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Introduction 

Behaviors and political orientations in the present era play an important role in the 

management system and the arrangement of agents of societies. According to the 

political orientation of citizens in systems with political elections, political selections 

occur and political priorities and decisions are formed based on them. One of the 

elements that is of central importance in the field of political and social institutions 

and is effective in the efficiency of other elements as well, is trust, especially political 

trust. Hetherington considers political trust to be the belief in the ability and 

efficiency of political agents to meet the expectations and demands of citizens 

(Hetherington, 1998). In another view, political trust is trust in political institutions 

and leaders (Artes et al., 2011). Trust is divided into two categories: horizontal trust 

and vertical trust. 

Horizontal trust is the trust of people in each other or basic trust for the continuation 

of social life (Sidamami and Montazeri-Moghadam, 2011). Vertical trust is a type of 

political trust or people's trust in government, political institutions, and community 

management agents. 

Most and even all the research that has been conducted about political trust in Iran 

have been about political trust in government officials and political institutions, and 

non-governmental political institutions such as political parties or non-governmental 

political activists have been studied less. Considering the importance and overt and 

hidden functions of political parties (Mirfardi et al., 2019), knowing the level of 

people's trust in these parties and its relationship with political orientation and the use 

of mass media can determine the position of parties in society and show citizens' 

political behavior. 
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Political trust is a feeling of confidence that citizens have towards institutions and 

political actors and they believe that institutions, actors, and politicians behave 

correctly in their work field even in the absence of continuous supervision (Blind, 

2006). Considering the provincial centrality and regional position of this city in the 

southern part of the country, knowing the characteristics of the political culture of its 

residents is of great importance. The decrease in the participation rate in the elections 

of 2018 and 2018 in the country compared to the elections of the previous periods 

has made it necessary to study the position of political parties and activists. For 

example, in the 13th presidential election in 2021, the participation rate was 48.8% in 

the country and 48.73% in Fars province (Mehr News Agency, July 6, 2021). In this 

regard, this article aims to investigate the role of political orientation and the media in 

the trust of the residents of Shiraz to political factions. 

Methodology 

In this research, the survey method and the self-administered questionnaire were 

applied whose validity and reliability were evaluated by Face validity and 

Cornbrash’s alpha coefficient, respectively. The statistical population of the research 

included all the residents of Shiraz city 18 years and older (Iran Statistics Center, 

2017), according to the size of the statistical population, based on Lin's table (Lin, 

1976), the sample size was estimated to be 402 cases. Cluster random sampling was 

used to select samples by referring to localities with different socio-economic 

characteristics. The alpha coefficient for the variable of trust in political parties was 

0.87 and for the variable of knowledge about political parties was 0.73. 

Results and discussion 

The results of this survey indicate the importance of media and the impact of their 

direction on political and social attitudes. According to the obtained results, the role 

of the media in the formation and transformation of political attitudes, especially 

political trust, can be analyzed according to the nature of their direction. In this 

regard, in any country, especially third world countries such as Iran, the media can be 

divided into two categories of convergent and divergent media according to the type 

of proximity or distance from the established political system. categorized. The 

discourse governing the internal convergent and external divergent communication 

media has a key difference in the narration of political events, events, and 

developments. 

This difference can be seen in political interests and orientation, as well as the type of 

persistence and level of trust in activists and political institutions. Distrust of political 

currents and political institutions in a political structure can be caused by their 

positions, goals, plans, and performance in society. The scope of political factions' 

activities is also dependent on their convergence and divergence with the political 

system established in the society, which manages and supervises the national mass 
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media. The distance between the performance of political factions and the 

expectations and demands of citizens can affect the level of trust in them. 

Foreign media users have less political trust than those who use domestic media 

more. The results obtained from the study of the media's role in political trust are in 

line with framework theories such as Rush's political socialization model (Rush, 

1998), the socio-cultural perspective on political trust and the portrayal hypothesis, 

and their arguments support There is a direct and meaningful relationship between 

the level of awareness of parties and the level of trust in political parties and currents. 

This finding is consistent with the results of the study by Crete et al. (2006) and 

Koushki et al. (2019). The results of this study show the importance of media and the 

impact of their orientation on the political and social attitudes of the residents of the 

society. 

Conclusion 

According to the obtained results, the role of the media in the formation and 

transformation of political attitudes, especially political trust, can be analyzed 

according to the nature of their direction. The general conclusion is that the type of 

political orientation and the use of convergent and divergent media within the 

political system have different effects on trust in political factions. 

Table 1: Institutional elements of the cycle of divergence/convergence 

of trust in political factions with an emphasis on the role of the media* 

The 
orientation 
towards the 

political 
system 

 

Mass 
media** 

Political 
fractions 

Citizens***  
Trust to 
political 
fractions 

consequence 

Convergent  + + + High  

The cycle of 
convergence and trust 
in domestic media and 

political factions 

Divergent  - - - Low  

The cycle of divergence 
and mistrust of 

domestic media and 
political factions 

* The positive and negative signs indicate the convergence and divergence of each of the sectors with the 
prevailing political trend. 
** In the convergent orientation of domestic media and in the divergent orientation of foreign media and 

the Internet, it is more used. 
*** In convergent orientation, citizens trust the domestic media and ruling political factions, but not in 
divergent orientation. 
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 iD 

های سیاسی در شهر  ای در اعتماد به جناح و رسانه یسیاس لنقش عوام
 شیراز

ۀ آن بیا بخیی  عمامیی سیاسی    های سیاسی    ااب ی این مقاله، اعتماد به جناح
ساله   باالتخ شهخ شیخاز بخاس  کخده است. حجی   18ای اا دا بین ساکنان  اسانه

ای انتخیا   ای چندمخحله گیخی طبقه نفخ بمده که با نممنه 402نممنۀ ممادبخاس ، 
نامۀ سییایتمند  اند. ا ش پییه ه ، پیمای یی    ابییجاا سیینج ، پخسیی  شییده
تختیب با اعتباا صیمای   ریخیب آلفیای      پایای  آن بهسایته بمد که ا ای محقق

ها ن ان داد که تفا ت معناداای بین مییجان اعتمیاد بیه  کخ نباخ اازیاب  شد. یافته
های سیاس  با مییجان اسیتفاده از اادیمهیای دایلی ، تلمیجییمن دایلی ،    جناح
های  خ از اسانهگیخی سیاس   جمد دااد. استفادۀ بی ت ها،   جهت ها   ن خیه مجله

گیخی  های سیاس  همخاه بمده است   افخاد با جهت دایل  با اعتماد بی تخ به جناح
های سیاس  داشتند. بیین مییجان اعتمیاد بیه  گخایانه، اعتماد بی تخی به جناح اصمل
های سیاس  با تمجیه بیه مییجان اسیتفاده از میاهمااه، اینتخنیت،   اادیمهیای  جناح

 ما، تفا ت معناداای  جمد ندااد؛  ل  بین میجان اعتمیاد زبان یااج از ک فااس 
های اجتماع    مییجان  های سیاس    متغیخهای مدت عضمیت دا شبکه به جناح

تختیب، ااب ۀ معکمس   مستقی  معنیاداای  جیمد  های سیاس ، به آشنای  با جناح
ا تبییین داصد از تغییخات متغیخ  ابسیته ا 3/22دااد. متغیخهای مستقی دامجممع، 

های همگیخا  گیخی سیاس    استفاده از اسانه اند. نتیجۀ کل  اینکه، نمع جهت کخده
 های سیاس  دااند.    اگخا با نظام سیاس ، تأثیخ متفا ت  بخ اعتماد به جناح
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 مقدمه

های سیاس  دا د اان کنمن ، نق  مهم  دا سامانۀ مدیخیت    چییدمان  گیخی افتااها   جهت
هیای بخگجااکننیدۀ  دا نظامگیخی سیاسی  شیهخ ندان  کااگجااان جمامع دااد. بیا تمجیه بیه جهیت

های  گیخی ها   تصیمی  بنیدی دهنید   ا لمیت هیای سیاسی  اخ م  انتخابات سیاسی ، گجین 
گیخند. یک  از عناصخی که دا حمزۀ نهادهای سیاس    اجتمیاع   ها شکی م  سیاس  بخپایۀ آن

اعتمیاد  یهه  اهمیت محمای دااد   دا کااآمدی عناصخ دیگخ نییج کااسیاز اسیت، اعتمیاد، بیه
  سیاسی تمانمندی   کااآمیدی کیااگجااان ، اعتماد سیاس  اا با ا به1سیاس ، است. هثخینگتمن

(. دا 1998دانیید ثهثخینگتییمن،   شییهخ ندان م  یها انتظییااات   یماسییت یسییاز بیخای بخآ اده
بیه نهادهیا   اهبیخان سیاسی  اسیت ثآاتی     اعتمیاد معنای به دیگخ، اعتماد سیاس  بخداشت 
 (.2011، 2همکااان

گییخد. اعتمیاد افقی ، همیان  اعتماد، دا د  دسته اعتماد افق    اعتمیاد عمیمدی ایخاا م 
زنییدگ  اجتمییاع  ثسیییدامام     ۀادامیی ای بییخای مییخدم بییه یکییدیگخ یییا اعتمییاد پایییه اعتمییاد
اعتمیاد سیاسی  ییا همیان اعتمیاد میخدم بیه  ۀگمنی از ی،اعتماد عممد   (1391مقدم،  منتظخی

 ،مدیخیت جامعه است. با این بخداشیت، اعتمیاد سیاسی  ااگجااانک   ،، سیاس  نهادهای د لت
خ ایین نظخنید کیه ن گخان سیاس  دااند   بیکه شهخ ندان به نهادها   کاست  احساس اطمینان 

 داسیت   به ، دا حیمزۀ کیاای ییمدپیمسته یها حت  دا نبمد نظاات  ،سیاسنهادها   کن گخان 
اعتماد  ۀاابلیت اعتماد اا دا د  دست 4دا بخداشت  دیگخ، گیدنج (.2006، 3ثبالیند نندک افتاا م 

 ۀنیدگ  ثبخپاییکازجا یااهاکسیاز  ۀشناسیند   اعتمیاد بخپایی ه همدیگخ اا می کافخادی  دا بین
 :1384دهید ثگییدنج،  می  جای کنیاز به شنایت نجدی های تخصص    نمادین(   بد ن نظام
، 5ثپاتنیام ااهبیخدی   مهی  دا جامعیه اسیت یعنصیخ،  ه اعتمیاد اجتمیاعکگمنه  (. همان99

نقی  مهمی  دااد ثمیخفیخدی     ا ابی    تعیامالت اجتمیاع   دا (1986، 6؛ بمادیم2000
 ؛های سیاس  نق  مهم  دااد افتاا   فعالیت دانیج   اعتماد سیاس ،(1395احمدی ااانائ ، 
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ت سیاس  کبه افجای  م اا ماد سیاس ه اعتکاند  ن ان داده ها په ه   بخینتایج ه کای  گمنه به
ممیت، مجلی ، ییا احیجا  کبیه ح سیاس  اساند. دا بی  از نی  اخن گذشته، اعتماد م  یاای

ممجیمد  یهیا  نگخانۀ دهند بازتا  یی یافته است یجکمخ  جایگاهدا علمم سیاس  ه ک یی سیاس 
دا  ثزمخل     ن س  استنمایندگ  سیا ۀبخ ا ی مبتن  یساالا مخدم ی اااکم خ عیت    یخاممنپ

 .(2017، 1میخ
. ه اسیتبخآ ادهای  از میجان اعتماد سیاس  انجام شید ،ایخان، پ  از انقال  اسالم  دا

 2/10بیه  1373ه دا سیال کی  داصد اسیده بیمد، داحال 81به  1365سال  دا  اعتماد سیاس
 ،ن جامعیهمسیومالکیه خدنید ک داصد از مخدم احساس م  4/82، 1381داصد اسید. دا سال 

میجان اعتمیاد سیاسی  دا  ،1379(. دا سال 1387نند ثطالب    دیگخان ک نم  اعایتامانین اا 
(. دا 1379داصد بمده است ثیمسف ،  43   ،41، 34تختیب  به ،  یجد ،تهخان، م هد یشهخها

م  داشیتند کاعتماد سیاس   ،گمیان داصد از پاسخ 27انجام شد،  1386ه دا سال کپه ه   
 (.1386اه    شایگان، ثپن

ثبخای نممنه: پنیاه  اند  اعتماد سیاس  دا ایخان انجام شده بااۀه داک های  په ه با جمد 
 شیاید بتیمان گفیت  ث(، بی یتخ 1396؛ کمشیک ، 1387؛ طالب    دیگخان، 1386  شایگان، 

سیاسی  بیه  اعتمیاد ۀاند، داباا اعتماد سیاس  دا ایخان انجام شده ۀکه داباا های  په ه  مۀ(ه
  حیجا  ا ۀغیخد لتی  از گمنی سی انید   نهادهیای سیا مسومالن   نهادهای سیاس  د لت  بمده

. بیا تمجیه بیه اهمییت   اند بخاس  شدهمتخ ک  ،غیخد لت  ن گخان سیاسکیا  های سیاس  جناح
(، شینایت 1399، همکیااان   یثمیخفیخد های سیاسی  احجا    جناحاا   پنهان کآش دکخااک

گیخی سیاسی    اسیتفاده از     ااتبیا  آن بیا جهیت  سیاس یها این جناح تماد مخدم بهمیجان اع
های سیاس  دا جامعه   افتاا سیاسی  شیهخ ندان اا  تماند جایگاه جناح گخ ه  م  یها اسانه
شیماا  بهاع  از زنیدگ  اجتمی یخیناپیذ ی جدا  بخی ،های گخ هی  اسیانهامخ زه دهد.  ن ان

 (.1393پذیخی افخاد دااند ثمیخفخدی   فخج ،  جامعه دا   نق  مهم  آیند م 
شیخاز یک  از شیهخهای پخجمعییت بیا مخکجییت علمی ، پجشیک ،   فخهنگی  دا نیمیۀ جنیمب  

ای ایین شیهخ دا حیمزۀ جنیم  ک یما،  ک ما اسیت. بیا تمجیه بیه مخکجییت اسیتان    جایگیاه من قیه
اد. کیاه  مییجان م یااکت دا هیای فخهنیس سیاسی  سیاکنان آن، اهمییت زییادی دا شینایت  یهگ 
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هیای پی یین، م العیۀ جایگیاه  دا ک ما نسیبت بیه انتخابیات د اه 1400   1398های  انتخابات سال
هییا   کن ییگخان سیاسیی  اا رییخ ای کییخده اسییت؛ بییخای نممنییه، دا انتخابییات د اۀ سیییجده   جناح

 73/48اس، داصید   دا اسیتان فیا 8/48، مییجان م یااکت دا ک یما، 1400جمهمای سال  ایاست
ااسیتا، مقالیۀ حاریخ بیخ آن اسیت کیه نقی   (. دااین1400تییخ  6داصد بمده است ثیبخگجاای مهیخ، 

 های سیاس ، بخاس  کند. ها اا دا اعتماد ساکنان شهخ شیخاز به جناح گیخی سیاس    اسانه جهت

 های پژوهش پرسش .1

 های اساس  په ه  عبااتند از: پخس 
ها به  چه ااتباط  با اعتماد آن ،  باالتخ شهخ شیخاز هسال 18گیخی سیاس  ساکنان  . جهت1

 های سیاس  دااد؟ جناح
چیه نق ی  دا   ،های گخ هی   بیاالتخ شیهخ شییخاز از اسیانه هسال 18ساکنان  ۀ. استفاد2

 های سیاس  دااد؟  ها به جناح اعتماد آن

گاه  سیاس  ساکنان 3 هیا  ط  با اعتماد آنچه ااتبا ،  باالتخ شهخ شیخاز هسال 18. میجان آ
 های سیاس  دااد؟ به جناح

 تجربی پژوهش ۀنیشیپ. 2

( ن ان داده است که دا جامعۀ مدن ، اعتماد سیاس    اجتمیاع  1995ث پاتنامنتایج په ه  
( 1997ث 1هولمبرگ باال است   پیمند مستقیم  بین ا حیۀ مدن    اعتماد سیاس   جمد دااد. 

شخای  ااتصادی، تأثیخ چ مگیخی بخ اعتماد سیاس  دا سیمئد  نیج دا په ه  یمد ن ان داد که
( نیج ن ان داده است که دا جمامع  که تملید ناییال  1999ث 2امیستگمکهای  دااد. په ه 

ها  جمد دااد، اعتماد سیاسی ، بیاال  دایل  باالی  دااند   ارایتمندی باالی  از عملکخد د لت
هیا اریایت  عه، که شهخ ندان از عملکیخد حکممتتمس است. این همبستگ  دا جمامع داحال

انید کیه تمسیعۀ سیاسی ، ااتبیا   ( ن ان داده2006ث 3ملرنل   کاتگبگ تخ است.  دااند، بخجسته
سیاالاانه،   عالییق سیاسی  دااد. نتیایج  هیای مخدم مستقیم  با افاه، سخمایۀ اجتماع ، نگخش

ه متغیخهای حکمخان ، نقی  مهمی  دهد ک ( نیج ن ان م 1388  همکااان ث سگدارنیاپه ه  
                                                                    

1. Holmberg 

2. McAlister  

3. Catterberg and Moreno 



 ژپوهشناهم علوم سیاسی               

 
207 

 195-225، صص 67، پیاپی 3، شماره 1401 تابستان

 سیاسی در شهر شیرازای در اعتماد به جناح های  نقش عوامل سیاسی و رسانه اصغر میرفردی/

 

اند. تیأثیخ متغیخهیای حکمخانی  بیخ  دا اعتماد سیاس  ساکنان شهخهای م هد   سیبج اا داشیته
 تغییخ سخمایۀ اجتماع  بمده است.ماعتماد سیاس ، بی تخ از 

 ریعیت افیاه    دهید کیه  ( دابااۀ شهخ تهخان ن ان م 1389ث شایگاننتایج په ه  
ااتصیادی  ی ایجیاد افیاه اجتماع  بیخایتالش د لیت  دابااۀمخدم  یاب ااززندگ     ارایت از

( دابیااۀ 1387  دیگیخان ث طوامر های پیه ه   دااد. یافتهتخین نق  اا دا اعتماد سیاس   مه 
 داای، دیینمتغیخهیای داده اسیت کیه ن ان  فاعتماد سیاس  دان جمیان دان گاه صنعت  شخی

داای با اعتماد سیاس  دان جمیان امعن ۀااب  ،ها های مادی   فخامادی   استفاده از اسانه اازش
 نقی  مهمی  دا ،کیه شیخای  ااتصیادی دهد م ن ان نیج ( 1390ث خانراش  ۀم الع .اند داشته

 ،  فسیاد میال  دا جامعیه ی،ااتصیاد ن انگخهای، ی. میجان ثبات ااتصادداانداعتماد سیاس  
 .دااندتماد سیاس  تختیب بی تخین تأثیخ اا بخ اع به

 یتماشییا  یبییا افییجا( دا شییهخ تهییخان ن ییان داد کییه 1394ث نصووگام      اسووبالی  پییه ه  
مختلیف  یجمانیان ثاعتمیاد بیه نهادهیا  اسییاعتمیاد س جانییاز م ،زبیان  فااسیی ا اهماهما یها شبکه

ه دهید کیی (، ن یان م الیف1395  همکیااان ث رهرگقاضو نتیایج م العیۀ  شیمد.  جامعیه( کاسیته می
ای  گمنیه داانید؛ بهشهخ اصیفهان  ساکنان سیاس های  یگیخ جهت نق  مهم  دا  ،اازش یها ا لمیت

گیخی  سیه  اا دا جهیتن یکمتیخ  ،هیای ییمدافجای   اازش سیه بی تخین   ،تعال یها اازش ۀلفؤم که
انید  ( دا پیه ه  دیگیخی ن یان داده 1395اند. اهبخااری    همکیااان ث گمیان داشته سیاس  پاسخ

ها اسیتفادۀ زییادی  پنداانید   از ایین شیبکه های اجتماع  اا  ااعی  م  که شهخ ندان  که محتمای شبکه
اجتمییاع  بییخ  یهییا شییبکه اسییتفاده از. اند داشییتهبییه شییخکت دا انتخابییات  کننیید، گییخای  کمیی  م 

ی هیا گیخ ه سیمی ، بی یتخ بههای اجتمیاع  تأثیخگذاا است   گخای  کاابخان شیبکه سیاس ی ها گخای 
کیه ااتباطیات دهید  ( ن یان م 1395  همکیااان ث زارلو است. نتایج په ه  طلب  اصالح  سیاس

نامجدهیای انتخابیات  دهمییین د اۀ  گییجین بیخ  ،هیای اجتمیاع  سیاسی    اسییانه  بازااییاب ۀچیاپاکی
 .اند شتهدا یتأثیخ مثبت   معناداا مجل  شماای اسالم ،

گیخی فخهنس سیاس  معلمیان بمکیان  جهت ۀ( داباا1396ااان ثکهم   قادرزاده په ه 
، پایگیاه ایمم    میذهب  یگیخ جهتمعلمان، با متغیخهای  س فخهنس سیاکه ه است ن ان داد
نتیایج  .دااد یاداانیت   معبیمث ۀااب   ،م ااکت سیاس های خبهتج   ،سناجتماع ،  ی ااتصادی
ۀ ااب یکیه  دهید م ن عتماد سیاس  معلمان دا سیبج اا ن یاا ۀ( داباا1396ث کلشک  په ه 

معلمیان   اسی  اعتماد س تخییتم ،کبم  یف ،مانند ماهمااه ی ها اسانهاستفاده از  انیم  مسکمع
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 . جمد دااد
هیای      اعتمیاد سیاسی  دا اژی سیداک میخدم از دممکخا ۀ( داباا2019ث 1ژائ  ۀم الع

کیه  یافیخاد انییماا دا   اسییاعتمیاد س ،بهتیخ د لیت  که عملکخد اجتمیاعااتدااگخا ن ان داد 
   اسوپپلر ۀم العیبخپایۀ نتایج دهد.   م  یافجا د،دانن  م  خاسکدمم یات اا ججء رخ اانتخاب
دا اعتماد سیاسی   یچ مگیخ  نق ،ای   ابعاد آن سماد اسانه ،شهخ شاهین ( دا1399ث مگادی
م ه دا هنگییاکییافییخادی کییه نیید ا هدا په ه یی  دایافت (2021همکییااان ث   2دسپلسوواتلدااد. 

هیا    از جنیب  پی ه ک  سانکمتخ از کاند،  بمده  دان گاه سیاس  داحال تحصیی های جنب 
 میت سیاسی  اعتمیاد داانید.کاند، به حا خدهکاا سپخی  یمد  دان گاه  ۀسیاس  د ا اعتخارات

بیین  دهید کیه م ( دا شیهخ اشیت ن یان 1400  همکااان ث ثابتویشکاسلقه په ه  یجنتا
ت ی ریع   معنیاداای  جیمد دااد  مثبیت تگ  بسیهم  ،اد اجتمیاع  اعتمی کااآمدی د لیت

 ت.اس تأثیخگذاا بخ اعتماد اجتماع  مستقی    غیخمستقی  یها به گمنهد لت  کااآمدی
 ،اعتمیاد سیاسی دا م العات مخبیم  بیه  که دهد م  ن ان شده انجام های په ه  مخ ا

شیده  بخاسی سیاس    د لت   ینهادها ، ممرمعهای سیاس  تمجه شده   بی تخ جناحکمتخ به 
های سیاس  دا شیهخ  اعتماد سیاس  به جناح کهبخ آن است حارخ په ه   ،اساس بخایناست. 

یافته   دااای نظام  همانند ک ماهای تمسعه  ،حجب نظام . دا ایخان،  بخاس  کندشیخاز اا تحلیی 
هیای سیاسی  دا  جناح بی یتخ  ،انتخابیات یها نهادینه ن ده اسیت   دا هنگامیه ی،ساالا مخدم

 ،، دا ایین م العیهبنیابخاین ؛شیمند م   سیاسی یغیات   کن یگخی ااد میدان تبل، اامت حج 
 . اکا ی شده است ،عنمان گخ ه اصل  کن گخان سیاس  های سیاس  به جناح

 و مفهومی پژوهش یچارچوب نظر .3

 اجتماعی اعتماد سیاسیـ  های فرهنگی . نظریه1-3

هیای ممجیمد دا ییک  اجتماع ، اعتماد به نهادهیا   کیااگجااان سیاسی  بیه اازش ی نگ فخه   بخپایۀ دیدگاه
اعتمیادی بیه نهادهیای سیاسی   سیاز اعتمیاد ییا ب  جامعه بستگ  دااد   بسیتخ فخهنگی  جامعیه، زمینه

پخدازان ایین ا یکیخد هسییتند؛  ( ازجملیه نظخییه1965ث 1ایسوتلن(   1963ث 3وربوا   آمبلنوپشیمد.  م 
                                                                    

1. Zhai 

2. Desposato 

3. Almond & Verba 



 ژپوهشناهم علوم سیاسی               

 
209 

 195-225، صص 67، پیاپی 3، شماره 1401 تابستان

 سیاسی در شهر شیرازای در اعتماد به جناح های  نقش عوامل سیاسی و رسانه اصغر میرفردی/

 

ممند    ابا، بخ نق  فخهنیس سیاسی  تأکیید زییادی داانید. ایین ا یکیخد، اعتمیاد سیاسی  اا  یهه آل به
( کیه 2006دانید ثبلینید،  پیذیخی م  های یااج از حمزۀ سیاس    بخآمده از نظام جامعه بخسایتۀ پدیده

دگاه های ااتبیاط ، نقی  مهمی  دا آن داانید. دا دیی  یهه اسیانه پذیخکننیده، بیه نهادها   عمامیی جامعه
ای ااتباط     ابسته به پیمند د لیت   نهادهیای سیاسی  بیا میخدم  عنمان پدیده نهادی، اعتماد سیاس ، به

گمی  بیه نیازهیای جامعیه شینایته    همچنین، میجان کااآمدی نهادهای سیاس    د لتی  بیخای پاسیخ
پخدازان اییین  ( ازجملییه نظخیییه2001ث 4(،   نیمتییمن1373ث 3(، اینگلهییاات1386ث 2شیمد. زتممکییا م 

آیند. دا این دیدگاه، که با ا به اعتماد نهادی دااد، اعتماد بیه هیخ نهیادی، پیامید شییمۀ  شماا م  دیدگاه به
بخ ، زمینیۀ اعتمیاد  ای کیه نهادهیای دااای عملکیخد ییم    اریایت گمنه عملکخد آن نهاد است؛ به

، 5 یلییامجثآ انید  اا پدیید م  اعتمیادی سیاس  باال   نهادهای ریعیف، زمینیۀ کیاه  اعتمیاد ییا ب 
 (.1391مقدم،  نقی از: سیدامام    منتظخی ؛ به1965

ای  نق  بخجسته  ،همچمن اماعد   الجامات فخهنگ ای   محی  یها زتممکا،  یهگ  نظخ به
عمامیی اثخگیذاا بیخ اعتمیاد اا دابخداانیده عمامیی   رعیت اعتماد دا جامعه دااند. زتممکا، دا

 ۀمحی ی  دابخداانید دانید. عمامیی ای م    عمامی فیخدی   زمینیه ی،تاامحی  ، عمامی سای
های اجتماع ، احسیاس تعلیق  مماعیت مکان ، اماعد فخهنگ ، اخااداد اانمن ، اعتماد به نق 

های   یهگ  ۀدابخدااند ،عمامی سایتاای ،  دستخس  به منابع ،های یاص دا گخ ه به عضمیت
نظ  ییا تغیییخ بنییادی، شیفافیت ییا محخمیانگ   پایداای هنجاای یا آنمم ،  همبستگ ۀد گان

گییمی  بییه مییخدم   نهادهییا یییا  گسییتخده دا سییازمان، آشیینای  یییا بیگییانگ  بییا محییی ، پاسییخ
محاسیبات عقالنی ، عملکیخد،  ۀانگیج ۀندانیج دابخدا ای عمامی فخدی   زمینه ،پذیخی مسوملیت

 (.80-82 :1386   رعیت ظاهخی است ثزتممکا،   ،گمی شهخت، پاسخ
دا ، ازجملیه عمامیی بنییادین اطالعیات تیاب  بهسد   شنایت (،1377ث ک بن از دیدگاه

همیمااه بیخای شیهخ ندان آشیکاا ، امد اعتمیادی، پاینبا جمد .آید شماا م  به گیخی اعتماد شکی
شیمندگان تفیا ت  انتخیا  هیای عملی    کن   انتخابیات یها  عده بین نیست   ممکن است

                                                                                                                                                        

1. Easton 

2. Ztompka 

3. Inglehart 

4. Newton 

5. Williams 
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 انجامد.  د لت به افجای  اعتماد م  ۀسازند است که عملکخد نظخاین  بخی شد.   جمد داشته با
جمامع سنت    میدان دا  اعتمادسازی   ساز کااها ها است که زمینه نظخاین  بخنیج گیدنج 

های انتجاع   اعتماد، نظام یگیخ شکی  جدید، عامی اصل اناای که دا د  گمنه به متفا ت است؛
 ییهه  بیه ،ها ت اای از با اها   ریخ مجممعه ۀبخپای ،مخهزا   زندگ که افخاد دامعنا  ینا هاست؛ ب

کیه دا  ها ندااند؛ داحیال  کنند که شنایت  از آن کسان  اعتماد م  به  ،تخصص یها تارخ 
های سنت  همچمن نظام یمی یا ندی، دیین،  از  یهگ  یا مجممعه ۀاعتماد بخپای جمامع سنت ،

اعتمیاد دا جمامیع سینت ،  دابیااۀدنج یتحلیی گۀ گخفت. بخپای ی م   اجتماع محل  شک ،سنت
(. سه بعید 1400دااد ثگیدنج،  ادامهبافت سنت   این ا یه هنمز دا جمامع دااای ،تمان گفت م 

سیاسی   اعتمیاد ۀدا حیمزنق  بنیادین   ،سیاس  ی  کااآمد  ،اسیس ، اطمینان سیاس تمادعا
 ۀداند که دابخداانید های عام تا یاص م  اا دااای س ح  س(، اعتماد سیا2004ث 1بگتزردااند. 

  کن یگخان سیاسی  اسیت. منظیما بختیجا از  ،های سیاس ، نهادهای سیاس  اعتماد به اجتماع
  یا غیخمستقی  تمس  مخدم یا بخگجیدگان یمستق ای گمنه کن گخان  است که به کن گخان سیاس ،

 شمند. بخگجیده یا منصم  م  ،ها آن
سیاسی   یخیگ جهیت ا لمییتدا بسییاای از میمااد،  ،(1994ث شلارتز   بی سک  نظخ به

ها بیخ ایین  ها است. آن دنظخ آنمااازش  م های ا لمیت بخ ، مبتن انتخاباتا کنندگان د ااکت م
های غیای   ند که اازشزپخدا م   با احجاب  ا یاا ی خابات بهتان دا کنندگان که م ااکت نظخند

که دا پ  دگخگمن   رع ممجمد باشیند، بیه    ندانخشه، نممنه یبخا ؛کنند م ینث   اا تهدید یا
کنندگان  لکنند. دامقابی، دنبا مدن  پاف اای م  فخدی   یها آ اند که بخ آزادی م  یا   احجاب

کیه دا پی  گسیتخش کنتیخل   دیالیت د لیت دا  هسیتند  احجابی  ا، هیمادا یمدااتقای اهداف
گیخی سیاسی     ، جهیتاسیاس خایناند. ب   سیاسی  ،، فخهنگی های گمناگمن اجتمیاع  عخصه

 پیمند نجدیک  با یکدیگخ دااند.  ،های سیاس ایستاا شهخ ندان به جناح

 یتصویرزدگ یۀ. فرض2-3

های گخ هی  بیخ  اسیانهتیأثیخ  دابیااۀ   منفی ، دییدگاه بخیی  از اندی یمندان ،1970 ۀاز ده
 1 تصیمیخزدگ ۀ(. فخریی2011، 2ثآات    همکااان دان داشته  ، یهه اعتماد سیاس به، ها نگخش

                                                                    

1. Bretzer 

2. Aarts 
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سیاسی      افجای  بدبین  کاه  اعتماد سیاس سبب  تلمیجیمنهای  هبخنام که کند  استدالل م
 سیمی تخ بهی ن باپایه، مخاطب (. بخاین1976، 2د ثاابینسمننشم به نهادها   کااگجااان سیاس  م 

اعتمیادی بیه   بشیمند.  ک ییده م  سی سیا  حاکمیان  ،ها تیبه نهادهیا، شخصی یاعتماد ب 
بیه  مییجان اعتمیادبیخ تمانید  ، م  طیمالن ۀد ا ییک ملط سیاس  دای ها شخصیت   مسومالن

های  شیای   کناا بخیا د اینگ  ارت(. 1965ثایستمن،  باشد گذااسیاس  نیج تأثیخ ینهادها
دا اعتمیاد سیاسی    اجتمیاعۀ های گخ هی    سیخمای اسانهبخ نق  مه   ، اجتماع ی یااتصاد

کید م   کند. تأ

 ی پژوهشنظر بچور . چا3-3

چمن آلممند      مندانیاند دگاهید از  های سیاس جناح تحلیی اعتماد بهی بخا، په ه  نیا دا
اعتمیاد اا  ادشیده،ی یاهی دگاهیید .شده استدنج استفاده یگ   ، ابا، زتممکا، کلمن، اینگلهاات

هیای  سیم،   عملکیخد جناح   سیایتاای جامعیه ازییک  ،اجتمیاع ،فخهنگی ی  شخا از آمدهبخ
  ،سیاسی آلممنید    ابیا، اعتمیاد سی اسی هنیسخد فخا یکا دانند. د م  دیگخ، یازسم سیاس ،

شیماا  به خکننیدهیپذ جامعهمیی از عما  یکی  ،گخ هی یها است. اسانهی خیپذ جامعه امد نظامیپ
گییدنج  ۀنظخیی .ماد سیاسی  تمجیه داادها دا اعت به نق  اسانه نیج خزدگ یتصمریۀ فخ .آیند م 

هیای نیمین ااتبیاط  دا  مدانیته   اعتماد دا جمامیع میدان، بیخ نقی  فنا ای ۀ( داباا1384ث
کید دااد.  بیا   اعتمیاد سیاسی های گخ هی  دا اسیانه نقی دا په ه  حارخ نیج بازاندی   تأ

ای بیه  گمنیه یادشیده بیه های . دیدگاهشده استیادشده بخاس    تحلیی  یها هدیدگا از گیخی بهخه
 ؛هیا تمجیه داانید هیای بخآمیده از آن های سیاس    د لت سیاس  جناح یت کخدااهایفیک نق 

اعتماد به نهادهیای سیاسی   هه زتممکا،ی  به ی،نهادپخدازان ا یکخد  نظخیهدگاه یدا نممنه، دی بخا
کیید  سی ایس نق  شنایت دا اعتمیاد من، بخلها است. ک عملکخد آنۀ جینت احجا ، همچمن تأ

نهادهای سیاسی  دا اعتمیاد  یکخدل  عم یسایتاای عمام ج نق ین دنجیگ   تاهالاینگ   دااد
هیای سیاسی  دا ایین  یادشیده، اعتمیاد بیه جناح یها دیدگاه ۀبخپای دانند. م  سیاس  اا کااساز

سی    گیخی سیا جهیت ماننید ای  متغیخهای سیاسی دا پیمند با ،متغیخ  ابستهعنمان  هب، په ه 
گاه  داباا میجان نمیمدی از   ،سیاسی یگیخ . جهیتشیده اسیتتحلییی  ،های سیاس  جناح ۀآ

                                                                                                                                                        

1. Videomalaise Hypothesis 

2. Robinson 
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گمنه  سیاست است. همان ۀهای سیاس    کن گخان عخص شهخ ندان از کااآمدی جخیان  اازیاب
انید،  ( ن ان داده2001(   نیمتمن ث1386(، زتممکا ث1373(، اینگلهاات ث1965که  یلیامج ث

هیا    اعتمیاد میخدم از آن عملکخد نهادهیای سیاسی    مییجان اریایت ۀشیم ی،نهاد دا اعتماد
فعالییت   عملکیخد  ۀشییمدابیااۀ ممادم العیه  ۀاازییاب  جامعی پاییه، ایین . بخشمد م   ابیااز

اعتمیاد بیه  ،. دا ایین پیه ه شیمد م تحلییی   اکیا ی   ،ها های سیاس    کن گخان آن جناح
   ی،های ایالا ، تعهد کاا دا سه بعد  یهگ  که ی بمدهنهاد اعتماد ۀاز گمن  سیاس یها جناح

 الگیمی، ی پیه ه چیااچم  نظیخ ییۀ. بخپابخاسی  شیده اسیت  های سیاسی جناح کاا ۀشیم
متغیخهیای بخآمیده از چیااچم  اند.    تبیین شیده ،طخح، آزممن های په ه  فخریه تحلیل   

گاه  داباا عبااتند از: جهت ینظخ های سیاس ، میجان استفاده از  جناح ۀگیخی سیاس ، میجان آ
ها  های اجتماع    میجان فعالیت دا آن های گخ ه ،  رعیت   مدت عضمیت دا شبکه اسانه

   اعتماد به جناح های سیاس  ث ابسته(. ،مستقی( یثمتغیخها

 های سیاسی اعتماد به جناح زانیم ای با عوامل سیاسی و رسانه ۀتحلیلی پژوهش: رابط (. الگوی1شکل شماره )

 
 گذاشته شدند.آزممن  بههای زیخ طخح    ، فخریهپه ه  تحلیل  الگمیچااچم     ۀبخپای

های سیاس  با تمجیه بیه    باالتخ شهخ شیخاز به جناح هسال18. بین میجان اعتماد ساکنان 1
 ؛تفا ت معناداای  جمد دااد ، گیخی سیاس جهت

گاه  سا .2 های سیاس    میجان  جناح ۀ  باالتخ شهخ شیخاز داباا هسال18کنان بین میجان آ

 های سیاسی اعتماد به جناح

هددای اقی ددی  بعددو وگژ ددی
 هددددای سیاسددددی: جندددداح

شفففففففففاقت،    ففففففففف      
مففف   د  ی  د  گ ه فففق    خففف  

  بز  د

بعو تعهو کاری 
 های سیاسی: جناح

هقد  پقیبن د به آ مقن
ش    ج ی  ی   مطرح

پ، ،رد مطقلبقت  قهوهی 
 مریم  تعه  ی  ب،قن    ع،قت

بعو شیوه کار سیاسی 
ی  د های سیاسی:  جناح

گر یی  بق   به   گ گر  
مشق ک  عمومی  

 نیگزی شقیسته

  یری سیاسی جهت
 هقد س،قسی جنقح ۀم،ز ن آگقهی ی بق  

 های  روهی: استفاده از رسانه
 ف   ییو   تلویزیون ی خلی؛

 هقد خق جی؛ ف   ییوهق   تلویزیون
 هقد  جتمقعی(؛ ف  ینتره  )شبکه

 هق   مج ت. ف   گهقمه
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 ؛ جمد دااد یمعناداا ۀااب   ،های سیاس ها به جناح اعتماد آن
های گخ هی    مییجان  شهخ شییخاز از اسیانه   باالتخ هسال18ساکنان  ۀفادتمیجان اس نیب .3

 . جمد دااد یمعناداا ۀااب   ،های سیاس ها به جناح اعتماد آن

 پژوهش  وشر  .4

سیایته  محقق سیایتمند ۀنامی پخس      یها از ا ش پیما داده یپه ه  بخای گخدآ ا دا این
مفهمم ، پ  از  الگمیممجمد دا  یسنج  متغیخهای ها ها   پخس  . گمیهه استاستفاده شد

 ییی یظخادبیات تجخبی    ن ۀبخپای یی   عملیات  یی مبان    چااچم  نظخیۀ بخپای ی ی تعخیف نظخی
شکی اعتباا صمای   انجیام آزمیمن مقیدمات     به  از اعتبااسنج تد ین   پ  تمس  نگاانده

کیاا گخفتیه شید. دا ایین پیه ه ، اعتمیاد بیه  هها بی داده یدا فخایند گخدآ ا ،آن  سنج  پایای
ایالای ،  یهیا   طیف لیکخت   با سیه بعید  یهگ  یا سیاس  دا االب مقیاس اتبه یها جناح

مییجان شیفافیت    ۀها دابیاا سینجیده شید. گمییه گمییه 10کاا سیاسی     ۀ  شیم ی،ااتعهد ک
، د ای از  گخاییی   تعهیید دا نیی ، د ای از گخ ه یمییداا گخای ، ایالق عییدالت صییداات،

ن    یگج شییده، بییه هییای م ییخح بنییدی بییه آامانیبییه مییخدم، پا ی  نگییاه ابییجاا  طلب فخصییت
حق   اانمن  مخدم، با ا به م ااکت عممم   به های تهیماسساالای، جدیت دا پیگیخی  شایسته

 های سیاس  بمدند. فعالیت های ت  تعهد دا بیان  ااعی ،مخدم
گاه   جانیم های سیاس  مجمزداا ک ما، نام    جناح تثشنای  سیاس یها جناح دابااۀآ

  هیای سیاسی ، افیخاد فعیال  ها   اهداف جنیاح های سیاس ، ماهیت، بخنامه جناح م خصات
های سیاس  منتقید(  خ انتخابات، جناحبثخ ؤهای سیاس  م های سیاس ، جناح دگان جناحنگخدان

 په ه گخسایته سنجیده شد. ۀنام ای   طیف لیکخت با استفاده از پخس  دا االب مقیاس اتبه
  بیخای  یاعتباا صماا ش اعتباا ابجاا سنج  از بخاس   یبخا روایی و پایایی ابزار سنجش:

مییجان اعتمیاد بیه  . رخیب آلفا بخای متغییخاستفاده شده استآلفای کخ نباخ  از رخیب  ،پایای
گاه  داباا   بخای 87/0  ،سیاس یها جناح  بمده است. 73/0  ،سیاس یها جناح ۀمتغیخ آ

   هسیال18سیاکنان  ۀکلی دابخدااندۀآماای په ه ،  ۀ: جامعگیری حجم نمونه و شیوۀ نمونه
آمیاای بخاسیاس  ۀکه با تمجه به حج  جامع اند ه( بمد1396آماا ایخان،  شیخاز ثمخکج باالتخ شهخ

گن مه نیاهبی. بیا تمجیه ه اسیتد شدابخآ  ،مماد 402 ،نهمحج  نم (،1976ثلین، جد ل لین 
اسیتفاده ای  ای چندمخحلیه طبقه ۀتصادف  از گمن یگیخ نممنها ش ممادم العه، از  ۀجامع بمدن
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اجتمیاع   ی ااتصادی یهیا  یهگ  دااای های هها به محل نممنه بخای گجین تختیب که  این شد؛ به
اجتمیاع   ی ااتصادی ۀشیخاز، چنید من قی . دا ابتدا از مناطق مختلف شهخمخاجعه شدمتفا ت 

پی  شیدند.  بخگجییدههای اصل   عنمان یمشه این مناطق، چند محله به از بین ،انتخا    سپ 
های معیین بیه  احیدهای  با فاصیله ک،دا هخ بلم   محله، چند بلمک انتخا  شد دا هخ از آن،

نامیه  انتخیا    پخسی   ،  باالتخ هخ  احد مسکمن هسال18مخاجعه   یک  از ساکنان  مسکمن 
 تکمیی شد. یحضما ۀمصاحب ۀبه شیم

از د  دسیته آمااهیای تمصییف   ،SPSSافیجاا  از نخم یگیخ : با بهخهها تحلیل داده و تجزیه روش
خسیمن، آزمیمن یتگ  پسیثریخیب همب  نباطستا ی(   آمااها   پخاکندگ یمخکج یها ثشای 

 .ها استفاده شد تحلیی داده   هیخه( بخای تججی  اگخسیمن چندمتغ ی،تفا ت معناداا

 ی پژوهشها یافته .5

 یتوصیف یاه . یافته1-5

هیای سیاسی  مسیتقی   کمتیخین  سیمی جناح گمیان، به گیخی سیاس  بی یتخین نسیبت از پاسیخ جهت
ها، جنییاح اصییالحات    گخایان جدییید بییمده اسییت. پیی  از مسییتقی سییمی اصییمل هییا به نسییبت از آن

 اند. گمیان اا به یمد ایتصاص داده گیخی پاسخ ا ها، بی تخین نسبت از جهت میانه

رود در  که احتمال می ای یسیاس یها جناح پاگۀ وگان بر  سیاسی پاسخ ی یر  جهت ی(. توزگع درصو1جوول شماره )

 ها رأی دهنو خابات بعوی به آنانت

 جناح سیاسی فراوانی درصد با محاسبه موارد بدون پاسخ ها درصد معتبر پاسخ داده
 راست سنتیـ  گرا اصول 22 5/5 7/7

5/4 2/3 13 
کید أراست جدید )با تـ  گرا اصول

 ها( بر پایداری
 ها مستقل 79 7/19 6/27
 روها میانه 62 4/15 7/21
 اصالحات 65 2/16 7/22
 ها مذهبیـ  ملی 45 2/11 7/15

 ها( کل )پاسخ داده 286 1/71 100
 بدون اظهارنظر 116 9/28 -
 کل 402 100 -

ا ز، مخبیم  بیه اینتخنیت،  شیبانه ها دا گمییان از اسیانه پاسیخ ۀبی تخین میجان اسیتفاد ،تختیب به
دهید کیه کمتیخین  هیا ن یان م  است. ایین دادهبمده   تلمیجیمن دایل   ،ای ماهمااه یها بخنامه
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 ها ا زنامیه   زبان یااج از ک ما،  فااس یمهایااد یها به بخنامه  ،های جمع اسانه استفاده از
های اجتماع  استفاده  از شبکه ،گمیان داصد از پاسخ 75 ،ایتصاص دااد. همچنین التج  م
 کخدند. م 

 های جمعی  وگان از رسانه پاسخ ۀگع درصوی میزان استفادتوز  (.2شماره ) جوول

 اصالً ساعت1کمتر از  ساعت3ا تا  ساعت3بیش از 
 میزان

 ها رسانه
 رادیو داخلی 52/0 1/28 2/14 5/4
 تلویزیون داخلی 4/19 9/28 1/34 4/16
 ماهواره 3/35 1/21 6/21 9/17

 شورزبان خارج از ک یفارس یرادیوها 9/66 2/13 0/8 7/6

 اینترنت 4/12 1/24 9/25 1/35
 ها و مجالت روزنامه 3/43 9/39 2/9 0/6

کمتیخ از   ،هیای سیاسی مییانگین مییجان اعتمیاد بیه جناحکیه دهند  ن ان م  ی په ه ها داده
های اجتمیاع  از عمممییت    عضیمیت   اسیتفاده از شیبکه بمدهمیانگین نظخی ثممادانتظاا( 

 .باالی  بخیماداا است

 اطیعات توصیفی برقی متغیرهای موردبررسی (.3شماره )جوول 

 کمینه بیشینه
انحراف 

 معیار
میانگین 
 موردانتظار

 میانگین
 شده مشاهده

تعداد 
 گو پاسخ

 آماره
 ها گویه

 های سیاسی میزان اعتماد به جناح 381 83/16 30 65/7 10 50

15 1 673/2 - 45/5 326 
های  زمان عضویت در شبکه مدت

 )به سال(اجتماعی 

15 1 145/3 - 91/4 358 
های  زمان فعالیت در شبکه مدت

 روز )به ساعت( اجتماعی در شبانه

 های سیاسی جناح ۀمیزان آگاهی دربار 381 16/11 18 354/5 6 30

 های تحلیلی یافته. 2-5

با تمجیه بیه نیمع  های سیاس  بین میجان اعتماد به جناح یتفا ت معناداا ،آزممن آنمابا تمجه به 
مخبم    گمیان . بی تخین میجان اعتماد به پاسخگمیان  جمد دااد پاسخ ۀجناح سیاس  مماد عالا

پسندند   کمتخین میجان اعتماد بیه  سنت  اا بخای انتخا  شدن م   گخای اصمل که جناحشمد  م 
 اند. نه اظهاانظخ نکخدهیزم که دا اینمخبم  است  گمیان  پاسخ
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 بعوی   یری سیاسی برای انتخابات های سیاسی با توجه به جهت انگین اعتماد به جناحآزمون مقاگسۀ می (.4جوول شماره )

 جناح سیاسی موردعالقه
 گیری سیاسی( )جهت

 میانگین اعتماد گو تعداد پاسخ
انحراف 

 معیار
مقدار 

F 

سطح 
 معناداری

 205/3 77/21 22 راست سنتیـ  گرا اصول

899/7 000/0 

 909/8 50/19 12 گرا )راست جدید( اصول

 019/7 40/16 73 مستقل

 926/6 51/17 57 رو میانه

 481/7 97/17 60 اصالحات

 512/9 34/20 41 ملی و مذهبی

 90/5 34/13 103 بدون اظهارنظر

 65/7 83/16 368 کل

  دلییی متغییخ جنیاح سیاسی بیه، دیگیخ یهیا گمیان این آزممن بیا آزممن پاسخ کی تفا ت تعداد
 ،انتخابیات گمیان به شیخکت دا بخای انتخابات بعدی است. میجان تمایی پایین پاسخ الاهممادع

 گمیان این آزممن نق  داشت. دا کاه  فخا ان  پاسخ
بیا  های اجتمیاع  که مدت عضمیت   اسیتفاده از شیبکه دهد م ن ان  ی په ه ها یافته

زمیان  ااد. افیخادی کیه میدتد ی  معنیاداا سمعکیم ۀااب ی  ،های سیاس میجان اعتماد به جناح
هیای سیاسی   ، کمتخ به جناحاند کخدهها استفاده  های اجتماع  بمده   از آن عضم شبکه یبی تخ

گاه  داباا اعتماد دااند. میجان  ۀااب  ،های سیاس  های سیاس    میجان اعتماد به جناح جناح ۀآ
ثدا   های اجتمیاع شیبکه دااند. بیین مییجان گذاانیدن  ایت دا با یکدیگخ یمستقی    معناداا

  جمد ندااد. یمعناداا ۀااب   ،های سیاس   میجان اعتماد به جناح ا ز( شبانه

 های سیاسی اعتماد به جناح برقی از متغیرهای مستقل و بین پیرسون همبستگی ضرگب (.5ل شماره )جوو 
سطح 

 معناداری
 متغیرهای مستقل گو تعداد پاسخ تگیسضریب همب

 های سیاسی جناح ۀدربار یآگاه 355 **344/0 000/0
 های اجتماعی مدت عضویت در شبکه 368 **-138/0 008/0
 روز( های اجتماعی )در شبانه میزان گذراندن وقت در شبکه 328 -035/0 531/0

**= p <001 

عضیمیت دا   های سیاس   اعتماد به جناح بین میجان ینبمد تفا ت معناداا دهندۀ ها ن ان یافته
عضیمیت   های اجتمیاع که دا شبکه  کسان هخچند ؛( است=156/0Sigی اجتماع  ثها شبکه

 های سیاس  دااند. اعتماد بی تخی به جناح ی،ا ندااند، تااندازه
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 های اجتماعی عضوگت در شبکه وسیاسی  یها اعتماد به جناح میانگین ۀآزمون مقاگس (.6ل شماره )جوو 
 سطح معناداری Tمقدار  یارانحراف مع میانگین فراوانی وضعیت عضویت

 93/13 28/19 303 بلی
427/1- 156/0 

 73/17 15/22 92 خیر

های جمعی ، تفیا ت معنیاداای  های سیاس    میجان استفاده از بخی  اسانه میان میجان اعتماد به جناح
 ، تلمیجییمن های سیاس  با تمجه به میجان اسیتفاده از اادیمهیای دایلی  جمد دااد. میجان اعتماد به جناح

داصید اطمینیان، دااای  99های دایلی ( دا سی ح  ها   مجله ها ثا زنامه ها   مجله دایل ،   ا زنامه
زبان ییااج از ک یما، میاهمااه،    تفا ت معناداای است   با تمجه به میجان استفاده از اادیمهای فااسی 
ها، کمتیخین  ها   مجلیه   ا زنامیه اینتخنت، تفا ت معناداای ندااد. اادیمی دایل ، اادیمهیای ییااج ،

های دایلی  ثشیامی  گمیان  کیه بی یتخ از اسیانه اند. پاسیخ گمیان داشیته میجان استفاده اا دا بین پاسیخ
کننید، بی یتخین مییجان اعتمیاد اا بیه  ها( اسیتفاده م  ها   مجلیه تلمیجیمن، اادیمهای دایلی ،   ا زنامیه

خاد بی یتخ از اادیمهیای یییااج ، اینتخنیت،   مییاهمااه هیای سیاسی  داانیید؛ دامقابیی، هخچیه افیی جناح
دهید کیه  های سیاسی  اعتمیاد داانید. آزمیمن تعقیبی  تیمک  ن یان م  کنند، کمتخ به جناح استفاده م 

های سیاس  بیه کسیان  مخبیم  اسیت کیه اصیالا از اادیمهیای  بی تخین تفا ت دا میجان اعتماد به جناح
سیاعت ییا بیی  از سیه سیاعت دا  3تیا  1کننید   افیخادی کیه   دایل    تلمیجیمن دایل  اسیتفاده نم

ها نییج  ها   ن یخیه کنند. بی تخین تفا ت با تمجه بیه مییجان اسیتفاده از مجلیه ها استفاده م  ا ز از آن شبانه
که بیی  از سیه سیاعت دا  کننید   کسیان  ها اسیتفاده نم  بین افیخادی اسیت کیه اصیالا از ایین اسیانه

 کنند. ا استفاده م ه ا ز از آن شبانه

 جمعی یها با توجه به میزان استفاده از رسانه یسیاس یها آزمون مقاگسۀ میانگین اعتماد به جناح (.7جوول شماره )

 آماره
 رسانه

 سطح معناداری Fمقدار  انحراف معیار میانگین اعتماد گو تعداد پاسخ

 000/0 739/11 626/7 80/16 363 رادیوهای داخلی

 000/0 007/16 658/7 89/16 365 خلیتلویزیون دا

 243/0 398/1 524/7 69/16 358 ماهواره
 زبان فارسی رادیوهای
 کشور از خارج

352 88/16 604/7 243/1 294/0 

 139/0 844/1 677/7 85/16 362 اینترنت

 000/0 854/8 629/7 83/16 363 ها و مجالت روزنامه

گیاه   دهد که م تحلیی اگخسیمن چندمتغیخه ن ان  ، هیای سیاسی  جناح دابیااۀچهاا متغییخ آ
عنیمان  هیا بیه   ا زنامیه ها ه  اسیتفاده از مجلی ،استفاده از تلمیجیمن دایل ، استفاده از اینتخنت
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داصد از  22  ک تمانستند دست های سیاس ، اعتماد به جناحگخ متغیخ  نیاثخگذاا   تبی یمتغیخها
ی مس   متغیخهیاکیاثیخ مع ،خ، اسیتفاده از اینتخنیتییمتغچهیاا  این ند. ازکنتغییخات آن اا تبیین 

گیخی  داشتند. هخچند متغیخ جهت های سیاس  اعتماد به جناحاثخ مستقی    معناداای بخ  ،دیگخ
سیاس  دا آزممن د متغیخه، تفا ت معناداای دا اعتمیاد سیاسی  ایجیاد کیخده بیمد،  لی   ااد 

. همسمی  داادهای سیاس   اعتماد به جناحمدن ببا پایین  ، رعیت معادلۀ اگخسیمن  ن د. این
 د.مدانتظاا باتخ از میانگین مم پایین  ،های سیاس اعتماد به جناح میانگین میجان

 های سیاسی از طرگق متغیرهای مستقل اعتماد به جناحزان یبرآورد م یونیر رس تحلیل (.8ل شماره )جوو 

ضریب 
 𝐑𝟐تعیین  

مقدار 
R 

سطح 
 معناداری

 مقدار
 متغیرها F Beta Bآزمون 

 آماره
 مراحل

223/0 472/0 

  مقدار ثابت 402/9 - - -
 1 های سیاسی آگاهی دربارۀ جناح 430/0 308/0 525/31 000/0
000/0  2 تماشای تلویزیون داخلی 498/1 204/0 165/29 
 3 استفاده از اینترنت -069/1 -154/0 535/22 000/0
000/0  4 ها مطالعۀ مجالت و روزنامه 180/1 140/0 580/18 

 گیری نتیجه

ای دا  سیاس    اسانه یدا پیمند با بخی  عمام  های سیاس میجان اعتماد به جناح ،دا این مقاله
انگین مییجان اعتمیاد بیه ییهای پیه ه  ن یان داد کیه م . یافتیهشد  تحلیی  شهخ شیخاز بخاس 

ییانگین ممادانتظیاا ثنظیخی( اسیت. ایین مییجان تخ از م نیپای ،دا شهخ شیخاز س سیا های جناح
از نهادهای سیاسی ، ن یانگخ  ریعیت نایمشیایند   سان بخ  ههای سیاس  ب جناح اعتماد به

گیخی  کیه جهیت  گمییان خسیپا ایخان اسیت. ۀدا جامع  ، یهه فعالیت حجب به ، سیاس فعالیت
ت اا دا میییان ، بی ییتخین نسییببییمدهییای سیاسیی  مسییتقی  جناح هییا متمایییی بییه آن سیاسیی 

گییخی از  های جمعی  دایلی ، مییجان بهخه اسیانه نیب داشتند. ازدیگخ های سیاس   گیخی جهت
  نییج مییجان المللی های ییااج    بین است. دا بین اسیانه ی دیگخها بی  از اسانه، منیتلمیج

ییجان بیین مکیه ن ان داد حارخ  په ه نتایج ها است.  بی  از دیگخ اسانه، استفاده از اینتخنت
دااد. ایین  دمستقی    معناداای  جم ۀااب  ها، آنهای سیاس    میجان اعتماد به  جناح شنای  باآ

چیمن اینگلهیاات   اندی یمندان ییۀبیا نظخهمچنیین،   ( 1389شایگان ث ۀم الع ۀیافته با نتیج
گیاه    شینایت   همچنیین ۀ( دابیاا1386  زتممکیا ث ،(1377ث (، کلمن1373ث  ،نقی  آ

شیمد کیه همی یه  ییادآ ا م  ،زتممکیا هخچند   همخمان  دااد؛دی دا اعتماد سیاسشخای  نها
ه اعتمیاد بی بیین مییجان معنیاداای، تفیا ت همچنینانجامند.   ممادنظخ نم ۀجیبه نت ها شنایت
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گمیان  جیمد دااد. بی یتخین مییجان  پاسخ سیاس  گیخی نمع جهتهای سیاس  با تمجه به  جناح
گمیان  کیه  اند. پاسخ گخای  سنت  اا بخگجیده ناح اصملگمیان  است که ج اعتماد مخبم  به پاسخ

هیای  بیه جناحاا اعتمیاد  انید، کمتیخین مییجان اظهیاانظخ نکخده   یمدگیخی سیاس جهت ۀداباا
 کاتگبگ  ،(1999ث امیستگمک(، 1995ث پاتنام های په ه ایج تافته با نی ند. اینا ه  داشتسسیا

گیخی  ق سیاس ، جهتیکه به نق  عال ی (الف1395  همکااان ث رهرگقاض (، 2006ث ملرنل  
های فخهنگ   با نظخیه  همچنین،  یی های سیاس  تمجه دااند   ارایت از عملکخد گخ ه ،سیاس 

   ،(1384(، گیدنج ث1377(، کلمن ث1373(، اینگلهاات ث1963آلممند    ابا ث    اجتماع
 ییهه اعتمیاد  فخهنیس سیاسی    بیه ثخ بخؤ  اجتماع  م یشخای  سایتاا که یی (1386زتممکا ث

 همخمان  دااد. یی اند م العه   بخاس  کخدهسیاس  اا 
، تلمیجییمن با تمجیه بیه مییجان اسیتفاده از اادیمهیای دایلی سیاس  بین میانگین اعتماد 

های یادشیده  کیه از اسیانه معناداای  جیمد دااد. کسیان  تفا ت ،دایل    مجالت   ن خیات
هیای سیاسی  داانید. ایین یافتیه بیا نتییایج  بیه جناح خیبی یت کننید، اعتمیاد بی یتخ اسیتفاده م 

(، 1396  همکااان ث زارل (، 2012  دیگخان ث رایس(، 1387  دیگخان ث طامر های  په ه 
 ۀااب یی  ،های دایلی ، اسیانههیا په ه ( همخیمان  دااد. دا ایین 1399ث موگادی   اسوپپلر  

 .اند تهمستقی    معناداای با اعتماد سیاس    م ااکت سیاس  داش
هیای  اعتمیاد بیه جناحمییجان  ،های دایلی  استفاده از اسیانهبین میجان  یتفا ت معناداا

زبیان ییااج از ک یما   مهای فااسیی  ااد ،اینتخنت میجان استفاده از ماهمااه، ا تمجه بهبسیاس  
  ،محسمسی ۀانیداز کننید، بیه  م استفاده نتخنتیاز ابی تخ  که  سانکاگخچه  ؛شته است جمد ندا

مییجان اسیتفاده از  چندگانه نییج متغییخ اگخسیمنهای سیاس  دااند   دا  اعتماد کمتخی به جناح
ت دا یعضیمت سیاسی    میدی هیا بین میجان اعتماد به جناح د معادله شده است.ا ا ،اینتخنت

 نیبیی معنیاداا ۀ جیمد دااد. اگخچیه ااب ی ی  معنیاداا معکمس ۀااب    نیجهای اجتماع کهشب
  ا د متغیخ اسیتفاده جمد نداشت، امایااج  با اعتماد سیاس    یاستفاده از ماهمااه   اادیمها

زمیان عضیمیت دا  معکیمس میدت ۀاگخسیمن  ثبا جهت معکمس(   ااب  ۀنتخنت به معادلیا از
 هاسیت. ایین اهمیت آن  نق   دهندۀ ن ان ،های سیاس  های اجتماع    اعتماد به جناح شبکه

  ( همخیمان1396  کمشیک  ث ،(1394ث نصوگام      اسوبالی   هیای په ه یافته با نتایج 
دایلی   ۀکیه بی یتخ از اسیانافیخادی نسبت بیه  ،یااج  یها که کاابخان اسانه یا گمنه به ؛دااد

 ،(1395زااعی    همکیااان ث پیه ه  ۀکمتخی داانید. نتیجی  اعتماد سیاس ،کنند استفاده م 
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اسیت. اهبخااری    همکیااان   هیای سیاسی های اجتماع  دا گجین  نق  اسانه دهندۀ ن ان
نقی    ،های اجتمیاع کیه شیبکه انید ان داده ین په ه  حاریخ، ۀبا نتیج سمهم ،( 1395ث

بیا  پیه ه ،ایین  ۀداانید. نتیجی هیای سیاسی  دا میجان شخکت دا انتخابات   گخای  ای  منف
ب یها نظخیه   زتممکیا  ،گییدنج، کلمین یها نظخییه    تصیمیخزدگ ۀ ییهه فخریی بیه  ،چیااچم

  سیایی ااتبیاط عنیمان  ها بیه د. اسیانهکنی م   بانیا اا پ ته های آن   استدالل همسمی  داشته
( دا 1384  سیاسی  داانید. گییدنج ث ،دا سایتااهای اجتماع ، فخهنگی  م مه مدان، نق 

های    جنبیه ،، اعتمیاد هیمیت های ها دا بازاندی ی  اسانهق  ن بخ« پیامدهای مدانیت»کتا  
های نمین افتیاای   دگخدیسی  دا  سبکه بده   است. شکی کخدهکید أزندگ  اجتماع  تدیگخ 

 های نمین است. اسانهاستفاده از های همیت    افتاای ازجمله پیامدهای  سامانه
گاه  ی هاداد که متغیخ چندمتغیخه نیج ن ان منسیاگخ ، های سیاس  جناح دابااۀمستقی ثآ

 ،ها( دامجمیمع ا زنامه   ها ه  استفاده از مجل، دایل ، استفاده از اینتخنت استفاده از تلمیجیمن
 اند. دهکختغییخات متغیخ  ابسته اا تبیین  ازد داص 3/22

ایسیتااهای  بیخهیا  آن یگییخ جهیتتیأثیخ    ها اهمیت اسانه دهندۀ   ن اناسبخ نتایج این
گییخی    یکها دا ش اسانه نق  تمان م  آمده دست نتایج به اجتماع  است. با تمجه به   سیاس 

هیا  گیخی آن با تمجه به ماهیت جهت اا س ،اسی یهه اعتماد  به س ،سیا یاایستااه دا دگخدیس 
جهیان سیمم همچیمن  ی یماهادا ک  ییهه بیه ، مایک تمان دا هخ  م، ااستا د. دااینکختحلیی 

شناسی   گمنیه کنظام مستقخ سیاس  دا ی از اییا د به  ک تمجه به نمع نجدی با ها اا اسانه ،ایخان
های  اسانه خب  کحا د. گفتمانکخبندی  دسته  با نظام سیاس همگخا    اگخاهای  اسانه ۀدستبه د  

هیای  بایسیته گخی ا ایت دا ای یمحما های تفا ت  ،دایل     اگخای یااجی همگخا  باطاات
گییخی سیاسی     ق   جهیتییتمانید دا عال تحمالت دااند. این تفا ت م    ،ایدادها سیاس ،
اعتمیادی  ن گخان   نهادهای سیاس  نممداا شیمد. بی کتماد به نمع ایستاا   میجان اع ،همچنین

ها، اهداف،  گیخی تماند ناش  از ممرع سایتاا سیاس  م  کدا ی    نهادهای سیاسها  جناحبه 
نییج بیه  ریعیت  هیای سیاسی  جناحفعالیت  ۀها دا جامعه باشد. گستخ خد آنک  عمل ،ها بخنامه

هیای جمعی   ه اسیانهکاست  ابسته مستقخ دا جامعه   سها با نظام سیا آن  همگخای     اگخای
 های سیاسی  جناح یخدلکعم ۀفاصل نند. میجانک مل  اا مدیخیت   نظاات م  ۀگستخ ممجمد دا

دا پختیم . تأثیخگذاا باشیدها  اعتماد به آن میجانبخ تماند  های شهخ ندان م    یماست با انتظااات
ای از د گیانگ  بیین شیهخ ندان نییج  ، گمنهای سیاس ه جناحها    اسانه ۀد گانگ  دا حمز این
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هیای ااتبیاط   ه بی یتخ از اسیانهکیمسیتقخ   شهخ ندان همگخا با نظیام سیاسی؛ شمد م  پدیداا
ییید   أممادت هیای سیاسی  جناحبیه    بهخه گخفتیه  اسیشده تمس  نظام س ید   مدیخیتأیممادت

ه همگخای  زیادی بیا نظیام سیاسی  ک  دانشهخ ندامقابی، نیج بی تخ اعتماد دااند،    امجمزدا
هیای  جناحاعتمیاد زییادی بیه    کنند، م  استفاده  یااج های ااتباط  بی تخ از اسانه اند،ندا

تیمان  می  په ه  حاریخبه نتایج  تمجه با نظام سیاس  مستقخ ندااند. با سمفعال   هم سیاس 
هیای  جناحهیا    همگخایی  اسیانه  رعیت  اگخایی / بخای الگمی زیخ اا ،نهادی خدکا ی خپایۀب

 .ااائه داد سیاس 

 ها* یو بر نقش رسانهکبا تأ  های سیاسی اعتماد به جناحهمگراگی  وا راگی/ ۀعناصر نهادی چرق (.9) ل شمارهجوو 
 گیری جهت
نظام  دربارۀ

 سیاسی 

های  رسانه
 ارتباطی**

های  جناح
 سیاسی

 شهروندان***
اعتماد  ۀدامن

های  جناح به
 یسیاس

 مدپیا

 باال + + + همگرا
و اعتماد به  یهمگرای ۀچرخ

 های سیاسی های داخلی و جناح رسانه

 کم - - - واگرا
اعتمادی به  و بی یواگرای ۀچرخ

 های سیاسی های داخلی و جناح رسانه
 ها با جخیان سیاس  حاک  است. ن انگخ همگخای     اگخای  هخیک از بخ  ،های مثبت   منف  * عالمت
 دااد. دهای یااج    اینتخنت بی تخ کاابخ گیخی  اگخا اسانه های دایل    دا جهت اسانه ،گیخی همگخا ت** دا جه

 گیخی  اگخا، ییخ. اما دا جهت ،های سیاس  حاک  اعتماد دااند های دایل    جناح گیخی همگخا، شهخ ندان به اسانه *** دا جهت

 های سیاسی  جناحیجان اعتماد سیاس  به پایین بمدن م ۀهای په ه  داباا به یافته تمجهبا 
ها فیخاه     فعالیت اثخبخ  آن ع  اا سیاس  حجا ایی کت  یالزم بخا ۀزمین ،دشم پی نهاد م 

 یاه  یابید. تیالش بیخاکی هیای سیاسی  جناحخد کییماسیت میخدم   عمل اف بینکد تا ششم
 سیببتمانید  می  ،ملی  ۀاناسدا  یهه  به ،های دایل  تحمالت جامعه دا اسانه  بازنمای   ااع

گیاه  از  بی یتخ از آنی گییخ بهیخه ،هیا   همچنیین اسیانه این افجای  اعتماد مخدم به هیا بیخای آ
  .شمدسیاس   های دگخگمن 
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میخدم   ثمیماد م العیه:   اسیدا اعتماد س یا نق  سماد اسانه(. 1399اسدپما، آسیه؛ مخادی، علیخرا ث

 .55-81 ،120، رسانه .(شهخ نیشهخ شاه
بیخ  یا  زبیان میاهمااه  فااسی یهیا هکنقی  شیب  بخاسی(. 1394بخ ثکاسماعیل ، حجت؛ نصخالله ، ا

هوایپژوهشفصو نامه .شیهخ تهیخان( 5تیا  1: جمانیان منیاطق یمماد ۀجمانان ثم الع  اسیفخهنس س
 .139-156، 84  اپیپ ، ارتراط

مخی   تخ. تهیخان: ن یخ  ۀ. تخجمفتهصنعت پیشگۀتحللفگهنگ درجامع(. 1373اینگلهاات، ا نالد ث
 میخ.ک

ل ولمۀفصو نام .داای بخ اعتمیاد سیاسی  (، اثخ میجان دین1386ث ، فخیباشایگان ؛پناه ، محمدحسین
 .73-108، 37، اجتبال دانشگاهلالمهطراطرای 

ت   د ل یکااآمد ۀااب   (. بخاس1400، محمدارا ث غالم ی؛، هادینما ؛نبی، ز کاسماهیثابت  
،  اسویپژوهشونامهل ولمسثمماد م العه: شیهخ ندان شیهخ اشیت(.  خانیا ۀدا جامع  اعتماد اجتماع

 .(1ث17
-315 (،61ث20، راهروگد.  اسییبخ س ح اعتمیاد س ی(. تأثیخ عمامی ااتصاد1390ث حمدم ، یانباش

277. 
 بگیاه  .ها بیه تفکییک اسیتان 1400ججئییات مییجان م یااکت دا انتخابیات (. 1400یبخگجاای مهخ ث
 ، دادستخس دا:6/4/1400، خرگگزاریم گ

https://www.mehrnews.com/news/5245604 

(.  1395ث نیخحسییپیماه، امزهیخا؛  ، نقیدعل  صاداحسین؛  ا،یمسعمدن ؛محممدارا ، اهبخ اار
 ۀثم العی  اسییس یهیا یخیگ   جهت  به م ااکت انتخابات ییدا تما یمجاز  اجتماع های نق  شبکه

-145(، 86ث23 ، ارترواطیهوا فصو نامهپوژوهششهخ اصیفهان(،  یها دان گاه انی: دان جمیمماد
125. 

    هییای اازشیی تی(. ا لم 1395ث خاسیییدیس ، گییمااب ؛دیییحممحممدارییا؛ نسییاج،  ، اهبخااریی
 ۀثم العی  طلبی / اصیالحی گخا اصمل  اسیس یها یخیگ جهت ۀکنند  نیب  یی پعنمان عمام به  اجتماع

 .95-118 (،86ث23، فص نامهمج سوراهرگد .شهخ ندان شهخ اصفهان( یمماد
  ابییبازاا ۀکپااچییتیأثیخ ااتباطیات   (. بخاسی1395، مهسیا ث بهمنی ؛دیی،  ح شخف ؛ ی، عظ زااع

.  اسیالم یانتخابیات مجلی  شیماا نیدا دهمی دییندبیخ انتخیا  کا  های اجتمیاع   اسیانه  اسیس
 .97-124(، 4ث11،  اسیپژوهشنامهل لمس

 تهخان: شیخازه. .تخجمه غالمخرا غفاای .شناخت  جامعهۀنظگیکالتباد،ی(. 1386ا، پیمتخ ثکزتمم
  اجتمیاع ۀییم    سیخما  تأثیخ حکمخان(. 1388سخداانیا، یلیی؛ ادات ، حسین؛ اسالم، علیخرا ث

-165(، 1ث5،  اسویپژوهشنامهل ولمسم هد   سبج اا.  یشهخها ؛یمماد ۀ: م الع اسیاعتماد س بخ
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