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  چكيده
اي از آيات خداوند. اخيراً طيف وسيعي از مطالعات همچون هاي خلقت و نشانهست از زيبايياي افرهنگي جلوهتنوع 

اند. به عالوه شهر خالق و طبقه خالق بر نقش تنوع فرهنگي در رشد اقتصادي و  افزايش خالقيت و نوآوري تأكيد كرده

بيانيه تنوع «با مصوب نمودن زمان آيسسكو و سا »تنوع فرهنگي«هايي همچون يونسكو با انتشار اعالميه جهاني سازمان

اند. با توجه ها بر نقش محوري فرهنگ و تنوع فرهنگي تأكيد كرده، ضمن به رسمت شناختن همه فرهنگ»فرهنگي اسالمي

اجتماعي را در سطح -اجتماعي، اين تحقيق در پي آن است تا براي نخستين بار تنوع فرهنگي-به نقش محوري تنوع فرهنگي

اجتماعي از شاخص تنوع شانون و براي تحليل -هاي ايران موردسنجش و تحليل قرار دهد. براي سنجش تنوع فرهنگياستان

شده است. استفاده GISافزار هاي داغ در نرمهاي موران جهاني، موران محلي انسلين و تحليل لكهفضايي آن از شاخص

طيف بسيار متنوع، متنوع، نسبتاً  5اجتماعي در -يبي تنوع فرهنگيهاي ايران در شاخص تركدهد كه استانها نشان مييافته

هاي كردستان، هاي قم، البرز و تهران در طيف بسيار متنوع و استانكه استانطوريگيرند بهقرار مي همگنمتنوع، تنوع پايين و 

شوند. همچنين ها پراكنده ميير طيفها در ساگيرند و بقيه استانقرار مي همگنآذربايجان شرقي، اردبيل و زنجان در طيف 

شده اي پراكندهصورت خوشهاجتماعي به-دهد تنوع فرهنگينتايج حاصل از تحليل فضايي آماره موران جهاني نشان مي

-كه در زمينه شاخص تركيبي تنوع فرهنگيهاي تحليل موران محلي انسلين مؤيد اين مطلب است عالوه يافتهاست. به

دهند كه عالوه بر اينكه خود داراي باالترين ) را ميHHالبرز، تهران، قم و اصفهان باهم يك خوشه باال (استان  4اجتماعي 

اجتماعي بااليي برخوردارند. -ها نيز از تنوع فرهنگياجتماعي در بستر ايران هستند بلكه همسايگان آن-مقدار تنوع فرهنگي

ها تشكيل يك خوشه پايين تر از آنتنهايي كمي پايينستان كردستان بهدر مقابل استان آذربايجان شرقي و اردبيل باهم و ا

)LLدهند.جوار خود خبر ميهاي هماجتماعي خود و استان-دهند و از پايين بودن مقدار تنوع فرهنگي) را مي  
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  مقدمه

ها را ها و زبان) و تفاوت رنگ13حجرات/(كند اجتماعي اشاره مي-متعال در قرآن كريم بر تنوع فرهنگي خداوند

(سازمان آموزشي، علمي  1سازمان آيسسكوداند. در همين راستا هايي براي عالمان و انديشمندان مي) نشانه22روم/(

در چهارمين » بيانيه تنوع فرهنگي اسالمي«نمودن با مصوب  و فرهنگي اسالمي وابسته به سازمان كنفرانس اسالمي)

ها، بر )، ضمن به رسميت شناختن همه فرهنگ2004اجالس وزراي فرهنگ كشورهاي اسالمي در الجزاير (دسامبر 

 عنوانبهاين بيانيه آمده است كه فرهنگ اسالمي  4. در ماده ه استها تأكيد كردضرورت تعامل فعال با ديگر تمدن

ها تاريخي، فرهنگ پيشرفت، خالقيت، دانش و عمل بوده و همواره به تنوع احترام گذاشته و با آنهاي سرمايه

ها، رغم زبانها در جهان بزرگ اسالم، عليزيستي آنهاي مختلف و همها و تمدنمراوده داشته است. تنوع فرهنگ

است كه اسالم همواره در  صدرسعههاي مختلف، بهترين گواه تاريخي براي فرهنگ گفتگو و ها و تمدنفرهنگ

. در سطح )Islamic Declaration on Cultural Diversity, 2004( ها و اعصار مختلف خواستار آن بوده استبرهه

، »تنوع فرهنگي«فرهنگي براي توسعه و تنظيم اعالميه جهاني  هايسياستسازمان يونسكو، با تدوين المللي نيز بين

كند. در اين اعالميه، تنوع فرهنگي  تأكيدي توسعه ملي كشورها، به نقش محوري فرهنگ تالش كرده در راهبردها

 هايآزاديمبناي حقوق بشر و  بايد بتوانند از حقوق فرهنگي خود بر هاگروهبه اين معناست كه تمامي افراد و 

منبعي براي تبادل، نوآوري  نوانعشده: به). در ماده يك اين اعالميه بيان1383(وحيد،  شوند مندبهرهاساسي انسان 

، تنوع ترتيباينبهو خالقيت، تنوع فرهنگي به همان اندازه براي بشريت مفيد است كه تنوع زيستي براي طبيعت. 

همچنين  .هاي حال و آينده به رسميت شناخته و تأييد شودفرهنگي ميراث مشترك بشري است و بايد به نفع نسل

سرچشمه  عنوانبهميراث فرهنگي ) و تنوع فرهنگي و 3(ماده  عاملي براي توسعه نعنوابهتنوع فرهنگي  بر نقش

عالوه طيف وسيعي از مطالعات همچون شهر خالق و طبقه خالق بر نقش شده است. به) اشاره7(ماده  خالقيت

 دخصوص رشد اقتصادي و  افزايش خالقيت و نوآوري تأكيددارنمنطقه اي به-تنوع فرهنگي در رشد شهري

)Bellini, 2013; Florida, 2002; Glaeser, 2001; Jacobs, 1961; Manacorda, 2006; Sassen, 2001; Siebel, 

2011, Van Winden, 2007(. ها، اديان و مهاجران كشورهاي مختلف بوده كشور ما از ديرباز محل تجمع اقوام، زبان

مالً روشن است كه انجام هرگونه تحقيقي در مورد اجتماعي بااليي برخوردار است. كا-است و از تنوع فرهنگي
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هاي هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي، توسعه، خالقيت و نوآوري و ... و تحليل و تبييننقش تنوع فرهنگي در عرصه

اجتماعي -ها نيازمند داشتن آماري دقيق از ميزان تنوع و داشتن سازوكاري براي سنجش تنوع فرهنگيمرتبط با آن

ديگر بديهي است كه انجام هرگونه تحقيق در زمينه نقش تنوع فرهنگي در عبارت. بهكشور ايران استدر بستر 

هاي مرتبط با آن هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي، توسعه، خالقيت و نوآوري و ... و تحليل و تبيينعرصه شاخص

زمند سنجش تنوع فرهنگي و اجتماعي نيا در سطح كشور و به عبارت دقيق تر درك، تحليل و تبيين ساختار جامعه

و تدوين سازوكاري براي اين سنجش است. در همين راستا اين تحقيق بر آن است تا براي اولين با در ايران با 

هاي مورداستفاده در علوم زيستي و طبيعي براي سنجش تنوع زيستي، سازوكاري را براي سنجش استفاده از روش

هاي اجتماعي را در سطح استان-هاي ايران فراهم آورد و تنوع فرهنگياستان تنوع فرهنگي و اجتماعي در سطح

ايران مورد سنجش و با استفاده از روش هاي تحليل فضايي مورد تحليل و بررسي قرار دهد و بنياني را براي 

  هايي كه به دنبال درك، تحليل و تبيين ساختار جامعه هستند، فراهم آورد.پژوهش

  نظري چارچوب مفهومي و

هم در طبيعت و هم جامعه  تواندمي هاتفاوتتعريف گردد و  هاتفاوت عنوانبه تواندميچيست؟ تنوع  2تنوع

مشاهده شود. از ديدگاه اكولوژيكي، تنوع به گوناگوني اشكال مختلف زندگي در داخل يك اكوسيستم معين (تنوع 

مختلف زندگي در  هايسبكگي، آن به گوناگوني در از ديدگاه اجتماعي و فرهن كهدرحاليزيستي) اشاره دارد، 

نژاد، فرهنگ، مليت، جنس،  زبان، ازلحاظمردم  هايتفاوتجامعه (تنوع فرهنگي) اشاره دارد. جامعه متنوع است و 

و بسياري از  هاارزشاقتصادي، ساختار خانواده، -اجتماعي هايتفاوت، دين، قوميت، ناتواني، تأهلسن، وضعيت 

فرهنگي مهمي بين مردم همچون زبان، نوع پوشش  هايتفاوتبسيار و گوناگون باشد. همچنين  تواندمير موارد ديگ

-Baycan( دهدميبا طبيعت را تشكيل  هاآناز اخالق و نحوه برخورد  هاآنوجود دارد كه مفهوم مشترك  هاسنتو 

Levent, 2010, p. 568(.  

شود كه از افرادي اي گفته ميو جامعه متنوع به جامعه كلمه تنوع در معناي ساده به معناي گوناگوني است؛

زمينه هاي نژادي، قومي، مذهبي، جنسي، آموزشي، نوع پيششده كه اعضاي آن از يكديگر در بسياري از جنبهتشكيل
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 Paulus(اي فردي و هزاران متغير ديگر متفاوت استههاي فرهنگي، زمينهبيني)، ارزشجهان( شناختيسبكبنيادي، 

& Nijstad, 2003(.  

 تواندميزندگي بر روي زمين ضروري است، اين  بلندمدتبراي بقاي  شودميدر مقايسه با تنوع زيستي كه گفته 

 هايفرهنگحيات انساني ضروري است و در كل حفاظت از  بلندمدتاستدالل شود كه تنوع فرهنگي براي بقاي 

ضروري است. يونسكو در اعالميه جهاني طبيعي براي حيات  هاياكوسيستمو  هاگونهحفاظت از  اندازهبهبومي 

كه تنوع زيستي براي طبيعت ضروري است، تنوع فرهنگي براي  طورهمان« كندميبيان  2001تنوع فرهنگي در سال 

  .)Matsuura, 2005( »بشريت اساسي و ضروري است

عنوان حامالن اصلي اين دانش و دارايي اصلي جامعه تنوع اجتماعي، موجب انتقال دانش ضمني در ميان مردم به

آيد. چراكه تنوع و گوناگوني ساكنان و كنشگران اقتصادي منجر به تسهيل ارتباطات متقابلي دانايي به شمار مي

اصطالح تنوع . )Van Winden, Van den Berg, & Pol, 2007(گرددهاي جديد ميشود كه منجر به توليد ايدهمي

و ادغام مهاجران است. شهرها  هاتفاوتيك وضعيت تعدد و عدم تجانس و به رسميت شناختن  دهندهنشان معموالً

فرهنگي، تنوع اغلب  ازلحاظ. گيرندميمربوط به تراكم قرار  هايبحث، اغلب در مركز هاگرهو  هاگاهتجمع  عنوانبه

در نظر  شدنجهانيفرايند  امانبييكي از پيامدهاي  عنوانبهو همچنين  مدرنيسمپست هايويژگييكي از  عنوانبه

  . كندميمختلف در سراسر مرزهاي ملي ادغام  هايفرهنگكه افراد و  شودميگرفته 

هستند و چگونه تحت شرايط  هاانساناين تصور كه تنوع چيزي مطلوب است به برخي فرضيات پيشين درباره آنچه 

، فدراليسم به مثالعنوانبهاما نظرات درباره ارزش ذاتي اين تصور متفاوت است.  ؛داللت دارد، كنندميخاص عمل 

و عقايد اجازه ظهور  هاايدهمدل سياسي است، چراكه آن به انواع معيني از تنوع  تريندموكراتيك هابرخيعقيده 

اما به  ؛)Vormann, 2014( شودمياعي ، بنابراين منجر به تعادل در قدرت و منافع و ايجاد مساوات اجتمدهدمي

منجر به پيامدهاي نامطلوب اجتماعي همچون نابرابري شود.  تواندميعقيده برخي ديگر تنوع به همان اندازه 

 عمدتاًو ديگر جوامع چند فرهنگي،  متحدهاياالتكه فقدان نهادهاي رفاهي در  كنندميستدالل ا هاآن مثالعنوانبه

كه موفقيت تنوع شهري  دهدميمختلف نژادي و قوميتي است. تحقيقات نشان  هايگروهبين  اعتماديبينتيجه 

و  3اجتماعي هايتنششامل  همآن كهطوريبهبه زمينه فرهنگي و جغرافيايي شهرها وابسته است.  ايعمده طوربه

براي جيكوبز شهرهاي بزرگ، متمركز،  .)Kihato, 2010; Pestieau & Wallace, 2003( هم نوآوري اجتماعي است

ت كه تنوع شهري او معتقد اس. )Jacobs. Jane, 1961, p. 15( متنوع و هماهنگ با نيازهاي ساكنانشان هستند
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و  كندميتنوع ساكنان و انواع بازيگران اقتصادي تعامل بين اين افراد را تسهيل  كهچون. دهدميخالقيت را افزايش 

معياري براي سنجش درجه گشودگي شهرها در نظر  عنوانبهتنوع را  )2002( . فلوريداكندميجديد توليد  هايايده

كه قرار گرفتن  كنندميعي از افراد را بر اساس قوميت، مليت، نژاد و جنس جذب متنو هايگروه هاييمكان. گيردمي

 هايمكانكه شهرها  سازدميروشن  مي به روي اين افراد دارند. امينآسان و موانع ورودي ك هاآندر  بااستعدادافراد 

جديد شناخته  هايديدهپ عنوانبهاغلب  فرهنگي چندجوامع و شهرهاي  كهدرحالياصلي تنوع فرهنگي هستند. 

. چندين مطالعه تجربي به اين نتيجه رسيده است كه تنوع گرددبرميپيش  هاقرنبه  هاآن هايريشهولي  شوندمي

. شودميفوق خالق  هايبخشيا حداقل باعث رشد ، )E. L. Glaeser et al., 1995( شودميباعث رشد شهرها 

ل الگوهاي اشتغال شهري را در تكام )1995بي تنوع و تخصص، گليسر و همكاران (نس هايمزيتبراي ارزيابي 

. همچنين شودميدريافتند كه تنوع، رشد اشتغال شهري را موجب  هاآنبررسي كردند.  متحدهاياالتشهرهاي 

 جديد و نوآور مهم است هايفعاليتتنوع شهري براي جذب  كهنشان دادند  )1992(هندرسون و همكاران 

)Duranton & Puga, 2001, p. 1456(.   

نژادي، قومي و فرهنگي همگن هستند. اين  ازلحاظاز شهرهايي هستند كه  ترموفقاقتصادي  ازلحاظشهرهاي متنوع 

به طوري كه . كندميقدرتمند اقتصادي را به شهر جذب  هايگروهتنوع  اوالًدو دليل داشته باشد.  تواندميموضوع 

شده است  فرهنگي براي ارائه بيروني يك شهر، در رقابت شديد با ديگر شهرها سازي برندتنوع تبديل به يك ابزار 

 ،اخير هايسال. دوما در دهدميجوان مهاجر افزايش  ايه اي حرفهكه جذابيت شهر را براي افراد متخصص و 

ت شهري مديري كه توسط صورتبديندستخوش تغييرات اساسي گرديده است  شناختيمعرفت ازلحاظتنوع 

كه متصديان و  دهدميدر مورد آلمان نشان  4كه مشاهدات ماتياس روداتز طورهماناست.  قرارگرفته مورداستفاده

. اين مورد در مورد بينندمي مولد تنوع هايمكان عنوانبهمهاجرپذير شهر را  هايبخشمديران امور شهري 

 عنوانبهتنوع  ديگرعبارتبه. )Rodatz, 2012, p. 70( آتالنتيك شمالي صادق است اياالتو ديگر  متحدهاياالت

 .شودميگسترش بازار نيروي كار ارزان شهري در نظر گرفته 

و اجتماعي كارآمدتر است يا  فرهنگي ازلحاظكليدي اين است كه يك جامعه متنوع  سؤالاز ديدگاه اقتصادي، اما 

تنوع فرهنگي و اجتماعي  طوركليبهاست.  لبه دويك جامعه همگن؟ جواب روشن و بديهي نيست و به همان اندازه 

در دسترس براي توليد، مصرف و نوآوري، مزاياي بالقوه ايجاد  هايمهارتافزايش تنوع كاالها، خدمات و  وسيلهبه

متفاوت موجب  هايروشو  هاارزش، هامهارت وسيلهبهدر طول تاريخ، مهاجران همواره  .)Lazear, 1999( كندمي

                                                           
4- Mathias Rodatz 
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. شودميجديد  هايشيوهو  هاايدهخود منجر به تكامل  اينوبهكه اين امر به  اندشدهافزايش سرمايه خالق شهرها 

 دهدميقرار  تأثيرا را تحت مثبتي ظرفيت نوآوري و خالقيت شهره طوربهاين ايده كه تنوع فرهنگي و اجتماعي 

در مطالعات توسعه اين . )Siebel, 2011( است قرارگرفته موردبحثتوسط محققان توسعه شهري  ايگسترده طوربه

و  كنندميخارجي را جذب  بااستعدادكه افراد  ايگشودهاست كه مناطق  قرارگرفته تأكيدموضوع به كرار مورد 

 و نوآوري بيشتري هستند وريبهره، داراي گشايندميدرهاي خود را به روي جريان دانش و تكنولوژي خارجي 

)Ernst & Kim, 2002(.  

  ) آمده است.1اين عرصه در جدول ( نظرانصاحباقتصادي تنوع در نظر  تأثيرات

  اين عرصه نظرانصاحباقتصادي تنوع در نظر بعضي از  تأثيرات - 1 جدول

)Jacobs. Jane, 1961(  

تجاري، موارد فرهنگي، ساكنان،  هايفعاليتتنوع عامل كليدي موفقيت شهر است: تنوع 

، استعدادها، نيازها و حتي وسواس، موتور توسعه شهري هاسليقهو همچنين تنوع  بازديدكنندگان

  هستند.

)E. L. Glaeser et 

al., 2001; Quigley, 

1998(  
  جذاب شهرها است. هايويژگيتنوع كاالها و خدمات مصرفي در دسترس، يكي از 

)Sassen, 2001(   تنوع فرهنگي ساكنانش است.» شهرهاي جهاني«ويژگي كليدي  

)E. L. Glaeser, 

Scheinkman, & 

Shleifer, 1995(  
  است. همبسته نابا رشد شهري  اساساًركيب و تبعيض نژادي ت

)R. Florida, 2002; 

E. L. Glaeser et al., 

2001(  

 بنياندانشرشد  اندازچشمبنابراين سرمايه خالق و  كندميتنوع به جذب كارگران دانش كمك 

  .دهدميشهرها را افزايش  بلندمدت

)Ottaviano & Peri, 

2006(  

  بيشتري دارند. وريبهرهدر يك محيط فرهنگي متنوع  متحدهاياالتمتوسط شهروندان  طوربه

  بيشتر براي بوميان همراه است. وريبهرهبا دستمزدهاي باال و  درواقع ترغنيتنوع 

)Manacorda et al., 

2006(  
  در ارتباط است. وريبهرهمثبتي با  طوربهدر انگلستان تنوع 

)Putnam, 2007(   كندميكمك  متحدهاياالتاجتماعي در  تأمين نظامبهمالي  ازلحاظكارگران مهاجر جوان.  

)D’Amuri, 

Ottaviano, & Peri, 

2010(  
  در ارتباط است. وريبهرهمثبتي با  طوربهدر آلمان تنوع 

)Bellini et al., 2013(   ط است.در سراسر كشورهاي اتحاديه اروپا در ارتبا وريبهرهمثبتي با  طوربهتنوع  
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  )Baycan-Levent, 2010, p. 572(: منبع
  

  روش پژوهش

-و روش انجام آن توصيفي گيردميتوسعه اي قرار -كاربردي هايپژوهشهدف در دسته  ازنظرپژوهش حاضر 

در اين پژوهش براي  اسنادي صورت پذيرفته است.-كتابخانه اي صورتبهتحليلي است. گردآوري اطالعات 

-مربوط به تنوع فرهنگي هاياخصشي سنجش تنوع فرهنگي اجتماعي از شاخص تنوع شانون و براي تحليل فضاي

 )،Moran I( جهاني شاخص موران، )Spatial autocorrelation( فضايي خودهمبستگي هايروشاجتماعي از 

 است. شدهاستفاده )Hot Spot Analysisداغ ( هايلكهو تحليل  )Anselin Local Moran I( آنسلين محلي موران

زباني، تنوع اديان و درصد -جتماعي از آمار سه شاخص تنوع قوميا-براي سنجش تنوع فرهنگي تفصيلي طوربه

 عمومي فرهنگ هايشاخص سنجش و بررسي طرح"از كتاب است كه آمار شاخص اول  شدهاستفادهمتولدين خارج 

، شدهتهيهكه به سفارش شوراي فرهنگ عمومي كشور  "كشور كلبه مربوط گزارش): ثبتي غير هايشاخص( كشور

 هايشماريو براي آمار دو شاخص بعدي از تمام  )1390(شوراي فرهنگ عمومي كشور،  ديده استاستخراج گر

  است. شدهاستفاده 1390سال  مركز آمار ايران در

  شاخص تنوع شانون

اين شاخص بر مبناي نظريه ارتباطات و ناشي از يك پرسش مشترك در ارتباطات است: چگونه كلمه يا حرف 

 شودمي گيرياندازه Hتابع شانون  وسيلهبهكنيم؟ عدم قطعيت  بينيپيشارتباط را  بعدي را در يك پيام و

)2003Spellerberg, Fedor, (.  در  هاگونهاست كه براي سنجش تنوع  هاييشاخصشاخص تنوع شانون يكي از

گاريتم طبيعي نسبت محاسبه و در ل pi هاگونهتعداد  كلبه i. در اين شاخص نسبت گونه شودميجامعه بكار گرفته 

  :شودميضرب  -1جمع شده و در  هاگونهدر بين  شدهحاصل. عدد گرددمي) ضرب Lnpiمذكور (

H= -∑ ���
��1 ��	�  

H =ميزان تنوع شانون                             pi = نسبت گونهi هاگونهتعداد  كلبه  

Lnpi  =ر جامعهلگاريتم طبيعي درصد ويژگي موردنظر د  
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  فضايي يخودهمبستگ

. آزمون دنكنيمرا با يكديگر بررسي  يانقطه يهاعيتوزفضايي ارتباط ميان  يخودهمبستگآزمون  يهاروش

باشند و يا وقايعي كه  قرارگرفته ياخوشه صورتبه يانقطهفضايي هنگامي مثبت است كه وقايع  يخودهمبستگ

 ، مقدار مشابهي دارند.اندقرارگرفتهكه در فاصله دورتري از هم  ييهاآننزديك يكديگر قرار دارند در مقايسه با 

هاست. گيري آنكه يكي از مسائل اصلي توزيع فضايي، چگونگي الگوي توزيع و عوامل مؤثر بر شكلازآنجايي

شده است. ابزار تحليل ، از شاخص موران استفادهاجتماعي-تنوع فرهنگي هايشاخصالگوي براي درك بهتر 

ودهمبستگي فضايي موران به بررسي خودهمبستگي فضايي بر اساس مكان و مقدار خصيصه موردنظر عوارض خ

دهد كه الگوي پراكنش عوارض با در نظر گرفتن مقادير خصيصه موردمطالعه پردازد. اين ابزار نشان ميجغرافيايي مي

صورت دهد كه آيا عوارض بهليل نشان مياي يا پراكنده برخوردار است. نتايج حاصل از اين تحاز الگوي خوشه

  ).61: 1390 (عسگري، اندشدهاي در فضا پراكندهتصادفي، پراكنده يا خوشه

ـ      . ضـريب  روديمـ ار زان تجمـع و فشـردگي از پـراكنش بـه كـ     ضريب موران: اين ضـريب نيـز بـراي سـنجش مي

  ):Tsai, 2005, 146( شوديمزير تعريف  صورتبهموران 
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، مقدار ياخوشه+ بيانگر الگوي كامالً 1 قدار، مشوديم+ محاسبه 1تا  -1با توجه به اينكه ضريب موران بين مقادير 

و هر چه اين ضريب مقدار  باشديمبيانگر الگوي يكنواخت و پراكنده  -1صفر بيانگر الگوي تصادفي و مقدار 

  .باشديمو هرچه مقدار پائين تري داشته باشد، بيانگر پراكنش بيشتر  ياخوشهباالتري داشته باشد بيانگر الگوي 

براي تشخيص  تواندنمي، اما دهدميرا نشان   كلي متغير بنديخوشهموران عمومي فقط  يآمارهبا توجه به اينكه 

 از محلي ايهتفاوت فضايي الگوي	همسايگي استفاده شود. براي آشكارسازي يمحدودهالگوي ارتباط فضايي در 

 هر رابين مقادير فضايي تفاوت شاخص اين. شودمي استفاده انسلين محلي موران فضايي خودهمبستگي يآماره

موران محلي شكل  يآماره. نمايدميآن را نيز ارزيابي  داريمعنيكرده و  گيرياندازه مجاورش هايسلول و سلول

  .موران عمومي است يآماره يشدهتجزيه 
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 )Anselin Local Moran I( ن محلي آنسلينشاخص مورا

 شدهمحاصره نامشابهعوارض  وسيلهبه موردنظرمنفي عارضه  I+ است. در 3و  -3در موران محلي شاخص موران بين 

 نامندمي بنديخوشهو  شدهمحاصرهعوارض مشابه  يوسيلهبهمثبت عارضه  I، در شودميناميده  خوشه ناو 

  :شودميرابطه موران محلي آنسلين چهار نوع اتحاد فضايي مطرح ). در 74: 1390(عسگري، 

 ترپايينپايين (ارزش -پايين -ب  باالي همسايگي هايارزشباال (باالتر از ميانگين): مشاركت -ارزش باال -الف 

  سايگيباالي هم باارزشباال: ارزش پايين در مشاركت -پايين -ج  پايين همسايگي هايارزشاز ميانگين): مشاركت 

  .پايين همسايگي باارزشپايين: ارزش باال در مشاركت -باال -د

هستند كه از  هاييمكانو دو ارزش بعدي  كندميرا منعكس  بنديخوشهدو ارزش اولي وابستگي مثبت يا 

  ).Ko-Wan et al., 2005: 20( دهدميكه اين همبستگي منفي را نشان  اندمتفاوت همسايگانشان

  )Hot Spot Analysisغ (دا يهالكهتحليل 

محاسبه  هاداده) را براي كليه عوارض موجود در Getis-Ord Giاورد جي استار (-داغ، آماره گتيس يهالكهتحليل 

. اين ابزار در اندشدهيبندخوشهمقادير زياد يا كم  هادادهكه در كجاي  دهديمنشان  شدهمحاسبه z. امتياز كنديم

مقادير باال  ياعارضه. اگر كنديمقرار دارند نگاه  اشيگيهمسارچوب عوارضي كه در حقيقت به هر عارضه در چا

آماري نباشد. براي اينكه يك  ازنظرممكن است يك لكه داغ معنادار  ييتنهابهداشته باشد جالب و مهم است ولي 

قرار  اشيگيهمسادر  آماري معنادار باشد بايد هم خودش و هم عوارضي كه ازنظرعارضه لكه داغ تلقي شود و 

نسبي با جمع كل  طوربه) يك عارضه و همسايگانش Local Sumدارند داراي مقادير باال باشند. جمع محلي (

از جمع محلي مورد انتظار بيشتر باشد  اييرمنتظرهغزياد و  طوربهجمع محلي  كه يزمان. شوديممقايسه  هاعارضه

به دست خواهد آمد (عسگري،  zامتياز  يجهدرنتتصادف دانست،  يجهدرنتن را باشد كه نتوان آ يااندازهبهو اختالف 

1390 :75(  

  هايافته

  ايران هاياستانسنجش تنوع اجتماعي در 

تنوع  هايشاخصاست.  شدهاستفادهتنوع  هايشاخصاجتماعي از -در اين تحقيق براي سنجش تنوع فرهنگي

تنوع در  گيرياندازه. توانايي براي دهندميدر يك جامعه ارائه  هاگونهاطالعات مهمي درباره كميابي و فراوان بودن 
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 گيرياندازهتنوع،  هايشاخصاين روش يك ابزار مهم براي محققان است كه سعي در درك ساختار جامعه دارند. 

موجود)  هاينهگوتعداد  مثالعنوانبهتنوع بيش از غناي گونه ( هايشاخصدر يك جامعه است.  هاگونهرياضي تنوع 

مختلف را در نظر  هايگونههمچنين فراواني نسبي  هاآن. دهندمياطالعات بيشتري درباره تركيب جامعه ارائه 

 شدهاستفادهاجتماعي از شاخص تنوع شانون وينر -خاص براي سنجش تنوع فرهنگي طوربه. در اين تحقيق گيرندمي

 .گيردميقرار  مورداستفاده ايگونهو تنوع است كه در علوم زيستي براي سنجش تنوع زيستي 

زباني -مربوط به شاخص تنوع شانون طي گرديده و تنوع قوميبا توجه به مراحل  هااستاندر اولين مرحله تنوع قومي زباني 

  .)5تا  2(جداول  5است آمدهدستبه هااستان

  و زباني در تنوع قومي piمحاسبه  –2 جدول

  ساير  شمالي  لر  لوچب  عرب  كرد  ترك  فارس استان

 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.982 0.014  آذربايجان شرقي

 0.011 0.000 0.000 0.000 0.000 0.217 0.764 0.008 آذربايجان غربي

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.004 0.985 0.011 اردبيل

.0 0.000 0.061 0.000 0.010 0.000 0.071 0.844 اصفهان 301  

 0.011 0.044 0.032 0.000 0.006 0.074 0.362 0.471 البرز

 0.017 0.000 0.109 0.000 0.000 0.874 0.000 0.000 ايالم

 0.005 0.000 0.021 0.000 0.041 0.000 0.010 0.923 بوشهر

 0.012 0.055 0.021 0.001 0.000 0.018 0.303 0.590 تهران

 0.005 0.000 0.566 0.000 0.000 0.000 0.122 0.307 چهارمحال و بختياري

 0.000 0.000 0.000 0.007 0.000 0.000 0.000 0.993 خراسان جنوبي

 0.012 0.002 0.000 0.003 0.003 0.040 0.040 0.900 خراسان رضوي

 0.022 0.033 0.000 0.000 0.000 0.461 0.206 0.278 خراسان شمالي

.0 0.337 0.010 0.025 0.320 خوزستان 000  0.303 0.000 0.005 

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.989 0.011 زنجان

 0.008 0.046 0.001 0.000 0.000 0.008 0.015 0.921 سمنان

 0.016 0.000 0.000 0.650 0.000 0.004 0.000 0.330 سيستان و بلوچستان

 0.020 0.000 0.080 0.000 0.000 0.000 0.100 0.800 فارس

 0.000 0.020 0.000 0.000 0.000 0.040 0.530 0.410 نقزوي

                                                           
 عمومي فرهنگ هايشاخص سنجش و ررسيب ). طرح1390آمار استان بر اساس قوميت و زبان برگفته از طرح شوراي فرهنگ عمومي كشور ( - 5

  كشور است. كلبه مربوط گزارش): ثبتي غير هايشاخص( كشور
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 0.030 0.004 0.004 0.000 0.030 0.020 0.263 0.648 قم

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.990 0.004 0.006 كردستان

 0.003 0.002 0.000 0.005 0.003 0.000 0.009 0.978 كرمان

 0.005 0.000 0.007 0.000 0.002 0.943 0.000 0.043 كرمانشاه

 0.007 0.000 0.907 0.000 0.000 0.000 0.050 0.036 كهگيلويه و بوير احمد

 0.030 0.414 0.000 0.040 0.000 0.000 0.040 0.475 گلستان

 0.000 0.864 0.000 0.000 0.002 0.009 0.079 0.045 گيالن

 0.018 0.003 0.920 0.000 0.005 0.005 0.003 0.046 لرستان

 0.009 0.890 0.000 0.000 0.000 0.001 0.020 0.080 زندرانما

 0.013 0.007 0.016 0.000 0.007 0.013 0.211 0.733 مركزي

 0.020 0.010 0.010 0.060 0.040 0.010 0.000 0.850 هرمزگان

 0.010 0.000 0.051 0.000 0.000 0.101 0.596 0.242 همدان

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.000 0.995 يزد

  


محاسبه  -3 جدول��  زباني-در تنوع قومي 

  ساير  شمالي  لر  بلوچ  عرب  كرد  ترك  فارس استان

 6.21- 0.00 0.00 0.00 0.00 6.21- 0.02- 4.26-  آذربايجان شرقي

 4.51- 0.00 0.00 0.00 0.00 1.53- 0.27- 4.83- آذربايجان غربي

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.52- 0.02- 4.51- اردبيل

 4.33- 0.00 2.80- 0.00 4.59- 0.00 2.64- 0.17- اصفهان

 4.51- 3.12- 3.44- 0.00 5.11- 2.60- 1.02- 0.75- البرز

 4.06- 0.00 2.22- 0.00 0.00 0.13- 0.00 0.00 ايالم

 5.29- 0.00 3.86- 0.00 3.19- 0.00 4.60- 0.08- بوشهر

.4- 1.19- 0.53- تهران 20  0.00 -6.91 -3.86 -2.90 -4.42 

 5.29- 0.00 0.57- 0.00 0.00 0.00 2.11- 1.18- چهارمحال و بختياري

 0.00 0.00 0.00 4.96- 0.00 0.00 0.00 0.01- خراسان جنوبي

 4.42- 6.21- 0.00 5.81- 5.81- 3.22- 3.22- 0.11- خراسان رضوي

.0 0.00 0.00 0.77- 1.58- 1.28- خراسان شمالي 00  -3.41 -3.82 

 5.30- 0.00 1.19- 0.00 1.09- 4.60- 3.69- 1.14- خوزستان

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01- 4.50- زنجان

 4.82- 3.07- 6.90- 0.00 0.00 4.82- 4.19- 0.08- سمنان
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 4.14- 0.00 0.00 0.43- 0.00 5.52- 0.00 1.11- سيستان و بلوچستان

 3.91- 0.00 2.53- 0.00 0.00 0.00 2.30- 0.22- فارس

 0.00 3.91- 0.00 0.00 0.00 3.22- 0.63- 0.89- قزوين

 3.49- 5.51- 5.51- 0.00 3.49- 3.90- 1.34- 0.43- قم

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01- 5.51- 5.10- كردستان

 5.81- 6.21- 0.00 5.29- 5.81- 0.00 4.71- 0.02- كرمان

 5.28- 0.00 4.94- 0.00 6.20- 0.06- 0.00 3.15- كرمانشاه

 4.96- 0.00 0.10- 0.00 0.00 0.00 2.99- 3.32- كهگيلويه و بوير احمد

 3.50- 0.88- 0.00 3.21- 0.00 0.00 3.21- 0.74- گلستان

 0.00 0.15- 0.00 0.00 6.21- 4.70- 2.53- 3.10- گيالن

 4.01- 5.80- 0.08- 0.00 5.29- 5.29- 5.80- 3.07- لرستان

 4.71- 0.12- 0.00 0.00 0.00 6.91- 3.91- 2.53- مازندران

 4.33- 4.95- 4.12- 0.00 4.95- 4.33- 1.56- 0.31- مركزي

 3.91- 4.61- 4.61- 2.81- 3.22- 4.61- 0.00 0.16- هرمزگان

 4.60- 0.00 2.99- 0.00 0.00 2.29- 0.52- 1.42- همدان

.0 0.00 5.29- 0.00 0.00 0.01- يزد 00  0.00 0.00 


   محاسبه -4 جدول��* pi زباني-در تنوع قومي  

  ساير  شمالي  لر  بلوچ  عرب  كرد  ترك  فارس استان

 0.01- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01- 0.02- 0.06-  آذربايجان شرقي

 0.05- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33- 0.21- 0.04- آذربايجان غربي

.0 0.02- 0.01- 0.05- اردبيل 00  0.00 0.00 0.00 0.00 

 0.06- 0.00 0.17- 0.00 0.05- 0.00 0.19- 0.14- اصفهان

 0.05- 0.14- 0.11- 0.00 0.03- 0.19- 0.37- 0.35- البرز

 0.07- 0.00 0.24- 0.00 0.00 0.12- 0.00 0.00 ايالم

 0.03- 0.00 0.08- 0.00 0.13- 0.00 0.05- 0.07- بوشهر

 0.05- 0.16- 0.08- 0.01- 0.00 0.07- 0.36- 0.31- تهران

 0.03- 0.00 0.32- 0.00 0.00 0.00 0.26- 0.36- چهارمحال و بختياري

 0.00 0.00 0.00 0.03- 0.00 0.00 0.00 0.01- خراسان جنوبي

 0.05- 0.01- 0.00 0.02- 0.02- 0.13- 0.13- 0.09- خراسان رضوي

 0.08- 0.11- 0.00 0.00 0.00 0.36- 0.33- 0.36- خراسان شمالي

 0.03- 0.00 0.36- 0.00 0.37- 0.05- 0.09- 0.36- خوزستان
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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01- 0.05- زنجان

 0.04- 0.14- 0.01- 0.00 0.00 0.04- 0.06- 0.08- سمنان

 0.07- 0.00 0.00 0.28- 0.00 0.02- 0.00 0.37- سيستان و بلوچستان

 0.08- 0.00 0.20- 0.00 0.00 0.00 0.23- 0.18- فارس

 0.00 0.08- 0.00 0.00 0.00 0.13- 0.34- 0.37- قزوين

 0.11- 0.02- 0.02- 0.00 0.11- 0.08- 0.35- 0.28- قم

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01- 0.02- 0.03- كردستان

 0.02- 0.01- 0.00 0.03- 0.02- 0.00 0.04- 0.02- كرمان

 0.03- 0.00 0.04- 0.00 0.01- 0.06- 0.00 0.13- كرمانشاه

 0.03- 0.00 0.09- 0.00 0.00 0.00 0.15- 0.12- بويراحمدكهگيلويه و 

 0.11- 0.37- 0.00 0.13- 0.00 0.00 0.13- 0.35- گلستان

 0.00 0.13- 0.00 0.00 0.01- 0.04- 0.20- 0.14- گيالن

 0.07- 0.02- 0.08- 0.00 0.03- 0.03- 0.02- 0.14- لرستان

 0.04- 0.10- 0.00 0.00 0.00 0.01- 0.08- 0.20- مازندران

 0.06- 0.04- 0.07- 0.00 0.04- 0.06- 0.33- 0.23- مركزي

 0.08- 0.05- 0.05- 0.17- 0.13- 0.05- 0.00 0.14- هرمزگان

 0.05- 0.00 0.15- 0.00 0.00 0.23- 0.31- 0.34- همدان

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03- 0.00 0.00 0.01- يزد

  

  )ترينكم(از بيشترين به  ونايران با شاخص تنوع شان هاياستاندر  زباني-تنوع قومي –5جدول 

  استان زباني-تنوع قومي  استان زباني-تنوع قومي

 خوزستان 1.258 خراسان رضوي 0.453

  البرز 1.244  مازندران 0.433

  خراسان شمالي 1.235  ايالم 0.429

  گلستان 1.084  احمدبويركهگيلويه و  0.393

  همدان 1.081  لرستان 0.380

  تهران 1.047  سمنان 0.366

  قم 0.968  بوشهر 0.360

  چهارمحال و بختياري 0.967  كرمانشاه 0.265

  قزوين 0.909  كرمان 0.138

  مركزي 0.807  آذربايجان شرقي 0.103
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  سيستان و بلوچستان 0.734  اردبيل 0.087

  فارس 0.689  كردستان 0.063

  هرمزگان 0.652  زنجان 0.061

  آذربايجان غربي 0.626  خراسان جنوبي 0.042

  اصفهان 0.606  يزد 0.032

  گيالن 0.523  

استان خوزستان، البرز، خراسان شمالي، گلستان، همدان، تهران، قم،  9، مشخص است )5كه در جدول ( طورهمان

 درواقع كشور هستند. هاياستانزباني در بين -ع قوميچهار و محال بختياري و قزوين داراي بيشترين مقدار تنو

تركيب متنوعي  هااستانمذكور بيانگر آن است كه اين  هاياستانزباني براي -تحليل مقدار شاخص تنوع شانون قومي

 .انددادهجايرا در خود  (فارس، ترك، كرد، عرب، بلوچ، لر، شمالي و ساير) مختلف ايراني هايزبانو  هاقوميتاز 

  زباني هستند.-ميزان تنوع قومي ترينپاييناستان زنجان، خراسان جنوبي و يزد داراي  3در مقابل 

مراحل مربوط به شاخص تنوع شانون همچون فرايند طي شده در تنوع از طريق طي  در مرحله بعد تنوع اديان

ذكر گرديد اساس سنجش كه در بخش روش تحقيق  طورهمان .)6 آورده شده است (جدول دست به زباني-قومي

بوده است و اديان مسلمان، مسيحي، زرتشتي، كليمي و ساير، اديان  1390بر اساس آمار مركز آمار ايران  تنوع اديان

  اصلي مطرح در اين مورد بوده است.

  )ترينپايينتنوع اديان بر اساس شاخص تنوع شانون (به ترتيب باالترين تا  -6 جدول

  استان اديانتنوع  استان تنوع اديان

 تهران 0.045  ايالم 0.015

  يزد 0.043 گلستان 0.015

  بوشهر 0.041  لرستان 0.015

  البرز 0.033  همدان 0.015

  اصفهان 0.032  بويراحمدكهگيلويه و  0.015

  كرمان 0.027  مركزي 0.014

  فارس 0.027  چهارمحال و بختياري 0.013

  خراسان جنوبي 0.024  قزوين 0.013

  آذربايجان غربي 0.023  ستانكرد 0.013

  خوزستان 0.021  قم 0.012
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  سمنان 0.020  خراسان شمالي 0.012

  سيستان و بلوچستان 0.020  آذربايجان شرقي 0.011

  مازندران 0.019  اردبيل 0.011

  هرمزگان 0.017  زنجان 0.010

  خراسان رضوي 0.016  گيالن 0.008

 كرمانشاه 0.015   

استان تهران، يزد، بوشهر و البرز داراي  4 دهدمينشان  )6 (جدولع شانون اديان نتايج حاصل از شاخص تنو

) را مسلمان، مسيحي، زرتشتي، كليمي و سايراديان (تركيبي متنوعي از  ديگرعبارتبه بيشترين تنوع اديان هستند.

 ترينپايينقي، اردبيل، زنجان و گيالن استان آذربايجان شر 4در مقابل  .انددادهجايدر خود  هااستاندر مقايسه با ساير 

  .دهندميميزان تنوع اديان را به خود اختصاص 

 ، درصد متولدينگيردميقرار  مورداستفادهاجتماعي -شاخص سومي كه در اين تحقيق براي سنجش تنوع فرهنگي

  ).7 خارج از كل ساكنان هر استان است (جدول

  )ترينكمستان (به ترتيب از بيشترين به درصد متولدين خارج از ساكنان كل ا –7جدول 

از  درصد متولدين خارج

 كشور
  استان

از  درصد متولدين خارج

 كشور
  استان

 قم 9.291 ايالم 0.578

  البرز 6.162  خوزستان 0.454

  يزد 4.748  مازندران 0.353

  تهران 3.935  بويراحمدكهگيلويه و  0.291

  سمنان 3.713  لرستان 0.188

  خراسان رضوي 3.615  كردستان 0.179

  اصفهان 3.58  كرمانشاه 0.179

  كرمان 3.564  آذربايجان غربي 0.164

  مركزي 2.388  چهارمحال و بختياري 0.138

  فارس 2.345  همدان 0.138

  بوشهر 2.056  اردبيل 0.118

  هرمزگان 1.458  خراسان شمالي 0.11

  قزوين 1.407  آذربايجان شرقي 0.097
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  يستان و بلوچستانس 1.113  زنجان 0.089

  گلستان 0.974  گيالن 0.086

  خراسان جنوبي 0.863  

استان قم، البرز، يزد، تهران و سمنان داراي بيشترين درصد متولدين  5) مشخص است، 7(كه در جدول  طورهمان

در  .دهدميدرصد جمعيت استان قم را متولدين خارج تشكيل  10 تقريباً كهطوريبهخارج از كل ساكنانشان هستند 

درصد متولدين خارج را در مقايسه با ساير  ترينپايينآذربايجان شرقي، زنجان و گيالن داراي  هاياستانمقابل 

  .رسدنميدرصد نيز  1/0درصد متولدين خارج از كل جمعيت استان حتي به  كهطوريبهكشور دارا هستند،  هاياستان

زباني، تنوع اديان و درصد متولدين -(تنوع قومي قرارگرفته بررسيموردبا استفاده از تركيب سه شاخص  درنهايت

استان  يك براي هراجتماعي -، شاخص كلي و پنهان تنوع فرهنگيگرمشاهدهشاخص سه  ديگرعبارتبهخارج) و 

 ).8 محاسبه گرديده است (جدولكشور 

  )ترينكمبه ايران (به ترتيب از بيشترين  هاياستاناجتماعي در -تنوع فرهنگي –8 جدول

  استان  اجتماعي-تنوع فرهنگي  استان اجتماعي-تنوع فرهنگي

 قم 0.244 خراسان شمالي 0.089

  البرز 0.237  همدان 0.087

  تهران 0.204  چهارمحال و بختياري 0.077

  يزد 0.158  آذربايجان غربي 0.076

  اصفهان 0.151  مازندران 0.061

  فارس 0.125  ايالم 0.059

  بوشهر 0.125  نوبيخراسان ج 0.057

  سمنان 0.122  بويراحمدكهگيلويه و  0.051

  خراسان رضوي 0.118  لرستان 0.049

  كرمان 0.117  گيالن 0.043

  خوزستان 0.112  كرمانشاه 0.043

  مركزي 0.112  كردستان 0.027

  گلستان 0.103  آذربايجان شرقي 0.026

  قزوين 0.097  اردبيل 0.024

  و بلوچستان سيستان 0.094  زنجان 0.021

  هرمزگان 0.091  
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 ازلحاظكشور  هاياستانكه  دهدمي) نشان 8اجتماعي (جدول -مربوط به شاخص تنوع فرهنگي هاييافته

بسياري هستند.  هايناهمگونيو داراي  اندقرارگرفتهتنوع فرهنگي در طيف متنوعي  هايشاخصبرخورداري از 

-داراي بيشترين تنوع فرهنگي 204/0و  234/0، 244/0ه ترتيب با مقدار تنوع استان قم، البرز و تهران ب 3 كهطوريبه

با مقدار كشور هستند. در مقابل آذربايجان شرقي، اردبيل و زنجان داراي  هاياستاناجتماعي در مقايسه با ساير 

كشور  هايستانااجتماعي در مقايسه با ساير -داراي كمترين مقدار تنوع فرهنگي 021/0و  024/0، 026/0تنوع 

دسته  5اجتماعي در -برخورداري از شاخص تنوع فرهنگي ازلحاظايران را  هاياستان توانمي طوركليبه هستند.

  ).1و شكل  9جدول ( قرارداد همگنمتنوع، تنوع پايين و  نسبتاًبسيار متنوع، متنوع، 

  اجتماعي-يايران بر اساس برخورداري از تنوع فرهنگ هاياستان بنديطبقه -9 جدول

  استان  ميزان تنوع

  قم، البرز، تهران  بسيار متنوع

  يزد، اصفهان، فارس، بوشهر، سمنان، خراسان رضوي، كرمان، خوزستان، مركزي  متنوع

  گلستان، قزوين، سيستان بلوچستان، هرمزگان، خراسان شمالي  متنوع نسبتاً

  تنوع پايين
ندران، ايالم، خراسان جنوبي، كهكيلويه و همدان، چهارمحال بختياري، آذربايجان غربي، ماز

  ، لرستان، گيالن، كرمانشاهبويراحمد

  كردستان، آذربايجان شرقي، اردبيل، زنجان  همگن
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-تنوع قومي زباني، تنوع اديان، درصد متولدين خارج و شاخص تركيبي تنوع فرهنگي هايشاخصتوزيع  –1 شكل

  1390ايران در سال  هاياستاناجتماعي در 

  تنوع هايشاخصتحليل فضايي 

كه وجود يك متغير در يك منطقه بر همان متغير در مناطق  پردازدميفضايي به تحليل اين مسئله  خودهمبستگي

 شودميمثبت باشد، يعني حضور آن متغير در يك منطقه سبب  تأثيردارد. اگر  تأثيريچه  موردنظرمنطقه  جوارهم

فضايي مثبت تعبير  خودهمبستگيكه در اين حالت، به  ر آن متغير بيشتر شودآن نيز مقدا جوارهمكه در مناطق 

داشته باشد، يعني سبب كاهش  جوارهممنفي بر وجود آن در مناطق  تأثير؛ اما اگر برعكس، وجود آن متغير شودمي

خاصي نداشته  رتأثي كهدرصورتيو  شودميفضايي منفي تعبير  خودهمبستگيمقادير آن در مناطق همسايه گردد به 

 گيرياندازه هايروشيكي از ). 122: 1387(رهنما،  گرددميفضايي تفسير  خودهمبستگيم باشد به عد

+ است. مقدار باالي آن بيانگر تجمع زياد خرده 1تا  -1فضايي ضريب موران است، ضريب موران از  خودهمبستگي
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نشانگر الگوي شطرنجي پارامتر  -1مع تصادفي و مقدار نواحي با تراكم باالست و مقدار نزديك به صفر به معناي تج

فضايي بين مقادير عنصر مرتبط با  بنديخوشهدر موران جهاني فرضيه صفر اين است كه هيچ نوع توزيع است. 

 شدهمحاسبه Zبسيار كوچك و مقدار  P-Valueوجود ندارد. حال زماني كه مقدار  موردنظرعوارض جغرافيايي 

اگر  فرضيه صفر را رد كرد. توانمي آنگاهاطمينان قرار گيرد)  يمحدودهيار بزرگ باشد (خارج (قدر) مطلق آن بس

كمتر از . اگر مقدار شاخص دهدميفضايي را نشان  بنديخوشهنوعي  هادادهاز صفر باشد،  تربزرگشاخص موران 

  .صفر باشد، عوارض موردمطالعه داراي الگوي پراكنده است

  )2 و شكل 10 (جدول است شدهارائه زيرتنوع در  هايشاخصباط با شاخص موران در ارت

  1390ايران  هاياستانتنوع در  هايشاخصفضايي  خودهمبستگينتايج تحليل  -10 جدول

زباني -تنوع قومي اجتماعي-تنوع فرهنگي درصد متولدين خارج تنوع اديان    

0.173 0.120 0.201 0.296 Moran's Index 

-0.033 -0.033 -0.033 -0.033 Expected Index 

0.006 0.005 0.005 0.005 Variance 

2.721 2.075 3.276 4.455 z-score 

0.007 0.038 0.001 0.000 p-value 

 الگوي توزيع فضايي  خوشه اي خوشه اي خوشه اي خوشه اي
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  1390ستان هاي ايران اجتماعي در ا-شاخص هاي تنوع فرهنگي موراننمايش گرافيكي نتايج تحليل  -2 شكل

زباني، اديان، درصد -نتايج حاصل از كاربرد شاخص موران در خصوص توزيع فضايي شاخص هاي تنوع قومي

مورد است به طوري كه ضريب موران براي  4متولدين خارج، تنوع فرهنگي اجتماعي بيانگر خوشه اي بودن در هر 

بوده است و همان طور كه ذكر گرديد  296/0، 201/0، 120/0، 173/0 شاخص به ترتيب برابر با 4هر يك از اين 

خوشه اي بوده  درصد 99و  95در سطح معناداري  شاخص مورد بحث بر اساس تحليل موران 4توزيع فضايي در 

نواحي داراي تمركز تنوع  ديگرعبارتبهدر نتيجه خوشه اي بودن توزيع شاخص هاي تنوع تاييد مي شود. . است

  و بلعكس. باشندمير قرار دارند و همسايه در مجاورت يكديگ

. به همين دليل كندميكه مشخص است خودهمبستگي فضايي موران جهاني فقط نوع الگو را مشخص  طوريهمان

ايران از شاخص موران محلي  هاياستانتنوع در  هايشاخصبراي نشان دادن توزيع فضايي الگوي حاكم بر توزيع 

مثبت باشد، بدين معناست  Iكه در بخش روش تحقيق اشاره گرديد اگر مقدار  طورمانه. شودميآنسلين استفاده 
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منفي باشد، به  I. اگر مقدار باشدميو بخشي از آن خوشه  شدهاحاطهتوسط عوارض مشابه  موردنظر يعارضهكه 

  .ودشميناميده  خوشه ناو  شدهاحاطهنامشابه  يعارضهتوسط  موردنظرمعناي آن است كه عارضه 

  

  1390ايران  هاياستانتنوع در  هايشاخصنتايج حاصل از الگوي موران محلي آنسلين براي  – 3 شكل

باال  هايخوشهقرمز،  بارنگمناطق كه در آن  دهدمي) نتايج حاصل از تحليل موران محلي را نشان 3شكل باال (

)HH پايين ( هايخوشهآبي،  بارنگ) و مناطقLL درصد معنادار  99آماري در سطح  ازنظر كه دهدمي) را نشان

آماري  ازنظربيانگر مناطقي است كه  شدهمشخص Not Significantاست. ساير نقاط كه راهنماي جدول با عنوان 

كه  طورهمان .شودنميالگوي خودهمبستگي فضايي خاصي در اين مناطق مشاهده  ديگرعبارتبه. نيست دارمعني

كه  گيردمي) قرار HHزباني شهر تهران در خوشه باال (-مينه شاخص تنوع قومي) مشخص است در ز3از شكل (

آن  هايهمسايهزباني داراي تنوع زيادي است بلكه -شاخص تنوع ازلحاظنشانگر آن است كه تهران عالوه بر اينكه 
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جنوبي در زباني، استان خراسان -نيز در اين شاخص داراي تنوع زيادي هستند. همچنين در شاخص تنوع قومي

) قرار دارد كه بيانگر اين موضوع است كه استان خراسان جنوبي عالوه بر اينكه در زمينه شاخص LLخوشه پايين (

آن نيز مشابه با آن داراي تنوع قومي زباني كمي هستند.  هايهمسايهزباني داراي تنوع كمي است بلكه -تنوع قومي

انجام داد. با توجه به اهميت شاخص تركيبي  توانميآزمون را در اين  شدهبررسياين تحليل را براي هر شاخص 

زباني، تنوع اديان و درصد متولدين خارج است، -اجتماعي كه متشكل از سه شاخص تنوع قومي-تنوع فرهنگي

 4 اجتماعي-در زمينه شاخص تركيبي تنوع فرهنگي اين موضوع است كه دهندهنشان) 3نتايج حاصل از شكل (

مقدار كه عالوه بر اينكه خود داراي باالترين  دهندمي) را HHيك خوشه باال ( باهمتهران، قم و اصفهان استان البرز، 

اجتماعي -از تنوع فرهنگي هاآننيز مشابه با  هاآن هايهمسايهاجتماعي در بستر ايران هستند بلكه -تنوع فرهنگي

-تهران، قم و اصفهان باالترين مقدار تنوع فرهنگي استان البرز، 4و اين خوشه باال مركب از  ندربااليي برخوردا

اجتماعي -كه مشخص است الگوي تمركز تنوع فرهنگي طورهمان درواقع .دهدمياجتماعي را به خود اختصاص 

و اين فرض  اطراف آن در ارتباط است هاياستانبا تشكيل يك خوشه باال با الگوي تمركزگرايي در پايتخت و 

ايران از شاخص تنوع  هاياستانو برخورداري  و نزديكي به پايتخت كشور ن حالت مركزيتكه بي گرددميتقويت 

و  باهم) استان آذربايجان شرقي و اردبيل 3عالوه بر اين با توجه به شكل ( اجتماعي رابطه وجود دارد.-فرهنگي

و از پايين بودن مقدار تنوع  دهندمي) را LL( تشكيل يك خوشه پايين هاآناز  ترپايينكمي  تنهاييبهاستان كردستان 

  .دهندميخود خبر  جوارهم هاياستاناجتماعي در خود و -فرهنگي

و مشخص كردن  بعد از تعيين خودهمبستگي فضايي با توجه به آماره موران جهاني و موران محلي در مراحل باال

 هايلكهيا تحليل  GIباال و پايين از شاخص  باارزش هايخوشهباال و پايين براي اطمينان از مناطق داراي  هايخوشه

 zنوعي امتياز  شودميمحاسبه  هادر دادهكه براي هر عارضه موجود  Giاست. آماره  شدهاستفاده) HotSpotداغ (

باشد مقادير باال به ميزان زيادي  تربزرگ zآماري، هر چه امتياز  ازنظر معنادارمثبت و  zاست. براي امتياز 

 تركوچك zهر چه امتياز  آماري ازنظرمنفي و معنادار  z. براي امتياز دهندميو لكه داغ تشكيل  دهشبنديخوشه

 Gi. نتايج حاصل از آماره سرد است هايلكهشديدتر مقادير پايين خواهد بود و نشانگر  بنديخوشهباشد، به معناي 

كه  طورهمانر آن تنوعي كمي وجود دارد، آبي مناطقي هستند كه د هايمحدوده) نشانگر آن است كه 4در شكل (

شرقي و خراسان  آذربايجان غربي، آذربايجان هاياستانزباني -) نمايان است در شاخص تنوع قومي4در شكل (

غربي، كردستان  آذربايجانآذربايجان شرقي،  هاياستان. در شاخص تنوع اديان دهندميسرد  هايلكهجنوبي تشكيل 
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. همچنين در شاخص برخوردارندكه از تنوع اديان پاييني  دهندميتشكيل يك لكه سرد و تا حدودي كرمانشاه 

نتايج حاصل  طوركليبه. دهندميذربايجان شرقي و غربي تشكيل يك لكه سرد آ هاياستاندرصد متولدين خارج، 

دو استان  كهنشانگر آن است  ايران هاياستاناجتماعي در -سرد در شاخص تنوع فرهنگي هايلكهاز بررسي 

. البته اين به اين معنا دهندمياجتماعي تشكيل يك لكه سرد را -آذربايجان غربي و شرقي با نرخ پايين تنوع فرهنگي

 سطح قرار دارند ترينپاييناجتماعي در -تنوع فرهنگي هايشاخصبرخورداري از  ازلحاظست كه اين دو استان ني

 جوارهم هاياستاناجتماعي پاييني هستند، -ه بر اينكه داراي تنوع فرهنگيعالو هااستانبلكه به اين معناست كه اين 

اجتماعي -جغرافيايي در توزيع پديده تنوع فرهنگي ازلحاظ داريمعنيو يك نوع  را دارندنيز شرايط مشابهي  هاآن

 هاياستانبا توجه به اينكه سطح تنوع قرار داشته باشد ولي  ترينپايينكه استاني در  بساچهدر اين منطقه وجود دارد. 

توزيع پديده در آن  ازلحاظخاصي  داريمعنيآن شرايط مشابهي نداشته باشند و در لكه سرد قرار نگيرد و  جوارهم

اجتماعي در -مناطقي هستند كه تنوع فرهنگي قرمز و نارنجي هايمحدودهاما در مقابل  منطقه وجود نداشته باشد.

 هاياستانزباني -) مشخص است در شاخص تنوع قومي4كه در شكل ( طورهمان و باال و متمركز است هاآن

يزد  هاياستان. همچنين در شاخص تنوع اديان دهندميسمنان، اصفهان و تا حدودي تهران تشكيل يك لكه داغ را 

دودي سمنان، اصفهان و تا ح هاياستان. در شاخص درصد متولدين خارج دهندميو فارس تشكيل يك لكه داغ 

-تنوع فرهنگي تركيبي داغ با توجه به شاخص هايلكهتحليل  طوركليبه. دهندميمازندران تشكيل يك لكه داغ 

و تهران با  مازندرانسمنان و اصفهان با شدت باال و  هاياستانايران بيانگر اين است كه  هاياستاناجتماعي در 

اجتماعي -عالوه بر اينكه خود داراي تنوع فرهنگي ددهنميو نشان  دهندميداغ  هايخوشهشدت كمتر تشكيل 

  نيز تا حدودي از اين ويژگي برخوردار است. هاآن جوارهم هاياستانغني و زيادي هستند، 
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  1390ايران  هاياستان) براي شاخص تنوع در  Hot and Cold Spotاورد جي استار (-نتايج حاصل از آماره گتيس –4شكل 

  گيرينتيجهبحث و 

اجتماعي نقش محوري در توسعه يك جامعه دارد. به رسميت شناختن تنوع -تنوع فرهنگي خصوصبهرهنگ و ف

بر  همچون آيسسكو و يونسكو هاييسازمان. در همين راستا كندميفرهنگي زمينه را براي مديريت آن بسيار آسان 

 بهضمن  »بيانيه تنوع فرهنگي اسالمي«انيه سازمان آيسسكو با مصوب نمودن بي كهطوريبه. اندكرده تأكيداين مهم 

همچنين يونسكو در سطح  كرده است. تأكيد هاتمدنتنوع فرهنگي بر ضرورت تعامل فعال با ديگر شناختن  رسميت

كرده و تنوع فرهنگي را همچون تنوع  تأكيدنقش محوري فرهنگ  به »تنوع فرهنگي«با تدوين اعالميه  الملليبين

، همچون داندمي خيروبركتو منبع  ضروريت ضروري و اساسي است براي اجتماعات انساني زيستي كه براي طبيع

. كندميو سرچشمه خالقيت بازي  منشأ عنوانبهنقشي كه تنوع فرهنگي در توسعه، رشد اقتصادي و نقشي كه 

د اقتصادي رش خصوصبهمنطقه اي -نيز بر نقش تنوع فرهنگي در رشد شهري هاپژوهشوسيعي از بعالوه طيف 
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در همين راستا اين تحقيق بر آن بود تا عالوه بر فراهم كردن سازوكاري براي  .اندكرده تأكيدو خالقيت و نوآوري 

و تحليل قرار  موردسنجشايران  هاياستاناجتماعي را در سطح -اجتماعي، تنوع فرهنگي-سنجش تنوع فرهنگي

مرتبط فراهم كند و  هاي زمينه را براي پژوهش اندتومياجتماعي -دهد. مشخص است كه سنجش تنوع فرهنگي

در اين تحقيق براي  نمايد. فراهمبنياني را براي كساني كه به دنبال درك، تحليل و تبيين ساختار جامعه هستند، 

كه بيش  هاييشاخصتنوع استفاده شد؛  هايشاخصايران از  هاياستاناجتماعي در سطح -سنجش تنوع فرهنگي

همچنين  هاآن. دهندمي دست به) اطالعات بيشتري درباره تركيب جامعه هاگونهتعداد  مثالعنوانبه( هاگونهاز غناي 

. به همين ترتيب در اين تحقيق از شاخص تنوع شانون براي گيردميمختلف را در نظر  هايگونهفراواني نسبي 

تحليل فضايي همچون  هايمارهآاجتماعي از -اجتماعي و براي تحليل تنوع فرهنگي-سنجش تنوع فرهنگي

داغ استفاده شد. شاخص تركيبي  هايلكهخودهمبستگي فضايي، اماره موران جهاني، موران محلي انسلين و تحليل 

زباني، تنوع اديان و درصد متولدين خارج بود. بعد از -اجتماعي متشكل از سه شاخص تنوع قومي-تنوع فرهنگي

ورداري از تنوع برخ ازلحاظايران  هاياستاناين مطلب بود كه  مؤيد اهيافتهاجتماعي، -سنجش تنوع فرهنگي

متنوع،  نسبتاًبسيار متنوع، متنوع، را در پنج طيف  هاآن توانميي ناهمگوني بسياري هستند و ااراجتماعي د-فرهنگي

و  234/0، 244/0ار تنوع استان قم، البرز و تهران به ترتيب با مقد 3 كهطوريبهكرد.  بنديطبقه همگنتنوع پايين و 

 هاياستانكشور هستند. در مقابل  هاياستاناجتماعي در مقايسه با ساير -داراي بيشترين تنوع فرهنگي 204/0

-داراي كمترين مقدار تنوع فرهنگي 021/0و  024/0، 026/0آذربايجان شرقي، اردبيل و زنجان با مقدار تنوع 

نتايج  عالوهبه .اندشدهپراكنده  هاطيفدر ديگر  هااستانشور هستند و ساير ك هاياستانسه با ساير اجتماعي در مقاي

 ايخوشه صورتبهدر سطح ايران  اجتماعي-حاصل از تحليل آماره موران جهاني نشان داد پديده تنوع فرهنگي

يل موران محلي همچنين نتايج تحلاجتماعي است.  -است و بيانگر خرده نواحي با تنوع باالي فرهنگيپراكنده شده 

استان البرز، تهران، قم  4اجتماعي -اين موضوع است كه در زمينه شاخص تركيبي تنوع فرهنگي دهندهنشانانسلين 

-كه عالوه بر اينكه خود داراي باالترين مقدار تنوع فرهنگي دهندمي) را HHيك خوشه باال ( باهمو اصفهان 

 برخوردارنداجتماعي بااليي -از تنوع فرهنگي هاآننيز مشابه با  هاآن هايهمسايهاجتماعي در بستر ايران هستند بلكه 

اجتماعي را به خود -استان البرز، تهران، قم و اصفهان باالترين مقدار تنوع فرهنگي 4و اين خوشه باال مركب از 

خوشه  اجتماعي با تشكيل يك-كه مشخص است الگوي تمركز تنوع فرهنگي طورهمان درواقع. دهدمياختصاص 

كه بين  گرددمياطراف آن در ارتباط است و اين فرض تقويت  هاياستانباال با الگوي تمركزگرايي در پايتخت و 
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اجتماعي رابطه -ايران از شاخص تنوع فرهنگي هاياستانحالت مركزيت و نزديكي به پايتخت كشور و برخورداري 

 هاآناز  ترپايينكمي  تنهاييبهو استان كردستان  باهميل وجود دارد. عالوه بر اين استان آذربايجان شرقي و اردب

 هاياستاناجتماعي در خود و -و از پايين بودن مقدار تنوع فرهنگي دهندمي) را LLتشكيل يك خوشه پايين (

  .دهندميخود خبر  جوارهم

ي را براي كساني كه به دنبال درك، بلكه بنيان پذيردنميگفته شد، اين پژوهش با ارائه يافته پايان  قبالًكه  طورهمان

. در اين تحقيق مرحله سنجش و تحليل از نوع تحليل فضايي آوردمياختار جامعه هستند فراهم تحليل و تبيين س

همچون اينكه تنوع  هاييسؤالصورت گرفت، اما در مرحله تبيين با توجه به ادبيات نظري موضوع بايد در پي 

اقتصادي (درآمد، رشد اقتصادي، ضريب جيني  هايشاخصروي  تأثيريايران چه  اجتماعي در بستر كشور-فرهنگي

منفي بر  تأثيري يارشد اقتصادي را دارد  هايچرخدارد. آيا تنوع فرهنگي اجتماعي توان به حركت درآوردن  و ...)

 ن رشد اقتصادي است.آ تبعبهخالقيت و نوآوري و  منشأاجتماعي در بستر كشور ايران -آن دارد. آيا تنوع فرهنگي

مواجه  هايتناقضنقش سرمايه اجتماعي و تنوع فرهنگي با اخير تعدادي از مطالعات در زمينه  هايسالهمچنين در 

-تنوع فرهنگي هركجابين اين دو رابطه منفي وجود دارد به اين صورت كه  انددريافته هاآن كهطوريبه .اندشده

مفاهيم در توسعه  ننقش هريك از اي كهدرحالي. دهدميقدار اندكي را نشان اجتماعي باالست، سرمايه اجتماعي م

اجتماعي و سرمايه اجتماعي در -تنوع فرهنگيايران  كه در بستر كشور شودميمطرح  سؤالاست. اين  شده روشن

. با كدام استدر رويكردهاي توسعه در داخل كشور ايران اصالت  و بر يكديگر دارند تأثيريچه ارتباط با يكديگر 

كه در عين بهره مندي از تنوع از سرمايه اجتماعي  داشتيا حتي چگونه و با چه روش هاي مي توان جامعه اي 

بعد از سنجش تنوع ديگر مطرح در اين زمينه  هايسؤالو  هاسؤال. بديهي است كه اين ي برخودار باشديباال

  را براي ما روشن سازد. ديد روشني از ساختار جامعه تواندمياجتماعي -فرهنگي
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  مأخذنابع و م

  قرآن كريم

 آموزشي و بهداشتي هايكاربريتفصيلي شهري با تأكيد بر  هايطرحپژوهشي پيرامون ). 1387يم (رهنما، محمدرح

 .درماني، مشهد. انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد -

 هايشاخص( كشور عمومي هنگفر هايشاخص سنجش و بررسي ). طرح1390شوراي فرهنگ عمومي كشور (

 شركت اجرا واعظي؛ منصور گذاريسياست مسئول و طرح مدير /كشور كلبه مربوط گزارش): ثبتي غير

  .نشر كتاب انتشارات موسسه: تهران .عمومي كشور فرهنگ شوراي سفارش به پارس؛ خبره پژوهشگران

چاپ اول). تهران: سازمان فناوري اطالعات و ( Arc GIS با هاي آمار فضاييتحليل). 1390عسگري، علي. (

  .ارتباطات شهرداري تهران

 اندازچشم و موضوع -خييتار–فكري  هايزمينهجهاني تنوع فرهنگي بررسي  كنوانسيون). 1383جيد. (م ،وحيد
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