــيت ســببها الزلــزال اجتــه اجتاهــا فعــاًال حنــو اإل اتمــع الريفــي، فقــد
 سـکانكة القـرويني يف مجيـع مراحـل وعمليـات اإلنقـاذ إىل اإلومن خالل تـوفري إمكانيـة مشـار 

زلـزال مب، مل يكـن مـن املمكـن تنسـيق وإدارة األزمـة لکـن عقـب  .ناجحـاً  قدم سـجالً ، الدائم
 رؤيـة ومشـاهدة اءة، ممـا أدى إىلاإلدارة الريفيـة وتشـتت األنشـطة اجلهاديـة البنّـ فقدان بسبب

حتــی  الــوظيفي يف مجيــع مراحــل وعمليــات اإلنقــاذإعــادة العمــل، وتــداخل املهــام، والغمــوض 
. والقضــــية ليســــت فقــــط عــــدم وإعــــادة بنــــاءتصــــليح  يفومل يکــــن للقرويــــون دوراً  .اإلســــکان

يف إعـادة اإلعمـار، ممـا أيضـاً مـا کانـت تسـتخدم  املـواد احملليـة استخدام العمالة فحسب، بـل
التجربـــة الناجحـــة لنمـــوذج حملـــي هـــو جهـــاد البنـــاء  إن أهـــم إجنـــاز أدى إىل تكـــاليف باهظـــة.

األهــداف  مــع علمــه بقيمــةو ؛ يعــاجل االختناقــات واحلرمــان القــائم علــى النــاس ولــيس الطائفيــة
 ثانويــة فرعيــة وتابعــة يف مرحلــة كأهــداف  ، أال أنــه جعلهــاالقطاعيــة لإلنتــاج وزيــادة رأس املــال
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 عـدة سـنوات، إال أـات يف الساحة لفرتة زمنية قصـرية لالبناء مع أا بقي مؤسسة جهادإن 
إنشـاء الطـرق  مثـل: إجنـازات ملحوظـة يف جمـاالت حصـلت علـی الفـرتة الزمنيـة القصـريةهذه  يف

 يف املنـاطق احملرومـةإيصـال الکهربـاء للقـری وطـرح دراسـات حتسـن  ،إيصال املياه للقـری الريفية،
  ).2: 1395، حسيين وآخرون(

نظــور أن وجــود وثيقــة جامعيــة اســرتاتيجية هــذا امل نيــدرس مــ يف هــذه الدراســةبيــان الغــرض 
كليــة العلــوم کليــة وحبثيــة يف    جتربــة اإلدارة اجلهاديــة كأحــد املوضــوعات العشــرة لسياســاتجعــل و 

أعـوامل احلـرب املفروضـة، جلـب أنظـار املتلقـني  جامعة طهران خـالليف  اإلدارية وإدارة األعمال
طـة لشـرح وتنظـري اإلدارة رسـالة معنونـة خب كهنـا السـادس مـن هـذه السياسـة بحـثويف امل .إليها

ي أســتطاعت أن تشــري إلــی موضــوعات مثــل: وتدريســ يموضــوع حبثــوالــيت هــي مبثابــة  اجلهاديــة
الكالســيكي واحلــديث والتكنولــوجي  بنوعيهــا فــاءةالکالعمليــات التنفيذيــة و  حبــث حــولدراســة و 

 يف إدارة احلــرب املفروضــةشــرح وتنظــري وإنبثــاق  ،ئــيتعبغــري كالســيكي و  مــع جــيش ومقارنتهــا
مســائل أخــرى باإلضــافة إىل دراســة اإلدارة اجلهاديــة يف اهلياكــل األخــرى للجمهوريــة اإلســالمية 

  ).4: 1393، (لطيفي وسعد آبادي

 مقـــــاوم للتعامـــــل مـــــع العقوبـــــات قتصـــــادضـــــرورة اقتصـــــادية و االعلــــی أســـــاس أمهيـــــة القـــــدرة 
يف إن جتربـــة جهـــاد البنـــاء  املنظمـــات اجلهاديـــة يف الـــبالد لـــه أمهيـــة كبـــرية.قتصــادية، فـــإن دور اال

يف املواقـــف احلرجـــة. اً مـــؤثراً أن تقـــدم منوذجـــ مـــن املمکـــن مواجهـــة األزمـــات الطبيعيـــة واحلـــروب
 دنيــةقتصــادية واملاال بــالنظر إىل أن األزمــات الطبيعيــة ميكــن أن تســبب أضــرارًا كبــرية للقطاعــات

ة والريفيــة، باإلضــافة إىل ذلــك، نظــرًا ألن تــوفري البنيــة التحتيــة الالزمــة لنمــو يف املنــاطق احلضــري
احليوانيـــــة أو الصـــــناعات الصـــــغرية مهمـــــة جـــــًدا يف النمـــــو و  األعمـــــال الريفيـــــة يف قطـــــاع الزراعـــــة

االقتصادي للبالد وكذلك مواجهة العقوبات السياسية واالقتصادية، لذلك فـإن تصـميم منـوذج 
 جهــــاد البنــــاء ميكــــن أن يلعــــب دورًا فعــــاالً يف التنميــــة لــــى أســــاس جتــــاربع ةاجلهاديــــمنظمــــة لل

 املناطق احملرومة وكـذلك التعامـل مـع األزمـات الطبيعيـة والبشـرية.واملدين يف  قتصادياالوالتطور 
لمنظمــة اجلهاديــة تصــميم منــوذج لاهلــدف األساســي مــن هــذا البحــث هــو  فــإن يف هــذا اــال،

  الريفية احملرومة. يف التنمية االقتصادية واملدنية للمناطق هاد البناءج جتاربعلی ضوء 
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  األسس النظرية وخلفية البحث .2

  المنظمة الجهادية 1.2

الـــيت هـــي  ،ات املنظمـــة اجلهاديـــةأن مكونـــمبعنـــی  ،ثالثيـــة األبعـــاد خاصـــيةللمنظمـــة اجلهاديـــة 
علــی الــرغم مــن أن  القــوة البشــرية اجلهاديــة، هلــا خصــائص التنظــيم اجلهــادي بأكملــه.نفــس 

إن املنظمة  .ةاجلهادينظمة املکلية   يؤثر على ةاجلهادي نظمةنظام القيم الذي حيكم أعضاء امل
نظمــة الرئيســي بــني امل خــتالفلكــن االاجلهاديــة جتعــل لنفســها أهــدافا متناغمــًة مــع مهماــا؛ 

دافها تســري ة للوصــول إلــی أهــاجلهاديــيتمثــل يف أن املنظمــة  األخــرى ة مــع املنظمــاتاجلهاديــ
علی الطريق اجلهادي الحمالة وتستخدم األساليب اجلهادية للقيام بأعماهلا. املنظمة اجلهادية 

وتقـرتب مـن هي احلقل الذي من خاللـه تـتمکن القـوی الشـعبية اجلهاديـة أن تـؤدي واجباـا 
مكــن أن ؛ مــن املخمتلفــةللمنظمــة اجلهاديــة أنــواع  اهللا عــز وجــل مــن خــالل النمــو الشخصــي.

وعلـــی  املنظمـــات.فـــوارق جزئيـــة يف هـــذه  كومتناســـبا مـــع املهـــام، هنـــا وخاصـــةأكـــون عامـــة ت
حـــــالم حلقـــــة وصـــــل بـــــني احلقـــــائق واألفـــــإن املنظمـــــة اجلهاديـــــة تعتـــــرب  ،أســـــاس هـــــذه الرؤيـــــة

  ).29: 1395، وآخرون (لطيفي

، قــد  )1988(هنــري منتســربغ  اهلياكــل التنظيميــة بواســطة الــيت متــت يف جمــال دراســاتاليف 
األشــكال حبيــث أنــه ميّـز بــني  يــزة للنمـاذج امليكانيكيــة والعضــوية للمنظمـة،تمأشــكاًال مکشـف 

حرتافيــة البريوقراطيــة اآلليــة والبريوقراطيــة اال، يعــين الثالثــة األكثــر شــيوًعا للمنظمــات امليكانيكيــة
سســـات التصــــنيع يعـــد اســـتخدام البريوقراطيـــة اآلليـــة أمـــرًا شـــائًعا يف مؤ  .القطاعيـــة البريوقراطيـــةو 

، عنــدما يكــون لــدى املنظمــة عــدد كبــري مــن جانــب آخــر مــنو  احلكوميــة. تنظيمــاتالكبــرية وال
يف خمطــط  .كرتفــة هنــاالبريوقراطيــة احملمــن املکــن رؤيــة  املــوظفني احملرتفــني واملــدربني تــدريباً جيــداً 

اخليـــة عـــدد مـــن الوحـــدات الد إن ،مـــزدوج طريقـــة تصـــميممـــع توظيـــف  ،قطاعيـــةالبريوقراطيـــة ال
هنــاك أيًضــا نوعــان متميــزان مــن . حتــت رعايــة املنظمــة بشــكل بريوقراطــي، تعمــل املســتقلة نســبًيا

 يتعلــق ).األدمقراطيــةاهليكــل البســيط واهليكــل املؤقــت اخلــاص ( يشــتمل علــی التنظـيم العضــوي،
نظمــات رياديــة صــغرية تتكــون مــن مــدير أول وعــدد مــن املــديرين املتوســطني مباهليكــل البســيط 

فـــإن هيكـــل البريوقراطيـــة هـــو نـــوع مـــن ومـــن جانـــب آخـــر  وظفني علـــى املســـتوى التشـــغيلي.واملـــ
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القواعــد واللــوائح حمــدودة للغايــة وتســتخدم وحــدات صــغرية فيــه تكــون الــذي  التنظــيم العضــوي
ومثــل هــذه الوحــدات علــی  ألداء مهــام املنظمــة الــيت تعمــل بشــكل مســتقل يف بيئــة غــري رمسيــة.

 جمموعــات عمــل صــغرية ألداء مهــام خاصــةيهــا، تتشــکل علــی هيئــة أســاس الضــرورة املوجهــة إل
  ).52- 50: 1395 ،يمي(مق ك هذه اموعاتتتفک املهامأداء  وبعد

يف دراسـة يف جمــال تصـميم منــوذج للمنظمـة اجلهاديــة،  )،1395کشـف حسـيين وآخــرون (
دول ويف اجلـ يف ثالثة أبعاد: هيكلية وسياقية وسـلوكية. ةاجلهادينظمة ومؤشرات امل، أرکان أبعاد
  نظمة اجلهادية.أبعاد وأركان ومؤشرات املتتبني  ،1رقم 

  )14: 1395، آخرونو ي (حسينمؤشرات المنظمة الجهادية کان و أر بعاد، . أ1الجدول رقم 

  المؤشرات  رکاناأل  بعاداأل

  البعد اهليکلي

  تعقيد

  املنظمة اجلهادية

  جتنب التشتت اجلغرايف بال سبب والتأکيد علی احتاد الوحدات التنفيذية 
  (فرق العمل اجلهادية)

  جتنب تعدد املناصب يف الوحدات التنفيذية

  علی التسلسل اهلرمي املسطح واألفقي يف فرق العمل اجلهادية کيدأتال

تعّرف املنظمة 
  اجلهادية

  التواصل احلميم وغري احلميمالتشديد علی التنسيق من خالل 

  التشديد علی ضبط النفس بدال من الرقابة القانونية املتشددة

حرية العمل ألعضاء الوحدات التنفيذية ألداء النشاطات والواجبات املوکلة إليهم 
  بطريقتهم املرجّوة

بؤرة املنظمة 
  اجلهادية

املنظمة يف إختاذ القرارات توظيف آراء ووجهات نظر املوظفني من جانب إدارة 
  اإلدارية

  سلطة اختاذ القرار يف األمور املختلفة ألعضاء الوحدات التنفيذية تفويض

  البعد السياقي

إسرتاتيجية 
  املنظمة اجلهادية

  إنشاء تطلع مثايل لالزدهار والتطوير التنظيمي

  الرسالة واملهمة التنظيمية علی خلق التحول

  الکمالية يف املنظمةالتأکيد علی 

تکنولوجيا 
  املنظمة اجلهادية

  إجراء العمليات التنظيمية علی أساس مشاريع متميزة ومتنوعة

  وضع خطط جهادية خاصة وضاربة متناسقة مع احتياجات الناس

  تنظيم وتغيري واجبات العمل للموظفني مبا يناسب مع احتياجات اتمع الضرورية

بيئة املنظمة 
  اجلهادية

  التفاعل اليومي مع العلماء الذين لديهم تطلعات متنوعة

  البيئة اخلارجية للمنظمة حافلة باالحتياجات الشعبية اجلديدة
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حجم املنظمة 
  اجلهادية

  القيام بأنشطة املنظمة علی أساس مشاريع تتکون من فرق متعددة األشخاص

القوة املسيطرة 
للمنظمة 
  اجلهادية

  املوظفون علی السلطة الکافية ألداء الواجباتحصول 

إعطاء السلطة التنفيذية للفرق الناشطة يف اخلطط اجلهادية من جانب إدارة 
  املنظمة

املوارد البشرية 
للمنظمة 
  اجلهادية

  التحفيز العايل للموظفني لقبول الواجبات واملسئوليات اجلديدة

  املتوجهة إليهم اجلهود الدؤوبة للموظفني ألداء املهام

  ترکيز املوظفون علی تعليم املهارات الوظيفية اجلديدة

  قبول األخطاء من قبل املوظفني والسعي حنو إصالحها

  البعد السلوکي

قيادة املنظمة 
  اجلهادية

  دعم املوظف من قبل قيادة املنظمة

  اجياد تواصل عاطفي وودي مع املوظفني من جانب قيادة املنظمة

  رسم مستقبل تنظيمي زاهر من قبل قيادة املنظمة

يات اخالق
  املنظمة اجلهادية

  اخلضوع مابني موظفي املنظمةتواضع و ال

  تفضيل املصاحل العامة بواسطة مديري

  البسالة والشجاعة يف اختاذ القرارات اإلدارية

  دعم املنظمة للموظفني الذين يراعون األخالق والقيم األخالقية

ة املنظمة معنوي
  اجلهادية

  صلة محيمة وودية وعاطفية بني املديرين واملوظفني وجود

  التعاطف يف املنظمة وجود

  اهتمام خاص بالکرامة العالية للقوة اإلنسانية من جانب املنظمة

  اختاذ وإجراء الواجبات والقيم الدينية يف املنظمة

  علی تعليم الشؤون الدينية يف املنظمة کيدأتال

  دعم املنظمة للموظفني الذين أدوا الواجبات الدينية واحرتموا القيم الدينية

ووصــــــف مكونــــــات يف جمــــــال کشــــــف ، يف دراســــــة )1395(للطيفــــــي وآخــــــرون ا كوکــــــذل
، رتاتيجياتســـاالحـــّددوا أن مکونـــات املنظمـــة اجلهاديـــة تشـــتمل علـــی:  التنظيمـــات اجلهاديـــة،

خصـائص ، لثقافـة التنظيميـةت، اخصـائص التفـاعال، القـوى العاملـة ، ميـزاتالكليـة السياسات
ـــ، امليـــزات التـــدريب والنمـــو، املـــديرين خصـــائص نظـــام ، ختـــاذ القـــرار والتقيـــيم واملراقبـــةة، إاهليكلي

، تتجلـی لنـا مکونـات ومؤشـرات املنظمـة اجلهاديـة 2. يف اجلـدول رقـم الرواتـب والوصـف البيئـي
  راسة املذکورة.يف الد
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  )1395، ي وآخرون(لطيف مکونات ومؤشرات المنظمة الجهادية .2 رقم جدولال

  المؤشرات  المکونات

  سرتاتيجياتاال

  غري حكومية

  نظرة عميقة وطويلة األمد وشاملة

  بتكار والشجاعةاال

  السياسات الكلية
  خدمة البؤساء

  الوعي بعداوة العدوان والصمود واملقاومة

  القوى العاملة زاتيم
  قصد القرب يف العمل

  معرفة سلسلة العالقات حىت اهلدف النهائي

  خصائص التفاعالت
  معرفة کاملة بالقدرات

  کثرية  تفاعالت خارجية

  الثقافة التنظيمية
  الثقايف ختياراال

  الثقافة اجلهادية

  خصائص املديرين

  الرائد واملثايل ديرامل

  التنسيق واإلشراف

  مقنعة وطارئة إدارة

  التدريب والنمو
  النمو والتعليمجمال 

  املدرسة اجلهادية

  اهليكلية زاتيامل

  الطارئ تلقائييكل الاهل

  التناقض مع البريوقراطية

  االستقالل البالغ

  إختاذ القرار
  ختاذ القرار الالمركزيإ

  وجملسية قرارات مقنعة

  واملراقبة التقييم
  حتکم النفس

  تفاعلي نظام حتكم

خصائص نظام 
  الرواتب

  الرواتباحلقوق و  على آلية نظرة

  عنصر اجلهاديال زقر  تأمني

  العدل شرط ضروري لنظام تعويض اخلدمة

  الوصف البيئي
  وصف موجز من املنظمة اجلهادية

  عدم دخول مدمر من اخلارج
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إلــی منــاذج مـــن األحبــاث الــيت تناولــت موضــوع املنظمــات اجلهاديـــة.  3 رقــم اجلــدول شــريي
موضــوع املنظمـة اجلهاديــة موضـوعا حــديثا ويتطلــب  زاليـاألحبـاث والدراســات، ال علـی أســاسو 

  دراسات أکثر ملعرفته.

  خلفية البحث. 3 رقم جدولال

  النتائج  موضوعال  الباحث

  )۱۳۹۵( آخرونو ي ميثم لطيف
 اتنظمحتديد ووصف مكونات امل

  اجلهادية

 ة تشتمل علی:اجلهادي نظمةمكونات امل بناًء على النتائج،
خصائص القوى ، السياسات الكلية، سرتاتيجياتاإل

التدريب ، خصائص القادة، الثقافة، التفاعالت، العاملة
، نظام احلقوق التقييم واملراقبة، ختاذ القرار، إهليكل، اوالنمو

  هادية.والرواتب، وصف حميطي للمنظمة اجل

آخرون و  حسيين يمهد
)۱۳۹۵(  

  تصميم منوذج للمنظمة اجلهادية
علی أساس النتائج، نظراً إلی املبدأ املصمم، تتشکل 

  .من ثالثة أبعاد: هيكلية وسلوكية وسياقيةاملنظمة اجلهادية 

  

  أسئلة البحث .3
 السؤال الرئيس: - 

 ؟جهاد البناءلتجربة وفقاً  ما هي عوامل منوذج املنظمة اجلهادية - 

 األسئلة الفرعية: - 

  ؟ةاجلهادي منظمةما هي العوامل املسببة لل - 

  ؟سياقية للمنظمة اجلهاديةما هي العوامل ال - 

  ؟نظمة اجلهاديةمليف اما هي العوامل املتداخلة  - 

  ؟ةاجلهادينظمة سرتاتيجيات تنفيذ املإما هي  - 

  ؟ةاجلهادي نظمةامل اآلثار املرتتبة علی ما هي - 
  

  منهجية البحث .4
املبــادئ املعرفيــة يف الدراســة احلاليــة متــت بصــلة إلــی إجتــاه التفســري والتأويــل. وــدف إجــراء 
هذا البحث سـوف ُيسـتخدم مـنهج البحـث النـوعي. يف الدراسـات النوعيـة مـن أجـل فهـم 
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وتبيـني املظـاهر االجتماعيــة، يـتم اسـتخدام البيانــات الـيت هـي حصــيلة املقـابالت، الوثــائق، 
الحظــــات التشــــارکية، الدراســــات املکتبيــــة وغريهــــا. والشــــکل التــــايل يظهــــر لنــــا طبقــــات امل

ـــة البحـــث مـــن طبقـــة  البحـــث علـــی أســـاس منـــوذج ســـاندرز. هـــذا النمـــوذج يتنـــاول منهجي
  البارادمي حتی تقنية مجع البيانات. 

 

  )saunders, et al, 2009: 138ساندرز (نموذج الطبقات البحثية ل .1 رقم شکلال

  منوذج البصل لعملية البحث

  املشاهدة، املقابلة، االستبيان، املستندات والوثائق

  التبيني والتنبؤ، االستکشاف والفهم، التوصيف
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، التجــــرييب، البيانــــات األســــاس، التــــارخيي، األجنــــاس البشــــرية، البحــــث كالتنقــــل، التماســــ
  اإلجرائي، دراسة احلالة

  املکتيب، امليداين، املختربي

  النوعية، الرتکيبية اإلحصائية،

  التعريفي، االستنتاج، االستنتاج التعريفي، التطبيقي

  األساسية، التطبيقية، التقييمية، التنموية

البــــارادمي الوضــــعية، البــــارادمي التفســــريية، البــــارادمي االنتقاديــــة، الرؤيــــة النســــوية (فمنيســــت)، 
  ة احلداثيةبارادمي نظرية الفوضی، بارادمي نظرية التعقيد، بارادمي النظر 

کمـا أن   .يةملـا بعـد الوضـعية والتفسـري ا ميباراد طبقة ، تندرج الدراسة احلالية يفبناًء علی هذا
مــن حيــث االســتنتاج أو و  .هــذه الدراســة توضــع مــن حيــث اهلــدف يف إطــار األحبــاث التنمويــة

ــــة اجتــــاه البحــــث،  نظــــرًا ،االســــتقراء دب مــــن حيــــث مجــــع األ فهــــو حبــــث اســــتقرائي.إلــــی نوعي
 مجــع البيانــات النوعيــة يفمنظــور  ة ومــنيــواخللفيــات املتخصصــة، فهــي دراســة مكتب املوضــوعي
اسـرتاتيجية الدراسـة احلاليـة  ، فإنّ جانب آخر من ميداين. حبثيعترب هذا البحث، ، فبيئة معينة

 تقنيــة ن ناحيــة أخــرى، فــإنمــ .وفهــم موضــوع مــا ستكشــافاألساســية الــيت ــتم بإ نظريــةالهــي 
  ).hakamian, 2015: 6(ة ات النوعية يف هذه الدراسة هي املقابلمجع البيان

حيــث  مبثابــة نظــام اتصــال نياســرتاوس وکــورب ــج ساســية علــیتعتــرب إســرتاتيجية النظريــة األ
جـــوهر الواقـــائع الـــيت هلـــا روابـــط متقابلـــة. يف هـــذا اـــال،  لباحـــث مـــن خاللـــه اختبـــاريســـتطيع ا

أقسـام مــن  إىل ثــالث نياســرتاوس وکـورب ية علــی ـجساسـنظريــة األالسـرتاتيجية إمراحــل  نقسـمت
  .ختياريالرتميز املفتوح واحملوري واال

األساســية  ســرتاتيجية النظريــةالنــاتج مــن إ ميالبــاراد طُرحــت أســئلة هــذا البحــث علــی أســاس
العوامـل ، العوامل السـببيةوالذي يشتمل علی إنتاجات مثل:  نياسرتاوس وکوربعلی ضوء إجتاه 

يتجلـــی النمـــوذج  2ويف الشـــکل رقـــم  .نتـــائجســـرتاتيجيات والاال، العوامـــل املتداخلـــةساســـية، األ
  ساسية.سرتاتيجية النظرية األإمن  املفهومي احلاصل
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   نيضوء إتجاه استراوس وکورب یعل ةيلنظرية األساسل ميالباراد. نموذج 2الشکل رقم 

  )99: 1390، آخرونفرد و ي (داناي

 یعلـــ ةيلنظريـــة األساســـُتســـتخدم إســـرتاتيجية ا ،ةاجلهاديـــ نظمـــةصـــميم منـــوذج املمـــن أجـــل ت
 علـى البيانـات يؤكد النهج املنهجي للتنظري املستند إىل .)1391( نيضوء إجتاه اسرتاوس وکورب

 إجيــاد، و ختيــاريســتخدام خطــوات حتليــل البيانــات، مبــا يف ذلــك الرتميــز املفتــوح واحملــوري واالإ
يف هــذا التعريــف، هنــاك ثــالث مراحــل مــن  وصــف مرئــي للنظريــة املتولــدة. مــع منــوذج منطقــي

  لي نسلط الضوء علی شرح کل مرحلة من هذه املراحل:ا يويف م الرتميز.

عمليـــــة حتليليـــــة يـــــتم مـــــن خالهلـــــا حتديـــــد املفـــــاهيم  الرتميـــــز املفتـــــوح إن املفتـــــوح:الرتميـــــز  - 
 بـادئاملوإجيـاد  يقـوم الباحـث بتكـوين ،يف هـذه املرحلـة. واكتشاف ميزاا وأبعادهـا يف البيانـات

املقارنــــة  إن األساســـية للمعلومـــات حـــول الظــــاهرة قيـــد الدراســـة مـــن خــــالل جتزئـــة املعلومـــات.
الــداليل الــذي يــؤدي إىل  ثبــاتوالات، الفــوارق التشــا، تکشــف للباحــث املســتمرة للعالمــات

  ؛وأبعادهعنصر  بناء مفهوم أو

 النتائج

 املتداخلة العوامل

 اخللفية

  السببية العوامل املقولة املرکزية سرتاتيجياتاال
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إجيــاد و العناصـر بالعناصــر الــيت تنــدرج حتتهــا  عمليــة ربــط، الرتميــز احملــوري الرتميـز احملــوري: - 
التشـــفري حمـــوري ألن ، يســـمى هـــذا الرتميـــز علـــى مســـتوى امليـــزات واألبعـــاد. صـــلة بـــني العناصـــر
نظــر .عنصــر البحــث حيــدث حــول حمــور

ُ
، عنصــرا مــن مرحلــة الرتميــز يف هــذه املرحلــة، خيتــار امل

والعناصــر األخــری  األخــرى بــه.العناصــر  يف مركــز العمليــة قيــد الدراســة، مث يــربطاملفتــوح وجيعلــه 
جــراءات (اال ســرتاتيجياتاال الســببية (العوامــل الــيت تــؤثر علــى الظــاهرة املركزيــة)،عوامــل الهــي: 

والعامـة اصـة واملتداخلة (العوامل البيئية اخل العوامل األساسية اليت تتم استجابة للظاهرة املركزية)،
  سرتاتيجيات)؛من تطبيق االنتاجات احلاصلة (اإلوالنتائج  سرتاتيجيات)اليت تؤثر على اال

 العالقـات بـنيمـن  : يف هـذه املرحلـة مـن الرتميـز يكتـب الباحـث نظريـةاالختياري لرتميزا - 
أساســـي، تقـــدم هـــذه النظريـــة وصـــًفا . علـــی إطـــار الرتميـــز احملـــوريالعناصـــر املوجـــودة يف منـــوذج 

  ).94: 1394، آخرونفرد و  يي(دانا جتريديًا للعملية املدروسة يف البحث
  

 صحة وموثوقية البحث. 5

يعــد ، أســاس البيانــات يف تنظــري )،1998کرســول (  عتقــديصــحة البحــث، کمــا  دييــيف قســم تأ
ســـرتاتيجيات اال. وهلـــذا الســـبب إّن أهـــّم مـــن عمليـــة البحـــث فعـــاًال  التحقـــق مـــن الصـــحة جـــزءًا

معـــايري  إن املقرتحـــة إلجـــراء عمليـــات تـــدقيق البحـــوث هـــي يف صـــميم عمليـــات هـــذه الطريقـــة.
  ما يلي:تجلی يف تأساس البيانات  التحقق من صحة تنظري

 ســعی ذلك الرتميــز يف هــذا البحــث،حساســية الباحــث: يف عمليــة إجــراء املقــابالت وكــ - 
توجيــــه اإلجابــــات املكــــررة إىل مفــــاهيم أحــــدث بنــــاًء علــــى عمليــــة حتليــــل املقارنــــة يف الباحــــث 

 ؛املستمرة وأيًضا إلزالة الرموز املماثلة أو املكررة

 أسـلوب بـني سـؤال البحـث وعناصـرة، التوافـق متاسـك املنهجيـ يضـمن :ةمتاسك املنهجي - 
مـع أسـلوب ناسـقاً كونات البحث النـوعي أن يكـون سـؤال البحـث متيتطلب ترابط م البحث.

 طروحـــــةاألســـــئلة املنظـــــراً إلـــــی أن  البحـــــث الـــــذي يتكيـــــف مـــــع بيانـــــات وإجـــــراءات التحليـــــل.
شــري ، وييةنظريــة األساســاليف إســرتاتيجية  نيکــوربو للمقــابالت تســتند إىل إطــار عمــل اســرتاوس 

سـرتاتيجيات إلاإلی إحـدی مـن العوامـل السـببية، السـياقية، املتداخلـة،  كل سؤال على األقل  يف
 وأسلوب البحث؛بني األسئلة ناسق وتالئم هناك تالنتائج، فلهذا و 
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سـتخدام األشـخاص الـذين لـديهم أفضـل اجيـب  البحث النوعي عينية : يفعينةمالءمة ال - 
أن نظـرا إلـی (؛ جودة البيانـات ع حتسنيالطبقات م هذا يضمن كفاءة وفعالية معرفة باملوضوع.

البنــاء يف هــذا البحــث، جهــاد  يُنظــر إليــه مــن خــالل مقاربــة لتجربــة ةاجلهاديــ نظمــةموضــوع امل
جهـاد البنّـاء السـابقني الـذين هـم  مدراء ومسؤويلجيري املقابالت مع  لذلك حاول الباحث أن

  ؛يف هذا اال)على دراية بالقضايا املتعلقة باإلدارة اجلهادية واخلربة الالزمة 

مجــع وحتليــل البيانــات يف وقــت واحــد: التفاعــل املتبــادل بــني البيانــات والتحليــل هــو جــوهر 
قــام الباحــث بعــد كــل مقابلــة بــالرتميز اخلــاص ــا ا البحــث يف هــذ حتقيــق الصــالحية واملوثوقيــة.

ت مـن أجـل وحاول توجيه األسئلة يف املقابالت التالية بطريقة رفض املستجوبون تكرار اإلجابا
  ).128: 1394، آخرونفرد و  ييبأفضل طريقة (داناة اجلهادينظمة تشبع النظرية يف منوذج امل

 نياســــرتواس وکــــورب أســــلوب أخــــرى، لتأكيــــد مصــــداقية البحــــث، مت اســــتخدام جهــــةمــــن 
ــــة األساســــاليف إســــرتاتيجية الــــذي قــــدموه  )1992(  نياســــرتاوس وکــــورب كــــل مــــن  قــــدم .يةنظري
أربعــة معــايري عامــة  موثوقيــة عمليــة البحــث اخلاصــة بتنظــري أســاس البيانــات،لتقيــيم ، )1992(

  علی ما يلي:واليت تشمل 

  املطابقة:

  هل املفاهيم ناجتة عن البيانات اليت متت مراجعتها؟ - 

وفيمــا يتعلــق مبعــايري املطابقــة، فقــد اســتخلص الباحــث كــل املفــاهيم الــيت حــددها يف مرحلــة 
لـديهم  البنـاء الـذين ى مقـابالت مـع مـدراء ومسـؤولني سـابقني يف جهـادالرتميز املفتوح، بناًء عل

  مثاين سنوات من اخلربة يف الدفاع املقدس.

  قدرة الفهم:

  بشكل منهجي؟ معا هل املفاهيم معرتف ا ومرتابطة - 

  بشكل جيد؟ کونةمعناصر وهل الهومية هل توجد روابط مف - 

أســئلة املقابلــة علــى هلــذا تعتمــد منهجــي، و إطــار عمــل  كهنــا نيــج اســرتاوس وکــوربإن يف 
 هذا اإلطار من البداية واملفاهيم املستخرجة يف اإلجابات واملرتبطة مبقاربة منهجية.
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  التعميم:قدرة 

  الظروف املختلفة؟ بشکل قادرة لقبول هل مت إنتاج النظرية - 

  ؤثر على الظاهرة قيد الدراسة؟يقد ذي األكرب ال عاملهل مت وصف ال - 

أن البحث النوعي ليس قابالً للتعميم على نطاق واسع، فقـد حـاول الباحـث اعتماداً علی 
، ومـن ناحيـة أخـرى، يف ةاجلهاديـ منظمـةحتديد التغريات يف العوامل الكامنة والعوامل السـببية لل

اســـتطاع أن يتنـــاول التحـــديات الـــيت مـــن املمکـــن أن جتعـــل عثـــرة يف ســـبيل  العوامـــل املتداخلـــة،
  املنظمة اجلهادية.استقرار 

  السيطرة:

  هل تبدو النتائج النظرية مهمة؟

 اســـتخالص مفـــاهيم جديـــدة يف جمـــال ، متإىل أن يف مراحـــل الرتميـــز املفتـــوح واحملـــوري نظـــراً 
، لـذلك املقصـودة اإلدارة اجلهادية والتنظيم اجلهادي وكيفية ترسيخ وتنفيذ هـذا املفهـوم يف البيئـة

  ي علی نتائج هامة.هذا البحث حيتو  ميكن القول إن
  

  المشاركون في البحث .6

 البنــاء مــديرين ومســؤولني ســابقني يف جهــادتشــتمل علــی  البيئــة البحثيــة يف هــذه الدراســةإن 
ملشــــاركة يف مثــــاين ســــنوات مــــن أن لــــديهم جتربــــة ا ممــــن لــــديهم خــــربات إداريــــة باإلضــــافة إىل

  املقدس. الدفاع

، اليف هـذا اـ أخذ العينات النظريـة.تکون علی هيئة  طريقة أخذ العينات يف هذا البحث
  مقابلة مع أعضاء البيئة البحثية. 20مت إجراء 

  

  نتائج البحث .7

إسـرتاتيجية  توظيـف مت ،هاد البنـاءج على أساس جتربة ةاجلهادي نظمةمن أجل تصميم منوذج امل
ثــالث مراحــل مــن  ميــزالرت يف هــذا الــنهج، يتضــمن  .نياســرتاوس وکــورب لــنهج يةنظريــة األساســال
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نتـــائج حتليـــل وســـوف نعـــرض يف مابعـــد  .ميـــز االختيـــارياحملـــوري والرت  ميـــزاملفتـــوح والرت ميـــز الرت 
  .سرتاتيجيةالبيانات النوعية الناجتة عن هذه اال

  البناء؟  جهاد  مع مقاربة جتربة ةاجلهادي منظمةالعوامل املسببة لل هي السؤال األول: ما - 

 تطلـق علـیفـإن العوامـل السـببية  ،نياسـرتاوس وکـورب ـج حسـبعلى  ةساسييف النظرية األ
سـرتاتيجيات تلك املفاهيم اليت تؤثر بشـكل عـام ويف شـكل جمموعـة مـن الرمـوز احملـددة علـى اال

 دراســـة إىليهـــدف الســـؤال األول مـــن البحـــث  .نتـــائجوالعوامـــل الســـياقية والعوامـــل املتداخلـــة وال
جهــــاد البنــــاء. إن  قــــائم علــــى جتربــــةالنهج املــــانطالقــــا مــــن  ةديــــاجلها منظمــــةالعوامــــل املســــببة لل

 الذي جتـري معـه املقابلـة من الشخص األول عريفهابالعوامل السببية، واليت يتم تيتعلق  )A(رمز
)A1) إىل الشــــخص العشــــرين (A20.(  يبــــني اجلــــدول التــــايل نتــــائج الرتميــــز املفتــــوح واحملــــوري

  اء.هاد البنج قائم على جتربةالنهج املللعوامل السببية للتنظيم اجلهادي بناء على 

  ئج الترميز المفتوح والمحوري للعوامل السببية. نتا3 رقم جدولال

  الرموز المحورية  الرموز المفتوحة الترميز

A2 املسئولية واالستقالل  

  ألهداف والدوافعا

A5 يجتماعالتعامل اال  

A1  وضوح غرض اجلهاد  

A4 يف األعمال اجلهادية تنوعال  

A15 إجياد التواصل مع الزمالء  

A19  إجياد التواصل مع الناس يف خارج املنظمة  

A6 م مساعدة اآلخرين واالهتمام  

A18  التأثري على اآلخرين  

A2  حل النزاعات والتفاوض  

A4  باشر مع الناساملالعمل  

A11  إرشاد وقيادة اآلخرين  

A19   القویجذب  

A8 مراقبة ومعاجلة املوارد  

A9  يجهادة واجب وياهل  

A6  األمهية املعنوية للواجبات اجلهادية  
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  الرموز المحورية  الرموز المفتوحة الترميز

A14 النمو والتعليم  

A5 ةشارکامل  

A9  ةسئوليقبول امل  

A6 رتباطاتاال  

A8 خصخصة الواجب اجلهادي  

  اهلياکل

A18  جتاهاتاألدوات واالخصخصة  

A15 تبسيط املهام اجلهادية  

A7 برجمة األعمال واملهام  

A20 تنظيم وختطيط وحتديد أولويات العمل  

A5 توثيق وتسجيل املعلومات لآلخرين  

A8 تبسيط املهارات  

A5 مع العمل اخلطي تکرارال  

A7 الوقت الضائع  

A13 تعيني احلرکة  

A8 اجللوس  

  البيئة املادية

A7  تصميم تقنية أو منوذج  

A18 لصمودا  

A18 القوى العقلية واجلسدية  

A19  ممارسة النشاطات البدنية العامة  

A6  الرتكيز والتوتر  

A14 الكمبيوترالعمل ب  

A5 الضوضاء  

A19  األحوال اجلوية  

A8 األمان  

A7 ن الراحةزم  

A13  املستمرةالنشاطات  

A8  اجلسدية والعقلية یقياس القو  

A7  اجلهد الدائم  

A18 العوامل العقلية  السيطرة على األنشطة العشوائية  
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  الرموز المحورية  الرموز المفتوحة الترميز

A18 معرفة األهداف والنشاطات  

A19  الضغوط النفسية  

A1 رتباط املرئي والسمعياال  

A1  ضروريات العمل  

A2 إختاذ القرار وحّل املسائل  

A5  احملتویفهم  

A1  الرياضية تاهار امل  

A4 املهارات الفلسفية  

A5 إدارة الوقت  

A19  علم النفس  

A16 التفکري املبدع  

A8  حتديث املعرفة  

A2  تطوير األهداف واالسرتاتيجيات  

A4 اإلثارة  

A11   ّمدى وضوح أهداف العدو  

عناصــر  أن ساســيةســرتاتيجية النظريــة األإعــن  ةأظهـرت نتــائج الرتميــز املفتــوح واحملــوري الناجتــ
العوامـل املسـببة  طبقـة األهداف والدوافع والبىن والبيئـة املاديـة والعوامـل العقليـة تقـع يفومؤلفات 

  جتربة جهاد البناء.بناًء على ج  ةجلهاديمنظمة الل

  ؟بناءجهاد ال جتربةة علی أساس اجلهاديمنظمة السؤال الثاين: ما هي العوامل األساسية لل

هــــي  رئيســــية،، فــــإن العوامــــل الني، اســــتناًدا إىل ــــج اســــرتاوس وکــــوربساســــيةيف النظريــــة األ
علــى ــج قــائم علــى ة هاديــاجل لمنظمــةجمموعــة املتطلبــات والســياقات الــيت تــوفر البيئــة الالزمــة ل

رئيســـية للمنظمـــة العوامـــل ال دراســـة يســـعى الســـؤال الثـــاين مـــن البحـــث إىل جتربـــة جهـــاد البنـــاء.
ـــاًء علـــى هاديـــة اجل ـــةالنهج املـــبن العوامـــل يشـــري إلـــی  )B(إن رمـــز  ء.اهـــاد البنـــج قـــائم علـــى جترب

العشــرين  الشــخص ) إىلB1( الــذي جتــري معــه املقابلــة األساســية احملــددة مــن الشــخص األول
)B20ـــائج الرتميـــز املفتـــوح واحملـــوري للعوامـــل األ  نظمـــةيف امل ساســـية). يوضـــح اجلـــدول التـــايل نت

  .بناًء على ج يعتمد على جتربة اجلهاد البناءة اجلهادي
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   نتائج الترميز المفتوح والمحوري للمبادئ .4رقم  جدولال

  الرموز المحورية  الرموز المفتوحة  الترميز

B2  الشفافية يف املعلومات  

  الثقافة اجلهادية

B4  نقد املديرينحق  

B11 املخاطرة  

B14 توکلالميان و اإل  

B17  عدم العدالةالکفاح مع  

B18 خدمة الناس  

B2 اإليثار والتضحية بالنفس  

B7 التلقائية والعفوية يف اإلرادة والتصميم  

B1  الرأمسايل قتصاداالنقد  

B13 لتوجه حنو القيمةا  

B12 الدميقراطية التنظيمية  

B1 منذجة الشخصيات اجلهادية  

B20 الشفافية لصاحل أصحاب املصلحة  

B2  التعبريحرية  

B20 القدرة على فهم وحل القضايا اجلهادية  

  الوعي اجلهادي

B2 ستداللقوة اإل  

B3  والربجمة قوة التخطيط  

B3 نتزاعياال القدرة على التفكري  

B2 رتباط باملفاهيم اجلهاديةالقدرة على اال  

B1  ّم القضايا اجلهاديةالقدرات العقلية يف تعل  

B8  حول العامل منفعية غرينظرة  

B15 الوعي بأن كل شيء من عند اهللا  

B13 الشهادة یستعداد الذهين والنفسي للحصول علاال  

  االستشهاد

B13 قبول الشهادة كمثال وفكرة لفهم العامل  

B1 ستشهاد كأعلى مستوى من كمال اإلنسانقبول اال  

B10 ستشهاد وتعزيزهاتنمية ثقافة اال  

B19  االستشهاد، أهّم تقنية لتخويف العدوّ االطالع علی أن  

B18 تمع والوحدة كتماسستشهاد كأفضل منوذج ثقايف للفهم االيف ا  

B5  ستشهادعاشوراء كأفضل منوذج لال أن واقعة تصور  
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أن مقـوالت  ساسـيةعـن إسـرتاتيجية النظريـة األ ةأظهرت نتائج الرتميز املفتوح واحملوري الناجتـ
 ةاجلهاديــنظمــة الثقافـة اجلهاديــة والــوعي اجلهـادي واالستشــهاد هــي األســس الضـرورية لتطبيــق امل

  جهاد البناء. على ج قائم على جتربة

  هاد البناء؟ج يف مقاربة جتربة ةاجلهادي منظمةالسؤال الثالث: ما هي العوامل املتداخلة لل

فــــإن العوامــــل املتداخلــــة هــــي  ،نياســــرتاوس وکــــوربة علــــى أســــاس ــــج ساســــييف النظريــــة األ
هــذه العوامــل تظهــر  ســرتاتيجيات.جمموعــة مــن العوامــل الــيت تــؤثر بشــكل غــري مباشــر علــى اإل

، ترتكـــز العوامـــل املتداخلـــة بشـــكل أكـــرب ا البحــثيف هـــذ عــادة يف شـــكل حتـــديات أو عقبـــات.
ويهـدف السـؤال الثـاين  .ةادياجله نظمةعلى خصائص القوى البشرية اجلهادية لتعزيز أهداف امل

 انطالقا من منهج يعتمد علـى جتربـة ةهاديمنظمة اجلالعوامل املتداخلة لل معاجلة من البحث إىل
الــذي جتــري  العوامــل املتداخلــة احملــددة مــن الشــخص األوليتعلــق ب )Cرمــز (إّن  جهــاد البنــاء.
ني نتــائج الرتميــز املفتــوح واجلــدول التــايل يبــ ).C20) إىل الشــخص العشــرين (C1( معــه املقابلــة

  جهاد البناء. منهج يعتمد على جتربةضوء  علىة اجلهادي منظمةواحملوري للعوامل املتداخلة لل

  نتائج الترميز المفتوح والمحوري للمتداخلين .5 رقم جدولال

  الرموز المحورية  الرموز المفتوحة الترميز

C1 العادة والرغبة يف البريوقراطية  

  اإلداريةالتحديات 

C1 موضوع املشاركة والبعد عن اجلهادإلی  توجه املديرون أكثر من الالزم  

C1 عدم وجود إدارة سليمة للمشاكل القانونية  

C1 عدم إملام املديرين بثقافة اجلهاد  

C2 تضارب مصاحل القوى اجلهادية ورؤسائها  

C2   اجلهادية وقوات املنظمةالقضايا املتعلقة باإلدارة املقارنة بني القوات  

C2  عدم كفاءة املديرين اجلدد  

C12 ختالفات اإلدارية يف إدارة األزماتاال  

C3 مشاكل اإلدارة الثقافية التكيفية يف املناطق احملرومة  

  التحديات الثقافية
C3 مع األمناط احملليةة اجلهاديمنظمة التناقض الثقايف لل  

C13  املشاركة البيئيةالقدرة على عدم وجود  

C4 إمهال آثار الثقافة الرأمسالية على القوى اجلهادية  
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  الرموز المحورية  الرموز المفتوحة الترميز

C4  إمهال اإلخفاقات والتفاعالت واملشاكل الثقافية  

C4  طلب العافية واملاديةالتقليل من املشاكل النامجة عن  

C4 الکثرية بريوقراطيةال  

  التحديات التنظيمية

C5 الرتکيز العايل  

C5  الالمتناهي حلجم املنظمةالکرب  

C5 قانونالتوجه املفرط لل  

C15  املفرط علی التعرف يدأکتال  

C5  االبتعاد عن األجواء احلميمية  

C16 عدم املرونة  

C10 املنظمة اجلهادية املشاكل القانونية يف إنشاء  

  التحديات القانونية

C11 عدم وجود إدارة فعالة للقضايا القانونية  

C11 عدم الشفافية يف املسؤوليات اجلهادية  

C11 عدم وجود بنية حتتية قانونية لدعم التنظيمات اجلهادية  

C11 غموض يف القوانني والسياسات اليت تشرف على التنظيمات اجلهاديةال  

عناصــر  أن ساســيةســرتاتيجية النظريــة األاعــن  ةأظهــرت نتــائج الرتميــز املفتــوح واحملــوري الناجتــ
التحديات التنظيمية والتحديات القانونية هـي مـن بـني ، التحديات الثقافية، التحديات اإلدارية
  هاد البناء.ج ج جتربةأساس  علىة اجلهادي منظمةالعوامل املتداخلة لل

 جتربــــة ة علــــی أســــاساجلهاديــــ منظمــــةســــرتاتيجيات التنفيذيــــة للالســــؤال الرابــــع: مــــا هــــي اال
  البناء؟  هادج

ســرتاتيجيات هــي نفــس ، فــإن االنياســرتاوس وکــورب علــى أســاس ــج ساســيةأليف النظريــة ا
إن  جهـــاد البنـــاء. علـــى أســـاس ـــج قـــائم علـــى جتربـــة ةاجلهاديـــنظمـــة ســـرتاتيجيات لتطبيـــق املاال

 انطالقـاً مـن مـنهج ةاجلهاديـ نظمـةسـرتاتيجيات املاإىل دراسة  ، يهدفالسؤال الرابع من البحث
الـذي جتـري  سرتاتيجيات احملددة مـن الشـخص األولإلخيتص ب )F(إن رمز  هاد البناء.جتربة ج

ـــائج الرتميـــز املفتـــوح يبـــني  ).F20) إىل الشـــخص العشـــرين (F1( معـــه املقابلـــة اجلـــدول التـــايل نت
  اء.على أساس ج جتربة اجلهاد البنة اجلهادينظمة سرتاتيجيات تنفيذ املواحملوري إل
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  والمحوري لإلستراتيجياتئج الترميز المفتوح . نتا6 رقم جدولال

  الرموز المحورية  الرموز المفتوحة الترميز

F5 ال بريوقراطية  

  تشكيل منظمة الظل

F6 تكوين هرم الظل يف اهلياكل التنظيمية  

F1 العالقات الطوقية يف هرم الظل  

F1 التسلسل اهلرمي الصفري  

F12 ومنعطف هيكل مرن  

F12  اإلجراءات الشكليةالعالقات غري الرمسية مع  

F10 رتكيزال عدم  

F20 منظمة املشروع  

F12 العملية على املستوى التشغيلي  

F10  :أضعاف عدد القوات اجلهادية يف هرم الظل ۳عدد القوات الكلية يف التنظيم  

F2 محاية املعلومات السرية ملنظمة الظل  

F5 ةفرتاضياال تالتواصال  

F5 التعقيد املنخفض  

F6 اإلدارة الشبکية  

F2 العالقات الدائرية  

F3 تنظيم املصفويفال  

F3 يديولوجيا يف دور وموقع اإلدارةاإل  

F1 شبكة تلفزيونية خمصصة ملفهوم اجلهاد إجياد  

 وسائل اإلعالم
  اجلماهريية

F12 اجلماهريية نشر الثقافة اجلهادية من خالل وسائل اإلعالم  

F15  اجلهادي الشيعي من خالل وسائل اإلعالمتعليم الفكر  

F16 نضال وسائل اإلعالم مع النظام الرأمسايل األمريكي يف وسائل اإلعالم  

F1  وحدة وروح اجلهاد يف وسائل اإلعالمالزيادة  

F1 األنشطة اإلعالنية على الشبكات االجتماعية  

  فرتاضيةالوسائط اال

F12 فرتاضيةالصحيح وتوضيح الفكر اجلهادي الشيعي يف الشبكات اال عليمالت  

F12 فرتاضيةيف الشبكات اال نياستقطاب وتشجيع الشباب اجلهادي  

F10  جتماعيةوتطوير اجلهادية يف الشبكات االتعريف  

F20 فرتاضيةأقصى امتصاص وأدىن تنافر يف الشبكات اال  

F12 إدارة قائمة على   القوىدور إدارة ، يديولوجياتتلعب اإل
  يديولوجيات واملديرين عرب احلدوداإل F10  يديولوجيةاإل
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  الرموز المحورية  الرموز المفتوحة الترميز

F20 لتزام بقيادة مجهورية إيران اإلسالميةاال  

F15 التمسك بالقيادة اجلهادية لوالية الفقيه  

F15 تقود األدوار، يديولوجياتاال  

F16 اجلهادية الكثري من القوى البشرية، تتولی برجمة يديولوجياتاإل  

F2 دور اإلدارة األخالقية ضاً أي يديولوجياتتلعب اإل  

F3 يديولوجية بشكل صحيحاألهداف اإل فهماألكرب ل العدو ضرورة معرفة  

F3  يديولوجيااألعداء الصغار لفهم األغراض الفرعية لإلضرورة معرفة  

F1 اإليديولوجية أهداف ومقاصد فهمل، لتزام بوالية الفقيهاال  

عناصـر،  أن ساسـيةأظهرت نتائج الرتميز املفتـوح واحملـوري النـاتج عـن إسـرتاتيجية النظريـة األ
يــديولوجيا هــي مــن فرتاضــية واإلدارة القائمــة علــى اإلتنظـيم الظــل ووســائل اإلعــالم والوســائط اال

    .هاد البناءج جتربة جأساس  علىة اجلهادي منظمةسرتاتيجيات التنفيذ للابني 

  هاد البناء؟ج جتربةة  علی أساس هادياملنظمة اجل اخلامس: ما هي نتائج تطبيقالسؤال 

، تكـــون النتـــائج مماثلـــة لنتـــائج نياســـرتاوس وکـــورب ، القائمـــة علـــى ـــجساســـيةيف النظريـــة األ 
ويهــدف الســؤال اخلــامس مــن  هــاد البنــاء.ج جتربــة ــجة علــی اجلهاديــ نظمــةوإجنــازات تنفيــذ امل

يشــري الرمــز  اء.هــاد البنــج جتربــة علــى مــنهجة هاديــاملنظمــة اجل ج تطبيــقالبحــث إىل دراســة نتــائ
)E( الــــذي جتــــری معــــه املقابلــــة احملــــددة مــــن الشــــخص األولنتــــائج ) إىل الE1 إىل الشــــخص (

ق املنظمـــة يوضـــح اجلـــدول التـــايل نتـــائج الرتميـــز املفتـــوح واحملـــوري لنتـــائج تطبيـــ ).E20العشـــرين (
  هاد البناء.جعلى أساس منهج قائم على جتربة اجلهادية 

  ئج الترميز المفتوح والمحوري للنتائج. نتا7 رقم جدولال

  الرموز المحورية  الرموز المفتوحة الترميز

E1 والوعي زيادة املعلومات  

قدرات املتطوعني تطوير 
  اجلهاديني

E10  تمعزيادة املشاركة يف ا  

E1  تمعللمناطق احملرومةزيادة حساسية ا  

E20  زيادة النشاط التطوعي  

E19 املنظمة اجلهادية القدرة على املراقبة املباشرة ألنشطة  

E12  اجلماهريي زيادة احلضور  
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  الرموز المحورية  الرموز المفتوحة الترميز

E3  زيادة املشاركة العامة  

E10  تقوية وتوسيع الفضاء املدين  

E12 زيادة قدرة املنظمات التطوعية  

سرتاتيجيات حتسني اال
  اجلهادية

E16  للموارد املالية فضلستخدام األاال  

E16  ل لقوات املتطوعنيفضاالستخدام األ  

E16   التنظيمات اجلهادية على التأثري يف السياسات اتزيادة قدر  

E10  الناس سني وتطوير التواصل معحت  

E19 األحزاب السياسية من استقاللية التنظيمات اجلهادية  

E10 الثقة زيادة القدرة على بناء  

E10 اجلهادية واألهايل حتسني التواصل بني التنظيمات  

E10 زيادة القدرة االقتصادية  

E20 احلد من الفقر  

التنمية املستدامة للمناطق 
  احملرومة

E20 حتسني نوعية احلياة الريفية  

E4 التنمية املستدامة للمناطق الريفية  

E8  الريفيةاألمان والراحة املعيشية يف املناطق  

E5 الفجوة االجتماعية تقليل  

E5 زيادة ثقة املواطنني  

E6 جتماعيةزيادة العدالة اال  

E6 تنمية الوعي االجتماعي  

E18 النفسية ألبناء املناطق احملرومةو  العقلية تعزيز الصحة  

E10 للقدرات احمللية فضلاالستخدام األ  

E19 تقليل تكاليف اخلدمة  

عناصــر  أن ساســيةعــن إســرتاتيجية النظريــة األ ةالرتميــز املفتــوح واحملــوري الناجتــ أظهـرت نتــائج
سرتاتيجيات اجلهاديـة والتنميـة املسـتدامة للمنـاطق تنمية قدرات املتطوعني اجلهاديني وحتسني اإل

  .هاد البناءجتربة ج على ج احملرومة هي نتائج تطبيق التنظيم اجلهادي

 نياســــرتواس وکــــورب مـــع ــــج يةنظريــــة األساســــالســـرتاتيجية ايف هـــذا البحــــث، مت اســــتخدام 
لتقيـيم العالقـات احملتملـة  توظيفـه هو إطار عمل متماسـك ميكـن بارادميهذا ال للتشفري احملوري.

فيــه العوامــل  مبــا أن  ،املعيّنــة للظــاهرةاً شــامالً نســبي اً يــوفر فهمــجانــب آخــر،  ومــن العناصــر بــني
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سـرتاتيجيات اإلوتظهر ، املقولة احملورية هيو  لفاعل إىل نشاط معنيقود ات يتال يةالسببية والسياق
 أو تيسـريياً  صـعباً  وعوامل التدخل اليت تلعب دوراً  ،املركزية قولةإدراك املو  املعتمدة إلدارة املوقف

ويف مــا  ســرتاتيجيات املعتمــدة.اال نتــائجاملركزيــة، و  قولــةبســبب العوامــل الســببية والســياقية يف امل
  :ی لنا البارادمي البحثي يف هذه الدراسةيلي يتجل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  

  . نموذج الباراديم للمنظمة الجهادية علی ضوء تجربة جهاد البناء3الشکل رقم 

  النتائج

تنمية قدرات 
  املتطوعيني اجلهاديني

حتسني 
اإلسرتاتيجيات 

  اجلهادية
التنمية املستدامة 
للمناطق احملرومة 

 والريفية

  اإلستراتيجيات

 إجياد منظمة الظل •

 وسائل اإلعالم •

 الوسائط االفرتاضية •

اإلدارة القائمة علی  •

 اإليديولوجية

(الظاهرة 

  الرئيسية)

(اإلدارة القائمة  
 علی اإليديولوجية)

  العوامل السببية

 األهداف واحلوافز •

 اهلياکل •

 البيئة املادية •

 العوامل العقلية •

  

  العوامل السياقية

 الثقافة اجلهادية •
 الوعي اجلهادي •
  االستشهاد •

 

  العوامل المتداخلة

 التحديات اإلدارية •
 التحديات الثقافية •
 التحديات التنظيمية •
 التحديات القانونية •

الظاهرة الرئيسية 
أو املقولة احملورية 

اليت يريد 
الباحث 

اکتشافها 
 وحتديدها
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فقــد مت حتديــد  منــوذج شــرتاوس وكــوربني، نيســرتاوس وکــورببــارادمي ال كمــا يتضــح مــن منــوذج
املتعلقــة  نتــائجســرتاتيجيات الفعالــة والالعوامــل الســببية والعوامــل الســياقية والعوامــل املتداخلــة واال

  جهاد البناء. بناًء على ج قائم على جتربة ةجلهادينظمة ابامل

  

  مناقشة واستنتاج .8

اســــرتاوس  هجية علــــی أســــاس مــــنيــــة األساســــظر الناملرحلــــة األخــــرية مــــن الرتميــــز يف إســــرتاتيجية 
تكامــل النظريـة وصــقلها، وهــو  ختيـاريالرتميــز االالغـرض مــن  .ختيــاريهــي الرتميـز اال، نيوکـورب

يف البحـث.  ة املركزية املوضـوع الرئيسـيقولمتثل امل .املقولة املرکزية أمر ممكن من خالل اكتشاف
بضـــع كلمـــات وتظهـــر موضـــوع البحـــث  يف مجيـــع التحلـــيالت جتمـــع حصـــيلة املركزيـــةإن املقولـــة 

كـون ي» يـديولوجيااإلدارة القائمـة علـى اإل«عنوان إّن  هذا التعريف، مفهوم النظر إىلب بأكمله.
باإلضـافة إىل  .قدم للمتلقني نظرة جيدة حـول البحـث بأکملـهألنه ي تختياري،مناسًبا للرتميز ال

هـاد البنـاء، يواجـه ج ربـةجت ـج علـی أسـاس الظـل منظمـة ، من أجل تنفيذشاهدنا وكما ،ذلك
  العديد من التحديات.

قتصاد البالد وأمهيـة االهتمـام باملنـاطق احملرومـة يف اواليوم، وبسبب العقوبات املفروضة على 
، فـإن الظـروف بالغـة. يف هـذا اـال الـبالد، فـإن موضـوع اإلدارة والتنظيمـات اجلهاديـة لـه أمهيـة

 عوامـل مثـل أهـداف ودوافـع اجلهـاد،تتمثـل يف  هاد البنـاء،ج ةجترب الظل مع ج نظمةالسببية مل
 وريــةتــؤثر هــذه العوامــل بشــكل مباشــر علــى الظــاهرة احمل البيئــة املاديــة والعوامــل العقليــة. ،اهلياکـل

  هاد البناء.ج جتربةعلی أساس  الظل منظمةيف منوذج 

، هنـاك عوامـل هـاد البنـاءج ربـةعلـی ـج جت الظـل منظمةمن أجل تطبيق من جانب آخر، 
ؤثر هــذه العوامــل املتداخلــة علــى  تــ يديولوجيــة.يف اإلدارة اال صــعباً  دوراً  ا تلعــبمتداخلــة جتعلهــ

 هـــاد البنـــاء.جالظـــل مـــع ـــج لتجربـــة منظمـــة  ســـرتاتيجيات تنفيـــذإكـــل مـــن الظـــروف الســـببية و 
 :هــــاد البنــــاء قضــــايا مثــــلج جتربــــة الظــــل مـــع ــــج منظمــــة تشـــمل العوامــــل املتداخلــــة يف تنفيــــذ

  التحديات التنظيمية والتحديات القانونية.، التحديات الثقافية، التحديات اإلدارية
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 منظمــة ســرتاتيجيات تنفيــذإ علــى ذكرنــا، فــإن هــذه التحــديات والعقبــات تــؤثر أيضــاً کمــا 
الظـل ووسـائل  ةسرتاتيجيات تشكيل منظموتشمل هذه اإل جهاد البناء.علی ضوء جتربة  الظل

  .يديولوجيةفرتاضية واإلدارة اإلاإلعالم والوسائط اال

 مـن الضـروري هـاد البنـاء،ج ربةعلی ج جت الظل منظمة من ناحية أخرى، من أجل تطبيق
تـؤثر  يديولوجيـة.توفري األسس واملتطلبات لتهيئة الظروف خللق مسـاحة لـإلدارة علـى أسـاس اإل

العوامـل . إن البنـاء هـادج جتربـةعلـی أسـاس  الظلمنظمة  سرتاتيجيات تنفيذاهذه العوامل على 
مثــل الثقافــة  تتجلــی يف عوامــل هــاد البنــاءج ربــةجت ــجعلــی  الظــل منظمــة األساســية يف تنفيــذ

  ستشهاد.االالوعي اجلهادي و ، اجلهادية

هـاد البنـاء، هلـا ج جتربـةعلـی ضـوء  الظـل منظمـة سـرتاتيجيات تنفيـذامن ناحية أخرى، فـإن 
وتشـمل هـذه  يـيم اإلدارة علـى أسـاس اإليـديولوجيا.نتائج وإجنازات توفر القـدرة علـى قيـاس وتق

والتنميـــــة  اجلهاديـــــة ســـــرتاتيجياتالســـــني احت العواقـــــب تطـــــوير قـــــدرات املتطـــــوعني اجلهـــــاديني،
  املستدامة للمناطق احملرومة.

هــاد ج الثــورة اإلســالمية يف منظمــات مثــل عقــبكانــت جتربــة اإلدارة اجلهاديــة يف الــبالد و 
اتمــع يف  مســاعدة الفئــات احملرومــةتتجلــی يف  التنظيمــات، حيــث أن أکثــر فعاليــة هــذه البنــاء

حاليــاً عنــدما تقــع األزمــات الطبيعيــة أو و  قتصــادية واملدنيــة للمنــاطق الريفيــة.االوكــذلك التنميــة 
ــــری وجنــــرب بوضــــوح  ــــا ن ــــال،، اإلدارة اجلهاديــــةاإلنســــانية فإنن ــــد مــــن  أن علــــى ســــبيل املث العدي

الـــــزالزل أو  أزمـــــات اجلهاديـــــة أو املشـــــاريع اجلهاديـــــة يف الســـــنوات األخـــــرية، مثـــــل املعســـــكرات
علــى شــكل  تنطلــق . والقــوات اجلهاديــةجتعــل منطقــة مــن الــبالد يف أزمــات کثــريةالفيضــانات، 

أمهيـــة بالغـــة لـــثالث  كهنـــا يف هـــذه التجربـــة، إىل املنـــاطق املتضـــررة حلـــل هـــذه األزمـــات. منظمـــة
  .املشروع اجلهادي والقوى البشرية اجلهاديةل األزمة، وهي: ح عناصر

هاد البنـاء هـي يف وقـت األزمـات سـواء  ج إدارة املوارد البشرية يف فاعلية بعبارة أخرى، فإنو 
 عريــفبعــد وقــوع األزمــة، يــتم ت جتماعيــة.اقتصــادية أو اكانــت طبيعيــة أو بشــرية أو سياســية أو 

بــني إدارة املــوارد  إن الفــارق تطــوعني.املبتجنيــد  ةجهاديــمنظمــة  مشــروع جهــادي، يليــه تشــكيل
تكــون القــوى  ،هــو أن يف هــذا النمــوذجطروحــة النمــاذج األخــرى املمــع  ءاهــاد البنــج البشــرية يف
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البشــرية التطوعيـــة، ـــدف تقـــدمي اخلدمـــة أو حــل األزمـــات الطبيعيـــة أو البشـــرية، وـــدف إهلـــي 
  رومني واملصابني.احملإلی ساعدة وإا  علی شکل جمموعة تقدم امل وغري مادي،

جهاد البناء اليت مت إنشاؤها ـدف حـل املشـاكل واألزمـات يف فـرتات دوريـة  جتربةنظراً إلی 
علـى أننـا عنـدما نتحـدث عـن اجلهـاد، فإننـا نعـين حـل أزمـة أو مشـكلة سـتنتاج معينة، ميكـن اال

منـذ أن واجهـت اإلدارة اجلهاديـة  ، توجهـت األنظـار إلـیعلى سـبيل املثـال يف فرتة زمنية معينة.
  من العديد املنظمات يف البالد عقوبات غربية. 

تقسـيم  واخللفيـة البحثيـة يف جمـال اإلدارة اجلهاديـة، ميكـني من خالل مراجعة األدب النظـر 
الثقافـة  كفـاءات املـديرين اجلهـاديني،وهـي:   مخسـة حمـاورإلـی  الدراسات حول هذا املفهوم حمور

 . علـى سـبيل املثـال،ةاجلهاديـ نظمـةللمـوارد البشـرية ومكونـات املاخلصـائص اجلهاديـة ، اجلهاديـة
 ما يلي:تشتمل علی كفاءات القادة اجلهاديني إن الدراسات اليت تناولت موضوع  

هـای فـردی،  هـای مـدير جهـادی در سـه دسـته ويژگـی ): ويژگـی1393( يپـري علـ نعميت - 
 سازمانی؛ دينی و

مــدير جهــادی در ســه بعــد ســاختاری، ): ويژگــی هــای 1393( يوســعد آبــاد يلطيفــ - 
 زمينه ای؛ رفتاری و

 ): شناسايی شاخص های مديريت جهادی؛1393( سلطاين - 

حـول الثقافـة اجلهاديـة يف التنظيمـات كأحـد  مت إجراء العديد من األحباثعالوة علی هذا، 
البــاحثون التــاليون يف  اجتــه علــى ســبيل املثــال، املتطلبــات األساســية ألســلوب اإلدارة اجلهاديــة.

  ت مثل:دراساإلی إعمال جمال الثقافة اجلهادية 

 ): ويژگی های فرهنگ جهادی با توجه به وضعيت بومی؛1391( آخرونو  يمرتضو  - 

 ): شاخص های فرهنگ جهادی؛1395( آخرونو  يفره - 

 های فرهنگ جهادی در حوزه جامعه اسالمی؛ ): ويژگی1391( يونصريآباد يمرتضو  - 

تـوفري السـياقات  منوذجني من الدراسات يف جمـال اإلدارة اجلهاديـة، هلـا أمهيـة بالغـة يف كهنا
 بتحديـــد مكونـــات التنظيمـــات اجلهاديـــة،هـــذه الدراســـات تتعلـــق و  التنظيميـــة لـــإلدارة اجلهاديـــة،

  وهي مذكورة أدناه:
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 های سازمان های جهادی؛ ): ابعاد، ارکان و شاخص1395( آخرونو  حسيين - 

 ): مولفه ها و شاخص های سازمان جهادی؛1395( خرونآو  يلطيف - 

يـاري كفاءات املـوارد البشـرية اجلهاديـة، أجريـت دراسـة واحـدة فقـط مـن قبـل اهل  عينييف جمال ت
 املكونـــات الرئيســـية للمـــوارد البشـــرية اجلهاديـــةإن  ). يف هـــذه الدراســـة،1396اين وآخـــرون (جنـــبوز 

، الريـــادة، الوحـــدة، الـــدعم، لتســـامح، اعلـــى الرؤيـــةالرتكيـــز ، ضـــبط الـــنفسهتمـــام، اال تتجلـــی يف:
  لتوکل.لتزام العملي وا، االالقيمة األساسية، اليقظة، عتدالاال، حسن التوقيت، التواضع، الكرم

دراسة التجديد النظـري للبحـث، ميكـن اإلشـارة إىل أن العناصـر األساسـية للمـوارد يف جمال 
يـــديولوجيا، ممـــا جيعـــل هـــذا ستشـــهاد واإلهـــي االة اجلهاديـــنظمـــة البشـــرية اجلهاديـــة يف منـــوذج امل

يف جمــال إدارة  طروحــةرمبــا يف النمــاذج امل النمــوذج خمتلًفــا عــن النمــاذج األخــرى للمــوارد البشــرية.
يف حــال أن  املــوارد البشــرية، تكــون األولويــة واملهمــة يف املقــام األول هــي حتقيــق فوائــد املنظمــة.

يس أو حـل املشـاكل األساسـية للشـعب، ولـ مـا حـل أزمـةهـدفها الوحيـد هـو ، هاديةاجلاملنظمة 
  .أي منفعة مالية يف هذه األثناءنظر إلی  كهنا

بشـكل كبـري يف يسـاعد أو هرم الظـل اجلهـادي  ،الظل منظمة مكونإن  ،ومن جانب آخر
بعبـــارة أخـــرى، فـــإن عناصـــر مثـــل  نظمـــة.يف امل ذياجعـــل مفهـــوم اإلدارة اجلهاديـــة ملموًســـا وتنفيـــ

هاديــة، وكفــاءات القــادة اجلهــاديني، كلهــا جمــردة إىل حــد كبــري، ممــا جيعــل املفهــوم غــري الثقافــة اجل
إذا كانـــت  .نظمـــةمـــألوف وغـــامض عنـــدما يتعلـــق األمـــر بتنفيـــذ أســـلوب اإلدارة اجلهاديـــة يف امل

 التعقيـد املـنخفض، التسلسـل اهلرمـي املـنخفض، مبؤشرات مثـل الالمركزيـة، ،الظل منظمة دعامة
يديولوجيـــة ومـــا شـــابه، واإلدارة اإل ،اإلدارة عـــرب احلـــدود قيـــادة الشـــبكة، املنخفضـــة،البريوقراطيـــة 

ميهـد الطريـق لتنفيـذ أسـلوب اإلدارة اجلهاديـة املنصــوص عليـه يف شـكل مـن أشـكال التنظيمــات 
فــإن العديــد مــن املنظمــات البريوقراطيــة والكبــرية احلاليــة غــري . ومــن أجــل هــذا األمــر، اجلهاديــة

  يذ هذا النمط.قادرة على تنف

يف هـــذا الصـــدد، حتتـــاج اإلدارة اجلهاديـــة إىل إنشـــاء منظمـــة جهاديـــة. عنـــدما نتحـــدث عـــن 
حــىت يــتم  ال ميكــن تنفيــذها منظمــة خمتلفــة، فإننــا نعــين هيكــل وعمليــات وثقافــة تلــك املنظمــة.

 عنــدها مســات إىل منظمــةماســة  ، فإننــا حباجــةهلــذاو  تــوفري الســياق التنظيمــي لــإلدارة اجلهاديــة.
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أداء  هيكـل املشـروع،، المركزيـة بنية مرنـة، منخفض، تسلسل هرمي بريوقراطية منخفضة،مثل: 
، تشــري کمــا هــو معلــوم  عالقــات أفقيــة، ومــا شــابه ذلــك. تعقيــد مــنخفض، املســتوى التشــغيلي،

هـــــذه املؤشـــــرات يف اهليكـــــل التنظيمـــــي إىل تشـــــكيل تنظيمـــــي خمتلـــــف عـــــن املنظمـــــات التابعـــــة 
مـــن خـــالل تعزيـــز أمثلـــة مثـــل نظمـــة ما يـــتم الـــرتويج للثقافـــة اجلهاديـــة يف املأو عنـــد البريوقراطيـــة.

، مكافحــة الظلــم، ومــا شــابه ذلــك الدميقراطيــة التنظيميــة، التضــحية بــالنفس، خدمــة الشــعب،
  األنظمة الرأمسالية.عن املنظمات العاملة يف  اخمتلف ة مفهومااجلهادي نظمةامل هذا سيعطي

وتشــكيل مفــاهيم مبنيــة علــى خــربة منظمــة  جيــادابتكــارات يف البحــث، مت إنشــاء يف هــذا ا
 الظـــــل، منظمـــــة تشـــــكيل، مكونـــــات اإلدارة القائمـــــة علــــى اإليـــــديولوجيا: ، مثـــــلالبنـــــاد جهــــاد

  استخدام اإلعالم اجلماهريي واالفرتاضي يف تطوير منظمة اجلهاد.
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