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 چکیده
های خیابانی ترسیم شود. مدلی مفهومی برای سازماندهی در ناآرامی است شده تالش مقاله این در

آن بوده و تالش  یهاو شاخص یاز سازمانده یذهننیب ایمشترک  فیپژوهش، فقدان تعر نیمسئله ا

 یابانیخ یناآرام یآن، عوامل مؤثر بر سازمانده یهاو ارائه شاخص یسازمانده فیضمن تعر شودیم

 یسازمانده یهاشاخص نکهیشود. اول امیال پاسخ داده ؤبه دو س ژوهشپ نیدر ا .دوشناخته ش زین

 مؤثر هستند؟ یابانیخ یدر ناآرام یسازمانده زانیبر م یچه عوامل ،نکهیکدامند؟ و دوم ا یابانیخ یناآرام

 یسازمانده یبرا یو تدرابرت گر، مدل مفهوم یلیچارلز ت اتیسواالت از نظراین پاسخ به  یبرا

در  یسازمانده یابیارزامکان که به کمک آن  ی ارائه شدانامهپرسش ،همچنیناستنباط شد.  هایناآرام

های ترین شاخصمهم دهد کههای این پژوهش نشان مییافته .وجود دارد یهر حرکت جمع

وجود »، «مخالفان نیب یتخصص یهاکار و نقشمیوجود تقس» ند ازتعبار ناآرامی خیابانی سازماندهی

 یسمیهمراه مکانبه یگرید زیچ ایپول، سالح، اطالعات  ماننداز منابع عمده  یخزانه عموم کیحداقل 

 .«و کادر یرهبر یریگمخالفان و شکل نیدر ب یمراتبسلسله زیتما زانیم»و « آنها عیتوز یبرا

 .رابرت گر، چارلز تیلی سازماندهی، ناآرامی خیابانی، تحلیل عوامل، تد واژگان کلیدی:
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 مقدمه
های مختلفی در خصوص سازماندهی زنی، گمانه8009و آبان ماه  8002در پی حوادث دی ماه 

های اپوزیسیون یا رقبای داخلی دولت مطرح شد. ها توسط کشورهای خارجی، گروهناآرامی

 8009حوادث سال  ویژهو به 8002ویژه مقامات سیاسی و نظامی حوادث سال بسیاری از افراد به

ند. بسیاری از تحلیلگران نیز اهشده قلمداد کرده و شواهدی برای آن بیان نمودرا سازماندهی

ویژه در قشر دانشگاهی، وجود سازماندهی در دو حادثه را انکار کردند. برخی نیز ادعا نمودند به

 بوده است.  با سازماندهی  8009 سال فاقد سازماندهی ولی حوادث 8002 سال که حوادث

 02های دی ماه در خصوص ناآرامی 8001 فروردین 8 تاریخ در کشور برای نمونه وزیر

 عبارتبه نرسیدیم؛ هااعتراض یافتگیسازمان به وجههیچبه خود تحقیقات در ما: »نمود اذعان

 هاضدانقالب و معاندین یا جناح و طیف گروه، یک که نرسیدیم نتیجه این به ترواضح

 و معاندین که نیست این معنایبه حرف این. باشند کرده سازماندهی بیرون از را هااعتراض

 برای هم و هدایت در هم تشدید، در هم چون باشند نکرده استفادهسوء هااعتراض از مخالفان

 آبان ناآرامی خصوص در (.8001 فضلی، رحمانی) «کردند را خود تالش نهایت برداریبهره

: نمود ها اظهارضمن تأیید سازماندهی ناآرامی 8009 آذر پنجم تاریخ در کشور وزیر ،8009

 کوچک هایگروه رهبری و هدایت معترض زنان درگیر، هایشهرستان و تهران حومه در»

 یک آنها همراه حتماً که نفره شش یا پنج هایهسته در معترضان. داشتند عهده به را معترضان

 دخالت. بودند مسلح مولوتوفکوکتل همچون هاییسالح به کنند، جیتهی را مردم که بود خانم

 رژیم و اروپایی آمریکایی، مقامات توسط آشکار و مستقیم صورتبه خارجی نیروهای

 رحمانی) «داشتند تهییج در سعی تصاویر انتشار با نیز آنها هایرسانه و شد اعالم صهیونیستی

 (.8009 فضلی،

نشین نیز گران خارجمقامات و تحلیلگران داخل کشور، تحلیلعالوه بر نظرات متعارض 

 هایاز گروه های خیابانی ارائه نمودند. برخیسازماندهی ناآرامی خصوصنظرات متفاوتی در 

 پهلوی را ها را داشتند. برای نمونه، شبکه فرشگرد که رضااپوزیسیون، ادعای رهبری ناآرامی

کند، ادعا معرفی می جمهوری اسالمی ایران براندازی فرایند در بخشوحدت عامل عنوانبه

 از را ایران شهر چندین و کرد سازماندهی را اعتراضات میدانی رهبر بدون شودمی مگر» نمود:
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 هم دارد، میدانی رهبر هم دارد، ملی رهبر هم اعتراضات این... کرد خارج دولت کنترل

 شده، سازیشبکه شده، سازماندهی اتفاقات این برای سال سه دو از بیش هم دارد، سازماندهی

 استراتژی که مدنی نافرمانی هایروش تمام شده، نویسی برچسب شده، شعارنویسی شده، کار

 اینجا به تا شده پیاده شده، انجام سال سه دو این در بوده، گذشته سال چهل در پهلوی شاهزاده

 به خود تلویزیون در نیز (منافقین) ایران . شورای ملی مقاومت(8009 اعتمادی،) «است رسیده

 برای روزشبانه صورتبه هاماه که هستند «شورشی هایکانون»  ایجاد مدعی آزادی، سیمای نام

 یمل یشورااست ) رسیده ثمر به اکنون هاتالش این و بودند کرده تالش هاتجمع این برگزاری

آمریکا، رژیم صهیونیستی، عربستان و (. ضمن اینکه بسیاری از مقامات 8009، رانیمقاومت ا

 صورت رسمی از معترضان حمایت کردند.اتحادیه اروپا نیز به

 و ریزیبرنامه ادعای نوع نشین، هردر کنار این ادعاها، برخی دیگر از تحلیلگران خارج

کردند. آنها معتقدند که  رد را کشور از خارج در مخالفین توسط هاسازماندهی ناآرامی

 و خودانگیخته ایگونهبه و شده آغاز تصمیمات حکومت با مخالفت در اساساً تاعتراضا

توان شده توسط این گروه میاز مهم ترین دالیل مطرح گرفته است. بر در آسا، شهرها رابرق

 به موارد زیر اشاره کرد:

 شدند و با تأخیر به موضوع  غافلگیر در جریان اعتراضات اپوزیسیون هایگروه

 پرداختند.

 ایرانیان میان در حتی فعالیت دهه چند از پس تبعیدی اپوزیسیون اهمیت و نفوذ 

 خودشیفتگی، گرایی،فرقه تشتت، ازجمله مشکالتی .است محدود کشور از خارج

 در منجمدشدن دورنما، فقدان محفلی، فعالیت یکدیگر، با درگیرشدن کاری،پراکنده

 بسیاری در قومی شکاف و جنسیتی شکاف جوانان، با نسلی شکاف و گذشته عقاید

 .بدهند دست از را خود جذابیت آنها از بسیاریاست  شده باعث هاگروه این از

 توانندمی ندرتبه حتی سازماندهی، قدرت و نفوذ مدعی اپوزیسیون هایگروه 

 ایران. داخل در مردم بسیج توان به برسد چه کنند، بسیج را کشور از خارج ایرانیان

 را ندارند و آن را عملی « هم با همه ائتالف» یک سازماندهی اپوزیسیون ایران تصور

 که شوند متعهد همه دانند. آنها حتی نتوانستند یک ائتالف منفی ایجاد کنند. مثالًنمی
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 متوسل یکدیگر علیه حذفی و ویرانگر تبلیغات و آمیزخشونت و قهری هایروش به

 دفاع کشور تجزیه و داخلی جنگ خشونت، تبلیغ همچون هاییایده از یا نشوند

 (.8009پور، )درویشباشند  کشور یکپارچگی مدافع و نکنند

 
های سازماندهی ای به مفهوم سازماندهی یا شاخصشده، هیچ اشارهدر همه مواضع مطرح

 شده اتکا پراکنده و ناقص غیرسیستمی، جزئی، اطالعات بر هاتحلیل از نشده است. در بسیاری

ها ارائه شده است. ضمن اینکه در تفسیر سازماندهی ناآرامی خصوص  ای درگمانه یا فرضیه و

اند. های سازماندهی تفسیر شدهجای شاخصها، عوامل مؤثر بر سازماندهی نیز بهشواهد و داده

 چنین در که ستا عینی هایداده به دستیابی تحلیلی، تشتت و آرا تزاحم از خروج البته راه

 است. مشکل بسیار حوادثی،

 و صفر» ،«نیست و هست» صورتبه ها نیز تعریف سازماندهیبسیاری از تحلیل مفروض

 سازماندهی در حالی که. بوده است «سازماندهی فقدان یا سازماندهی وجود» معنیبه و «یک

 تا( سازماندهی نبود) صفر بازه در و دارد فازی ماهیتی اجتماعی علوم مفاهیم از بسیاری مانند

صفر  یک طیف از اینقطه در تواندمی ناآرامی را سازماندهی در میزان ،(کامل سازماندهی) یک

 .داد قرار تا یک

های آن ذهنی از سازماندهی و شاخصمسئله این پژوهش، فقدان تعریف مشترک یا بین

های آن، عوامل مؤثر بر شاخصشود ضمن تعریف سازماندهی و ارائه و تالش میاست بوده 

سازماندهی ناآرامی خیابانی نیز شناخته شده و به کمک آنها، مدلی مفهومی از سازماندهی ارائه 

 ،ال پاسخ داده شود. اول اینکهؤشود به دو سشود. در واقع در این پژوهش تالش می

ر میزان سازماندهی چه عواملی ب ،های سازماندهی ناآرامی خیابانی کدامند؟ و دوم اینکهشاخص

 خیابانی مؤثر هستند؟ در ناآرامی

و است رابرت گر استفاده شده  االت مذکور از نظریات چارلز تیلی و تدؤبرای پاسخ به س

ها استنباط شود. تبدیل مدل تالش خواهد شد، یک مدل مفهومی برای سازماندهی ناآرامی

قادر به ارزیابی سازماندهی در هر ای که به کمک آن هر تحلیلگری نامهمفهومی به پرسش

 یبرا یزوج سهیاز روش مقایند ادر این فر حرکت جمعی باشد، از دیگر اهداف پژوهش است.
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در واقع نوآوری این پژوهش، استنباط  . شودمیاستفاده  یسازمانده یهابه شاخص یدهوزن

عوامل مؤثر بر  های سازماندهی پرداخته و هممدلی برای سازماندهی است که هم به شاخص

 آن را معرفی نماید. 

 

 الف. پیشینه پژوهش
های ها و بسترهای آن پژوهشهای خیابانی و تحلیل زمینهدر خصوص علل بروز ناآرامی

ترین فعالیت جامعه شناسان سیاسی ها یکی از مهمبسیاری صورت گرفته است و تبیین ناآرامی

. در خصوص سازماندهی ناآرامی به جز اشاراتی در متون نظری، فعالیت پژوهشی کمتری است

ها توسط احمدی منش در خصوص سازماندهی ترین پژوهشصورت گرفته است. یکی از مهم

پس از در انقالب اسالمی ایران انجام شده است. نویسنده در این مقاله سعی کرده است 

از  یمفهوم ی، مدلیلیچارلز ت هیظرمفهوم در ن نیانب اابعاد و جو یو بازشناس یواکاو

 ،مدل مطروحه یو در راستا یبر روش مطالعه اسناد یمبتن کند و سپس میترس یدهسازمان

نماید. مدل مفهومی ترسیم شده برای ارائه  رانیانقالب ا تیاز واقع یو شواهد قیمصاد

 نشان داده شده است. 8سازماندهی در نمودار شماره 

 
 رانیا یدر انقالب اسالم یسازمانده یمدل مفهوم .0مودارن

 
یند بسیج منابع است. سازمان که دارای ابه نظر نویسنده، منظور تیلی از سازمان، توضیح فر

کننده بسیج منابع هایی چون هویت مشترک اعضا و شبکه ارتباطی گروه است، تسهیلویژگی

باشد، بسیج منابع آن گروه و امکان دستیابی به قدرت تر یافتهشود. یعنی هرچه گروه سازمانمی

دارد که یابد. نویسنده سازماندهی را مقدم بر بسیج منابع در نظر گرفته و اذعان میافزایش می

پاشی حکومت نیز توجه کنند و انتقال قدرت مخالفان ضمن سازماندهی خود باید به سازمان

زدایی پاشی و بسیجو بسیج منابع خود و سازمانزمانی ممکن است که مخالفان با سازماندهی 

سازمان هویت مشترک
وفاداری و تعهد  

به ارائه منابع
بسیج منابع
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از حکومت، باعث افزایش قدرت خود و کاهش قدرت حکومت شوند. نویسنده درنهایت 

سازماندهی در انقالب ایران را بر اساس سه شاخص هویت بخشی، شبکه ارتباطی و سازمان 

 .(19-90: 8001پاشی، مورد مطالعه قرار داده است )احمدی منش، 

که  استهای مربوط به سازماندهی حرکت جمعی، مقاله فرزاد پورسعید گر پژوهشاز دی

در چارچوب مقایسه انقالب اسالمی ایران و انقالب مصر نگارش شده است. محقق در این 

، تالش کرده است «یابی سیاسیفرصت»و « یندی انقالباتحلیل فر»مقاله با استفاده از نظریه 

های آن دو را معرفی نماید. ها و شباهتو تفاوت کندمصر را بررسی یند دو انقالب ایران و افر

یکی از معیارهای مورد استفاده برای مقایسه دو انقالب، شیوه سازماندهی در آنها تعریف شده 

 هیچ ت،تباطاارکه دارای دو عنصر مهم تشکیالت و ارتباطات است. نویسنده معتقد است بدون 

 دهبو تتشکیال ینا ،گذشتهو از  دشووارد  دیما یفضا به گفتمانی یفضااز  ندانمیتو جنبشی

ای داشته باشد، البته تشکیالتی که ماهیتی شبکه .ستا دهکر می اربرقررا  تتباطاار که ستا

شدن این امکان را فراهم کرده است که کمتر در معرض آسیب است. ضمن اینکه جهانی

صورت مجازی صورت گیرد و سازماندهی بهبرقراری ارتباطات بدون تشکیالت میسر باشد 

 (. 803: 8003)پورسعید، 

های مجازی و اینترنت، برخی بر این باور هستند که در دنیای امروزی و با وجود شبکه

مفهوم سازماندهی دگرگون شده و تعاریف سنتی از سازماندهی با شرایط دنیای کنونی کمتر 

ورهایی مانند ایاالت متحده که بستری مانند منطبق است. برخی افراد حتی مدعی هستند کش

ها ندارند. های اپوزیسیون علیه حکومتاند، دیگر نیازی به سازماندهی گروهاینترنت ایجاد کرده

 دهد. صورت خودکار انجام میهمین بستر بقیه کارها را به

 اندمردم فراهم کرده بندیشبکه یبرا یرساختزی تالیجید هایرسانه کاستلز معتقد است

شده  جادیمخالف ا هایدر گروه یسازمان هایتیو ظرف قیعم یارتباط یوندهایکه پ ایگونهبه

های چندگانه، کارکردهای ای از طریق تعامل بین هستههای شبکه. ازآنجاکه جنبشاست

رسمی، مرکز ها نیازی به رهبری این جنبش بنابراینکنند، اندیشی را تضمین میهماهنگی و هم

ها ندارند. این فرماندهی و کنترل یا سازمانی عمودی برای توزیع اطالعات یا دستورالعمل

کنندگان اعتمادی خودجوش و عمیق بیشتر مشارکتدلیل بیرهبرند، بهها معموالً بیجنبش
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سیاست معمولشان احساس  جنبش به هرگونه نمایندگی و تفویض قدرت. زیرا آنها در تجربه

های اجتماعی مبتنی بر اینترنت، ابزارهایی اند. شبکهاند که مورد خیانت و بازیچه واقع شدهکرده

اند. با این همه، اینترنت گیریاندیشی، هماهنگی و تصمیماساسی برای بسیج، سازماندهی، هم

کند که به جنبش اهم میفقط ابزار نیست، اینترنت شرایط را برای شکلی از عمل مشترک فر

 (. 8000دهد )کاستلز، اندیشی، هماهنگی و گسترش میرهبر امکان بقا، همبی

برای را های اجتماعی بستر مناسبی شبکه فکچی معتقد است اگرچهودر مقابل زینب ت

ریزی های مختلف مردم با یکدیگر و برنامهانتشار سریع اطالعات و اخبار، امکان ارتباط گروه

مردم  ،واقعیت آن است که برای خلق یک جنبش صحیح و موفقاما  ،کنندفراهم می ادهاروید

های خود ت خانهباید برای پیوستن به آن ترغیب و تشویق شوند، حاضر شوند از آرامش و امنی

ت و جسارت، رویارویی با هر دشواری و برخوردی را تا رسیدن به اهداف ئدل بکنند و با جر

های سیاسی و اجتماعی به جان بخرند. اگر مطالبات در بستر اصالح در رویهو ایجاد تغییر و 

امید داشت. مطالبات مردم برای آنکه پاسخ تغییر توان به اصالح و ها باقی بماند نمیشبکه

های واقعی در دنیای بیرون بیاید و به کنش 8توئیتبگیرد باید از دنیای هشتگ و الیک و ری

های مجازی در حمایت از اعتراضات اجتماعی و اوردهای شبکهدست د.واقعی تبدیل شو

شود. های پایدار تمام میرفتن مزایای روشسیاسی، سریع اما ناپایدار است و به قیمت از دست

فکری آنان در گذشته دیدار افراد با یکدیگر برای سازماندهی اعتراضات یا ابراز مطالبات به هم

شد و گرفت، خالقیت زاییده میدت و یکپارچگی شکل میها وحشد. در این جمعمنجر می

برعکس  .کردسو و با هم حرکت میتر از این دو، با وجود همه اختالفات جنبش هممهم

ریزی مدونی برای ادامه ندارند. گیرند اما برنامههای امروزی خیلی سریع شکل میجنبش

ند چون اساساً ظرفیت تغییر را ندارند. دهندرت تاکتیک خود را تغییر میها بهگونه جنبشاین

نامه و دیوارنوشته نبود؛ بلکه در های قدیمی در چاپ بروشور و شبعالوه، ظرفیت جنبشبه

فکری جمعی بود که تنها در درازمدت و با کار جمعی ظرفیت الزم برای کار گروهی و هم

 (.8001 توفکچی،) شودحاصل می

                                                                                                   
1. retweet 
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توان اذعان نمود که وجود سازماندهی، برای تداوم با مقایسه نظرات دو متفکر مذکور، می

های آن ضروری است. وجود بستری به نام اینترنت، اگرچه حرکت جمعی و کاهش هزینه

تسهیل را  دادهایرو یبرا یزیرو برنامه گریکدیبا  مخالفانارتباط  و اخبار عیانتشار سرامکان 

 ییفردگرا ،یبطلفرصتاعتمادی بین مخالفان، ی، بیکنشسستزدن به با دامن کرده است، اما

کاهش یکپارچگی و اتحادی که فقط  نهایتو در دهیاعتراض سرپوش ی،رگیانفعال، کناره ،یمنف

های اعتراضی ایجاد کرده شود، مانعی برای تداوم حرکتبا تعامل در دنیای واقعی ایجاد می

توانند بستری برای های اجتماعی هم میادعا کرد که اینترنت و شبکه تواناست. بنابراین می

. بیشتر نحوه مدتهای بلندسازماندهی باشند و هم مانعی جدی برای سازماندهی حرکت

 کننده میزان مطلوبیت آن برای حرکت جمعی است.استفاده است که تعیین

ها پرداخته ولی دهی در انقالببه پیشینه موجود، اغلب نویسندگان به شیوه سازمانباتوجه

دلیل تمرکز اصلی مقاالت بر مطالعه اند. بهعوامل مؤثر بر سازماندهی را مورد توجه قرار نداده

شده برای های ارائهموردی انقالب اسالمی ایران یا انقالب مصر و انقالبات توئیتری، شاخص

سازماندهی هم نظرات سازماندهی، بسیار کلی هستند. در خصوص نقش فضای مجازی در 

گر، مدلی مفهومی  شود با استفاده از نظرات تیلی ومتعارضی وجود دارد. در ادامه تالش می

 برای سازماندهی ارائه شود.

 

 تیلی چارلز های سازماندهی در نظریهب. شاخص
شکل تیلی معتقد است که واژه بسیج بهپرداز بسیج منابع، چارلز تیلی است. ترین نظریهمهم

واسطه آن گروهی از حالت مجموعه منفعلی از افراد هکننده فرایندی است که بمتعارف معرفی

یعنی گردآوری  ،بیان دیگر بسیجبه مشارکت کننده فعال در زندگی عمومی تبدیل می شود. به

بسیج منابع، کوشش برای دستیابی در واقع  منابع )انسانی و مادی( برای استفاده و عمل جمعی.

نوع منبعی است که گروه مدعی برای پیشبرد عمل جمعی خود ضروری بداند. انواع به هر 

 اند از:منابع عبارت

 کننده؛ این منابع ابزار های کنترلمنابع اجبارآمیز مانند سالح، نیروی مسلح و فناوری

 پذیر برای آنهاست؛های دسترسها و محدودساختن بدیلتنبیه دیگر انسان
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 ها رسانی و پول منابعی هستند که انسانمانند کاال، خدمات اطالعمند منابع فایده

 دانند؛ دستیابی به آنها را حق خود می

 ها و تکالیف؛ یعنی تعهدات اعضایی از جمعیت در قبال منابع هنجاری مانند وفاداری

 (.8098های آن )تیلی، دیگر اعضای گروه، خود گروه و آرمان

ر مردمِ محروم و ناراضی فاقد سازماندهی و منابع الزم سازد که اگتیلی خاطرنشان می

تواند به حرکت جمعی مؤثر منجر شود. او با این استدالل که تنهایی نمیباشند، نارضایتی به

نماید که احتمال نارضایتی و منازعه جزء طبیعیِ عرصه سیاست هستند بر این نکته تأکید می

های ناراضی از ابراز و منابع الزم برای د که طرفوقوع خشونت سیاسی تنها هنگامی وجود دار

عبارت دیگر، منابع سازماندهی الزم را برای انجام انجام یک خشونت مؤثر برخوردار بوده و به

 اقدامات پر اهمیت داشته باشند.

هایی است که برای کسب آمیز گروهدر نظریه تیلی، کنش جمعی، محصول تعامالت رقابت

توان به دو گروه تقسیم کرد، نخست مدعیان قدرت سیاسی را مید. کننقدرت رقابت می

اعضای حکومت و سپس چالشگران حکومت. در واقع، رقابت اصلی و منشاء پویایی در 

ناشی از رقابتی است که میان مدعیان )اعضا و چالشگران( جریان دارد تا سهم  ،الگوی سیاسی

پویایی رقابت میان مدعیان قدرت سیاسی  اشند.بیشتری از قدرت حکومتی را در اختیار داشته ب

ویژه توضیح کنش جمعی هریک هدادن تغییرات جامعه سیاسی، بکند که برای توضیحایجاب می

استفاده شود. عناصر این الگو عبارتند از: منافع، سازمان، بسیج،  بسیجاز مدعیان، از الگوی 

های مشترکی است که ممکن فرصت، و کنش جمعی. منافع، مجموعه امتیازات و محرومیت

ها بر جمعیت مورد بحث وارد آید. سازمان، است در اثر تعامالت مختلف با دیگر جمعیت

ر درون یک جمعیت است. بسیج، میزان بخش افراد دمیزان هویت مشترک و ساختار وحدت

کنترل جمعی یک مدعی قرار دارد. کنش جمعی، میزان اقدامات جمعی یک  درمنابعی است که 

مدعی در جهت نیل به هدف مشخصی است و فرصت، رابطه منافع جمعیت و وضعیت جهان 

 (.91 :8098اطراف است )تیلی، 

است. بدین معنی که هرچه « جمعی کنش»و « بسیج»ضیه اصلی در کار تیلی، رابطه فر 

 این برشود. بیشتر باشد، میزان کنش جمعی آن بیشتر می گروهمیزان بسیج در یک جمعیت یا 



 89پاییز  88 شماره راهبردی، مطالعات فصلنامه   01

 در بیشتری توانایی که است برنده جناحی چالشگران، و حکومت میان سیاسی منازعه در اساس

 (.10 :8001 منش، احمدی)باشد  داشته منابع و سازماندهی بسیج

به وجودآمدن سازمان فعال سیاسی، باید اعضای سازمان یا بخشی از آنها به منافع برای 

ای از روابط را ایجاد کند. هرچه آگاهی و تعهد اعضای سازمان آگاهی یابند و این آگاهی شبکه

یک گروه به منافع جمعی گروه بیشتر باشد، احتمال به وجودآمدن سازمان بیشتر خواهد شد. 

اصلی توان بسیج آن سازمان است. هرچه سازماندهی با  کنندهسازمان تعییناندازه و کیفیت 

تری را شامل شود، توان بسیج آن بیشتر لحاظ جغرافیایی سطح بزرگتر و سازمان بهکیفیت

 (.8090خواهد بود )پناهی، 

کند: میزان هویت مشترک و ساختار تیلی در تعریف از سازمان، بر دو محور عمده اشاره می

  گیرد.بهره می 6ایروابط شبکه و 8ایبخش. برای توضیح این دو مفهوم از بحث روابط دستهوحدت

 عیار در تمام یک دسته. های مشترک استفراد حول ویژگیاای، روابط روابط دسته

اند و دیگران نیز آنها را به بردارنده مردمی است که ویژگی مشترک خود را پذیرفته

شناسند. مثالً جملگی مؤنث، مسلمان شیعه، ساکن تهران یا چیز آن ویژگی می

 دیگری هستند.

 واسطه نوع خاصی از ای به ارتباط و پیوندهای مستقیم و غیرمستقیم بهروابط شبکه

اند و مثل مردمی که به یک عروسی دعوت شده االشخاصی اشاره دارد.های بینعلقه

 بخواهانهدل صورتبه که افراد از ایعهمجمو واقع وامدار صاحب عروسی هستند. در

 شوند.می تعریف خودشان میان در روابط شخصی واسطه به

نتیجه، به اعتقاد تیلی، شود. درای منجر به پیدایش گروه میای و شبکهترکیب روابط دسته

تری برخوردار باشد، های داخلی وسیعهرقدر که یک گروه از هویت مشترک و شبکه»

ای ای و شبکهیند روابط دستهابیان دیگر، سازمان بر(. به08: 8098)تیلی، « تر استیافتهسازمان

های بین تیلی با مفهوم سازمان، از طرفی بر هویت مشترک و علقه مداوم در یک جمعیت است.

                                                                                                   
1. Categories 

2. Networks 
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ورزد و از سویی بر وجود شبکه وسیع ارتباطات بین اشخاص و اعضای گروه اصرار می

 رد.فشااعضای گروه پای می

یافتگی سازمان مشترک که یکی از ابعاد هویت گیری میزانهای اندازهدر نظر تیلی، شاخص

و بسیج است، شامل وجود نامی استاندارد است که نزد افراد عضو و غیرعضو به یکسان 

های لباس استاندارد یا دیگر شناخته شده باشد. همچنین وجود نمادها، شعارها، آوازها، مدل

ساختار  گیری سطحهای اندازهنشان از هویت مشترک معترضان دارد. شاخص عالئم مشخصه

مراتب یافتگی و بسیج است، شامل وجود سلسلهسازمان بخش که از دیگر ابعادوحدت

جای کل گروه ای است که برخی از اعضای گروه از این اقتدار برخوردار باشند که بهگونهبه

های تخصصی در بین گروه مخالف. همچنین وجود و نقشکار اظهارنظر نمایند. وجود تقسیم

کنترل گروه باشد و وجود حداقل یک خزانه  درای که شدهها و فضاهای تعریفساختمان

عمومی از منابع عمده مثل پول، سالح، اطالعات یا چیز دیگری نشان از وجود ساختار 

سیستم نظارتی که وظیفه  های اداری، وجود یکبخش دارد. ضمن اینکه مانند سازمانوحدت

کنترل بر تخصیص زمان و انرژی اعضای گروه و کنترل روابط شخصی اعضای گروه را عهده 

 (.863 :8098)تیلی، بخش  است های وجود ساختار وحدتدار است، از دیگر شاخص

های سازماندهی، نوع بسیج است. بسیج منابع به این در نظریه تیلی یکی از شاخص

کنند منابع مختلف را هرچه بیشتر در اختیار خود ها تالش میها و گروهزمانمعناست که سا

 تیلی از سه شکل بسیج نام می برد: گیرند. 

 دارد که می یک گروه را وا یسیج تدافعی تهدیدی از خارج، اعضادر ب :بسیج تدافعی

های این نوع بسیج نمونه منابع خود را برای جنگ با دشمن گرد هم آورند.

های مالیاتی، تهاجم به کشتزارها، مقاومت در های مربوط به غذا، شورشششور

 برابر لوایح قانونی است؛

 های العمل به فرصتدر بسیج تهاجمی، یک گروه در عکس :بسیج تهاجمی

نمونه بسیج  خود به گردآوردن منابع می پردازد.جدید آمده برای تحقق منافع فراهم

های کاتولیک اوکانل در گسترش اجباری حقوق کاتولیک تهاجمی، موفقیت مؤسسه

 انگلیسی و ایرلندی است؛
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 ها و تهدیدهای آینده به بینی فرصتدر بسیج تدارکی، گروه با پیش: بسیج تدارکی

نمونه این نوع بسیج، تدارک صندوق پول  پردازد.سازی منابع میانباشت و ذخیره

 برای ایام سختی کارگران مانند بیکاری و اعتصاب است.

شود، بر میزان دوراندیشی و سمت تهاجمی و تدارکی حرکت میهرقدر از بسیج تدافعی به

 جهان بررسی نیازمند دو هر تدارکاتی و تهاجمی . بسیجشودنگاه استراتژیک سازمانی افزوده می

خود هستند. برای بسیج تدافعی، کمترین میزان سازماندهی مورد نیاز است. بسیج  گروه از خارج

تهاجمی نیازمند سازماندهی در سطح متوسط است و بسیج تدارکی نیاز به سازماندهی زیادی 

 (.880-8098:831)تیلی، تواند نشان از میزان سازماندهی باشد دارد. در واقع شکل بسیج می

توان های داخلی را میهای سازماندهی در ناآرامیات چارلز تیلی، شاخصبه نظرتوجهبا

 صورت زیر خالصه کرد:به

 ؛شناخته شده باشد کسانیعضو به ریاستاندارد که نزد افراد عضو و غ یوجود نام •

 ؛عالئم مشخصه گرید ایلباس استاندارد  یهاوجود نمادها، شعارها، آوازها، مدل •

 ؛کنترل گروه استدر که  یاشدهفیتعر یفضاهاها و وجود ساختمان •

 ؛مخالفان نیدر ب یتخصص یهاکار و نقشمیوجود تقس •

 Yو کادر( یرهبر یریگمخالفان )شکل نیدر ب یمراتبسلسله زیتما زانیم •

 ی؛گرید زیچ ایاز منابع عمده مثل پول، سالح، اطالعات  یخزانه عموم کیوجود حداقل  •

 ؛مخالفان نیدر ب یارتباط ستمیس ایوجود بستر  •

 ؛مخالفان نیدر ب ینظارت ستمیس کیوجود  •

 .(یتدارک ،یتهاجم ،ی)تدافع جیشکل بس •
 

 تد رابرت گر ج. عوامل مؤثر بر سازماندهی در نظریه
، از نظرات تد رابرت گر در این پژوهش برای دستیابی به عوامل مؤثر بر سازماندهی ناآرامی

محرومیت »اش با عنوان پردازانی است که نظریهنظریه گر، ازاستفاده شده است. تد رابرت 

های تبیین خشونت سیاسی است. در این نوشتار آن بخش از نظریه گِر ، در زمره نظریه«نسبی

 دهی و نقش آن در خشونت سیاسی پرداخته است.مدنظر است که به مفهوم سازمان و سازمان
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شکل و های سیاسی، درگیری بیترین نوع خشونتنیافتهبه نظر رابرت گر، سازمان

ترین یافتهکار یا همکاری در آن به چشم نمی خورد و سازمانانسجامی است که هیچ تقسیم

های تخصصی و سطح باالیی از انسجام شکل آن هم عملیات یک واحد نظامی است که نقش

 را داراست. 

سازمان بر حجم خشونت کننده تأثیرات به عقیده تد رابرت گر، یکی از عناصر تعیین

تفاوت در های موافق حکومت، مخالف حکومت و بیسیاسی، اندازه واقعی و توزیع گروه

به میل خود تقریباً هر نوع  ت. اگر اعضامیان جمعیت و میزان آمادگی آنها برای مخالفت اس

از خودگذشتگی مادی یا شخصی را بپذیرند، مخالفان ظرفیت باالیی برای جنگیدن یا هر 

فعالیت دیگری خواهند داشت. اگر مخالفان به میل خود تنها حاضر به حمایت نمادین 

شود. بنابراین سطوح سازماندهی های تعارض، فلج میباشند، گروه مخالف در وضعیت

تابعی از گستره نسبی سازمان مخالفان و میزان از خودگذشتگی اعضا در صحنه عمل است. 

مت خصومت داشته و آماده باشند که از خودگذشتگی حکودر خصوص اگر پیروان شدیداً 

آمیز یا انقالبی را هایی توطئهتوانند جنبشزیادی برای جنبش مخالف انجام دهند، رهبران می

آمیز بیش از فعالیت سازمان بخشند. اگر تعداد پیروان اندک باشد، امکان فعالیت توطئه

ی نداشته باشند، تعداد آنها هرقدر هم که خاطر چندانانقالبی خواهد بود. اگر پیروان تعلق

زیاد باشد، احتماالً کنش آشکار به آشوب، تضاهرات ضدحکومتی و اعتصاب، محدود می 

 .(133-138: 8011 گر،) شود

های ذهنی مشترک از برداشت یابی مخالفان، وجودیکی از عوامل تأثیرگذار بر سازمان

 میان در همکاری بر مبتنی تعامل و اهداف درباره اجماع محرومیت و تقاضا، میزان

 اعضای میان در همکاری بر مبتنی تعامل و اهداف درباره اجماع که اعضاست. هرقدر

 بوده و در برخوردار بیشتری درونی ساختاری تفکیک از باشد، گروه مخالف بیشتر مخالفان

ک از محرومیت های ذهنی مشتربرداشت .بود خواهد کارآمدتر خود اعضای اهداف برآوردن

کنند. بیشتر آثار مربوط به رفتار طور دوجانبه همدیگر را تقویب میو تقاضا و سطح تعامل به

ها بر افزایش وحدت گروهی تفسیر عنوان تأثیر تودهتوان بهای را میوار و خشونت تودهتوده

دهند و شخصیت ها، شخصیت آگاه خود را از دست میکنندگان در ازدحامکرد. شرکت
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یابد که این تحول ناشی از تلقین و سرایت احساسات و عقاید در ناخودآگاه بر آنها سلطه می

های یک شخص برانگیخته بعضاً بستگی به رفتار دیگران در محیط جهتی یکسان است. کنش

شکل نیرومندی برانگیزاننده اری خشن دارند، بهوی دارد. حضور اشخاص دیگری که رفت

های ذهنی و دهند که تقویت متقابل برداشتاست. شواهد تجربی رفتار گروهی نشان می

ای که یافتههای سازمانکند. گروهمشترک، پرخاشگری را در شرایط سرخوردگی تسهیل می

های بیگانه تر از گروههاعضایشان پیش از این در کنار یکدیگر کار کرده بودند، آزادان

دارند. فرد میزانی از قدرت را برای ابراز خاشجویی خود را ابراز مییافته پرسازمان

تواند آن را آورد که نمیاحساساتی که با دیگر حاضران در آن شریک است به دست می

شود. طور مؤثر بیان کند. این احساس قدرت موجب رهایی از تنش میتنهایی یا حداقل بهبه

بخش است و احساس ای چنین رضایتای برای بسیاری از افراد تجربهبنابراین کنش توده

 باشد، بخشرضایت تواندمی پرخاشگری از دهد. البته هرشکلخوبی به آنها دست می

 عامل به نوعیبه وی که یابد دست باور بدین خشمگین شخص اینکه بر مشروط

 .(186-182 :8011 گر،)است  رسانده آسیب سرخوردگی

از دیگر عوامل مؤثر بر سازماندهی، میزان همگنی و میزان انزوای مخالفان است. یعنی 

صورت خودانگیخته تر بوده و همگنی بیشتری داشته باشند، بههرچه مخالفان منزوی

تالش کمتری برای سازماندهی آنها مورد  بنابراینیابی دارند، پتانسیل بیشتری برای تشکل

های متکثر و غیرهمگنی است. مخالفانی که از انزوای کمتری برخوردار بوده و از گروهنیاز 

جمعی تشکیل شده باشند، نیازمند سطح بیشتری از سازماندهی برای ایجاد یک کنش

هستند. برخی معتقدند، حتی اعتصابات که در ظاهر نیازمند حداقلی از هماهنگی است، 

شده. مستعدترین صنایع برای اعتصاب تا کنش سازماندهی ای است،بیشتر نتیجه رفتار توده

لحاظ جغرافیایی یا دهند که بهآنهایی هستند که کارگران آنها گروه همگونی را تشکیل می

توانند به انسجام دست یابند. بسیاری تر منزوی هستند و میهای دیگر از جامعه بزرگجنبه

ت ئونقل نشسازی و حملبافی، اسکلهرچهاز اعتصابات در صنایع زغال سنگ، الوار، پا

را دارند. همچنین همگنی و انزوای « منزوی»گیرند. صنایعی که بیشترین توده کارگران می

دهند که در کند. شواهدی نشان میشدید ساکنان محالت فقیرنشین، آشوب را تسهیل می
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ساکنان  وارد وهای محالت فقیرنشین سطح مشارکت مهاجران تازهبرخی از شورش

های اند. تظاهرات و قیامتر مشارکت بیشتری داشتهتر متفاوت است و ساکنان قدیمیقدیمی

توان تا حدی ناشی از همگنی نسبی و درجه باالی تعامل در فرهنگ دانشجویی را نیز می

تر قرار شرایط جامعه بزرگ ازدانشجویی دانست که خصوصاً در کنار نارضایتی شدید 

 . (180-168 :8011 گر،) گیردمی

یکی دیگر از عوامل مؤثر بر سازماندهی مخالفان، وجود رهبری است. البته رابطه دقیقی 

ها ای وجود ندارد. برخی از انقالبگیری خشونت سیاسی تودهمیان وجود رهبری و شکل

رغم وجود آن به شکست انجامیدند بهدلیل نیاز به رهبری الیق شکست خوردند، برخی دیگر به

یند انقالبی فاقد رهبران اهای موفقی نیز وجود داشتند که تا آخرین مراحل فرو البته، انقالب

یافته کارآمد بودند. با وجود این، اگر قرار باشد که خشونت سیاسی در مقابل مقاومت سازمان

به موفقیت انجامد، رهبری و ایجاد آن و هدایت سازمان مخالف امری ضروری خواهد بود. 

های مخالف شده است، شناسایی ضمنی یا صریح نقش آن در توجهی که به رهبری گروهبیشتر 

هایی را در توجیه خشنونت توانند آموزهخلق و گسترش سازماندهی مخالفان است. رهبران می

های الگومندی را سیاسی مطرح کنند و آن را به پیروان بالفعل و بالقوه خود منتقل کنند؛ شیوه

هایی را برای کنش ود آورند و استفاده از آنها را مجاز بشمارند؛ ابراز و سرنخبرای کنش به وج

 گونه جویی پیروان خود را به حداقل رسانند. اینآمیز فراهم آورند و احتمال تالفیخشونت

 نظم را مردم آشفته روانی دنیای تفسیر، نوعی هارائ با که کنندمی ظهور دلیل بدین رهبران

از دیگر کارکردهای سازمانی که رهبری در آن نقش دارد، حمایت هنجاری و  .بخشندمی

فیزیکی از پیروان و درنتیجه افزایش یکپارچگی گروهی و کاهش تأثیرات ناشی از اعمال قهر 

 خصوصبندی بینش جدید در از سوی حکومت است. بنابراین رهبری از یک سو به مفصل

ر پرداخته و تالش می کند ائتالفی پایدار بین نخبگان و جامعه و ارائه برنامه قوی برای تغیی

های مختلف مردمی ایجاد کند. این رهبران که سخنوران بزرگ و نویسندگان فعال هستند، گروه

کند با کنند. رهبری از سوی دیگر تالش میسیاست مقابله و ابزار مخالفت را مشخص می

ا را هراد و ایجاد بستر ارتباطی، مخالفتایجاد بوروکراسی، تأمین منابع مالی، تجهیز اف

بودن منابع فیزیکی نیز سازماندهی مخالفان را افزایش دسترسسازماندهی کند. بنابراین در 
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کنترل خود دارند و از منابع تدارکاتی خارجی  دردهد. مخالفانی که مناطقی پایگاهی را می

های طوالنی مدت را توانند قیاممی برخوردارند بهتر از کسانی که فاقد این امکانات هستند،

 .(160-100 :8011 گر،) اداره کنند

نحوه عملیات سازمان کنترل اجتماعی نیز بر میزان سازماندهی مخالفان مؤثر است. در واقع 

یافتگی و آمیز بر سازمانسرعت و کارآمدی نیروهای امنیتی در برخورد با طغیان خشونت

دادن بدون معطلی نیروها و صالبت در عت عمل و حرکتوجود سر .توسعه طغیان مؤثر است

یافتگی بیشتر تواند برای مقابله با سازمانکاربرد نیرو و فقدان تردید در قبول مسئولیت می

 (.016: 8011مخالفان در صحنه ناآرامی مفید باشد )گر، 

توان را می های داخلیرابرت گر، عوامل مؤثر بر سازماندهی ناآرامی به نظرات تدتوجهبا

 صورت زیر خالصه کرد:به

 ؛مخالفان یتعداد واقع •

 ؛ابراز مخالفت یمخالفان برا یآمادگ زانیم •

 ؛و تقاضا تیمشترک از محروم یذهن یهابرداشت •

 ؛اجماع در خصوص اهداف •

 مخالفان یانزوا زانیو م یهمگن زانیم •

 ؛جامعه خصوصدر  دیجد ینشیب یبندمفصل یبرا یوجود رهبر •

 ؛منابع نیو تأم یبوروکراس جادیا یبرا یوجود رهبر •

 .یتیامن یروهاین ای سیپل یکنترل اتیعمل •

 

 های خیابانید. مدل مفهومی سازماندهی در ناآرامی
استنباط برای سازماندهی ناآرامی خیابانی  درخورهای تیلی و گر، مدل مفهومی به نظریهباتوجه

صورت نمودار زیر های سازماندهی و عوامل مؤثر بر سازماندهی باشد، بهکه شامل شاخص

 شود.ترسیم می
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 . مدل مفهومی سازماندهی در ناآرامی خیابانی1نمودار 

 

دهنده جهت تأثیر عوامل مؤثر بر سازماندهی بر نشاندر نمودار مذکور، جهت فلش 

اند بر های سازماندهی است. یعنی عواملی که در سمت راست نمودار ذکر شدهشاخص

هایی که در سمت جپ نمودار قرار دارند، تأثیرگذار هستند. با بررسی عوامل سمت شاخص

رامی خیابانی را تحلیل کرد. تواند دالیل افزایش یا کاهش میزان سازماندهی در ناآراست می

های برای ارائه برآوردی از میزان سازماندهی یک حرکت جمعی هم باید وضعیت شاخص

 سمت چپ را مشخص کرد.

ها را توان شاخصهای سازماندهی، با استفاده از مقایسه زوجی میپس از شناخت شاخص

دو با ها دوبهبندی کرد و وزن هر شاخص را به دست آورد. بدین منظور همه شاخصرتبه

تعداد واقعی مخالفان 

 میزان آمادگی مخالفان برای ابراز

 مخالفت

های ذهنی مشترک از برداشت

 محرومیت و تقاضا

اجماع در خصوص اهداف 

میزان همگنی و میزان انزوای مخالفان 

بندی بینشی وجود رهبری برای مفصل

 جامعه خصوصجدید در 

بوروکراسی  وجود رهبری برای ایجاد

 منابع و تأمین

نیروهای یا عملیات کنترلی پلیس  

 امنیتی 

 

عضو افراد نزد که استاندارد نامی وجود  

  شده شناخته یکسان به عضو غیر و

 .باشد

هایمدل آوازها، شعارها، نمادها، وجود  

 مشخصه عالئم دیگر یا استاندارد لباس

تعریف فضاهای و هاساختمان وجود  

 است کنترل مخالفاندر  که ایشده

تخصصی هاینقش و کار تقسیم وجود  

 مخالفان بین در

بین در مراتبیسلسله تمایز میزان  

   کادر( و رهبری گیریمخالفان )شکل

از عمومی خزانه یک حداقل وجود  

  یا اطالعات سالح، پول، مثل عمده منابع

   دیگری چیز

بین در ارتباطی سیستم یا بستر وجود  

 مخالفان

در بین  نظارتی سیستم یک وجود

 مخالفان

(تدارکی تهاجمی، تدافعی،) بسیج شکل 
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یکدیگر مقایسه شده و اهمیت یا ارجحیت هر یک در رابطه با دیگری مشخص شده است. 

های زوجی به دست آمده است، در نمودار شماره ها که با ترکیب مقایسهمیزان اهمیت شاخص

 نشان داده شده است.  0

 
 

 های سازماندهیاز شاخص کدام میزان اهمیت هر. 1دارنمو

 
،  «مخالفان بین در تخصصی هاینقش و کارتقسیم وجود»های به نمودار مذکور، شاخصباتوجه

 همراهبه دیگری چیز یا اطالعات سالح، پول، مثل عمده منابع از عمومی خزانه یک حداقل وجود»

 و رهبری گیریمخالفان و شکل بین در مراتبیسلسله تمایز میزان» و « آنها توزیع برای مکانیسمی

 عنوان شاخص سازماندهی برخوردار هستند.  به ترتیب از اهمیت بیشتری به« کادر

به اینکه یکی از دستاوردهای این پژوهش، ارائه جدولی برای ارزیابی سازماندهی در باتوجه

های شد پس از تعیین شاخصهر حرکت جمعی مثل ناآرامی، آشوب و اعتصاب معرفی 

 8توان جدول پیشنهادی را ارائه نمود. در جدول شماره سازماندهی و اهمیت هر شاخص می

ذکر شده است. در  صدعنوان ضریبی از نام شاخص و اهمیت آن برای تشخیص سازماندهی به

 درخورصورتی که میزان حضور شاخص در یک رفتار جمعی از خیلی کم تا خیلی زیاد 

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25

نام استاندارد
شکل بسیج

سیستم نظارتی
نمادها و شعارها
ساختمان و فضا
سیستم ارتباطی

کادر-رهبری
خزانه عمومی

تقسیم کار



 18    های خیابانیسازماندهی در ناآرامیمدل مفهومی 

، با ضرب آن در میزان اهمیت شاخص و جمع همه آنها، میزان سازماندهی استیابی ارز

صورت ذهنی فراهم باشد، میزان اهمیت دلیل اینکه امکان ضرب به. بهشودمیمحاسبه 

 بیان شد.   پنجها به صورت ضریبی از شاخص
 

 . برآورد میزان سازماندهی در حرکت جمعی0جدول
اهمیت  شاخص در حرکت جمعی میزان حضور نام شاخص ردیف

 شاخص

 حضور

 خیلی اهمیت

 (3کم) 

کم 

(68/3) 

 متوسط

 (8/3) 

زیاد 

(18/8) 

 خیلی

 (8زیاد)

 افراد نزد که استاندارد نامی وجود 8

 یکسان به غیرعضو و عضو

 باشد شده شناخته

3 3268 328 3218 8 8  

 آوازها، شعارها، نمادها، وجود 6

 دیگر یا استاندارد لباس هایمدل

 مشخصه عالئم

3 3268 328 3218 8 83  

 فضاهای و هاساختمان وجود 0

 کنترل در که ایشدهتعریف

 است مخالفان

3 3268 328 3218 8 83  

 هاینقش و کارتقسیم وجود 1

 مخالفان بین در تخصصی

3 3268 328 3218 8 63  

 بین در مراتبیسلسله تمایز میزان 8

 و رهبری گیریمخالفان )شکل

 کادر(

3 3268 328 3218 8 88  

 عمومی خزانه یک حداقل وجود 2

 سالح، پول، مثل عمده منابع از

 همراهبه دیگری چیز یا اطالعات

 آنها توزیع برای مکانیسمی

3 3268 328 3218 8 88  

 در ارتباطی سیستم یا بستر وجود 1

 مخالفان بین

3 3268 328 3218 8 83  

 که نظارتی سیستم یک وجود 9

 و زمان تخصیص بر کنترل وظیفه

 روابط و گروه اعضای انرژی

 است دار عهده را گروه اعضای

3 3268 328 3218 8 83  

 تدافعی،) بسیج منابع شکل 0

 (تدارکی تهاجمی،

 تدافعی

(3) 

 تدافعی

(68/3) 

 تهاجمی

(8/3) 

 تدارکی

(18/3) 

 تدارکی

(8) 

8  

  میزان سازماندهی جمع
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ترین کارکرد کنندگان است، اما مهماینکه جدول مذکور وابسته به ذهنیت تکمیلبا وجود 

سازی نحوه قضاوت در خصوص میزان سازماندهی در یک حرکت جمعی است. آن، شفاف

توان حکم به سازماندهی کرد و در صورت فقدان بدیهی است که با مشاهده یک شاخص، نمی

ندارد. در واقع میزان سازماندهی در جدول  یک شاخص نتیجه گرفت که سازماندهی وجود

 تواند بین صفر تا صد متغیر باشد. شود که میصورت درصد بیان میمذکور به

توان نوع حرکت جمعی را تشخیص داد، ولی صورت دقیق نمیاز میزان سازماندهی به

رات های جمعی مانند آشوب، تجمع یا تظاهتوان ادعا کرد که در حرکتصورت کلی میبه

اعتراضی واکنشی، نمرات سازماندهی کمتر، در مواردی مثل حمله چریکی، جنگ داخلی و 

کودتا، نمرات سازماندهی بیشتر است. در موردی مثل اعتصاب عمومی، سطح متوسطی از 

 سازماندهی قابل مشاهده است. 

 

 گیرینتیجه
یلگران، بدون هیچ بسیار مشاهده شده است که برخی از مقامات سیاسی، خبرنگاران و تحل

سازماندهی  خصوصهای سازماندهی، قضاوتی را در ای به مفهوم سازماندهی یا شاخصاشاره

پراکنده و  ناقص، جزئی، با شواهد موارد، از کنند. در بسیارییک حرکت جمعی مطرح می

شود یا عوامل مؤثر بر حتی متناقض، حکم به وجود سازماندهی در یک حرکت جمعی می

 به به اینکه دستیابیشوند. باتوجههای سازماندهی تفسیر میجای شاخصی، بهسازمانده

است،  مشکل دهنده اراده و عمل بازیگری برای سازماندهی باشد، بسیارنشان که عینی هایداده

 توان با مشاهده دقیق واقعه، سطح سازماندهی آن را برآورد کرد.می

 «صد و صفر» ،«نیست و هست» صورتبه سازماندهیدر این پژوهش تالش شد، از تعریف 

در یک حرکت جمعی خودداری شده و برای  «سازماندهی فقدان یا سازماندهی وجود» معنی به و

 صفر بازه در تعریف شود که فازی ماهیتی اجتماعی، علوم مفاهیم از بسیاری مانند سازماندهی

هر حرکت جمعی، با  سازماندهی در میزان ،(کامل سازماندهی) صد تا( سازماندهی عدم)

برای  .گیرد قرار یک طیف از اینقطه های معرفی شده، درمحاسبه وضعیت هریک از شاخص

را با هم مقایسه  8009و آبان ماه  8002های دی ماه توان میزان سازماندهی در ناآرامینمونه، می
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حلیل نمود. مزیت استفاده از مدل ها را تکرد و عوامل مؤثر بر سازماندهی در هرکدام از ناآرامی

واقعه و  خصوصشدن نحوه قضاوت در شده، کاهش سوگیری شناختی، شفافمفهومی ارائه

 گرفته در سازماندهی آنهاست. امکان مقایسه وقایع مختلف و تحلیل تحوالت صورت
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