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 یاز مباحث دانشگاه ياریبس کانون توجهر یاخ يهادر سال يمادرشهر یکپارچه مادرشهرها و نواحیت یریمد

 يخواهان تسلط نهادها یمراتبسلسله ییحکمروا يکرد گاه بر اساس الگوین رویا. بوده است ياستگذاریو س

بر  دیبا تاک زمانید و باشیشهرها م یاتیح يهارساختین زیتاممرتبط با  ينهادهار یسا بر یدولت يزیربرنامه

د یت شهرها تاکیریدر مد و دولت بازار ،یبر مشارکت جامعه مدن یافته بازتابیخودسازمان ییحکمروا يالگو

و  فوق اندیشیدهپیش يهامدیریت شهري در بسیاري از کشورهاي جهان سوم بر مبناي پیروي از الگو. دارد

. باشندچ یک از الگوهاي حکمروایی کامل و جامع نمییهکه  یدر حال. ان استیدر جرفارغ از نگرش بازتابی 

که کامل نباشد با شکست  يزیسازد و هر چیپیچیدگی زندگی اجتماعی امکان شناخت کامل را فراهم نمرا یز

اخیر مفهوم فراحکمروایی به عنوان بخش مکمل هاي در سال اندازن چشمیا يبر مبنا. روبرو خواهد شد

 آینده تیریمد ،آیندهدر ده است که معتقد است مفهوم حکمروایی در ادبیات مدیریت شهري متداول گردی

 ها نیست، بلکهشبکه یا و مراتب، سلسلهلگوهاي حکمروایی یعنی بازاراز ا یکیرش تنها یشهرها موافق با پذ

ه يت شهریریمدهنر  و باشدین الگوها مبا همه ای همگام متفاوت  يهاپذیرش تضادها و ترکیب کارآمد شیو

شکاربرد  ییفراحکمروادر . حکمروایی است همان فرهنگ  در واقع کهت دارد یمحور ها، هنجارها و اصولارز

-از نگرش ییرها( یفرهنگ يزیربرنامه به يت شهریریمد یتآموفقیت . دهندیرا شکل مدر شهرها  يجار
 انتقال تا امکانوابستگی زیادي خواهد داشت  يت شهریریمد يریپذش انعطافیافزا و از آن ره )يکالبد يها

  .فراهم گردد یبازتابتفکر و  یکنش يریادگیبر اساس  يشهر ییمختلف حکمروا يان الگوهایم و مستمر ایپو

  

د  کمروا ي، الگوهايکپارچه شهریت یریم راحکمرواییح گ، یی، ف رهن   ف

                                                                            
د -  1 فیاستا برنامه ریار جغرا ه ترب -يشهر يزیا و  سیدانشگا مدر   ت 

ر يدانشجو -  2 کت هران - يشهر يزیا و برنامه ریجغراف يد   دانشگاه ت
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