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ABSTRACT 
Introduction: Social trust is the result of social interaction and action among members of society 

that directly affects the context of society and facilitates social activities and thus paves the way for 

progress and development. Study in the field of social trust as one of the valuable characteristics of 

social capital and the basis of social participation seems to be necessary. Therefore, in the present 

study, an attempt has been made to examine this important issue among the clients of the Social 

Security Organization. 

Objectives: Includes the study of factors affecting the social trust of social security customers in the 

city of Rasht and its spatial analysis at the level of the studied areas. 

Methodology: The research method is descriptive-analytical and has been assessed in the study area 

with the help of a questionnaire and the opinions of 365 respondents. Pearson correlation coefficient, 

regression analysis and TOPSIS technique have been used in this path. 

Geographical scope of research: The city of Rasht is a territory whose eight neighborhoods have 

been selected as a model community. 

Result and Discussion: The results of Pearson correlation coefficient show that there is a significant 

relationship between the feeling of social security, social responsibility, social satisfaction, social 

cohesion, customer satisfaction, altruistic tendencies (independent variables) and the level of social 

trust (dependent variable). And in the meantime, social alienation alone has no significant 

relationship with the level of social trust. Based on regression analysis, among the studied variables, 

three variables of social cohesion, social satisfaction and customer needs have been effective on the 

level of trust of social security customers.  

Also, TOPSIS technique showed that in spatial distribution, the level of social trust of social security 

customers had the highest to the lowest level of trust in the neighborhoods of Safsar, Pareh Bijar, 

Malolin and Soleiman Darab, Koye Imam Reza, Pir Kolachai, Azad, Aj Bishe and Nokhodchar, 

respectively. 

Conclusion: The level of social trust of customers has been different from social security in the city 

of Rasht, and this difference is understood by examining the factors affecting the level of social trust 

at the neighborhood level. 
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    چکیده
ی حاصل تعامل و کنش اجتماعی در بین اعضای جامعه است که بطور مستقیم بر بافت جامعه تاثیر گذار بووده و تسوهیل اعتماد اجتماع مقدمه:

کننده فعالیت های اجتماعی و در نتیجه زمینه ساز پیشرفت و توسعه خواهد بود. بررسی در زمینه اعتماد اجتماعی بوه عنووان ی وی از شاخ وه 

زمینه ساز مشارکت اجتماعی امری الزم و ضروری بنظر می رسد به همین دلیل در تحقیق حاضر سوعی شوده های ارزشمند سرمایه اجتماعی و 

 این مقوله مهم در بین مراجعین سازمان تامین اجتماعی بررسی شود.

 ت مورد مطالعوه شامل بررسی عوامل موثر بر اعتماد اجتماعی مشتریان تامین اجتماعی در شهر رشت و تحلیل فضایی آن در سطح محال :هدف

 می باشد.

پاسوگگو سونجش شوده  365 ت اتحلیلی بوده و در محدوده مورد مطالعه به کمک ابزار پرسشنامه و نظر-روش پژوهش توصیفی روش شناسی:

 است. در این مسیر از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و ت نیک تاپسیس استفاده شده است.

 شهر رشت قلمرو م انی بوده که هشت محله آن به عنوان جامعه نمونه انتگاب شده است. قلمروجغرافیایی پژوهش:

نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد بین احساس امنیت اجتماعی، مسوئولیت پوذیری اجتماعی،رضوایت اجتماعی،انسوجام : یافته ها

ری وجوود دارد و میزان اعتماد اجتماعی )متغیر وابسته( رابطه معنوادادگرخواهانه)متغیرهای مستقل(اجتماعی،ارضای نیاز مشتریان،گرایش های 

و در این میان تنها بیگانگی اجتماعی رابطه معناداری با میزان اعتماد اجتماعی ندارد و بور اسواس تحلیول رگرسویون از بوین متغیرهوای موورد 

میزان اعتماد مشتریان تامین اجتماعی موثر بوده انود. همننوین  بررسی سه متغیر انسجام اجتماعی، رضایت اجتماعی و ارضای نیاز مشتریان بر

ت نیک تاپسیس نشان داد در توزیع فضایی میزان اعتماد اجتماعی مشتریان تامین اجتماعی به ترتیب محال ت صف سر، پاره بیجوار، معلوولین و 

 کمترین میزان اعتماد را داشته اند.سلیمان داراب، کوی امام رضا، پیر کالچای، آزاد، آج بیشه و نگودچر بیشترین تا 

میزان اعتماد اجتماعی مشتریان از تامین اجتماعی در شهر رشت متفاو ت بوده است و این تفاو ت با بررسی عوامل موثر بر میوزان  :نتیجه گیری

 اعتماد اجتماعی در سطح محال ت درک می شود.

 

ژه  تامین اجتماعی ،تحلیل فضایی، اعتماد اجتماعی ها:کلیدوا
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 مقدمه

سرمایه اجتماعی، صورتی از  نیترمهم عنوان بهها است. اعتماد اجتماعی مهم در زندگی اجتماعی انسان یهالفهوماعتماد از 
های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و روابط اجتماعی است که مفهوم تعامل و کنش اجتماعی جمعی اعضای جامعه در عرصه

های اجتماعی تغییرپذیر بوده و متأثر و اثرگذار بر بافت اجتماعی و فرهنگی جامعه است. در تفرهنگی است و مانند دیگر واقعی
فرایندهای کنش مشارکتی و جمعی،  کننده لیتسهجامعه مدرن، اعتماد اجتماعی در رشد و پیشرفت جامعه نقش بسزایی داشته و 

 لیتسهای است که منیت اجتماعی است. اعتماد اجتماعی پدیدهتعاون اجتماعی، مدارای اجتماعی، وفاق، انسجام و تثبیت نظم و ا
ای است یک نگرش مثبت به فرد یا امری خارجی است و مبین میزان ارزیابی، از پدیده واقع درروابط اجتماعی است. اعتماد  کننده

آموخته  یریپذ جامعهد که در جریان که با آن مواجهیم. اعتماد دارای ابعاد مختلف است و باید آن را یک مقوله اجتماعی تلقی کر
شود که شخص، به احتمال زیاد، ساختار (. اینگلهارت معتقد است، سطوح نسبتاً پایین اعتماد موجب می1383، عباس زاده.)شود یم

 (.Inglehart, 1999, 88) موجود را نپذیرفته و دچار حالت آنومی یا بیگانگی اجتماعی بشود
بدون اعتماد ن یامروزبشر  که یطور بهاعتماد اجتماعی است؛  ندهمواجی که جوامع امروزی با آن ترین مسائلیکی از اساسی

مکانیسمی   منزله بهگروهی، اعتماد  یها کنشاجتماعی تا حد زیادی قادر به حیات اجتماعی نیست. بنابراین در بستر تعامالت و 
زندگی  واقع درکند. ، نقش مهمی را در این زمینه ایفا مییشناختروانی و اجتماعی با کارکردهای متعدد اجتماعی، سیاسی، اقتصاد

 علیزاده اقدم؛ )عباس زاده؛ خواهد بود ریناپذ تحملهای پیرامون خود، انسان، بدون احساس اعتماد اجتماعی و اعتماد به سازمان
ف( اعتماد به صداقت و درستی، پایبندی بر اصول تواند ابعاد متفاوتی به شرح ذیل داشته باشد: الاعتماد می(. 1390، اسالمی

)هزارجریبی  ردیاخالقی؛ ب( اعتماد به کارایی و کارآمدی یا توانایی اجرای وظایف محوله نقش؛ ج( ترجیح منافع جمعی به منافع ف
واج دروغ و نادرستی در و ر یتفاوت یب، یثبات یباعتمادی سرچشمه نارضایتی، (. اعتماد شالوده زندگی و بی1388و صفری شالی، 
که اعتماد در حد مطلوب وجود دارد، نظارت اجتماعی بیشتر بر اساس درک و همدلی است تا احساس بیم  یا جامعهجامعه است. در 

اجتماعی و  یها نظامهای سیاسی اعتماد به های سیاسی در مشارکتهای تخصصی، اعتماد به نظامو ترس، اعتماد به نظام
)آجرلی و مشهدی،  اگون انسانی و غیره همگی نشان از ضرورت وجود این حس اساسی برای انسان امروزی استپیوندهای گون

1392.)  
 یماست بررسی اعتماد اجتماعی است، میزان اعتماد نهادی یا اعتماد اجتماعی از یک نهاد را  نظر مدآنچه در پژوهش مزبور 

اجتماعی  نیماتنهاد یا سازمان دارند، سنجید. در بین نهادهای موجود کشور سازمان ارزیابی که مردم از کارکنان یک  حسب بر توان
در میزان سرمایه  تواند یمیکی از نهادهایی است که قریب به نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد. لذا میزان اعتماد 

 شد. است، اثرگذار با آن  یها لفهوماجتماعی جامعه که اعتماد اجتماعی یکی از 
دانند. میزان های انسانی را وابسته به آن میبقا و دوام جوامع و گروه نظران صاحباست که برخی از  یاگونه بهاهمیت اعتماد 

های مختلفی صورت گرفته است. اعتماد از های زیادی بوده که در این زمینه تبییناعتماد اجتماعی در جوامع مختلف دارای تفاوت
، روانشناسی اجتماعی، اقتصاد، مدیریت، رفتار سازمانی و تجارت به آن یشناس جامعهدر علوم مختلفی مانند موضوعاتی است که 

ها از لحظه تولد تا مرگ به اعتماد نیاز دارند و اعتماد همانند حسی است که افراد در خانواده، محیط مدرسه، شود. انسانپرداخته می
در زمینه اهمیت و ضرورت این تحقیق باید اظهار (. Erden & Erden, 2009) کنندو در بین دوستان مطالبه می محیط کاری

اجتماعی استان گیالن تحقیقی وجود ندارد و در کل کشور هم تحقیقات  نیماتداشت که در این زمینه اعتماد اجتماعی به سازمان 
مجزا تحقیق  صورت بهنبوده و لذا بایستی  مطالعه موردبرای جامعه  میتعم قابلهای سایر تحقیقات کمی صورت گرفته که یافته

 جامعی در این زمینه صورت پذیرد. 
 نهیزممهم سرمایه اجتماعی و  صهایشاخگفت در سطح خرد و چه در سطح کالن یکی از  توان یمدر اهمیت موضوع اعتماد 

اجتماعی استان گیالن  نیتأمبه سازمان  مشارکت اجتماعی است به همین دلیل بررسی اعتماد اجتماعی در بین مراجعین ساز
 بررسی نماید چه عواملی بر میزان اعتماد اجتماعی مشتریان ستآنپژوهشی است. پژوهش حاضر بر  یها تیاولوضروری و  جزو 

 ست؟متفاوت ا یبررس مورداجتماعی در شهر رشت اثرگذار است و آیا میزان اعتماد اجتماعی در محالت متفاوت  نیمات)مراجعین( 
 . اند پرداختهدر زمینه اعتماد اجتماعی محققان بسیاری به تحقیق و بررسی 



 399  و همکاران  امیری شیراز/  ...تحلیل فضایی میزان اعتماد اجتماعی  

های جمعی آنالین و اعتماد به حکومت در سئول انجام داد. نتایج نشان داد که ( تحقیقی درباره پیوند بین رسانه2013) پورمسکو
با  ریثاتسطوح  اعتمادشان به حکومت دارد. اما قدرت این  غیرمستقیم مثبتی بر ریثاتهای جمعی آنالین استفاده شهروندان از رسانه

 یابد.استفاده بیشتر کاهش می
ای در ایجاد اعتماد و همکاری با پلیس در استرالیا ( در پژوهش به آزمون اهمیت عدالت رویه2013) 3چرنی ،2مورفی ،1سارجنت

هندی و ویتنامی( میانگین اعتماد و همکاری با پلیس در مقایسه های نژادی )پرداختند. نتایج تحقیق بیانگر این است در میان گروه
ای در ایجاد تمایل اعتماد به پلیس در مقایسه با جمعیت کلی با جمعیت کلی پایین است. همچنین در بین گروه ویتنامی عدالت رویه

 ها بیشتر تأثیرگذار است.میان آن استرالیا کمتر تأثیرگذار است، در عوض عملکرد پلیس در ایجاد تمایل اعتماد به پلیس در
مختلف مذهبی  یهایوابستگدر میان افراد دارای  سساتوم( در تحقیقی به بررسی تغییرات اعتماد نسبت به افراد و 2013) 4ماتا

تماد در کانادا پرداخت. نتایج تحقیق بیانگر آن بود که دین و سایر متغیرهای اجتماعی و جمعیتی در درک فرآیندهای تشکیل اع
 هستند. گذار ریثاتمختلف  یها گروهاجتماعی در 
های ( در پژوهشی با عنوان اثر اعتماد اجتماعی و اعتماد نهادی در امور داوطلبانه رسمی و کمک2014) 6و مارشال5 تانیگوچی

تواند بر میزان و سطح یوجود اعتماد نهادی در جامعه م ژهیو بهخیریه در ژاپن به این نتیجه دست یافت که اعتماد اجتماعی و 
 های داوطلبانه خیریه تأثیرگذار است.حضور مردم در فعالیت

اعتماد به پلیس یک  سدینو یم،تحقیقی با عنوان بررسی ابعاد اعتماد به پلیس در بین جوانان شیکاگو  (2009)7 جیمز فلکسون
 است. شده مشاهدهامتقارن بین پلیس و شهروندان مفهوم چندبعدی است و رابطه بین تجارب مختلف، اعتماد، شواهد منفی و ن

( تحقیقی را با عنوان مشارکت شهری و اعتماد اجتماعی در میان اقلیت جوانان مشخص نمود جوانانی که به انواع 2008) 8کلی
 تماعی پایینی دارندکسانی که کیفیت زندگی آنان پایین است، اعتماد اج یکل طور بهاند و های دیگر آلودهمواد مخدر و ناهنجاری

ها بر اساس برخی متغیرها، در  و اعتماد به سازمان یریپذ تیمسئول( تحقیقی با عنوان بررسی میزان 2009)9 کورسون اوقلی
 ، تفاوت زیادی وجود دارد.ها سازمانتجربه معلمان در میزان اعتماد به  نظر ازشهر دنیزلی ترکیه نشان داد که 

ها، در دانشگاه  و اعتماد در سازمان یریپذ تیمسئولدر تحقیقی با عنوان تفهیم رابطة اجتماعی ( 2004)10 آمتیر و داگال
، مرتبط با عملکرد مدیران سازمانی در خصوص رعایت عدالت ها سازمانپی انجام داده است مشخص کرد که اعتماد به سیسیمی

 و مواردی نظیر آن است.
دهد که اعتماد به نهادهای اعتماد اجتماعی، مقایسه کشورهای سوئیس و ژاپن نشان می ( در تحقیقی با عنوان2003) فرایتاگ

 آورد.ای زمینه را برای رشد و گسترش اعتماد اجتماعی در سطح هر دو جامعه فراهم میسیاسی در حد گسترده
ها به این نتیجه آمریکا پرداختند. آن همتحد االتیا( به بررسی تفاوت در میزان اعتماد در بین ساکنان 2000) آلسینا و الفرارا

اعتماد به دیگران و  شیبرافزا یتوجه قابلتوانند اثرات های معطوف به کاهش سطح نابرابری درآمدی میرسیدند که سیاست
 اعتماد به نهادهای عمومی داشته باشند. 

فساد عینی و ادراکی با مؤلفه اعتماد اجتماعی ای با عنوان واکاوی رابطه بین ( در مقاله1399) رزم آهنگ و صادقی شاهدانی
هایی که دیگر در استانعبارتیافته وجود دارد. بهدهد که رابطه منفی بین ادراک فساد و اعتماد اجتماعی تعمیمیافته نشان میتعمیم

 یافته پایین است.ادراک فساد باالست، سطح اعتماد اجتماعی تعمیم
بهزیستی اجتماعی و اعتماد اجتماعی از طریق باور به دنیای عادالنه در مراجعین  ینیب شیپی ( به بررس1399) الوندی و صدیق

ها بهزیستی و سالمت آن نیماتتواند در نشان داد باورهای افراد نسبت به دنیا می هاآنبه مراکز مشاوره پرداختند. نتایج پژوهش 
 جتماعی رابطه معناداری وجود ندارد.باور به دنیای عادالنه و اعتماد ا نیب ماباشد.  ثروم
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نهاد دین بر اعتماد اجتماعی است. نتایج تحقیق وی نشان  ریثاتشناختی تبیین جامعه یشان( موضوع پژوهش ا1399) جعفرآبادی
ی دارو اعتماد اجتماعی رابطه معنی اتهای آگاهی و مطالعات و رفتار و پایبندی و اصالحات و شرکت در مراسمداد بین شاخص

 وجود دارد.

درصدد بررسی ارتباط ادراک فساد با اعتماد اجتماعی در میان  یا مقاله( در 1398) دهقان، رحمانی فیروزجاه و عباسی اسفجیر
سال شهرهای آمل، ساری و چالوس استان مازندران هستند. نتایج حاکی است که هرچه میزان ادراک فساد در  30شهروندان باالی 

 گردد.و گسترش یابد، باعث افول و کاهش میزان اعتماد اجتماعی در ابعاد مختلف آن می همة ابعادش افزایش
رابطه بین هوش هیجانی و حمایت جامعه و خانواده با اعتماد  نییتب هدف با( پژوهشی 1398)حسین زئی  باقری، ،سهامی

نشان داد با افزایش هوش هیجانی و افزایش  نهاآق اجتماعی در میان زندانیان زندان سپیدار شهر اهواز انجام دادند. نتایج تحقی
 توان میزان اعتماد اجتماعی را در زندانیان ارتقا داد.حمایت جامعه و خانواده، می

( در تحقیق خود تحت عنوان بررسی نقش دینداری در اعتماد و مشارکت 1397) سلیمان و افسانه جعفری، سپهوند، موسوی
 یممثبت و معناداری بر مشارکت اجتماعی دانشجویان  ریثاتستان نشان دادند اعتماد اجتماعی اجتماعی دانشجویان دانشگاه لر

 .گذارد
اجتماعی بندرعباس در کسب اعتماد اجتماعی در دو گروه  نیمات( به بررسی جایگاه بیمه سازمان 1396) خوارزمی ،جعفری نژاد

 کار ازدهد که مستمر بگیران ها نشان میاجتماعی پرداختند یافته نیمات  یکارافتادگ ازدریافت مستمری یا فقدان مستمری بیمه 
حاکی از شدت  آمده دست بهاجتماعی نسبت به فاقدان مستمری، از اعتماد اجتماعی باالتری برخوردارند. نتیجه  نیماتبیمه   افتاده

 رابطه باال بین دو متغیر است.
نتایج پژوهش حاکی از  تینها درنهادهای دولتی بر اعتماد اجتماعی پرداخت. نگرش به عملکرد  ریثات( به بررسی 1396) باقری

 درصد از تغییرات اعتماد اجتماعی است. 54آن است که نگرش به عملکرد نهادهای دولتی قادر به تبیین 
که  دهد یمنتایج نشان  ( به بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل مرتبط با آن پرداختند.1396) آروین، توسلی، فرزاد ،خلیلی اردکانی

 .شود یمدرصد از تغییرات اعتماد اجتماعی توسط دو متغیر احساس عدالت و گستردگی روابط اجتماعی تبیین  36
پردازد. ای به موضوع بررسی اعتماد اجتماعی بر اثربخشی احساس امنیت شهروندان در شهر زاهدان می( در رساله1396) رهدار

 های احساس امنیت شهروندان را فراهم کند.تواند با افزایش اعتماد اجتماعی، زمینهان داد نیروی انتظامی میها نشنتایج تحلیل داده
بررسی رابطه اعتماد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تأمین  هدف با( پژوهشی 1394) پیکانی ،میرشمشیری

سازمانی  یرفتار شهروندتحقیق حاکی از آن بود که بین اعتماد سازمانی و های . یافتهدادند قرار مطالعه مورداجتماعی اصفهان 
معناداری برای رفتار شهروندی سازمانی  نیبشیپرابطه مثبت معنادار وجود دارد. متغیر اعتماد سازمانی و بعد نهایی آن، متغیرهای 

 ی سازمانی را افزایش داد.توان رفتار شهروندباشند و با ایجاد و توسعه ابعاد اعتماد سازمانی، میمی
 ثروماجتماعی و عوامل اجتماعی  نیمات( در پژوهشی سعی کرده است میزان اعتماد کارفرمایان به سازمان 1391) جعفر محمد

 نیماتقرار دهد. نتایج مشخص نمود که بین متغیر تحصیالت کارفرمایان و میزان اعتماد آنان با سازمان  یبررس موردرا  آنبر
 یها رسانهوجود دارد. همچنین رابطه مستقیمی بین احساس امنیت اجتماعی و تجارب پیشین و  یدار یمعنابطه اجتماعی ر

اجتماعی وجود دارد. سرانجام مشخص گردید که متغیر  نیماتبا اعتماد کارفرمایان به سازمان  یرسان اطالعارتباطی و میزان 
 .باشد یماجتماعی  نیماتاعتماد کارفرمایان به سازمان  بر ریثاتدارای بیشترین  یرسان اطالعشفافیت و 

-پردازد. این پژوهش نشان میآن در شهر سبزوار می یهاکننده نییتع( به بررسی اعتماد اجتماعی و 1388) قدرتی ،منصوریان

اعتماد رقیق، در جامعه  ژهیو بهدهد که قدرت تبیین نظریه نهادی نسبت به نظریه سرمایه اجتماعی جهت تبیین هر دو بعد اعتماد 
 بسیار بیشتر است. مطالعه مورد

پایگاه اقتصادی  یها ریمتغ( به بررسی اعتماد اجتماعی پرداختند. نتیجه بررسی نشان داده است 1388) صفری شالی ،هزارجریبی
به عبارتی با افزایش هر  اند داشتهاجتماعی  اعتمادریمتغمعکوس بر  ریثاتو اجتماعی، بیگانگی اجتماعی و احساس محرومیت ضریب 

 است.  افتهی کاهش 05/0میزان اعتماد اجتماعی به مقدار واحد از سه متغیر اخیر در پاسخگویان،
 است. شده پرداختهدر مبانی نظری این تحقیق ابتدا به بحث و بررسی اعتماد و اعتماد اجتماعی و سپس بیان نظر محققان برتر 

ای به روابط اجتماعی مرتبط است، روابطی که به خود فرد با دیگران، و ریشه نظر ازست که ا یبعد چنداعتماد یک سازه 
هایی نظیر دولت و... ارتباط دارد. جوهره دیگرانی که هم صمیمی و هم غریبه هستند و نیز به رابطه فرد یا افراد با نهادها و سازمان



 401  و همکاران  امیری شیراز/  ...تحلیل فضایی میزان اعتماد اجتماعی  

 باشدای برای آزادی میقت در آن روابط و از طرف دیگر مقدمهمبتنی بر وجود روحیه صمیمیت و صدا طرف کی ازاعتماد 
(Flanagan, 2003 :165 -166 .) اجتماعی افراد  یشده دییتأمنظور از اعتماد اجتماعی داللت بر انتظارات و تعهدات اکتسابی و

 (.105: 1999 ها و نهادهای اجتماعی دارند )پاکستون،نسبت به یکدیگر و نسبت به سازمان
کند که وجود تعهدات در جامعه معرفی می هاآناعتماد و نمود آن در بین افراد را، مبتنی بر نوعی اعتماد و دانش  1ج زیملجور

شود. زیمل معتقد است با افزایش تراکم جمعیت در شهرها، شدت کنترل عنصر تلقی می همترینماخالقی در روابط بین کنشگران 
. گیردمورد تهدید قرار می نهاآحساس تنهایی و گمنامی شهروندان بیشتر شده، فردیت ا جهینت دریابد. اجتماعی کاهش می

و اعتماد نهادی یا  افتهی میتعماعتماد بین فردی، اعتماد  یها نامبه  لفهوم(. اعتماد اجتماعی دارای سه بعد یا 156: 1999)ریتزر،
 انتزاعی است. 

، در بحران و در حال و هوایی هاانتقال و نقلداند که موجود انسانی منفرد را در اعتماد را عامل احساس امنیت می 2آنتونی گیدنز
فرد در حیات  اعتماد، حالتی ذهنی است که بر مبنای آن(.   63: 1998گیدنز، )  .بخشدالی قوت  قلب میآکنده از خطرهای احتم

(. اعتماد اجتماعی، انتظارات و 99: 1377احمدآبادی،  )باقری کندمدنی خویش تعاون، مدارا و همکاری با دیگران را احساس می
اجتماعی دارند  یو نهادهاها اجتماعی که افراد نسبت به یکدیگر و نسبت به سازمان لحاظ از شده دییتأتعهدات اکتسابی و 

شامل اعتماد و امنیت اعتماد را به چهار بخش تقسیم نموده است که  (. آنتونی گیدنز75: 1384)دهقان و غفاری،  است شدهفیتعر
های اعتماد در دوران پیشامدرن و مدرن می های انتزاعی و تخصصی ، اعتماد در روابط شخصی، زمینهوجودی، اعتماد به نظام

گیدنز جوامع امروزی برای پیشرفت نیازمند مفهوم اعتماد هستند. مفهوم اعتماد تنها به معنای اعتماد به یک شخص  نظر ازباشد. 
 (.148: 1998)گیدنز،  گرددهای تخصصی مینظام جمله از، تربزرگو نهادهای نها سازمابلکه شامل خاص نیست 
و نهادها  هاسازمانبه یکدیگر و نسبت به  نسبتافراداجتماعی که  دشدهییتأاعتماد را انتظارها و تعهدهای اکتسابی و  3جیمز کلمن

 (.271: 1994)کلمن،  داند یمدارند 
بینی رفتار توجه داشته و عقیده دارد اعتماد یا عدم اعتماد به در تعریف خود از اعتماد به جنبه قابلیت پیش 4رونالد اینگلهارت

 (.1999)اینگلهارت، کند یمعاتی ناقص کمک تشکیل انتظارات در شرایط اطال
عنوان یکی از د و همکاری را بهشدن و فرایند پویای وابستگی متقابل جهانی، دو مقوله اعتمابا توجه به جهانی 5پیتر زتومکا

اعتماد، مخاطره را نیز به  لهأمسهای اساسی در رویارویی با تحوالت جهانی ذکر کرده است و نیز با پرداختن بیشتر به فرضپیش
 (.1999 )زتومکا، دنبال آن ذکر کرده است

میان عوامل گوناگون دخیل در این موضوع  ایشود رابطه چند سویههای مرتبط با اعتماد اجتماعی مشخص میبا بررسی نظریه
توانند نقش و اثرگذاری مهمی را بر اعتماد اجتماعی مختصات این عوامل در شرایط مختلف، می یمقتضا بهوجود دارد که هر یک 

کنند نظرهای یشود و افراد از آن تبعیت مدر این باب که چگونه اعتماد اجتماعی در جامعه پدیدار می یکل طور بهداشته باشند. 
تمامی  که ییآنجا ازتوان همه آنچه را که در این خصوص باید و الزم است توضیح داد. متفاوتی وجود دارد. لذا با یک رویکرد نمی

-قرار گیرد، خصلت تکمیلی مفاهیم نظریه استفاده موردتواند نمی یبررس مورد لهأمسدر یک نظریه نیز در تبیین  رفته کار بهمفاهیم 

در  یبررس موردارائه نماید که در پرتو آن بتوان دالیل بیشتری برای فهم پدیده  یتر یکلی مختلف خواهد توانست دید جامع و ها
 اختیار داشت.

 روش پژوهش
تحلیلی است. در راستای گردآوری اطالعات از دو  -توصیفی یشناس روشماهیت و  نظر ازهدف کاربردی و  اساسرباین تحقیق 

است. مطالعات اسنادی به کمک مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق انجام و مطالعات میدانی از  شده استفادهی و میدانی روش اسناد
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به  کنندگان مراجعهطریق مشاهده عینی و تکمیل پرسشنامه صورت پذیرفته است. جامعه آماری این تحقیق همه مشتریان و 
توسط معاونت  شده ارائهگردد. بنا بر آمار ها نمونه آماری انتخاب که بایستی از بین آنباشد اجتماعی استان گیالن می نیماتسازمان 

گیری احتمالی، نمونه یها روشباشد. جهت انتخاب نمونه در میان نفر می 569821آمار و اطالعات سازمان، تعداد مشتریان برابر با 
 شده لیتحلو  یآور جمعپاسخگو  365اطالعات نظرات  یآور جمعت است. جه شده گرفتهگیری تصادفی ساده در نظر روش نمونه

 است. 
 ها آنو بعد از گردآوری نظر  گرفته قرارسؤاالت پرسشنامه بعد از طراحی در اختیار چندین کارشناس و متخصص علوم اجتماعی 

خود  یریگ اندازهده از نظرات اساتید از سنجش محقق با استفا گرید عبارت بهداور پرسشنامه نهایی طراحی گردیده است.  عنوان به
های پرسشنامه با توجه به پنج معرف با همکاری اطمینان حاصل نموده است. یعنی برای تدوین این پرسشنامه ابتدا گویه

 یبند جملهکلمات معادل و  یریکارگبمفهومی و دقت و  ازنظر شدن ساختهمتخصصان مربوطه در این زمینه ساخته شد و پس از 
است. برای تعیین پایایی  گرفته قرارمورد مقایسه و بازبینی  یشناس جامعهمناسب، روایی محتوایی آن توسط چند تن از متخصصان 

اجتماعی استان گیالن که عضو  نیماتبا سازمان  کننده مراجعهنفر از مشتریان  30از آن برای  یآزمون شیپمقدماتی پرسشنامه 
 درپردازش گردید.  SPSS افزار نرم  لهیوس به آزمون شیپپرسشنامه  یها پاسختصادفی اجرا شد.  طور بهجامعه آماری بودند، 

هستند که نیاز به حذف 07/0از متغیرهای این تحقیق دارای ضریب آلفای کرونباخ بیش از  کدام هرنتایج نشان دهد که  که یصورت
روایی آن توسط اساتید و متخصصین امر،  دییاتپس از تهیه پرسشنامه و (. 1از گویه های پرسشنامه نیست)جدول  دامکچیه

-ایجاد نظم در داده موجب بهدر حجم نمونه تکثیر و در میان مشتریان توزیع گردید. سپس  شده نییتعپرسشنامه مذکور به تعداد 

 است.  افتهی انتقاله داده، اکسل جهت تهیه پایگا افزار نرمها توسط محقق وارد ، این دادهآمده دست بههای 
 مورددر محالت مختلف محدوده  هاآنبر میزان اعتماد اجتماعی و بررسی تفاوت  ثرومهدف پژوهش شناسایی عوامل  کهیآنجائاز 

دگرخواهانه، احساس امنیت اجتماعی، ارضای  یها شیگرااجتماعی،  یریپذ تیمسئولانسجام اجتماعی،  یها ریمتغاست  مطالعه
متغیر وابسته  عنوان بهمستقل و اعتماد اجتماعی)سازمانی(  یها ریمتغ عنوان بهشتریان، رضایت اجتماعی، بیگانگی اجتماعی نیاز م
 شده استفادهاست. بدین منظور از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون  و تکنیک تاپسیس  گرفته قرارو بررسی  بحث مورد

 متغیرهای مستقل و میزان اعتماد اجتماعی متغیر وابسته هستند. عنوان به شده ییساشنا یها ریمتغاست. در این تحلیل 
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 یاپا 946/0 15 اجتماعی یریپذ تیمسئول

 پایا 827/0 9 دگرخواهانه یها شیگرا

 پایا 907/0 27    احساس امنیت اجتماعی

 پایا 930/0 7 ارضای نیاز مشتریان

 پایا 914/0 32 رضایت اجتماعی

 پایا 885/0 19 بیگانگی اجتماعی

 پایا 969/0 30 اعتماد اجتماعی)سازمانی(

 

 قلمرو جغرافیایی پژوهش
اسزتان و مرکزز  ایران شهرهایکالنمکانی در پژوهش حاضر انتخاب شده است. شهر رشت یکی از  قلمرو عنوان بهشهر رشت 

در بزین سزه اسزتان  ایزرانترین شهر شمال همچنین پرجمعیت ن کالنشهرایاست.  شهرستان رشتو مرکز  انایردر شمال  گیالن
 دریزای خززرسزکونتگاه سزواحل جنزوبی  نیتزربزرگجهزان،  نشینگیلکترین شهر و پرجمعیت نیتربزرگو  دریای کاسپینحاشیه 

شزهر رشزت  کزهیآنجائنفر اسزت. از  676991، جمعیت شهر رشت تعداد 1395شود. بر اساس سرشماری رسمی سال محسوب می
 عنزوان بزهخشی از شزهر را است ب شده بنااجتماعی  نیماتمنطقه بوده و پژوهش حاضر بر مبنای میزان رضایت مشتریان  5دارای 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%84%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%84%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%84%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B2%D8%B1


 403  و همکاران  امیری شیراز/  ...تحلیل فضایی میزان اعتماد اجتماعی  

است. این بخش شامل محالت صف سر، معلولین و سلیمانداراب، پیرکالچای، کوی امام رضزا، نخزودچر،  شده انتخابجامعه نمونه 
 پاره بیجار، آزاد و آج بیشه می باشد.

 

 
 شهر رشت به تفکیک محالت  .1شکل 

  ها و بحثیافته
 یآور جمزعبر میزان اعتماد اجتماعی به کمک مطالعات اسنادی، به  ثروم یهالفهومو  در پژوهش حاضر پس از شناسایی متغیرها

 یهزا گزروهکزه در  باشند یمدرصد زن  2/45درصد مرد و  8/54نفر شامل 365مجموع پاسخگویان  .میپرداز یماطالعات میدانی 
 3درصزد بیکزار،  7/2درصزد شزاغل،  8/77ن تعزداد ای ازو باشند یمسال قرار دارند و دارای سطوح مختلف تحصیلی  20-69سنی 

 (.1)جدول  باشند یمدرصد درآمد بدون کار)بازنشسته(  5/14، آموز دانشدرصد دانشجو و  6/1، دار خانهدرصد 

 
 2  جدول

 اطالعات توصیفی پاسخگویان

 درصد فراوانی متغیر شاخص درصد فراوانی متغیر شاخص

 جنس
 8/ 54 200 مرد

 تحصیالت

 5/5 20 دیپلمزیر 

 13/2 48 دیپلم 45/2 165 زن

 سن

 11/8 43 پلمید فوق 12/9 47 29-20

 42/2 154 لیسانس 31/5 115 39-30

 24/1 88 سانسیل فوق 29/1 106 49-40

 3/3 12 دکترا 14/8 54 59-50

 شغل 11/7 43 69-60
 80/5 294 فعال اقتصادی)شاغل و بیکار(

 19/4 71 یصاداقت ریغفعال 
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پاسخگو از هشت محله صف سر، معلولین و سلیمانداراب، پیرکالچای، کوی امام رضا، نخودچر، پاره بیجزار، آزاد و آج بیشزه  365
 تعداد نمونه در هر محل و درصد از کل آن آورده شده است. 2در جدول  اند شدهانتخاب 

 
 2جدول 

 موردمطالعهتعداد نمونه در محالت 
 موردمحالت 

  یبررس

صف 
 سر

معلولین و سلیمان 
 داراب

پیر 
 کالچای

کوی امام 
 رضا

 نخودچر
پاره 
 بیجار

 آزاد
آج 
 بیشه

جمع 
 کل

 365 40 30 40 30 45 50 80 50 تعداد نمونه 

 100 11 8/2  11 8/2 12/3 13/7 21/9 13/7 درصد از کل

 
اجتمزاعی،  یریپزذ تیمسئولهای مستقل انسجام اجتماعی، متغیر وابسته اعتماد اجتماعی و متغیر یبرا ازین موردسپس اطالعات 

، احساس امنیت اجتماعی، میزان ارضای نیازها، میزان رضایت اجتماعی و میزان بیگانگی اجتمزاعی یدوستنوعنگرش دگرخوهانه و 
مثبت و منفزی بزا  شده یطراحهای است. الزم به ذکر است در این نتایج گویه شده یآورجمعدر قالب طیف لیکرت از پاسخگویان 

 (.3)جدول اند شدهیکدیگر هم مسیر 

 
 3جدول 

 از پاسخگویان شده یآور جمعاطالعات 

 میانگین خیلی زیاد زیاد یحدودتا کم خیلی کم متغیر
انحراف 

 معیار

 میزان انسجام اجتماعی
 34 43 113 111 64 تعداد

65/2 1.17 
 9/3 11/8 31 30/4 17/5 درصد

 یریپذ تیمسئولمیزان 
 اجتماعی

 77 129 97 31 31 تعداد
3/52 16/1 

 21/1 35/3 26/6 8/5 8/5 درصد

میزان نگرش دگرخوهانه 
 یدوست نوعو 

 25 59 157 101 23 تعداد
2/89 0/98 

 6/8 16/2 43 27/7 6/3 درصد

 احساس امنیت اجتماعی
 34 35 108 132 56 تعداد

61/2 1/14 
 3/9 6/9 6/29 2/36 3/15 درصد

 میزان ارضای نیازها
 24 66 120 95 60 تعداد

72/2 13/1 
 6/6 1/18 9/32 26 4/16 درصد

 میزان رضایت اجتماعی
 58 161 94 32 20 تعداد

56/3 03/1 
 15.9 44.1 25.8 8.8 5.5 درصد

 میزان بیگانگی اجتماعی
 27 83 152 75 28 تعداد

3.02 1.02 
 7.4 22.7 41.6 20.5 7.7 درصد

 میزان اعتماد اجتماعی
 39 81 118 80 47 تعداد

2.96 1.18 
 10.7 22.2 32.3 21.9 12.9 درصد

 
بر اساس نظر پاسخگویان میزان رضایت اجتماعی بیشترین و احساس امنیت اجتماعی کمترین میانگین را داراست. پس از مرحله 

تماد اجتماعی به کمک ضریب همبستگی پیرسون سنجیده خواهد شد. این آزمون ارتباط هر یک از متغیرها و اع ها داده یآور جمع
 (. 4)جدول  مجزا محاسبه و در قالب یک جدول بیان شده است صورت بهبرای تمامی متغیرها 
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 4جدول 
 ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای مستقل با وابسته

 ضریب همبستگی پیرسون

احساس 

امنیت 

 اجتماعی

 بیگانگی

 اجتماعی

-مسئولیت

پذیری 

 اجتماعی

رضایت 

 اجتماعی

انسجام 

 اجتماعی

ارضای نیاز 

 مشتریان

های گرایش

 دگرخواهانه

اعتماد به 
سازمان 
تأمین 
 اجتماعی

 0/235 0/525 0/414 0/223 0/223 0/023 0/267 ضریب 

سطح 
 معناداری

0/000 0/662 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 

 دییتأ دییتأ دییتأ تأیید تأیید رد دییتأ نتیجه آزمون

 
وجود ندارد. بین سزایر متغیرهزای مسزتقل و  یا رابطهکه از نتایج مشخص است بین متغیر اعتماد و بیگانگی اجتماعی  طورهمان

ب رابطزه وجزود دارد و عزدد مثبزت ضزری5/0درصد و سطح خطای کمتر از  99اجتماعی با اطمینان  نیماتمیزان اعتماد به سازمان 
میزان اعتماد با افزایش این متغیرها افزایش خواهد یافزت. البتزه  دهد یمهمبستگی نیز گویای رابطه مثبت و مستقیم بوده و نشان 

سزاس گفت بین اح توان یم یکل طوربولی  باشد یمارضای نیاز مشتریان این عدد بیانگر همبستگی پایین  جز بهدر بیشتر متغیرها 
دگرخواهانزه و  یهزا شیگرااجتماعی، رضایت اجتماعی، انسجام اجتماعی، ارضای نیاز مشتریان،  یریپذ تیلمسئوامنیت اجتماعی، 

و این رابطه مستقیم و مثبت بوده و نشان می دهزد بزا  اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد نیماتمیزان اعتماد اجتماعی به سازمان 
 . ابدی یماجتماعی افزایش  نیماتسازمان میزان اعتماد به  هاآنافزایش میزان هر یک از 

بینی و تبیین متغیر وابسته از روش رگرسیون خطزی چندگانزه/ چنزد همزمان متغیرهای مستقل اصلی، پیش راتیثاتبرای بررسی 
 است. شده استفادهزمان متغیره و به روش هم

ین متغیرهای مستقل است چون میززان ضزریب مهم تحلیل رگرسیون عدم وجود رابطه هم خطی باال ب یهافرض شیپیکی از 

مزورد سزنجش  VIFهای تولرانس و برد، که در جدول ضرایب تأثیر رگرسیونی، از طریق آمارهجعلی باال می طور به( را R2تعیین )

 نشزانباشزد، می 2هزا کمتزر از آن VIFباشد و می 1قرار گرفته است. چون میزان تولرانس همه متغیرهای مستقل نزدیک به عدد 
مهزم تحلیزل رگرسزیون، اسزتقالل  یهزافرض شیاز پزباشزد. یکزی دیگزر عدم وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل می دهنده

 -آزمزون دوربزین لهیوسز بزهتوسط معادله رگرسیون( از یکدیگر است کزه  شده ینیبشیپخطاها)تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر 
مسزتقل بزودن خطاهزا از  دهندهاسزت، نشزان گرفتزه قرار 5/2تا  5/1 قرار گرفت که چون در این مدل در بازه یوردبررسمواتسون 

 یکدیگر است.
 
 5جدول

 خالصه مدل میزان اعتماد به سازمان تأمین اجتماعی

ضریب همبستگی 

 Rچندگانه
 ضریب تعیین 

ضریب تعیین 

 شدهلیتعد

خطای استاندارد 

 آوردبر

 آزمون دوربین واتسون
 

0/613 0/376 0/364 20/07 1/584 

 
ل )ضریب همبستگی چندگانه( که به ضریب همبستگی بین مجموعه متغیرهای مستق R( ، میزان 5در جدول خالصه مدل)جدول 
است که  376/0رابر ب R2دهنده ضریب همبستگی باالیی است. ضریب تعیین است که نشان 613/0و متغیر وابسته گویند برابر با

کنند که بینی میدرصد از واریانس و تغییرات متغیر وابسته را تبیین و پیش 6/37 باتقریمتغیرهای مستقل،  دهد مجموعهنشان می
معروف است، تحت تأثیر متغیرهای  e2( که به مجذور کمیت خطا 62/4تغییرات متغیر وابسته تحقیق )مقدار مناسبی است. مابقی 

که بر اساس تعداد متغیرهای مستقل، حجم نمونه و درجه آزادی  R2adj شده تعدیلمدل است. همچنین ضریب تعیین خارج از 
است که باز هم مقدار مناسبی برای تبیین واریانس و تغییرات متغیر وابسته  364/0 کند برابر ضریب تعیین را اصالح و تعدیل می

معادله رگرسیون است و هر چه  بینی پیشمیزان قدرت  دهنده نشانشده است که  07/20باشد. میزان )خطای استاندارد برآورد( می
 باشد.کمتر باشد بهتر است که در این تحقیق مقدار آن مناسب می
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 6جدول 
 تحلیل واریانس رگرسیون میزان اعتماد به سازمان تأمین اجتماعی

 سطح معناداری ن توان آزمو میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات مدل

 0/000 30/73 12375/8 7 86630/4 رگرسیون

   402/7 357 143755/1 مانده یباق

    364         230385/5 کل

 
( ، منبع واریانس متغیر وابسته میزان اعتماد به سازمان تأمین اجتماعی در سه منبع رگرسیون، 6)جدول  در جدول تحلیل واریانس

ه و کل ارائه گردیده است. منبع رگرسیون، اطالعات مربوط به میزان تغییزرات متغیزر وابسزته و منبزع باقیمانزده، اطالعزات باقیماند
دهد. دهد و ردیف مربوط به کل نیز، مجموع اطالعات مربوط به هر دو منبع را نشان میمربوط به تغییرات متغیر وابسته را نشان می

باشد و میزان )درجه آزادی( باقیمانده برابر اسزت تعزداد نمونزه ( می7بر با تعداد متغیرهای مستقل )میزان درجه آزادی رگرسیون برا
نمونزه  364منهای یک یعنی  365درجه آزادی کل برابر  جهینت درنمونه خواهد شد و  357منهای تعداد متغیرهای مستقل که برابر 

گردد. میانگین مجذورات، از تقسزیم مجمزوع مجزذورات هزر انده حاصل میخواهد بود و یا با جمع بستن در منبع رگرسیون و باقیم
( نیز که از تقسیم میانگین مجزذورات رگرسزیون 30/73)در اینجا برابر با  Fگردد. میزان منبع بر درجه آزادی همان منبع حاصل می
معنادار شده است  01/0 ح خطای کمتر از درصد و سط 99آید در سطح اطمینان بیش از بر میانگین مجذورات باقیمانده به دست می

 باشد.و تصادفی نبودن مدل متغیرهای تحقیق می یدار یمعن دهنده نشانکه 

 
 . ضرایب تأثیر رگرسیونی میزان اعتماد به سازمان تأمین اجتماعی7جدول 

 مدل
Model 

ضرایب تأثیر رگرسیونی 

 استاندارد نشده

ضرایب تأثیر 

رگرسیونی 

 استانداردشده

یت اهم

نسبی 

 متغیر
T 

سطح 

 معناداری 

 های هم خطیآماره

B 
خطای 

 استاندارد
Beta Tolerance VIF 

   0/962 0/048  9/398 0/449 ثابت 

 1/289 0/776 0/000 4/649 0/221 0/099 0/458 انسجام اجتماعی

 یریپذ تیمسئول
 اجتماعی

0/166 0/122 0/073 1/362 0/174 0/607 1/647 

 یها شیگرا
 دگرخواهانه

0/250 0/201 0/061 1/245 0/214 0/738 1/354 

احساس امنیت 
 اجتماعی

0/064 0/075 0/042 0/850 0/396 0/723 1.3841/384 

 1.1811/181 70/847 0/000 9/184 0/417 0/171 1/568 ارضای نیاز مشتریان

 1.4271/427 0/701 045/ 2/010 0/100 0/074 0/148 رضایت اجتماعی

 1.0961/096 0/913 0/682 -0/410 -0/018 0/087 -0/036 نگی اجتماعیبیگا

 
، مانند انسجام اجتماعی، رضایت اجتماعی و ارضای (Beta)( تأثیرات متغیرهای اصلی 7در جدول ضرایب تأثیر رگرسیونی)جدول 

متغیزر وابسزته را بزدون دخالزت  ( همزان عزرض از مبزدس اسزت و میززان449/0) constantنیاز مشتریان معنادار شده است. مقدار 
نیزز کزه ضزرایب  Betaدهزد. بزر اسزاس مقزادیر متغیرهای مستقل )یعنی زمانی که میزان متغیرهای مستقل صفر است( نشان می

است، امکان مقایسه و تعیین سهم نسبی هر یک از متغیرها در تبیین واریزانس و تغییزرات متغیزر وابسزته  شده استانداردرگرسیون 
شود. باالترین مقدار بتا در بین متغیرهایی که معنادار شدند به ترتیب متعلق به متغیرهای ارضای نیزاز مشزتریان، انسزجام فراهم می

تزوان برای ارضزای نیزاز مشزتریان می آمده دستبه Betaبر اساس  مثال عنوانبهاجتماعی و رضایت اجتماعی بوده است. بنابراین 
انحراف معیار متغیر وابسته )میزان اعتماد به  417/0  اندازه بهر انحراف معیار ارضای نیاز مشتریان گفت به ازای یک واحد افزایش د
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متغیرها، معادله رگرسیون چندگانه تحقیق حاضر بزدین  Bو  constantمقادیر  اساس  بر یابد. سازمان تأمین اجتماعی( افزایش می
 شرح است:

Ei  )میزان اعتماد به سازمان تامین اجتماعی 0.449+  0.417+ )ارضای نیاز مشتریان(  0.100ت اجتماعی( + )رضای 0.221+ )انسجام اجتماعی = 

 
نتیجه گرفت که سه متغیر انسجام اجتماعی، رضایت اجتماعی و ارضای نیاز مشتریان بر میزان اعتماد مشزتریان  توانیمبنابراین 

 . اند بوده ثروماجتماعی  نیمات
شان دادن بعد فضایی تحلیل، به بررسی متغیرهای مستقل و وابسته در محالت مختلف پرداخته و سپس نتیجه بر در ادامه برای ن

 است. برای این منظور از تکنیک تاپسیس استفاده شده است. شده مشخصنقشه 
گیری چنزد در تصزمیم دهاسزتفا موردهای ، یکی از تکنیکاله دیا حل راهبر اساس شباهت به  یبند تیاولویا  1تکنیک تاپسیس

مختلف و انتخاب بهترین گزینه و تعیزین فواصزل بزین  یها نهیگزو مقایسه  رتبه بندیبرای  توان یماز این تکنیک  .است معیاره
یا گزینه  حل راهبه  حل راه نیتر کینزد، حل راهاساس این روش، بهترین گزینه یا  . برشود یم استفاده نهاآ یبند گروهو  ها نهیگز

یدرحال، دیآیماز مجموع مقادیر حداکثر هر یک از معیارها به دست  اله دیا حلراهاست.  اله دیاغیر  حل راهو دورترین از  اله دیا

در این پژوهش نیزز از ایزن روش بزرای  .گردد یمحاصل  ها اریمعیک از  مقادیر هر نیتر نییپااز مجموع  اله دیاغیر  حل راه که
اسزت. بزه  شزده استفادهبر اعتماد اجتماعی و متغیر میزان اعتماد اجتماعی  ثرومبر اساس متغیرهای  یبررس موردمحالت  یبندرتبه

کزه  مشزخص نزابنزدی مزاتریس داده  میدانی و تفکیک اطالعات بر اساس محلزه یها یبررساز  شده یآورجمعکمک اطالعات 
 جدول پایه تکنیک تاپسیس استفاده خواهد شد.  عنوانبه

 (.8)جدول  است یریگ میتصمگام است، گام اول تشکیل ماتریس  6این تکنیک شامل 
 

 8جدول 
 تاپسیس یریگ میتصمماتریس 

  موردروستاهای 

 مطالعه

میزان 

انسجام 

 اجتماعی

میزان 

 تیمسئول

 یریپذ

 عیاجتما

میزان نگرش 

دگرخوهانه و 

 یدوست نوع

احساس 

امنیت 

 اجتماعی

میزان 

ارضای 

 نیازها

میزان 

رضایت 

 اجتماعی

میزان 

بیگانگی 

 اجتماعی

 2/94 3/64 2/8 2/28 2/58 3/42 2/2 صف سر

 3/10 3/54 2/50 2/34 2/75 3/56 2/53 معلولین و سلیمان داراب

 3/04 3/84 2/45 2/76 2/9 3/56 2/88 پیر کالچای

 3/24 2/71 2/49 3/33 2/93 2/94 2/64 کوی امام رضا

 3/10 3/77 3/40 2/47       3/33 3/97      2/83 نخودچر

 2/65 3/33 2/73 2/35 2/75 3/53 2/68 پاره بیجار

 2/67 4/07 2/90 2/80 3/23 3/83 2/90 آزاد

 3/23 3/83 3/03 2/83 3/10 3/93 2/83 آج بیشه

 
را  یریزگ میتصزماست. اگر هر یک از اجزای مزاتریس  یریگ میتصمیا نرمال نمودن ماتریس  ها دادهندارد نمودن گام دوم استا

 بنامیم خواهیم داشت:  

 
 یهالفزهومدر  هزاوزنو سپس ضرب هر یک از  باشد یم بر اساس  ها شاخصگام سوم تعیین وزن هر یک از 

 . برای این منظور :اشدب یمماتریس 
 

                                                 
1  -Topsis 

https://www.tahlil-amari.com/category/mcdm/
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ه دیزاو  مثبت  له آدیاهای مثبت و منفی است . این عمل را برای آوردن میزان فاصله هر گزینه تا ایده آل دستبگام چهارم 

 . میینمایمجداگانه محاسبه  طوربه منفی لآ

   

 
 است که برابر است با: ها نهیگزای هر یک از گام پنجم تعیین ضریب نزدیکی بر

 
 =  1مقداری بین صفر تا یک دارد . در ایزن راسزتا  . است(  متغیرها بر اساس ضریب نزدیکی ) یبند رتبهو گام ششم 

 ه است. کمترین رتب دهنده نشان = 0باالترین رتبه و  دهنده نشان

 میینمایمو کم اثرترین متغیر در میزان اعتماد اجتماعی به تفکیک محالت را مشخص  نیثرترومحال با اجرای تکنیک تاپسیس 
اجتماعی به ترتیب محالت صزف سزر، پزاره بیجزار، معلزولین و  نیماتدر توزیع فضایی میزان اعتماد اجتماعی مشتریان  (.9)جدول 

 .اند داشتها، پیر کالچای، آزاد، آج بیشه و نخودچر بیشترین تا کمترین میزان اعتماد را سلیمان داراب، کوی امام رض

 9جدول 
 جدول نتیجه تکنیک تاپسیس

 موردروستاهای 
 مطالعه

 صف سر

معلولین و 
سلیمان 

 داراب

 پیر کالچای
کوی امام 

 رضا
 آج بیشه آزاد پاره بیجار نخودچر

50443/0 محاسبه امتیاز  50432/0  0/ 07504  0/50430 0/50380 0/50437 0/50389 0/50382 

 7 6 2 8 4 5 3 1 اولویت نهایی

 

 
 محالت بر اساس میزان اعتماد اجتماعی یبند تیاولو .1شکل 
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 گیرینتیجه
ن شود و ایهای اجتماعی افزوده میاجتماعی ایران که هر روز نیز به دامنه آسیب نامناسب وضعیت اقتصادی و با توجه به شرایط

ا کاهش اعتماد و ب یاعتماد یبهایی چون فرسایش سرمایه اجتماعی، فردگرایی، های زندگی با پدیدهها در گرفتاریسردرگمی انسان
جامعه همراه است. شواهد موجود در جامعه نشان از کاهش  لیمساتوجهی به مشکالت و قیدوبندی و بیمسئولیتی، بیاجتماعی، بی

مختلف است و تحقیقات بسیاری در سطح کشور کاهش نسبی اعتماد اجتماعی  یها سازمانمتفاوت و  یها هنیزماعتماد اجتماعی در 
ضمن سنجش اعتماد اجتماعی و گزارش کاهش یا افزایش  رسد یم نظرببه همین دلیل ضروری  اند دادهدر نزد اقشار مختلف را نشان 
اخیر اخبار حاکی از افزایش  یهاسالفعال در  یها سازمانبپردازیم. در میان  بر آن و تحلیل بیشتر ثرومنسبی آن، به بررسی عوامل 

 یبقرار دهد و بر  ریثاتتواند مشروعیت سازمان را تحت اجتماعی است و این امر می نیماتمیزان اعتراضات و شکایات از سازمان 
 است.  گرفته قرار یبررس مورداجتماعی در شهر رشت  نیماتواقعیت سازمان  نیا بنابرمردم به این سازمان دامن زند.  یاعتماد

جعفری نژاد و ) هاآنکه در میان  اند پرداختهمحققان داخلی و خارجی بسیاری در زمینه اعتماد اجتماعی به بحث و بررسی 
اجتماعی  نیمات( به بررسی اعتماد اجتماعی در سازمان 1391، محمدجعفر)(، 1394،میرشمشیری و هادی پیکانی)(، 1396،خوارزمی
. میرشمشیری و اند نمودهو فاقد مستمری  رانیبگ یمستمر. جعفری نژاد و خوارزمی بررسی خود را معطوف به دو گروه اند پرداخته

که همسو با  اندنموده. محمدجعفر نیز میزان اعتماد کارفرمایان را بررسی اند دادههادی پیکانی رفتار شهروندی را مورد کنکاش قرار 
 است. یبررس موردقیق ولی جدا از موارد تح

اجتماعی در شهر رشت و  نیماتبر میزان اعتماد اجتماعی مشتریان)مراجعین(  گذارر یثاتهدف تحقیق حاضر شناسایی عوامل 
 تیمسئول. به همین دلیل پس از بررسی ادبیات تحقیق متغیرهای انسجام اجتماعی، می باشدتحلیل فضایی آن در سطح محالت 

 دگرخواهانه، احساس امنیت اجتماعی، ارضای نیاز مشتریان، رضایت اجتماعی و بیگانگی اجتماعی یها شیگرااجتماعی،  یریپذ
و سعی شد در محدوده  شده ییشناسا)متغیر وابسته(  بر میزان اعتماد اجتماعی گذار ریثاتعوامل  عنوان به)متغیرهای مستقل( 

محله صف سر، معلولین و سلیمان داراب، پیر کالچای، کوی امام رضا، نخودچر، پاره بیجار، که شامل هشت  یبررس موردمطالعاتی 
در سطح  هاآن ریتأثبحث و بررسی گردد و تفاوت  شدهییشناساعوامل  ریثاتو به کمک پاسخگویان میزان  باشد یمآزاد، آج بیشه 

جی شد و نتایج آن نشان داد بر اساس نظر پاسخگویان پاسخگو نظرسن 365اطالعات از  یآور جمعمحالت بررسی گردد. جهت 
 میزان رضایت اجتماعی بیشترین و احساس امنیت اجتماعی کمترین میانگین را داراست.

جداگانه و اعتماد اجتماعی به کمک ضریب همبستگی پیرسون  طوربارتباط هر یک از متغیرها  ها داده یآور جمعپس از مرحله 
اجتماعی، رضایت اجتماعی، انسجام اجتماعی، ارضای نیاز  یریپذ تیمسئولان داد بین احساس امنیت اجتماعی، سنجیده شد. نتایج نش

اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد و این رابطه مستقیم  نیماتدگرخواهانه و میزان اعتماد اجتماعی به سازمان  یها شیگرامشتریان، 
. اما بین بیگانگی ابدی یماجتماعی افزایش  نیماتمیزان اعتماد به سازمان  آنهامیزان هر یک از  با افزایش دهد یمو مثبت بوده و نشان 

 ثروموجود ندارد. پس از مشخص شدن وجود رابطه به کمک تحلیل رگرسیون عوامل  یا رابطهاجتماعی و میزان اعتماد اجتماعی 
پس الزم است به کمک تحلیل  ،کند ینمآن را مشخص  ریثاتمیزان ت وجود رابطه ااثب رغم یعلشناخته شد زیرا ضریب همبستگی 

بوده است  ثرومبود غیر  شده شناختهشناسایی گردد. در این تحلیل بیگانگی اجتماعی که یک متغیر بدون رابطه  ثرومرگرسیون عوامل 
اجتماعی، رضایت اجتماعی و ارضای نیاز مشتریان بر تنها سه متغیر انسجام  اند داشتهو در میان متغیرهایی که با اعتماد اجتماعی رابطه 

. در ادامه برای نشان دادن بعد فضایی تحلیل، به بررسی متغیرهای مستقل و اند بوده ثروماجتماعی  نیماتمیزان اعتماد مشتریان 
محالت صف سر، پاره  به ترتیب دهد یموابسته در محالت مختلف به کمک تکنیک تاپسیس پرداخته شد. نتیجه این تکنیک نشان 

 .اند داشتهبیجار، معلولین و سلیمان داراب، کوی امام رضا، پیر کالچای، آزاد، آج بیشه و نخودچر بیشترین تا کمترین میزان اعتماد را 
 :گردد یممیدانی و درک موضوع در محدود مطالعه پیشنهادهایی ارائه  ها یبررسبا توجه به 

مانند  یاجتماع یبه سازمانها و نهادها یباشد، اعتماد اجتماع شتریافراد در جامعه ب نیب در یاجتماع تیهرچه احساس امن .1
در ابعاد مختلف و  تیامن شیافزا یبرا یجهت بسترساز نهیزم نی. در اابدی یارتقا م زیآنها ن نیدر ب یاجتماع نیسازمان تام

 یافراد جامعه م نیدر ب تیاحساس امن یها هیپا تیبا تقو یاجتماع زانیبرنامه ر ،یماعاعتماد اجت زانیم شیبه تبع آن افزا
و  یاعتماد اجتماع قیطر نیداده و از ا شیافزا یو دولت یخصوص ینهادها نیمردم و هم در ب نیتوانند اعتماد را هم در ب

خصوص ترویج الزم به نظر می رسد حوزه فرهنگی سازمان با تدوین برنامه فرهنگی در کنند. تیتقو زیرا ن یاعتماد نهاد
 مفاهیم ومقوله های امنیت اجتماعی تا با افزایش فرهنگ امنیت، زمینه ساز اعتماد بین مشتریان خود گردد.
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از آنجایکه بین انسجام اجتماعی و اعتماد به سازمان تامین اجتماعی رابطه معنادار وجود دارد ضروری به نظر می رسد  .2
و هنجارها و نظام ارزشی سازمان تامین اجتماعی را در بین مشتریان و اعضای  برنامه ریزان سازمان با برنامه ریزی مفاهیم

ان ترویج و درونی کرده تا با تقویت احساس تعلق خود به سازمان و برعکس زمینه ساز افزایش میزان تعامل و مشارکت 
اعتماد به سازمان امر به افزایش  شرکای سازمانی گردند و نتیجتا بستر انسجام اجتماعی میان شرکا و مشتریان فراهم و این

 ی نیز می تواند کمک شایانی داشته باشد.اجتماع نیتأم

ی بایستی به نیازهای بهداشتی، درمانی، خدماتی و بیمه ای کارکنان و اجتماع نیاعتماد به سازمان تأمبرای افزایش در میزان  .3
اد اجتماعی رابطه معنادار وجود دارد،به عبارتی یکی از مشتریان توجه الزم گردد، چرا که بین ارضای نیاز مشتریان و اعتم

راههای تقویت اعتماد اجتماعی ارضاء و رفع حوایج مشتریان است، لذا سازمان تامین اجتماعی هر چقدر بتواند نسبت به رفع 
 را بهتر فراهم نماید. نیازهای جامعه هدف خود بیشتر تالش نماید به همان میزان می تواند زمینه افزایش اعتماد مشتریان خود

های مختلف و از جمله تأمین به سازمان یاعتماد اجتماع زانیم تیتقو یمردم نهاد، برا یهااز توان سازمان یریگبهره .4
 ،ییزداو اشتغال یآموزآموزش و پژوهش، حرفه ،یو سرگرم یورزش ،یو هنر یفرهنگ یهاکارساز است. انجمناجتماعی 

مردم نهاد  یهاسازمان نیاز جمله ای عخدمات اجتما ،یاجتماع یهابیجوانان، آس ،یبارصندوق اعت ،یمذهب ،یحقوق
تک تک  گرخواهانهید یهاشیو ارتقاء حس گرا یها، توسعه ارتباطات اجتماعسازمان نیا یاصل فیاز وظا یکیهستند و 

 جامعه است. یاعضا

ن اعتماد اجتماعی تاثیر مستقیم دارند) احساس امنیت متغیرهای که در تبییهمه  در نظر گرفتن با  گرددیم شنهادیپ .5
نسبت به  ،اجتماعی، مسئولیت پذیری اجتماعی، رضایت اجتماعی، انسجام اجتماعی، نیاز مشتریان، گرایش دگرخواهانه و...( 

به سازمان  یاعتماد اجتماع متغییرهای مزبور اقدام تا زمینه تیتقو یبرا یو آموزش یفرهنگ یها برنامه یو اجرا نیتدو
 تامین اجتماعی فراهم گردد.

 

 منابع
بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در بین دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اراک (. 1392) .ژیال ،مشهدی ،آجرلی، مریم

 .(3)1392 ،فصلنامه دانش انتظامی مرکزی .91-92مسال اول سال تحصیلی ین
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