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Background: State and market institutions are among the most important and influential political-
economic organizations whose composition and role can influence the integrity of the social system. In 
the modern planning literature, the nature of urban spatial planning is defined as the rule of place, and 
therefore the state and the market play a unique role in the process of this type of planning, and 
understanding how they interact in spatial planning discourses can determine the whole path and 
expected results of the spatial urban planning. 
Objectives: Therefore, explaining the role and position of state and market in spatial urban planning as 
one of the key theoretical issues, with emphasis on the New Institutionalism approach, is the main goal 
of this research. 
Methodology: In this article, with an analytical-descriptive method, while raising conceptual questions 
at the beginning, after introducing market and state as the two main institutions in spatial urban 
planning and the capabilities and failures of each in urban development, schools view and various 
theories of political economy are traced back to the three main streams and finally analyzed in terms of 
the New Institutionalism approach and Transaction Cost Theory. 
Results: From an Institutionalism point of view, planning is a tool for dealing with the unknown future 
and can be successful when it leads to integration into the existing order. New Institutionalism and 
Transaction Cost Theory, by rejecting the dichotomy of the market and the state, attempt to portray 
spatial planning and planning as an aspect of governance that consisting of both the public and private 
sectors, thereby expressing the existence of plans and spatial planning reduce transaction costs. 
Conclusion: The results indicate that considering the shortcomings and capabilities of the market and 
the state, changing the pattern of their relationships in urban spatial planning should be considered in 
order to reduce transaction cost in urban development. 

Highlights: 
Considering the dependence and interrelation of the economy and urban planning and on the other hand the limited 
history of research in this case, especially in Iran, this article addresses one of the fundamental issues in this field (the 
role state and market in spatial urban planning) tries to open the theoretical discussion and discourse. 
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ریزی دولت، بازار، برنامه ها:کلید واژه
فضایی شهری، نهادگرایی جدید، هزینه 

 مبادله

شوند که ترکیب و نقش و سیاسی محسوب می -های اقتصادیترین و مؤثرترین سازماننهاد دولت و بازار مهم: لهئمس بیان 

ریزی فضایی شهری ریزی، ماهیت برنامهتأثیر قرار دهد. در ادبیات جدید برنامهتحتتواند تمامیت سیستم اجتماع را شان میجایگاه
ای دارند و درک بدیل و ویژهریزی نقش بیاین نوع برنامهیند افرشود و بنابراین دولت و بازار در حکمروایی مکان تعریف میعنوان به

ریزی فضایی شهر را تعیین تواند کل مسیر و نتایج مورد انتظار از برنامهریزی فضایی میهای برنامهها در گفتماننحوه تعامل بین آن
  نماید.

با تأکید عنوان یکی از مباحث نظری کلیدی، به، ریزی فضایی شهریاین وصف تبیین نقش و جایگاه دولت و بازار در برنامه با ف:هد

 هدف اصلی این پژوهش است. بر رویکرد نهادگرایی جدید

عنوان دو بهزار و دولت های مفهومی در آغاز، پس از معرفی باتوصیفی، ضمن طرح پرسش -در این مقاله به روش تحلیلی روش:

های مختلف مکاتب و نظریه های هر یک در توسعه شهری، دیدگاهها و نارساییریزی فضایی شهری و قابلیتنهاد اصلی در برنامه
رد اقتصاد سیاسی در سه جریان اصلی ردیابی شده و در نهایت این موضوع از منظر رهیافت نهادگرایی جدید و نظریه هزینه مبادله مو

 گیرد.تحلیل قرار می

شود. نهادگرایی جدید و نظریه هزینه ریزی ابزاری برای رویارویی با آیندة نامعلوم قلمداد میاز دیدگاه نهادگرایی، برنامه: هایافته

عنوان بخشی از حکمروایی و خود حکمروایی را بهریزی فضایی شهری را کند تا برنامهمبادله با رد دوگانگی بازار و دولت تالش می
های مبادله مرتبط ریزی را به کاهش هزینهها و امر برنامهمتشکل از دو بخش خصوصی و عمومی به نمایش گذارد و و وجود برنامه

 نماید.

، تغییر الگوی روابط این دو های بازار و دولتها و قابلیتنتایج پژوهش بیانگر آن است که با در نظر گرفتن کاستی: گیرینتیجه

 باید مد نظر قرار گیرد. شهری های مبادله در مسیر توسعهریزی فضایی شهری با هدف کاستن از هزینهنهاد در برنامه

 نکات برجسته:
 ایران، در ویژه به وردم این در پژوهشی محدود سابقه طرفی از و شهری ریزی فضاییبرنامه و اقتصاد سیاسی تنیدگیدرهم و وابستگی به توجه با

 را نظری گفتمان و زمینه بحث تالش دارد ،(ریزیبرنامه در بازار و دولت نقش) حوزه این در بنیادی موضوعات از یکی به پرداختن با مقاله این
 .بگشاید

 
 آقای راهنمایی به «تهران کالنشهر: موردپژوهی نهادگرایی؛ رهیافت بر مبتنی یشهر فضایی توسعه ریزی برنامه در دولت و بازار نقش» عنوان با دکتری رساله از برگرفته مقاله این 1 

 .است بهشتی شهید دانشگاه در زادگان شریف محمدحسین دکتر

. جدید نهادگرایی در تعامل سوی به تقابل از :شهری فضایی ریزیبرنامه در بازار و دولت نقش(. 1311. )مصطفی ،حسین آبادی و محمدحسین ،شریف زادگان ارجاع به این مقاله:

  doi: 10.22124/UPK.2020.15861.1418 .11-1 ،(3)4 ،شهرسازی دانش
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 بیان مسئله

شوند. تا آنجا که به ترين و مؤثرترين محسوب ميمهمزمرة هاي سياسي و اقتصادي نهادهاي دولت و بازار در در ميان سازمان
از هاي هر کدام از آنها همواره يكي ها و محدوديتدولت و بازار و حدود قابليتمسئله شود، گذاري توسعه مربوط ميسياستمسئلة 

(. 22616؛ اسالو، 2262؛ آدامز و تيسدل، 6882؛ هيلي، 6891پردازان توسعه بوده است )چارلز، ترين مباحث در بين نظريهپرمناقشه
ريزان حد دخالت دولت و گيري دولت مدرن يكي از مباحث اصلي و مورد اختالف ميان اقتصاددانان و برنامهدر واقع از زمان شكل
شهري و  ريزي بر چگونگي بهبود پيشرفت کالبديوده است. به مدت طوالني، بحث در مطالعات برنامهنقش بازار در توسعه ب

تر در مورد اقتصاد که ادبيات شهري خطوط ويژه و مشخص خود را دارد، مباحث گستردهحاليمحيطي متمرکز بوده است؛ اما در 
شد که با پايان را در تضاد با يكديگر قرار داده است. اگر چه تصور مي« ربازا»و « ريزيبرنامه»سياسي مناسب جامعه مدرن، همواره 

هاي ها به پايان رسيده است؛ اما بحران مالي اخير در اقتصاد جهاني نگرانيو ظهور نئوليبراليسم اين بحث 2سوسياليسم دولتي
و تنظيم دولت عملكرد خوبي ندارند )دروچر و ريزي داري بدون برنامهکالسيک را دوباره زنده کرده است که بازارهاي سرمايه

هاي دولت و بازار، نشان از اين دارند که آنها به هاي اقتصادي در خصوص ماهيت و کارويژهتجزيه و تحليل (.22623تورنلي، 
د تحليل قرار گرفته و اند و بنابراين بايد نقش و جايگاه هر يک مورتنهايي از برآوردن کارآمد ترازهاي اجتماعي اعضاي جامعه ناتوان

پژوهش در اين زمينه هنگامي تمام عيار است که هم کارکرد دست نامرئي را روابط بهينه و متقابل بين آنها تبيين گردد. در واقع 
 .(6399، مالجوشرح دهد و هم کارکرد بسيار دستهاي مرئي را )

هاي توسعه و استفاده از زمين را با است و سياست« 4داهاي فرشكل دادن به مكان»ريزي فضايي شهري اساساً در مورد برنامه
ال و نمايد )يوسيدهد، ادغام ميقرار ميتأثير تحتها و نحوه عملكرد آنها را هاي ديگر که ماهيت مكانها و برنامهسياست
؛ 6882حكمروايي مكان است )هيلي،  ريزي فضايي شهري در واقعريزي، ماهيت برنامه(. در ادبيات جديد برنامه2222، 5ديلويت

اي دارند. به عبارت ديگر نحوه بديل و ويژهريزي نقش بي( و بنابراين دولت و بازار در فرآيند اين نوع برنامه2262آدامز و تيسدل، 
در نتيجه،  دهد. ريزي فضايي شهر را تحت تأثير قرارتواند کل مسير و نتايج برنامهتعامل دولت و بازار و انتخاب بين آنها مي

ريزي شهري در نهايت حاکي از يک شكل تخصصي از کنش جمعي در مورد سازمان اجتماعي فضا است. در قلب اين کنش برنامه
طوح مختلف اقتدار بايد در اي از روابط دولت و بازار قرار دارد و سوال مهم اين است که چگونه دولت در سجمعي مجموعه گسترده

ريزي فضايي شهري با فضاهاي عمومي سروکار دارد ريزي خصوصي( دخالت کند. برنامهصوصي )از جمله برنامههاي بازار خفعاليت
هاي خصوصي نيز در شهر در جريان شوند و از سوي ديگر مبادالت خصوصي و کاربريمحسوب مي 1که جزو کاالهاي عمومي

 ار و هم از نهاد دولت کمک گيرد. ريزي به ناگزير بايد هم از سازوکار بازاست؛ بنابراين برنامه
شناسي سازماني و مديريت در چند دهه اخير بر نهادها و نقش آنها در شكل گيري عمل اجتماعي در اقتصاد، علوم سياسي، جامعه

تالش کند که هر ريزي تأکيد ميهاي آن در انتظام برنامهدر علوم سياسي و انعكاس« سوگيري نهادگرايانه»تأکيد شده است. اين 
ريزي در يک زمينه نهادي مشخص )که به واسطه تاريخ و جغرافيايي ويژه تكامل يافته( استقرار يافته است و از طريق آن، برنامه

ريزي تا بدانجاست که شايد بتوان گفت تاريخ و جغرافيايي نوين به صورت پيوسته در حال تحول هستند. اهميت نهادها در برنامه
ريزي در معناي کلي و حقيقي آن وجود نداشته و بسيار مشكل مي توان کنند، بدون آنها برنامهپذير ميا امكانريزي رنهادها برنامه
(. 6384پور اصل، زادگان و ملکهاي آن قرار داشته باشند درک کرد )شريفريزي را بدون آنكه نهادها در مرکز نظريهانديشه برنامه

توانند رفتار انساني را تبيين وار است که نهادها نقش مهمي در جامعه دارند و به خوبي ميبنيان اصلي نهادگرايي بر اين اصل است
   (. 2222، 8؛ الكساندر6888دانند )هيلي، مي 9ريزي را نيز يک نهاد يا برساخت اجتماعيها همچنين برنامه( آن2222، 2کنند. )تيتز

ط نهاد بازار )به مفهوم عام آن و نه در معناي بازار کالبدي شهرها( و نهاد مطرح مي شود که نقش و روابپرسش با اين وصف اين 

                                                           
1 Charles, 1986; Healey, 1992a, Adams & Tiesdell, 2010; Slaev, 2016 
2 State socialism 
3 Dierwechter & Thornley, 2012 
4 Shaping and delivering tomorrow’s places 
5 UCL & Deloitte, 2007 
6 Public goods 
7 Teitz, 2007 
8 Social construct 
9 Alexander, 2007 
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 و همکاران زادگانشریف /... ریزیبرنامه در بازار و دولت نقش

 
ريزي فضايي توسعه شهري چيست؟ به بيان ديگر روابط و کارکرد هاي اين نقش و کارکردهاي آن در برنامهدولت و محدويت

. در گيردميهاي اين دو نهاد به چه نحوي شكل ها و شكست قابليتريزي فضايي شهري از منظر متقابل دولت و بازار در برنامه
-و جايگاه دولت و بازار در برنامهريزي فضايي شهري، نقش ترين مباحث نظري مطرح در برنامهاين مقاله با طرح يكي از بنيادي

 يرد. گريزي فضايي شهري با تأکيد بر رويكرد نهادگرايي جديد و نظريه هزينه مبادله مورد بررسي قرار مي

 و پیشینه پژوهش مبانی نظری

 ریزی فضاییبازار و دولت به مثابه دو نهاد اصلی در توسعه و برنامه 
شان هاي مختلف تاريخاي بازار و دولت قلمداد مي شود. جوامع در برههشده مديريت منابع در هر جامعهدو سازوکار شناخته

نقش مسئله (. از لحاظ نظري، موضوع توسعه اقتصادي و 6895، 6اند )برونرگرفته کاربههايي از اين ساز و کار را سطوح و ترکيب
هر سه اين پرسش را  4و آدام اسميت 3، فرانسوا کنه2دولت و بازار در آن از آغاز تولد اقتصاد سياسي توسعه مطرح شد. ويليام پتي

برعكس آيا توسعه بازارها اختيارات دولت را از ميان خواهد برد؟ سه  مطرح کردند که آيا اساساً بازار به دولت نيازي دارد يا نه؟ يا
از منظر اقتصاد سياسي از آن جا که بازار و دولت با (. 6899، 5؛ چنري6384ها دوباره مطرح شدند )اجاللي، قرن بعد همه اين پرسش

کند. براي مطالعه اين ظام اجتماعي ارائه ميها فهم ناقص و نادرستي از نيكديگر تعامل دارند، تالش براي تحليل جداگانه آن
در ارزيابي مربوط به شايستگي بازار و دولت، بايد به کند ضروري است. اي که اقتصاد سياسي فراهم ميفرآيند، رهيافت بين رشته

ناپذير با اي تفكيکبه گونهبه رغم نقش کامالً متضاد بازار و دولت در تخصيص منابع، آنها هم وابستگي آنها را مورد توجه قرار داد. 
هاي اقتصادي تواند بدون دولت و بازار کارکرد داشته باشد. تفاوتيكديگر رابطه متقابل دارند و هيچ اقتصاد مهم کنوني نمي

ولت هايي از فعاليتهاي اقتصادي را دشوند، يعني چه جنبهدهنده تفاوت در راهي است که در آن دولت و بازار با هم ترکيب مينشان
کند، و چگونه و با چه قدرتي و در چه سطحي فعاليتهاي بازار به وسيله هايي را به بازار واگذار ميگيرد، چه جنبهبه عهده مي

شود. اين مهم است که به ترکيبي بهينه از بازار و دولت دست يافته شود که کار ساده اي نيست. سازمانهاي اداري دولت، کنترل مي
ها توانند نقش مكمل در تحقق آنهستند که دولت و بازار مي انتخاب بهينه نقش بازار و دولت، کارايي و عدالت دو معيار کليدي در

(. هماهنگي، همكاري و تخصيص وظايف براساس شاخص کارايي و عدالت بين مكانيزم بازار و 6391زادگان، داشته باشند )شريف
هاي فرهنگي و ميزان امعه با توجه به نظام اقتصادي، اجتماعي، سياسي، ارزشمجموعه دولت، قاعده بلندمدت و کلي است که هر ج

برخورداري از عوامل و امكانات زيربنايي بايد در زمينه دستيابي به ترکيب مطلوب بين دولت و بازار، آن را مورد توجه قرار دهد 
 (.6822، 1)آستر و سيلور

-هاي سيستم بازار و هرجنوزدهم ميالدي و در پاسخ به ناکارآمدي که در سده مدرنيته است ريزي اساساً بخشي از پروژهبرنامه

(. تعاريف 6889، 9؛ تيلور6881، 2؛ فنشتاين و کمپل299 ،6398، بهمين تيموريومرج ناشي از انقالب صنعتي پديد آمده است )

ريزي را با مداخله صراحت يا به طور ضمني برنامه( به 689562؛ کلوسترمن، 6829)مور،  8ريزي در ادبيات اقتصاد رفاهمتعارف برنامه

عنوان دو بهريزي نشده )بازار آزاد(، را ريزي شده( و بخش خصوصي برنامهکند. در نتيجه بخش عمومي )برنامهدولت مرتبط مي
هاي بازار عمومي به شكست هايعنوان پاسخبهريزي را ( و برنامه222566؛ بيورگارد، 2222دهد )ورما، متضاد کنار هم قرار مي

اند. تقابل برنامه و عقالنيت بازار مشابهي را بيان کرده 62ريزي و بازارها نيز دوگانگيهاي ديگر در مورد برنامهنمايد. بحثمعرفي مي

                                                           
1 Brunner, 1985 
2 William Petty 
3 François Quesnay 
4 Adam Smith 
5 Chenery, 1988 
6 Auster & Silver, 1972 
7 Fainstein & Campbell, 1996 
8 Taylor, 199 
9 Welfare Economic Terms 
10 Moore, 1978; Klosterman, 1985 
11 Verma, 2007; Beauregard, 2005 
12 Dichotomy 
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زي با حوزه عمومي ريبخشي به برنامههويت(، يا 6823، 2ريزي با يک بازار سياسي )ويلدسكي(، مقايسه برنامه6819، 6)داهرندورف

هاي بازار به منظور ريزي فضايي شهري بازوي فني دولت براي مقابله با کاستي(. در اين رويكرد، برنامه6892، 6813، 3)فريدمن
مدني، موجب تغيير نقش و  ها است و بنابراين تغيير جايگاه و نقش دولت در برابر بازار و جامعهفضايي و کاهش نابرابري توسعه
توسعه فضايي شهري در جهان امروز تنها بر بستر اقتصاد دولتي شكل نخواهد گرفت و توسعه  ريزي خواهد شد.ه برنامهجايگا

هاي بازاري به اهداف مورد نظر نخواهد رسيد. بررسي روندهاي کالن هاي مكانيسمشک بدون استفاده از قابليتشهري پايدار، بي
ريزي فضايي شهري از معمار و ها در برنامهه و پس از جنگ جهاني دوم نقش دولتهاي گذشتدهد که طي دههتوسعه نشان مي
اي را بر عنوان نيروهاي بازار با همكاري دولت بخش مهمي از اهداف توسعهبه 5گرانتغيير يافته است و توسعه 4گرسازنده به تسهيل

هاي ت و بازار، در ادامه نقش و کارکردهاي دولت و بازار و نارساييعهده گرفته اند. بر اين اساس با توجه به اهميت شناخت نهاد دول
 گيرد.  ريزي و توسعه فضايي شهري مورد بررسي قرار ميهر يک در برنامه

 ریزی فضایی شهریبازار: مفهوم، کارکرد و  شکست در برنامه
هاي انسان در سازي فعاليتاز نظامي براي هماهنگنظام بازار عبارت است »دهد: ليندبلوم تعريفي چنين از نظام بازار ارائه مي

( 62 ،6399، مالجو«. )کندگستره جامعه که نه بر مبناي فرمان مرکزي، بلكه با اتكا بر تعامالت دوطرفه در زمينه معامالت کار مي
)کاالهايي که خريداران آورند(؛ تقاضا بازار از سه عنصر اصلي تشكيل شده است: عرضه )کاالهايي که فروشندگان به بازار مي

شود(. اين سه جزء توانند که بخرند(؛ و قيمت )مبلغي که کاالها به آن مبلغ بين خريداران و فروشندگان مبادله ميخواهند و ميمي
از ميان  ه معموالًاست کفرايندي (. بازار با هر تعريفي و هر ماهيتي، آنچه از آن مراد است، 6889، 1اند )کوزاصلي به يكديگر وابسته

اگر چه بازار در همه  (.6398رود از اين فرآيند حاصل شود )کارآيي( )رناني، اي است که انتظار ميخيزد )رقابت(، و نتيجهآن بر مي
ند که گيرنهادهاي رسمي و غيررسمي شكل ميوسيلة (. بازارها، به 2224، 2جا وجود دارد، اما همه بازارها مشابه نيستند )بوتک

(.  پس بر خالف ادعاهاي 2222، 9ميالنشامل نظم و امنيت، قوانين و مقررات، حقوق مالكيت و اجراي قراردادهاست )مک
ها، تفاوت بازارها در نتيجه فرضيات رفتاري )نظير ساختار بازار رقابتي يا انحصاري( نيست، بلكه در نتيجه چارچوب نئوکالسيک

 (.2224، 8کنند )راجانمل مينهادي است که بازارها در آن ع
آن را طرح کرد و فردريش فون  66بار مايكل پوالني، مفهومي اقتصادي است که نخستين«62نظم خودانگيخته يا نظم خودجوش»

معروف آدام اسميت است، )هورويتس، « دست نامرئي»تري از آن را بسط داد. بدين ترتيب، نظم خودجوش شكل گسترده 62هايک
ريزي مرکزي اقتصاد قبل از اينكه حتي بتواند تشخيص دهد که چه انتقاالتي بايد صورت پذيرد، بايد از تمامي ( هر برنامه6399

 کاربردهاي کاال آگاهي داشته باشد.
« 63کاتاالکسي»گيرد. هايک در اين مورد اصطالح اما در بازار، تعديل به سرعت و بدون نياز به کشف تمامي جزئيات، انجام مي

                                                           
1 Dahrendorff, 1968 
2 Wildavsky, 1973 
3 Friedmann, 1987 
4 Facilator 
5 Developers  
6 Coase, 1998 
7 Boettke, 2004 
8 McMillan, 2002 
9 Rajan, 2004 
10 Spontaneous order 
11 Michael Polanyi 
12 Friedrich Hayek 

« اقتصاد بازار»است. هايک، با ظرافت از اين کلمه در توصيف بازار آزاد و به جاي « دشمن را دوست ساختن»اي يوناني و به معناي ( کلمهCatallaxyکاتاالکسي ) 63

دهد که به نوعي از وجود نوعي را مي« مديريت خانه»( همانطور که در فارسي هم اندکي چنين است، معناي economy« )اقتصاد»کند. او معتقد است که کلمه ستفاده ميا

ي عالوه بر آنكه در زبان يوناني به معناي کند. اما واژه کاتاالکسحكايت مي« نا آزادي»هايي از از کنترل و نوعي از اهداف مشخص و مشترک و بطور خالصه از رگه

ه او از اقتصاد بازار آزاد است، به معناي آزادي عمل بخشيدن به آحاد اجتماع و به معناي دشمن را به دوست تبديل کردن نيز هست. اين سه معنا دقيقاً معاني هستند کمبادله

کند چرا که با بسط معامالت بر اساس سود دو طرفه و بدون در نظر گرفتن رنگ و نژاد و مذهب و تبديل مي کند. بطور دقيق، بازار از نظر هايک، دشمن را به دوستمراد مي

 شود.سبب گسترش صلح و دوستي در ميان مردمان مي …
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است. بنابراين پذيري متقابل بسياري از اقتصادهاي فردي در بازار پيدا شدهنظمي که به واسطه هماهنگي و هم»برد. کار ميرا به 

ها و قراردادها کاتاالکسي نوع خاصي از نظم خودجوش است که به وسيله بازار و به واسطه عمل افراد در قوانين مالكيت، مجازات
اي يا ملي هيچ شهري بدون بازار نيست، و هيچ بازار منطقه»همچنانكه برودل اشاره مي کند: (. 6328، ديهيمي« )است.ايجاد شده 

( 6828، 6)برودل« اي متداول عموميت مي بخشد.تواند بدون شهر وجود داشته باشد. به بيان ديگر، شهر بازار را به شكل پديدهنمي
کسي محصول خود پديدار اجتماع آزاد است، اين اجتماع آزاد در شهر پديدار يابي اجتماع است. اگر کاتاالشهر، محل تجلي و عينيت

به عنوان يک هويت خود پديدار و خود  -مي شود. در واقع بدون شهر، کاتاالکسي نيز پديدار نخواهد شد. از اين گذشته، شهر 
د و آنگاه در بستر آن ساير گيرخود يک کاتاالکسي است. به ديگر سخن، نخست کاتاالکسي شهر شكل مي -گستر آزاد
اي باشد که در مورد شوند. اگر شهر را يک کاتاالکسي است آيا برخورد با شهر نيز بايد به همان گونهها پديدار ميکاتاالکسي

ريزي فضايي شهري بايد ( به ديگر سخن در مورد برنامه6888، 3؛ کارني6814، 2؛ هايک6391 شود؟ )رناني،کاتاالکسي توصيه مي
 چگونه عمل شود تا کمترين آسيب به روح حيات بخش کاتاالکسي شهر وارد شود.

توانند هر چيزي را انجام دهند، يا اينكه آنها را درست انجام دهند. در بيشتر اقتصاددانان بر اين نظر اجماع دارند که بازارها نمي
شود. شكست بازار زماني رخ مي دهد که بازارها منجر به نام برده مي  4عنوان شكست بازارتحتمتون اقتصادي از اين موارد 

تخصيص بهينه منابع نشوند. بازارها همچنين ممكن است قادر به تدارک اهداف اجتماعي مقبولي چون تأمين حداقلي از استاندارد 
ست که دولت از طريق مقررات، هاي بازار اين احل بالقوه براي اين ناتوانيزندگي براي همه شهروندان نباشند. در اين صورت، راه

هاي بازاري ( در مجموع مهمترين شكست2222، 5گذاري يا تدارک دولتي برخي کاالها و خدمات، پا پيش بگذارد )کريستالقانون
دهند و از عوامل مهم کالسيک توجيه دخالت ريزي فضايي شهري نيز رخ مياند که در توسعه و برنامهبه شرح زير رديابي شده

 شوند: ريزي فضايي شهري محسوب ميو برنامهدولت 
 6328يكي از زمينه هاي نارسايي بازار به مسئله توزيع عادالنه درآمد مربوط است )مالنو،  :6نابرابری توزیعی و فضایی، 

تواند و تمايل ندارد که از منافع شخصي معتقدند که بخش خصوصي نمي 2پردازان همچون جان رالز(. برخي از نظريه82
اند ويژه ثروتمندان به آن جايگاه اخالقي نرسيدهبهکه مردم زمانيعدالتي درآمدي کمک کند. بنابراين، تا بگذرد تا به حل بي

در  9(. توماس پيكتي6391زادگان، تواند به اين کار اقدام کند )شريفکه مشكل توزيع درآمد جامعه را حل کنند، دولت مي

داري در صد با تحليل تاريخي نابرابري در جهان معتقد است با روندي که سرمايه« بيست و يكمسرمايه در قرن »کتاب 
(. در توسعه فضايي 6383، قودجانيسال گذشته طي کرده روزبه روز ثروت طبقات باال در حال انباشته شدن بيشتر است )

اري و بخش خصوصي که ناشي از پيگيري منافع هاي بازهاي فضايي حاصل از فعاليتدليل وجود نابرابريبهشهري نيز 
ريزي و مداخله دولت در جهت توزيع نمايد و لزوم برنامهخصوصي و ماهيت انباشتگي سرمايه است، شكست بازاري رخ مي

 شود. امكانات و تسهيالت شهري نمايان مي

 فعت و توليد کننده نتواند آن منابع سرريز را هر فعاليت اقتصادي که سرريزهايي داشته باشد، خواه هزينه يا من :آثار جانبی
است و نتايج بازار کارآ نخواهد بود )کونولي  8هاي سرريز را وارد محاسباتش نكند، داراي آثار جانبيآوري کند يا هزينهجمع

د )مانند آلودگي کننهايي که برونداد منفي توليد مي(. بنابراين الزم است دولت با وضع ماليات روي فعاليت6888، 62و مونرو
هاي بازار را در اين کنند )مانند تحقيق و توسعه( ناتوانيهايي که برون داد مثبت توليد ميهوا( و نيز با يارانه دادن به فعاليت

دادهايي است که هاي بازيگران بازار در توسعه فضايي شهري داراي برون(. فعاليت222666زمينه جبران کند )بهاال، 

                                                           
1 Braudel, 1979 
2 Hayek, 1964 
3 Kareni, 1999 
4 Market failure  
5 Chrystal, 2000 
6 Distributive and spatial inequality 
7 John Rawls 
8 Thomas Piketty 
9 Externalities 
10 Connolly and Munroe, 1999 
11 Bhalla, 2001 
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هاي تجاري در محالت شهري بدون توجه اه ساير شهروندان تأثير منفي )يا مثبت( داشته باشد. احداث مالتواند بر رفمي

از جمله آثار جانبي در توسعه شهري  ...مسايگان در ساخت و سازهاي شهري وبه آثار مخرب آن، در نظر نگرفتن حقوق ه
 باشند. مي

 توان به اين معني که ديگران را نمي 6ناپذيريي است: اول، استثناکاالي عمومي داراي دو ويژگي اساس :کاالهای عمومی
شود مصرف فرد جديد، رقيب بقيه مصرف کنندگان که باعث مي 2ناپذيرياز مصرف کاالي عمومي منع کرد و دوم، رقابت

شود، يا از مينام کاالي جمعي يا کاالي اجتماعي ياد ( کاالي عمومي که گاهي از آن به623 ،6386، عسكرينباشد. )
شوند. کاالي عمومي با وجودي که براي شوند يا اگر عرضه شوند به ميزان  ناکافي عرضه ميسوي بازار عرضه نمي

بسياري از شهروندان ضروري است، اما بازار و بخش خصوصي، انگيزه کافي براي توليد آن ندارند؛ چرا که ماهيت اين نوع 
را بپردازند و در نتيجه پديده سواري مجاني از ساخته شدن، حاضر نيستند قيمت آن  اي است که افراد پسگونهکاالها به

يک دسته مهم از کاالهاي عمومي، کاالي عمومي محلي يا شهري است؛ مانند مدرسه، پارکهاي شهري، دهد. رخ مي
: 6386شود )اميري، جه مينشاني و غيره که بازار در عرضه آن با شكست مواهاي داخل شهر، خدمات پليس، آتشخيابان

 ريزي فضايي شهري اين کاالها را عرضه نمايد.( و بنابراين الزم است دولت از طريق برنامه322

 يكي از شروط برقراري کارايي در بازار، وجود اطالعات کامل است. اما در دنياي واقعي دشوار بتوان  :اطالعات نامتقارن
العات نامتقارن موضوعي مهم و بحث انگيز در ادبيات اقتصادي است که تحقق چنين شرطي را متصور شد. تئوري اط

شد. اطالعات  هاي نظري آن توسط سه محقق بزرگ اقتصادي جرج آکرلوف، مايكل اسپنس و جوزف استيگليتز کاملپايه
ک طرف مبادله نامتقارن به حالتي گفته مي شود که اطالعات شفافي در رابطه با وضعيت بازار وجود نداشته باشد و ي

شود. در توسعه فضايي شهري اطالعات بيشتري نسبت طرف ديگر دارد که به کژگزيني و کژمنشي بازيگران بازار منجر مي
تواند کارکرد مناسب بازار را به دليل وجود مبادالت مختلف، عدم تقارن اطالعات بين طرفين درگير وجود دارد که مي

گري براي شفاف شدن اطالعات هاي نهادي، حقوقي و تنظيمتواند با ايجاد چارچوبمنحرف سازد. در اين رابطه دولت مي
 در بازار مداخله نمايد. 

 توانند هاي کوچک رقابتي )با تعداد زياد( نميانحصار طبيعي وضعيتي از فعاليت اقتصادي است که بنگاه :انحصار طبیعی
جام دهند. از اين رو، بهتر است دولت )مانند يک بنگاه انحصاري( صورت بهينه )و با حداقل هزينه متوسط( انبهآن را 

هاي عظيم، صنعت انرژي، صنعت آب، مخابرات و مانند آن از نمونه نظارت آنها را در اختيار بگيرد. نظارت بر تكنولوژي
نياز به  ( در توسعه فضايي شهر نيز به دليل636 ،6385انحصارهاي طبيعي در تعدادي از کشورهاست. )دادگر، 

باشد نياز به مداخله دولت است چرا که بازار در ارائه اين خدمات از هاي کوچک قابل ارائه نميزيرساختهايي که توسط بنگاه
 باشد. کارايي الزم برخودار نمي

 چيز انگاشته شود يا نايكي از موارد شسكت بازار هزينه مبادله است که در اقتصاد مرسوم يا ناديده گرفته مي :هزینه مبادله
 . شود. بحث ميشود. اين موضوع در بخش آخر مقالهمي

 
هاي بازار در توسعه فضايي شهري به اين معني نيست که بايد آن را ناديده گرفت بلكه آن چه مورد نياز است محدوديت شناخت

گيرد. ريزي ميشده را به خدمت برنامهچيزي است که بازار کنترليک مكانيزه بازخوردي است که به بازار امكان اصالح بدهد و اين 
نهاد دولت بايد در خدمت يكديگر باشند، چرا که دستيابي به توسعه پايدار که پيش از اين اشاره شد در واقع سازوکار بازار و همچنان

 حكمروايي خوب نيازمند است.  هاي آينده به نهادسازي وقطعيتهاي بازار و دولت و عدمشهري به واسطه نارسايي

 

 

                                                           
1 None-Excludability 
2 Non-rivalry 
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 ریزی فضایی شهریها در برنامهدولت: تعریف، وظایف و نارسایی
شود. در واقع، دولت ساخت قدرتي است که بنا به اراده يک ملت هم مي 2مفهومي فراگير و پايدار است و شامل حكومت 6دولت

مين )قلمرو، وطن(؛ جمعيت )ملت( و قدرت سياسي )حاکميت( شود. سرزبراي حفظ کشور و دفاع از سرزمين و مردمان آن بر پا مي
دهند و موجوديت هر يک وابسته به ديگري است سه عنصر تشكيل دهنده دولت هستند که سه رأس يک مثلث را تشكيل مي

راين، تعريف دولت است. بناب« زور مشروع»ها در طول تاريخ، ابزار ترين ابزار دولت(. مهم6892، 3؛ دونلوي و اُلري6322)آشوري، 
دولت نهادي است که براي اجراي قواعد و مقررات خود در داخل يک سرزمين، به طور انحصاري، »براساس اين ابزار چنين است: 

(. وظيفه دولت در يک جامعه ابتدايي حفظ نظم و تأمين امنيت بوده و با گسترش و 6382، بشيريه« )بردزور مشروع به کار مي
شود سائي، نقش دولت نيز گسترش يافته و ابعاد مختلفي از فعاليتهاي اقتصادي و غير اقتصادي را شامل ميپيچيدگي روابط ان

(. تاريخ جهان شاهد سه مرحله در رابطه با نقش و جايگاه اقتصادي دولت است. در مرحله اول از دولت به عنوان 4 ،6323)متوسلي، 
هاي اقتصاد به آن سپرده شد. در مرحله دوم سياستهاي تعديل سياري از بخششد و مالكيت و مديريت بياد مي« پيشران نخست»

ياد « عاملي ناکارآمد»تر در جهت کاستن از حجم دولتها در اقتصاد به انجام رسيد و از دولت به عنوان ساختاري با شدت هر چه تمام
متفق به ورود به يک مرحله جديد در احياي دولت هاي اول و دوم، اغلب شد. در نهايت با شكست هر دو ديدگاه حاکم در مرحله

دولت  -بازار و يا بازار -شود که به عنوان نظريه هاي دولتبه جاي تقابل آنها پيگيري مي« تعامل دولت و بازار»شدند و در آن 
 (.22224شود )هريسوايت، شناخته مي

پردازند و در حل مسائل مختلف شهري ناگزير به ري ميها به داليل متعددي به ايفاي نقش در زمينه اقتصاد شهامروزه دولت
(. حتي در کشورهاي توسعه يافته با اقتصاد بازار آزاد که از لحاظ نظري، دخالت دولت در مسائل 322 ،6381اند )اکبري، دخالت

و دخالت در حل و هاي شهري ريزان بخش دولتي در تهيه و اجراي طرحاقتصادي در کمترين حد ممكن است، مديران و برنامه
هاي متفاوتي به اين ريزي فضايي شهري و کنترل توسعه، پاسخاند. در مباحث مرتبط با برنامهفصل مسائل شهري پيشگام بوده

( 6884، 5سؤال داده شده است که چرا اساساً جامعه نهادِ تنظيمِ کاربري اراضي شهري توسط دولت را انتخاب مي کند؟ )الي
براي پاسخگوئي به مداخالت بخش عمومي  2اند، که از مفهوم شكست بازاراستفاده کرده 1از اقتصاد رفاه پيگوييبسياري از پاسخ ها 

کند که در غير ريزي فضايي شهري نيز همين منطق مداخله بخش عمومي را توجيه مي(. در برنامه2226کند )الكساندر، استفاده مي
؛ 6828؛ ميلز، 6829نشده وجود خواهد داشت )مور، يخته و يک فرآيند توسعه کنترلاين صورت يک بازار امالک و مستغالت خودانگ

ريزي است که هنوز در بين برنامه گسترده درباره نقش اجتماعيپرسش (. اين در واقع يک پاسخ خاص براي 68959کلسترمن، 
ريزي و مداخله عمومي محدود مي شود، ترين مفهوم به برنامهصاحب نظران مورد بحث است. هنگامي که موضوع به وسيع

 عقالنيت اثباتي متنوعي ارائه مي شود. 
( است. 6818، 8( يا کارکردهاي دولت )فردريش6882ريزي و حكمروايي )هيلي، از منظر ديدگاه نهادي، اين ها شامل پيوند برنامه

ها و نظريه انتخاب هاي نظريه بازيشوند، که با استداللاجتماعي، اين موارد شامل توجيه عدم موفقيت بازار مي -از جنبه اقتصادي
 (.688362؛ اتزيوني، 6892( و قالب کمونيستي براي يک حوزه عمومي تكميل شده است )فريدمن، 6882عمومي )الكساندر، 

چه تجربه نشان ها موفق باشد. آننظام بازار و دست نامرئي آن با پشتوانه نظري و فلسفي قوي در عمل نتوانست در همه حوزه
داده اين است که بازارها شكست مي خورند و دولت ها اغلب در تصحيح کردن شكستهاي بازار موفق نيستند. رويكرد استاندارد در 

ريزان اجتماعي خيرخواه و سازگار با توان به عنوان برنامهامور عمومي و غالب علم اقتصاد اين است که فرض کنيم دولتها را مي

                                                           
1 State  
2 Government  
3 Dunleavy and O'Leary, 1987 
4 Harrisswhite, 2002 
5 Lai, 1994 
6 Pigouvian Welfare Economics 
7 market failure 
8 Moore, 1978; Mills, 1979; Klosterman, 1985 
9 Friedrich, 1969 
10 Etzioni, 1993 
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ها (. اما در واقع اينگونه نيست و دولت2263، 6کننده مجدد براي بهبود رفاه در نظر گرفت )اُغلوکننده قراردادها يا توزيعزمان، تقويت

ريزي شهري به اش از جمله در شهر و برنامهشوند. دولت در عمل در انجام برخي وظايف محول شدهنيز با شكست مواجه مي
 د: داليلي چون موارد زير شكست مي خور

 هاي آينده است. با قطعيت يكي از عوامل اصلي پديدآورنده نارسايي بازار در اقتصاد پويا عدم :اطالعات محدود دولت
بخش خصوصي آينده را کند هيچ تضميني وجود ندارد که دولت بتواند بهتر از بيان مي 2وجود اين، همانطور که هايک

ها، که از توان محدود دولت در گردآوري و تحليل اطالعات ناشي نارسايي اين .(222 ،6395، آزاد آرمكي ) بيني کندپيش
ريزي شود. در شهر نيز دولت براي برنامهتر شدن ابزار دخالت در بازار زيادتر ميشود، به دليل افزايش و پيچيدهمي

کاهد. در واقع با وجود يفضايي و دخالت در توسعه شهري از اطالعات محدودي برخودار است که از کارکرد مناسب آن م
هاي ريزان ناتوان از شناخت کامل محيط شهري هستند و در نتيجه برنامههاي زياد شهري، دولت و برنامهپيچيدگي

 شود. پذيري کم براي شهر تدوين ميشهري نامتناسب و با تحقق
 مطرح شده  3ه انتخاب عمومياين نوع شكست دولت بيشتر از سوي نظري :پیگیری نفع شخصی و حزبی افراد در دولت

انگيزه افراد در بخش خصوصي با انگيزه آنها در بخش دولتي تفاوتي ندارد؛ يعني چنان که افراد در است. طبق اين نظريه 
طلبي رسند نيز به دنبال منفعتهاي دولتي ميطلبي شخصي هستند، وقتي به پستبخش خصوصي به دنبال منفعت

هاي شهري ها و طرح(. اين موضوع در روند تهيه، تصويب و اجراي برنامه68924؛ کينگ، 2268باشند )بوکانان، شخصي مي
 قابل رديابي است که افراد به جاي پيگيري منافع عمومي به دنبال منافع شخصي و گروهي خود هستند. 

 جويي در رانت اين مورد از شكست دولت مرتبط با مسئله فساد و: جوییکنترل محدود بر دیوان ساالری و رانت
(. در توسعه فضايي شهري به 22231؛ راس، 6892شود )ببالوي، حمايت مي 5دولت است که توسط نظريه دولت رانتير

جويي در دولت به دليل عدم وجود شفافيت و پاسخگويي با شدت بيشتري پيگيري ويژه در کشورهاي نفتي مشكل رانت
 ن زمينه است. شود که يكي از داليل مهم شكست دولت در ايمي

 هاي فشار متفاوت با اهداف گوناگون، ولي در جهت منافع شخصي گروه در اين حالت: وجود دولت نفوذهای ناهمگن
کنند. در مواردي تيم سياسي و مجريان آنها خود به دولت فشار مي آورند و دولت را انجام اهداف اصلي آن دور مي

در دستور کار سياستي خود قرار دهند که به انحاي مختلف به آنها کمک و هايي را هاي افراد و گروهناگزيرند رجحان
ريزي توسعه فضايي شهري به دليل وجود فشارهاي اعمال شده از (. در برنامه62 ،6386، عسكرياند )مساعدت کرده

شكست دولت در هاي مختلف و با منافع متضاد بر دولت، امكان انحراف از اهداف تعيين شده مي تواند به سوي گروه
 اين زمينه منجر شود. 

 بيني در کارگزاران اقتصادي هر تغيير قابل پيش :کنترل محدود بر واکنش عوامل اقتصادی به اقدامات دولت
گيري انتظارات خود دخالت مي دهند؛ از اين رو، دولت در اجراي سياستهاي خود شكست سياست دولت را در شكل

(. 639 ،6386بيني باشند )اميري، ند موفق باشند که اين تصميمات سياستي غيرقابل پيشتواخورد و تنها موقعي ميمي
ريزي فضايي و توسعه شهري تقريباً غيرممكن است و اين عدم کنترل بيني رفتار تمام عوامل اقتصادي در برنامهپيش

 شكست دولت در رسيدن به اهداف توسعه شهري را در پي خواهد داشت. 
 هاي خصوصي و برقراري گرچه بسياري از مداخالت دولتي براي به حساب آوردن آثار جانبي توليد بنگاه :آثار جانبی

 مثبت –تواند همراه با آثار جانبي باشد. هرگونه آثار جانبي القايي فعاليتهاي دولتي کارايي است؛ اما فعاليت دولت نيز مي
گيري قابل سازد، چرا که اگر اين آثار در هنگام تصميممي منحرف کارآ نتايج از را عمومي گذاريسياست – منفي يا

(. بنابراين آثار جانبي حاصل از تصميمات 6398گذاشتند )رناني، ها اثر ميبر کميت وکيفيت سياستبيني بودند قطعاً پيش
 اشد. تواند اثرات فراگير مثبت يا منفي بر رفاه شهروندان داشته بدولت در توسعه فضايي شهري نيز مي

                                                           
1 Acemoglu, 2013 
2 Friedrich Hayek 
3 public choice theory 
4 Buchanan, 1977; King, 1987 
5 Rentier state  
6 Beblawi, 1987; Ross, 2003 
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 روش پژوهش
روش تحقيق پژوهش حاضر متأثر از ماهيت کيفي پرسش پژوهش و براي تبيين يک چارچوب مفهومي، بر مبناي مطالعه 

 در و مورد نياز اطالعات گردآوري منظور به توصيفي تهيه و تنظيم شـده اســت. -سيستماتيک منابع و همچنين روش تحليلي
 استفاده مربوطه اصلي کتب و علمي مقاالت جديدترين و تحليل محتواي ايکتابخانه و اسنادي روش هدف تبييني مقاله از راستاي

اي پنج مرحلهفرايندي به عنوان راهبرد پژوهش و در جهت دستيابي به هدف مقاله، توصيفي  -روش تحليليبا انتخاب  .است شده
ريزي و توسعه فضايي ساختار و عملكرد و شكستهاي آن در برنامه طي شده است: در گام نخست مفاهيم مرتبط با بازار، ماهيت،

-ريزي رديابي ميدر توسعه و برنامه ها و نقش تاريخي آنشهري پرداخته شد. در گام دوم نهاد دولت، وظايف و عناصر آن، نارسايي

زار در توسعه به طور خالصه تشريح و در در گام بعد ديدگاه مكاتب و نظريه هاي مختلف در مورد نقش و جايگاه دولت و باشود. 
هاي بندي کلي ارائه شد. گام چهارم به رهيافت نهادگرايي به عنوان يک رويكرد ميانه و متأخر پرداخته و به پايهسه دسته

جايگاه کند و در نهايت در گام نهايي موضع نهادگرايي جديد نسبت به نقش و شناختي آن و نقش نهادها در توسعه اشاره ميروش
( روش کار 6در شكل )ريزي رديابي و تشريح شده و از منظر نظريه هزينه مبادله به آن پرداخته خواهد شد. دولت و بازار در برنامه

 پژوهش آمده است. 
 

 
  ه مبادلهرديابي نقش و جايگاه دولت و بازار در توسعه شهري با تأکيد بر نهادگرايي جديد و نظريه هزينروش کار پژوهش در  .6 شكل
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 و بحث  هایافته

 های اقتصاد سیاسی در خصوص نقش دولت و بازار در توسعه )شهری( بندی و مقایسه دیدگاهدسته
شود وابسته است )آدامز، دانز تخاذ ميهرگونه تجزيه و تحليل در مورد روابط دولت و بازار، به شدت به ديدگاه نظري خاصي که ا

سياسي پيرامون حوزه مداخله دولت و بازار در توسعه از ديرباز وجود داشته -مكاتب مختلف اقتصاديبحث در ميان (. 2225، 6و وايت
است، اختالف نظرهاي موجود در اين ارتباط به طور عمده ناشي از تفاوت در مفروضاتي است که هر نظريه بر آن استوار است. در 

ترين آنها در خصوص تعداد و مباني گسترده اين نظريات و مكاتب، مهماينجا با تحليل محتواي نظريات موجود و با در نظر گرفتن 
دهد که رديابي متون نظري نشان ميشود. بندي ميجايگاه و نقش دولت و بازار در توسعه )شهري( به طور خالصه ارائه و جمع

اي و شهري به طور خاص ارائه طقهنظران و متفكرين در مورد توسعه به طور عام و توسعه منهاي متعددي از طرف صاحبديدگاه
يافتگي است. اما مروري بر اين هاي توسعههاي توسعه و مورد کنكاش قرار دادن ريشهها يافتن راهشده است که بحث اصلي آن

 باشند:بندي به سه دسته کلي ميالذکر به طور عمده قابل تقسيمهاي فوقسازد که ديدگاهنظريات اين مطلب را روشن مي
دانند و تحت عنوان نظريات هايي که دستيابي به توسعه )شهري( را از طريق بازار آزاد و رقابت ميديدگاه: ه نخستدست
 شود. ها ياد مياز آنگرا راست

(، اعتقاد 6394در اين گروه از نظريات که بخش وسيعي از تاريخ اقتصاد سياسي را به خود اختصاص داده است )گرجي و مدني، 
يابي به توسعه از طريق برقراري سازوکار بازار آزاد ميسر بوده و بايد از هر گونه مداخله که اين سازوکار را بر اين است که دست

توان در طول تاريخ اقتصاد سياسي توسعه به ديدگاه نظريه پردازان مكاتب نمايد ممانعت گردد. اين دسته از نظريات را ميمختل مي
 ارجاع داد. 5و نئوليبراليسم 4، نئوکالسيک، اتريش، پولي3سيک، کال2فيزيوکراتها

ويژه در به مالكيت عمومي در آوردن ابزار توليد بهصورت گسترده بههايي که دخالت دولت در توسعه )شهري( ديدگاه: دسته دوم
دانستند، اين را براي توسعه مناسب مي 1فرد و لسههايي که شرايط بازار آزادانند. در تقابل با ديدگاهرا الزمه دستيابي به توسعه مي

ريزي مرکزي براي رسيدن به توسعه به طور عام و توسعه شهري پردازان، بر مداخله گسترده دولت در اقتصاد و برنامهدسته از نظريه
اريخ اقتصاد سياسي توسعه در توان در طول تکردند. اين طريقه تفكر را ميطور خاص تأکيد ميبهريزي محلي از طريق برنامه

 و نظريه نئومارکسيسم رديابي کرد.   9، سوسياليسم2ديدگاه فيلسوفان باستان و قرون وسطي و نظريه پردازان مكتب مرکانتليسم
هاي مبتني بر بازار آزاد و نظريات مبتني بر دخالت گسترده دولت در توسعه )شهري(، هاي ديدگاهدر پي ناکامي: دسته سوم

ردهايي در جهت اصالح آنها شكل گرفته و به تدريج گسترش يافتند که نه شرايط بازار آزاد و نه دخالت گسترده و بي حدو مرز رويك
دانستند. بلكه بر خالف اين دو، معتقد به دخالت محدود دولت با در نظر گرفتن شرايط و دولت را منجر به توسعه شهري نمي

توان در طول تاريخ اقتصادي کردند. اين ديدگاه را ميحلي مياني را براي توسعه پيشنهاد ميهمقتضيات زماني و مكاني بودند و را
و کينزي جديد، نظريه دولت رفاه، حكمروايي  66، مكتب کينزي62، مكتب نهادي 8پردازان مكتب تاريخيسياسي به ديدگاه نظريه

 و نهادگرايي ارجاع داد.  62خوب
 
 

                                                           
1 Adams, Dunse, & White, 2005 
2 Physiocracy 
3 Classic school 
4 Monetary School 
5 Neo-Liberal theory 

1 faire-Laissezاست که طبق آن تراکنش ميان افراد بايد عاري از هرگونه دخالت حكومت باشد. لسه فر از مباني فكري اقتصاد آزاد و ليبراليسم : رويكردي اقتصادي
هاي اقتصادي به جانب گري حكومت در جهت سوق دادن فعاليتريزي مرکزي از سوي حكومت اقتدارگرا يا دخالتشود و معموالً در تقابل با برنامهکالسيک محسوب مي

 رود.دلخواه ]حكومت[ به کار مي
7 Mercantilism 
8 Socialisme 
9 Historical School 
10 Institutional school 
11 Keynesian School 
12 Good governance  
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 6جدول 

 مختلف اقتصاد سياسي در مورد دخالت دولت در توسعه )شهري(بندي ديدگاه مكاتب دسته

دسته بندی کالن 

 ها و مکاتبدیدگاه

نام مکتب یا 

 نظریه
 میزان دخالت دولت

ریزی و برنامه در توسعه)در مقابل بازار( نقش و جایگاه دولت 

 )شهری(

ديدگاه هاي مبتني بر 
مداخله گسترده دولت در 

 توسعه

باستان و قرون 
 وسطا

 زياد
ثروت جامعه شهري متعلق به دولت، برقراري عدالت در شهر، محدوديت 

 مالكيت اراضي خصوصي شهري

سوداگري يا 
 مرکانتليسم

 زياد
اي، توسعه زيرساختهاي صادرات، تشويق صادرات و واردات کاالهاي واسطه

 محدود کردن واردات کاالهاي نهايي، توليد کاالهاي عمومي شهري

 اخله قوي و کاملمد سوسياليسم
هاي توليدي، ريزي شهري، اجرا و نظارت در کليه بخشوظايف برنامه

 خدمات اقتصادي و اجتماعي شهري

ديدگاه هاي مبتني بر بازار 
آزاد و حداقل دخالت دولت 

 در توسعه

 کمترين دخالت هافيزيوکرات
 واگذاري امور به نظام طبيعي )دولت نگهبان نظام طبيعي(، ايجاد امنيت
داخلي و خارجي، حافظت از اصول مالكيت شخصي، پرداختن به امور 

 المنفعهعام

 کمترين دخالت هاکالسيک
عدم دخالت دولت در امور اقتصادي شهري مگر مواردي که بازار در آنها کارا 

نيست، مواردي مانند عرضه کاالهاي عمومي شهري و تعريف و تضمين 
 حقوق مالكيت

 کمبسيار  مكتب اتريشي
هاي بازاري و مخالفت شديد با دخالت دولت و اعتقاد به طبيعي بودن شكست

 عدم نياز به دخالت دولت در توسعه شهري

 کم نئوکالسيک
دخالت دولت تا حدي که باعث انحراف کارکرد کارگزاران اقتصادي نشود. 

 دخالت در موارد شكست بازار و عدم تحقق رقابت کامل 

ديدگاه هاي ميانه درباره 
نقش دولت و بازار در 

 توسعه

مكتب تاريخي 
 آلمان

دخالت بيشتر از حد 
 کالسيكي

هاي گمرکي مناسب، تعيين خط مشي اقتصادي، هماهنگي اعمال سياست
هاي مختلف شهري، تامين کاالهاي عمومي شهري، وضع رشد در بخش

 قوانين الزم براي تعيين حدود فعاليت بخش خصوصي

 دخالت دولت در زمان شكست بازار و بيكاري و رکود متوسط مكتب کينزي

مكتب کينزي 

 جديد
 متوسط

بازگرداندن تعادل بين بازار، دولت و  -دخالت دولت در زمان شكست بازار

 جلوگيري از قدرت بازار متمرکز -جامعه مدني

 دولت رفاه
زياد ) بيش از کينزي و 
 کمتر از سوسياليستي(

ايف کينزي، رفع فقر و ايجاد حداقل زندگي براي تمام مرد در حد کليه وظ
 معيشت شرافتمندانه

 مكمل بازار  حكمروايي خوب 
مشارکت جو  -4پاسخگو و  -3عدالت مدار؛  -2مردم ساالر؛  -6دولت بايد 

 باشد.

نهادگريي 
 )جديد(

 کاهش هزينه مبادله در بازار از طريق نهادسازي مكمل بازار 

هاي بحرانسو و نمود يافتن از يک 6892هاي مبتني بر دخالت گسترده دولت در اقتصاد در پايان دهه سو شدن ديدگاهکم پس از
پردازان بيشتري به رويكرد سوم و هاي مبتني بر نظريات نئوليبراليسم و اصالحات ساختاري از سوي ديگر، نظريهدرپي در توسعهپي

زادگان و اي توجه نموده )شريفشهري و منطقهتوسعة عنوان راهبرد اصلي به 6ادگرايي و حكمروايي خوبميانه و به ويژه مكتب نه
توان به بازار آزاد براي فراهم آوردن هاي عصر کنوني، نه ميتوجه به ويژگيبااند که ( و بر اين موضوع تأکيد داشته6384ديگران، 

ها سپرد؛ اي را به دولتتوان کليه وظايف توسعه شهري و منطقهبين بود و نه ميد نظر خوشتوسعه مناسب و منطبق بر زمينه مور
بلكه راهبرد اساسي توسعه فضايي آن است که دولت خود را از دخالت مستقيم در کليه امور توسعه فضايي شهري خارج کرده و به 

توسعه و بر عهده گرفتن نقش نظارتي و کنترلي بر بازار آزاد،  گرا، با شناخت شرايط موجود و نهادهاي مؤثر درسان دولتي توسعه
ريزي فضايي شهري کمک نمايد و بدين آوردن زمينه مناسب براي توسعه و برنامهتنها به بهبود ترتيبات نهادي و در نتيجه فراهم

 طريق به توسعه فضايي در جهت توسعه پايدار و همه جانبه شكل بخشد. 

                                                           
1 Good govenance  
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 ریزی فضایی شهرینسبت به دولت و بازار در برنامه موضع نهادگرایی جدید

ميالدي در ادبيات توسعه مطرح  6882ويژه از دهه بههايي است که مباحث جديدي را رهيافت نهادي يكي از متأخرترين رهيافت
نان آمريكايي بروز نمود. ويژه در ميان اقتصاددابه 68(. اين حرکت از اواخر قرن 6384پور اصل، زادگان و ملککرده است )شريف

دليل ناديده گرفتن عناصر و فضاهاي غير بههاي نئوکالسيک مطرح شد. نظريه 3و ميچل 2، کامونز6نهادگرايي قديم با آثار وبلن
رش گيرند از سوي نهادگرايان قديم مورد انتقاد قرار گرفته است. اما نهادگرايي جديد با پذياقتصادي که افراد در آن تصميم مي

در تالش است به تعديل و توسعه آن « عقالنيت ابزاري»اقتصاد نئوکالسيک و نپذيرفتن « کميابي»و « رقابت»فروض اساسي 
و عجم  الينور استرام ،رونالد کوز، داگالس نورث، اليور ويليامسونتوان به پردازان نهادگرايي جديد ميبپردازد. از مؤثرترين نظريه

هاي سنتي اقتصاد توسعه نيست بلكه به دنبال پاسخ به هاي جديد براي پرسشگرايي جديد در پي پاسخاشاره نمود. نهاد 4اوغلو
 (. 2262، 5اند )ويليامسونهاي جديد است؛ چرا نهادها به شكل امروزي آن به وجود آمدهپرسش

دي جديد، نسبت به نقش دولت و بازار در ويژه رهيافت نهابههاي ميانه و همانطور که اشاره شد تا پيش از مطرح شدن ديدگاه
ريزي و بازار در تضاد با يكديگر قرار گرفت و برنامهطرفه و به جانب يكي از اين دو صورت ميگيري کامالً يکتوسعه، جهت

 به صرفاً نه را ريزيبرنامه که نمايد مطرح را نظري بنياني دوگانگي، اين رد ضمن تا است آن جستجوي در نهادگرا ديدگاهداشتند. 
 تاکيد جامعه از ايجنبه عنوان به نهادها اهميت بر ريزيبرنامه در ديدگاه اين. دهد نسبت عمومي بخش به نه و خصوصي بخش
ريزي به ميزان قابل توجهي متأثر از است. عمل برنامه اجتماعي و برساخت نهاد يک نيز ريزيبرنامه خود که کندمي بيان و نموده

ريزي شهري در شود. قياس انطباقي برنامهساختارهاي قانوني است که در اثر نقش و قدرت اجتماعي معين ميمحيط نهادي و 
ه از طريق در رويكرد نهادگرايي جديد دولت با نهادسازي شرايط را براي توسعبخشد. کشورهاي مختلف اين ديدگاه را قوت مي

( مدل مفهومي 2در شكل ) الت بهتر جامعه مدني، بازار و دولت دست يافت.سازد تا از اين طريق به تعامحكمروايي خوب فراهم مي
کالن نحوه تعامالت دولت، بازار و جامعه مدني از ديدگاه نهادگرايي جديد آمده است. در واقع در مدل ارائه شده بر اين نكته تأکيد 

بازار و يا متعلق به دولت نيست و در صورتي به ريزي فضايي شهري در تضاد با شده است که از منظر نهادگرايي جديد، برنامه
 رسد که از حمايت جامعه مدني برخودار بوده و به محيط نهادي که در آن قرار گرفته است توجه شود.   اهداف خود مي

 
 دولت، بازار و جامعه مدني در برنامه ريزي فضايي شهريو جايگاه  تعامالتمدل کالن مفهومي . 2 شكل

 
توانند کنترل شوند. با وجود اينكه نهادها نميريزان ميتر شدن انتظارات برنامهکاهش نامعلومي موجب معقولوسيلة به نهادها 

عنوان عملي که براي آينده تدبير بهريزي را نگري، برنامهبيني و آيندهکامل بر محيط را عملي سازند، اما با افزايش امكان پيش

                                                           
1Torstein Veblen 
2 John Roger Commons 
3 Wesley Mitchell 
4 Ronald Coase, Douglass North, Oliver E. Williamson, Elinor Ostrom, Daron Acemoglu 
5 Williamson, 2010 
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ريزي فضايي شهري و نحوه برنامهبا تحليل محتواي آثار مطرح در نهادگرايي جديد، نقش دولت و بازار در سازند. شود ممكن ميمي

 تعامل آنها در چند اصل کليدي قابل ارائه است:
 يد ريزي فضايي شهري به عنوان مهمترين نهادها در اين فرآيند بااز ديدگاه نهادگرايي جديد رابطه دولت و بازار در برنامه

 به صورت دوسويه و همكارانه باشد. اين مهم از سوي اکثريت نهادگرايان جديد مورد تأکيد قرار گرفته است.
 ريزي فضايي شهري به شدت به تعريف درست نقش و جايگاه دولت و بازار به عنوان دو نهاد اصلي در پيامدهاي برنامه

هاي آوردن آن از کارايي بهتري برخودار است، افزايش هزينهتوسعه وابسته است. دخالت دولت در اموري که بازار در بر
 ريزي را پي خواهد داشت. توسعه و ناکارآمدي کل سيستم برنامه

 هاي توسعه فضايي شهري از نظر نهادگرايي جديد عدم توجه به نهادها و ويژگيهاي آنها ترين علت شكست برنامهمهم
کننده مسير نتايج هاي رسمي و غيررسمي در هر محيط نهادي تعييندر بستر محيط نهادي کالن اجتماع است. نهاد

 ريزي و روابط دولت و بازار در آن هستند. برنامه
 را فراهم  يباز ينمناسب و قوان يهاينهزم ي،با اقدامات درست و اصولبايد دولت ريزي فضايي شهري در فرآيند برنامه

-نياز رابطه دولت و بازار در برنامهحقوقي و کيفيت قانون به مثابه پيشکند. در واقع از نگاه نهادگرايي جديد چارچوب 

 شود. ريزي شهري شناخته مي

  نحوه ريزي فضايي شهري بهدر برنامه آنها ميان روابط و بازار و دولت بهينه و مطلوب کارکرداز ديدگاه نهادگرايي جديد 
هاي بازار و دولت جلوگيري رويتواند از زيادهزني مينهجامعه مدني قوي با قدرت چا. است وابسته مدني جامعه عمل

 .  نمايدريزي کمک اين سه در جهت رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده برنامه مياننموده و به بازگرداندن تعادل 

   شهري منجر ريزي به عملكرد بهتر دولت و بازار در برنامه «2کشنهادهاي بهره»و کاستن از « 6فراگير ينهادها»ايجاد
خواهد شد. نهادهاي فراگير به مشارکت و آزادي بيشتر کمک کرده و از انحصارات به وجود آمده از طريق نهادهاي 

 کنند. کش جلوگيري ميبهره
 ريزي به مفهوم هزينه ترين اصل مورد تأکيد نهادگرايان جديد در مورد نقش و جايگاه دولت و بازار در برنامهاما مهم

 که آن براي نهادگرايي جديد بر اين باور است که شود.ه دارد که در ادامه به تشريح آن پرداخته ميمبادله اشار
 آن بايد بزنند، مبادله به دست و کنند توليد بگيرند، تصميم کارا گونه به بتوانند توسعه شهري بازيگران مجموعه
 براي «مجاني سواري» و خصوصي ميماتتص براي «مبادله هزينه» کهدولت و بازار انتخاب شود  از ترکيبي

 .شود حداقل جامعه، عمومي تصميمات

 مبادله هزینه فضایی شهری به مثابه کاهنده ریزیبرنامه: بازار و دولت فراسوی
گذار اقتصاد نهادي جديد مطرح شد. بنيان 3توسط رونالد کوز 6832در سال « ماهيت بنگاه»نظريه هزينه مبادله با انتشار مقاله 

اين (. 2224، بيوتالر، 2223، 5، با اين حال تاريخ بسيار جديدتري دارد )وبستر و الي4ريزيورود اين شاخه از اقتصاد به نظريه برنامه
ها را کاهش باشند و اين نهادها هستند که اين هزينههاي اقتصادي داراي هزينه ميمكتب فكري در علم اقتصاد معتقد است مبادله

اشاره دارد  2هاي ديگر به غير از هزينه هاي توليد کاالهاي فيزيكيهاي مبادله به تمام هزينههزينه. (2228 ،1)دينگدهند مي
شوند زيرا عقالنيت کامل وجود ندارد و اطالعات کامل را که در هاي مبادله پديدار مي(. هزينه6382، زادگان و ملک پور شريف)

ت، در واقعيت موجود نيست. به جاي آن، عقالنيت محدود، اطالعات ناقص و هاي نئوکالسيک فرض شده اسبسياري از مدل
گذاري و اعمال قانون برخي از انواع هزينه مبادله طلبي وجود دارد. هزينه جستجوي اطالعات، هزينه قرارداد و هزينه قانونفرصت

 . شوند( که اغلب ناديده گرفته مي12 ،6392پور، زادگان و ابوطالبهستند )شريف

                                                           
1 Inclusive Institutions 
2 Abstractive Institutions 
3 Ronald Coase 
4 Planning Theory 
5 Webster and Lai, 2003 
6 Ding, 2009 
7 the costs of physical production 
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چه فرض کنيم که صاحبان مختلف چنانهاي مبادله مواجه است. توليد فضاي شهري نيز با انواع هزينهاز ديدگاه نهادگرايي 

هايي خواهند از زمين استفاده نمايند )چه از نظر مبادله، چه نوع توسعه آن و چه فعاليتها( هزينهزمين آزاد باشند تا هر طور که مي
هايي همچون کسب اطالعات، تعريف حقوق مالكيت توسعه زمين و تضمين اعمال اين حقوق هزينه کنند.ميبراي کل جامعه ايجاد 

ريزي هاي مبادله در برنامهتر شدن بحث هزينهبراي روشنريزي شهري هستند. هاي مبادله در فرآيند توسعه و برنامهاز جمله هزينه
نفوذان، نفعان و ذيه در توسعه زمين شهري پرداخت. تضاد منافع، تعدد ذيهاي مبادلتوان به برخي از هزينهميفضايي شهري 

ها هستند. در هر يک از مراحل توسعه زمين وجود مقررات پيچيده، بروکراسي اداري و ... از جمله عوامل ايجاد کننده اين نوع هزينه
تواند شود که ميهاي احتمالي انجام مييي مبادلهسازي زمين، ساخت و انتقال داراشهري شامل تملک زمين، تأمين مالي، آماده

هاي مبادله درگير است که اي در پي داشته باشد. بدين ترتيب فرآيند توسعه شهري با انواع مختلف هزينهبيني نشدههاي پيشهزينه
 هاي شهري شود. تواند موجب عدم تحقق اهداف برنامهمي

هاي انساني در فضا است، پس نهادي عي در جهت کنترل، آزادسازي و بسط فعاليتريزي شهري کنشي جماگر بپذيريم که برنامه
اي که در آن رقابت بر سر منابع کمياب )نظير زمين( باالست و بنابراين نيازمند هماهنگي است که با جامعه سر و کار دارد؛ جامعه

هاي باالي ريزي واکنشي است به هزينهبرنامههاي فردي است. از منظر رهيافت نهادگرايي جديد ها و تصميمبين فعاليت
هاي جا که با کنش اجتماعي )و عمومي( سروکار دارد، نيازمند سازمانهاي بازار )چه بازارهاي اقتصادي و چه سياسي( و از آنمبادله

 کنندههاي هماهنگازمانها )و نيز سدهد. اين سازماناي را کاهش ميهاي توسعهريزي هزينه مبادله فعاليترسمي است. برنامه
گيرند بين سازماني(، هم در بخش عمومي و هم در بخش خصوصي وجود دارند و به منظور کاهش هزينه مبادله است که شكل مي

ريزي فضايي ريزي صرفاً يک فعاليت مربوط به بخش عمومي نيست بلكه در بازار نيز وجود دارد. از اين منظر برنامهو لذا برنامه
کننده فعاليت هاي بازار و دولت است و نه ابزاري محدود کننده توسط هر يک براي ديگري. نظريه هزينه مبادله با اهنگشهري هم

اي از حكمروايي )که شامل بخش عمومي و ها و به عنوان جنبهريزي( به ادغام آنطرد دوگانگي مرسوم )بازار در مقابل برنامه
هاي کوشد تا از فعاليتمبادله با برقراري ارتباط بين برنامه، هماهنگي و اجرا مي هزينه پردازد. نظريهخصوصي هر دو است( مي

-ها را در مجموع براي همه افزايش ميها هزينهنمايد که اين فعاليتموازي و حتي متناقض بازيگران فضا بكاهد، چراکه بيان مي

 دهند.
ها؛ گذاريکند، در مورد مكان فعاليت يا سرمايههاي انساني فراهم ميتريزي فضايي شهري چارچوبي براي هماهنگي فعاليبرنامه

هاي بازيگران در آن فضا ها )به عنوان يک نهاد( به کاهش هزينهچيزي که بازار آزاد ناتوان از انجام آن است. با اين وصف برنامه
ريزي همه در يک نظام قوانين از طريق برنامه هاي اقتصادي، بخش عمومي، مقررات ومنجر مي شوند: افراد، خانوارها، بنگاه

هاي هاي ناشي از فعاليتها و کاهش اصطكاکشود تا از طريق هماهنگي بين فعاليتگيرند که باعث ميمراتبي قرار ميسلسله
ريزي فقط محدود امهدر نظريه هزينه مبادله، برنها به طور چشمگير کاهش يابد. هاست، هزينهمتضاد و نامتباين که خود مولد هزينه

گيرد و در واقع به به بخش عمومي نيست، بلكه بخش عمومي و خصوصي را با هم به عنوان عناصري از حكمروايي در نظر مي
جدايي بخش خصوصي و عمومي معتقد نيست. در واقع تحليلي نهادي با استفاده از نظريه هزينه مبادله سوالي اساسي را در 

ايد: چه شكل يا اشكالي از حكمراني براي گروه هاي درگير در يک مبادله خاص کارآمدتر است؟ همچنين نمريزي مطرح ميبرنامه
ها تدوين نمود: کداميک بيشتر ها و حكومتها، برنامهريزيمي توان با استفاده از اين نظريه معياري را براي کارآمدي برنامه

ريزي فعاليتي است که کند که برنامهريزي بيان مينظريه هزينه مبادله برنامهبندي در يک جمعدهد. هاي مبادله را کاهش ميهزينه
ريزي بين بازار )بخش خصوصي( و دولت )بخش عمومي( قرار دارد و لذا متعلق يا در برابر هيچ يک نيست. ويژگي اصلي برنامه

 اهش دهد. ها را کتواند هزينههاي هر دو است و با اين منطق است که ميهماهنگي فعاليت

 گیرینتیجه
ريزي نقش برنامهفرايند دهند و در تعيين نتايج حاصل از را تشكيل ميسياسي  -اقتصادي دو نهاد اصلي هر سيستمدولت و بازار 

از آن را ار تواند کل مسير و نتايج مورد انتظميشهري ريزي فضايي برنامه و نقش آنها درتعامل بنابراين اي دارند و بديل و ويژهبي
-گيرد به هماهنگتأثير قرار دهد. بازار با سازوکاري خودانگيخته و در يک فرآيند رقابتي که در تعامالت دوطرفه صورت ميتحت

کند. از سوي ديگر دولت با استفاده از زور مشروع و به عنوان هاي فضايي در کاتاالکسي شهر کمک ميسازي و کارايي فعاليت



65 

 

 

 

 و همکاران زادگانشریف /... ریزیبرنامه در بازار و دولت نقش

 
رغم نقش کامالً متضاد بازار و شهري، سعي در ارائه خدمات و کاالهايي دارد که بازار از عرضه آن ناتوان است. به کارگزار جامعه

 ناپذير با يكديگر رابطه متقابل داشته باشند.اي تفكيکشود تا به گونههاي آنها باعث ميدولت در توسعه فضايي شهري، نارسايي
اي فضايي، آثار جانبي و اطالعات نامتقارن از موارد مهم شكست بازار و توجيه کالسيک وجود کاالهاي عمومي شهري، نابرابر

 و شخصي نفع محدود، پيگيري شوند. اما دولت نيز به داليلي چون اطالعاتدخالت دولت در توسعه فضايي شهري محسوب مي
پرداختن به ترتيبات نهادي دولت و بازار به منظور  شود. بنابرايندولتي، در توسعه شهري با شكست مواجه مي کارگزاران جوييرانت

 اي برخودار است.ها از اهميت ويژهگذاري فرآيند راهبرد توسعه شهري براي تضمين اجراي برنامهمديريت و پايه
ي نقش اصلي بين مدافعان بازار و طرفداران مداخله دولت در مورد اينكه کدام يک از اين دو نهاد بايد در روند توسعه فضايي شهر

گرا، چپگرا و ميانه هاي مطرح در اين زمينه در سه دسته کلي راسترا بر عهده داشته باشد اختالف نظر اساسي وجود دارد. نظريه
-فر بازار آزاد سپرده شود و از طرف ديگر دولتقابل رديابي است. بازارگرايان معتقدند که توسعه فضايي شهري بايد به مكانسيم لسه

هاي ميانه نه شرايط بازار آزاد و نه ه دخالت گسترده دولت و مالكيت عمومي در توسعه شهري اعتقاد دارند. اما ديدگاهگرايان ب
 دانند. حد و مرز دولت را منجر به توسعه شهري متناسب نميدخالت گسترده و بي

يت نهادها و نقش مكمل دولت و بازار در ترين رويكردهاي مطرح در طيف ميانه، نهادگرايي جديد است که بر اهميكي از مهم
توسعه شهري از طريق اصالح و تعديل رويكرد نئوکالسيک )با پذيرش فرض رقابت و کميابي و عدم پذيرش عقالنيت ابزاري( 

توسعه گيرند و در فرآيند کند. در واقع از ديدگاه نهادگرايي جديد بازارها به وسيله نهادهاي رسمي و غيررسمي شكل ميتأکيد مي
شهري دولت بايد چارچوب نهادي الزم همچون نظم و امنيت، قوانين و مقررات و حقوق مالكيت را براي عملكرد بهتر بازارها 

 فراهم نمايد.
فضايي و کاهش  هاي بازار به منظور توسعهکاستيبراي مقابله با  دولتي ريزي به عنوان بازوي فنديدگاه مرسوم به برنامه

ريزي و کند و در نتيجه برنامهريزي را با مداخله دولت مرتبط مينگرد و بنابراين به صراحت يا به طور ضمني برنامهها مينابرابري
را نه  يزي فضايي شهريربرنامه يستمس يريگشكل يزهانگ يد،جد يينهادگرا امادهد. عنوان دو متضاد کنار هم قرار ميبهبازار را 

 يانمخالف جر ينه عمل يزيربرنامه ،نگرش ين. در اکنديم يمبادله تلق هايينههز کاستن ازهت در ج تالششكست بازار، بلكه 
ها را کاهش و مخاطرات مبادله هاينهمشخص، هز يمراتببه سلسله يدهدر تالش است با شكل هاست ک يبازار يبازار، بلكه عمل

 يک نيز ريزيبرنامه خود که کندمي بيان و نموده تاکيد جامعه از ايجنبه عنوان به نهادها اهميت بر ريزيبرنامه در ديدگاه اين دهد.
ريزي فضايي در برنامه آنها ميان روابط و ارباز و دولت بهينه و مطلوب کارکرددر نهادگرايي جديد  است. اجتماعي و برساخت نهاد

هاي بازار و دولت جلوگيري نموده رويتواند از زيادهزني خود ميکه با قدرت چانه است وابستهنيز  مدني جامعه عمل نحوه بهشهري 
 ريزي کمک نمايد.و به بازگرداندن تعادل ميان اين سه در جهت رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده برنامه

موفقيت  تواند بهشود و هنگامي ميريزي فضايي ابزاري براي رويارويي با آيندة نامعلوم قلمداد ميدر نهادگرايي جديد، برنامه
ريزي و تر در مورد برنامهاندازي وسيعدست پيدا کند که به ايجاد يكپارچگي در نظم موجود منجر شود. اين رويكرد متضمن چشم

نمايد. نهادگرايي جديد و ريزي عمومي و دولت منتقل مياي فراتر از برنامههاي مرتبط آن است و کانون توجه را به عرصهزمينه
اي مهم از حكمروايي ريزي فضايي شهري را به عنوان جنبهکند تا برنامهدولت تالش مي -ادله با رد دوگانگي بازارمب هزينه نظريه

نمايد. از ديگر سو طبق اين نظريه هاي مبادله مرتبط ريزي را به کاهش هزينهها و امر برنامهشهري به نمايش گذارد و وجود برنامه
کند تا هاي اقتصادي مختلف است، اين نظريه تالش ميهاي متوالي و بين گروهين شامل مبادلهاز آنجا که فرايندهاي توسعه زم

هاي مبادله ها به کاهش هزينهريزي کاربري زمين و کنترل توسعه به عنوان نهادهاي کاهش دهنده نامعلوميبيان نمايد که برنامه
ريزي فضايي شهري، تبيين شيوه مناسب حكمروايي هزينه مبادله در برنامه ديگر استفاده از نظريه هاينمايد. يكي از جنبهکمک مي

ها و هاي درگير طرفين مبادله و نوع مبادله است. اين نظريه در عين حال معياري را براي ارزيابي برنامهبا در نظر گرفتن گروه
هاي شهري متناسب با ميزان کاهش هزينه هايسنجش کارآمدي برنامه»آورد: ريزي فضايي شهري فراهم ميفرايندهاي برنامه

 «. مبادله در فرآيند توسعه شهري
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