
 

Modeling Fragility of Iran’s Cities Using Interpretive Structural 
Method (ISM) 

 
Abstract 
Aims: Today, the challenges of the new age such as inequality, poverty, violence, migration, pandemic diseases, 
reduction of energy reserves, etc. have become the global concerns. Cities are under the pressure of these 
challenges and if not properly managed, they become increasingly fragile . Based on this, the main goal of the 

current research is to identify and prioritize urban fragility drivers in Iranian cities.  
Methodology: This research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method and 
has a mixed approach based on the paradigm of pragmatism. For this purpose, first, by using the environmental 
survey technique and the structural analysis method, the factors affecting the fragility of Iranian cities were 
identified through 14 experts in the field of urban planning and based on the drivers of fragility identified by 
examining the theoretical foundations of the research. Then these drivers were leveled using the structural-
interpretive modeling technique and the questionnaire tool. In the following, after determining the level of each 
factor and considering the final reachability matrix, the final ISM was drawn.  
Findings: Based on the findings of structural-interpretive modeling, twenty drivers of urban fragility in Iranian 
cities were classified into eleven levels to determine the priority of addressing them in order to reduce fragility.  
Conclusion: In the results section, the eleven levels of key drivers affecting the fragility of Iranian cities confirm 
the fact that the factors of social and gender inequality, political instability, and sanctions act as the strongest 
drivers of fragility. They have the most power of influence and in ord er to pay attention to fragility, their 
importance should be emphasized and they should be considered as action priorities. 
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ایران با روش ساختاری تفسیری )مدلیابی شکنندگی در   (ISMشهرهای 

 
 چکیده
هداف: از دغدغه یکیو ... به  یانرژ  ریکاهش ذخا ر،یگهمه یهایمار یفقر، خشونت، مهاجرت، ب ،یمانند نابرابر  دیعصر جد یهاامروزه چالش ا

 شوند. یشکننده م یاندهینشوند، به طور فزا تیریمد یاگر به درستو  ها هستندچالش نیشده است و شهرها تحت فشار ا لیتبد یجهان یها
 باشد. یم شهرهای ایراندر شکنندگی شهری  هایمحرک یبندتیو اولو ییپژوهش حاضر شناسا یهدف اصلبر این اساس 

منظور  نی. بداردد یبیترک رویکردی سمیپراگمات میبر اساس پاراداو  است یو بر اساس هدف کاربرد تحلیلی-توصیفی پژوهش نیا شناسی:روش
نفر خبره در حوزه  14از طریق  رانیا یشهرها یعوامل مؤثر بر شکنندگ ساختاری، لیو روش تحل یطیمح شیپو کیبا استفاده از تکن ابتدا

ا ب هارکاین مح سپسشده و  ییشناسا پژوهش، ینظر  یمبان یبررسشده از طریق ییشناسا های شکنندگیو بر اساس محرک شهرسازی
در ادامه، پس از مشخص شدن سطوح هر  ند.بندی شدسطحنامه، و با استفاده از ابزار پرسشتفسیری -سازی ساختاریمدلاستفاده از تکنیک 

 تفسیری ترسیم شد.-یک از عوامل و همچنین با درنظر گرفتن ماتریس دسترسی نهایی، مدل نهایی ساختاری
بندی شدند تا اولویت پرداختن محرک شکنندگی شهری در شهرهای ایران در یازده سطح طبقه ISM ،20از های حاصل بر اساس یافته ها:یافته

 در راستای کاهش شکنندگی مشخص گردد. هانبه آ
 های کلیدی مؤثر بر شکنندگی شهرهای ایران، مؤید این نکته است که عاملی محرکگانهسطوح یازده ،در بیان نتایج پژوهش گیری:نتیجه

مل عدر شهرهای ایران های شکنندگی ترین محرکبه عنوان قویها ثباتی سیاسی و تحریمبی و به دنبال آن نابرابری اجتماعی و جنسیتی
نوان عها تأکید نموده و به اول بر اهمیت آن ینمایند که بيشترين قدرت نفوذ را داشته و در راستای توجه به شکنندگی باید در وهلهمی

 های اقدام مورد مداقه قرار گیرند.اولویت

 
ژهکلید ا  .تفسیری-سازی ساختاریمدلهای شکنندگی شهری، محرک، شهرهای ایرانشهر شکننده، ، شهری شکنندگی ها:و
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 مقدمه
 سمت به را هاکه آن شوندیروبرو م یرشد با مسائل و مشکالت نیدر خالل ا یشهرها دائماً در حال رشد و توسعه هستند ول

های شغلی و دسترسی بیشتر به خدمات اساسی امروزه شهرنشینی بر خالف گذشته که همراه با فرصت .دهدمی سوق شدنکنندهش
در  ینابرابر فقر،  ،مهاجرتهایی نظیر [. چالشNogueira, 2017] است دادهرا در معرض خطر قرار  ای ساکنینبود، به طور فزاینده

از  یتنها تعداد کمشهرها را بیش از پیش تحت فشار قرار داده و این در حالی است که  و غیره خشونت ،یپاندم یهایمار یبرابر ب
در دهه  موگا معتقد است شتاب شهرنشینی [.De Boer et al., 2016]هستند  داتیتهداین مقابله با  یابر  یمجهز به ابزار  شهرها

[ و این یک زنگ خطر Muggah, 2014b]افتد یاتفاق م ایسراسر آس جهان عرب و در قا،یو اروپا، بلکه در آفر کاینه در آمر ندهیآ
[ و با توجه به Bosetti et al., 2016شده ]شهرها  شکنندگیباعث  هابرای شهرهای واقع در این مناطق است، چرا که این چالش

بر این اساس رشد سریع  [.Muggah, 2016کشاند ]کشور را به ورطه نابودی میکه شهرها در اقتصاد کشور دارند، ی گاهیجا
ر سازد که این شروع شکنندگی دمی جادیابرای مسئولین را  ییهاچالششهرنشینی و به دنبال آن ظهور مسائل و مشکالت دیگر، 

ایست که توانایی عملکرد یک شهر را خصوصاً در شرایط  نشده[. شکنندگی شهری مجموع مسائل حلDe Boer, 2015شهر است ]
ان کنند. شایدهد و شهرها در هر زمان بسته به میزان توانایی در حل مسائل، سطحی از شکنندگی را تجربه میمیبحرانی کاهش 

. [Selby & Desouza, 2019]آمده است توجه است که میزان شکنندگی در شهر، تابعی از عملکردهای دولت در حل مسائل پیش
توانند به طور مناسب به انجام وظایف اصلی شروعیت، اقتدار و ظرفیت نهادهای آن دیگر نمیشوند که مشهرها زمانی شکننده می

ها، دسترسی به آب، برق و بهداشت و حفظ هنجارهای اساسی و حقوق نظیر تضمین امنیت و ایمنی شهروندان، اموال و زیرساخت
تواند به سرعت رخ داده س ملی و شهری، نتیجه انباشت خطرات است و می. شکنندگی چه در مقیا[Muggah, 2015] عمل نماید

علل ایجاد شکنندگی در شهرها متفاوت است، لذا  [ و با توجه به اینکهWeforum, 2016و یا به تدریج شهر را درگیر سازد ]
منحصر به فرد هر شهر را حفظ  نهیزمدهد تا یامکان را م نیامر به محققان ا نیا رایاست، ز تیحائز اهم اریبسعوامل  شناسایی

 & Muggah]متفاوت خواهد بود  ،در زمان و مکان یشهر  یپاسخ به شکنندگو دریابند که  [Selby & Desouza, 2019] نموده

Jutersonke, 2012] .و سازمان  شهری تیریتوان علت و هم اثر تحوالت در مد یرا هم م یشهر  یشکنندگ شایان توجه است که
و منجر  اورندیدر ب یتوانند شهر را به حالت ناکارآمدیکه م یدیخطرات کلبندی و اولویت یابیبا ارزآن را توان  یم ونست دا ییفضا

[. در شرایط شکنندگی، یک شهر De Boer et al., 2016] کاهش دادآن شوند،  یاصل فیوظا یشهر در اجرا کی ییبه عدم توانا
گیرد که هر مورد نیاز به یک واکنش متفاوت دارد. بر این هدیدهای بیش از حد قرار مییا یک جامعه خاص در معرض فشارها و ت

اساس، درک شکنندگی و عوامل ایجاد آن به همراه اولویت پرداختن به عوامل در راستای کاهش شکنندگی بسیار حائز اهمیت 
 شود. های توسعه احساس میاست و ضرورت و اهمیت این بحث در برنامه

دهد صاحبنظران متعددی همچون بیل، مکلوفلین، دبوئر، پلگاتا، میکلوس، پائولیلو، نوگیرا، بانی نظری پژوهش نشان میمرور م
ها آن اند که از میانموگا، موزاییک، ویالنووا، سلبی، دسوزا و اوکیکه بر لزوم شناسایی و اهمیت شکنندگی شهری صحه گذاشته

 2017تا  2012های در سال اند. موگاها را در این عرصه انجام دادهبوده و بیشترین تعداد پژوهش موگا و دبوئر از پیشگامان این حوزه
 ی شهرهای شکننده انجام داده است و بر این نکته تأکید دارد که شکنندگی شهرها دائمی نیست ]های متعددی در حوزهپژوهش

Muggah, 2014a؛Muggah, 2016توان شکننده مطلق یا شهری مقاوم دانست، بلکه ک شهر را نمی[. دبوئر نیز اذعان دارد که ی
ای تحت عنوان مقاله 2017[. میکلوس و پائولیلو در سال De Boer, 2016باشد ]شهر تلفیقی از این دو واژه با درجاتی متفاوت می

دهد که نمودند که نشان می منتشر« شهرهای شکننده: دیدگاهی انتقادی در مورد کارنامه مداخالت جدید بشردوستانه شهری»
مفهوم شهر شکننده عالوه بر اینکه یک چارچوب تحلیلی جدید و مرتبط برای درک خشونت و نابرابری شهری معاصر است، از طرف 

[. پس از آن در سال Miklos & Paoliello, 2017المللی عمل نماید ]تواند به عنوان مداخالت جدید بشردوستانه بیندیگر می
ی از ااذعان کرد که شکنندگی مجموعه« رفع شکنندگی: نقش بخش خصوصی و مؤسسات محلی»ای با عنوان لیر در مقالهکا 2019

های رسمی، و مستعد شوک( است که های گسسته، فقدان مشروعیت و ظرفیت دولت، ناامنی، کمبود شرکتها )هویتویژگی
د در تواننکشند و در این راستا مؤسسات محلی و بخش خصوصی میمیهای مرسوم را به چالش حلیکدیگر را تقویت کرده و راه

شهرهای شکننده »ای تحت عنوان در مقاله 2019[. سلبی و دسوزا نیز در سال Collier, 2019کاهش شکنندگی مؤثر واقع شوند ]
 یافته که در کشورهایتوسعه اند که چگونه شهرهایبه بررسی این موضوع پرداخته« یافته: یک چارچوب مفهومیدر جهان توسعه

نسبتا پایدار قرار دارند، ممکن است شکننده شوند. در این راستا یک چارچوب مفهومی برای درک ماهیت شهرهای شکننده در جهان 
شهر به عنوان زیستگاه؛ جمع»ی [. سپس اوکیکه و همکاران در مقالهSelby & Desouza, 2019دهند ]یافته ارائه میتوسعه
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از طریق بررسی ادبیات موجود، علل شکنندگی شهر را با تمرکز بر سه شهر نیجریه برجسته کرده و همچنین « شهر شکنندهآوری 
[. همچنین دبوئر Okeke et al., 2020اند ]شکنندگی را به عنوان مانع اصلی برای اجرای اهداف توسعه پایدار مورد بحث قرار داده

کند که در شهرهای سراسر جهان اشاره کرده و بیان می 19-گیری کوویدبه همه« هر شکنندهش»ی خود با عنوان در آخرین مقاله
نا آشکار گیری کروداند که در اثر همهها میشهرها بیش از آنچه فکر کنیم نابرابر هستند. او شکاف دیجیتال را یکی از این نابرابری

ه است. این مقاله منابع شکنندگی در شهرها را ارزیابی کرده و شده و صدها میلیون نفر را دچار مشکل و رنجی مضاعف نمود
ند و پذیرتر کمک نمایهای شهری انعطافی سیستمتوانند به شهرها در راه رسیدن به توسعهکند که میرویکردهایی را بررسی می

های شکنندگی نظری ابعاد و مؤلفه[. با توجه به مرور ادبیات De Boer, 2022ی شهرها حتی در مواقع بحران شوند ]باعث توسعه
 مشهود است.  1شهری در جدول 

 
 های شهر شکنندهابعاد و مؤلفه (1جدول 

صاحبنظران ه  امؤلف ه اد  بع  ا

(Safran & Sugiyarto, 2014); (Abel et al., 
2016); (Kaberuka, 2015); (Rice & Patrick, 
2008); (Grävingholt et al., 2012); (Selby & 
Desouza, 2019); (Rocha De Siqueira, 
2014); (Bosetti et al., 2016); (Bosetti et al., 
2016); (Marshall & Cole, 2013); (Rice & 
Patrick, 2008); (Rotberg, 2010); 
(Mcloughlin, 2016); (OECD, 2010); (De 
Boer, 2016); (DFID, 2005); (Muggah, 
2016); (ICM, 2015); (Grävingholt, Ziaja, & 
Kreibaum, 2015); (Ganson & Wennmann, 
2018); (Selby & Desouza, 2019); (Bosetti 
et al., 2016); (CHAWLA, 2017); (De Boer et 
al., 2016); (Laniran, 2018); (Arimah, 
2010); (Raleigh, 2015); (Siegle, 2011); 
(Mosaic, 2018); (Weforum, 2016); (FSI, 
2017); (Ivleva, 2019); (Muggah, 2016). 

قتصادی د ا شدی فت   ا

قتصادی  ا

فرصت عدم وجود  اری و  یک سبب ا من شغلی   های 
مد بری درآ برا ا  ن

شهری متمرکز   فقر 
ه گسترد الی  م  فساد 

ه ای م کالنسر اس  مقی ذاری در   گ

قتصادیشوک نی ا ا گه ا ن  های 

(Abel et al., 2016); (Kaberuka, 2015); (Rice 
& Patrick, 2008); (Selby & Desouza, 2019); 
(Bosetti et al., 2016); (Marshall & Cole, 
2013); (Mcloughlin, 2016); (Ganson & 
Wennmann, 2018); (Muggah, 2014a); 
(Chawla, 2017); (Beall et al., 2013); 
(Nogueira, 2017); (Miklos & Paoliello, 
2017); (Abhyankar et al., 2013); (Muggah 
& Jutersonke, 2012); (Archer & Dodman, 
2017); (Raleigh, 2015); (OECD, 2012); 
(Rodgers, 2010); (Commins, 2011); 
(Safran & Sugiyarto, 2014); (Grävingholt 
et al., 2015); (McAuliffe & Ruhs, 2017); 
(Cattaneo & Peri, 2015); (Habitat, 2016); 
(Landry & Burke, 2014); (Toly & Tabory, 
2016); (De Boer et al., 2016); (ICM, 2015); 
(Okeke et al., 2020); (Kaplan, 2014); 
(Kaberuka, 2015); (Abhyankar et al., 
2013); (Ivleva, 2019); (Weforum, 2016); 
(Vivekananda, 2020); (Muggah, 2016); 
(FSI, 2017); (Muggah, 2017); 
(Consultancy, 2020). 

قومی نی  اهمگو  ن

عی ا  اجتم

دار ای مزمن و پ اجرت   مه

ت ن  شهری خشو

ه ا تگ ن سمیسکو غیرر  های 

نشینی شهر ع  سری شد   ر
عی ا  گسیختگی اجتم

عی و جنسیتی ا بری اجتم برا ا  ن

(Safran & Sugiyarto, 2014); (Stewart & 
Brown, 2010); (Grävingholt et al., 2012); 
(USAID, 2009); (Carment et al., 2010); 
(Grävingholt et al., 2015); (Stewart & 
Brown, 2010); (Call, 2011); (Bosetti et al., 
2016); (Abel et al., 2016); (Kaberuka, 
2015); (Rice & Patrick, 2008); (Selby & 
Desouza, 2019); (Marshall & Cole, 2013); 
(Rotberg, 2010); (Mcloughlin, 2016); 
(Ganson & Wennmann, 2018); (OECD, 

ر:  قتدا  هاییافته؛ شورش؛ نابرابریخشونت؛ قتل؛ جرم سازمانا
افقی؛ دستگاه ضعیف امنیتی؛ حضور مؤثر پلیس؛ ناامنی واقعی 

 و فرضی.
ادی نه تی و  دسترسی به خدمات بهداشتی؛ آموزش مقدماتی؛ میزان ظرفیت:  دول

و میر زیر  میزان مرگنقل اساسی و زیرساخت های انرژی؛ وحمل
 کمبود بهداشت عمومی؛؛ دسترسی به منبع آب سالم؛ سال 5

 .خدمات اساسی
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2012); (Safran & Sugiyarto, 2014a); 
(Collier, 2019); (Muggah, 2014a); (Beall, 
2007); (Commins, 2011); (De Boer et al., 
2016); (Vivekananda, 2020); (FSI, 2017) 

ت:  سرکوب؛ ترور سیاسی؛ درصد رای دهندگان؛ میزان مشروعی
؛ آزادی سلطه نظامی؛ عدم وجود ساختارهای دموکراتیک

مطبوعات؛ میزان باالی فساد؛ اعتراض و پاسخگویی؛ تعلیق یا 
اجرای خودسرانه قانون؛ نقض گسترده حقوق بشر؛ ظهور نخبگان 
جناحی؛ مداخله عوامل سیاسی خارجی؛ رقابت قومی یا مذهبی؛ 

های محلی فاسد؛ شکست نهادی و مدیریت شهری؛ وجود دولت
 ای.منطقهی بینهاثباتی؛ تنشنهادهای مجرمانه؛ بی

(De Boer et al., 2016) 
(Nogueira, 2017) 
(Abel et al., 2016) 
(Kaberuka, 2015) 
(Collier, 2019) 
(Chawla, 2017) 
(De Boer, 2015) 
(Habitat, 2016) 
(Cattaneo & Peri, 2015) 
(Rüttinger et al., 2015) 
(OECD, 2016) 
(Vivekananda, 2020) 
(Muggah, 2016) 

ای طبیعی بالی معرض  گرفتن در   قرار 

 محیطیزیست

هوا  کیفیت 
سالم  آب 

سب ا من شت  دا  به
ه اری هم یم ب  گیرشیوع 

اظت اطق حف من ت   شدهنسب

لیمی ق  تغییرات ا

(Okeke et al., 2020) 
(Mcloughlin, 2016) 
(ICT, 2022) 

هتوزیع نامناسب ظرفیت سع منیتی، تو نیهای ا  ای و حکمرا
قتصادی، اجتماعی و  شرایط ا

ه مع فراد جا سی ا ا  سی

ه ا تگ ن سمیسکو غیرر  های 
سه مدر سن  موزش و   آ

الي ف ديجيت  شكا

(Mcloughlin, 2016) 

ار ستعم  میراث ا

ین ب بط  لیروا  المل
بین سی  ا سی قتصاد   المللا

یم ل ق  تغییر ا

نیشوک ا قتصادی جه  های ا

 
عامل کلیدی مؤثر بر وضعیت شکنندگی شهرهای  20ی شکنندگی شهری انجام شده است که در آن زمینهژوهشی در پ همچنین

 ینابرابر ، دهگستر  یمال فساد، متمرکز فقری، نیشهرنش عیرشد سرایران با رویکرد تحلیل ساختاری شناسایی شده که عبارتند از: 
 تیمنای، شهر  خشونتی، رسمریغ یهاسکونتگاه، ریگهمه یهایمار یب، یاسیس یثباتیبی، کار یب درصدی، تیو جنس یاجتماع
 یابرابر نی، اجتماع تیامن زانیمی، عیطب یایقرارگرفتن در معرض بال ی،اساس یخدمات شهر  کمبود، مشارکت مردم زانیمی، اقتصاد
 یناگهان یهاشوکی، واقع یناامن، یجهان یاقتصاد یهاشوک، هامیتحری، اتوسعه-یتیامن یهاتینامناسب ظرف عیتوز، درآمد

 (1401)اسکندری و همکاران،  متیق
شدن شهر در برابر انباشتی از خطرات چندگانه در ابعاد مختلف )اقتصادی، اجتماعی، با امعان نظر به اینکه شهر شکننده، شکسته

اپذیر و نلی( تعریف شده که امری اجتنابالملسیاسی افراد جامعه و روابط بین -اجتماعی -محیطی، شرایط اقتصادینهادی، زیست
( و رخداد آن در هر شهری کم و بیش محتمل است و با توجه به سرعت رشد و Eskandari et al., 2021پذیر است )برگشت

لذا پژوهش  ها،های متعدد در ابعاد مختلف در ساختار فضایی شهربه دنبال آن ظهور مسائل و چالشتوسعه در شهرهای ایران و 
های کلیدی مؤثر بر شکنندگی شهرهای ایران در راستای پیشگیری و کاهش شکنندگی حاضر با هدف اولویت پرداختن به محرک

 شهری شکل گرفت.

 
 شناسیروش

ه تحلیلی است. شایان توج-شناختی با توجه به هدف از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش توصیفیپژوهش حاضر از نظر روش
دلفی و  گیری از تکنیککمی( و با بهره -ی این پژوهش مبتنی بر پارادایم پراگماتیسم به صورت آمیخته )کیفیشناساست روش

 .استانجام شدهها، های شکنندگی بر اساس تأثیرگذارترین محرکبندی محرکدر راستای اولویت( ISMتفسیری )-مدل ساختاری
ک الروایی پرسشنامه، از م ارزیابی و سنجش دویی است و برایشنامه دوبهصورت پرسها بهآوری دادهدر این پژوهش ابزار جمع

گیری هدفمند چون هدف تعمیم نتایج نیست، از روش نمونه ، ISM. برای انتخاب تیم دلفی و تیمشده استروایی صوری استفاده 
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کت در پژوهش و دسترسی است. نكتة معیارهای انتخاب خبرگان، تسلط نظری، تجربه عملی، تمایل و توانایی مشار  شد.استفاده 
با توجه به معیارهای . باشد های مختلف در پژوهش میقابل توجه در تعیین تعداد خبرگان، کسب اطمینان از جامعیت دیدگاه

، برای شرکت و در حوزه شهرسازی و مدیریت شهریها دانشگاه و اساتید نفر از خبرگان و متخصصان 14فوق، در نهایت تعداد 
 .(2انتخاب شدند )جدول ی در فرآیند پژوهش همكار 

 
 عات مربوط به خبرگان مورد استفاده در پژوهشالاط (2جدول 

 خبره
قه  ساب
ل( سا ( 

 جنس
 تخصص تحصیالت

لیت  حوزۀ فعا

انشگاهی سازمانی  د
 زن مرد

 * * مدیریت شهری دکترای شهرسازی *   21 1
 * * یبازآفرینی شهر  دکترای شهرسازی *  14 2
 * * بازآفرینی شهری دکترای شهرسازی *  12 3
 * * آوری شهریتاب دکترای شهرسازی  *  9 4
 *  بازآفرینی شهری دکترای شهرسازی  *  6 5
  * مطالعات شهری دکترای شهرسازی *   24 6
  * های شهریطرح دکترای شهرسازی *   13 7
  * های شهریطرح دکترای شهرسازی *   11 8
  * بازآفرینی شهری دکترای شهرسازی  *  8 9
  * تاب آوری شهری دکترای شهرسازی *   8 10
 * * توسعه پایدار شهری ریزی شهریدکترای جغرافیا و برنامه  *  12 11
 *  توسعه پایدار شهری ریزی شهریدکترای جغرافیا و برنامه  *  9 12
  * توسعه پایدار شهری هریریزی شدکترای جغرافیا و برنامه  *  9 13
 * * بازآفرینی شهری دکترای طراحی شهری *   16 14

 
توان بر پيچيدگي بين عناصر غلبه كرد. این روش، تفسیری است تفسيري تكنيكي است كه به وسيله آن مي-سازي ساختاريمدل

د دارد یا خیر؛ و ساختاری است زیرا اساس روابط نماید که آیا روابطی میان این عناصر وجوچون قضاوت گروهی از افراد تعیین می
 [.Firouzjaian et al., 2012ای از متغیرها استخراج شده است ]یک ساختار سرتاسری است که از مجموعه پیچیده

 های مدلسازی ساختاری تفسیری انجام گرفته است که عباتند از:ارائه چارچوب مورد نظر طی گام

 ود.شی مربوط به مسئله. این مرحله با بررسی مطالعات گذشته و دریافت نظر کارشناسان انجام میگام اول: شناسایی متغّیرها
 شوند.گام دوم: تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری. در این مرحله، متغّیرها به صورت دوبه دو با هم بررسی می

ود و شساختاری به یک ماتریس دو دویی تبدیل میگام سوم: ایجاد ماتریس دسترسی اولیه. در این مرحله، ماتریس خودتعاملی 
 آید. ماتریس دسترسی اولیه به دست می

پذیری در روابط گام چهارم: ایجاد ماتریس دسترسی نهایی. پس از آنکه ماتریس دسترسی اولیه به دست آمد، با وارد کردن انتقال
 آید.متغّیرها، ماتریس دسترسی نهایی به دست می

 ندی عوامل.بگام پنجم: سطح
توان یک (. بر اساس قدرت وابستگی و نفوذ متغّیرها میMICMACگام آخر: تجزیه و تحلیل قدرت نفوذ و میزان وابستگی )نمودار 

( که قدرت نفوذ و وابستگی 1دستگاه مختصات تعریف و آن را به چهار قسمت تقسیم کرد. گروه اول، متغّیرهای خود مختار )ناحیه
شود که از قدرت نفوذ ضعیف، اما وابستگی باالیی برخوردارند. ( را شامل می2دوم، متغّیرهای وابسته )ناحیه  ضعیفی دارند. گروه

( هستند. این متغیرها قدرت نفوذ و وابستگی باالیی دارند. گروه چهارم، متغیرهای 3گروه سوم، متغیرهای پیوندی )ناحیه 
ای هاز قدرت نفوذ باال و وابستگی پایینی برخوردارند. از طریق جمع کردن ورودی باشند. این متغّیرها( می4مستقل)کلیدی( )ناحیه 

 آید.یک در هر سطر و ستون، قدرت نفوذ و وابستگی متغّیرها به دست می
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فته  هایا
جهت در  شهرهای ایراندر  شکنندگیایش ز بر اف عامل کلیدی تأثیرگذار 20، از بر اساس مباحث مطرح شده در بخش مبانی نظری

( استفاده شده ismتفسیری )-سازی ساختاریها با استفاده از روش مدلبندی عوامل شکنندگی و اولویت پرداختن به آنسطح
با توجه به هدف پژوهش، پرسـشنامـه متناسـب بـا موضـوع پـژوهش در اختيـار خبرگـان و صـاحبنظـران حـوزه مورد مطالعه است. 

 قـرار گرفت. 
یماتریس خود تع -  (SSIM)  املی ساختار

( وارد شد. برای این SSIMساختاري ) خودتعاملي ماتريس در عوامل اين های شکنندگی شهری،ابعاد و شاخص شناسايي از پس
فاکتور انتخاب شده در سطر  بود. در این جدول بیست 3ای طراحی شد که ساختار کلی آن همانند جدول منظور، ابتدا پرسشنامه

املی خودتعدویی عوامل را مشخص نمایند. ماتریسدهندگان خواسته شده که نوع ارتباطات دوبهاند و از پاسخفتهو ستون قرار گر 
 شد.  تكميل تشكیل و توسط خبرگان و متخصصان روابط مفهومي با استفاده از چهار حالت

 
 ماتریس خود تعاملی ساختاری (3جدول 

 
 
اولیه ماتريس -  دسترسی 

استخراج  است. براي شده حاصل يك( -ارزشي )صفر دو ماتريس يك به ساختاري خودتعاملي ماتريس تبديل از ولیهماتریس دسترسی ا
دسترسی در ماتريس O وA های و عدد صفر جایگزین عالمتX و  Vهایعدد یک جایگزین عالمت سطر هر دسترسی، در ماتريس

 كنترل هابعد/ شاخص بين ثانويه روابط(. سپس4است )جدول اوليه ماتريس دسترسی سطرها، تشکیل تمام تبديل حاصل شد. اولیه

خواهد شد.  Kمنجر به ُبعد  Jمنجر شود، پس ُبعد  Kشود و بعد به  Iمنجر به ُبعد  Jای است که اگر ُبعد گونهرابطه ثانویه به شد.
 ل گرفت.شک دسترسی اولیه يك ماتریس و صفر اعداد به SSIMماتريس  روابط نمادهاي تبديل با

 ماتریس دسترسی اولیه( 4جدول
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 ماتریس دسترسی نهایی -

دست آمد. در این ماتریس، به 5در این مرحله، کلیه روابط ثانویه بین متغیرها بررسی شده و ماتریس دسترسی نهایی مطابق جدول 
تعداد نهایی متغیرهایی )شامل  از ستا عبارت متغير هر نفوذ قدرت نفوذ و میزان وابستگی هر متغیر نشان داده شده است. قدرت

 ايجاد موجب كه متغيرهايي نهايي تعداد از عبارت است وابستگي باشد و ميزان داشته نقش هاآن ايجاد در تواندخودش( که مي

 شود.مي مذكور متغير
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 ماتریس دسترسی نهایی( 5جدول

 
 
ایرانسطح - فزایش شکنندگی شهرهای  ا  بندی عوامل مؤثر بر 

 های مؤثر بربندی شده است. محرکجمع 6ها در جدول دست آمد که نتیجه نهایی آنها بهگانه متغیراین بخش سطوح یازدهدر 
ها کامال یکسان باشد، در باالترین سطح از سلسله مراتب مدل ساختاری شکنندگی شهرهای ایران که مجموعه خروجی و مشترک آن

 گیرد.تفسیری قرار می
 

 بندی عوامل مؤثر بر شکنندگی شهرهای ایرانسطح( 6جدول
امل  سطح مجموعه مشترک مجموعه ورودی مجموعه خروجی عو

 رشد سریع شهرنشینی
2،3،4،5،6،7،8،9،10،12،14،15،16،

20 
6،10،16،19،20 6،10،16،20 1 1 

 4 7،8،10،14 1،3،4،5،7،8،10،13،14،15،16،17،18،20 7،8،9،10،11،14 فقر متمرکز

 گستردهفساد مالی 
2،5،6،8،9،10،11،12،14،15،16،17،1

8،20 
1،6،8،9،16،17،18،20 6،8،9،16،17،18،20 1 1 

 نابرابری اجتماعی و جنسیتی
2،5،6،8،9،10،11،14،15،16،17،18،1

9،20 
1،6،10 6،10 1 1 

 5 8،10،11،14،20 1،3،4،6،7،8،10،11،13،14،15،16،17،18،19،20 2،8،9،10،11،14،20 درصد بیکاری
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 ثباتی سیاسیبی
1،3،4،5،8،9،10،11،12،14،15،16،17،

20 
1،3،4 1،3،4 11 

 3 2 1،2،8،11،13،16،19 2،5،10،12،14 گیرهای همهبیماری
 8 2،3،5،13،15،16 1،2،3،4،5،6،10،12،13،15،16،17،18،19،20 2،3،5،7،9،11،13،14،15،16 های غیررسمیسکونتگاه

 3،11،14 خشونت شهری 
1،2،3،4،5،6،8،10،11،12،13،14،15،16،17،18،

20 
3،11،14 1 

 9 1،2،4،5،11،12،14،15 1،2،3،4،5،6،7،11،12،13،14،15،16،17 1،2،4،5،8،9،11،12،14،15،18،20 ناامنی اقتصادی
 3 5،9،10،14 2،3،4،5،6،8،9،10،12،14،15،16،17،20 5،7،9،10،14 عدم مشارکت مردم

 2 10 1،3،6،7،10،13،16،17،18 8،9،10،11 کمبود خدمات شهری اساسی 
 6 8 8،16،19 2،5،7،8،9،10،12،14 قرارگرفتن در معرض بالیای طبیعی  

 3 2،5،9،10،11 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،13،15،17،20 2،5،9،10،11 ناامنی اجتماعی
 7 8،10،18،20 1،3،4،6،8،10،16،17،18،20 2،5،8،9،10،11،14،18،20 نابرابری درآمد  

-های امنیتینامناسب ظرفیتتوزیع 
 ایتوسعه

1،2،3،5،7،8،9،10،11،12،13،15،20 1،3،4،6،8 1،3،8 10 

 9 3 3،4،6 2،3،5،8،9،10،11،12،14،15،18،20 هاتحریم
 6 3،15 3،4،10،15،17 2،3،5،8،9،12،15،20 های اقتصادی جهانیشوک

 3 - 4 1،5،7،8،13 تغییرات اقلیمی
 7 1،3،5،15 1،3،4،5،6،10،15،16،17،18 1،2،3،5،8،9،11،14،15 های ناگهانی قیمتشوک

 
 و متقابل روابط 2شد. در شکل  بنديسطح طبقه 11 به شکنندگی شهرهای ایران، بر کلیدی مؤثر این جدول عوامل طبق نتایج
شود. دیاگرام یری میگتصمیم درک بهتر فضای موجب که است نمایان مختلف سطوح معیارهای ارتباط و بین معیارها تاثیرگذاری

نهایی بر اساس سطوح به دست آمده در گام قبلی و طبق ماتریس دستیابی نهایی ترسیم گردید. معیارهایی که در سطوح باالي 
توان اذعان داشت که این معیارها بیشتر برگرفته از معیارهاي سلسله مراتب قرار دارند از تأثیرگذاري کمتري برخوردارند در واقع می

تري قرار داشته باشند تأثیرات بیشتري بر کلیه عناصر سیستم دارند. )شکل تر هستند. هر چه معیارها در سطوح پایینپایین سطوح
1 .) 
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 تفسیری -ساختاری شهرهای ایران با مدلسازیشکنندگی بندی عوامل مؤثر بر سطح( 1شکل 

 
ایران خوشه -  MICMACبا روش بندی عوامل مؤثر بر شکنندگی شهرهای 

نوع متغیرها با توجه به اثرگذاری و اثرپذیری بر سایر متغیرها مشخص شده است.  MICMACدر این مرحله با استفاده از روش 
رهای مفهوم شکنندگی شهتوان تمامی عوامل مؤثر بر تبیین پس از تعیین قدرت نفوذ یا اثرگذاری و قدرت وابستگی عوامل، می

بندی کرد. اولین گروه شامل متغیرهای مستقل )خودمختار( های چهارگانه روش ماتریس اثر متغیرها طبقهایران را در یکی از خوشه
از سایر متغیرها مجزا هستند و ارتباطات کمی دارند. گروه دارند. این متغیرها تا حدودی است که قدرت نفوذ و وابستگی ضعیفی

اشند بم متغیرهای وابسته هستند که از قدرت نفوذ ضعیف اما وابستگی باالیی برخوردارند. گروه سوم، متغیرهای پیوندی میدو
ا همتغیرها باعث تغییر سایر شاخصهرگونه عملی بر روی این شاخص که از قدرت نفوذ و وابستگی باالیی برخوردارند. درواقع 

گیرد. این متغیرها دارای قدرت نفوذ باالو وابستگی پایینی هستند را در برمی قل )کلیدی(شود. گروه چهارم متغیرهای مستمی
 (.2)شکل 
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 MICMACبندی عوامل مؤثر بر شکنندگی شهرهای ایران با روش خوشه( 2شکل

 
 بحث

با هدف  ا این پژوهشبا توجه به اینکه تاکنون در هیچ پژوهشی اولویت پرداختن به عوامل شکنندگی شهری بررسی نشده است، لذ
های بسیاری در افزایش شکنندگی محرکهای شکنندگی شهری در راستای اولویت اقدام و کاهش آن انجام گردید. بندی محرکسطح

 در این راستا شناسایی. ها در راستای اتخاذ تدابیر مربوطه بسیار حائز اهمیت استشهرهای ایران مؤثرند که توجه به این محرک
ترین اقدامات در شهرها ها بر اساس میزان تأثیرگذاری، از مهمبندی آنشود و سطحی که منجر به شکنندگی شهری میهایمحرک

 ؛یتیسو جن یاجتماع یگسترده؛ نابرابر  یفقر متمرکز؛ فساد مال ؛ینیشهرنش عیرشد سرمحرک ) 20شود. در این پژوهش، محسوب می
مشارکت  زانیم ؛یاقتصاد تیامن ؛یخشونت شهر  ؛یرسم ریغ یهاسکونتگاه ر؛یهمه گ یهایمار یب ؛یاسیس یثباتیب ؛یکار یدرصد ب

اسب نامن عیدرآمد؛ توز ینابرابر  ؛یاجتماع تیمنا زانیم ؛یعیطب یایقرارگرفتن در معرض بال ؛یاساس یمردم؛ کمبود خدمات شهر 
( که در شکنندگی متیق یناگهان یهاشوک ؛یقعوا یناامن ؛یجهان یاقتصاد یهاها؛ شوکمیتحر ؛یاتوسعهی تیامن یهاتیظرف

نتایج این پژوهش  .بندی شدند( بر اساس میزان تأثیرگذاری سطح1401شهرهای ایران تأثیر بسزایی داشتند )اسکندری و همکاران، 
برانگیزاننده  ترینبه عنوان قوی هاو تحریم ثباتی سیاسیبینابرابری اجتماعی و جنسیتی و به دنبال آن بیانگر آن است که عامل 

کند و در راستای نفوذ را داشته و همانند سنگ زیربنای مدل عمل می قدرت کند که بيشترينشکنندگی در شهرهای ایران عمل می
 ,Chawla[، چاوال ]Nogueira, 2017نوگوئرا ]. ها تأکید نموداول بر اهمیت آن یباید در وهله توجه به شکنندگی شهرهای ایران

گانسون و  ،[ Mosaic, 2018[، مزائیک ]De Boer et al., 2016[، دبوئر و همکاران ]Muggah, 2016; 2017موگا ][، 2017
[، Ivleva, 2019ایولوا ] [،Mcloughlin, 2016] نیمکلوفل[، Raleigh, 2015[، رالی ]Ganson & Wennmann, 2018ونمن ]

ثباتی، فساد بیهای خود [ نیز در پژوهشSelby & Desouza, 2019ا ][، سلبی و دسوز Okeke et al., 2020اوکیکه و همکاران ]
ر این اند، بهای مهم در ایجاد شکنندگی دانستهمالی گسترده، نابرابری اجتماعی و جنسیتی، رشد سریع شهرنشینی را از محرک

 .سو استهای مذکور همهای این پژوهش با پژوهشیافته اساس
(، بی 4نابرابری اجتماعی و جنسیتی ) مشخص شد متغیرهای رانیا یشهرها یمؤثر بر شکنندگبندی عوامل همچنین در خوشه

(، فساد مالی 17(، تحریم ها )16توسعه ای )-(، توزیع نامناسب ظرفیت های امنیتی1(، رشد سریع شهرنشینی )6ثباتی سیاسی )
جزء عناصر اثرپذیر و وابسته بوده و از نظر سیستمی  ( بیشتر تحت تاثیر سایر عوامل8های غیررسمی )( و سکونتگاه3گسترده )

. ساز متغیرهای دیگر شوندتوانند زمینهها کمتر میمتغیر عوامل زیادی دخالت دارند و خود آن دیگر، در ایجاد اینعبارت هستند. به
(، نابرابری درآمد 12ی اساسی )(، کمبود خدمات شهر 7گیر )های همه( بیماری18های اقتصادی جهانی )متغیرهایی همچون شوک

( در گروه متغیرهای مستقل )خودمختار( قرار 13( و قرارگرفتن در معرض بالیای طبیعی )20های ناگهانی قیمت )(، شوک15)
باال و  فوذهستند و از قدرت ن سیستماند که دارای قدرت نفوذ و وابستگی ضعیف هستند. این متغیرها نسبتاً غیرمتصل به گرفته
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( و 14(، ناامنی اجتماعی )11(، عدم مشارکت مردم )2(، فقر متمرکز )5برخوردارند. متغیرهای درصد بیکاری )پایینی وابستگی 
نندگی بر شکمتغیرها تأثیر بسیار زیادی  روند. اینشمار میبههای کلیدی شکنندگی شهرهای ایران ( جزء متغیر9خشونت شهری )

برخوردارند. اصوالً متغیرهایی که قدرت نفوذ باالیی دارند، اصطالحاً پایینی نفوذ باال و وابستگی قدرت شهرهای ایران دارند و از 
یرند. گشوند. واضح است که این متغیرها در یکی از دو گروه متغیرهای مستقل یا پیوندی جای میمتغیرهای کلیدی خوانده می

باشد و از قدرت نفوذ و وابستگی باالیی برخوردار است. در واقع هرگونه ی می( جزو متغیرهای پیوند10متغیر ناامنی اقتصادی )
 شود.متغیر باعث تغییر سایر متغیرها میعملی بر روی این 
های ها و جهانبینیشوندگان با تواناییامکان تفسیر و تحلیل متفاوت از پرسشها در مسیر انجام پژوهش یکی از محدودیت

شوندگان تمایلی به همکاری نداشته گردید برخی از پرسشموجب می 19-با توجه به وقوع پاندمی کوویدبود و همچنین  متفاوت
که همین امر سبب صرف زمان زیاد  موضوع بودبه دلیل بدیع بودن  داخلیعدم وجود منابع  های پژوهشاز دیگر محدودیت باشند.

 جهت ترجمه منابع خارجی شد.

می بدیع در حوزه دانش مدیریت شهری است و پرداختن به آن در راستای اتخاذ تدابیر مربوطه در از آنجاکه شکنندگی شهری مفهو
 ی این پژوهش ارائه شود.جهت کاهش شکنندگی شهرها بسیار حائز اهمیت است، شایسته است پیشنهاداتی در ادامه

 پیشنهادات پژوهشی
 های تحلیلی نوین؛شهرها با روشبر شکنندگی در  یابی عوامل مؤثرتکمیل و تقویت بروندادهای پژوهش و مدل -
 ی شکنندگی در شهرهای ایران به منظور ایجاد رویکردی پیشگیرانه و دخالت زودهنگام در جهت رفع آن؛ارزیابی آستانه -

 ی شکنندگی شهرهای ایران و تدوین راهکارهای بومی برای هر شهر؛تولید نقشه -

 حله.بررسی فضاهای شکننده در سطح م -
 پیشنهادات کاربردی

 سازی راهکارها؛یادگیری از تجارب موفق شهرهای شکننده جهان و بومی -
 نشست ساالنه شهرداران به منظور اشتراک گذاشتن تجربیات مثبت و منفی در زمینه کاهش عالئم شکنندگی شهرها؛ -
 های شکنندگی در شهر؛ایجاد مؤسسات فعال در عرصه شناسایی محرک -

گاه، بومی و دارای تحصیالت مربوطه در ساختار ضرور  - ت اصالح ساختار فکری و عملی مدیریت شهری از طریق استفاده از افراد آ
 مدیریت شهری به منظور شناخت عمیق مشکالت شهر و شناسایی به موقع عوامل ایجاد شکنندگی در شهر؛

 
ینتیجه  گیر

رفع  پایدار خواهند بود که از شکنندگی کمتری برخوردار بوده و در جهت توسعهدر مسیر  ندهیآ در یشهرهائبا توجه به این نکته که 
ی شروع این ورود به بحث شکنندگی شهری ضروری است که این ضرورت خود بر نقطه ،نمایند یگذار هیسرما یدیخطرات کل

ا عنایت به ب .های ایران تأکید داردبندی عوامل تأثیرگذار کلیدی شکنندگی در شهر پژوهش صحه گذاشته و بر شناسایی و اولویت
یی هاستایس دیبا مدیریت شهردر  لیدخ یهانهادها و سازمانناپذیر و برگشت پذیر است، این نکته که شکنندگی شهری اجتناب

 شو در تال به کارگیرند ی شهریتوسعه یاهبرنامهها و به عنوان یک ضرورت و الزام در طرح ی،شهر  یبا هدف کاهش شکنندگ را
 .گام بردارند شتیو گسترش مع فیضع یهارساختیز تیتقو یبرا یتر گسترده

 
انی:  .گزارش وجود ندارد یبرا یمورد تشکر و قدرد

ئیدیه اخالقی:تا  .گزارش وجود ندارد یبرا یمورد های 
ج از رساله تعارض منافع: ویسنده سوم در دانشگاه آزاد اسالمی ی دکتری نویسنده اول با راهنمایی نویسنده دوم و مشاوره ناین مقاله مستخر

 واحد علوم و تحقیقات تهران است.
(؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی )نویسنده دوم(، %34) و نگارنده مقدمه ، پژوهشگر اصلیندا اسکندری )نویسنده اول( سهم نویسندگان:

 (.%33(؛ فرح حبیب )نویسنده سوم(، نگارنده بحث )%33) گر دادهو تحلیل شناسیروش
لی: ع ما  .گزارش وجود ندارد یبرا یمورد مناب
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