 334شناسنامه فرهنݡگی اجتماعی محالت شهر اصفهان

 -2-3گزارش تحلیلی منطقه 3
در این قسمت اطالعات شناسنامهی فرهنگی اجتماعی محالت مورد تحلیل ثانویه قرار گرفته است و نتایج آن در سه بخش
وضعیت اماکن و مرا کز فرهنگی اجتماعی ،وضعیت اجتماعی -اقتصادی و وضعیت سرمایهای این منطقه ارائه میگردد.

 -1-2-3وضعیت توزیع اماکن و مرا کز فرهنگی اجتماعی منطقه 3
 -1-1-2-3تحلیل وضعیت توزیع اماکن و مرا کز فرهنگی اجتماعی منطقه 3
گزارش حاضر به بررسی و مطالعهی وضعیت اماکن و مراکز فرهنگی اجتماعی منطقه سه میپردازد .در این بخش میزان
نیاز به مرا کز کالبدی در محالت به دو روش محاسبه میشود.
 )1شعاع عملکرد :بر طبق استانداردهای کتاب برنامهریزی شهری ،اگر شعاع عملکرد یک مرکز ،فاصلهی  nمتری باشد،
بدین معنا است که ا گر فردی در فاصلهی  nمتری از آن مرکز قرارگرفته باشد ،دسترسی وی به آن سهلالوصول خواهد بود.
 )2سرانهی جمعیت :در این روش میزان نیاز هر مرکز با مبنا قرار دادن سرانهی جمعیت شهر به ازای هر مرکز و تعداد مراکز
موجود محاسبه میشود .سپس میزان نیاز محالت در پنج ردهی بدون نیاز ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد خوشهبندی
میشوند.
با توجه به اینکه در روش شعاع عملکرد ،تراکم جمعیت در نظر گرفته نمیشود ،در اکثر مناطق نتایج دو روش بررسی شده
یکسان نیست و به نظر میرسد نتایج روش سرانهی جمعیت که نیازمندی را با توجه به تراکم جمعیت محالت مورد نظر
بررسی میکند ،از منطق قابل قبولتری برخوردار است.

 -1مسجد
مسجد در فرهنگ اسالمی ،جایگاه ویژه و ممتازی دارد که در آن انسان ناتوان و نیازمند با خضوع وکرنش در برابر عظمت
آفریدگار توانا و بینیاز با او ارتباط بر قرار میکند .مسجد در هر نقطهی جهان ،خانهی خدا و عظیمترین پایگاه فرهنگی و
معنوی و محلی برای سجود و عرض نیاز به درگاه قادر متعال است .میتوان گفت پس از کعبه که خانهی خدا و قبلهی
آمال و آرزوهای مسلمانان است ،مساجد مقدسترین مکانها میباشند.

بررسی میزان نیاز به مسجد در محالت
 )1شعاع عملکرد :شعاع عملکرد مسجد ،فاصلهی  400متری میباشد .با توجه به این شعاع 99 ،درصد از مساحت
محالت منطقه توسط مساجد پوشش داده شده است.
 )2سرانهی جمعیت :در شهر اصفهان به طور متوسط به ازای هر  2000نفر یک مسجد وجود دارد .تمامی محالت منطقه
سه در ردهی بدون نیاز قرار دارند .از این منظر میتوان گفت این منطقه نیاز به احداث مسجد ندارد.
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نقشه  -1-3میزان نیاز به مسجد در منطقه 3

 -2کانون فرهنگی هنری مسجد
کانونهای فرهنگی هنری مساجد شامل کانونهای ایجاد شده در مساجد هستند که به ارائهی خدمات فرهنگی ،مذهبی
و هنری میپردازند و زیرمجموعهی مراکز فرهنگی عمومی هستند.

بررسی میزان نیاز به کانون فرهنگی هنری مسجد
 )1شعاع عملکرد :شعاع عملکرد کانونهای فرهنگی هنری ،فاصلهی  400متری است .بر این اساس 70 ،درصد از
مساحت محالت منطقه سه تحت پوشش این شعاع قرار میگیرد.
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 )2سرانهی جمعیت :در شهر اصفهان به ازای هر  8000نفر یک کانون فرهنگی هنری وجود دارد .بدین ترتیب 64 ،درصد از
محالت این منطقه در ردهی بینیاز 21 ،درصد در ردهی نیازمندی کم و  14درصد در ردهی نیازمندی متوسط قرار گرفتهاند.

نقشه  -2-3میزان نیاز به کانون فرهنگی هنری در منطقه 3

 -3کتابخانه و سالن مطالعه
کتابخانه نهادی اجتماعی است که با ذخیرهسازی ،حفاظت و اشاعهی پیشینههای مکتوب ،دیداری ،شنیداری و
الکترونیکی با استفاده از خدمات کارکنان آموزشدیده در خدمت تعلیم و تربیت و توسعه سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی،
علمی و فرهنگی است.
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بررسی میزان نیاز به کتابخانه و سالن مطالعه
 )1شعاع عملکرد :کتابخانهها و سالنهای مطالعهی اصفهان بر طبق نظامنامهی مراکز فرهنگی ،ورزشی و تفریحی شهر
اصفهان بر حسب مساحت و تعداد کتاب به  5تیپ دستهبندی میشوند که به ترتیب شعاع عملکردهای آنها عبارتست
از :تیپ  3250 ،1متر؛ تیپ  1600 ، 2متر؛ تیپ  1300 ،3متر؛ تیپ  1000 ،4متر و تیپ  750 ، 5متر .با توجه به تیپبندی
کتابخانهها 100 ،درصد مساحت محالت منطقه تحت پوشش کتابخانههای این منطقه و مناطق همجوار قرار گرفتهاست.
 )2سرانهی جمعیت :شهر اصفهان  95کتابخانه و سالن مطالعه دارد که به ازای هر  21000نفر یک کتابخانه و سالن
مطالعه موجود میباشد .با توجه به جمعیت منطقه سه 64 ، ،درصد از محالت در ردهی بدون نیاز یا با نیازمندی کم،
 22درصد در ردهی نیازمندی متوسط و  14درصد در ردهی نیازمندی زیاد قرار گرفتهاند.

نقشه -3-3میزان نیاز به کتابخانه و سالن مطالعه در منطقه 3
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 -4مرکز فرهنگی آموزشی
مرا کز فرهنگی آموزشی با برخورداری از امکانات و تجهیزات الزم در امر آموزش ،اشاعهی فرهنگ ،هنر و مذهب فعالیت
میکنند.این مراکز شامل مرا کز تحت پوشش شهرداری و سایر ارگانها میباشند .مراکز تحت پوشش سایر ارگانها
عبارتست از :کانونهای پرورش فکری کودکان و نوجوانان و کانونهای آموزش و پرورش .حوزهی خدماترسانی این
دو دسته منحصر به کودکان و دانشآموزان میباشد .لذا در بررسی نیاز به مراکز فرهنگی آموزشی تنها مراکزی مورد بررسی
قرار میگیرند که حوزهی خدمات آنها شامل تمام شهروندان است.

بررسی میزان نیاز به مرکز فرهنگی آموزشی
 )1شعاع عملکرد :شعاع عملکرد مراکز فرهنگی آموزشی ،فاصلهی  600متری است .بدین ترتیب  19درصد از مساحت
محالت منطقه تحت پوشش مراکز فرهنگی هنری میباشد.
 )2سرانهی جمعیت :در شهر اصفهان به ازای هر  35000نفر یک مرکز فرهنگی آموزشی وابسته به شهرداری اصفهان
وجود دارد .با توجه به جمعیت منطقه سه 14 ،درصد از محالت در ردهی نیازمندی زیاد 29 ،درصد در ردهی نیازمندی
متوسط و  57درصد در ردهی بدون نیاز یا نیازمندی کم قرار گرفتهاند.
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نقشه -4-3میزان نیاز به مرکز فرهنگی آموزشی در منطقه 3

 -5مرکز ورزشی
با توجه به مشکالت زندگی شهری از جمله کمتحرکی ،ماشینیشدن و نبود فضای کافی برای فعالیت جسمی ،نیاز به
انجام فعالیتهای ورزشی افزایش یافته است و استفاده از امکانات ورزشی بخشی از فرهنگ فراغتی مردم را تشکیل
میدهد .مراکز ورزشی شامل مجموعههای ورزشی سرپوشیده ،فضاهای روباز و استخرها هستند .فضاهای سرپوشیده
یا بسته شامل سالنهای ورزشی و فضاهای باز شامل زمینها و مجموعههای ورزشی روباز میباشند.
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بررسی میزان نیاز به مرکز ورزشی سرپوشیده
 )1شعاع عملکرد :مرا کز ورزشی بر طبق نظامنامهی مراکز فرهنگی ،ورزشی و تفریحی شهر اصفهان بر حسب امکانات
به سه تیپ تقسیمبندی میشوند .مرا کز ورزشی سرپوشیدهی تیپ  1در مقیاس شهری تعریف میشوند .شعاع عملکرد
تیپ  2250 ،2متر و تیپ  1500 ، 3متر میباشد . .با توجه به این تیببندی 100 ،درصد مساحت محالت منطقه تحت
پوشش مراکز ورزشی سرپوشیده این منطقه و مناطق همجوار قرار میگیرد.
 )2سرانهی جمعیت :در سطح شهر اصفهان به طور متوسط به ازای هر  19000نفر یک مرکز ورزشی سرپوشیده وجود
دارد .در منطقه سه 71 ،درصد محالت در ردهی بدون نیاز یا نیازمندی کم و  14درصد در ردهی نیازمندی زیاد قرار دارند.

نقشه  -5-3میزان نیاز به مرکز ورزشی سرپوشیده در منطقه 3
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بررسی میزان نیاز به زمین ورزشی روباز
 )1شعاع عملکرد :زمینهای ورزشی روباز بر طبق نظامنامهی مراکز فرهنگی ،ورزشی و تفریحی شهر اصفهان بر حسب
امکانات به سه تیپ تقسیمبندی میشوند .مجموعههای روباز تیپ یک دارای شعاع عملکردی به اندازه پهنههای
جغرافیایی(منطقهی شهری شمالی ،جنوبی و  ) ...هستند .زمینهای روباز تیپ دو دارای شعاع عملکرد  600متر و
زمینهای روباز تیپ سه دارای شعاع عملکرد  300متر است .منطقه سه دارای یک زمین ورزشی روباز با شعاع عملکرد
محدود است و بنابراین شعاع عملکرد آن صفر منظور میشود.
 )2سرانهی جمعیت :به ازای هر  10000نفر مردان ،1یک زمین ورزشی روباز وجود دارد در منطقه سه 14 ،درصد محالت در
ردهی نیازمندی زیاد 43 ،درصد در ردهی نیازمندی متوسط و سایر محالت در ردههای بدون نیاز یا با نیازمندی کم قرار دارند.

نقشه  -6-3میزان نیاز به زمین ورزشی روباز در منطقه 3

 .1با توجه به اینکه استفادهکنندگان زمینهای ورزشی روباز در بیش از  90درصد موارد آقایان میباشند ،میزان نیاز به زمینهای
ورزشی روباز با توجه به جمعیت مردان محاسبه شده است.
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 -2-1-2-3جمعبندی وضعیت مرا کز و اماکن فرهنگی اجتماعی منطقه 3
جمعبندی وضعیت مرا کز و اماکن فرهنگی اجتماعی این منطقه به شرح جدول  38-3است.

جدول  -38-3جمعبندی وضعیت مرا کز و اماکن فرهنگی اجتماعی منطقه 3
سرانهی جمعیت (هزار

سطح پوشش

رتبه در بین مناطق (بر

محالت با نیاز زیاد و

(درصد)

اساس فراوانی)

خیلی زیاد

70

2

----

مرکز

تعداد

مسجد

239

0.46

2

54

19

54

0

نفر به یک مرکز)

1

کانون فرهنگی هنری مسجد

23

مرکز ورزیش سرپوشیده

8

14

کتاخبانه و سالن مطالعه

13

8

مرکز فرهنگی آموزیش
مرکز ورزیش روباز

1

5

99

1

6

----

قلعهطبره ،خواجو

100

3

قلعهطبره ،خواجو

100

1

قلعهطبره ،خواجو

9

قلعهطبره ،خواجو

ً
در رابطه با وضعیت مساجد باید به این نکته اشاره نمود که در شهر اصفهان حدودا به ازای هر  2000نفر و بر اساس
دادههای جدول  38-3در منطقه سه به ازای هر  460نفر یک مسجد وجود دارد ،به طوری که با داشتن  239مسجد
رتبهی اول را در میان مناطق دارا میباشد .بر همین اساس  99درصد از مساحت محالت این منطقه تحت پوشش مساجد
قرار گرفته است و هیچ محلهای با نیاز زیاد و خیلی زیاد وجود ندارد.
در رابطه با وضعیت کانونهای فرهنگی هنری مساجد ،منطقه سه در بین مناطق 15گانهی شهری دارای رتبهی دوم
است .این منطقه دارای یک کانون به ازای هر  5000نفر(در مقایسه با میانگین شهری 8000نفر) است و همچنین
سطح پوشش  70درصدی است .در رابطه با مراکز فرهنگی آموزشی باید به این نکته اشاره کرد که این مراکز تنها شامل
فرهنگسراها و خانههای فرهنگ تحت پوشش شهرداری است که به ارائهی خدمت به عموم شهروندان میپردازند .بر
این اساس در این منطقه به ازای هر  54000نفر یک مرکز وجود دارد که در مقایسه با میانگین شهری  35000نفر وضعیت
بسیار مناسبی را نشان نمیدهد؛ به طوری که رتبهی ششم را در میان مناطق دارد.
در رابطه با وضعیت مرا کز ورزشی سرپوشیده نیز باید گفت که این منطقه با دارا بودن هشت مرکز ورزشی سرپوشیده،
رتبهی سوم را در بین مناطق 15گانه دارد؛ به طوری که  100درصد مساحت محالت منطقه تحت پوشش این مراکز و
مرا کز مناطق همجوار قرار گرفته است .اما با توجه به شاخص سرانهی جمعیت آن ،محالت قلعهطبره و خواجو در ردهی
نیازمندی زیاد و خیلی زیاد قرار دارند .در رابطه با وضعیت زمینهای روباز در این منطقه ،با توجه به رویکرد محلهمحور
 . 1شاخص سرانهی جمعیت (هزار نفر به یک مرکز) نشان میدهد که در این منطقه به ازای هر چند هزار نفر یک مرکز وجود دارد.
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بودن این مرا کز و وجود فقط یک زمین ورزشی روباز و همچنین سرانهی جمعیت  54000در مقایسه با میانگین شهری
 10000نفر به ازای هر زمین ورزشی روباز ،میتوان وضعیت زمینهای روباز را در این منطقه ،بسیار نامناسب توصیف نمود.
بر اساس دادههای به دست آمده در رابطه با وضعیت پوششدهی کتابخانه و سالن مطالعه ،این منطقه با دارا بودن 13
کتابخانه ،رتبهی اول و سطح پوشش  100درصد را دارد؛ اما با توجه به شاخص سرانهی جمعیت آن ،محالت قلعهطبره
و خواجو در ردهی نیازمندی زیاد و خیلی زیاد قرار دارند.
در کلیهی موارد مذکور ،محالت دارای نیاز زیاد و خیلی زیاد مشخص شدهاند.

 -2-2-3وضعیت اجتماعی اقتصادی محالت منطقه 3
هدف اساسی در این قسمت ارائهی تصویری از مرزبندی اجتماعی اقتصادی محالت این منطقه میباشد .شاخصهای
پایگاه اجتماعی اقتصادی ،تلفیقی از متغیرهای مربوط به ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی شهروندان است که از طریق
نظرات خبرگی تعیین شده است.
شاخصهایی که در خوشهبندی محالت در نظر گرفته شدهاند ،عبارتند از:
 .1تحصیالت (شامل درجات مختلف تحصیالت عالی)
 .2شغل
 .3متراژ واحد مسکونی
 .4تعداد واحد مسکونی بر حسب تعداد خانوار ساکن
 .5تعداد خانوار بر حسب انواع تصرف و مالکیت
در ایــن بخش به تحصیالت و پایگاه اجتماعی اقتصادی محالت ایــن منطقه به عنوان مهمترین شاخصهای
نشاندهندهی وضعیت اجتماعی اقتصادی اشاره شده است.

 -1-2-2-3تحصیالت در منطقه 3
در ارتباط با تحصیالت میتوان به دو مفهوم «سواد» و «تحصیل» اشاره کرد .در تعریف سنتی« ،سواد» توانایی خواندن و
نوشتن است و یا توانایی به کار بردن زبان برای خواندن ،نوشتن ،گوشدادن و سخنگفتن ،ولی مفهوم نوین این واژه
به سطحی از توانایی فرد اشاره دارد که میتواند مفاهیم را بفهمد و انگارهها و اندیشههایش را تا جایی که میتواند در
جامعه سهیم باشد ،بیان کند« .تحصیل» از نظر مفهومی به معنای کسب علم و دانش است و از منظر عملیاتی به اخذ
مدرک آموزشی از موسسات آموزشی معتبر همچون مدارس ،دانشگاهها و ...گفته میشود« .تحصیالت تکمیلی یا عالی»
به عنوان بخشی از آموزش عالی در نظر گرفته میشود و شامل تحصیل برای درجه و یا دیگر مدارک تحصیلی است که
ً
الزاما به مدرک کارشناسی نیاز دارند .در اینجا سطح سواد به مفهوم سنتی و سطح آموزش عالی بر اساس میزان سالهای
تحصیل و مدرک دانشگاهی بیان شده است.
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نمودار  -11-3درصد جمعیت دارای تحصیالت عالی به جمعیت  18سال به باال در منطقه 3
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نمودار  11-3نرخ تحصیالت عالی را در محالت منطقه نشان میدهد .محلهی چرخاب و جویباره به ترتیب دارای
بیشترین و کمترین درصد جمعیت دارای تحصیالت عالی در منطقه میباشند که در نقشهی  7-3نیز قابل مشاهده است.
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نقشه  -7-3درصد جمعیت دارای تحصیالت عالی در منطقه 3

 -2-2-2-3پایگاه اجتماعی اقتصادی محالت منطقه 3
ا کثر جامعهشناسان معتقدند که در همه جوامع انسانی نابرابری وجود دارد .هر چه افراد در یک جامعه بتوانند از بختها و
فرصتهای زندگی استفاده کنند از موقعیت و پایگاه باالتری برخوردار میشوند .بنابراین تفاوتهای اجتماعی -اقتصادی
عالوه بر پدید آوردن طبقات مختلف در جامعه ،ایجاد یک سلسله مراتب اجتماعی نیز مینمایند .طبقاتی در مراتب باالی
اجتماع و طبقاتی که از کمترین فرصتهای زندگی برخوردارند ،در سطح زیرین جامعه قرار میگیرند (الگویی در تعیین
پایگاه اجتماعی اقتصادی افراد و سنجش تحرک اجتماعی با تکیه بر مطالعهی موردی شهر تهران.)1378 ،
در تعیین پایگاه اجتماعی -اقتصادی محالت شهر اصفهان ،با توجه به متغیرهای تعریف شده ،کل شهر به شش گروه
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تقسیمبندی شد ،به طوری که محالت واقع شده در هر گروه بیشترین تجانس اجتماعی و اقتصادی را با یکدیگر و
بیشترین تفاوت را با محالت سایر گروهها داشتهباشند.

جدول  -39-3پایگاه اجتماعی اقتصادی محالت منطقه 3
مراتب پایگاه اجتماعی اقتصادی فراوانی
پاینی پاینی

0

متوسط پاینی

2

باال

6

پاینی

متوسط باال
باالی باال

0

درصد فراوانی

محالت

0

----

0

15

----

جویباره ،شهشهان

5

35

سرچشمه ،سرتاوه ،امحدآباد ،سنبلستان ،امامزاده امساعلیل

1

7

چرخاب

43

نقش جهان ،گلزار ،قلعه طبره ،ملک ،خواجو ،باغکاران
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بر اساس یافتههای جدول  ،39-3هیچکدام از محالت منطقه سه در پایگاههای پایین پایین و پایین قرار نگرفتهاند و
ا کثر محالت در پایگاه متوسط باال و باال قرار دارند .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که محالت منطقهی مذکور نسبت به
محالت کل شهر از وضعیت اجتماعی و اقتصادی خوبی برخوردار هستند.

الف) تحلیل وضعیت اجتماعی اقتصادی منطقه 3
براساسپژوهشهایانجامشدهوبهمنظور درکبهترمحلههایمختلفدر مناطقشهراصفهانمیتواننمودار تیپشناسی
را با مختصات محلی ویژه برای هر یک از محالت ترسیم نمود .مختصات هر محله ،نقطهای است که نشان میدهد پایگاه
اجتماعی -اقتصادی آن محله از یک سو و میزان مهاجرت آن از سوی دیگر در چه نقطهای از نمودار قرار گرفته است .در
نتیجه میتوان با توجه به این مختصات ،سیاستهای محلی را برای بهبود شرایط فرهنگی محلهها عملیاتی نمود.

نمودار  -12-3تیپشناسی محلههای منطقه 3

نمودار  12-3متشکل از دو بردار افقی و عمودی است که در بردار افقی پایگاه اجتماعی -اقتصادی و در بردار عمودی
مهاجرت نشان داده شده است .چهارده محلهی منطقه سه با توجه به پایگاه اجتماعی -اقتصادی و میزان مهاجرت،
نقاط مشخصی را بر روی نمودار به خود اختصاص دادهاند که مختصات هر محله به حساب میآیند .همانگونه که در
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نمودار آشکار است ،دوازده محله شامل احمدآباد ،امامزاده اسماعیل ،باغکاران ،چرخاب ،خواجو ،سرتاوه ،سرچشمه،
سنبلستان ،قلعه طبره ،گلزار ،ملک و نقش جهان در قسمت راست و پایین نمودار قرار گرفتهاند؛ به این معنا که هر
ً
دوزاده محله از پایگاه اجتماعی -اقتصادی نسبتا باال و مهاجرت پایین برخوردارند .در صورتی که دو محلهی شهشهان
و جویباره در قسمت چپ و پایین نمودار قرار دارند .یعنی در پایگاه اجتماعی -اقتصادی پایینتری نسبت به محلههای
دیگر قرار دارند .محلههای احمدآباد ،امامزاده اسماعیل ،سرتاوه ،سرچشمه و سنبلستان با مختصات ( )+1،-3دارای
پایگاه اجتماعی -اقتصادی متوسط به باال و میزان مهاجرت بسیار پایین هستند .محلههای خواجو ،قلعهطبره ،گلزار،
ملک و نقش جهان نیز با مختصات ( )+2،-3دارای پایگاه اجتماعی -اقتصادی باال و مهاجرت بسیار پایینی هستند.
محلهی باغکاران با مختصات ( )+2،-2پایگاه اجتماعی -اقتصادی باال و مهاجرت پایینی دارد .در میان همهی محلهها،
چرخاب با مختصات ( )+3،-3دارای باالترین ترین پایگاه اجتماعی -اقتصادی و پایینترین میزان مهاجرت است.

تیپشناسی محلههای منطقه سه از نظرگذران اوقات فراغت
کارهایی که افراد در چهار محلهی مختلف منطقه سه به منظور گذران اوقات فراغت انجام میدهند از جمله متغیرهایی
است که با  51گویه در پژوهش سبک زندگی سنجیده شده است .برای اینکه بتوان فهم بهتری از نحوهی گذران اوقات
فراغت در محلههای مختلف این منطقه داشت 51 ،گویهی مورد نظر در دو بعد فراغت مذهبی و فراغت غیرمذهبی در نظر
گرفته شدهاند .برای این منظور ،گویههای گوشکردن به تالوت قرآن ،مداحی ،سفر زیارتی ،رفتن به مکانهای مذهبی و...
به عنوان بعد مذهبی و گویههای گوش کردن به موسیقی پاپ ،لسآنجلسی ،تماشای سریالهای ترکی و آمریکای التین،
شرکت در مهمانیهای مختلط و ...به عنوان بعد غیرمذهبی اوقات فراغت سنجیده شدند .در پژوهش سبک زندگی ،چهار
محله از منطقه سه شامل جویباره ،نقش جهان ،گلزار و خواجو مورد بررسی قرار گرفتهاند .میانگین اوقات فراغت مذهبی در
محلههای نقش جهان و خواجو متوسط و در محلههای جویباره و گلزار پایین است .اوقات فراغت غیرمذهبی در هر چهار
غیرمذهبی دو محلهی جویباره و گلزار تفاوت معناداری
محله نیز متوسط است .بنابراین ،میان اوقات فراغت مذهبی و
ِ

وجود دارد .نکتهی قابل توجه این است که گلزار پایینترین میزان اوقات فراغت مذهبی را در میان همه محلههای موجود
در مناطق 15گانهی اصفهان ،به خود اختصاص داده است .به نظر میرسد در نگاه نخست ،علل قابل تبیینی برای این
موضوع وجود ندارد و الزم است که برای اطمینان ،بررسی بیشتری صورت گیرد تا علل این امر آشکار شود .محلهی گلزار با
 81درصد افراد بومی ،محلهای غیرمهاجر به حساب میآید و به لحاظ پایگاه اجتماعی -اقتصادی نیز در سطح باالیی قرار
ً
ً
دارد .با توجه به پژوهشهای انجام شده ،محلههایی از این تیپ ،غالبا اوقات فراغت مذهبی متوسط و یا نسبتا پایین
داشتهاند ،به همین دلیل چنین کاهشی در میزان اوقات فراغت نیاز به تبیین نظری دارد.

تیپشناسی محلههای منطقه سه از نظر مصرف رسانهای
مصرف رسانهای در پژوهش سبک زندگی با  24گویه سنجیده شده است .برای بررسی دقیقتر الگوی مصرف رسانهای
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در محلههای مختلف ُنه گویهی آن حذف و تنها  15گویه شامل چت کردن ،استفاده از بازیهای رایانهای ،فعالیت در
شبکههای اجتماعی ،تماشای شبکههای ماهوارهای اعم از ُمد و فشن ،تماشای شبکههای خبری ،شبکههای موسیقی،
شبکههای سرگرمی ،شبکههای عمومی و غیره بررسی شدند .بر همین اساس در میان چهار محلهی بررسی شده در منطقه
سه ،محلههای نقش جهان و خواجو دارای میانگین متوسط مصرف رسانهای هستند که باالترین میانگین مصرف
رسانهای در میان چهار محله است .بنابراین ،میان محلههای نقش جهان و خواجو و دو محلهی دیگر جویباره و گلزار
که از میانگین مصرف رسانهای پایینی برخوردارند ،تا حدودی تفاوت معناداری وجود دارد.

تیپشناسی محلههای منطقه سه از نظر ورزش
در مورد میزان فعالیتهای ورزشی افراد نیز با استناد به پژوهش سبک زندگی ،میتوان به بررسی محلههای مختلف
پرداخت .در این پژوهش ،ورزش با ده گویه شامل حضور منظم در باشگاههای ورزشی ،پیادهروی و دویدن ،کوهنوردی،
شنا ،شرکت در کالسهای ایروبیک ،دوچرخهسواری ،استفاده از وسایل ورزشی در منزل یا پارکها و شرکت در ورزش
همگانی مورد سنجش قرار گرفته است .با توجه به این پرسشها ،در مورد میزان فعالیتهای ورزشی در میان چهار
محلهی مختلف منطقه سه ،تفاوت معناداری وجود ندارد و هر چهار محله از میانگین ورزشی پایینی برخوردارند.

ب) استراتژی فرهنگی به منظور بهبود فرهنگی محلههای منطقه 3
با توجه به نمودار باال ،میتوان چهار تیپ اصلی  A,B,C,Dرا مطرح نمود .تیپهای  Aو  Cدر سمت راست نمودار و
تیپهای  Bو  Dدر سمت چپ نمودار قرار میگیرند .با توجه به شاخصهای موجود ،چهار تیپ ایدهآل محلهای را
میتوان توصیف نمود که عبارتست از:
تیپ  :Aپایگاه اجتماعی  -اقتصادی باال و مهاجرت باال
تیپ  :Cپایگاه اجتماعی  -اقتصادی باال و مهاجرت پایین
تیپ :Bپایگاه اجتماعی  -اقتصادی پایین و مهاجرت باال
تیپ :Dپایگاه اجتماعی  -اقتصادی پایین و مهاجرت پایین
در نمودار مرتبط به منطقه سه ،محلهی چرخاب با پایینترین میزان مهاجرت و باالترین پایگاه اجتماعی -اقتصادی،
جزء تیپ ایدهآل  Cقرار میگیرد .در نقطهی مقابل محلههای جویباره و شهشهان نزدیک به تیپ  Dقرار دارند ،یعنی
ً
دارای پایگاه اجتماعی -اقتصادی نسبتا پایین و مهاجرت بسیار پایین هستند .سایر محلهها با مختصاتی نزدیک به
تیپ  Cقرار دارند .به طور کلی میتوان منطقه سه را در قالب تیپ  Cدر نظر گرفت .از سویی ،با توجه به مختصات محلی
هر یک از محالت منطقه سه ،میتوان دو استراتژی کلی را ترسیم نمود -1 :استراتژی حفظ وضع موجود -2 ،استراتژی
تغییر وضع موجود .برای دو محلهی جویباره و شهشهان الزم است که استراتژی تغییر وضع موجود را پیاده کرد .جهت
سیاستهای بهبود فرهنگی در این محلهها به سمت راست و بر روی نمودار افقی است.
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ج) جمعبندی وضعیت اجتماعی و اقتصادی منطقه 3
جمعبندی وضعیت اجتماعی و اقتصادی این منطقه به شرح جدول  40-3است.

جدول  -40-3جمعبندی وضعیت اجتماعی و اقتصادی منطقه 3
محالت با حداکثر نرخ تحصیالت عالی
محالت با حداقل نرخ تحصیالت عالی
مناطق مشابه از نظر نرخ تحصیالت عالی
انحراف معیار نرخ تحصیالت عالی
میانگین نرخ تحصیالت عالی

31.42

درصد
درصد

32

گروه شغلی غالب
متراژ واحد مسکونی غالب

مساحت(مترمربع)

مناطق مشابه از نظر پایگاه اجتماعی اقتصادی
انحراف معیار پایگاه اجتماعی اقتصادی
میانگین پایگاه اجتماعی اقتصادی

اقتصادی

8.94

24

نام

محالت با حداقل پایگاه اجتماعی

4,8,13

درصد

نحوهی غالب مالکیت مسکونی

اقتصادی

جویباره

67

نوع

محالت با حداکثر پایگاه اجتماعی

چرخاب

رده

نام
رده

نام

مناطق با پایینترین سرمایهی اقتصادی
مناطق با باالترین سرمایهی اقتصادی
مناطق مشابه 1از نظر سرمایهی اقتصادی

ملکی زمنی و بنا
کارکنان خدمایت و فروشندگان
 100تا 150
1,4,6,13
0.26

4.37

باالی باال
چرخاب

متوسط پاینی

جویباره ،شهشهان
14
5

1,4,8,12,13

همانگونه که در جدول  40-3مشاهده میشود ،میانگین نرخ تحصیالت عالی منطقه سه  31/42میباشد که حدود
 6واحد از میانگین شهری ( ،)25/68بیشتر است .از سوی دیگر ،میزان انحراف معیار که بیان کننده میزان اختالف و
پراکندگی محالت از نظر نرخ تحصیالت عالی است ،در حدود نصف انحراف معیار شهری ( )15/14میباشد .بنابراین
 .1مناطق مشابه به وسیلهی خوشهبندی مشخص شدهاند.
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محالت این منطقه دارای همگنی بیشتری نسبت به کل شهر هستند.
همچنین میانگین نمره پایگاه اجتماعی اقتصادی محالت منطقه سه  4/37میباشد که در مقایسه با میانگین
ً
شهری ( )4/07به اندازه  0/3واحد بیشتر است .از سویی ،انحراف معیار متغیر مذکور در این منطقه تقریبا نصف انحراف
معیار شهری است که نشاندهندهی مشابهت بسیار زیاد محالت این منطقه از نظر پایگاه اجتماعی اقتصادی نسبت
به کل شهر میباشد.

 -3-2-3وضعیت سرمایهای در منطقه 3
این بخش از گزارش مربوط به تحلیل متغیرهای سرمایهی اجتماعی ،سرمایهی فرهنگی و دینداری در مناطق پانزدهگانهی
اصفهان و محلههای آن و ارتباط بین این متغیرها در این محلهها است .به عبارت دیگر در این گزارش ابتدا تالش شده
است وضعیت مناطق پانزدهگانهی شهر اصفهان و محلههای چهارگانهی 1آنها در خصوص سرمایهی اجتماعی ،سرمایهی
فرهنگی و دینداری در قالب یک پیوستار و در ادامه با ترسیم یک مدل که دارای دو محور عمودی و افقی است ،مشخص
گردد .سپس مختصات مربوط به هر یک از محلهها در هر نوبت با مدنظر قرار دادن ارتباط میان دو متغیر از متغیرهای فوق
مشخص میگردد .به منظور تعیین جایگاه هر یک از محلهها ،در پیوستار مربوط به هر متغیر و مختصات دو متغیر با هم از
دادههای مربوط به پژوهش سبک زندگی استفاده شده است ،به این معنا که با تعیین میانگین نمونهای مربوط به هر یک
از این متغیرها به عنوان نقطهی ارزیابی ،قضاوت در خصوص وضعیت آنها در مناطق و محلهها و همچنین مقایسهی
زوجی بین آنها جایگاه هر یک از این محلهها در پیوستار مربوط به متغیرها مشخص و در نهایت با مدنظر قرار دادن ارتباط
زوجی این متغیرها با هم جایگاه هر یک از محلهها در مختصات مربوط به مدل پیشنهادی تعیین گردیده است.

تحلیل با توجه به میانگین پیراستهی نمونهای
با توجه به اینکه هر یک از متغیرهای سرمایهی اجتماعی ،سرمایهی فرهنگی و دینداری دارای میانگین نمونهای است،
در جدول زیر میانگین پیراستهی نمونهای متغیرهای فوق در شهر اصفهان با استفاده از دادههای مربوط به پژوهش
سبک زندگی محاسبه گردیده و از این طریق میزان سرمایهی اجتماعی ،سرمایهی فرهنگی و دینداری مناطق و محلههای
شهر اصفهان مورد ارزیابی قرار گرفته است.

 - 1با توجه به اینکه دادههای مربوط به چهار محله از هر منطقه موجود است بنابراین تحلیل متغیرها در این محالت چهارگانه
به انجام میرسد و در ادامه با توجه به همگن بودن ویژگیهای محلهها در مناطق ،اطالعات مربوط به این چهار محله
به سایر محلههای مشابه در منطقه مربوطه تعمیم داده میشود.
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جدول  -41-3میانگین پیراستهی متغیرهای سرمایهی اجتماعی ،فرهنگی و دینداری در منطقه 3
متغیر

سرمایهی اجتماعی

سرمایهی فرهنگی (مهارت فرهنگی)
دینداری

میانگین نمونهای
64
15

93

با توجه به مقادیر جدول باال در خصوص متغیر سرمایهی اجتماعی ،میانگین فرضی  ،64نقطهی برش میزان سرمایهی
اجتماعی در نمونهی آماری مورد مطالعه است ،به این معنا که میزان سرمایهی اجتماعی باالتر از عدد  64و دارای تفاوت
معنادار ( )Sig≥ 0/05با این عدد بیانگر سرمایهی اجتماعی باالتر از متوسط ،میزان سرمایهی اجتماعی پایینتر از عدد
 64و دارای تفاوت معنادار ( )Sig≥ 0/05با آن بیانگر سرمایهی اجتماعی پایینتر از متوسط و در نهایت میزان سرمایهی
اجتماعی باالتر و پایینتر از عدد  64و دارای تفاوت غیرمعنادار ( )Sig ≤ 0/05با این عدد و همچنین میزان سرمایهی
اجتماعی برابر با این عدد در نمونهی آماری بیانگر سرمایهی اجتماعی در حد متوسط است.
در ارتباط با متغیر سرمایهی فرهنگی ،میانگین فرضی  ،15نقطهی برش میزان سرمایهی فرهنگی در نمونهی آماری
مورد مطالعه است ،به عبارت دیگر میزان سرمایهی فرهنگی باالتر از عدد  15و دارای تفاوت معنادار ( )Sig≥ 0/05با این
عدد بیانگر سرمایهی فرهنگی باالتر از متوسط ،میزان سرمایهی فرهنگی پایینتر از عدد  15و دارای تفاوت معنادار (0/05
≥ )Sigبا آن بیانگر سرمایهی فرهنگی پایینتر از متوسط و در نهایت میزان سرمایهی فرهنگی باالتر و پایینتر از عدد 15
و دارای تفاوت غیرمعنادار ( )Sig≤ 0/05با این عدد و همچنین میزان سرمایهی فرهنگی برابر با این عدد در نمونهی
آماری بیانگر سرمایهی فرهنگی در حد متوسط است.
در خصوص متغیر میزان دینداری ،میانگین فرضی  ،93نقطهی برش میزان دینداری در نمونهی آماری مورد مطالعه
است .به عبارت دیگر میزان دینداری باالتر از عدد  93و دارای تفاوت معنادار ( )Sig≥ 0/05با این عدد ،بیانگر میزان
دینداری باالتر از متوسط ،میزان دینداری پایینتر از عدد  93و دارای تفاوت معنادار ( )Sig≥ 0/05با آن بیانگر دینداری
پایینتر از متوسط و در نهایت میزان دیندرای باالتر و پایینتر از عدد  93و دارای تفاوت غیرمعنادار ( )Sig≤ 0/05با این
عدد و همچنین میزان دینداری برابر با این عدد در نمونهی آماری بیانگر میزان دینداری در حد متوسط است.

 -1-3-2-3تحلیل وضعیت سرمایهای در منطقه 3
در جداول زیر با استفاده از آزمون آماری تی تکنمونهای ،1میانگین سرمایهی اجتماعی ،سرمایهی فرهنگی و دینداری
این منطقه و محلههای چهارگانهی آن (جویباره ،نقش جهان ،گلزار ،خواجو) برآورد و تفاوت این میانگینها با میانگین
1. One Sample T test
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نمونهای ،با مدنظر قرار دادن  5درصد خطا یا  95درصد اطمینان مشخص شده است.
سرمایهی اجتماعی :برآورد میانگین متغیر سرمایهی اجتماعی در منطقه سه و محلههای چهارگانهی آن به شرح
جدول  42-3است.

جدول  -42-3برآورد میانگین متغیر سرمایهی اجتماعی در منطقه  3و محلههای آن
منطقه

عنوان

3

کد

جویباره
304

نقش جهان
307

خواجو

گلزار

313

309

(سرمایهی اجتماعی-سطح معناداری) 0/344 65/21 0/075 65/77 0/668 63/48 0/000 58/34 0/199 63/18

با استناد به مقادیر جدول  42-3میتوان گفت میانگین متغیر سرمایهی اجتماعی در منطقه سه و محلههای نقشجهان،
گلزار و خواجو تفاوت معناداری با میانگین نمونهای ندارند ()Sig < 0/05؛ در حالیکه میانگین سرمایهی اجتماعی در
محلهی جویباره دارای تفاوت معنادار با میانگین نمونهای است ( .)Sig > 0/05به عبارت دیگر میانگین سرمایهی
اجتماعی در محلهی جویباره به طور معناداری پایینتر از میانگین نمونهای است .بنابراین در مجموع میتوان گفت
میانگین سرمایهی اجتماعی در منطقه سه شهر اصفهان و محلههای نقشجهان ،گلزار و خواجو در حد متوسط شهر
اصفهان و در محلهی جویباره پایینتر از متوسط شهر اصفهان برآورد میشود.
به منظور بررسی تفاوت بین محلههای منطقه سه در خصوص سرمایهی اجتماعی و مشخص کردن جایگاه این محلهها
در پیوستار سرمایهی اجتماعی از آزمون تعقیبی دانکن و توکی استفاده گردید .برآوردهای مربوط به این آزمون در جدول
 43-3منعکس شده است.

جدول  -43-3جایگاه محلههای منطقه  3در پیوستار سرمایهی اجتماعی
سرمایهی باال

----

سرمایهی متوسط

نقشجهان /گلزار /خواجو

جویباره

سرمایهی پاینی

همانگونه که پیوستار سرمایهی اجتماعی نشان میدهد ،محلهی جویباره در سمت چپ پیوستار و سایر محلههای
این منطقه (نقشجهان ،گلزار ،خواجو) در وسط پیوستار سرمایهی اجتماعی قرار دارند .به عبارت دیگر با مدنظر قرار
دادن مولفههای سنجش سرمایهی اجتماعی (هنجاری و ارتباطی) به عنوان مبنای تعیین جایگاه محلهها در پیوستار
سرمایهی اجتماعی ،میتوان گفت میانگین این مولفهها در بین شهروندان ساکن در محلههای نقشجهان ،گلزار و
خواجو در حد متوسط و در بین شهروندان محلهی جویباره پایینتر از حد متوسط شهر اصفهان است.
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سرمایهی فرهنگی :برآورد میانگین متغیر سرمایهی فرهنگی در این منطقه و محلههای آن به شرح جدول  44-3است.

جدول -44-3برآورد میانگین متغیر سرمایهی فرهنگی در منطقه  3و محلههای آن
منطقه

عنوان
کد

(سرمایهی فرهنگی-سطح معناداری) 14/37

3

0/061

جویباره
304

12/47

0/000

نقش جهان
307

17/35

0/000

گلزار
9/07

309

خواجو
0/000

313

18/01

0/000

مقادیر جدول  44-3بیانگر این است که میانگین متغیر سرمایهی فرهنگی در منطقه سه تفاوت معناداری با میانگین
نمونهای ندارد ( .)Sig < 0/05میانگین سرمایهی اجتماعی در محلههای جویباره و گلزار به طور معناداری پایینتر از
میانگین نمونهای و در محلههای نقشجهان و خواجو به طور معناداری باالتر از میانگین نمونهای است (.)Sig > 0/05
به عبارت دیگر میانگین سرمایهی فرهنگی در منطقه سه در حد متوسط ،در محلههای جویباره و گلزار پایینتر از حد
متوسط و در محلههای نقشجهان و خواجو باالتر از حد متوسط برآورد میشود.
جهت بررسی تفاوت بین محلههای منطقه سه در خصوص سرمایهی فرهنگی و مشخص کردن جایگاه این محلهها
در پیوستار سرمایهی فرهنگی از آزمون تعقیبی دانکن و توکی استفاده گردید .برآوردهای مربوط به این آزمون در جدول
 45-3منعکس شده است.

جدول  -45-3جایگاه محلههای منطقه  3در پیوستار سرمایهی فرهنگی
سرمایهی باال

----

نقشجهان

خواجو

سرمایهی متوسط
----

جویباره

گلزار

----

سرمایهی پاینی

پیوستار سرمایهی فرهنگی بیانگر این است که محلههای نقش جهان و خواجو در سمت راست پیوستار (سرمایهی
فرهنگی باال) و محلههای جویباره و گلزار در سمت چپ پیوستار (سرمایهی فرهنگی پایین) قرار دارند .به عبارت دیگر با
مدنظر قرار دادن مهارتهای فرهنگی (نواختن موسیقی ،هنرهای دستی ،گرافیک ،خوشنویسی ،عکاسی ،فیلمبرداری،
مهارت نوشتن ،صحبت در جمع ،استدالل و متقاعد کردن ،مذاکره و گفتوگو کردن) به عنوان مولفههای اصلی سنجش
سرمایهی فرهنگی ،میتوان گفت میانگین این مهارتها در بین شهروندان محالت نقشجهان و خواجو باالتر از حد
متوسط شهر اصفهان و در بین شهروندان محلههای جویباره و گلزار پایینتر از متوسط شهر اصفهان قرار دارد.
دینداری :برآورد میانگین متغیر دینداری در این منطقه و محلههای آن به شرح جدول  46-3است.
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جدول -46-3برآورد میانگین متغیر دینداری در منطقه  3و محلههای آن
منطقه

عنوان
کد

جویباره

3

(دینداری-سطح

95/35

معناداری)

نقش جهان

304

0/002

94/48

307

0/124

98/33

0/000

خواجو

گلزار
309

96/14

313

0/060

91/86

0/553

برآوردهای مربوط به جدول  46-3بیانگر این است که میانگین دینداری در منطقه سه و محلهی نقشجهان به طور
معناداری باالتر از میانگین نمونهای است ( )Sig > 0/05و در محلههای جویباره ،گلزار و خواجو تفاوت معناداری با میانگین
نمونهای ندارد ( .)Sig < 0/05در نتیجه میزان دینداری در منطقه سه شهر اصفهان و محلهی نقش جهان باالتر از حد
متوسط و در سایر محلهها (جویباره ،گلزار ،خواجو) در حد متوسط شهر اصفهان برآورد میشود.
جهت بررسی تفاوت بین محلههای منطقه سه در خصوص دینداری و مشخص کردن جایگاه این محلهها در پیوستار
دینداری از آزمون تعقیبی دانکن و توکی استفاده گردید .برآوردهای مربوط به این آزمون در جدول  47-3منعکس شده
است.

جدول  -47-3جایگاه محلههای منطقه  3در پیوستار دینداری
سرمایهی باال

----

نقشجهان

سرمایهی متوسط

جویباره /خواجو /گلزار

----

سرمایهی پاینی

پیوستار مربوط به دینداری محلههای منطقه سه بیانگر این است که محلهی نقش جهان در سمت راست پیوستار
دینداری (دینداری باال) و سایر محلهها (جویباره ،خواجو ،گلزار) در وسط پیوستار دینداری (دینداری متوسط) قرار دارند .به
عبارت دیگر باید گفت میزان دینداری شهروندان محلهی نقشجهان در راستای سه بعد (احساسی ،پیامدی و مناسکی)
باالتر از میانگین شهر و در سایر محلههای این منطقه (جویباره ،خواجو ،گلزار) در حد متوسط شهر اصفهان برآورد میشود.
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 -2-3-2-3مدل سرمایهی فرهنگی  -سرمایهی اجتماعی منطقه 3
در خصوص ارتباط بین سرمایهی اجتماعی و سرمایهی فرهنگی با توجه به مبانی نظری و تجربی موجود میتوان گفت
این سرمایهی فرهنگی است که سرمایهی اجتماعی را تحت تأثیر قرار میدهد ( )Flora, 2005و به عبارتی سرمایهی
فرهنگی میتواند در جهت شکلگیری و تقویت سرمایهی اجتماعی عمل نماید ،به این معنا که افراد با سرمایهی فرهنگی
باال سرمایهی اجتماعی باالیی نیز دارند.

نمودار  -13-3مختصات محلههای منطقه  3با توجه به متغیرهای سرمایهی فرهنگی  -سرمایهی اجتماعی

مختصات محلههای منطقه سه در نمودار  13-3بیانگر این است که محلههای نقشجهان و خواجو در مختصات
سرمایهی فرهنگی باال /سرمایهی اجتماعی متوسط ،محلهی گلزار در مختصات سرمایهی فرهنگی پایین /سرمایهی
اجتماعی متوسط و محلهی جویباره در مختصات سرمایهی فرهنگی پایین /سرمایهی اجتماعی پایین قرار دارد .در
نتیجه مختصات سرمایهی فرهنگی -اجتماعی محلههای منطقه سه با مبانی نظری و تجربی مرتبط با رابطهی بین
دو متغیر سرمایهی فرهنگی -اجتماعی همسو است.

 -3-3-2-3مدل سرمایهی فرهنگی -دینداری منطقه 3
با مروری بر مبانی نظری و تجربی مرتبط با سرمایهی فرهنگی و دینداری ،نظریه یا پژوهشی که به رابطهی مستقیم
بین دو متغیر دینداری و سرمایهی فرهنگی اشاره کرده باشد ،یافت نشد .ولی با این حال در خصوص رابطهی دینداری
با مهارتهای روانشناختی مربوط به سرمایهی فرهنگی میتوان گفت دینداری باالی خانواده و فرد میتواند زمینهای
در جهت تقویت این مهارتها باشد.
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نمودار  -14-3مختصات محلههای منطقه  3با توجه به متغیرهای سرمایهی فرهنگی  -دینداری

با مدنظر قرار دادن جایگاه محلههای منطقه سه در مختصات سرمایهی فرهنگی -دینداری میتوان گفت محلهی
نقشجهان در مختصات سرمایهی فرهنگی باال /دینداری باال ،محلهی خواجو در مختصات سرمایهی فرهنگی باال/
دینداری متوسط و محلههای جویباره و گلزار در مختصات سرمایهی فرهنگی پایین /دینداری متوسط قرار دارند.

 358شناسنامه فرهنݡگی اجتماعی محالت شهر اصفهان

 -4-3-2-3مدل سرمایهی اجتماعی  -دینداری منطقه 3
بر اساس مبانی نظری و تجربی مرتبط با سرمایهی اجتماعی و دینداری ،نهادهای مذهبی از طریق پیامهایی که به
اعضای جامعه ارسال میدارند ،نظامهایی که فراهم میکنند ،شبکههای اجتماعی که ایجاد مینمایند و حمایتهای
اجتماعی که نسبت به سایر اعضا روا میدارند ،میتوانند به عنوان منشأ و مبنایی در جهت ایجاد و تقویت سرمایهی
اجتماعی عمل کنند ( .)Putnam, 2006مطالعات صورتگرفته در ایران نیز حاکی از این است که بین ابعاد دینداری با
مؤلفههای سرمایهی اجتماعی رابطهی مستقیم و معناداری وجود دارد.

1

نمودار  -15-3مختصات محلههای منطقه  3با توجه به متغیرهای سرمایهی اجتماعی  -دینداری

با توجه به مختصات سرمایهی اجتماعی -دینداری در نمودار  15-3میتوان گفت محلهی نقشجهان در مختصات
سرمایهی اجتماعی متوسط /دینداری باال ،محلههای گلزار و خواجو در مختصات سرمایهی اجتماعی متوسط /دینداری
متوسط و محلهی جویباره در مختصات سرمایهی اجتماعی پایین /دینداری متوسط قرار دارد  .در نتیجه جایگاه
محلههای منطقه سه در مختصات سرمایهی اجتماعی -دینداری همسو با مبانی نظری مربوط به رابطهی بین این
دو متغیر است.

 .1در این خصوص میتوان به نتایج پژوهشهای (الوانی و نقوی1380 ،؛ گنجی1382 ،؛ ناطقپور و فیروزآبادی1384 ،؛ موسوی،
 ،1385افشانی و همکاران )1390 ،اشاره کرد.

ݡگزارش پژوهشها 359

 -5-3-2-3جمعبندی وضعیت سرمایهای منطقه 3
در جدول  ،48-3میانگین سرمایهی فرهنگی ،اجتماعی و دینداری در منطقه سه و حد باال و پایین این مقادیر ،همچنین
مناطق دارای سرمایهی پایین ،سرمایهی باال و سرمایهی مشابه با این منطقه جهت مقایسه درج شده است.

جدول  -48-3جمعبندی وضعیت سرمایهای منطقه 3
عنوان
سرمایهی فرهنگی

سرمایهی اجتماعی
دینداری

میانگین در

حد پایین

مناطق دارای

مناطق دارای

منطقه

میانگین

میانگین

پایین

سرمایهی باال

سرمایهی مشابه

45.3

17

105

14

12 ،11 ،9

15 ،10 ،7 ،6

3.34

18.51

1

حد باالی مناطق دارای سرمایهی

6

9

30

14

14 ،13 ،10 ،7 ،6 ،5

6 ،5
2

15 ،11 ،10 ،9 ،7 ،2
15 ،12 ،11 ،9 ،8 ،4 ،1

مطابق جدول  ،48-3میانگین سرمایهی فرهنگی و اجتماعی در منطقه سه به حد پایین و میانگین دینداری به حد باال
نزدیکتر است .همچنین این منطقه از لحاظ سرمایهی فرهنگی مشابه با مناطق دو ،هفت ،نه ،ده ،یازده و پانزده ،از
لحاظ سرمایهی اجتماعی مشابه با مناطق شش ،هفت ،ده و پانزده ،و از لحاظ وضعیت دینداری مشابه با مناطق یک،
چهار ،هشت ،نه ،یازده ،دوازده و پانزده است.

