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Abstract 
The current article is formed around the question of which of the approaches of collective 
behavior and collective action is more capable of explaining the potential of political 
protest. collective behavior emphasizes the dissatisfaction of the masses as the cause of 
protests and the collective action approach underscores the rationality of activists and their 
rational calculation to participate in protests. Variables were extracted from each of these 
approaches and considered as independent variables to explain the potential of political 
protest. The assumptions derived from the two approaches of collective behavior and 
collective action were examined with the findings of a survey study in 6 cities located south 
of Tehran (Islamshahr, Baharestan, Shahryar, Shahr Quds, Rey, and Pakdasht). Finally, it was 
clearly determined that the approach of collective action has more able to explain the 
potential of political protest, in such a way that 17 percent of the changes in the potential 
of political protest are explained by the variables of the individual's perception of the 
effectiveness of protests and the individual's perception of the government's power to 
suppress, both of which are derived from the theory of collective action. Only 2 percent of 
the dependent variable is explained by the variable of political satisfaction which is derived 
from the theory of collective behavior. 
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Extended abstract  
Introduction 
The Iranian society should be considered 
among the societies that have seen various 
forms of collective protest actions since 
entering the modern era. Iran's political-social 
developments in the last century are full of 
various forms of protest behavior, which in one 
case led to the collapse of political sovereignty, 
and in some cases, it was the source of some 
political changes. 

Although protest actions per se are not 
social problems, the existence of social conflict 
and frequent protest currents can affect the 
foundations of social and political order. After 
the revolution of 1979, the Iranian society 
witnessed the emergence of various forms of 
protest actions for four decades. comparing 
the protests of the last decades, it can be seen 
that these protests are of two different types 
and have different demands and, naturally, the 
involved groups are different from each other. 
If the demands of the groups involved in the 
protests of 1999 and 2009 were more political, 
the field observations and also the surveys 
conducted around the protests of 2018 and 
2019 show that the nature of these protests 
was more economic than anything else. 
However, this is not the whole story and there 
are many challenges in this regard. 

from the collective behavior approach point 
of view in explaining political protest, we 
should consider the bad living conditions and 
dissatisfaction caused by it as the main reason 
for the occurrence of protests similar to the 
protests of January 2018 and November 2019, 
but the investigation of the cities involved in 
the protests of January 2018 and November 
2019 shows Although among the cities where 
the protests have taken place, there are cities 
with a low level of development and unsuitable 
economic situation, however, in some cities 
that are considered more underdeveloped and 
deprived, there was no protest action. On the 
other hand, theories of collective action 
approach are based on rational choice and 
suggest that the dissatisfaction variable and its 
role in explaining political protest are 

insufficient. proponents of collective action 
theory believe that in contemporary societies, 
every individual has dissatisfactions, even 
wealthy societies are influenced by competing 
interests, unfulfilled aspirations, grievances, 
and demands, and all groups are looking for 
demands and benefits. This means that 
grievances and demands are not uncommon 
and exist in the same form in all militant and 
oppositional groups and organizations. 
Therefore, it is not the power of demands that 
justifies the mobilization of social movements, 
and other factors must be sought to explain 
social movements. These theories include 
variables such as self-interest (Olson, 1965), 
the political opportunity structure created for 
protesters (Eisinger, 1973; Pivon and Cloward, 
1979; Gamson, 1990; Jenkins and Prue, 1977 and 
Tarrow, 1983 and 1989), and resource 
mobilization by the protesters (McCarthy and 
Zald, 1977; Obershall, 1973; Tilly, 1978) are 
considered more explanatory than the 
variables of the collective behavior approach. 
Therefore, this research based on an empirical 
survey will address the question of which of 
the two approaches of collective behavior and 
collective action has more explanatory power 
to explain the potential of political protest in 
Iran. these two theories will be examined as 
two alternative theories, and then theoretical 
propositions based on them will be extracted 
and tested. 

Methods  
The method of this research is survey. The 
research population is all people between 17 
and 40 years old in six southern cities of 
Tehran province (Shahriar, Shahr Quds, 
Islamshahr, Baharestan, Ray and Pakdasht) at 
the time of data collection (June and July 2022). 
Research information has been collected by 
referring to 120 city blocks in these 6 cities. 
1200 samples have been divided equally among 
6 cities, that is, 200 questionnaires have been 
completed in each city. 

 

Results  
The results of the research indicated that 
among the 3 variables related to the theory of 
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collective behavior, only the political 
satisfaction variable has a causal effect on the 
potential of political protest, and the other two 
variables do not have much causal effect. 
However, out of the 5 variables of collective 
action theory, 2 variables, the individual's 
perception of the effectiveness of protests and 
the individual's perception of the 
government's power to suppress, have a causal 
effect on the potential of political protest. 17% 
of the changes in the potential of political 
protest are explained by two variables related 
to collective action theory, and only 2% of it is 
related to the variable of political satisfaction 
derived from the collective behavior approach. 

 

Conclusion 
These results clearly show that the explanatory 
power of the theory of collective action is far 
greater than the theory of collective behavior. 
In other words, it can be said that perhaps the 
approach of collective behavior emphasizes 
the variables that provide the social context for 
the occurrence of protests or their potential, 
but other variables such as the individual's 
calculation of whether the protest is useful or 
not and whether the protest will be suppressed 
by the government and how strong and weak 
the suppression will be are important variables 
in social protests. Maybe these results will 
unravel the mystery of why we do not witness 
a protest when the variables like political 
dissatisfaction, relative deprivation, and 
dissatisfaction with life are in an unfavorable 
situation. 
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چکیده
ور  حول  حاضر   پژوهشی  مقالۀ ن  مح  بر   که  جمعی  رفتار  رویکردهای  بین  از  که  گرفت  شکل  سؤال  ای

ی وع  عامل  عنوان  به  هاتوده  نارضایت عقالنیت   بر  که  جمعی  کنش  رویکرد  و  دارد  تأکید  اعتراضات  وق
د تأکید اعتراضات در شرکت برای هاآن عقالنی محاسبه و گرانکنش ری  قابلیت یک کدام دارن بیشت

ی  اعتراض  پتانسیل  تبیین  برای م  هر  از  دارند؟  سیاس تخراج  متغیرهایی  رویکردها  این  از  کدا به   و  اس
تغیر  عنوان تقل  م از   مستخرج  فرضیات.  شد  گرفته  نظر  در سیاسی  اعتراض  پتانسیل  تبیین  برای  مس

جنوب  شهرستان  6  در  پیمایشی  مطالعۀ  یک   هاییافته  با  جمعی  کنش   و  جمعی  رفتار  رویکرد  دو
ر،)  تهران ن،  اسالمشه ر،  بهارستا ه(  پاکدشت  و  ری  قدس،  شهر  شهریا  وضوح  به  نهایت  در  و   شد  مقابل

ری  قابلیت  جمعی  کنش  رویکرد  شد  مشخص عتراض  پتانسیل  تبیین  برای  بیشت  شهرهای  در  سیاسی  ا
متغیرهای  توسط  سیاسی  اعتراض  پتانسیل  تغییرات  درصد   17  که   ترتیب   این  به  دارد  بررسی  مورد

ت  اثربخشی  از  فرد  ادراک از   مستخرج  دو  هر  که  حکومت  سرکوب  قدرت  از  فرد  ادراک  و  اعتراضا
ط  و  شودمی  تبیین  هستند  جمعی  کنش  نظریۀ یر  توسط  درصد  2  فق ندیرضایت  متغ که   سیاسی  م

ت جمعی رفتار نظریۀ از مستخرج  . شودمی تبیین اس
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 لهأمس انیبو  مقدمه 1
  از   ییهاموج   هادولت   همواره  معاصر  ۀ دور  در

  اعتراضات   نی ا.  اندکرده   تجربه  را  یاسیس  اعتراضات
  ا ی  و   معاصر  ی هایدموکراس  از   اعم   هادولت   انواع 

  از   ی اریبس.  است  گرفته  بر  در   را  اقتدارگرا  یهادولت 
  فهم   ت یاهم  بر   یاسیس   و   ی اجتماع  علوم  عالمان

 1متعارف   ریغ  یاسیس  مشارکت   چهآن   ای  اعتراضات
  ی اسیس  اعتراضات  نیا.  اندکرده   دیتأک  شود یم  دهینام

  از   گری د  محققان   که   است  شده   ج یرا  ی حد  تا   ی گاه
  ی اسیس  ی هاستمیس  ثبات  ی برا  ید یتهد  عنوان  به   آن

  حضور (.  14:  1998  تارو   و   ری)م  کنندی نم  اد ی
  یهای دموکراس   در   یاسیس  یهاکنش   زیبرانگبحث 

  شود ی نم  یتلق  یاسیس ضعف  یمعنا  به  لزوما    مدرن
  و   جنب   پر   جامعه  کی   از  یانشانه   تواند ی م  بلکه

  ی حت  کشورها  از  یاریبس در   حال  ن یا  با.  باشد  جوش
  ی کشورها  در   ن یهمچن  و   معاصر  یهای دموکراس   در
 گذشته  مانند  همچنان  حاکمان  توسعه  حال   در

  ی جد  ۀدکنندیتهد  را  مردم   اعتراضات   و   تظاهرات
  سرکوب   شدت  به  را  آن  و   کرده  یتلق  هام یرژ  ثبات

 .  کنندیم

  نسبت  یت ینارضا  ابراز  ی برا  ی اسیس  اعتراض   غالبا  
  و   افتدی م  اتفاق   هامیتصم  ا ی  ها است یس  ی برخ  به

  ن ی ا  با.  است  یفعل  تیوضع   اصالح   آن  هدف   نی بنابرا
  هدف   با   یاسیس  اعتراض  کشورها   ی برخ  در  حال 

  ی اسیس  و  یاجتماع   یساختارها   در   یادیبن  رییتغ
عنوان    افتدی م  اتفاق به  آن  از    اد ی  یانقالب   جنبشکه 

 .  شودیم

با  ی رانیا  ۀجامع  زمر  د یرا  دانست    ی جوامع  ۀدر 
  ن یاز ا   یمدرن اشکال مختلف   ی ایکه از بدو ورود به دن

  افتهی  نمود   آن   در   زیآماعتراض  ی جمع   ی هاگونه کنش 
  ی فروپاش   و  سیتاس  ار،یبس  یفرودها  و  فراز.  است

  و   هاجنبش  یریگشکل،  یاسیس  مختلف  یهاسلسله
  گاه یب  و  گاه  تهاجم  ،یفکر   و  ین ید  مختلف  فرق

را    نی ا  ،همه  و  همه  ن،یسرزم  نی ا  به  گانگانیب کشور 
ب است.    ی ثباتی مستعد    مکرر   راتییتغساخته 

 
1 Unconventional political participation 

  اثبات   یبرا  سند  ن یبهتر  گذشته  ۀهزار  در   هاحکومت 
در    یاس یس  یرپاید  یثباتی ب  نیا   ۀ سد  کی است. 

ا رخدادها   رانیگذشته  س  یشاهد  چون    ی اسیبزرگ 
سلسل سقوط  مشروطه،  رو  ۀجنبش  و  کار    ی قاجار 

سلسل مل  ،یپهلو   ۀآمدن  صنعت    ی جنبش  شدن 
ارض  اصالحات    سال در    ی اسالم  انقالبو    ینفت، 

در    رانیا   یاجتماع   - یاسی س  تحوالت.  استبوده  1357
مختلف  ریاخ  ۀسد  ک ی اشکال  از  از    ی مشحون 

در    یاعتراض   یهاکنش  که  به    کیاست  مورد 
در    یاس یس  تیحاکم  یفروپاش  و  است  شده  منجر 

 مناسباتدر    نی ادیبن  راتییتغ  أ منش  زین  یموارد
هرچند    یاسیس است.    ی اعتراض   یهاکنش بوده 

  اما  ، شودی نم   ی تلق  یاجتماع   بیآس  ک ی  نفسهی ف
  ی اعتراض  یکردها یرو  و   یاجتماع   یتضادها  وجود 

  را   ی اسیس  و  ی اجتماع  نظم  یهاانیبن  تواندی م  مکرر
 . سازد خود  از ثرأمت

، به مدت چهار  1357سال    ی اسالم   انقالباز    بعد
جامع اشکال    ی رانیا  ۀدهه  بروز  و  ظهور  شاهد 

کنش   یمختلف رو   یاعتراض  یهااز  است.    ی بوده 
انقالب  کیکارآمدن   س  ،یحکومت    ی اسیمنازعات 

  هشت بعد از انقالب،    یاسیس  شاتی گرا  نیمعمول ب
جنگ،    یاقتصاد  یهابرنامه   جنگ،سال   از  بعد 

فضا  ی اسیس  یهاتنش در    ، یدانشگاه  ی معمول 
جناح    نامساعد   ت یوضع  و  ی اسیس  ی هاجدال 

سرمنشاء    یالمللن یب  یفشارها   از  یناش  یاقتصاد
هم  یاعتراض   ی هاکنش از    ی اریبس در  است.    ن یبوده 

ا  5 گذشته  جد   سهشاهد    رانی سال  در    یاعتراض 
 بوده است.   1401 مهرو  1398  آبان ،1396 ماهی د

  ۀ ده  اعتراضات  با  90  ۀده  اعتراضات   ۀسی مقا  با
  ن یا   که  افتیدر  توانی م   70  ۀ ده  دوم  مه ین  و   80

  مطالبات   و  هستند  متفاوت  سنخ  دو   اعتراضات
  ی متفاوت  ریدرگ  یهاگروه   ی عیطب  طور  به   و  متفاوت

  ی هاگروه   مطالبات  اگر.  اندداشته  گری همد  به  نسبت 
  80  ۀده  و   70  ۀده  دوم  مهین  اعتراضات  در   ریدرگ

  و   یدان یم  مشاهدات   ؛است  بوده   ی اسیس  شتریب
  رامون یپ  شده   انجام   یهای نظرسنج   ن یهمچن
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  دهد ی م  نشان  1398  و   1396  یهاسال   اعتراضات
  ی اقتصاد  زیچ  هر  از  شتریب  90  ۀ ده  اعتراضات  جنس

ا  .است  بوده  معنا  ن یالبته  ن  یبه  که    ست یآن 
  اعتراضات   ن ی ا  در   اقتصاد  جز  یگری د  یهاخواسته

  از   بعد   که   ی نظرسنج  در.  است  نشده   مطرح
  ی افکارسنج   مرکز  توسط  1396  ماه  ید  اعتراضات

  شد   انجام  یمل  صورت  به(  سپای ا)  ران یا  ان یدانشجو
وضع  ان،یگوپاسخ   از   درصد   69 و    ی اقتصاد  ت یبهبود 

اعتراض به فساد   زیدرصد ن  30کسب و کار و  یفضا
  از  ی کی  عنوان به را یعدالتی ب  زیدرصد ن 20.6و  یمال

ب  ی اصل   یهاخواسته ا  انیمعترضان  در    ن ی کردند. 
شرا  75  ی نظرسنج از  مردم  اظهار    طی درصد  کشور 

ب  وکرده    ی تینارضا شرا  یکسان  نیاز  از  کشور    ط یکه 
  ی تینارضا  لیدرصد دل  80  ،کرده بودند  ی تیاظهار نارضا 

را نارضا ذکر کرده بودند    ی اقتصاد  ط یاز شرا  ی ت یخود 
 (.  1396سپا،ی)ا

  در   1398  آبان  اعتراضات  از  بعد  که  ینظرسنج   در
  پاسخ  در  شد  انجام سپای ا توسط تهران استان سطح

  چه   ز یچ  هر  از   شی ب  روزها   ن ی»ا  که   سؤال   ن ی ا  به
مردم    6فقط    کند«ی م   نگران  را   شما  یزیچ درصد 

گران  به  نشان    ن یبنز  یتهران  که  کردند    داد ی ماشاره 
  اما   بوده   اعتراضات   شروع   ۀنقط  اگرچه  ن یبنز  ی گران

  ان یگوپاسخ   قاطع  اکثر.  است  نبوده   آن   یاصل   علت 
  فقدان   و   یاقتصاد  کالن  مسائل   به  درصد  85  یعنی

 اندکرده   اشاره  ندهیآ  از   یدیناام  زین  و  اشتغال 
 (.  1398سپا،ی)ا

  ارتباط   نی ا  در   و   ستی ن  ماجرا  ۀهم  نی ا  حال   نی ا  با
  ات یبا ادب  میبخواه  اگروجود دارد.    ی فراوان  یهاچالش 

سخن    ی اسیاعتراض س  ن ییدر تب  یرفتار جمع   کرد یرو
از    یناش   ی ت یو نارضا  یشتیبد مع  ط ی شرا  د یبا   مییبگو 

به اعتراضات    هیشب  یوقوع اعتراضات  ی آن را علت اصل 
آبان    96ماه    ید   ی شهرها  یبررساما    ؛می بدان  98و 

  نشان   98  آبان  و  96  ماه   ی د  اعتراضات   در  ریدرگ
  اعتراضات   آن  در  که  یی شهرها  انیم  در  اگرچه  دهد یم

  ی افتگیتوسعه  سطح  با  ییشهرها  ،است  شده  واقع
  وجود   مناسب   چندان  نه  ی اقتصاد  ت یوضع  و   ن ییپا

  نظر   ن یا   از  که   یی شهرها   یبرخ   در   حال   ن یا  با   ،دارند

  شوند ی م  محسوب   ترمحروم   و   ترافتهین  توسعه
  در   مثال   عنوان  به.  است  نشده  مشاهده  یاعتراض

  نظر  از  بلوچستان   و  ستان یس  استان  که  یحال
  جدول   آخر  یهارده   در  یافتگیتوسعه   یهاشاخص

  اعتراضات   در  حال   نیا  با   ،دارد  قرار  ران یا  یهااستان
 یسراسر  اعتراضات  ریدرگ  چندان  1398  و  1396  سال 

  همکاران   و   تاش   ی کیشه  پژوهش   طبق .  است  نشده 
  80.93  یرفاه  بیضر  با  تهران   استان(  1392)

  استان  مقابل  در  و  داراست  را  یرفاه  سطح  نیترش یب
  در   5.59  یرفاه   بیضر  با  بلوچستان  و  ستانیس

  در   قاعده  نیا .  دارد  قرار یرفاه   بیضر   جدول   یانتها
  در   مثال   عنوان   به .  است  صادق   ز ین  هااستان   درون 

  که   ی حال   در   تهران   استان  ی جنوب  ی هاشهرستان
  و   قدس   شهر  اسالمشهر،  ار،یشهر   مانند  یی شهرها 

  بوده   98  آبان  اعتراضات  ریدرگ  شدت  به   بهارستان
  ی ر  شهر  جمله  از  مناطق  و  شهرها  یبرخ   است

  ۀ سی مقا.  است  نکرده  تجربه   را  یاعتراض   گونهچیه
  ت ی حکا  زین  زمان  طول   در  کشور  یاقتصاد  تیوضع

  آن   تبع   به   و   یاقتصاد  یرهایمتغ  که  دارد   آن   از
  اعتراض   توانندی نم   یی تنها  به  آن  از  یناش   ی تینارضا

تب  یاسیس جامعندینما  نییرا  ده  رانیا  ۀ.  چهار    ۀدر 
را تجربه کرده است که    یسخت   ار یبس  طیگذشته شرا

مردم اعتراضات  به  منجر  به    ی ضرورتا   است.  نشده 
نرخ تورم دو دهه    نیکه باالتر  91عنوان مثال در سال  

ا را  )   رانیگذشته  کرد  اعتراض  40.6تجربه  را    ی درصد( 
نبود د  میشاهد  در  آبان    96  یاما  لحاظ    98و  به  که 

  91  سال   از  ی بهتر  تیوضع  ی اقتصاد  ی هاشاخص
  ز یمآخشونت   و   گسترده  حد  نیا   تا  ی اعتراضات  میداشت

 .  میرا شاهد بود 

  که   ییهاه ینظر  مانند  ییهاهینظر   گرید   طرف  از
  ی عقالن   انتخاب  بر  یمبتن  یجمع  کنش  کردیرو   لیذ

جمع  بر   یمبتن  ی هاهینظر  ،رندیگی م   قرار و    ی رفتار 
  ی اسیس  اعتراض   نییو نقش آن در تب  یتینارضا  ریمتغ

ناکاف   هر   معاصر  جوامع  درمعتقدند    و  دانندی م   یرا 
  ز ین  ثروتمند  جوامع  یحت  دارد،  ییهای ت ینارضا  یفرد

  نشده،   محقق  یآرزوها  ،یرقابت  منافع  تأثیر  تحت
مطالبات  ها ی تینارضا تمام   ی و    به   ها گروه   ی دارند. 



 

141 

 .164تا  135 صفحات  .1401زمستان  و  پاییز .20 شماره .9 دوره

اجتماعی  های نهاد شناسی جامعه  

Sociology of Social Institutions 

های رفتار جمعی و کنش جمعی در تبیین پتانسیل اعتراض سیاسی؛ بررسی  ارزیابی تجربی نظریه . علی محمد حاضری، مهدی رفیعی بهابادی
 های جنوبی استان تهرانموردی شهرستان 

  معناست   نی بد  امر  نیا.  منافعند  و   مطالبات  دنبال 
  در   و  ستندین  رمعمول یغ   مطالبات  و  های تینارضا   که

  و   هاگروه   ۀهم  در  یکسان ی  شکل   به  معنا  کی
  ن ی بنابرا.  دارد  وجود  مخالف  و   جوزهیست  یهاسازمان

  ی هاجنبش   ج یبس  که   ست ین  مطالبات  قدرت   نیا
  ی هاجنبش   ن ییتب  یبرا  و   کندی م  هیتوج  را  ی اجتماع
د   دیبا   ی اجتماع عوامل  دنبال    ن یا گشت.    یگریبه 

شخص   ییرهایمتغ  هاهینظر نفع    ی مانند 
  وجود   به   ی اسیس  فرصت   ساختار(،  1965اولسون،)

  و   ون ی پ؛  1973نگر،یز یآ)  معترضان   ی برا  آمده
و  1977پرو،  و  نزیتنک؛  1990گامسون،   ؛1979کالورد،

و  1989  و   1983تارو،   معترضان   توسط   منابع  ج یبس( 
؛  1973اوبرشال،؛  1977  زالد،  و  ی کارت)مک  

متغ1978،یلیت به  نسبت  را  رفتار    کردیرو  یرهای( 
 .دانندیم ترکنندهن ییتب یجمع

  پژوهش   کی بر    یمبتن  حاضر   ۀ مقالاساس    نی ا  بر
م  ن یا   به  ی شی مایپ از  که  پرداخت  خواهد    ان یسؤال 

  ی برا  ک یکدام    یو کنش جمع   ی رفتار جمع  کردیدو رو 
س   لیپتانس  نیتبب   از   یانمونه در    یاسیاعتراض 

دارد؟    یشتریب  یکنندگن ییتب  تی قابل  یران یا  ۀجامع
  ح ی تشر  لید ه  ب  هینظر  دو   عنوان  به  هینظر  دو  نیا  لذا

آن    ی مبتن  ینظر  یها گزاره   سپس  و  شد   خواهد بر 
 قرار خواهد گرفت.   یتجرب  آزموناستخراج و مورد 

 

 ینظر چارچوب 2
  مکتب   از  یاشاخه   که  ی جمع  رفتار   کردیرو

  ی اجتماع  یهاجنبش   ،باشدی م  ی ساختار  یی کارکردگرا
  ع یسر  العادهفوق   یاجتماع  یدگرگون  یجانب  ۀجینت  را

جامعه نتواند    کیاگر    کردیرو  نی. طبق اکندی م  یتلق
  که   آن   ای  کند  فراهم  شهروندانش  ی برا  را   ییهافرصت 

  کند   کپارچه ی  ی اخالق  و  یمدن   لحاظ   از  را   هاآن   نتواند
  وجود   به  یپرخاشگر  و  ی سرخوردگ  ت،یعصبان  گاهآن

 
1 Robert Park 
2 Ernest Burgess 
3 An introduction to the science of sociology 1969 
(1921) 

  رخ   ین یخشمگ  و  یاعتراض  یجمع   انیطغ  و  دیآیم
 (.55:  1398)جانستون،  داد  خواهد

  امر  به نی ادیبن  یبندمیتقسکه   است  ذکر  انیشا
  آمدن   وجود   به  موجب  ی عقالن  ریغ  و  یعقالن 

  برچسب .  است  شده   خودش  خاص   ی هاینولوژیترم
  به  ییهاکنش  مورد  در   ی سنت  صورت  به   یجمع  رفتار

  بودن   ی رعقالن یغ  فرض  ش ی پ  با   که  شود ی م  برده   کار 
  ی که برچسب کنش جمع  یدر حال  شد،ی م  ستهینگر

  ی تیکه عقالن  رودی فرض به کار م   شی پ  ن یبا ا   معموال  
 در پس آن نهفته است.  

جمع  کردیرو   لیذ چند   توانیم  ،یرفتار    ن یاز 
  از   یک ی  بر  کدام   هر   که  برد   نام   پرداز ه ینظر  ایمکتب  

  مکتب .  دارند  یشتریب   دیکأت  یجمع  رفتار  ابعاد
  جوهر .  است  مکاتب   ن یا   از   ی کی   گاگویش

  1پارک   رابرت   کتاب  در  کاگویش  مکتب  یشناسجامعه
برگس  ارنست  »مقدمه  2و  عنوان   علم  بر  یابا 

ا  نی تدو  3«  یشناسجامعه در  است.  کتاب    نی شده 
  با   افراد   از   یانمونه   عنوان  به  هامتأثر از لوبون از توده 

  هربرت .  است  شده  اد ی   ی بدو  و   و   ی عقالن   ریغ  رفتار
  کاگو یش  دانشگاه  شناسانجامعه  از   گری د  یک ی  بلومر

.  است  کایآمر  در  نی نماد  متقابل  کنش  مکتب   پدر  و
  ی هاجنبش   چگونه   که  پرداخت   امر  نی ا  به   بلومر

 رشد  هاتوده   وستنیپ  هم   به  با   آغاز  از  یاجتماع
  ی تینارضا  ۀاشاع قیطر  از امر نی ا او نظر از. کنندیم

  ی برا   یاه یپا  و  شودی م  محقق   گروه   ک ی  در   جانیه  و
  ک ی   بعد   ۀمرحل  در .  ردیگی م   قرار  مشترک  یآگاه

م  4«  ییما   ی»آگاه   شدن   یک ی  ن یا   به  و   کندی رشد 
  5«  رفاقت »روح  بلومر زبان  به.  دهدی م معنا ها گروه

گروه  تعلق  و    امر   نیا  که  کندی م  جادی ا  یانسجام 
  بعد   ۀمرحل  در.  شودیم  اعضا  ی شخص  تی هو  از  ی جزئ

  و   اعتماد  وجود   به  اعتقاد  ۀیپا   بر  یگروه   اخالق
  ی سازمان   اساس   ن یا  بر .  کندی م  رشد  مطالبات   یدرست

4 We Consciousness 
5 Esprit De Corps 
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های رفتار جمعی و کنش جمعی در تبیین پتانسیل اعتراض سیاسی؛ بررسی  ارزیابی تجربی نظریه . مهدی رفیعی بهابادی علی محمد حاضری، 
 های جنوبی استان تهرانموردی شهرستان 

  به   را  گروه   یهاک یتاکت  و   مطالبات  که  ردیگی م  شکل
 (.  58: 1398جانستون،) کندی م مشخص  وضوح

  است   ی گرید  ۀینظر  اسملسر  یجمع  رفتار  ۀینظر
  ی و  ۀ ینظر.  ردیگی م  قرار  ی جمع  رفتار  کرد یرو  لیذ   که

  ان، یطغ  وحشت،  همچون   یمتنوع   یهاده یپد  شامل
  و   ی ستی ز  طیمح  یهاجنبش   خصمانه،   ی هافوران

  ن ی ا  همه  هینظر  نیا  که  شودی م  یانقالب   یهاجنبش
  قرار   ی مفهوم  چتر  کی   ریز   را  متنوع   یهاده یپد

  ی کسان یعوامل    کندی ممعنا که تصور    ن یا  به  دهد،یم
هم جمع   نیا   ۀدر  نظر  یاشکال  اسملسر    ۀیدرکارند. 

تع عامل  کاف   ۀکنندنییشش  و  مشخص    یالزم  را 
  ، یساختار  فشار   ،یساختار  مساعد   ط یشرا .  کندیم

  و   شده  ی همگان  باور  افته،ی  میتعم  د یعقا  گسترش
  بر   را  ی جمع  رفتار  که  دهندهشتاب   یدادهایرو

 یریفراگ  و  کنش   یبرا  جی بس  تی نها  در   و  زند یانگیم
  در   هاآن   عملکرد   ۀنحو   و  یاجتماع  کنترل   ی روهاین

(.  58:  1398)جانستون،   هاکنش   ۀتوسع  از   ممانعت 
  فشار   یشخص   که   یزمان  است   باور  نی ا  بر  یو

  از   یک ی  در  آن  جبران  یبرا   کندی م   تجربه  را  یساختار
  ی ادیز  تعداد  اگر.  زندی م   کنش به  دست  سطوح  نیا

  رفتار   شاهد  ،کنند  عمل  یکسان ی  ۀویش  به  مردم  از
  نظام  ک ی  در   اسملسر ۀ دیعق  به.  بود میخواه ی جمع

  ی جمع  رفتار   متوازن،  ی فرع  یهانظام   از  متشکل
  برقرار   یهاسم یمکان  که  است  ییهاتنش   نشانگر 

 هاآن   موقت  مهار   از  ،یاجتماع   مجدد  تعادل   ۀکنند
  ع یسر   یهای دگرگون   وقوع  یهابرهه   در .  هستند  عاجز

  دوگانه   یمعنا  ی جمع  یرفتارها  ظهور   گسترده،  و
  یی توانا   عدم   ۀدهند انعکاس  طرف  کی  از :  داشت

  دیبازتول  یبرا  یاجتماع  کنترل   یهاسم ی مکان  و  نهادها
  ی هاتالش   انگر یب  گر ید  طرف  از  و   ی اجتماع  انسجام

  ی هات یوضع  به   واکنش   دادن   نشان   ی برا  جامعه
  عنوان  به  مشترک اعتقادات پرورش  قیطر از یبحران

  و   دالپورتا)   یجمع  یهمبستگ   دیجد   یهاانیبن
 . (17:  1384، یانید

  کرد یرو   لیذ  زین  یت ینارضا  با  مرتبط  یهاهینظر
  ی متعدد  سندگانی نو.  رندیگی م   قرار   ی جمع  رفتار

 
1 political resourse 

  ی شرط مرتبط برا ک ی  یت یکه نارضا اندکرده  استدالل 
و  به  مشارکت  است.    ژه یفهم  اعتراض  در  مشارکت 

ناراض  موجود  دولت  از  که    ،هستند  یشهروندان 
برا  میتصم کنش  )گامسون    رندیگی مآن    ر ییتغ  ی به 

  باشد   داشته  شهیر   دو  تواندی م   یت ینارضا(.  1968
  با   یت ینارضا  آن  نیاول(.  137:  1979کاس   و)بارنز   

  دوم،   نوع   یت ینارضا  و   است   فرد   و   ی شخص   ط یشرا
س  ی تینارضا   و   یزندگ  از  یت ینارضا.  هاستاست یاز 

  ی اسیس  اعتراض   مهم  منبع  ک ی  یشخص   ط یشرا
  که   کندی م  استدالل (  1144:  1968)  ی پسک یل.  است

که     1ی اسیس  منبع  ک ی یاسیس  اعتراض است 
  بردن   باال   ی برا  آن  از  و   دارند   یاهیحاش  ی هاگروه

  اعتراض   ی افراد  آن.  کنند ی م   استفاده  شانیصدا
  تجربه   را  ت یمحروم  یهات یموقع  که   کنندیم
  به   ی اسیس  یهاکنش   و   هات یفعال  از   که  کنندیم

  استفاده   یزنچانه   ش یافزا   یبرا  یاستراتژ  کی  عنوان
  که   کندی م   استدالل   ن یچن(  1970)   گر.  کنندیم

  شهروندان   که  افتدی م  اتفاق   ی زمان  ی اسیس  اعتراض
  که   هنگام  آن.  کنندیم  تجربه  را  ینسب   تیمحروم

  گری د  یهاگروه   با  را  شان ی شخص  طیشرا  هاآن
  ن ی ا  شانگذشته  طیشرا  با  ای  کنندی م   سهیمقا
  ع یبه طور وس  کرد یرو   نی . ا دهندی م   انجام   را  سه یمقا

در حال توسعه    ی در کشورها  اعتراضات   ۀمطالع  یبرا
غ است    کیدموکرات  ریو  گرفته  قرار  استفاده  مورد 

همکاران   و  س1982)مولر  و  کک  (.  1998  نک یکی؛ 
ا   ن ی ا  لهأمس که  استفاده    کرد ی رو   ن یاست  مورد  کمتر 

پ  ک یدموکرات  ی کشورها  یبرا قرار    یغرب   ۀشرفتیو 
س »کنش  کتاب  در  است.  و    «،یاسیگرفته  فرح 

( رابط1979همکاران  و    یشخص   یتینارضا  ن یب  ۀ( 
  ۀرابط  ک یکه    دیرس  جهی نت  ن یو به ا   ی اعتراض را بررس

وجود سخت   نیدو برقرار است. با ا   نیا نیب فیضع
  ت ی گرفته شود. رضا  دهی ناد   یت یاست که نقش نارضا

 مطالعات  ن یا  در   کنندهی نیبش یقدرت پ  ک ی  یاز زندگ
  کمک   به  را  افراد  تواندی م  ی شاد  رای ز  دهد،ی م   نشان

  را   مسائل  حل  تیخالق  کند،  کیتحر  هابه یغر  به
  ه یریخ  سسات ؤم  به  شتریب  ی مال  کمک   د،ینما   شتریب
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های رفتار جمعی و کنش جمعی در تبیین پتانسیل اعتراض سیاسی؛ بررسی  ارزیابی تجربی نظریه . علی محمد حاضری، مهدی رفیعی بهابادی
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  ی مصرف  یکاالها   با  یکمتر  مسائل  د،ینما  تأمین  را
  و   کندیم  شتریب  را  مارانیب  به  عالقه  کند،یم  گزارش

همکاران    ی)هل   آوردی م  اد ی  به  را  مثبت  خاطرات و 
ا 4:  2009 با  مطابق    تأثیر   کی   یشاد   کردیرو   نی(. 

  از   تیرضا .  دارد  یزندگ  یهاحوزه ۀ  هم  بر  مثبت
  نهوون ی)و   زد یانگی م  بر  را   ی مدن  مشارکت   یزندگ

  ی زندگ   از  تیرضا   یباال  سطح  با  شهروندان(.  1984
  در   کمتر  و   مرسوم   ی اس یس  یهاکنش   در   شتریب

 کنندی م   شرکت  رمتعارفیغ  یاسیس  یهاکنش 
  ز ین  گرانید  یهاافتهی(.  821:  1990  لور،یس  و   یبحر)

  ؛ دارد یاسیس  مشارکت با  یقو   ۀرابط  کی  از  تیحکا
 رمتعارفیغ  ی اسیس  مشارکت  یبرا   رابطه  ن یا  اما

  ن یک  و  نی)فالو   شودی نم  دهید (  یاعتراض   کنش)مانند  
:  1974)   همکاران  و  بارنز  کار  در   ن یهمچن(.  63:  2012

  یارابطه   یاعتراض  رفتار با  یزندگ   از  تی رضا  زین( 151
 سطح  که  کنندی م  استدالل   شانیا.  است  نداشته

  اعتراض   لیپتانس  با  یارابطه   تیمحروم  و  ی تینارضا
  شهروندان   که  باورند  ن یا   بر  سندگانی نو.  ندارد

  سرزنش   را  یاسیس  ستمی س  یزندگ   طیشرا  از   یناراض
  ی تینارضا  تز  مخالف  هاافتهی  نیا   نیبنابرا   کنندی نم

 (. 52: 2015کوارنتا،) هستند

  به   را   آن  شمندان یاند  ی برخ   که   یی هانییتب  از   ی کی
  ا ی  فرد  اهداف  نیب  فاصله  ای  خأل  مفهوم  اندبرده   کار

  ت ی موفق  ی واقع  سطح  از   ت یموفق  مطلوب   سطح
  ل یپتانس  باشد   شتریب   فاصله   ن یا   هرچه.  است

.  شد  خواهد   شتری ب  یاسیس  خشونت  و   اعتراض
  و   میمفاه  قالب  در   تی موفق  خأل   ای  فاصله   مفهوم 

  جمله   آن   از .  است  شده  طرح   ی مختلف   ی هاهینظر
  ی ناکام  ،ینسب   ت یچون محروم  ی میبه مفاه  توان یم

فزا  ی ج   یمنحن  ک،یستماتیس انتظارات  اشاره    ندهیو 
 کرد.  

  ی اسیس مشارکت  و  ی اسیس یت ینارضا  نیب ۀرابط
  در   ناسازگار  کردی رو  دو  حداقل.  است  زیبرانگبحث   زین

استوکر  ی)لو  دارد  وجود  نهیزم  نیا از  2000و    ک ی(. 
  ی برا  ی اسیس  تی رضا  یباال   سطح   با  شهروندان  طرف

  قت یحق  در .  هستند  انتظار  مورد   ی اسیس  یهاکنش 
 

1 political alienation 

ن  یدموکراس  یبرا  1ی اسیس  یگانگ یب .  ستیمثبت 
وربا   و    مشارکت   که  هستند  یمدع (  1963)  آلموند 

  ی دموکراس   ی هنجارها  ی برا  وست یپ  ۀ جینت  یاسیس
  ی رسم  مقامات  از  مثبت  انتظار  شهروندان  و  است

  ی برا  یحام  شهروندان  کرد ی رو  ن یا  مطابق.  دارند
 هستند، انتظار  مورد  شتریب ها است یس در   واردشدن

  در .  دارند  یتری قو  کیدموکرات  یهاارزش   هاآن   رایز
اعتماد س  شود ی م   استدالل   بحث  ادامه   ی اسیکاهش 

  شود ی م  ی اسیس  مشارکت  کاهش  به  منجر
که    ن یا   ا  یقو  پردازانه ینظر  ر یسا(.  2000پاتنام،) ادعا 

در   مخصوصا   مشارکت  کاهش  باعث  اعتماد  کاهش 
کرده   شودی م انتخابات   رد    ن یرزنتا ،  1980  لری)م  اندرا 

  ن یبرا   گرید   یاعده   گرید   طرف  از(.  1993  هانسن  و
  به   وستن یپ  یسو   به   را  افراد   یاسیس  ی ت ینارضا  باورند

  سوق   یاسیس  اعتراض  نوع  از  یاسیس  یهاکنش 
  سم یکالی »راد  اتیفرض  نی ا(.  1968)گامسون،    دهد یم

)  2«  یدیناام است  گرفته    همکاران   و  س ینور نام 
ۀ  جینت  مشارکت   و   ی اعتمادی ب   ن یب  ارتباط (.  2005

  مشارکت   کاهش   ن یبنابرا  و  1960  جنبش   لیتحل
استوکر    ی)لو  است  یانتخابات  (  1970)  گر(.  2000و 

  نشان   روش  کی  یاسی س  اعتراض  که  است  یمدع
  از   یت ینارضا  ،یگانگیب   ،یدیناام  احساس  دادن 

  ی اسیس  ستمیس  یکل   طور  به  و  ی اسیس  یندهاآیفر 
 .است

  و   یاسیس  یتینارضا  نیب  ۀرابط  پژوهش  نیچند
(  1979)  همکاران   و   فرح.  اندکرده   آزمون   را   اعتراض

 و  متعارف  ریغ  و  متعارف  مشارکت  نیبۀ  رابط
  اندافتهی در  هاآن.  اندکرده   لیتحل  را  یاسیس  ی تینارضا

رژ  ی اب یارز   که س  م، یاز  مشارکت  متعارف   ی اسیبر 
هنگام  مردم  دارد؛  م  یتأثیر    در   که  کنندی مشارکت 

  ند ینما  درک  دولت  توسط  را  فقر  قراردادن  کار   دستور
  ۀهم  در  حال   نی ا  با(.  435؛  1979  همکاران  و)فرح  

  واقع   در.  ستین  برقرار  رابطه  نی ا  کشورها
  کشورها   ۀهم  در   یاسیس   ستمیس  یریپذت یولؤمس

  ی برخ مستقل( ندارد.    ریکننده )متغ  ینیبش یپ  قدرت
نارضا  پردازانهینظر که  کردند    ی اسیس  یت یاستدالل 

2 disaffected radicalism 



 
 

144 

 .164تا  135 صفحات  .1401 زمستان و  پاییز .20 شماره .9 دوره

 

اجتماعی  های نهاد شناسی جامعه  

Sociology of Social Institutions 

 

های رفتار جمعی و کنش جمعی در تبیین پتانسیل اعتراض سیاسی؛ بررسی  ارزیابی تجربی نظریه . مهدی رفیعی بهابادی علی محمد حاضری، 
 های جنوبی استان تهرانموردی شهرستان 

پتانس پاسخ   ل یبر  اعتراض  دارد.  تأثیر  به    ی اعتراض 
اجتماع  ی تینارضا خاص  اهداف  )  ی از    و   فرح است 

  قات یتحق شتری ب وجود   ن یا با (.  439؛ 1979 همکاران 
  به   است   ممکن   شهروندان  که  دهد ی م  نشان   ریاخ

  ن یا  درواقع .  کنند  مشارکت   شتریب  ی تینارضا   لیدل
  عمل   یزش یانگ  زم یمکان  عنوان   به   نجا یا  در  ریمتغ

  ر یسا(.  2007  نلر  و  ویبادسک؛  2002  سی نور)  کندیم
  و   ی اسیس  یت ینارضا  ن یب  یارابطه  شمندانیاند

  اندنکرده   دایپ  رهایمتغ  ر یسا  کنترل   از  بعد  مشارکت 
  و   2004  دالتون   و  1999  کاس ؛  1982  همکاران و  مولر)

2008 .) 

  ت ی حما   یمتعدد  پردازانه ینظر  حال   نیا   با
  و متعارف یاسیس رفتار یضرور  شرط را باال  یاسیس

  ی اسیس  رفتار  یضرور  شرط  را  نییپا   یاسیس  تی حما
  مولر (.  84:  1389  خواه،ی )عل  دانندیم  رمتعارفیغ

  شرط   باال  یاسیس  تی حما  که  داد  نشان(  1977)
 متعارف   ی اسیس  مشارکت   ی برا  ی کاف  نه   ی ول   ی ضرور

  نه   یول   یضرور  شرط  زی ن  کم  یاسیس  تیحما   و  است
 و  رمتعارفیغ  یاسیس   مشارکت  یبرا  یکاف
 . است انهیجوزهیست

  ۀ ینظر  شد  ذکر   ن یا   از   ش یپ  که  طور   همان   اما
  قرار   یجمع  رفتار  ۀینظر  مقابل  در  یجمع   کنش

جمع ردیگیم رفتار  برچسب  سنت  ی.  صورت  در    یبه 
برده م   ی اقداماتمورد   پ شودی به کار  با  فرض    شی که 

نگر   یعقالن   ریغ حال   شوند،یم  ستهیبودن  که    یدر 
جمع کنش  ا   ی برچسب  با  به    شی پ  ن یمعموال   فرض 

  ل یذ.  است  نهفته  آن  پس  در  یتیعقالن  که  رودی کار م
  که   کرد  ذکر  پرداز هینظر  نیچند  توانی م   هینظر  نیا

اثر    هاآن   نیترمعروف   از  ی کی است.  اولسون  مانکور 
زم  یادیبن جمع   ۀینظر  ۀنیدر  منطق   ،یکنش  کتاب 

جمع نوشت1965)   ی کنش  .  است  اولسون  مانکور  ۀ( 
  به   مربوط   یهاده یپد  به  میمستق  طور  به هینظر نیا

.  پردازدی نم  یاسیس  اعتراض  و  ی اجتماع  یهاجنبش
  ن ی ا  از   عبارت   پردازد ی م  آن   به   ه ینظر  ن یا   که   یالهأمس

  ک ی  به   ی اب یدست   یبرا  افراد   هنگام   چه  که   است
 . کنندی م  عمل  یجمعدسته  صورت به  مشترک  هدف

  ه ینظر  ن ی ا  که   است   یزیچ  ی جمع   کنش 
  ن یا   پرسش ،  نی بنابرا.  دینما   نییتب  را   آن   کوشد یم

  به   کمک   ی برا  مشترک   طور  به  افراد   هنگام  چه:  است
  سخن   به  کنند؟ی م  اقدام  ی عموم  ی کاال   ک ی  تأمین

  ک ی  یدارا  افراد  هنگام  چه   که  دهدی م   حیتوض  گر،ید
  اقدام   به  دست  خود   هدف  تحقق   ی برا  مشترک  هدف

  ی عنی  ،یفرد   گران یباز   رفتار  به  هینظر  ن یا.  زنندیم
 گاهآن .  دارد  اشاره  یعموم  یکاال  تأمین  یبرا  مشارکت

  تأمین  به   تا   شوندی م   جمع  هم  ی رو  هامشارکت   ن یا
  ی عموم  یکاال  از  خاص  یزان یم  ای  یعموم  یکاال

 (. 95: 1395)آپ، بپردازند 

  آغاز   در   درست   را  خود   ی اصل   ۀ گزار  اولسون 
» است  کرده  خالصه  کتابش    ی موارد   در  جز  درواقع،: 

  ا ی  اجبار  ا ی  باشد   اندک  ار یبس  گروه  یاعضا  تعداد  که
  وادار   را  افراد  که  باشد  داشته  وجود  یگرید   ۀژیو  ترفند

  افراد   د،ینما  مشترکشان  نفع  یراستا  در  عمل  به
  ی برا  یشخص   نفع   یجو وجست   در  و  خردمند

  اقدام   یگروه   ای  مشترک  منفعت  به  یاب یدست 
 (.98: 1395)به نقل از آپ،   کنند«ی نم

گزار   ۀینظر چند  از  تشک  ۀاولسون    لیمشخص 
ذ  در  که  است  که    نیترمهم   ل یشده  آن  به    ایعناصر 

به    ا یوجود دارد و    یو  ۀی در بطن نظر  میشکل مستق
غ نظر  م یرمستقیطور  )   ۀ یاز  آپ  توسط  (  1395او 

 : شودی استخراج  و توسعه داده شده است ذکر م

  در   خردمند  افراد  که   است   ن یا   بر  فرض ✓
  ی اب یدست   یبرا  یشخص   نفع   یجووجست 

  اقدام   یگروه   ا ی  مشترک   منفعت  به
  ی برا  هاآن،  گر ید   عبارت  به.  کنندی نم

(  مشترک  منفعت  ای )  اهداف  به  یاب یدست 
  نکه یا   مگر  ،ستندین  کمک  به  حاضر  خود 

 داشته  وجود  ی گرید   ۀ ژیو  ترفند  ا ی  اجبار
 .باشد

  ی برا  مثبت  ی نش یگز  یهازه یانگ  هرچه ✓
  ی هازه یانگ  هرچه  و  باشند  تری قو  مشارکت 

  مشارکت   عدم  ی برا  زین  ی منف  ینشیگز
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های رفتار جمعی و کنش جمعی در تبیین پتانسیل اعتراض سیاسی؛ بررسی  ارزیابی تجربی نظریه . علی محمد حاضری، مهدی رفیعی بهابادی
 های جنوبی استان تهرانموردی شهرستان 

  که   دارد   وجود  ی شتریب  احتمال   باشند  تری قو
 .کنند  مشارکت  ی عموم  یکاال  تأمین  در  افراد

  ی کاال   تأمین  در  مشارکت   ی هانهیهز   هرچه ✓
  کمتر   مشارکت  احتمال   باشد،  شتریب  یعموم 

 . شودیم

  ی کاال   تأمین  در  فرد   مشارکت   تأثیر  هرچه ✓
  وجود   یشتریب  احتمال   باشد،  شتریب  یعموم 

 . کنند  مشارکت آن تأمین در   افراد که  دارد

  شتری ب  شده  ادراک  ی گروه   ی تأثیرگذار  هرچه ✓
  ز ین  شده  ادراک  ی شخص   ی تأثیرگذار  باشد،

 .  شد خواهد  شتریب

  ی لیخ  اگر   و   گردد   ی تلق   نامشروع   سرکوب   اگر ✓
  تأمین   در  مشارکت   ی برا  زه یانگ  نباشد،  دیشد

  طور  به.  داد خواهد شیافزا  را یعموم  یکاال
  سپس   و   باشد  شدت  کم   سرکوب   اگر  اخص،

  متقابل   قیتشو   صورت  آن   در   ابد،ی  ش یافزا
  شرکت   و   فیتکل  ی ادا  ی براها  درخواست   و

  اگر.  افتی  خواهد  ش یافزا   اعتراضات  در
  هنجار   گرید  باشد،   دیشد   اریبس  سرکوب

  نخواهد   فعال   ی اجتماع   یهازه یانگ  مشارکت 
  یهازه یانگ  بر  سرکوب  تأثیرات  رو،   نی ا  از.  شد

  به   مشارکت  هنجار  یسازفعال   و  یاجتماع
  خواهد   شباهت  معکوس   شکل  u  یمنحن

 . داشت

  را   یاعتراض  رفتار   یصورت  در  یتینارضا ✓
  کنند  تصور   افراد   که   کند ی م  ک یتحر

  ن یبنابرا .  کندی م   جاد یا   یرییتغ  اعتراضشان 
  ادراک  یتأثیرگذار  و   ی تینارضا   متقابل  کنش 

  به.  گذاردی م  تأثیر   یاعتراض   رفتار  بر  شده
  به   یبستگ   ،یتینارصا   تأثیر  گر ید   عبارت

  دارد   برعکس   و  شده  ادراک  یتأثیرگذار  زانیم
  از   ییباال   سطح  که  معناست  بدان  نیا

 کنندی م   تصور  افراد   که   ی هنگام   ی خواهتظلم

 
1 Social psychological Expansions of Resource 
Mobilization Theory 

  رفتار  بر  ندارد  یتیاهم  شانمشارکت 
 .گذاشت نخواهد  تأثیر ی اعتراض

  به   که  ی اجتماع  یهاشبکه   در   شدن   وارد ✓
  ی مهم   علت  ،پردازند ی م  اعتراضات   ق یتشو

  ک ی.  است  ی اعتراض   ی رفتارها  ورود   ی برا
  ی اجتماع   یهازهیانگ  گونه   ن یا   یبرا   شاخص

.  است  یاجتماع  یهاشبکه   در  تی عضو
) گروه   از  متشکل   هان یا  اقدامات  مانندها 

  زین  و(  یاجتماع  یهاجنبش   ای  شهروندان
  خانواده   دوستان،  مانند  یشخص   یهاشبکه

 . هستند انیآشنا

  اشاره   هاآن   به   اولسون   که   یی هانهیهز ✓
  ک ی  دیتول  یبرا  الزم   منابع   و   زمان   ،کندیم

  فرصت   ۀنیهز  هان یا.  هستند  یعموم   یکاال
  ها آن   از  که  ییهات یمطلوب  یعنی  هستند؛

- 187:  1395  آپ،)  است  شده  دهیپوش  چشم
180 .) 

  قرار   ی جمع  کنش   کردیرو  لیذ   که   ی گرید   ۀینظر
  ۀینظر .  است  کالندرمن  ارزش   انتظار  ۀ ینظر  ،ردیگیم

  ۀ ینظر»  ۀارائ  یبرا  کالندرمن  تالش  با  ارزش  انتظار
که  1منابع   جیبس  یاجتماع   یشناسروان   گسترش  _  »

  ی هاجنبش   وارد (_  1984)  اوست   ۀمقال  ی فرععنوان  
  ی درست  به   کالندرمن   که  گونهآن  .است  شده  ی اجتماع

  ۀینظر   ی نوع  ارزش،  انتظار  ۀینظر» کندی م  اشاره
  مدل   در  وابسته  ریمتغ .است«  یعقالن   انتخاب

  امر   ن یا  به   که است    2«  مشارکت   به   ل یتما»  کالندرمن 
  ی هاکنش   در  کنندیم  تصور  افراد  ایآ   دارد  اشاره

. کالندرمن  نه  ا ی  کرد   خواهند  شرکت   نده یآ  در   یاسیس
  ، یجمع  ۀزیانگ  انیم  مستقل  یرهایمتغ  عنوان   به

  قائل   زیتما   پاداش  افتیدر  ۀزیانگ  و  یاجتماع   ۀزیانگ
  ی رهایمتغ  از  یبرخ  هیشب  اریبس  رهایمتغ  نیا .  شودیم

 . هستند  اولسون مدل 

  ی عموم  ی کاال  ارزش  فیتوص  به   ی جمع  ۀزیانگ
  به   ن یا   هینظر  ن یا  طبق.  پردازدی م  فرد   کی  یبرا

2 Willingness to participate 
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های رفتار جمعی و کنش جمعی در تبیین پتانسیل اعتراض سیاسی؛ بررسی  ارزیابی تجربی نظریه . مهدی رفیعی بهابادی علی محمد حاضری، 
 های جنوبی استان تهرانموردی شهرستان 

  ی تینارضا   وجود  با   یعموم  یکاالها   به  لیتما  یمعنا
  است   سازگار  اولسون  مدل   با  نیهمچن  امر  نیا.  است

  ندارد   کنندهجمع  تأثیر  ریمتغ  نیا   که  ثی ح  نیا  از
  ی برا  زهیانگ  ایآ   نکهیا:  دارد   کننده  ضرب   تأثیر  بلکه

  به گذاردی م تأثیر مشارکت بر  یعموم ی کاالها تأمین
  مشارکت   ۀ جینت  در  رییتغ   جادی ا  از   فرد  انتظار  زانیم

  گر یکد ی  از  را  انتظار  سه  کالندرمن.  دارد  یبستگ   او
االف:  سازدیم  زیمتما   فرد   مشارکت  که  انتظار  نی( 

اب؛  است  زیآم  تیموفق   اقدام   که  انتظار  نی( 
  انتظار   مورد   تعداد (  ج  و  است؛   زیآم  ت یموفق  مشترک

 (. 191: 1395)آپ،  کنندگانمشارکت 

  ی مبتن  یکردهایرو  ۀ ادام  در   منابع  ج یبس  کردیرو
  مقابل   در   و(  هاتفاوت   از  یاپاره )با    ی عقالن  انتخاب   بر

.  است  شده  زهیتئور  یجمع  رفتار  کردیرو
  را   مطالعه  ن یچند  منابع  ج یبس  کرد یرو   پردازانهینظر

  رفتار   کرد ی رو  مفروضات   اعتبار  بر  که  کندی م  فهرست 
  کرد یرو   سندگانینو .  داردی م  روا  دیترد  و شک  یجمع

  هاجنبش   آن  در   که  کنندی م  شنهادیپ  یدیجد
  ی اهداف یدارا  که  شوند ی م  قلمداد  ی اسیس ی گران یباز

  به   یل یوسا   از  استفاده  با  کنندی م   تالش  که  هستند
نظرابندی  دست  هاآن سرخوردگ  جیبس  ۀی.    ، یمنابع، 

جامع  تیمحروم   ل یدال   عنوان  به  را  یاتوده   ۀو 
  عوامل   را  راهبرد   و  سازمان  و  رد   ی اجتماع   ی هاجنبش

  همان .  کنندی م  قلمداد   هاجنبش   تی موفق  یاتیح
  د یکأت  ،است  مشخص   ز ین  کردیرو   اسم  از  که  طور

  جوامع   در  کردیرو   ن یا  طبق .  است  منابع  بر  ی اصل
  جوامع   یحت.  دارد  یی های ت ینارضا  یفرد  هر  معاصر

  محقق   یآرزوها  ،یرقابت  منافع  تأثیر  تحت  زین  ثروتمند
مطالبات   های تینارضا   نشده، تمام  یو    هاگروه   یدارند. 

  معناست   ن یبد  امر  ن یا.  منافعند  و   مطالبات  دنبال   به
  در   و  ستندی ن  معمول   ری غ  مطالبات   و  های ت ینارضا  که

  و   هاگروه   ۀهم  در  یکسان ی  شکل   به  معنا  کی
  ن ی بنابرا.  دارد  وجود  مخالف  و   جوزهیست  یهاسازمان

  ی هاجنبش   ج یبس  که   ست ین  مطالبات  قدرت   نیا
  است   یگرید  عامل  بلکه  کندی م  هیتوج  را  یاجتماع

  در   هاگروه   ییتوانا   آن   و   کندی م  ن ییتب  را  امر  ن یا   که
  ن یهمچن  و  شانیهاامیپ   ۀاشاع  منابع،  آوردن  فراهم

  ند یایب  هاابان یخ  به  نکهیا  ی برا  شان ی اعضا  جیبس
  ۀ درج  در   شود ی م  منابع  از  صحبت   ی وقت.  باشدیم

 متکثر  توانندی م  منابع  اما  ،است  پول   منظور  اول 
:  1398)جانستون،  شوندی نم   ختم  پول   به  و  باشند

  ی ارتباط  ی تکنولوژ  کردیرو   نی ا  در   مثال   عنوان   به (.  71
  گرفته   نظر  در   کالن   منبع  ی نوع   نترنتیا  مانند   دیجد

  بر  یتأثیرات  تواندی م  یتکنولوژ   نی ا  چراکه  ؛شودیم
  که   نی ا  نخست.  باشد  داشته  خرد  سطح  در  هازهیانگ

  کاهش  را  اعتراضات ی دهسازمان  یهانهیهز  نترنت یا
  اطالعات   انتشار  و  گرانی د   با   تماس  یبرا  داد،  خواهد

  از ین  ی کمتر  پول   و   وقت   به   تجمعات   محل  ۀ دربار
 تر، ن ییپا   یهانه یهز  همه  نیا .  داشت  خواهد  وجود 

.  داد  خواهد   ش یافزا   را   ی فرد  اعتراضات   احتمال 
  ی کل   طور   به  که  است  قبول   قابل  امر  نیا   نیهمچن

  شده   ادراک  یشخص   یگذارتأثیر  کالن   سطح  در  منابع
  که   کنند تصور  است  ممکن. افراد  دهدی م  شیافزا  را

  به   هادرخواست   و  هاام یپ  ارسال   احتمال 
  گران ید  ج یبس  شانس   مختلف،  ۀ بالقو  کنندگانشرکت 

 . دهدی م ش یافزا  را یشخص ی تأثیرگذار ،جهینت در  و

  کنش   کرد ی رو  درون   در   زین  زالد  و   ی کارتمک   ۀینظر
(  1988)  زالد  و   یکارت   مک.  شودی م  یبنددسته  یجمع

  فرض   نیا   یبرا  یمبهم  شواهد  که  کنندیم  استدالل 
  و (  یتینارضا   ی عبارت   به  و )  ت یمحروم  که   دارد   وجود 

  رفتار   نییتب  ی برا  ی اصل  ی رهایمتغ  ی نسب  ت یمحروم
 ی ریگجه ینت.  هستند  یاجتماع   یهاجنبش   و  ی اعتراض

  ت، یمحروم  که  ستین  نی ا  زالد،  و  ی کارت  مک   پژوهش
  عوض،   در.  شودی نم   محسوب  ینییتب  یریمتغ  گر ید

  ۀ دربار  ی قو  یاهیفرض  کی   از  خواهندی م   سندگانی نو
  ی اهیفرض  یسو  به  یتی نارضا  و  تیمحروم  ت یمحور 

  در   و   لفه ؤم  به   ل یتبد  را هاآن و     کنند حرکت   فیضع
  آوردن   وجود   به  در  ی ثانو  یالفه ؤم  نگاه   واقع

  زالد   و  یکارت   مک .  ندینما  ی اجتماع   ی هاجنبش
  در   هاآن   از  یبرخ   که   اندکرده   یبندصورت   را  یاتیفرض

 : شودی م ذکر ادامه

  ی عنی اریاخت  تحت   منابع   در   ی عموم  ش یافزا ✓
  منابع   ش ی افزا  به   جامعه  ک ی  در   پول   و   وقت

 . شودیم  منجر  یاجتماع   جنبش  دسترس  در
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 های جنوبی استان تهرانموردی شهرستان 

  بخش   دسترس  در  یشتریب  منابع  هرچه ✓
  جنبش   یهاسازمان  ،باشد  یاجتماع   جنبش

  خواهند   وجود   به  ی شتریب  د یجد  ی اجتماع
  به   منابع   ن ی ا  به   ی اب یدست   ی برا  که   آمد

 . پرداخت خواهند گر یکدی  با  رقابت

  جنبش   ترافتاده  جا   و  تری م یقد  یهاسازمان ✓
  دتر یجد   یهاسازمان  با  سهیمقا   در  یاجتماع

  جنبش   افول   و   رشد   ۀچرخ  سراسر  در 
  گر ید   عبارت  به.  کنندی م  دایپ  تداوم   یاجتماع

  عمر   ی اجتماع  جنبش  سازمان  هرچه
  دوام   از   رود یم  انتظار   ، باشد  داشته  یشتریب
  سندگان ینو .  باشد  برخوردار  یشتریب

  با  یمثبت  ۀرابط  قدمت،  که  کنندیم  استدالل 
  ی هاسازمان  عالوه   به .  دارد  تی مشروع

  وند یپ  شتر،یب  یاحرفه  یهامهارت  از  ی میقد
  در   شتریب  ۀتجرب  و  انیحام  با  ترمستحکم 

 .برخوردارند منابع  یگردآورۀ نیزم

  باشد   شتریب  یاجتماع   سازمان  تراکم  هرچه ✓
  ت یفعال  که   دارد   وجود   ی شتریب  احتمال 

  ی کل   طور  به.  ابدی  گسترش  یاجتماع   جنبش
  ، یاجتماع  یهاشبکه   در  فرد   شدن  وارد

ب مشارکت  اعتراضات    شتریسبب  در  آنان 
 (.  216- 218: 1395خواهد شد )آپ،

  و   یاجتماع  تعارض  عنوان  با   اوبرشال   کتاب
  که   موضوع   نی ا  ان یب  با(  1973)  1ی اجتماع   یهاجنبش

ی اجتماع   ی هاجنبش   جی بس  یدیکل  عامل  هاسازمان
  و   یاتوده   ۀجامع  یاندازها چشم   برابر   در  ،اند

  بود   نیا  اوبرشال  افتهی. گرفت قرار  ینسب   تیمحروم
  ق یطر   از  یگروه   تی عضو  ۀجینت  درواقع  مشارکت  که

  ۀ جامعۀ  یفرض  با   ن یا  که  است  مانندبلوک   استخدام
  ی جا  به  که  کرد  مشاهده  او .  بود  تعارض  در   یاتوده 

  اداره   را  هاآن   رهبران  که  شده  یمنزو  شهروندان
اعضا  کنند،یم عنوان  به    جنبش   به  هاگروه   یمردم 
  در   موجود   ی دوگانگ   از  استفاده   با   او .  وندندیپیم

  کرد؛   ز یمتما  گری کدی  از  را   گروه   دو   ی اجتماع  هینظر

 
1 Social Conflict and Social Movement 

  ی وندهایپ  ۀ یپا  بر  ی اشتراک  یسنت  یهاگروه   نخست
  ی هاگروه   سپس  و  یمذهب  تیهئ  ای  یفرهنگ   ،یمحل

مدرن که   ی به عنوان مشخصه سازمان اجتماع  ی مدن
مشترک    انگرینما   او .  اندی قرارداد  روابط  و منافع 

  که   ییهاگروه   نوع  که  بود  باور   ن یا  بر  نیهمچن
  حسب   بر  کنندی م  ج یبس  را  کنندگانمشارکت 

.  لندیتحل  قابل  شانی رون یب  و  یدرون   یوندهایپ
  به   گروه   که  آن  احتمال   گروه،  فراوان   یدرون   انسجام

افزا   بزند   کنش  به  دست  جانبههمه   صورت   ش یرا 
  کاهد ی م  کنش   یهانهیهز   از   زمانهم  و   دهد یم

 (. 70:  1398)جانستون،  

  رفتار  ی کردهای رو  از  کدام   هر  از  حاضر   ۀ مقال  در
  شده   استخراج  یاتیفرض  ،یجمع  کنش   و  یجمع

  همه   از  شی ب  ی جمع  کنش  ی هاهینظر   انیم  در .  است
  به است  شده  د یتأک  اولسون  ی جمع  کنش  ۀ ینظر  بر

  ن ی ا  ی هاهینظر   ر یسا  از  ش یب  ه ینظر  نی ا  که   ل یدل  ن یا
  سطح   در  یریگاندازه   و   شدن  ی کم   قابل  کردیرو

  مقاله  ن ی ا  که   ن ی ا  به   توجه   با   و   است   فرد   لیتحل
  ه ینظر  ن یا  لذا  ،است  یش ی مایپ  روش  بر  یمبتن

 . دارد  روش ن یا  با  یشتریب آزمون  تیقابل

 

 پژوهش اتیفرض 3
  رفتار  ی کردهایرو  از   ی ادی ز  ی هاگزاره  ی عیطب  طور   به

  قابل   که  ی اتیفرض  عنوان  به  ی جمع   کنش   و  یجمع
  حال   ن یا   با .  باشدی قابل استخراج م   اندی تجرب   ی اب یارز

  کردها ی رو  نی ا  از  کدام  هر  از  حاضر  پژوهش  در
  قرار   سنجش   مورد  و  استخراج  ی مشخص  یهاگزاره

 . گرفت خواهند

 : گفت توانیم  یجمع رفتار کردیرو  طبق بر

باشد    شتریب  یاسیس  یمندت ی رضا  هرچه -1
برا  لیپتانس کمتر    یاسیس  اعتراض  ی فرد 

 خواهد بود. 
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های رفتار جمعی و کنش جمعی در تبیین پتانسیل اعتراض سیاسی؛ بررسی  ارزیابی تجربی نظریه . مهدی رفیعی بهابادی علی محمد حاضری، 
 های جنوبی استان تهرانموردی شهرستان 

باشد    شتریب  ی زندگ   از  فرد  تیرضاچه  هر  -2
 خواهد بود  کمتر  یاس یس اعتراض لیپتانس

وضعهر  -3 باشد    ی اقتصاد  ت یچه  بهتر  فرد 
 . بود  خواهد کمتر  یاس یس اعتراض لیپتانس

  ی جمع   کنش   کردیرو  در  متعدد  ی هاگزاره  ن یب  از
  قرار   یتجرب   آزمون  مورد  و  استخراج  ریز  یهاگزاره

 : گرفت خواهد

هز  ادراکچه  هر  -1 از  در    یهانه یفرد  شرکت 
ب   اعتراض   لیپتانس  ،باشد  شتری اعتراضات 

 . بود خواهد  کمتر یاسیس

اثربخشهر  -2 از  فرد  ادراک  اعتراضات    ی چه 
  ی اسیس  اعتراض  لیپتانس  ،باشد  شتریب
 . بود خواهد  شتریب

حکومت  هر  -3 سرکوب  قدرت  از  فرد  ادراک  چه 
  ی اسیس  اعتراض  لیپتانس  ،باشد  شتریب

 .بود خواهد کمتر

  ی هارسانه   از  فرد   ۀ استفاد  زانیم  هرچه -4
تشو  یاجتماع اعتراض   ۀکنندق یکه    ی کنش 

ب   اعتراض   لیپتانس  ،باشد  شتریاست 
 . بود خواهد  شتریب یاسیس

  افراد   ق یتشو  لی دل  به  ماهواره   از  فرد   ۀاستفاد -5
ا   یاعتراض   کنش   ی برا باعث    ها،شبکه  ن یدر 

 .  شودی م  یاسیس   اعتراض   لیباال رفتن پتانس

 

 پژوهش روش 4
  ن یا   در .  است  بوده   ش ی مایپ  ق،یتحق  ن یا   روش

اول  پژوهش، مطالعات  انجام  از  اکتشاف  هیپس  و    یو 
و پس    ی نامه طراح پرسش  ،یمطالعات نظر  ن یهمچن

ارز  پرسش   ی اب یاز    ن ی تدو  یی نها   ۀناممتخصصان، 
  ی حضور  ۀمصاحب  زیاطالعات ن  ی گردآور  ۀوی. شدیگرد

 ( بوده است.  افتهیساخت  ۀنام)با پرسش 

  سال   40  تا  17  ن یب  افراد  ۀیکل  زین  قیتحق  تیجمع
  شهر   ار،ی)شهر  تهران  استان  یجنوب   شهر  شش   در

  در (  پاکدشت  و  یر  بهارستان،  اسالمشهر،  قدس،

. باشندی م (  1401  ریت  و)خرداد    اطالعات  یگردآور  زمان
  نسبتا    اعتراضات  شهرها  نی ا  انتخاب  لیدل

  ی هاشهرستان  در   98  سال   در   که  بود   یزیآمخشونت 
  4  لذا .  بود  گرفته  شکل  تهران  استان  ی جنوب

ا  ییهاشهرستان   از   شهرستان به    نی که  را  اعتراضات 
  شهر   ار،ی)شهر  بودند  کرده  تجربه  زیآمخشونت   شکل

  ی شهرستان   دو   کنار  در (  بهارستان   و   اسالمشهر   قدس،
و    ی )ر  بودند   نکرده   تجربه  را   ی اعتراضات  ن یچن  که

شهرستان عنوان  به    انتخاب   نمونه  یهاپاکدشت( 
به  شدند مراجعه  با  پژوهش  اطالعات  بلوک    120.  

  1200شده است.    یشهرستان گردآور  6  نیدر ا   یشهر
مساو صورت  به  تقس  6  نی ب  ی نمونه    میشهرستان 

است شهرستان    یعنی  ؛شده  هر  نامه پرسش   200در 
 شده است.   لیتکم

 

 ۀنحو و رهایمتغ فیتعار 5
 هاآن سنجش

 ی اسی س اعتراض   لی پتانس 5.1
  که   است  الزم  یاسیس  اعتراض  مفهوم  فیتعر  یبرا
.  شود  پرداخته  یاسیس  مشارکت   مفهوم   به   ابتدا  در

  مجموعه   به   توانی م   را  ی اسیس  مشارکت 
  انجام   یفعل   تیوضع  اصالح  هدف  با  که  ییهاتیفعال

  از   ی کی(.  22:  2015)کوارنتا،    کرد  ف یتعر  ،شودیم
  به   متعلق  ی اسیس  مشارکت   از   ها یسازمفهوم   نیاول

  ات یادب  بر  یاد یز   تأثیر  که   است (  1972)  ی نا  و   وربا
  ن یچن  ها آن .  داشت  ی اسیس  کنش   مفهوم   یبعد

از    آن   ، یاسیس  مشارکت   که   کردند   استدالل  دسته 
است    تیفعال   انتخاب   به   شی ب  و   کم  کهشهروندان 

  ها آن   د یبا  که  یی هاتیفعال  ا ی(  ی)حکومت  ی دولت  افراد
نا  شود ی م   مربوط   دهند   انجام  و  (.  2:  1972  ، ی)وربا 

فعال  ف یتعر  نیا و  اقدامات    ی برا  که  یی هاتیعمدتا  
.  ردیگی م  بر در را  شودی م  انجام   دولت  بر  یتأثیرگذار

  که   ییهاتیفعال  ۀدامن  ینا   و   وربا   حال   هر   در 
  را  دهند  انجام   ریمس  ن ی ا  در  توانندی م  شهروندان

(.  2007همکاران،  و )تئورل    اند گرفته  نظر  در   گسترده 
س  گر ید   تمرکز،  نی بنابرا به    ی نهاد  یهااست یفقط 
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های رفتار جمعی و کنش جمعی در تبیین پتانسیل اعتراض سیاسی؛ بررسی  ارزیابی تجربی نظریه . علی محمد حاضری، مهدی رفیعی بهابادی
 های جنوبی استان تهرانموردی شهرستان 

  درواقع . شدی نم  منحصر یاسیس افراد  انتخاب مانند
فقط به عنوان   یاسیمشارکت س ،یطوالن  مدت  یبرا

  رفتار   به   مربوط   که  شد ی م   قلمداد   ییهاتیفعال
  ی نا  و  وربا.  شدی م   یاسیس  افراد   انتخاب   و  ی انتخابات 

د   خود،   یسازمفهوم   در  س  گر یاشکال    ی اس یتعامالت 
نافرمان منفعالنه،  اشکال  اشکال    ای و    ی مدن  ی مانند 

س  گر ید )کنگ،    ی اسیخشونت  نکردند  حذف  را 
پ1988 تا  آن  ش ی(.    تعامالت  یهاصورت   ری سا   ،از 

  ی ب یو نا متعارف و تخر  یعقالن   ریغ  یرفتارها  ،یاسیس
م گرفته  نظر  دانشمندان  2007)راچت،  شدی در   .)

  د یتأک  یاسیمشارکت س  ینهاد  یهابر جنبه  زین  گر ید
 (. 1977و گوئل،  لبراثیکردند )م

  مفهوم   که  است   ح یصح  کامال    استدالل   ن یا
  دادن   ی رأ  عمل   با   زیچ  هر  از   ش یب  ی اسیس  مشارکت 

  در .  شود  محدود   آن  به  فقط  دینبا   اما  است  مرتبط
  برگرفتن   در  مستعد  یاسیس  مشارکت  مفهوم   جهینت

  است   یابتکار  یاسیس  ی هاکنش   و   د یجد  یهاصورت 
  یی معنا  زیتما   ک ی  باعث   امر  ن یا(.  1979کاس،  و )بارنز  

  به   و  باشد   متعارف  تواندی م   یاسیس  مشارکت .  شد
به    ییهات یفعال  آن  ۀهم متعلق  که  شود  ارجاع 

دربرگ  ی نهادها و  است    ن یب  ۀ رابط  ۀ رندیمشروطه 
س عرص  یاسیمقامات  در  شهروندان    ی اسیس  ۀو 

د  طرف  از    تواند ی م   یاسیس  مشارکت   گریاست. 
  را   ی اسیس  اعتراض  مفهوم   همان  که   باشد  رمتعارفیغ

  یاگسترده   دامنه  ک ی  یاس یس  اعتراض .  ردیگی م   بر  در 
  ، یاتیمال  اعتصاب  م،یتحر  تظاهرات،  ها،دادخواست   از

  ک،یتراف شدن مسدود ، یصنعت یررسم یغ اعتصابات
  بر   در   را  ی شخص  خشونت   و  اموال   رساندنبیآس

  ی اریبس  ن یبنابرا (.  59:  1979مارش،  و)کاس    ردیگیم
  شود )رجوع    کاس   و   مارش  کار   ن یا  از   پس   مطالعات  از

؛  1992همکاران،  و   ی پر؛  1989همکاران،  و   نگزیجن  به
  و   دث ون ؛  2002س، ی نور؛  1997نگلهارت،یا

(  2012چ،ی دو  و  ولزل ؛  2008دالتون،؛  2007همکاران،
  مشارکت   فهرست  در   را  هاصورت   نیا   که  شد  آغاز

  اشاره   سی نور  که   گونه  همان .  گنجاندند  یاسیس
  نشان   ی اعتراض   استیس   لیتحل  و   هی»تجز :  کندیم
  مانند  ت یفعال  یهاصورت  از   ی اریبس  که  دهد یم

  ار یبس  هام یتحر  و  ها تظاهرات   ها،دادخواست 
محبوب    اریبس  ریاخ  یهادهه   یط   در   و   است  گسترده

س است.  عنوان    است یشده  به  کانال    کی اعتراض 
بس  انیب افزا   ی اسیس  جی و  حال  است    ش یدر 

 (.  234: 2002س،ی )نور

  ریغ  و  متعارف  یاس یس  مشارکت  ن یب  زیتما
.  است  مهم  یاسیس  اقدام  هدف  منظر  از  متعارف

  ۀ عرص  در   یتأثیرگذار  متعارف،  مشارکت  هدف
  اعتراض   که  یحال   در  است  یعموم   ینهادها  و  یاسیس
  از   یجزئ   لزوما    که  یگرید   موارد  تواندی م  یاسیس
  در . دهد  قرار   هدف مورد  را  ستندین  یاسیس  ستمیس

  ز ین  ی دولت  ریغ  مؤسسات   ، یاسیس  مشارکت  گونه  نیا
  کسب   ی برا شهروندان تالش   ۀلیوس  به است  ممکن

  ی هاکنش .  رندیگ  قرار   هدف  مورد   ی اسیس  ی امدهایپ
  که   ستین  ییهاکنش  شامل  فقط  رمتعارفیغ

  ن یهمچن  بلکه   شودی م  شامل   را  ی دولت  ی روهاین
  ی نوع   به که ردیبگ  بر   در را  ی خصوص  عوامل  تواند یم

  را   عموم   منافع  که   هستند  یی هامیتصم  آن   با   مرتبط
تظاهرات  دهندی م  قرار   تأثیر  تحت  مثال     چه   اگر . 

  اتفاق   دولت  یهامیتصم  با  مخالفت  یبرا  تواندیم
  افکار   بر   نفوذ   ی برا  نی همچن  تواند ی م  اما  فتدیب

شوند    یطراح   ی خصوص  یهاکارخانه   ای  یعموم 
 (.  24:  2015)کوارنتا،

  ف یتعر  کنش  ک ی  عنوان  به  اعتراض   که   ی هنگام
  را   باور  نیا   ای  بوده  تیشکا   کی   انگریب»  که  شود یم

  صورت   ناعادالنه  ای   اشتباه  ی عمل   که  کندیم  منتقل
  به   گران یباز   که  معناست  بدان   ن یا .  است«  گرفته

  ی هاتالش   با  گرانی باز.  اندافته ین  دست  خود  اهداف
  در   ستند؛ین  اهدافشان  به  ی ابیدست   به  قادر  خود

  ی عن ی  فان یحر  ای  ثالث  یهاطرف   بر   آنان ،  عوض
 مند قاعده   رفتار  ن یا.  کندی م   وارد  فشار   اهداف

 یتیفعال  نامتعارف«»  تی ماه  به  واقع   در .  ستین
  در   کنش   ک ی.  شودی م  خوانده   اعتراض  که   دارد   اشاره

  قواعد   که  باشد  قاعدهی ب  ای  نامتعارف  تواندی م   یصورت
  از .  ندیننما  زیتجو   زمان  طول   در   را   آن   تکرار  ،ینهاد

  ا ی   پارلمان  جلسات،  یحزب   یهاون یکنوانس،  رو  نیا
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های رفتار جمعی و کنش جمعی در تبیین پتانسیل اعتراض سیاسی؛ بررسی  ارزیابی تجربی نظریه . مهدی رفیعی بهابادی علی محمد حاضری، 
 های جنوبی استان تهرانموردی شهرستان 

  کردن   مسدود   ای   تظاهرات  برخالف   انتخابات 
 (. 76: 1395)آپ، باشندی م متعارف ها،ابانیخ

  کنش   به  یاجتماع  یهاجنبش   پژوهاندانش 
.  دارند  توجه   ی جمع  کنش  آن   با   معادل   ا ی  مشترک

  به   اشاره  نخست  «یجمع»  ا ی  مشترک«»  اصطالح
  تظاهرات   مانند  نفر   ن ی چند  هماهنگ   یهاکنش 

  نشانگر   است   ممکن  نیهمچن.  دارد  شده   ی زیربرنامه
  کنش »   رو،  نی ا  از.  باشد  افراد  افتهین  سازمان  کنش

  ن ی چند  کنش  «،یجمع»  کنش  آن،  معادل   ای  مشترک«
  ا ی   باشند  شده  هماهنگ  نکهیا   از  نظر  صرف  فرد

 (. 81)همان:  شود ی م درک نباشند،

  ی افراد   بر   ن یهمچن  ی اجتماع  یهاجنبش   اتیادب
  دست   اهدافشان  به   خود  توانندی نم   که   دارد   تمرکز 

  وارد   فشار  ثالث  یهاطرف  بر  هاآن ،  عوض  در.  ابندی
  بر   تا  اهداف،  ای  معارض  یهابرطرف   یعنی  آورند؛یم

  یهاجنبش   رو،  نی ا  از.  بگذارند  تأثیر  شانماتیتصم
 کنند،  یریشگیپ  جنگ  از  خود   توانندی نم   یاجتماع

  برابر  حقوق   ای  کنند  لیتعط  را  یاهسته   یهاروگاه ین
 . ندینما  برقرار   مختلف یهاگروه  یبرا

  ی های ژگیو   است  ممکن   یاعتراض   یهاکنش 
  ش ی کماب  است   ممکن   هاآن :  باشند  داشته  ی گرید

 باشند،  مندقاعده   شی کماب  باشند،  افتهی  سازمان
  مشروع،   ش یکماب  باشند،  ی رقانونیغ  ا ی  ی قانون 

 (. 82:  1395آپ،) باشند ره یغ ای زیآمخشونت 

 رمتعارفیغ  یهاصورت  همان   ا ی  اعتراضات
  به .  دارند  ی متفاوت  سطوح   زین  ی اسیس  مشارکت 

  در   شرکت  و  طومارها  یامضا  گرچه  مثال   عنوان
  در   هم  هنوز   اما  است  رمعمول یغ  ی قانون  تظاهرات

.  است  شده  رفتهیپذ   کی دموکرات  ی هنجارها  ۀمحدود
  به   که  هاستم یتحر  مانند  ییهات یفعال  یبعد  سطح

  میرمستقیغ  و  میمستق  یهاک یتکن  ن یب  مرز  ینوع 
  اما  ی رقانون یغ  اقدامات  شامل  سوم  سطح.  است

  ا ی  ی ررسمی غ  اعتصابات.  است  زیآمرخشونت یغ
  نیا  زیآممسالمت   صورت  به  ساختمان   کی  اشغال 

  چهارم   سطح   سرانجام.  دهدی م   نشان  را  مرحله
  ی هابیآس  مانند  زیآمخشونت   یهاتیفعال  شامل

 (.65:  1988)دالتون،   است  ی شخص  و  یجسم 
  مشارکت   ای   یاسیس  اعتراض  گفت   توان یم
  مشارکت   میمستق  شکل  کی  عنوان  به  رمتعارفیغ

  بدون   که  شود  گرفته نظر  در  تواندی م  یاسیس
 .  ردیگی م صورت  ینهاد  گرانیباز ۀواسط

در    سنجش  فرد  به    یاس یس  اعتراضاتشرکت 
همواره    ی اجتماع  تیاحتمال وجود تورش مطلوب  لیدل

پاسخ  احتمال  و  خطا  با  است    ی رواقع یغ  ی هاممکن 
تحق1399:157)طالبان    باشدهمراه   در  لذا    قات ی(. 

جا  ی شی مایپ به  واقع   یمعموال   مشارکت    ی سنجش 
  در   مشارکت  به  فرد  لیتما   ،یاسیس  اعتراضاتفرد در  

»پتانس  ی عنی  یی هاکنش   نیچن   اعتراض   لیمفهوم 
،  1974؛مارش1972)مولر،  شود ی م  ده یسنج  «یاسیس

  ن یب؛  1986اوپ  و؛مولر  1979کاس،  و  مارش؛  1977
  و   دالتون؛  1998شک،یکول  و   کاناچ؛  1991

 ( 2009همکاران،

پتانس  ی برا  قیتحق  نیا   در مفهوم    ل یسنجش 
  ی برا(  1399)   طالبان  که  یااز سنجه   ی اسیس  اعتراض

  ی طراح  رانیا   در  یاسیس  اعتراض   لیپتانس  سنجش
  سنجه   نی ا.  شودی م   استفاده  است  کرده   ی ابیهنجار  و

 سه  شامل  که   امن  اعتراض  - 1:  است  بعد  سه  یدارا
  »نوشتن   «،یاعتراض   نامه  ا ی  طومار   ی»امضا  کنش

  ا ی  ول ؤمس  مقامات  به  آن  ارسال   و  ی اعتراض  نامه
نما  ها«روزنامه به  »مراجعه    ا یمجلس    ندگانیو 

ب  یشورا جهت  است.    انیشهر/روستا    - 2اعتراض« 
  نوع   4  شامل  که  زیآممسالمت   ی اعتراض  اقدامات

  آرام،   تجمعات  یعنی  زیآمخشونت   ریغ  یاعتراض   کنش
  بدون   زیآممسالمت   تظاهرات  و   هاتحصن   اعتصابات،

 که   زیآمخشونت   یاسیس   اعتراض  -3  است  یریدرگ
  «، یانتظام  یرو ین  با   یریدرگ  با   توأم   »تظاهرات  شامل

  سطل  مثل  ی ل یوسا  زدن  آتش  با  ابانیخ  »بستن
  ها بانک   ،یدولت   ادارت   به  »حمله   ک«،یالست  ا ی  آشغال 

  ت ی نها  در  و  «یفعل  ت یوضع  ول ؤمس  اماکن   ای
حکومت«    ی برا  بارخشونت   اتی»عمل کردن  سرنگون 

 (.  1399نک طالبان، شتر یب حات یتوض ی است )برا

ز  در  آلفا  ر یجدول  شاخص   ی مقدار  که    ی کرونباخ 
تحق  یی ایپا   ی برا ضر  قیابزار  و    بار   ای المبدا    ب یاست 
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اجتماعی  های نهاد شناسی جامعه  
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های رفتار جمعی و کنش جمعی در تبیین پتانسیل اعتراض سیاسی؛ بررسی  ارزیابی تجربی نظریه . علی محمد حاضری، مهدی رفیعی بهابادی
 های جنوبی استان تهرانموردی شهرستان 

  ن یب  ی همبستگ  ب یضر  ک ی  قتیحق  در  که  یعامل
متغ  یرهایمتغ و  در    یرها یمکنون  مدل    ک یآشکار 

نتا  یریگاندازه اساس  بر  حاضر    قیتحق  ج یاست 
(1200=n  ) ن ییتع  المبدا  بی ضر.  است  شده  مشخص  

  ی رهایمتغ  انس یوار   از   چقدر  مکنون  ریکند که متغیم
  از   یک ی  انگریب  بی ضر  ن یاکند.    ی م  نییتب  را  آشکار

  ک یکه    ی صورت  در.  است  قیتحق  ابزار  اعتبار  انواع

  د یداشته باشد با   0.3کمتر از    یالمبدا  بیضرمعرف  
 کنار گذاشته شود.    ی بعد یهال یحذف و از تحل

  شود ی م   مشاهده   ری ز  جدول   در   که   طور   همان 
  قرار   قبول   قابل  ۀمحدود  در   آلفا  و  المبدا  ب یضرا   تمام

 یریگاندازه   ابزار  گفت  توانی م  جهینت  در  و   دارد
الزم    ییا یاز اعتبار و پا  یکنش اعتراض   لیمفهوم پتانس

 برخوردار است.  

 

 ی اس ی س   اعتراض   ل ی مفهوم پتانس   ی ر ی گ اندازه   ابزار   یی ا ی پا   و   اعتبار   ی بررس   ی برا   آلفا   و   المبدا   ب ی ضرا   1  جدول 

 ها معرف
  بی ضر

 المبدا 
  بی ضر

 1آلفا
 0.746 امن  اعتراض 

 0.704 0.796 ی اعتراض نامه ای طومار یامضا
ن ارسال و یاعتراض   ۀنام نوشتن   0.542 0.876 هاروزنامه ای ولؤمس  مقامات به آ

ر یشورا  ای مجلس ندگانینما به مراجعه ض  ان یب جهت  روستا و شه  0.728 0.772 اعترا
 0.787 ز ی آممسالمت اعتراض 

 0.727 0.785 ی دولت  یهاساختمان ای ادارات ی برخ مقابل  آرام تجمع
 0.727 0.796 (دنیکش کار از )دست  کردن اعتصاب

تن)بست  کردن تحصن 0.73 0.777 ( نشس 8 
 0.749 0.761 ی ریدرگ  بدون ز یآممسالمت  تظاهرات

 0.862 ز ی آمخشونت اعتراض 
 0.850 0.803 ی انتظام یرو ین با یریدرگ با توأم  تظاهرات

 0.804 0.877 کی الست  ای آشغال سطل مثل  یلی وسا  زدن آتش با ابانیخ  بستن
 0.809 0.882 ی فعل  وضع  ولؤمس اماکن ای هابانک ،یدولت  ادارت به  حمله

شونت بار برا اتیعمل  یتغکه قصد  یبا کسان یهمکار ایحکومت   ریی تغ یخ کومت   ری ح
 دارند 

0.821 0.83 5 

 

 ی اسی س ی مندت یرضا 5.2
  فرد   تی رضا  زان یم  ،یاسیس  یمندت ی رضا  از   منظور

  ی اسیس  نظام   والن ؤمس  موجود،  ی اسیس  ت یوضع  از
ا   رسدی م  نظر  به.  است  ی اسیس  ی نهادها  و   ن یدر 

و    یاسیمفهوم دو بعد احساس فرد در مورد نظام س
ارز  ندهاآیفر  هم  و  کارگزاران آن  آنان    یاب یو  عملکرد  از 

ارز  و  احساسات  است.  توجه  جامعه   یاب یمورد  افراد 
 

ها حاکی از مقدار ضریب آلفا برای مؤلفه آلفاجا مقدار در این 1
ها حاکی از مقدار آلفای برای کل مؤلفه است و برای معرف

 باشد. مؤلفه در صورت حذف آن معرف می

س نظام    و   آن  کارگزاران  و  نهادها  ، یاسیدرخصوص 
م  یی کارآ  زانیم موفقیو  آنان  ی زان    مفهوم   نیا   درت 

بنابرا  است.  ا  ن یمستتر    ت یرضا   ق یتحق  ن ی در 
بود.    3  یدارا  یاسیس خواهد  احساسات    -1مؤلفه 

کل به    آن   عملکرد  ی اب یارز   و  یاسیسنظام    ت ینسبت 
  نظام   ی هاسازمان  و   نهادها  به  نسبت   احساسات   - 2
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به    - 3  هاآن   عملکرد   از   ی اب یارز   و نسبت  احساسات 
 عملکرد آن.   ی اب یکارگزاران نظام و ارز 

  ق یتحق  نیا   در  فوق   فیتعر  به  توجه  با
  مورد   ریز   یهاه یگو  و  سؤاالت  با  یاسیس  یمندت یرضا

ن  مقدار.  گرفت  خواهد  قرار   سنجش المبدا  و    زیآلفا 
گو  یبرا حاک   ه یهر  که  شده  و    ی مشخص  اعتبار  از 

 . باشدی م   یاسیس  یتمندیرضا  یریگابزار اندازه   ییا یپا

 

 ی اس ی س   ی مند ت ی رضا   مفهوم   ی ر ی گ اندازه   ابزار   یی ا ی پا   و   اعتبار   ی بررس   ی برا   آلفا   و   المبدا   ب ی ضرا   2  جدول 

 ها معرف
  بی ضر

 المبدا 
  بی ضر

 آلفا
ومت قابل قبول رانیا  یاسالم یجمهور نظام ات نسبت به   یحک ساس  0.785 0.796 (یاس یس نظاماست )اح
ته یاسالم   یجمهور نطام مجموع در نافع است  توانس ین  را رانیا مردم  تی اکثر م   کند تأم

 ( نظام عملکرد از یابی)ارز
0.832 0.775 

جود آمده ینظام برا یهانهادها و سازمان اکثر اخدمت به مردم به و مقابله با   یبرا نکهیاند نه 
ساسات نسبت به نهادها ح  نظام( یمردم به وجود آمده باشند )ا

0.724 0.806 

ت فیوظا ی دولت یهاسازمان را به درس نجام م  یخود  0.79 (نظام ینهادها عملکرد  یابی)ارز  دهندیا 8 0.789 
ن  و حرف  کشور والنؤمس نؤمس به نسبت)احساسات  است  یکی عملشا  0.794 0.775 (نظام وال

ر که یمقام   یستگیشا  و اقت یل والن،ؤمس  از یاریبس رند عهده  ب   عملکرد  یابیارز) ندارند را دا
 (نظام والنؤمس

0.441 0.851 

سیس  یمندتیرضا  0.829 ی ا
 

 ی از زندگ  ت یرضا 5.3
  ی ط یشرا  و  حالت   توانی م  را  یزندگ  از  یرضامند

  ی رو  ال یام  و   آرزوها   از،ین   ی ارضا  اساس   بر   که   دانست 
  از   آزادانه  دییتأ   و   لیتما  ت، یموفق  ی رو  از   فرد   و   داده 

  خشنود   ی ذهن  لحاظ   به   ی رامون یپ  و   یفرد   ط یشرا
  و)شوستر    دینما ی م  یابیارز   ندیخوشا  را  آن  و  دهیگرد

 است  معتقد  زین  نگلهارتیا(.  1265:  1982  مون،یس
  ی آرزوها  انیم  توازن   بازتاب   از   ت یرضا   »احساس

  د« یآی م  وجود  به  ینیع  تیوضع  و  یشخص
 ( 241:  1373 نگلهارت،ی)ا

زندگ  ت یرضاسنجش    یبرا   قیتحق  نیا   در از    ی از 
مردم    ی اسیفرهنگ س  یمل   ش یما یکه در پ  یی هاه یگو

افکارسنج  رانیا به  1397ران،یا   انیدانشجو   ی)مرکز   )
اعتبار  مورد  و  رفته  است    ی اب یکار  گرفته    با قرار 

  و   آلفا  مقدار .  است  شده  استفاده   ی جزئ  راتییتغ
  از   ی حاک  که  شده   مشخص  ه یگو   هر  یبرا  زین  المبدا

  ی زندگ  از   ت یرضا  یریگاندازه   ابزار   یی ایپا   و   اعتبار
 . باشدیم

 

 ی از زندگ   ت ی رضا   ر ی متغ   ی ر ی گ اندازه   ابزار   یی ا ی پا   و   اعتبار   ی بررس   ی برا   آلفا   و   المبدا   ب ی ضرا   3  جدول 

ا  بی ضر ها معرف  آلفا  بی ضر المبد
چ یل یخ یرانیا  هر  یزندگ امروز د دیبا  هاست ک  یزیبدتر از آن   0.648 0.718 .باش

،  ندکیم  احساس  آدم روزها نیا گیب و  فرسوده خسته  0.526 0.859 . است زهیان
ز شودینم  اوقات اغلب  ه است ک  یجور وضع روزها نیا ذت برد یزندگ  ا  0.569 0.828 . ل

ز که ییزهایچ ند مهم میبرا یرو ن دست  به یبرا یدی ام بود ن آورد  0.758 0.466 . ندارم هاآ
 0.70 ی زندگ از تیرضا
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 فرد  یاقتصاد   تی وضع  5.4
  ت یوضع  از   پرسش   هاش ی مایپ  در  که   یی جاآن   از

  ان یگوپاسخ   کتمان   با   است   ممکن   خانوار   یدرآمد
  خانوار   ی اقتصاد  تیوضع  سنجش   یبرا  شود   مواجه

  سؤال   مورد  ان یگوپاسخ  خانوار   انهیماه  ۀنیهز  ابتدا
  پرسش   خانوار   افراد   تعداد  سپس   و   ردیگی م   قرار

  تعداد   بر   خانوار   انهیماه  ۀنیهز   میتقس  از .  شودیم
  خانوار   در  فرد  هر  انهیماه   ۀنیهز   سرانه  انیگوپاسخ 

  شود ی م  فرض   یمنطق  طور  به  که  دیآی م  دست  به
  ی اقتصاد  تیوضع  ،باشد  شتریب نهیهز  ۀ سران  هرچه

 . بود  خواهد بهتر  فرد

  در شرکت  یها نهی هز  از فرد   ادراک 5.5
 اعتراضات 

پ  ریمتغ  نیا از  تصور  به  برا  یامدهایاشاره    ی اعتراض 
ا دارد.  در    نی شخص  کردن  شرکت  با  فرد  که 

چ چه  ا   یی زها یاعتراضات  داد.  خواهد  دست  از    ن یرا 
مورد    اس یمق  کیتوسط    ریمتغ ساخته  محقق 

گرفت.   خواهد  قرار    زین  المبدا  و  آلفا  مقدارسنجش 
  و   اعتبار   از   ی حاک   که   شده  مشخص  ه یگو  هر  یبرا

  یهانه یهز  از  فرد  ادراک  ری متغ  یریگاندازه  ابزار  ییا یپا
 .باشدی م  اعتراضات در  شرکت 

 

  در   شرکت   ی ها نه ی هز   از   فرد   ادراک   ر ی متغ   ی ر ی گ اندازه   ابزار   یی ا ی پا   و   اعتبار   ی بررس   ی برا   آلفا   و   المبدا   ب ی ضرا   4  جدول 
 اعتراضات 

 ها معرف
  بی ضر

 المبدا 
  بی ضر

 آلفا
ض کند ممکن است آ  یهااستیس ه یعل  ی کس اگر ومت اعترا خود را از   یشغل  ۀندیحک

 دست بدهد 
0.783 0.723 

 0.582 0.864 اندازد یم خطر  به را  آدم جان  حکومت،  به اعتراض 
  مانی پش شیخو ۀکرد از  که آورندیم  سرمان  ییبال میشو  ریدستگ  اعتراضات ن یح  در  اگر

 میشو
0.80 5 0.692 

 0.751 اعتراضات  در  شرکت  یهانهیهز  از فرد  ادراک
 

 اعتراضات  ی اثربخش  از فرد   ادراک 5.6
  از   فرد   پنداشت   بر   اعتراضات  ی اثربخش   از  فرد   ادراک

  چقدر   فرد   که  ن یا  و   دارد  اشاره  اعتراض  یامدهایپ
.  داندی م  دیمف  جامعه  ای   خود   یبرا  را  اعتراض   ۀجینت

ا  یبرا محقق    اسیمق  کیاز    زین  ریمتغ  نیسنجش 
ن المبدا  و  آلفا  مقدار  است.  شده  استفاده    ز یساخته 

  و   اعتبار   از   ی حاک   که   شده  مشخص  ه یگوهر    یبرا
  ی اثربخش   از  فرد   ادراک  ری متغ  یریگاندازه   ابزار  ییا یپا

 .باشدی م  اعتراضات

 اعترضات   ی اثربخش   از   فرد   ادراک   ر ی متغ   ی ر ی گ اندازه   ابزار   یی ا ی پا   و   اعتبار   ی بررس   ی برا   آلفا   و   المبدا   ب ی ضرا   5  جدول 

ا  بی ضر ها معرف  آلفا  بی ضر المبد
 0.608 0.727 مردم ندارد   یبرا ینفع اعتراضات

تشاش و ناامن  یاعتراض اقدامات  0.589 0.742 .آورندیبار م جامعه به یبرا یاغ
نان  0.677 0.593 . کنندیم  سوءاستفاده  مردم یاعتراض  اقدامات   از رانیا دشم

یتغ  را یزیچ  توانینم  اعتراض با د ری  0.567 0.772 . دا
ش از فرد  ادراک  0.679 اعتراضات  یاثربخ
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  سرکوب  قدرت  از فرد   ادراک 5.7
 حکومت 

فرد از قدرت سرکوب حکومت، بر تصور فرد از    ادراک
حکومت بر مقابله با اعتراضات داللت    ییتوانا  ایاراده  

برا  ا  یدارد.    اسیمق  کیاز    زین  ریمتغ   نیسنجش 
است.   شده  استفاده  ساخته    ابتدا  ریمتغ  ن یامحقق 

  حکومت   یفعل   طیشرا   در  - 1  شد   دهیسنج  ه یگو  سه  با
  مردم   اگر  - 2   کندی م  سرکوب  را  ی اعتراض   هر   شدت  به

  توان   حکومت   کنند  شرکت  اعتراضات  در  یاد یز
  و   ی انتظام  ی روهاین  - 3  ندارد   را  مردم   سرکوب 

نم   اندشده   فیضع  یانتظام اعتراضات    توانندی و 
 مردم را بخوابانند. 

ضر  برا  بی اما    ار یبس  حد  دراول    ه یگو  یالمبدا 
  با   زین  اس یمق  کل  یآلفا  مقدار  و   دارد  قرار  ی نییپا

که با حذف    شود ی م  صفر  به   ک ینزد   اول   ه یگو  حضور 
به   آلفا  مقدار    حذف  اول   هیگو  لذا  رسدی م  0.50آن 

پا  شود یم روا  ییا یتا  قبول    اسیمق   ییو  قابل  حد  به 
مقاد   کینزد  برا  ریشود.  گو   یالمبدا    مانده یباق  هیدو 

 مناسب است.   

 

 حکومت   سرکوب   قدرت   از   فرد   ادراک   ر ی متغ   ی ر ی گ اندازه   ابزار   یی ا ی پا   و   اعتبار   ی بررس   ی برا   آلفا   و   المبدا   ب ی ضرا   6 جدول 

ر  ها معرف  مقدا
ا بی ضر  0.804 هامعرف یالمبد

ر ق یآلفا مقدا  0.50 اس یم
 

 ی خارج یاجتماع  یهارسانه  از  فرد استفاده زانیم

  سنجش  مورد سؤال  کی  با ریمتغ نیا قیتحق نی ا در
 .گرفت خواهد قرار

طول    شما - از  شبانه   ک ی در  ساعت  چند  روز 
واتساپ،    ی خارج  یاجتماع   یهاشبکه مثل 

 د؟یکنی استفاده م  تریتلگرام، توئ  نستاگرام،یا
 .........................ساعت

 : ماهواره از استفاده

ن  زانیم ماهواره  از  ز   ز یاستفاده  سؤال    ده یسنج  ریبا 
 خواهد شد:  

  از   ساعت  چند  روزشبانه   طول   در  شما -
:  دیکنی م  استفاده  یاماهواره   یهاشبکه

 ساعت..................... 

  ن ی ا  اد، یز   ی و چولگ  یدگیبا توجه به کش  ت ینها   در
اسم   ریمتغ صورت  از    یبه  استفاده  عدم  و  )استفاده 

متغ صورت  به  رگرس  یتصنع  ریماهواره(  قرار    ون یدر 
 خواهد گرفت.  

 

 پژوهش یهاافتهی 6
وضع  در در    ان یگوپاسخ  ل یتما   تیابتدا  شرکت  به 

ز  یاس یس  اعتراض جدول  است.    ری در  شده    اگر ارائه 
  اد« ی»به احتمال متوسط«، »به احتمال ز نهیجمع گز

تما  منزله  به  را  »حتما «  شرکت    ی برا  ان یگوپاسخ  لیو 
اعتراض  کنش  هر  بگ  یدر  نظر    ی هامعرفدر    میریدر 

به    35.6  ل یتما  نهیشیب  امن،   اعتراض مربوط  درصد 
اعتراض  ا یطومار    ی»امضا کم  « ینامه    ل یتما   ۀنیو 

مجلس    ندگانیبه نما   »مراجعهدرصد مربوط به    23.1
ب  یشورا  ای جهت  روستا  و  .  استاعتراض«    انیشهر 

  ل یتما  نهیشیب  زیآممسالمت   اعتراض   ی هامعرف  در 
مسالمت   به   مربوط   درصد   32.4  ز یآم»تظاهرات 

درگ   »تحصن   به  مربوط   لیتما   ۀنیکمو    «یریبدون 
  ی هامعرف   در  تی نها  دردرصد است.    20.5با    کردن«

به    ل یتما  نهی شیب  زیآمخشونت   اعتراض  مربوط 
  14.1  با   «یانتظام  یرویبا ن   یری»تظاهرات توأم با درگ

  ادارت  به  »حمله   به  مربوط  ل یتما  نهیکم  ودرصد  
مس  ای  هابانک   ،یدولت فعلؤ اماکن  وضع    6.1  با  «یول 

 .  استدرصد 
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 ی اعتراض   ی ها به شرکت در انواع کنش   ل ی بر حسب تما   ان ی گو پاسخ   ی درصد   ع ی توز   7  جدول 

 اصال   ی اعتراض یهاکنش انواع
به احتمال  

 کم
به احتمال  

 متوسط 
به احتمال  

 ادیز
 حتما  

 13.0 19.0 3.6 19.2 45.2 ی اعتراض نامه ای طومار یامضا
ن ارسال و یاعتراض   ۀنام نوشتن    ای ولؤمس  مقامات به آ

 ها روزنامه
51. 7 23.2 3.0 15.2 6.8 

ر یشورا  ای مجلس ندگانینما به مراجعه   روستا و شه
 اعتراض  انیب جهت

52.5 24.4 3.4 15. 7 4.0 

 4.9 16.0 4.3 22.1 52.6 ی دولت  یهاساختمان ای ادارات ی برخ مقابل  آرام تجمع

.15 3.5 20.5 55.9 (دنیکش کار از )دست  کردن اعتصاب 8 4.4 
تن)بست  کردن تحصن  3.1 13.7 3.7 22.9 56.6 ( نشس

 6.2 21.7 4.5 21.6 46.0 ی ریدرگ  بدون ز یآممسالمت  تظاهرات

 2.8 9.3 2.0 18.1 67.7 ی انتظام یرو ین با یریدرگ با توأم  تظاهرات
  ای آشغال سطل مثل  یلی وسا  زدن آتش با ابانیخ  بستن

 ک یالست
76.1 15. 8 1.1 5.2 1.8 

  وضع  ولؤمس اماکن ای هابانک ،یدولت  ادارت به  حمله
 ی فعل

80.5 13.4 0.7 3.9 1.5 

شونت بار برا اتیعمل  با   یهمکار ایحکومت   ریی تغ یخ
دارند  ریی که قصد تغ یکسان کومت   ح

76.2 12.8 1.6 7.1 2.2 
 

  استاندارد،   انحراف  انه،یم  ن،یانگیم  ر یز  جدول   در
  اعتراض   لیپتانس  یهامؤلفه  ۀنیشیب  و  نهیکم

رو   یاسیس شده    100تا    0  فیط  یبر  ارائه  و  محاسبه 

پتانس  نیانگیم  نی کمتراست.   به    اعتراض   لیمربوط 
مربوط    نیشتر یب  و  11.3  نیانگیم  با  زیآمخشونت  آن 
 است.   27.6با    امن اعتراض لیبه پتانس

 

 آن   ی ها مؤلفه   و   ی اعتراض   کنش   ل ی پتانس   ر ی متغ   ی پراکندگ   و   ی مرکز   ی ها شاخص   ت ی وضع   8  جدول 

تاندارد  انحراف  ن ی انگیم مؤلفه  نام  نه یشیب نه یکم اس
 100 0 27.9 27.6 امن  اعتراض لیپتانس

سالمت اعتراض لیپتانس مم  100 0 25.1 24.7 ز یآ
شونت اعتراض لیپتانس  100 0 19.9 11.3 ز یآم خ

 97.7 0 19.5 20.6 ی اسیس  اعتراض لیپتانس
 

ضرمیپردازی م  ینییتب  یهاافتهی  به  ادامه  در   ب ی . 
متغ  یرهایمتغ  نیب  رسونیپ  یهمبستگ  با   ر یمستقل 

مؤلفه  یاسیس  اعتراض   لیپتانس   جدول   در  آن  یهاو 
نتا است  شده  ارائه  ریز   ی همبستگ  بی ضر  جی . 

م   رسون یپ متغ  دهدی نشان  جز    ت یوضع  ریبه 
بق  یاقتصاد همبستگ   یرهایمتغ  هیفرد    ی مستقل 

متغ با  دارند.    یاسیس  اعتراض  لیپتانس  ریمعنادار 
متغ رسانه  ریفقط  از    ی خارج  یاجتماع   یهااستفاده 

امن ندارد. در    اعتراض  لیمعنادار با پتانس  یهمبستگ 
پ  رهایمتغ  یتمام طبق  رابطه    ه ینظر   ینیبش یجهت 

متغ جز  به  هز  ریاست  از  فرد  در    نه ی»ادراک  شرکت 
رابط که جهت    ه ینظر  ینیبش یعکس پ  ۀاعتراضات« 

نتا  ی عنیاست.   هز  جی طبق  از  فرد  ادراک  چه    نهیهر 
باشد احتمال شرکت در   شتری شرکت در اعتراضات ب

 . شود ی م  شتریاعتراضات هم ب
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اجتماعی  های نهاد شناسی جامعه  
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های رفتار جمعی و کنش جمعی در تبیین پتانسیل اعتراض سیاسی؛ بررسی  ارزیابی تجربی نظریه . مهدی رفیعی بهابادی علی محمد حاضری، 
 های جنوبی استان تهرانموردی شهرستان 

 1آن   ی ها و مؤلفه   ی اس ی س   اعتراض   ل ی پتانس   ر ی با متغ   ق ی مستقل تحق   ی رها ی متغ   ن ی ( ب رسون ی )پ   ی همبستگ   ت ی وضع   9 جدول 

  هینظر
 مرتبط 

قل   ریمتغ  مست
 لیپتانس

 امن  اعتراض 
  اعتراض لیپتانس

ممسالمت  ز یآ
  اعتراض لیپتانس

 ز یآم خشونت

 لیپتانس
  اعتراض 

 ی اسیس

  رفتار
 ی جمع

 - 0.282* - 0.238* - 0.273* - 0.175* ی اسیس  یتمندیرضا
 - 0.161* - 0.150* -0.146* - 0.093* ی زندگ از تیرضا

 0.047 0.012 0.06 0.038 فرد   یاقتصاد تی وضع

 کنش
 ی جمع

  یهانهیهز  از فرد  ادراک
ر شرکت  اعتراضات  د

*0.074 *0.107 *0.107 *0.119 

ش از فرد  ادراک   یاثربخ
 اعتراضات 

*0.230 *0.331 *0.273 *0.346 

  قدرت  از فرد  ادراک
 حکومت  سرکوب

*0.147 - *0.263- *0.263- *0.280 - 

  از فرد  استفاده زانیم
  یاجتماع  یهارسانه

 یخارج
0.055 *0.072 *0.097 *0.094 

 

متغ  به ارائه    یرهایجز  جدول  در  که  فوق  مستقل 
متغ است  هم    ریشده  ماهواره«  از    جزو »استفاده 

( است  یکنش جمع  ۀیمستقل )طبق نظر   یرهایمتغ
اسمکه   آن  سنجش  سطح  آزمون    یچون  از  است 

م شده    یبررس  یبرا  t  نیانگیتفاوت  استفاده  رابطه 

م  tآزمون    ج ینتااست.   سطح    دهد ینشان    0.05در 
متغ مؤلفه   یاسیس  اعتراض   لیپتانس  ریدر    ی هاو 

  ماهواره   از   که   ی کسان   ز یآممسالمت   و   امن   اعتراض
اعتراض   یشتریب  لیتما  کنندی م  استفاده کنش    ی به 

 دارند.  

 
 ی اس ی س   اعتراض   ل ی پتانس   ر ی استفاده از ماهواره با متغ   ر ی متغ   ن ی رابطه ب   ی بررس   10  جدول 

ز ماهواره   ی معنادار t ن ی انگیم تعداد  استفاده ا

 اعتراض امن  لیپتانس
 25.9 884 ر یخ

3.442- 0.001 
 32.3 305 بله 

سالمت لیپتانس ماعتراض م  ز یآ
 23.5 887 ر یخ

2.732 - 0.006 
 28.1 305 بله 

شونت لیپتانس  ز یآم اعتراض خ
 10.6 882 ر یخ

1.900 - 0.058 
 13.1 304 بله 

 ی اسیس  اعتراض لیپتانس
 19.5 890 ر یخ

3.260- 0.001 
 23.7 306 بله 

 

  ی کردهایرو   از   کدام   هر  جداگانه   صورت  به   ادامه  در
  لیپتانس  نییتب  ی برا  ی جمع   کنش   و   یجمع  رفتار

 
ضریب همبستگی مشاهده شده در نمونه در سطح  *عالمت  1  به جمعیت است.  تعمیممعنادار و قابل  0.05به معنای این است که 

  ن ی ا  به   رندیگی م  قرار  یبررس  مورد   ی اسیس  اعتراض
  در   یجمع   رفتار  کردیرو  یرهایمتغ  ابتدا  که  بیترت
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اجتماعی  های نهاد شناسی جامعه  
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های رفتار جمعی و کنش جمعی در تبیین پتانسیل اعتراض سیاسی؛ بررسی  ارزیابی تجربی نظریه . علی محمد حاضری، مهدی رفیعی بهابادی
 های جنوبی استان تهرانموردی شهرستان 

  ل یپتانس  ن یتبب  ی برا  چندگانه  ون یرگرس  یآمار  مدل 
  و   رندیگی م  قرار   آن   یها مؤلفه   و  یاس یس  اعتراض

  ی جمع  کنش   کردیرو   یرهایمتغ  یبرا   کار   نیهم  سپس
  در   کردیرو   دو  یرهایمتغ  مجموع  تی نها  در  و  انجام

  با   شود  مشخص   تا  رندیگی م  قرار   ی آمار  مدل   کی
  مدل   در  رهایمتغ  از  کی   کدام   رها،یمتغ  ۀهم  حضور

  ی برا  ی شتریب  یکنندگن ییتب  قدرت   و  ماندی م  ی باق
 . دارد  یاسیس اعتراض لیپتانس نییتب

  لیپتانس  نیتبب  یبررس  به  که   ریز   جدول   جینتا
  رفتار   کردیرو   به  مربوط  ریمتغ  3  با  یاسیس  اعتراض

 ر یمتغ  که   است   آن   از   یحاک   پردازد ی م   یجمع
  ل یپتانس  ۀ مؤلف  سه  هر  در   یاسیس  یمندت یرضا

(  زیآمخشونت   و  زیآممسالمت )امن،    یاسیس  اعتراض
  ی اسیس  اعتراض   لیپتانس  ی کل   ریمتغ  ن یهمچن  و

متغ  یشتریب  ت یاهم دو  به    ن یا   گرید   رینسبت 
ضر   ریمتغ  نیا  نیتبب  یبرا   کردیرو و    Beta  بیدارد 

خالص    ی حاک تأثیر  امن،    ی برا  - 0.152از  اعتراض 
مسالمت   یبرا  -0.263   ی برا   -0.241  ز،یآماعتراض 

  ل یپتانس  ی برا  - 0.271  و  زیآمخشونت   اعتراض
س متغ  یاسیاعتراض  زندگ  تیرضا  ریدارد.  فقط    یاز 

خشونت  اعتراض  بعد  خالص    زی آمبر    - 0.073تأثیر 
معنادار سطح  در  و  امن،     0.05  یدارد  اعتراض  بر 

اعتراض    لیپتانس  ی کل  ری و متغ   زیآممسالمت   اعتراض
فرد    یاقتصاد   تیوضع  ریمتغ.  ندارد  یتأثیر  یاسیس

ه  زین پتانس  چیبر  ابعاد  از  س  لیکدام    ی اس یاعتراض 
معنادار سطح    مجموع   درندارد.    یتأثیر  0.05  یدر 

از    مستقل  یرهایمتغ مستخرج  شده  گرفته  نظر  در 
جمع  کردیرو اعتراض    لیپتانس  نییتب   یبرا  یرفتار 

  رات ییتغ  از  درصد  2  حدود  آن  یهامؤلفه  و  یاسیس
 ریمتغ  راتییتغ  درصد   8  امن،  اعتراض   لیپتانس  ریمتغ

 راتییتغ  درصد  7  ز،یآممسالمت   اعتراض  لیپتانس
  درصد   8  و  زیآمخشونت   اعتراض  لیپتانس  ریمتغ

  نییتب  را  یاسیس  اعتراض  لیپتانس  ریمتغ  راتییتغ
 ریمتغ  به  مربوط  آن  همه  با  یتقر  که  کندیم

  ت ی قابل  گری د  ریمتغ  دو   و   است  یاسیس  یمندت یرضا
 ندارند.  ی چندان یکنندگنییتب

 
  اساس   بر   ی اس ی س   اعتراض   ل ی پتانس   ن ی تبب   ی برا   آن   ی معنادار   و   ن یی تع   ب ی ضر   ون، ی رگرس   استاندارد   ب ی ضر   11  جدول 

 ی جمع   رفتار   ه ی نظر   به   مربوط   ی رها ی متغ 

ستقل  یرهایمتغ  ی اسیس  اعتراض لیپتانس ز ی آمخشونت اعتراض  ز ی مآمسالمت اعتراض  امن  اعتراض  م
سیس  یمندتیرضا  - 0.271* -0.241* -0.263* - 0.152* ی ا

 - 0.055 - 0.073* -0.044 -0.022 ی زندگ از تیرضا

 - 0.025 - 0.055 -0.09 -0.02 ی اقتصاد تی وضع
یتع بی ضر  0.023 0.076 0.070 0.082 (R2) ن ی

ر  F 9.153 29.460 26.868 32.196  آزمون مقدا
 F 0.000 0.000 0.000 0.000 یمعنادار

 

ز  جینتا بررس  ریجدول  به    ل یپتانس  نیتبب  یکه 
س رو   ریمتغ  5با    یاسیاعتراض  به    کنش   کردیمربوط 

متغ  ی حاک   پردازد ی م  ی جمع که  است  آن    ادراک   ریاز 
  لیپتانس  ۀدر هر سه مؤلف  اعتراضات  یاثربخش   از   فرد

(  زیآمخشونت   و  زیآم)امن، مسالمت   یاسیاعتراض س
  ی اسیس  اعتراض   لیپتانس  ی کل   ریمتغ  ن یهمچن  و

  ن یا   گرید  یرهایمتغ   به   نسبت  یشتریب  تیاهم
ضر   ریمتغ  نیا  نیتبب  یبرا   کردیرو و    Beta  بیدارد 

خالص    ی حاک تأثیر  امن،    یبرا  0.210از    0.30اعتراض 
مسالمت   یبرا   اعتراض   ی برا  0.245  ز، یآماعتراض 

  ی اسیاعتراض س  لیپتانس  ی برا  0.314و    زیآمخشونت 
  قدرت   از  فرد  ادراک  ر یمتغ  بعد  ۀمرحل  دردارد.  

  نظر   از  یشتریب  ت یاهم  حکومت   سرکوب
س  لیپتانس  ی کنندکنییتب و    ی اسیاعتراض  دارد 

خالص    ی حاک   Beta  ب یضر تأثیر    ی برا  - 0.010از 
امن،   مسالمت   ی برا  - 0.198اعتراض    ز، یآماعتراض 
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اجتماعی  های نهاد شناسی جامعه  

Sociology of Social Institutions 

 

های رفتار جمعی و کنش جمعی در تبیین پتانسیل اعتراض سیاسی؛ بررسی  ارزیابی تجربی نظریه . مهدی رفیعی بهابادی علی محمد حاضری، 
 های جنوبی استان تهرانموردی شهرستان 

  ی برا   -0.211  و  زیآمخشونت   اعتراض  یبرا  -0.207
متغدارد  یاسیس  اعتراض  لیپتانس ادراک   یبعد  ری. 

هز از    که   است   اعتراضات  در  شرکت  یهانه یفرد 
  ، رابطه  جهت  اما  است  معنادار  آن   یعل   ب یضرا  گرچه

ضر   هینظر  ینیبش ی پ  عکس    ی حاک   Beta  ب یاست. 
خالص   تأثیر  امن،    ی برا  ریمتغ  ن یا   0.061از  اعتراض 

مسالمت   ی برا  0.085   ی برا  0.083  ز،یآماعتراض 
  اعتراض   لیپتانس  یبرا  0.094  و  زیآمخشونت   اعتراض

  ی هارسانه   از  استفاده  زانیم  یرهایمتغ.  دارد  یاسیس
  کدام   چ یه  بر  ماهواره  از  استفاده  و  یخارج   یاجتماع

  ی معنادار  سطح   در   یاسیس  اعتراض  لیپتانس  ابعاد  از
 . ندارد یتأثیر 0.05

  شده   گرفته  نظر  در   مستقل   یرهایمتغ  مجموع   در
  ل یپتانس  نییتب  ی برا  یکنش جمع  کردی مستخرج از رو

س مؤلفه   یاس یاعتراض  حدود    یهاو  از    7آن  درصد 
امن،    لیپتانس  ریمتغ  راتییتغ درصد    16اعتراض 
مسالمت   ل یپتانس  ری متغ  راتییتغ   13  ز،یآماعتراض 

  ز یآماعتراض خشونت   لی پتانس  ریمتغ  راتییدرصد تغ
نس  ریمتغ  راتییدرصد تغ  18و     ی اس یاعتراض س  لیپتا

تب   به   مربوط  اول   ۀدرج  درآن    اکثرکه    کندیم  نییرا 
  سپس   و  اعترضات  یاثربخش   از  فرد  ادراک  ریمتغ

و    حکومت  سرکوب   قدرت  از   فرد  ادراک   سه است 
 ندارند.    یچندان  یکنندگنییتب ت یقابل گرید ریمتغ

 

  اساس   بر   ی اس ی س   اعتراض   ل ی پتانس   ن ی تبب   ی برا   آن   ی معنادار   و   ن یی تع   ب ی ضر   ون، ی رگرس   استاندارد   ب ی ضر   12  جدول 
 ی جمع   کنش   ه ی نظر   به   مربوط   ی رها ی متغ 

ستقل  یرهایمتغ  م
  اعتراض 

 امن 
  اعتراض 

ممسالمت  ز یآ
  اعتراض 

 ز یآم خشونت
  اعتراض لیپتانس

 ی اسیس
ش از فرد  ادراک  0.314* 0.245* 0.30* 0.210* اعتراضات  یاثربخ

 - 0.211* - 0.207* - 0.198* - 0.10* حکومت   سرکوب  قدرت  از فرد  ادراک
  در  شرکت  یهانهیهز  از فرد  ادراک

 اعتراضات 
*0.061 *0.085 *0.083 *0.094 

  یاجتماع یهارسانه از  استفاده زانیم
 یخارج

0.019 0.021 0.052 0.041 

ز استفاده  0.023 - 0.009 0.014 0.055 ( 1=بله ) ماهواره ا
یتع بی ضر  0.069 0.158 0.131 0.184 (R2) ن ی

ر F 18.0  آزمون مقدا 52 44.028 35.629 51. 759 
 F 0.000 0.000 0.000 0.000 یمعنادار

 

  از   فرد  ادراک  ریمتغ  ارتباط  جهت  نکهیا   به  توجه  با
  اعتراض   لیپتانس  با   اعتراضات  در   شرکت   ۀنیهز

  ن یا  چهچنان   است  هینظر  ینیب  شیپ  عکس  ی،اسیس
 یکنندگنییتب  قدرت  شود  حذف  مدل   از  ریمتغ

برا(  نییتع  ب ی)ضر به    ی مدل  امن  ،  0.066اعتراض 
 ز یآمخشونت   اعتراض ،  0.153  زیآم  مسالمت   اعتراض 

 دایپ  رییتغ  0.173  یاسی س  اعتراض  لیپتانس  و   0.126
ز   کندیم تفاوت  چندان  حضور    ی ادیکه  حالت  با 

شرکت در اعتراضات ندارد    ۀنیادراک فرد از هز  ریمتغ
شد    همانکه   اشاره  که  قدرت    دهد ی م  نشان طور 

درج   یکنندگ  نییتب در  متغ  ۀمدل  به  مربوط   ر یاول 
اثربخش  از  فرد  درج  یادراک  در  و  دوم    ۀاعتراضات 

ادراک فرد از قدرت سرکوب حکومت    ریمربوط به متغ
  ی جمع   کنش   کردیرو   گفت  توانی م  مجموع   دراست.  

  یکنندگن ییتب  تیخاص  ی جمع   رفتار  کرد ی رو  برابر   دو
 دارد.    یاسیاعتراض س لیپتانس  یبرا

  رفتار  کرد یرو  دو   از   مستخرج  ریمتغ  8  هر  ادامه  در
.  اندگرفته  قرار  یآمار  مدل   در  یجمع  کنش  و  یجمع

دراک  ریمتغ  زین  یحالت  نیچن  در   ی اثربخش   از  فرد  ا
  ی جمع   کنش  کردیرو  یرهایمتغ  جزو  که  اعتراضات
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  بر   ی شتریب  ی عل  تأثیر  رهایمتغ  ه یبق  به   نسبت  است
آن دارد    یهامؤلفه   و   یاسیس  اعتراض   لیپتانس  ریمتغ

ضر خالص    یحاک  Beta  بیو  تأثیر    ی برا   0.192از 
امن،   مسالمت   یبرا  0.262اعتراض    ز، یآماعتراض 

  ی برا  0.280  و  زیآمخشونت   اعتراض  یبرا   0.221
  ر یمتغ  بعد  ۀمرحل  در.  دارد  یاسیس  اعتراض   لیپتانس

  ی عل   تأثیر  حکومت   سرکوب  قدرت   از  فرد  ادراک
  و   ی اسیس  اعتراض   لی پتانس  ریمتغ  بر   یشتریب

ضر  یهامؤلفه و  دارد  تأثیر    یحاک   Beta  بی آن  از 
امن،    یبرا  -0.085خالص     ی برا   -0.180اعتراض 

مسالمت    اعتراض   ی برا  - 0.194  ز،یآماعتراض 
اعتراض    لیپتانس  یبرا  -0.195و    زیآمخشونت 

متغ  ۀ مرحل  دردارد.    یاسیس  ی مندت یرضا  ریبعد 
اعتراض    ل یبر پتانس  یاست که اگر چه تأثیر  یاسیس

ندارد   یعل  اثر  زیآممسالمت   اعتراض   براما    ،امن 
  یعل  اثر  زیآمخشونت   اعتراض   بر،  -0.099  معادل 
  ی عل   اثر   یاس یس  اعتراض  لیپتانس  بر   و   -0.089  معادل 
که    است  آن  از  یحاک   بی ضرا   نی ا.  دارد  -0.090  معادل 

عل  یاسیس  یمندت یرضا  ریمتغ  میمستق  یتأثیر 
رو  از    ل یپتانس  بر(  یجمعرفتار    کردی)مستخرج 

عل  مراتب   به   ی اسیس  اعتراض اثر  از    م یمستق  ی کمتر 
از اثربخش  یرهایمتغ و ادراک    ی ادراک فرد  اعتراضات 

رو  از  )مستخرج  حکومت  سرکوب  قدرت  از    کرد یفرد 
 .  است ی اسیس اعتراض لیپتانس  بر(  یکنش جمع

  کرد یرو  ریمتغ  گر ید  که   ی زندگ   از  تیرضا  ریمتغ
  اعتراض   لیپتانس  بعد  بر   فقط   ،است  یجمع  رفتار

دارد.    -0.074معادل    میمستق  یعل  اثر  زیآمخشونت 
( و  یرفتار جمع  کردیفرد )رو  یاقتصاد  تیوضع  ریمتغ
هز  یرهایمتغ از  فرد    در   شرکت  یهانهیادراک 

  و   ی خارج  ی هارسانه  از  استفاده   زانیم  اعتراضات،
  اعتراض   لیپتانس  بر  یعل   تأثیر  ماهواره  از  استفاده

 .ندارند آن  یهامؤلفه  و یاسیس

  درصد   6  حدود  مدل   در  موجود  ریمتغ  8  مجموع  در
  اعتراض   لیپتانس  درصد  17  امن،  اعتراض   لیپتانس

  اعتراض   لیپتانسدرصد    15  ز،یآممسالمت 
پتانس  19و    زیآمخشونت  س  لیدرصد    ی اسیاعتراض 

  به   مربوط   آن   شتری ب  که  کنندی م  نییتب  را   یطور کل   به
  ادراک   و   اعتراضات   ی اثربخش  از   فرد  ادراک  ریمتغ  دو

  رهایمتغ ۀیبق  و است حکومت سرکوب قدرت از فرد
  یکنندگن ییتب  ای  ندارند  یکنندگن ییتب  تی قابل  ای

ا  دارند،  یاندک  رگرس  بیترت  ن یبه  از  چنانچه    ون یکه 
گام  به  م  1گام  روشن  شود    12که    شود ی استفاده 

ادراک فرد    ریدرصد مربوط به متغ  19درصد از مجموع  
اثربخش و    ی از  متغ  5اعترضات  به  مربوط   ریدرصد 

و   است  حکومت  سرکوب  قدرت  از  فرد    2  تنها ادراک 
 است.   یاسیس یمندت ی رضا ریدرصد مربوط به متغ

 

  

 
1 Stepwise 
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  اساس   بر   ی اس ی س   اعتراض   ل ی پتانس   ن ی تبب   ی برا   آن   ی معنادار   و   ن یی تع   ب ی ضر   ون، ی رگرس   استاندارد   ب ی ضر   13  جدول 
 ی و کنش جمع   ی رفتار جمع   یۀ نظر   به   مربوط   ی رها ی متغ 

ستقل  یرهایمتغ هینظر  م
  اعتراض 

 امن 
  اعتراض 

ممسالمت  ز یآ
  اعتراض 

 ز یآم خشونت
  اعتراض لیپتانس

 ی اسیس

  رفتار
 ی جمع

سیس  یمندتیرضا  - 0.090* - 0.089* - 0.099* -0.029 ی ا

 -  0.061 - 0.074* - 0.050 - 0.027 ی زندگ از تیرضا
 - 0.010 - 0.040 0.007 0.005 ی اقتصاد تی وضع

 کنش
 ی جمع

ش از فرد  ادراک   یاثربخ
 اعتراضات 

*0.192 *0.262 *0.221 *0.280 

  سرکوب  قدرت  از فرد  ادراک
 حکومت 

*0.085 - *0.180 - *0.194 - *0.195 - 

  شرکت  یهانهیهز  از فرد  ادراک
 اعتراضات  در

0.049 0.039 0.051 0.055 

  یهارسانه از  استفاده زانیم
 ی خارج یاجتماع

0.027 0.027 0.050 0.044 

ز استفاده  0.011 -0.022 0.010 0.046 ( 1)بله= ماهواره ا

- 
یتع بی ضر  0.064 0.168 0.153 0.192 (R2) ن ی

ر  F 9.574 26.677 23.759 31.253  آزمون مقدا
 F 0.000 0.000 0.000 0.000 یمعنادار

 

 یریگجهینت 7
  کنش   و  ی جمع  رفتار  ی کردها یرو   قیتحق  ن یا   در

  نییتب  ی برا  لیبد   یکردها یرو  عنوان  به  یجمع
. گرفتند  قرار  یاب یارز  مورد  یاسیس  اعتراض  لیپتانس

  مورد   در   ی سنت  صورت  به  ی جمع  رفتار   برچسب 
  ر یغ  فرض  شی پ  با  که  شودی م  برده   کار  به  ییهاکنش 

که برچسب  ی و درحال  شدی م  ستهی نگر  بودن  یعقالن 
  رود ی فرض به کار م   شیپ  ن یمعموال  با ا  ی کنش جمع

  فرد   شرکت  و  است  نهفته  آن   پس  در   یتیعقالن  که
  ش ی ب  آن،  در  شرکت   لی تما  ای  ی اسیس  اعتراضات   در 

. کندی م  دایپ ربط  فرد  یعقالن   ۀمحاسب  به  زیچ  هر  از
 یمندتیرضا  ریمتغ  3  ی جمع  رفتار  ۀینظر  از

  فرد   ی اقتصاد   تیوضع  و   یزندگ   از   ت ی رضا  ،یاسیس
  کنش   کرد یرو  از  و   انتخاب  مستقل  ریمتغ  عنوان   به

  اعتراضات،   ی اثربخش  از  فرد  ادراک  ریمتغ  5  یجمع
  از   فرد  ادراک  حکومت،  سرکوب  قدرت  از  فرد  ادراک

  از   استفاده  زانیم  اعتراضات،  در  شرکت  یهانهیهز
ماهواره    ی خارج  یاجتماع   یهارسانه از  استفاده  و 

گرد نتادیانتخاب  که    یحاک   قیتحق  جی .  بود  آن    از از 
نظر  ریمتغ  3  نیب به  جمع  ۀیمربوط  فقط    یرفتار 

پتانس  ی اسیس  یمندتیرضا  ریمتغ اعتراض    ل یبر 
عل   یاسیس متغ  ی اثر  دو  و  عل   گرید  ریدارد    ی اثر 

ب  یچندان از  اما  کنش    ۀینظر  ریمتغ  5  ن یندارند. 
  و   اعتراضات   یاثربخش   از   فرد   ادراک  ریمتغ  2  ی جمع

  بر   ی عل  اثر  حکومت   سرکوب  قدرت  از   فرد   ادراک
  راتییتغ  از   درصد  17.  دارند  یاسیس  اعتراض   لیپتانس
  به   مربوط  ریمتغ  دو  توسط  یاسیس  اعتراض  لیپتانس

  آن   درصد  2  تنها   و   شودی م   نییتب  ی جمع  کنش  ۀینظر
  از   مستخرج   ی اسیس  یمند ت ی رضا  ریمتغ  به  مربوط

 . است یجمع رفتار کردیرو

  قدرت  دهد ی م  نشان  وضوح   به   ج ینتا  نیا
 شتری ب  مراتب   به  یجمع  کنش   ۀینظر  یکنندگنییتب

  توان ی م  گر ید   عبارت   به.  است  یجمع   رفتار  ۀ ینظر  از
  دیتأک  ییرهایمتغ  بر  یجمع  رفتار  کردیرو  دیشا  گفت

  ل یپتانس  ا ی  اعتراضات   وقوع   ی اجتماع   بستر  که  دارد
نها  کندی م   فراهم  را  آن در    ی گرید   یرهایمتغ  ت یاما 
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ا از  فرد  محاسبه    ا ی  دارد   دهیفا  اعتراض   ای آ   نکهیمثل 
  کند   شرکت  اعتراض   در  که  یصورت  در   نکهیا  و  ریخ

  ا ی  گرفت   خواهد  قرار   سرکوب  مورد   حکومت   توسط

بود    ریخ خواهد  چقدر  سرکوب  ضعف  و  شدت  و 
 کننده خواهد بود.   نییتع

 منابع
)  نگلهارت،یا   جوامع   در  ی فرهنگ  تحول (.  1373رونالد 

 . ریکو وتر، تهران:   م یمر ،یصنعت شرفتهیپ

  اعتراض   و   ی اجتماع  جنبش(.  1395)  ترید   کارل   آپ،
:  تهران  ،یعباس  دیمج  ۀترجم  ،یاسیس

 .یپژوهشکده مطالعات راهبرد 

  ، یاجتماع   علوم  در  قیتحق  یهاروش (.  1381ارل )  ،یبب
 سمت.  تهرانک فاضل، رضا ۀترجم

  ، ست؟یچ  ی اجتماع   جنبش(،  1399هنک )   جانستون، 
مر  یکشاورز  دیسعۀ  ترجم   ، یم یکر  میو 

 . ثالثتهران: 

د   دالپورتا،   بر   یامقدمه(.  1384)  وی مار  ،یان یدوناتال، 
  ی محمدتق   ۀترجم  ،یاجتماع   ی هاجنبش

 . ری: کوتهران دلفروز، 

،  ینارزه ید  صابر،  ،ییموال  ،یمحمدنب   تاش،  ی کیشه
بررس1393)   جهیخد رشد   ی (.  ارتباط 

بر    ران ی در ا  ی رفاه اجتماع  بی و ضر  یاقتصاد

ره   ۀنامفصل  ن، یزیب  افتیاساس 
(.  16) 4  ،یاقتصاد  ۀتوسع  و  رشد  ی هاپژوهش 

52-41 . 

)  طالبان، د 1399محمدرضا  پتانس  ینداری(.    ل یو 
س   مسائل  ۀنامفصل  ،یاسیاعتراض 

 .143-176(،  11) 1 ،رانیا ی اجتماع

  ی نسب  ت یمحروم  احساس (.  1389)  ن ی فرد  خواه، یعل
 شهر  ۀ)مطالع  ی اسیس  اعتراض   ل یپتانس  و

دانشگاه    ،یدکترۀ  نامان یپا   (،تهران تهران، 
 . ییعالمه طباطبا

(،  1396)  سپا یا -رانی ا  انیدانشجو  یافکارسنج   مرکز
  ی د تجمعات  خصوص  در  رانی ا  مردم   نگرش 

 . 1396 ماه

(،  1398)  سپا ی ا-ران یا   انیدانشجو  ی افکارسنج  مرکز
  ی بندهیسهم  خصوص  در   تهران   مردم   نگرش 

 . 98 آبان  اعتراضات  و  نیبنز
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